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Mėty darbo vaisiai
Europos

karas

iti jokių priemonių 
o taip pat ir blo-

Praeitų metų liepos 1 d -KLS 
ir KLCT susitarimu buvo pradė
ta rūpintis Kanados Lietuvių 
Bendruomenės vadovaujamųjų 
organų sudarymu -Praėjo me
tai, tad verta nors trumpai ap
žvelgti šitų pastangų vaisius.

Minėtųjų organizacijų suda
rytas organas, papildytas dar

Indijos premjeras Nehru bu
vo kreipęsis į Egiptą, siūlyda
mas pabalsuoti už komunistinės 
Kinijos pripažinimą, kad paga
liau būtų baigtas konfliktas 
JTO. Bet Egipto vyriausybė at
sakiusi, kad Egiptas savo nuo
monės nekeis. Jis tebepripažįs- 
tąs nacionalistinę Kiriiją-

nuo užpuoliko, pradėjusios visų 
Korėjos pakraščių blokadą, 
Maskva po 2 d- atsakė, kad vi
sa akcija esanti neteisėta ir blo
kada esanti naujas agresijos 
aktas. Sovietų Sąjunga perspė
janti, kad ji JAV laikysianti at
sakingas dėl blokados pasėko
je pažeistų betkokių Sovietų Są
jungos interesų Korėjoje. Nele
galus Saug. Tarybos nutarimas

ii ginklai. Bet tam 
hų. Tuo tarpu visos 
jėgos dar, atrodo, 
jie tvirtinasi prieš

fr visų sąjungininkų 
tančios per silpnos ir 
JStiprintos. 8 rusų di- 
olat darančios ma- 
yviau kaip pereitais

:esių 
dienų pertraukos Vakarų Berly
nui vėl pradėtas telkti vanduo 
iš rusų sektoriaus. Deramasi, 
kad būtų teikiama Ir elektros 
srovė.

Karas yra žiaurus ir, kaip 
praneša amerikiečių vadovybė, 
raudonieji nesilaiko tarptauti
nių nuostatų, kankina ir žudo 
belaisvius- Vienoje vietovėje iš 
kurios amerikiečiai išvijo rau
donuosius, buvo rasti 7 ameri
kiečiu kareiviai surištomis už- V
pakalyje rankomis nušauti j 
galvą. Tuo tarpu Mac Arthur 
yra paskelbęs specialų įsaky
mą, kad belaisvėn patekę rau
donieji būtų traktuojami kaip 
reguliarios kariuomenės kariai 
ir taip su jais būtų elgiamasi. 
Specialus įsakymas buvo reika-

(Nukelta į 8 psl.)

Po savaitės vargų naują 
Prancūzijos vyriausybę sudarė 
Rene Pleven, Bidault vyriausy
bėje buvęs krašto apsaugos mi- 
nisteris, priklausąs demokratų 
ir socialistų rezistencijos unijai. 
Antradienį jis prisistatė parla
mentui, prašydamas pasitikė
jimo ir jį gavo. Tuo būdu Pran
cūzijos vyriausybės krizė, užsil 
tęsusi nuo birželio 24 d., bus pa
sibaigusi.

— VARŠUVA. — Gerus šal
tinius Lenkijoje pasiekiąs The 
Ensigne praneša, kad šiuo metu 
Lenkijoje esą 380.000 kacetinin-
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— VAŠINGTONAS. — Prez. 
Trumanas paprašė kongreso 
paskirti $260.000.000 atominių 
tyrimų programai pagreitinti.

taisyklės yra per griežtos, -sun
kiai duodasi patempiamos, 
sunkiai pritaikomos prie gyne- 
nimiškos įvairumos- Padėtis 
yra tikrai kebli. "Įstatymas — 
nes taisyklės mums yra įstaty
mas — reikalauja vieno, o vie
tos sąlygose buvo apsispręsta 
padaryti kitaip. Gal kur organi
zacijos buvo -neveiklios, gal jos 
negalėjo rasti tinkamo būdo ar 
kitos kokios priežastys nulėmė 
ir buvo padarytas žingsnis kitu 
keliu, bet prie to paties tikslo. 
Įstatymas lieka įstatymas, bet 
gyvenimiškos sąlygos taip pat

tarpu nesą dideli. Tūlas ameri
kiečių bataHjonas, pakliuvęs į 
apsupimą, padedant aviacijai 
po kelių dienų prasiveržė per 
10 kartų gausesnio priešo jėgas- 
Į pietus nuo Chonan yra įkliu
vęs kitas amerikiečių batalio- 
nos, kurio likimas dar neiš
spręstas. Operacijas jau pradė
jo ir amerikiečių tankai, bet 
daugiausia tebeveikia aviacija. 
Amerikiečiai skelbia, kad fron
te esą pastebimas nusistovėji- 
mas, nors į pietus nuo Chonan 
esą paruoštos 4 raudonųjų di-

kad
goslavijos pasieniu Bulgarijoje, 
Rumunijoje ir Vengrijoje esanti 
koncentruojama kariuomenė. 
Tose srityse be specialaus lei
dimo nelendžiama pasirodyti 
jokiam civiliui. Vengrijoje iš 
pasienio esą evakuota per 3000 
gyventojų Jiems buvę duota 
vos 48 vai- laiko pasiruošti. Jų 
paliktus kaimus užplūdusi ka
riuomenė. Tas pats vyksta ir 
Rumunijoje bei Bulgarijoje.

tvarkęs PLB reikalus netikėliuo
se pasaulio kraštuose. Iš viešai 
paskelbtųjų žinome Vokietiją ir 
Švediją, kur nužengta jau ga
na toli ir baigiami tvarkyti jau 
■pastovūs, ne laikinieji, organai. 
VLIKo parama beabejo bus la
bai naudinga ir Kanados Lietu
vių Bendruomenei.

Mūsiškis LOK vis dėlto yra 
ne mažai nudirbęs — mes jau 
esame lietuvių registracijos fa
zėje, turime tam reikalui pa
skelbtas taisyklės, korteles ir 
kaikurios vietovės tą jau vykdo- 
Šiuo reikalu galima tik apgai
lestauti, kad LOK nerado rei
kalinga nors informacijai pa
skelbti VLIK paruoštąsias PL 
Kartotekos taisykles, kurios la
bai ryškiai parodo kartotekos 
bei registracijos prasmę, ko ne
matome iš mūsų LOK paskelb
tųjų registracijos taisyklių. At
rodo, vertėjo tokiam atvejy visa 
tai nors atskiru atsišaukimu pa
aiškinti.

Savo darbe LOK susidūrė su 
dviem pagrindiniais sunkumais. 
Iš vienos pusės jam pačiam ki
lo sunkumų susitarti dėl busi
mųjų rinkimų į bendruomenės 
organus sistemos, o iš antros 
pusės ne visada sekėsi suda
ryti normalius ryšius su perife-

Kaip atsimename, ne taip 
jau senai dėl rinkiminės siste
mos besikarščiuojanti "Nepr. 
Liet." šaukė "melas" ir "TŽ" 
"bloga valia," aiškindama, kad 
nesą jokių KLS ir KLCT projek
tų, bet esą du projektai, kurių 
vieną pasiūliusi KLS, o antrą 
KLCT- Ne šią logiką norisi pri
minti, bet tai, kad LOK kovo 
31 d. posėdžio komunikate pa
galiau buvo pranešta, kad "dėl 
Laik. Kanados Liet. Bendruome
nės statuto nutarta kreiptis Į 
VLIK..." ("TŽ" Nr- 14-15).

Kaip mūsų jau buvo pranešta 
praeitame "TŽ" Nr., birželio 20 
d. VLIK savo posėdyje mūsiš
kio LOK gegužės 20 d. raštu pa
statytus klausimus išsprendė ii 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos

JAV davė įvairiausių prekių 
Sovietų Sąjungai po karo už 
220 mil. dolerių- Sovietai šią 
skolą moka ir liepos 1 d. taip 
pat buvo gautas čekis 5.1 j 7.427 
dol. Pagal 1945 m. sutartį poka
rinius tiekimus SSSR turi apmo
kėti per 22 mt. su 2*> % palū
kanų. Tuo tarpu dėl už 11 mi
lijardų prekių, gautų karo metu, 
ji nenori nė kalbėtis.

Kuria tarptautinę brigadą

Iš Berlyno pranešama, kad 
"taikos kovotojų komitetas" 
ruošiasi pradėti verbavimą sa
vanorių į tarptautinę brigadą, 
kuri kausią, 
ISejoje-Tą
StadtblatTJ nurodydamas, kad 
žinios esą iš G. Eislerio propa
gandos ministerijos. Brigados 
vadu būsiąs dabartinis Rytų 
Vokietijos saugumo viršininkas 
Wilhelm Zaisser, pagarsėjęs Is
panijos kovose generolo Gomez 
vardu. Brigada būsianti sufor
muota Varšuvoje.

BALF pirm- kan. Dr. Končius

veišėdamas Romoje, liepos 1d. 
kalbėjo per Vatikano radio i 
pasaulio lietuvius. Birželio 29 
d. kan. Končius buvo priimtas 
specialioje audijiencijoje Jo Šv. 
Pijaus XII. Dar prieš tai kan. 
buvo priimtas Vatikano ypatin
gų reikalų tvarkytojo Mons- D. 
Tardini. Liepos 4 d. jis buvo pri
imtas J.E. J- Montini, Valst. Sek
retoriato reikalų tvarkytojo.

kusių organizacijų atstovais, 
pasivadino Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Laikinuoju Or 
ganizaciniu Komitetu (LOK). 
Darbas nebuvo lengvas ne vien 
dėl organizacijų nesusigyveni- 
mo, bet ir dėl to, kad be VLIK 
paskelbtų PLB Laik. Santvar
kos Nuostatų nebuvo kitos at
ramos- Laikinosios PLB Vyr. 
Valdybos VLIKui ir ligi šiol ne
pasisekė sudaryti, tad ilgai ne
buvo autoritetingo organo, ku
ris galėtų išspręsti ar duoti nu
rodymų patiems sprendžiant 
praktiškus klausimus, dėl kurių 
kartais ne visi yra vienodos 
nuomonės. Tenka betgi džiaug
tis, kad jau kuris laikos šitokį 
organą turime, nes PLB Vyr. 
Valdybos funkcijas pasiėmė 
pats VLIKas ir vykdo jas per 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnybą.

mazgo, dabar ei- 
Einės pareigas. Ar 
^atlaikytas, galima 
| iki šiol buvo vis 
į- Kiekvienu atveju 
«kti didesnių mūšių.

Rusai kažką rengia

Stockholm© pranešama, 
ten gautomis žiniomis Ju-

500.000. „
— MANILA.

Praėjusi savaitė Tolimuosiuo
se Rytuose jokių staigmenų ne
atnešė. Karas tebevyksta su 
aiškia šiauriečių persvara, 
nors jau visa savaitė kaip kau
nasi ir amerikiečių sausumos 
pajėgos. Tikroji padėtis fronte 
dar nepaaiškėjo, nes amerikie
čių pranešimai yra gana šykš
tūs ir tikrąją padėtį sugauti.ne 
taip lengva. Yra aišku tik,, kad

mus leidžiąs organas jų pakeis
ti negali. Jei bendruomenės 
apylinkė persitvarkė, veikusias 
bendrines organizacijas su
spendavo ir naujai sudarytas 
organas galėtų atlikti reikalin
gą darbą, vargu bebūtų tikslu: 
reikalauti viską atlikti iš nau
jo. Jei jau įsttatymo pakeisti ai 
patempti negalima, tai ar nebū
tų tiksliau aprobuoti tų organų 
veiklą, pavesti jiems atlikti 
reikalingą darbą kad ir kitu 
titulu, ne Apylinkės LOK. Pa
galiau ir jie patys ne visada 
taip save vadina- Be kompro
miso čia vargu ar išsiversime.

Žinoma, LOK apie tuos vidus 
reikalus turi daugiau duomenų. 
Bet tenka apgailestauti, kad vi
suomenė savo samprotavi
mams medžiagos bei žinių apie 
nelengvą LOK darbą gauna 
per šykščiai. O ji nemano, kad 
jos tai neliestų.

Šiaip ar taip prabėgusių 
metų balansas nėra liūdnas. Ir 
naujuosius šios srities darbo 
metus galime pradėti ne su su
sirūpinimu, bet su gera viltimi. 
Padėtis gerokai aprimo, dau
gelis neaiškumų paaiškėjo, lie
tuviškoji visuomenė jau Įrodė, 
kad šitą darbą remia, nuošir
džiai to siekia, tad jei jau ir ne
begalime turėti vilčių, kad bū
sime pirmieji sudarę valdomuo
sius krašto bendruomenės or
ganus, tai vis dėlto, atrodo, gal 
nebūsime ir paskutinieji-

Korėjos blokadą

Kai liepos 4 d. JAV ir Mask
vai pranešė, kad, vykdydamos

1

Saug. Tarybos užkrautą naštą

— BERLYNAS- — Rytų Vo
kietijos policijos tarpe dezerty
ravimas padidėjo dvigubai, 
nes policininkai bijo, kad būsią 
siunčiami į Korėją.

— BERLYNAS.

vizijos smūgiui į Toejon. Šitam 
fronto ruože pietų korėjiečių at
rodo gal ir nebėra, bet prie 
Chungju, 53 mylios į šiaurės 
rytus nuo Taejon, prieš dvi 
šiauriečių divizijas pietiečiai 
tebesikauna. Praeitą šeštadienį 
ten jiems pasisekę. Jie paėmę 
belaisvėn apie 1500—2000 šiau
riečių. Šių pastarųjų tarpe esą 
daug prityrusių karių kovojusių

Valdytojas nutarimus pranešė 
LOKui- Atsakymas visiškai aiš
kus: "... rinkii/ams Kanada 
dalijama | eilę apygardų, kurių 
skaičių ir ribas nustato LOKas. 
Tame pačiame posėdyje VLIK 
nutarė rekomenduoti Tamstoms 
tarybos narių rinkimams taikyti 
proporcinės -rrnkiraų ' sistemos 
principus, kad taryboje būtų at
stovaujama Įdek galima dife
rencijuota "bendruomenė". To
liau reiškiama viltis, kad Ba
tutas netrukus bus prisiųstas 
"peržiūrėti ir patvirtinti".

Išsprendus šį daug laiko su
gaišinusį klausimą, atrodo, for
malinė pusė bus greit baigta 
tvarkyti ir bus jau galima nu
statyti rinkimų datą-

Atrodo, dar sunkumų gali su
daryti nesklaudumai su kaiku- 
riomis lietuvių kolonijomis, ku
rios savo organus yra sudariu
sios ne LOK išleistųjų taisyklių 
tvarka. Konkrečiai tariant, tuos 
organus ten išrinko gyventojų 
susirinkimas, nors taisyklės rei
kalauja, kad juos sudarytų or
ganizacijos. LOK keleto šitokių 
Apylinkių Laik. Org. Kom. ne
patvirtino. Beabejo, formali, tei
sėta tvarka yra reikalinga, te

sakė prieš Sovietus Korėjos ka
re, JTO delegatai pradėjo reikš
ti nuomonę, kad Sov. Rusija ne
begrįšianti į JTO posėdžius. Šis 
įsitikinimas ypatingai sustiprė
jo po Maskvos radijo puolimų 
prieš JTO mėginimą sustabdyti 
Korėjos raudonuosius-

Šeštadienio transliacijose 
Maskva labai puolė JTO gen. 
sekretorių Trygve Lie. Jis buvo 
vadinamas bailiu, Wall Strreto 
klapčiuku", "Amerikonų agresi
jos" gynėju ir J. Tautų griovėju. 
Saugumo Taryba, kurią jie ap
leido sausio mėn-, nepavykus 
bandymui išstumti Tautinę Ki
nijos vyriausybę ir į jos vietą 
pastatyti komunistinę, buvo pa
vadinta "kvailių kompanija".

Danija imasi atsargumo 
priemonių

Danijos karininkams uždraus
ta atostogų išvykti į užsienį. 
Jiems leista vykti atostogų tik 
taip, kad per 12 valandų galėtų

nes išviso japoriųoje ne tmuw- 
ję vos dvi pilnas divizijas. Kiek 
yra pasiųsta į Korėją, neskel
biama, bet kiekvienu atveju ne
daugiau dizivjos, o pačių ame
rikiečių pranešimu prieš juos 
slenka mažiausiai 6 šiaurės ko
rėjiečių divizijos su gausiais 
tankais, iš kurių apie 190 jau 
esą sudaužyta. Kautynių metu 
pasirodė, kad amerikiečių turėti 
prieštankiniai ginklai yra bejė
giai prieš didžiuosius rusų ga
mybos tankus (didžiausias ru
siškas tankas — mamutas — 
čia operuojąs esąs 90 tonų, su 
75 milimetrų sienomis), tad iš 
JAV gabenami kaž kokie nauji

Atsargumo priemonės 
Niagaroje

Prasidėjus Korėjos karui, JA 
V-bių pusėje Niagara upės 
įrengtas sargybos postas, turis
tai ne visur leidžiami ir nuolat 
stebimi iš bokšto. Fotografuoti 
uždrausta.

Ir\ Vengrijosbažnyčią 
prievartauja '

Komunistinė Vengrijos vy
riausybė liepos 7 d- paskelbė, 
kad vykstą derybos su vysku
pais dėl valstybės ir bažnyčios 
sutarties pasirašymo. Bažnyčią 
atstovaują du arkivyskupai, ku
rių vienas — Msgr. Belogh esąs 
progresyvus ir palankus vy
riausybei. Vyriausybės pasiū
lyme esą 5 pagrindiniai punk
tai: 1. vyriausybė pripažins Va
tikano autoritetą bažnytiniuose 
reikaluose, 2. vyskupai pripa
žins valstybės autoritetą pasau
liniuose reikaluose, 3. vyskupai 
duos ištikimybės priesaiką vy
riausybei, 4. bažnyčia pripažins 
pramonės ir žemės nacionaliza
ciją ir mokyklų sekuliarizaciją, 
5- valsytybė rezervuojasi sau 
teisę pripažinti ar pareikšti savo 
veto Vatikanui skiriant vyskit- 
pus.

štasis komisaras Vo- 
J. McCloy liepos 7 d. 
kad puolimo pavo- 

mumatąs ir rusų pu- 
įprasto kariuomenės

Gromyko atsakė

Atrodo, kad Korėjos reikalai 
yra Gromyko žinioje. Iš Mask
vos niekas tuo reikalu nėra dar 

jgręs jokio žodžio išskyrus Gro
myko- Kai JTO gen. sekretorius 
visoms valstybėms išsiuntė te
legramas, klausdamas, kiek ku
ri prisidės prie Saugumo Tary
bos nutarimo vykdymo, buvo 
laukiama, kad Maskva nieko 
neatsakys. Bet liepos mėn. 6 d. 
Gromyko atsakė, kad SSSR ne
duos nieko, nes ST nutarimas 
esąs neteisėtas ir visa akcija

; neteisėta.
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Mūšy jaunimo kryžkelė

Visą pasaulį sukrėtė Korėjos 
įvykiai. Lig šiol sovietų diri
guojami komunistai pasitenkin
davo vietinio pobūdžio gudriai 
inscenizuotais ir raudonosios 
armijos jėgos šešėlyje praveda
mais perversmais. Korėjoje jie 
pirmą kartą bando naują anek
sijos metodą — ginkluotą jėgą-

JAV aviacijos, laivyno ir sau
sumos kariuomenės įsikišimas į 
karo veiksmus UNO Saugumo 
Tarybos rezoliucijos priedanga- 
je ne vienam sukelia baimę, | se turėjo pramonę, o kiti mais-

kalingas...

Korėja primena Vokietiją

tinė Vokietija, buvo padalinta 
į dvi zonas: šiaurinę okupavo 
sovietai, pietinę — amerikie
čiai. Trinamasis taipogi visiškai

čių. Tuo pačiu laiku sovietai 
bandė prakišti ir savo gaminį 
— Š. Korėjos liaudies respubli
ką. Susirinkimas jų pasiūlymą 
atmetė 34 balsais prieš 6.

liaupsinančių žodžių ir frazių: 
"Jaunimas — mūsų tautos žie
das", "Jaunimas — tautos atei
tis" ir tt. Tuo tarpu, savoj žemėj 
gyvendamas, mūsiškis jauni
mas ir taip turėjo geresnes są
lygas veikti, bujoti, mokslintis 
ir skleisti tuos žiedlapius, kurie 
reikalingi mūsų tautos ateičiai, 
negu čia išeivijoje.

Lietuvoje jaunimas turėjo sa
vo spaudą, turėjo savas orga
nizacijas, kurios buvo gausios 
narių skaičiumi, gimnazijos ir 
universitetai buvo perpildyti be
simokinančiais jaunučiais, na, 
reikia pasakyti, jaunimas turėjo

Visi iš patirties žinome, kad 
Jbloga yra žmogui, kuris atšilu
sia dvejetas kelių susikryžiavi
me ir nebežino, kuriuo iš jų pa
sukti, kuriuo užsibrėžtojo tikslo 
-niekti- Tuomet nieko kito nebe
lieka, kaip klausti praeivių tik
rojo kelio. Žinoma, jeligu Aų 
praeivių kryžkelėje pasitaiko..

Užsiminus apie paklydusį ir 
atsidūrusiį nežinomoj kryžkelėj 
suaugusį žmogų, čia pat perša
si mintis, jog ir mūsų jaunimas 
Kanadoje — yra atsiradęs neži
nomoj gyvenimo kryžkelėj.

Dabar gal kils klausimas: ko- r
dėl vien tik apie Kanadą kal
bu, kai, tuo tarpu, ir kitose ša- gerų ir vadų.. * 
lyse, išeivijoj, lietuviškojo jau
nimo padėtis yra panaši?

Į tai reikėtų trumpai ir, atsa
kyti. Kanados imigracinės ko- 

: misijos tremtyje rinkosi jaunus 
vyrus, kurie buvo reikalingi 
miškų bei įvairių kasyklų dar
bams ir jaunas mergaites — 
namų ruošos darbams dirbti. 
Gi kiti kraštai, kaip pav., ir 
JAV, įsileido imigrantus dau
giausia šeimomis.

Dėl tos priežasties, Kanada, 
sakyti, pasidarė tarytum 

centru.

jau netoli. JAV jau remia Didž. 
Britanija, Australija, Kanada ir, 
reikia tikėtis, netolimoje ateity
je parems ir kiti kraštai. Ar tre
čiasis karas tikrai įsiliepsnos iš 
tos, palyginti, mažos degtuko 
kibirkšties Korėjoje, tegali atsa
kyti Sovietų Sąjungos valdovai.

tą. UNO dėjo pastangas su
teikti nepriklausomybę visai 
Korėjai. To paties siekė ir JAV.

hetu^iskojcu jaunino centru. 
Ypač | Torarife,. ,sęk?naidieniais, 
-Sra^^onės išsiveržia iš lietu
viškos bažnytėlės ir salės, kur

Paskutiniojo karo metu Va
karų sąjungininkai padarė 
daug politmiųir militarinių klai
dų. Kaip istorijos pavyzdžiai ro
do, tokios klaidos paprastai 
anksčiau ar vėliau atperkamos 
savo žmonių krauju kovos lau
ke. Juk ir dabartinio Korėjos 
konflikto tenka ieškoti JAV ir ’ 
britų politikų klaidingų žingsnių 
archyvuose. Prisiminki-mą 1945 
m- vasario mėn. įvykusią Jaltos 
konferenciją. Vokietija tada jau 
baigė iškvėpti paskutinius savo 
jėgų likučius. Japonija kasdien 
jautė vis stipresnius JAV smū
gius. Ir koks nelabasis tada su
gundė amerikiečius daryti slap
tus susitarimus su Sovietų Są
junga, maldaujant Staliną pra
dėti karo veiksmus prieš Japo
nija? Už stojimą į karą Sovie-

vyksta tuo pačiu kartu pamal
dos, taip ir matai žmogus di
džiulę minią žmonių, kurioje vy
rauja jaunimas.

Gausesnės metų naštos sle
giamas individas, žiūrėdamas 
i tuos jaunatve švytinčius vei
dus, be abejonės, pagalvoji: 
'“Tai mūsų tautos atžalynas . •."

Deja, tas atžalynas, kaip ro
do praktika, stovi prieš labai 
neaiškų rytojų. Nemaža dalis tų 
jaunuolių yra pasinešusių ženg
ti labai neaiškiais keliais. Tai 
liūdna tiesa, tačiau tą tiesą pa
tvirtina faktai...

Yra mūsų jaunuoliu, pamė
gusių alkoholio garbinimą, ku
ris nuveda žmones nešvariais 
šunkeliais, yra aistringų korta- 
vimo mėgėjų, kurios atima iš jų 
sunkiai uždirbtus centus ir ne
leidžia užsitikrinti padoresnio 
rytojaus, pagaliau, yra ir kito
kių paklydėlių, kuriems nebe
svetimos ir Kanados teismu du-

Liūdna darosi, kai pavartai 
Teismo Biuletenius, kuriuose 
mirga eilės pavardžių tų žmo
nių, kurie pakliūva į arešto na
mus už girtavimą. Deja, jų ‘ar
pe pasitaiko nemaža ir lietuvių, 
jaunuolių, kurie, blaivūs būda
mi, atrodo, rimti, gražiai išauk
lėti ir, su jaunatvišku pasitikė
jimu, drąsiai žiūri į ateitį. Vie
nas Toronto laikraštėlis repor
taže iš teismo salės, neseniai 
aprašė vieno lietuvio jaunuolio 
bylą, kurioje jis buvo nubaus
tas $50.00 bauda arba trimis 
mėnesiais kalėjimo.

Reporteris, baigdamas apra
šymą, su visišku skrupulatišku- 
mu, pažymi: ".. • kaltinamasis 
lietuvis X, gėdingai nuleidęs

steigęs kino teatre su jam nepa
žįstama moterimi, teisindama
sis, kad... buvęs girtas ir visų

Nepriklausomoje Lietuvoje,

wno rwtaMir Fwivn slHrirrmrr daua

Išeivijoje — viso to nebėra- 
Be abejonės, svarbiausias viso 
to kaltininkas — diametrališ- 
kai pasikeitusi padėtis. Čia mū
sų jaunimas nebeturi sau skir
tos spaudos. Ir išeinantieji laik
raščiai, deja, maža vietos skiria 
jaunimo problemoms nagrinėti. 
Jaunimo organizacijų, tiesa, 
yra. Turime ateitininkus, skau
tus, šviesininkus ir pan. Ta
čiau, reikia pripažinti, kad jų 
eilės yra gana retos. Didelė 
dalis jaunimo nepriklauso jo
kioms organizacijoms. Apie 
mokslo įstaigas išeivijoje—ma
ža bėra ir kalbos- Teisybę pa
sakant, veikia kai kur šeštadie
ninės pradžios mokyklos, kur 
mokomi ir auklėjami mūsų ma
žieji lietuviškoj dvasioj, tačiau 
apie lietuviškas gimnazijas — 
netenka ir pagalvoti.

Taip mūsų tautos atžalos, 
jaunuoliai, nutraukę mokslą 
gimnazijos suoluose Lietuvoje 
arba tremtyje ir nebegauna 
progos užbaigti vidurinįjį moks
lą. Į Kanados universitetus —• 
taip pat labai maža dalis prasi
veržia, nes tam yra daug prie
žasčių. Pirmiausia, dėl anglų j * 
kalbos permiažo žinojimo, o ant
ra — dėl studijavimui lėšų sto
kos. Pav-, Toronte, iš esamų 
apie 150 lietuvių studentų, stu
dijas tęsia tik septyni.

Tokia pedėtis ir stato mūsiš
kį jaunimą į nežinomą kryžke
lę, o iš jos kai kurie pasuka 
ir labai klaidingu keliu.

Žinoma, besiplečiantį girtuok
liavimą jaunimo tarpe ir palin
kimą į kitus šunkelius negalima 
pateisinti, tačiau būta tam ir 
ypatingai svarių priežasčių. 
Mūsiškiai jaunuoliai, pergyve
nę 2-rojo Pasaulinio Karo baise
nybes, keliavę kartu su suau
gusiais per miestų griuvėsius 
Europoj, klaikiai žiūrėję mirčiai 
į akis, bomboms bekrentant, 
kentę alkį, šaltį ir vargą, pasi
juto per anksti "subrendę", o 
todėl jų jaunuoliška vaizduotė 
dažnam ir diktuoja: "Ir aš esu 
jau vyras (arba moteris) ir ga
liu ..; išgerti arba savarankiš
kai apsispręsti..."

Deja, vis dėlto reikėtų ieško-1 mas. Jaunimas visada buvo ir 
ti iš tos padėties reikiamos ir 
išeities

Ne šio mano straipsnio tiks
las siūlyti tai ligai gydyti re
ceptus. Aš tenorėjau konsta
tuoti tik faktus, kurie turėtų at-

thuro, Dairen o neužšąlančius 
uostus ir okupavo šiaurinę Ko
rėją.

Taigi, kaina tikrai didelė, o 
kovos nauda juokingai maža: 
sovietai karą pradėjo vos kelios 
dienos prieš jo pabaigą, kada 
jau patys amerikiečiai, nešdami 

I sunkiausią auką ir pastangų 
naštą, buvo paguldę Japoniją 
ant menčių... Šis slaptasis 
paktas tarp JAV, Didž. Britani
jos ir Sovietų Sąjungos sunkiai 
suprantamas, jeigu jį, iš viso, 
galima kaip nors suprasti. Dar 
sunkiau susivokti situacijoje, 
kada prisimename amerikiečių 
atomines bombas. Juk jos nu-

tojų ir jaunimo vadų dėmesį.
Mūsų poetas J. Aistis, "Ai

duose” rašydamas "apie laiką

Maironį, Jakštą, Tumą ir kit, 
trrm Irifkn. sitalo teiaia:

demokratijai. JTO .buvo užsi
brėžus abiejose Korėjos zonose 
pravesti rinkimus. Sovietai ne 
tik kad nesutiko dalyvauti ko
misijoje (Maskvos ministerių 
konferencijoje jie buvo įsiparei
goję sujungti Korėją),: bet net
gi atsisakė įsileisti JTO komisiją 
į savo okupuotą Korėjos zoną. 
Kaip ir buvo gedima tikėtis, jie 
šiaurinėje Korėjoje įįriirė "de
mokratinę liaudies respubliką". 
Tada JTO beliko viena išeitis 
— pravesti rinkimus pietinėje 
Korėjoje-

Naujai susidariusi pietinės 
Korėjos vyriausybė 1948 m. 
gruodžio mėh. 12 d. oficialiai 
pripažinta JTO visuotiname su
sirinkime, Pietinės Korėjos res
publiką įtraukiant į narių skai-

Labai galimas dalykas, jei
gu Jaltoje Churchillis su Roose- 
veltu būtų blaiviau galvoję ir 
mažiau rodę pasitikėjimo sovie
tams, šiandien mes neturėtume 
Korėjos karo. Dabar situacija, 
iš tiesų, gana liūdna. Saugumo 
Tarybos rezoliucija duoda teisi
nį pagrindą amerikiečių, britų, 
australų ir kitų tautų tiesioginei 
intervencijai Korėjos grumtynė
se. Daleiskime, sovietai dar ne- 
sikiš į karą, pasitenkindami ne
tiesiogine parama. Jiems nesun
ku Maskvoje tampyti marione
tinių komunistinių vyriausybių 
virvutes Azijos žemyne. Da
bar jie pasiuntė į kovą šiaurės 
korėjiečius. Jeigu amerikiečiai, 
kitų tautų padedami, suspės 
laiku permesti pakankamą 
ginkluotų jėgų skaičių, sulaikys 
komunistinius įsibrovėlius ir net 
įstengs juos išstumti atgal, ta
da Maskva tikriausiai paspaus 
kitą skambutį: bus duotas sig
nalas Mandžūrijai. Po Mandžū- 
rijos gali ateiti eilė komunisti
nei Kinijai. Sulaikyti neišsen
kančias žmonių mases tikrai 
sunku, o dar sunkiau užbaigti 
karo veiksmus. Tuomet jau ne
pakaktų vien tik Korėjos oku-

jų sąjungininkams gyvybių? 
Pagaliau kokie įvykiai išsivys
tytų iš panašaus ėjimo diplo
matinėje šachmatų lentoje? 
Tikriausiai galima būtų laukti 
tiesioginio sovietų įsikišimo...

Karui išsiplėtus už Korėjos 
ribų, sovietų smūgio greičiau
siai reikėtų laukti Jugoslavijoje, 
Vokietijoje, Irane ar Turkijoje. 
Jau dabar pasigirsta balsų apie 
sovietų kariuomenės koncentra
ciją Jugoslavijos ir Irano pasie
niuose.

Klaidas nevisada galima 
atitaisyti

Norint išvengti trečiojo pa
saulinio karo, teisingiau sakant, 
norint nustumti jį nuo savo gal
vų keleriems metams, būtina 
Korėjos kibirkštėlę likviduoti 
tol, kol į ją daugiau benzino ne- 

j įpylė Mandžūrija ir komunisti
nė Kinija. Pažiūrėsim, ką tuo 
reikalu sugalvos didieji pasau
lio išminčiai,, nors gal ir nevi
sai tikslu būtų politikus išmin
čiais vadinti.

Tuo tarpu belieka džiaugtis 
Saugumo Tarybos iniciatyva ir 
amerikiečių, britų ir australų 
pastangomis savo kraujo kaina 
ginti demokratijos likučius nuo 
komunistinių Maskvos gaujų 
užpuolimo. Kol Korėjos komu
nistai eina į priekį, Maskvos įsi
kišimo netenka laukti. Kompli
kacijos gali prasidėti tada, kai 
amerikiečiai juos stums atgal.

Korėjos įvykiai visiškai pa
keitė JAV politiką Tolimuosiuo-

se Rytuose. Šiandien jau užsi
angažuota ginti ir Formozą, kai 
tuo tarpu dar taip neseniai 
Ciang Kcd-Šeko maldavimai te
buvo vien tiktai balsas šaukian
čio tyruose. Susiprantama. Pra
regima. Praeityje padarytos 
klaidos mėginamos taisyti. Tie
sa, Formozą dar gedima apginti, 
bet kaip susigrąžinti iš sovietų 
Jaltoje jiems padovanotą pieti
nį Sachaliną, Port Arthurą, Dai- 
reną, kur dabar, laukdami 
ženklo, slepiasi šimtai sovietų 
povandeninių laivų? Kaip at
gauti Kurilų salas, kur japonai 
sovietams paliko puikiai įruoš
tus aerodromus?. •. Kas žino, 
— rasi, ir už šias klaidas teks 
kada nors atgailauti, aplcdstant 
savo vyrų krauju, tas tada taip 
lengvai sovietams atiduotas že
mes ...

Vyt Kastytis.

, Pabcdtiečiai nori kariauti

Pagal gautas iš JAV ambasa
dos Kopenhagoje žinias, Toron
to dienraštis "The Daily Star" 
praneša, kad liepos 4 d. amba
sadoje lankėsi grupė pabaltie- 
čių: lietuvių, latvių ir estų, gy
venančių Danijoje ir prašėsi, 
kad jiems leistų vykti į Korėją 
kariauti prieš raudonuosius.

Pabaltiečių pabėgėlių — DP 
grupė, esą susidėjusi iš jaunų 
vyrų, tarp 18 — 35 metų amž-

Tačiau ambasadoje jiems bu
vę pasakyta, jog Valstybės De
partamentas nėra davęs palie
pimo verbuoti savanorius į Ko
rėją.

Šeriai, nagai ir ragai
Kanados lietuvi

vazray_mp_^HB|
rykęs iŠ JAV

Pakštą? sausakimšai užpildyto
je salėje skaitė turiningą pa
skaitą, kurioje palietė visas gy
vybines katalikiškosios lietuvių 
tautos sritis. Nors dalį jo min
čių noriu patiekti "TŽ" skaity
tojams.

— Esame likučiai sudužusio 
laivo, ‘ — kalbėjo paskaitinin
kas. — Tačiau, tuo pačiu, esa
me ir kariai- Kariai — ne kokie 
bailiai, — bet narsūs kovotojai, 
kurie, kariaudami dėl kilniausio 
tikslo — tėvynės atvadavimo, 
tepakeitėme tik savas pozisijas 
ir vedame nepailstamą kovą 
toliau. Pabėgėliai nėra nus£<al-

Prancūzai prieš anglus
Quebec prancūzų antibritiš- 

kos nuotaikos senai visiems ži
nomos. Pastaruoju metu šiuo 
reikalu pasirodė įdomus šovi- 
nistiškas straipsnis Quebec 
laikraštyje "Le Temps". Tai la
bai radikalus prancūziškai au- 
tokritiškas laikraštis. Britų var
das jam baubas- Kai tenka jam 
paminėti British Columbia pro
vinciją, jis rašo: "Columbie 
Canadienne". Minimajam Paul 
Bourcharjd straipsnyje, reika
laudamas neįsileisti į Kanadą 
imigrantų iš Britų pasaulio, jis

teigia, kad jų daugumas esą 
socialistai ir-Kanadoje skleidžiu 
tą sėklą. Esą, ir CCF kūrėjai 
buvę britai. Jų vadas Coldwell 
esąs net svetimšalis, nesinatū- 
ralizavęs britas. Social Credit 
partijos vadas Salon Law taip 
pat esąs britas, ne kanadietis. 
Britas esąs ir Saskačevano so
cialistinės valdžios galva Doug-

IŠ PROF. DR. K. PAKŠTO PASKAITOS TORONTE

— Kas man tuose žmonėse, 
neišskyrus net kietų principų 
Jakšto, patiko, tai meilė jauni- 

| mui, tai deimančiukų ieškoji-

bus jaunimas, kuris guodzi-si 
briedžiu girioje, nors ne visi tą 
briedį pagauna: vieni pasiten
kina žvirbliu rankoje, antri vai
kosi visą gyvenimą briedį, ir 
tik retas pačiumpa jį už ragų 
ir visą gyvenimą galinėjasi".

Ach, iš tikrųjų, ypač šiandien, 
tos tragiškosios buities akivaiz
doje, kaip reikalinga mūsų jau
nimui kuo daugiau Maironių, 
Jakštų, Tumų....

Ištiktųjų Bourchard jau per
daug pertempė. Jo minimas S. 
Law ištiktųjų yra gimęs Kana
doje, o jo partija toli gražu ne 
socialistiška, greičiau konser- 
vatoriška- Coldwelle ištiktųjų 
Kanadon atvyko prieš 40 metų, 
būdamas 20 metų, o Douglas 
atvyko būdamas 6 m. Britam 
Kanados įstatymai nenumato 
jokios natūralizacijos procedū
ros, tad ir jie to nėra atlikę,-bet

kanadiečiai.
Bourchardui britai — tai To

ronto milijonieriai, o Ottawos 
valdžia — 
kuri esanti 
Baigdamas 
Amerika 
agentus 
nijos ir

tę dezertyrai, bet naujai kjv-i: 
persirikiuoti pasitraukę kovoto
jai. Ir didelė klaida padaryta,' 
kad nebuvo raginta bėgti. Būtų 
buvę mažiau aukų.

Mes lietuviai esame maži, 
bet kartu ir dideli pranašai, ku
rie skelbiame ir skelbsime pa
sauliui didžiąją mums padaly
tą skriaudą. Amerikoje dar to- 
begalvojama apie didžiąją Ru
siją ir tokie planai daromi atei-: 
čiai- Užmirštama, kad jos, kaip | 
vakarų pasaulio atstovės, sie
nos yra ne ant Oderio, bet am 
Dniepro. Didysis slibinas pri
valo būti sunaikintas prie jo 
vartų. Kitaip — nebus pasau
ly taikos, ramybės ir laisvės.

Rusiją nuo Europos turi deng
ti Ukraina, nuo kurios likimo 
priklausys visos Europos liki
mas. Ir mūsų reikalas kuo ar
čiau bendrauti su ukrainiečiais 
ir su visais pavergtaisiais; rei
kia kurti vdurio Europos kon
federacijos mintį puoselėjančius 
klubus.

Profesorius rėžė gilų piūvį ir 
per naująją ateizmo religiją. 
Ateizmas ir nihilizmas, jo žo
džiais tariant, yra jauna, bet vis 
dėlto tam tikra religija. Nors 
iš tikrųjų, esą, .ateistai garbina 
tuščią skylę begalinėj erdvėj. 
O kad toji skylė nebūtų neįsi
vaizduojamai tuščia — ji užki
šama Stalino paveikslu...

Komunistai — marksistai iš 
tikrųjų kuria naują religiją. Ir 
tai yra ne tušti žodžiai, tai vi
siška tikrovė. Pas juos yra 
priešleginės mokyklos, kurias 
būtų galima pavadinti naujo
sios religijos išpažinimo vieto
mis, kur garbinamas Stalinas, 
kaip naujasis dievas ir jo *šven- 
tieji” — komunistų partijos at-

tarnai D. Britanijos, 
socializmo perykla, 
jis pageidauja., kad

tuos britų

kuri

čias, buvusias bažnyčias — jie 
paverčia priešreliginiais muzie
jais, kurie ištiktųjų yra nau
josios religijos bažnyčios.

gą — tegali kariauti tik dvasin
gi žmonės, katalikiški dvasios 
milžinai, nes ateizmas prieš

ateizmą, jau logiškai galvojant, 
negali vesti kovos.

Tik katalikiškoji bažnyčia 
narsiai kovojo ir kovos prieš 
ateizmą, kurio didžiausi pase
kėjai bolševikai, nes, anot So- 
lovjevo, bažnyčia yra sena, 
kaip ir pats amžius. Ji apnešta 
dulkėmis, bet kai nupūti dul
kes — ji dar daugiau sužiba 
spindinčiom varsom...

Katalikai ir kiti pasaulio 
| krikščioniys, o taip pat ir viso
kiausių monoteistinių religijų 
sekėjai nūdien turi jungtis į vie
ną bendrą frontą, nes ateistinis 
bolševizmas graso užlieti ir su
naikinti visus. Jie turėtų pada
ryti ilgokas ir nuoširdžias savo 
nesutarimų paliaubas, nes mo
mentas labai rimtas.

Mes norime visiems lietu
viams laisvės- Norime, kad kuo 
greičiau ateitų valanda, kurioje 
visi galėtų pasijusti laisvi po 
savo mielos Tėviškės dangumi.

Apžvelgęs bendrą politinę 
raidą ir daugelio valstybių šian 
dieninį likimą, kalbėtojas sųšu-

— Šeriai, nagai ir ragai — 
turi būti vienon pusė nukreipti 
visų laisvės trokštančių tautų! 
Prieš barbarizmą priešginklis 
tėra tik vienas — vienybė! Ga
na ginčytis ir pyktis tarpusavy, 
o taip pat — gana nesutarimų 
ir su kaimynais. Visus ginčus 
turime išspręsti iš anksto. Vie
nybė ir nuosaikios politikos 
pradžia — yra lietuvybės am
žinumo klausimas.

Paskaitoje pluoštas minčių 
buvo skirtas ir pačios lietuvy
bės išlaikymo reikalui. Čia 
gerb- prelegentas užsiminė ir 
apie savo propaguojamą mintį 
sukurti antrąją Lietuvą koloni
zacijos kelta. Esą, buvo laikas, 
kuomet profesorius nešiojęsis 
savo kišenėje lietuvių koloniza
vimo Kanadoje—Quebeco pro
vincijoje planus, kur jį žavėję 
ir tebežavį gyvenantieji pran
cūzai, izoliavęs! nuo kitų tauty
bių, taip gražiai ir taip vitališ
kai išlaikę savo prancūzišku- 
mą. Už tai Kanadoje šiandien

— esanti dar viena Prancūzija
Aš visuomet sakiau: "Šalin 

emigracija, tegyvuoja koloni
zacija! " — pabrėžė profesorius 
Prisiminė profesorius ta proga 
ir ilgesnį šiuo klausimu pasikal
bėjimą su buv. prezidentu a-a 
Dr. K. Grinių. Dar vos prieš jo 
mirtį, kartą, užėjęs pas Dr. Gri
nių, išgirdęs klausimą:

— Ar jau suradai naująją 
Lietuvą?-..

Ir Dr. Grinius priminęs, kad 
tai geriausiai galį atlikti geri 
patriotingi vienuoliai, kurie bū 
tų geriausia kolonizacinė užuo
mazga, nežiūrint kuriame kraš
te ir kurioj vietoj. Prof, nurodė 
net eilę pavyzdžių, kaip daug 
kur vienuoliai buvo pirmieji ko
lonizaciniai pionieriai ir sukū
rė tautines plačias kolonijas.

—‘ Mes tautiškai mirštame 
Amerikoje, mirštame ir kitur, 
todėl turime susirūpinti ypatin
gai moralinėmis vertybėmis, 
kurios taip būdingos lietuvių 
tautai. Be moralinių vertybių, 
be drąsos ir rizikos, be naujo 
tautinio ir religinio atgimimo — 
valstybės nepastatysime.

Lietuvybės, kaip dvasinio 
prado, menkėjimas šiapus At
lanto — esąs gana ryškus.

Mirštame nei gydytojo nepa- 
šišaukę, nei grabo neužsisakę...

Baigdamas profesorius ak
centavo, kad mes visi turime 
įsikalti į galvas ir kitus įsąmo
ninti, jog kas išsižada lietu
vybės dvasios, niekingai mirš
ta savo tautai ir sau- Nors ir 
turi didesnę ar mažesnę sąs
kaitą banke, gražius namus, 
puikų automobilį, jis jau miręs 
dvasiniai, nes nebežino kas 
esąs...

Didelį dėmesį profesorius at
kreipė ir į mūsų jaunimo moks- 
linimąsi ir mokslinimą. Reikia 
lietuviams mokytis, veržtis į 
mokslą pro visas duris, nes lie
tuvių tauta — turi būti mokytų
jų tauta. Tuomet tik suprasime, 
kokia yra vertybė būti tauriam, 
moraliniai stipriam ir tautiškai 
susipratusiam.

Tiek svarių paskaitininko 
minčių teko man užsirašyti.
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tėviškės žiburiai

Kanados Liet. Katalikę suvažiavimas buvo 
užda- 

Marija ir

Kanados Ateitininkę suvažiavimo
Praeitame "TŽ" Nr- dėl vietos 

stokos paskelbėme tik bendruo
sius įspūdžius iš suvažiavimų 
dienų ir išrinktųjų organų sudė
tį. Dabar pateikiame trumpą KL 
Kat. suvažiavimo apžvalgą

Suvažiavimai buvo pradėti 
bendrojo Kat Suvaž. posėdžiu 
liepos 1 d- 9 vai. r. Kaip manda
tų komisija vėliau pranešė su
važiavime dalyvavo 79 atsto
vai bei kviesti asmenys su bal
so teise ir 87 svečiai (neskaitant 
iškilmingo posėdžio, kur buvo 
apie 400 svečių)

Suvaž. atidarė Laikinojo KVC 
pirmin. kun. Dr. Gutauskas, o 
jam vadovavo išrinktas prezi
diumas: V. Užupis, J. Kralikaus- 
kas, P. Vilutis, kurie pirminin
kavo pasikeisdami ir sekret. F. 

' Ignaitienė ir Stp. Čepas- į rezo
liucijų kom. išrinkti: Tėv. Kl. Ža- 
lalis, OFM, Dr A- Šidlauskaitė 
ir Ad. Bajorinas, o į mandatų 
k.: S. Paketūra, A. Saulis ir A-- 
Diržys

Platų referatą apie Katalikiš
kąją Akciją skaitė Tėvas Kl. Ža- 
lalis. Kiek sutrumpintą, jį mes

Papunkčiui svarstant statu
tą, tą dieną buvo priimta tik 18 
paragrafų, o 11 dar liko sek
madienio posėdžiui, prasidėju
siam 1 vai. pp.

Statutą priėmus buvo vykdo
mi organų rinkimai, o skaitant 
balsus vyko pranešimai aktua
liais liet, katalikų veikime bei 
švietimo reikalus referavo p- A. 
Rinkūnas, spaudos — p. B. Sa
kalauskas ir A. Šapoka. Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
krašto organizacijos organų su
darymo reikalu — V. Užupis ir 
savišalpos reikalais — V- Krikš
čiūnas.

Darbo posėdį baigus iš Lietu- 
tuvių parapijos salės, kur vyko 
visi posėdžiai, buvo persikelta 
į St Helen’s parapijos erdvią šo

Leimono, kun.’ Vilkaičio ir Kul- 
bio, St. Barzduko, prof. Dr. A 
Paplausko — Ramūno, Pr. Ru- 
dinsko, o žodžiu sveikino KLS 
vardu jos pirm. A- Rinkūnas ir 
Tėv. Borevičius SJ Čikagos 
zuitų ir ateitininkų sendraugių 
vardu.

Po to mandatų korm narys 
Bojarinas perskaitė suvaž. re
zoliucijas ir sveikinimus. Rezo
liucijos: mokyklų, jaunimo ug
dymo, profesinio pasirengimo, 
katal. spaudos, KLB organų kū
rimo ir savišalpos reikalais- 
Sveikinimai: Toronto arkivysk. 
J.E. kardinolui McGuigan, Kau
no arkivysk. metropolit J. Skvi
reckui, vysk. V. Blizgiui, vysk 
Padolskiui, VLIK bei Vykdo
majai Tarybai, ALT, ALRKS, A 
LRKF, BALF, J.E. Toronto vyks. 
Webster.

įvyko 
ir torontie- 

vakaras — 
o liet para

šu prog- 
Kanados L 

ir 
Gei. kon-

padarė 
politinių 

perdavė su-

su bal- 
vietų: Tc- 

Hamiltcno, 
Valefield, 

St. Cuthari-

iš JAV bu- 
Čikagos, Det-

įvykusio 1950 m. liepos mėn. 1 dieną Toronte
R

Ateitininkija jaučia ir mato: suomeninėje bei kultūrinėje 
gyvenamojo laikotarpio didžią-1 dirvoje.

Laikinojo KVC paruoštą Ka
talikų Veikimo statutą perskaitė 
kun. Dr. Gutauskas. Po gyvų 
diskusijų dėl centro pobūdžio, 
kurios buvo nukeltos ir dar tę
siamos popietiniame posėdy, 
buvo nutarta kurti ne tipingą 
Katalikų Akciją, dabar plačiai 
praktikuojamą pasaulio katali
kų, bet mūsų sąlygom geriau 
tinkamą Katalikų Veikimo Cen
trą, kuris rūpintųsi ir apaštalau
jamąja pasauliečių akcija ir ap
jungtų bei derintų liet- kat. or
ganizacijų veiklą visoje Kana
doje.

buvo pakviesta ir visa Toronto 
visuomenė, kurios prisi.inko pil
nutėlė salė.

Čia į sceną prie prezidiumo 
garbės svečiais buvo pakviesti: 
prof. Dr- K. Pakštas, Ateitinin
kų Fed. Vyr. Vadas prof- Dr. A. 
Damušis, Amerikos Liet. Katali
kų akcijos direktorius ir ALRKF 
atstovas suvažiavime kun. Pat- 
laba, Gen. Konsulas min. V. 
Gylys ir "TŽ" red. A- Šapoka.

Iškilmingas posėdis buvo 
pradėtas ugninga prof. Dr. K. 
Pakšto paskaita, užsitęsusią 1 Vz 
vai., o su papildomais atsaky
mais į klausimus per 2 vai. (Pa
skaitos santrauką spausdiname 
atskirai).'

Po paskaitos buvo perskaityti 
gautieji sveikinimai raštu: J.E- 
vysk. V. Brizgia ir Padolskio, 
JAV kunigų vienybės pirm. kun. 
Vasio, Nek. Prasid. Seserų iš 
JAV., prof- kun. St. Ylos, Dr.

griūvėsių visose gyvenimo sri
tyse.. Greta ūkinių nedateklių, 
sukrėstas socialinis gyvenimas, 
dorinio lygmens kritimas, inte
lektualinis atbukimas, religinis 
abejingumas, žmogaus asme
nybės nuvertinimo akivaizdoje, 
neviltis ir siaubinga baimė atei
ties nusako padėties rimtumą. 
Prieš piktųjų galių organizuotas 
pastangas tempti pasaulį į dar 
baisesnį vargą pastatomos be
dvasės jėgos.

Šitokia padėtis reikalauja iš 
mūsų aktualaus ir pastovaus 
darbo religinėje, tautinėje, vi-

Apsprendžiama čia trumpai 
aptartų principų, jungdamos!.

Religinėje srityje kataliko už- prie bendrųjų Kanados Lietuviui 
daviniai glūdi pasisavinime'bei Katalikų Suvažiavimo rezoliu- 
nuolatiniame paplidyme atnau
jinančios krikščionškųjų verty
bių jėgos. Kiekvienas katali
kas, o ypač intelektualas, pri
valo tapti pilnas žmogus, pilnas 
krikščionis tauraus charakterio

momento uždavinius Kanados 
ateitininkai randa reikalo deta
lizuoti.

Didžiųjų tautos uždavinių

K

- -4~'.

Kanados ateitininkų suvažiavimo dalyviai
Sėdi: V- Užupis, St. Gabaliauskas, prof. Dr. A. Damušis, prof. Dr. K. Pakštas, kun. Patlaba, 
J- Mikaila, A. Šapoka, Pr. Alšėnas ir A. Juozapavičius. Foto A. Sukauskc.

kos savosios aplinkos sukrikš- 
čioninimui-

Dvasinių vertybių bei jėgų 
žadinime ir ugdyme didele da
limi glūdi ir mūsų tautos atsta
tymas, jos v..lesnis atsinaujini
mas ir išsilaikymas. Dvasinių 
griūvėsiu aplinkumoj lietuvis 
katalikas yra įpareigotas siek
ti tvarkingos, taikios ir kultūrin
gos bendruomenės santvarkos, 
tiesos ir teisės, laisvės, žmo
gaus vertės, meilės, kiekvieną 
akimirką jausdamas atsakomy
bę prieš Aukščiausiojo Kūrėjo 
įpareigojimus.

Tiesa tebus šūkis į naują 
dvasinį kryžiaus žygį. Tiesa turi 
viešpatauti galvojime, kalboje 
ir veikloje — tiek privačiame 
gyvenime, tiek visuomeninia
me.

Tebus ugdomas asmens įsi
pareigojimo jausmas ir paju
timas individualaus atsakingu
mo krikščioniškos kultūros šlai- 
kymui ir ugdymui. Tebus kovo
jama dėl laisvės ir tokios pa
saulio padėties, kur netrukdo
mai galėtų reikštis krikščioniš
koji pasaulėžiūra, bujoti mo
ralinė tvarka,' formuotis 
los asmenybės tipas.

ateitininkija akcentuoja;
1. Skaudžiai pergyvendama- 

didžiąsias šių dienų lietuvių

savo pirmtakų ir tėvynėje liku- 
šiųjų brolių kraujo aukas tėvy-

sos tautos kovoje dėl krašto 
.laisvės ir tautos teisių, visomis 
jėgomis remdama mūsų rezis
tencinių organų ir dar išlikusią 
tebeveikiančių suvereninės Lie
tuvos institucijų žygius, o ken
čiantiems ir kovojantiems bro
liams tėvynėje siunčia broliškos 
meilės jausmus ir maldauja 
Aukščiausiojo palaimos ir stip
rybės ištverti.

2. Eksterminacinės žiauriojo- 
okupanto politikos akyvaizdoje^. 
dar labiau, negu befkadcu 
mums rūpi išeivijos lietuvišku—

lietuviškosios kultūros puoselėk

tobu-

KL Kataliku Suvažiavimo rezoliucijos
Kovos už Lietuvos laisvę 

reikalu

Lietuvių karių, savanorių ir 
partizanų kraujas įpareigojąs 

• gyvuosius ginti savo tėvų Tiky
bą, sodybas, papročius ir kal
bą, — Lietuvių Tautos Dvasios 
balsu šaukia ir šiandieną kiek
vieną savo brolį ir sesę, nežiū
rint kuriame jie žemės kampe
ly bebūtų, — žengti pirmtakū- 
nų pramintais kovos ir laimėji
mų keliais, nenuilstamai kovo
jant už Tautos egzistenciją ir 
Laisvę.

Kanados lietuviai katalikai, 
turėdami šiandien konkrečius 
faktus prieš akis, kaip žiauriai 
raudionojo okupanto naikina
ma lietuvių tauta — žudomi, 
tremiami ir į kalėjimą kišami 
tautiečiai — protestuoją, smer
kia neteisėtą Sovietų okupaci
ją bei žiaurų lietuvių tautos nai
kinimą ir griežtai reikalauja 
okupantą tuojaus apleisti Lietu
vos teritoriją.

Be to, lietuviai katalikai, su
prasdami aukštą ir garbingą 
pareigą savo tautai, remia ko
vą už Lietuvos Laisvę ir Vals
tybės Nepriklausomybės atsta
tymą, visomis galimomis prie
monėmis kelia laisvuose demo:
kratiniuose kraštuose Lietuvos' Organizacijos yra kviečia

mos populiarinti mintį, kad "Tė
viškės Žiburius" skaitytų visi jų 
nariai, kad jie siūlytų jį skaityti 
ir prenumeruoti visiems kitiems 
lietuviams, kad organizacijos 
jos "Tėviškės Žiburių" išlaiky
mą laikytų vienu pirmųjų savo 
uždavinių ir pasistengtų bent 
vieną ar du kartus per metus 
surengti kokį parengimą, kurių 
pajamos būtų paskirtos laikraš
čiui paremti. Laikraščio ir pačių 
organizacijų labui, organizaci
jos kviečiamos palaikyti su 
laikraščiu kuo glaudžiausį ry
šį, "Tėviškės Žiburiuose" nuo
lat skelbti savo pranešimus na
riams ir per jį plačiąją visuome
nę informuoti apie numatomą 
ar atliktą veiklą. Kad laikrašty
je atsispindėtų visas Kanados 
lietuvių gyvenimas, organizaci
jos turėtų turėti nuolatinius ^sa
vo korespondentus.

a) bazuoti Kanados lietuvių 
švietimą krikščioniškai lietuviš
ka pedagogika šiais principais: 
religingumu, tautiškumu, be- 
kompromisine morale ir krypi
mu į praktiškas profesijas;

bj kviesti lietuviškųjų parapi
jų klebonus organizuoti lietuviš
kas parapijines mokyklas;

c) įpareigoti KVC ir katalikiš
kas organizacijas rūpintis, kad 
bendruomenės vietos organų 
laikomose mokyklose būtų res
pektuojami aukščiau išvardinti 
ugdymo principai.

Bendruomenės reikalu

1. Visos Kanados Lietuvių R. 
K- Parapijos ir katalikiškos or-

kauja ir remia Kanados Lietu
vių Bendruomenės organų su-

pnes

tumus linkstąs, ka
psėjęs kovotojas! 
jfe-protestantu ku-į

Spaudos reikalu

Vertindamas katalikiškos lie
tuvių spaudos reikalą, Kanados 
Lietuvių Katalikų Suvažiavimas 
sveikina Kanados Lietuvių Ka
talikų Kultūros draugijos varo
mą didelį darbą — leidimą "Tė
viškės Žiburių", o taip pat užsi
mojimus rūpintis ir kita lietu
viška spauda.

"Tėviškės Žiburius" laikyda
mas visų Kanados lietuvių ka
talikų laikraščiu, Suvažiavimas 
kviečia visą katalikiškąją Ka
nados lietuvių visuomenę viso- 

. mis jėgomis jį remti.

2. Visos Kanados Lietuvių R.
K. Parapijos ir katalikiškos or
ganizacijos, kaip tautinės kultū
ros veiksmingos talkininkės, 
glaudžiai bendra4arbiauja su 
suorganizuotos Kanados Lietu
vių Bendruomenės institucijo
mis- •

3. Kreipiasi į Kanadoje gyve
nančius lietuvius prašydami 
parodyti plačios tolerancijos ir 
tautinio solidarumo organizuo
jant ir veikiant Kanajdos Lietu
vių Bendruomenei.

Kanados

net pro tęstinu teįpe sukėlė aud-1 
rą savo pareiškimu, kad geriau 
tebus Vokietija bolševikinė, ne
gu katalikiška, vėl nustebino.

reikią kovoti su komunizmu. 
Kai bažnyčios vyriausybė pa
kvietė jį pasiaiškinti, jis aiški
nosi, kad bažnyčia apsaugos 
nesanti reikalinga, kad ji nebi
janti bolševizmo, kaip nebijo
jusi nacizmo. Su komunizmu 
esą galima grumtis tik dvasi
niais ginklais.

Kažin ar nepakels balso ko
munistai, kad jo laisvė varžo
ma tardymais.

skautėms

vardą ir sunkią jos padėtį oku
panto vergijoje, įvertina ir re
mia moraliai ir materialiai poli
tines lietuvių institucijas, vyk
dančias tautos valią-

Taip pat prisimindami per
sekiojamą ir naikinamą Katali
kų Bažnyčią Lietuvoje, jie pa
silieka dvasioje su kenčiančiais 
tikėjimo broliais ir. sesėmis ir 
meldžia Aukščiausiąjį paleng
vinti jų kančias.

Vienu iš labai svarbių savo 
uždavinių Kanados lietuviai ka
talikai laiko šelpimą Europoje 
dar tebeesančių tremtinių, kad 
nei vienas iš jų nežūtų mūsų 
neskaitlingai tautai nuo vargo 
ar bado.

Švietimo reikalu

Suvažiavimas, Išnagrinėjęs 
lietuviškojo švietimo šių dienų 
būklę Kanadoje, nutarė:

Daugumai sesių jau eina ant
ri ar treti metai, kai svečiuoja- 
mės Kanadoje. Didelė dalis 
baigė sutartis ir pradėjo šiek 
tiek normalesnį gyvenimą At
rodo, kad ir skautiškame gyve
nime sąlygos palengvės ir dar
bas turėtų pagyvėti.

Šį kartą kreipiuosi į visas 
jaun. skautes, skautes, vyr. 
skautes ir skautininkes gyve
nančias Kanadoje, prašydama * •*.
atsiliepti ir suteikti apie save 
sekančias žinias:

Vardas ir pavardė; adresas; 
LSS įstojimo data; įžodžio (j. 
sk., bei vyr. sk-) davimo data; 
vyr. ir patyrimo laipsnis; eitos 
pareigos ir LSS liudijimo nume
ris.

Apie vienetams priklausan
čias seses žinias prašomos su
teikti vienetų vadovės. Rašyti: 
psktn. Irena Kemėžytė, 5976 — 
11 th Ave., Rosemount, Montreal, 

. Que.
Visos sesės prašomos neati

dėliojant užsiregistruoti ir įsi
traukti į aktyvų skautišką dar
bą. Žinau, kad sąlygos ir dar
bas yra sunkus. Bet pagalvok. 
Sese, ar iš viso gyvenime kas 
nors gero ir kilnaus yra atsie-

giau negu bet kada. Norėda
mos žengti pirmyn tiek skauty- 
bėje, tiek bendrame gyvenime 
esame reikalingos vienos kitų 
nuoširdaus bendradarbiavimo.

Emigracija mus išblaškė ir 
stovime vėl ant pačios pirmo
sios pakopos. Taigi nei viena 
sesė, nesvarbu ar ją puošia ža
lias, mėlynas, geltonas ar rau
donas kaklaryšis, neturi teisės 
likti nuošaliai, pasyvi. Steikime 
skaučių vienetus visur, kur tik 
susispies kelios sesės. Kylan
čius klausimus ar neaiškumus 
rašykit į "Skautų Aidą" ar Ra
jono Seserijai — pasistengsim 
patarti ir pagelbėti vienos ki
toms. Tikėkit, Sesės, daug kas 
yra sunku ir neįmanoma nepra
dėjus.

į esamą padėtį, sugrįžkim į sa-

Budėkiml

BONN. — Vakarų Vokie-

je ir turime dirbti ir budėti dau-

Iš katalikę gyvenimo
bar dygsta, kaip grybai po lie
taus. Jie rinks parašus propa
gandinei "Taikos deklaracijai", 
paruoštai Stockholm© "taikos 
kongreso". Vyskupų laiškai 
reiškią sulaužymą visų susita
rimų, šaukia komunistinė 
spauda.

Vengrijos bažnyčia

Vengrijos vyriausybė pa
skelbė, kad Bažnyčios vadovy
bė kreipusis į ją, siūlydama'su
tvarkyti Bažnyčios ir valstybės 
santykius specialia sutartimi. 
Matyti, norima eiti Lenkijoje 
pradėtu keliu. Krašto stebėtojai 
praneša, kad valdžia vėl parei
kalavusi iš hierarchų ištikimy
bės priesaikos, kurią tie vieną 
kartą jau buvo atmetę.

Padėtis yra dar ir dėl to keb
li, kad Esztergom arkivyskupi
jos valdytojas — kardinolo 
Mindszenty faktinasis įpėdinis 
h— generalinis vikaras Dr- J. 
Drcthos birželio 17 d. mirė. Tuo 
būdu Esztergom arkivyskupija, 
kuriai priklauso Vengrijos pri
matas, tuo tarpu neturi nei val
dytojo — administratoriaus.

JAV atstovo Vatikane 
klausimas

-—Atšaukus Taylorą, kuris turė
jo specialaus prezidento pasiun
tinio titulą, dabar ten nėra jdkio 
amerikiečių atstovo. Vatikanas 
norėtų, kad sekantis pasiunti
nys būtų ne asmeniškas prezi
dento, bet oficialus Valstybės 
pasiuntinys, kuris turėtų nema
žesni kaip ministerio rangą. 
Tam gi labai priešinasi maso
nai, protestantai ir žydai. Tru- 
manas turi sunkų uždavinį, ku
rio išsprendžiant su smalsumu 
laukiame.

Katalikai Anglijos

Britanijos atstovų rūmuose 
yra 21 katalikas, jų 15 darbie- 
čių. 'Vyriausybėje yra vienų
jų darbų ministeris Stokes ka
talikas. Iš vadovaujančiųjų 
konservatorių, Hollis yra kata
likas. Metodistų parlamente yra 
30, jų 26 darbiečiai. Babtistų 
4, jų 2 darbiečiai. Žydų 23, visi 
darbiečiai.

Anglijos bažnyčios jubiliejus

Rugsėjo 26 — spalių 1 d. bus 
minima šimtas metų nuo kata
likų hierarchijos Anglijoje nau
jo paskyrimo. Tomis dienomis 
Londone bus didelė katalikiš
kos veiklos paroda. Paskutinę 
dieną Wembley stadijone bus 
baigiamasis katalikų kongreso

Bažnyčios kova Lenkijoje

Po garsaus paskelbtojo "su
sitarimo" Lenkijoje kova su 
Bažnyčia buvo lyg ir aprimu
si. Bet ten kaž kas įvyko. De
ryboms vadovavęs adminisra- 
cijos ministeris Wolski kažkur 
dingo, jo ministerija likviduo
ta. Tik štai dabar vėl pakelta 
audra, kad Siedleco ir Tamo- 
vo vyskupai sulaužę susitari
mą. Jie paskelbę pastoracinius 
laiškus, kuriuose uždraudę ku
nigams dalyvauti 'taikos ko
mitetuose', kurie paged komin-

tos lietuviškos individualybes 
išlaikymas.

Dėlto tai ateitininkija ypa
tingo dėmesio kreipia į lietu
viškųjų papročių išlaikymą ir- 
sukūrimą pastovių lietuviškų ži
dinių, kurie vieni tegali garan
tuoti lietuviškojo atsparumo 
ateitį. Ateitininkai patys tai or
ganizuoja ir dalyvauja bendrų
jų lietuviškųjų organų tos rū
šies darbe-

Z1
3. Siekdaini moralnių^ir inte-

jų neskirid vien savo ar savo.- 
šeimos labui; bet dalyvauįa vi
suomeniniame gyvenime, steng 
domiesi visur, o ypač savo tau
tiečių tarpe kelti šviesųjį savo 
šūkį "Viską atnaujinti Kristu
je", viską persunkti Dieviškojo.- 
Mokytojo dvasia ir dirbti sava- 
kankinamos tautos ir vargstan- - 
čių tautiečių labui.

reikalais

Suvažiavimas nutarė- Kana- - 
doje kuo greičiausiai steigti ’’ 
ateitininkų kuopas ar kitų pa- - 
vadinimų — nustatytų Centro ■. 
Valdybos — vienetus. Kur susi- - 
daro didesnis ateitininkų būrys^'. 
steigiami moksleivių, jaunnna- 
ir sendraugių padaliniai arba: 
nors atitinkamai pasiskirstomos- 
veiklos sritys.

Suvažiavimas įpareigoja vi
sus ateitininkus gyvai ir visoke
riopai remti ateitininkų leidžia
mą spaudą, o ypač "Ateitį”..

Lietuvaitės atsakymas lenkui
"America Echo", lenkų sa

vaitraštis, išeinąs Toledo, Ohio, 
liepos 9 d. Nr. išspausdino tūlo 
K. V. korespondenciją "Lietu
vaitės laiškas".

Esą jis gavęs žinomo lenkų 
poeto Gabiga laišką, kad Ro
chester College studijuojančios 
jo dukters pasakojimu ten dir
banti vokiečių kalbos mokytoja 
lietuvaitė nusiskundusi esanti 
vieniša, nesusisiekianti su tau
tiečiais. Jis parašęs jai laišką, 
klausdamas ar neturįs parašyti 
į lietuvių laikraščius, kad tau
tiečiai ją surastu- Savo atsaky
me ji dėkojant! už gerus norus

janti Rochester lietuviškajame 
gyvenime, o dėl klausimo ar 
mokanti lenkiškai atsakanti, 
taip, nes esanti baigusi Vil-

Šiuos žodžius K. V. aprūpina', 
kabutėmis, pastebėdamas, kad 
tai jo, bet ne lietuvaitės. Grei
čiausia dėl šių laiško žodžių ir 
visa korespondencija atsirado.

Vlade Sebaliauskas. Ji be vo
kiečių kalbos dar mokanti kole
gijoje dainavimo- Visam sės 
puikios lietuvaitės atsakyme.' 
ypač malonu skaityti dar tą vfe- 
tą, kur suglaustai, bet labai

Ii gražu globos nereikalingi.
Beabejo, p. Sabaliauskaitė

rodys viešai. Bet jis džiugina 
kiekvieną lietuvį.

— HONG KONG- — JAV fir-

komunistinei Kinijai benziną;.
t
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Hamilton, Ont
PRANEŠIMAS 

HAMILTONIEČIAMS
Hamiltone ir upjliukėje gyve

nančių lietuvių registracijos 
reikalu.

Hamiltono mieste ir Apylin
kėje gyvenančių lietuvių sura
šinėjimui vykdyti. Hamiltono 
miestas suskirstytas rajonais ir 
paskirti asmenys, kurie organi
zuoja jų rajonuose gyvenančių 
lietuvių surašinėjimą:

1. King St West—South — 
A. Grajauskaitė 143 Young St- 
East

■ 2. King St East—South — K. 
Baronas, 31 Spadine Ave. Te- 
lef. 59518.

3. King St West—North — 
K. Matkevičius, 24 Fife St Telef. 
5—7314 ir J. Pyragius, 217 John

' St- North.
4. King St. East—North — P. 

Sakalas, 87 Bamesdale Ave. N. 
ri K. Valaitis, 34 Wilson St-

5. Tiek Hamiltono Apylinkė
je, tiek ankščiau suminėtuose 
miesto rajonuose gyveną lietu
viai, kurie nebus aplankyti su
rašinėtojų iki surašymo termi
no, maloniai prašomi registruo
tis pas V. Petraitį: 478 Barton 
St East. Telef. 7—0993 (Arena 
Lunch) Hamilton, Ont-

Surašinėjimas numatomas 
užbaigti ligi liepos 15 d.

KLB Hamiltono ApyL LOK.

Ateitininkų susirinkimas

Birželio 25 d. įvyko Hamiltono 
ateitininkų kuopos visuotinas 
narių susirinkimas-

Iš kuopos pienininko K. Mat- 
kevičiaus pranešimo paaiškė
jo, kad ir sunkiose darbo sąly
gose ir per trumpą laiką, t.y. 
tik per šešias savaites, ■ buvo 
susitvarkyta organizaciniai ir 
spėta susirišti su McMaster uni- 

- versiteto, miesto ir kt viešomis 
bibliotekomis, ir birželio liūd- 

u ~ "nųjų dienų prisiminimui pasiris
ta Pelėkio "Genocide". Taip pat 
įvykęs Adomėno "Svetimų 
Plunksnų" spektaklis yra val
dybos pastangų vaisius. Pirmi
ninkas kvietė narius parodyti 
dar daugiau aktyvumo. Ypač 
daug dėmesio kreipti katalikiš
kai spaudai, reikia ne tik užsi
prenumeruoti, bet ir bendradar
biauti bei remti.

Pagal tolimesnę dienotvarkę 
buvo išrinkti keturi atstovai į 
Toronte įvykstantį Kanados Lie
tuvių Katalikų suvažiavimą. To
liau plačiai buvo diskutuoja
ma ateities veikimo gairės. Bu
vo pareikšta gana daug nuo
monių. Reikia manyti, kad val-

Amerikoj. Naujieji imigrantai 
įliejo šviežio kraujo. Todėl ir 
visas veikimas pagyvėjo: prie 
anksčiau ėjusio "Išeivių Drau
go" dar prisidėjo "Britanijos 
Lietuvis". Apie bet kokį skaldy
mąsi, kaip kad buvo pastebi
ma čia Kanadoje, ten negali bū
ti nė kalbos. Su šypsena buvo 
pi Įimtas prelegento girdėtas 
posakis: Amerikoj prietelių pa
sikalbėjimo centre stovi "karas" 
(mašina), o Anglijoje — emi
graciniai popieriai Šiaip lietu
vių moralinis lygis gana aukš
tas. Tai busimieji pirmi žvalgai, 
kurie, išmušus valandai, žy
giuos tėviškės numylėtais lau
kais ...

St. Catharines
Gegužinė

Norintieji linksmai praleisti 
sekmadienio popietę ir susitikę 
savo artimuosius bei pažįsta
mus atsigaivinti įvairiais gėri
mais, o jaunimas pasišokti gro
jant orkestrui ant medinės plat
formos bei pasikalbėti medžių 
paunksnėje, vykite į St Catha
rines, kur KLB St. Catharines 
Apylinkės Komitetas ruošia ge
gužinę — pikniką, kuris įvyks 
liepos 16 d. 2 vai. po pietų West 
St. Catharines Rykert Ave. Mr- 
Frank Ross ūkyje. Telef. 2— 
4062.

Vykti St. Paul St- — Pelham 
St. — Rykert Ave. iki Burch Rd. 
Pasukus kairėn pirmas ūkis de
šinėje.
KLB St. Catharines ApyL K-tas.

JA VALSTYBĖS

Lietuviškojo Amerikos Balso

laukiama nekantriai. Bijomasi, 
kad jis galįs būti lietuviškas tik 
kalba. Tekstas gi būsiąs verčia
mas iš anglų kalbos. Bet ir tai 
netikra.

Lietuvos vergijos paminėjimų 
New Yorke ir apylinkėse buvo 
gausu — tik jie išsklaidyti, ta
čiau vargu šitam 7.7 milijonų 
mieste kitaip būtų įmanoma. 
Birželio 11, didžiausioje kata
likų šventovėje New Yorke įvy
ko gedulingi mišparai. Svei
kintina vietos kunigų inicia
tyva, maldininkų buvo gausu 
■— ir pamokslas buvo, kun. 
Chase "Story of Lithuania" au
toriaus, vykęs, ale tas giedo
jimas ... nė Marija, Marija
tūkstantinė minia nesugebėjo

Kaip kur emigruoja ir kuriasi tremtiniai,
IRO emigracinė veikla, ge

rokai sulėtėjus! kovo mėnesį 
(siekė tik 15.012, tai žemiausias 
skaičius per pastarųjų 2 metų 
laikotarpį; aukščiausias — per
eitų metų rugpiūčio mėnesį, kai 
tas skaičius buvo pasiekęs ligi 
32-474), pamažu vėl pradeda 
didėti. Ligi šiol daugiausia yra 
priėmusios JAV, antroj vietoj 
eina Australija, kur nūnai kas 
savaitė atvyksta vidutiniškai 
po 1.200. Stovyklos ten prikimš
tos. Pastaruoju metu australai 
pradėjo labai rinktis. Pagal IRO 
planą ten jau yra atvykusių per 
130.000 DP.

Kiek padidėjo ir repatrijaci- 
ja. Žiemą niekas nevažiavo net 
į Lenkiją, o pavasarį repatrijan- 
tų skaičius į Lenkiją, Jugoslavi
ją ir Sovietus pamažu pradėjo 
augti. Iš viso į Lenkiją nuo IRO 
veiklos pradžios repatrijavo per 
37.000 lenkų. Apskaičiuojama, 
kad nuo 1947. m. liepos 1 d. 
apie 1.473.000 pazėgėlių naudo
josi vienokia ar kitokia IRO glo
ba. Be abejo, ar tik ne geriau
siai visi yra įsikūrę JAV. Miss 
Ruth Saffron, išsikalbėjusi su 
visa eile iš 155.000 ten atvy
kusių DP, konstatavo, jog dau
gumas naujųjų ateivių yra 
daug daugiau sužavėtų ameri- 
kietinėmis laisvėmis, nei patys 
senieji amerikiečiai. Vienu iš 
geriausiai ten įsikūrusių ji kriko 
Rygos un-to medic, fakulteto 
dekaną, kuris šiuo metu dėsto 
anatomiją Pittsburgo un-te, o jo 
žmona netoliese ligoninėje yra 
gavusi technikinės asistentės

)jo pasaulio
riausybė negali būti sukuriama 
iš tremtinių? Argi jau norima 
kalbėti visos tautos vardu — 
juk mūsų tik saujelė čia! Ar ne 
geriau būsų, kad, p- Paknys 
padėkojęs už pasiaukojantį 
darbą mūsų politikieriams, ku
rie yra savo veiklumu pralen
kę ne vieną kitą pavergtą tau
tybę, parašytų gražų ir išsa
mų laišką tokiam, dabar kad ir 
streikuojančiam New York 
World — Telegram laikraščiui, 
nurodydamas, kad jo išleistam 
"The World Almanache" yra iš
tisai nesąmonės parašytos apie 
Lietuvą, ypač jos istoriją... 
"Amerika", redaguojama Gra- 
žiūno, duoda p. Pakniui stiprų 
atsakymą, prie kurio, pastebė
ta, jungiasi nemaža naujorkie- 
čių lietuvių įvairių srovių.

vietą. Kiek žinoma, mūsų me
dic. fakulteto dekanas šiuo at
žvilgiu nebuvo toks laimingas.

Kad plačioji visuomenė ga
lėtų geriau susipažinti su bena
mių likimu, prieš kiek laikę 
gmarikiačių filmų b-vė 20th 
Century Fox pradėjo pldtinti 
anglų kalba dokumentinę filmą, 
pereitais metais A Zegarto nu
trauktą Miunchene, Warner ka
reivinėse. Joje pasirodo ir lietu
viai. Filmą pavadinta "Benamių 
namai" — vaizduoja 305.000 
Europos stovyklose gyvenusių 
DP kasdienybę. Netrukus pasi
rodys ir antroji dokumentinė fil
mą, vaizduojanti sunkiuosius 
DP atvejus. O tokių jų yra per 
17.000. Pirmosios nuotraukos 
jau padarytos Augsburge. Fil 
mos kamera lydės senelius, li
gonius ir kitokios globos reika
lingus DP iš jų stovyklų ligi JA 
V-bių, Kanados ir Norvegijos, 
kur jie priimti nuolatinėn glo
bom

Tačiau kartais pasitaiko vie
nas kitas iš laimingesniųjų ir 
Europoje, pvz., prieš kiek kriko 
laimė šyptelėjo vienam emi
grantui Miuncheno pereinamo
je emigracinėje stovykloje: To
to lažybose išlošė apie 1004)00 
DM. Dabar vėl lenkas W. Polu- 
llachas laimėjo belgų "Loterie 
Coloniale" 1 milijoną belgų fr.

Beieškant naujų vietų, kur DP 
būtų galima padėti, apie 2.000 
dar pasižadėjo priimti Čili, kurį 
ligi šiol buvo priėmusi 3 693 pa
bėgėlius, daugiausia jugoslavų, 
vengrų ir lenkų. Dabar jų komi
sija lankosi Austrijoje ir Vokie
tijoje. Ten emigravo ir\56 lietu
viai, iš kurių keli pebego į Ar
gentiną. Taip pat Etiopų impe
ratorius, rodydamas’ saWfce- 
rą širdį vargšams tj^gSiams, 
paprašė parinkti jąi|j^50 spe- 

■j. , v _ i , j. -
ClCuIStt^ iŠ

jų 2 — namų sargus jo /korali
niam rūmams. Kadaise ėjo kal
bos, kad Haile Selasie nori pa
siimti pas save visus buvusius 
Lietuvos policininkus, paskiau 
— visą universiteto personalą 
ir ten įkurti pirmos rūšies uni
versitetą, bet galutinės tikros 
žinios apsiribojo tiktai tuo skai
čiumi. Ūkininkai gaus ten po 
100 akrų žemės, mulų, jaučių 
padargus išsimokėtinai etc. Po 
nedidelį skaičių ima P. Ameri
kos kraštai, taip pat Ceilonas 
su Madagaskaru. Bolivijoj du 
čekai broliai La Pažo mieste su

rado naują pagerintą r,-šį eura- 
cao su vodka, kuria susidomė
jo vietos milijonieriai Ir jie pa
tys žada netrukus milijonieriais 
būti. Pastaruoju laiku 500 ma
hometonų vėl išvyks į Turkiją, 
tuo pačiu jų skaičių padidinda
mi iki 3.500- Ten yra įsikūrę h 
4 lietuviai mahometonai.

IRO, norėdama atkreipti di
desnį dėmesį į DP menininkus, 
finansuoja DP menininkų tume 
po Europą. Ji pradėta birželio 
13 d. viešu koncertu Ženevoje. 
Trupę sudaro 5 menininkai: 3 
vengrai, ukrainietis ir slovakas. 
Jie buvo parinkti Ženevos kon
servatorijos. Deja, tarp jų nėra 
nei mūsų Vasyliūno, nei kitų 
lietuvių. Be Šveicarijos, jie pa
sirodys Paryžiuje, Londone, Ziu- 
riche, Amsterdame ir kt- Tai 
smuikininkai Csorfalvi, Gercz, 
Reiner, pianistas Maksimčvic ir 
bosas Pudis.

Didelį rūpestį sudaro "kieta
sis branduolys". Tačiau 1.400 
iš jų jau surasti pastovūs būs
tai Prancūzų kat. vargdienės 
seserys priims savo 80 namų 
980 senyvo amžiaus žmonių, 
kandidatus parenka dabar tė
vo Brown misija, daugiausia 
imami per 60 metų vienugun- 
giai; belgų vargdienės seserys 
ima 175 senelius. Tarp jų bus ii 
keli lietuviai. 20 lenkų iš Vokie
tijos atsiėmė dvi jų institucijos 
Filadelfijoje. Olandai — per 30 
senyvo amžiaus žmonių su jų 
artimaisiais; norvegai — dalį 
aklųjų, Izraelis paima 200 se
nyvo amžiaus žydų, 150 — Ai
rija, dalį džiovininkų paims 
Švedija ir Kanada.

Danų universitetai pasiūlė 
10 stipendijų DP studentams jų 
universitetuose. Per tarptaut 
stud, or-jas norima gauti stipen
dijas 5.500 studentų, esančių 
Austrijoje ir Vokietijoje. Nema
ža stipendijų skaičių yra pa- 
skyrGsios katalikų ir protestan
tų or-jos JAV. Ten jau 250 stu
dentų jų rūpesčiu buvo praverti 
akademiniai vartai. Stengiama
si parūpinti stipendijas Olandi
joje, Belgijoje, Prancūzijoje, 
Švedijoje, Norvegijoje, Austra
lijoje, N. Zelandijoje ir Brita
nijoje.

Nemažą problemą sudaro ir 
našlaičiai US Committee jų yra 
suregistravusi 432, daugiausia 
10—16 m. amžiaus. Norintieji 
įsisūninti, tarsi užmiršdami, Jog 
karas senokai pasibaigė, sten
giasi įvaikinti dažniausiai jau-

"Gabijos” knygynas

Iš AN PUS

Iš Lietuvos pereitais metais 
buvo gabenami ūkininkai, dar
bininkai, studentai susipažinti 
su rusų kultūra Rusijos mies
tuose ir kaimuose. "Pravdoje" 
Nr. 77 Jonas Bulota sakosi lai
mingas galėdamas studijuoti 
Maskvoje- "Kiekvieno iš mūsų 
širdis pilna padėkos rusų tau
tai, tautai — draugui, tautai — 
mokytojui". Kolchozinirikas
Juodris, grįžęs po mokslo Rusi
joje, skelbia: "Lietuvių darbi
ninkus labai traukia rusų kul
tūra ..." Sovietų spaudoje nie
kas neatsiranda be partijos ži
nios ir valios. Matyt, partija 
yra davus liniją girti rusų "kul
tūrą", kad joje visos tautos pa
skęstų.

Kolchozų sodybos Lietuvoje

Sovietinėmis spaudos žinio
mis, Lietuvoje jau 65% ūkių 
kolchozuose. Dabar jau steigia
mos kolchozams sodybos. Ute
nos aps- kolchozas "Naujas 
kelias" jau kraustosi į naują

Liūdna ir skaudi žinia pasie
kė visus raguviečius, kad nese
niai su šiuo pasauliu atsiskyrė 
Jonas Deveikis, kilęs iš Putiliš- 
kių km.. Raguvos valsč

iau nuo 1936 m. velionis bu
vo aktyvus dalyvis valsčiaus 
ekonominiame gyvenime. Jis, 
kaip valdybų narys, dalyvau
ja žemės ūkio kooperatyve, 
smulkaus kredito banke, pieni
nėje ir valsčiaus taryboje.

Pats būdamas ūkininkas ir 
gerai žinodamas ūkininko da
lią, velionis, kiekviena proga

no amžiaus vaikus. Ne kartą 
dėl jų likimo ir ateities su vai
kų grobikais, ateinančiais pa
gal paragrafinius spąstus ir no
rinčiais juos išsivežti už geleži-- 
nės uždangos, tenka vesti labai 
kietą kovą. Lietuvių yra per 30, 
10 iš jų jau yra DP komisijoje ii 
laukia, kada galės išvažiuoti į 
JAV, kitų 20 bylos dar nebaig
tos, — tikrinama, ar ir jie ir 
kada galės išvykti į JAV. Estų 
našlaičių yra iš viso 14, latvių 
31. Daugiausia našlaičių yra 
lenkų, jugoslavų ir vokiečių. 
Vokiečius našlaičius ypač mie
lai įsivaikina čia gyvenančios 
amerikiečių karių ir civ. tarnau
tojų šeimos. P. K.

sodybą. Kolchozų sodybos sta
tomos Jurbarko, Anykščių, Kė
dainių, Kalvarijos valsčiuose 
Kolchozų sodyboms statyti val
džia paskyrė 400 mil. rublių pa
skolos. Ligšiol tik jungė žemę, 
dabar jau jungia ir sodybas.

Ona Bymattė, mėgiama 
Lietuvos Vcdst. teatro ilgametė 
artistė, kaip gaunama žinių iš 
Lietuvos, mirė. Jos atminimui 
specialų raštą perspausdina ir 
išeivių komunistų spauda. Tą 
raštą pasirašo šie asmens:

J. Baltušis, J- Banaitis, T. Čer
niauskas, B. Dvarionas, K. Gab- 
dankas, B. Gerulaitis, J. Gustai
tis, A. Gricius, J. Grybauskas, 
R. Juknevičius, K- Juršys, P. Ka- 
veckas, K. Kymantaitė, J. Kup
činskas, P. Kubertavičius, A. 
Kupstas, J. Laucius, J. Maniu- 
šis, J. Mikėnas, J. Miltinis, K. 
Petrauskas, S. Petraitis, J. Ru- 
dzinskas, J. Siparis, J. Šimkus, 
A. Vainiūnaitė, P. Zulonas.

Antanas Miškinis, žinomas 
poetas, pagal paskutines žinias 
yra miręs arba nužudytas.

is Deveikis
stengėsi lengvinti ūkininko da
lią. Ypatingai būdamas pieni
nės valdyboj, o vėliau jos pir
mininku, jis plėtė veikimo ra
joną, steigdamas. motorizuotus 
nugriebimo punktus, kad tik 
palengvinus ūkininkams par
duoti savo gaminius. Jam vado
vaujant pieninė iškilo į pirmaei
lių Lietuvos pieninių skaičių.

Vokiečių okupacijos metu Jo
ną matome užimant patį nedė
kingiausią valse, viršaičio pos
tą. Ir šiuo sunkiu tėvynei mo
mentu jis pilnai sugebėjo eiti 
jam uždėtas pareigas- Jis viso
mis išgalėmis ir kartais net rizi
kuodamas gelbėjo savo vals
čiaus tautiečius, kad jie kuo 
mažiau būtų okupanto apiplėš
ti ar iš krašto išsiųsti'

Tremties gyvenimas per an
ksti pakirto jėgas. Aukščiausias 
nebeleido jam džiaugtis ir gė
rėtis daugiau laisvąja tėvyne ir 
numylėtu kaimu. Tebūnie Aukš 
čiausiojo valia, kuriai mes visi 
anksčiau ar vėliau turėsime pa
klusti.

Liūdėdami kartu su Tavo my
lima šeima ir giminėmis mes ta
riame Tau paskutinius žodžius:

Tebūnie Tau, Jonai, lengva ši 
laisva svetimoji žemelė-

Raguvis T. A.

dyba su tiek medžiagos, sekan
čiam susirinkimui galės duoti 
konkrečių pasiūlymų.

Toliau įdomią paskaitą skai
tė buvęs Britanijos Lietuvių Są
jungos generalinis sekretorius 
p. Sudikas: "Britanija, jos kata
likai ir ten gyveną lietuviai". 
Prelegentas gana aiškiai nu
švietė to krašto dabartinį poli
tinį, ekonominį, visuomeninį 
gyvenimą- Tas konservatyviš- 
kumas ir naujoviškumas yra 
taip gražiai suderinti, kad sve
timtaučiui kelia nusistebėjimą. 
To dėka Anglija savo istori
jos bėgy nėra pasižymėjusi re
voliuciniais sąjūdžiais. Dar iki 
šių dienų Anglijoje pastebimas 
luomiškumas, bet jis dabartinės 
darbiečių valdžios yra stipriai 
niveliuotas. Paskutiniu laiku 
pradedamas toleruoti gabumo 
principas. Anglija šiandien gali 
pasidžiaugti savo socialine ap
sauga, kurią vargu kur rasim 
geriau sutvarkytą.

Katalikai Anglijoj yra nepa
prastai vieningi, tačiau visuo
meniniam gyvenimue silpnai 
pasireiškia.

Lietuvių priskaitoma iki 5000 
galvų. Senieji tautiečiai yra 
susibūrę daugiausia Škotijoje. 
Iškilusių aukščiau darbininko 
rango veik nėra. Tačiau šiaip 
■gana susipratę ir lietuvybę ge
riau išsaugojo negu gyveną š.

išvežti — vargonininkas sau, o 
bažnyčia sau. O ką kalbėti apie 
"Šventas Dieve" •.; Jau nekartą 
teko rausti. 0 tų svetimtaučių 
galybės...

New Yorko ateitininkai

Sekantį sekmadienį, VI. 18, 
surengė, sekdami savo gražio
mis tradicijomis, ekskursiją 
Hudsono upe aukštyn į "Meškų 
Kalnus". Dalyvavo virš 100 
žmonių. Ateitininkai sudaro 
veikliausią ir daugiausiai ža
dančią lietuvių jaunimo dalį 
New Yorke- Gaila, kdd tiek 
daug viltasi Tfemt. Studentų 
d-ja teišvirto "Stud. Pirmininku"

Ateitininkai per NČWC ir 
Pax Romana uoliai skverbiasi 
į mokslo įstaigas — šiais metais 
lietuvių studijuojančių skaičius 
žymiai pašoksiąs. Daug bėdos 
jiems bus su išeito mokslo už- 
skaitymu.

^-Vienybėje”

jau kelintam numery tęsiama 
smarki lietuvių politinio gyve
nimo "savikritika". VLIKas 
gauna pylos iš J. Paknio, kodėl 
lietuviai taip mažai įsijungę į 
Tėvynės vadavimo darbą Jis 
net siūlo sudaryti egzilinę vy
riausybę. Kodėl norima sekti 
lenkų egzilinių vyriausybių pa-

Didžiausias įvykis Brooklyno 
lietuvių gyvenime, bene ar tik 
ne vienintelio laisvame pasau
lyje lietuviško knygyno atida
rymas- Nuopelnas priklauso p. 
Sodaičiui. Ilgą laiką jis glau
dėsi prie "Vienybės", kurios 
redaktorius Tysliava seniai 
skatino šią idėją įgyvendinti. 
Įėjęs į "Gabiją" pasijauti lie
tuviu . .. pilna Augustino nuo
traukų, knygų ir visokių viso
kiausių laikraščių. Savininkas 
norėtų, kad visi pasaulio lietu
vių laikraščiai rastų kelią per 
jį, į New Yorko lietuvius. Jis 
mielai tarpininkaująs taip pat 
viso pasaulio lietuviams išpildy 
damas jų užsakymus. Sodaičiui 
priklauso garbingas modernaus 
"lietuvio knygnešio" titulas. Be
je, tai bene vienintelis knygy
nas iš viso toje miesto dalyje.

Almus.

"T. Ž." SKAITYTOJAI 

paraginkite ir servo paistomus 

užriscdcyti "T. Žiburius*. Jei 

kiekvienas prenumeratorius su

rastų dar po vieną prenumera

torių, "Tėviškės Žiburiai* Išsi

laikytų be aukų.

JUOZAS KRALIKAUSKAS

(Pabaiga)

Prasineša kaip koks siaubingai žėrinčiomis akimis 
gyvūnas. Paskui vėl tamsa, negyva tamsa: kaukuolės dviem 
duobėm nėra čia kas ir matyti. Ir kodėl kaip tik dabar prisi- 
vaideno išblyškus motina, kuri dar didesnė vargšė. Ag, ji dar 
labiau nesugrįš niekad namo, kur jų abiejų drauge praėjo 
tikrai geros dienos, jau nebūsimos anos dienos. Ir kaipgi keista, 
kad visiškai nežinojo anose dienose, jog jis kartą sutiks Agę. 
Sutiks, ramybę praras, galvos neteks, savo rankomis iki mė
nulio iškels Agę, iškels ją aukščiau už viską ant juodos žemės 
rutulio...

Ach, jis vos nesuriko siaubingai — pamato, pažįsta...
Tas ilganosis bernas atlydi Agę apkabinęs. Tiesiog pra

keiktasis Agę apglėbęs ta savo dešine. Sulig tuo išvydimu jį 
apima svaigulys, lyg jis tuoj apalps. Tegu kur besimaudant van
dens pabaisa būtų nukandusi tą baisiąją berno dešinę ranką 
Kairiąja tasai velnias laiko nugalėjęs Agės rankeles. Ji eina, 
kaip kokia belaisvė, kaip kipšo į pragarą nusivedama vėlė. 
Jiedu ateina tylėdami: jiedu tiek artimi, tokie intymūs, kad su
pranta jau viens antrą ir be žodžių, šitai yra dar net baisiau ir 
už dešinės apglėbimą

Agė ir bernas sustoja prie vartelių, prie pat alyvų. Nuo jo 
jie tik už poros žingsnelių. Pajunta sūrų sausumą burnoj ir piktą 
džiaugsmą, kad jiems net nė į galvą, kad jis čia pat Taip, čia 
pat Jie kumščiu pasiekiami, puikiausiai pasiekiami atsargiai 
Išsiimtu iš kišenės peiliu. Jam net atrodo, kad iš taip arti šitokioj 
tyloj jiedu gali jį išgirsti. Jo baisiai Joesidaužanti širdis gali būti 
užgirsta: ag, širdis liguista ir didelės nelaimės siaubiama.

— Bye, ka-ti-nėė-li, — beveik šnibždėte sušnibžda Agė, 
išgyvenamai, intymiai, pateliškai.

Šitas Agės šnibždesys jį pervėrė lediniu šiurpuliu — jis pra
deda drebėti, valdydamasis, kad nesukedentų dantimis.

— Bye,—kaip anam sapne tolimas griaustinis, prikimusiu 
bugnu bamteli bernas, ir plėšriu glėbiu prisispaudžia jo Agę —

Agė nepasipriešino. Bernas prie savęs ją prisiplojo pasidub- 
dančią- Persveria ją kiek atgal, užsilenkia ant sutinkančios ir 
įninka į jos veidą. Su skausmu jis atsimena Agės puikią krūtinę, 
atsimena jos krūčių įsirėmimą sapne. Ir staiga pro baisią gėlą 
jis supranta, kad jau negali būti jokios abejonės: Agė — ne jo, 
Agė — šito berno. Aiškesnio ir baisesnio atsakymo negali nė 
būti.

Anas geria jo Agę. Anas ryja Agę, kaip koks grobuonis 
palaužtą savo auką. Iš Agės jau jokio pasipriešinimo: ji jau 
visiškai pasidavus. Ag, ji, štai, laisvąja ranka apvijo ano kaklą; 
reiškia, anas savo lūpomis jos pačią širdį pasiekė. Sulig tuo 
jos rankos judesiu pajaučia baisią nuoskaudą skausmą iki 
širdies gilumos. Šitas, beabejo, yra blogiausias vaizdas iš visų, 
kokius tik jis yra kada kur matęs...

'Ir vis tasai šėtonas jo Agės dar nepaleidžia. Tegu griausmast 
Tegu žemė prasiskirtų ir juos visus tris prarytą Skubėdamas kuo 
greičiau nutraukti jų bučiavimąsi, jis iš alyvų krūmo iškiša 
ranką su užmauta kaukuole, ir jos viduryj nykščiu spusteli 
baterinės lemputės jungiklį...

Sulig tuo paspaudimu, kaukuolė staiga išblykšta visu savo 
šiurpulingu balkšvumu. Ji didžia kraupia jėga metė į besibu
čiuojančius baimę, drauge dar apšviesdama juos viduryj tamsos.

Agė atšoka tolyn nuo pavojaus krūmo, lyg kaukuolė būtų 
savo pūstelėjimu ją iš ano glėbio išpūtus:

— A—a—ai!
— Kas? — gal bučiuodamas jis ir iš tikrųjų nematė, ged Iš 

didelio pasitenkinimo užsimerkęs buvo.
— Šmėkla.. . alyvose... Matei?
— Nei mačiau, nei buvo. Tau tik taip pasirodė. f.
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ALDONA VALICKAITŽ

ŽIEDAMS ŠLAMANT

Vincui Mileškai

Jaučiu aš šlamant meilę 
Palinkusiuos žieduos.

Tuos svetimuos laukuos.

Vainiklapiuos marguos. 
Kai beritąs gaivas kelia 
Kalneliuos svetimuos? ..

Savuoju puošnumu

Žiedeliai slaxna meilę 
Žemelės šios jūodos.

Šalelės paliktos.

VISATOS GIJA

• Merkiniečiui, J. Z. -

Ko skruostu rieda ašara vaiski?
Ko, Jaunasai Sakale, liūdi — 
Mylima paliko — 
Meilės taurė perkarti?

Tekės, nutekės dienos laiko upėm 
Ir skausmą Tavo — 
jūron užuomaršties nuneš. , 
Nupieši Tu ramunę.
Kur Tėvų kalnelyje baltavo. 
Užmirši jos akių gelmes.

Sakaisi nėr Motulės, 
Nebėr kam paguost... 
Baltąja ramunėle 
Palinki norėčiau 
Ir skausmo kelią 
Tavąjį išpuošt.

Redakcijai prisiųsta
Aidai, 1950 m. birželio mėn., 

Nr. 6 (32), 241—288 psl. Turiny
je: A. Maceina, Šeimos laimė 
ir šeimos tragiką; B- Sruoga, 
Apie dramaturgijos pradžiada- 
las; H. Nagys, Fr. Hoelderling; 
A. M. Katiliškis, Vasaros ug
nys; Kūn. Dr. K- Širvaitis, Trem
tiniai ir lietuviškųjų papročių it 
tradicijų palaikymas; Kūrybos 
pasauly —■ Literatūra, Knygos 
ir žurnalai, Menas, Religinis gy
venimas, Visuomeninis gyveni
mas, Politika

Lietuvos Girių Milžinai, Lie
tuvos miškų departamento 30 
mėtų nuo įkūrimo sukakčiai pa
minėti leidinys, redagavo K. 
Ščesnulevičius. Išleido Lietuvos 
Miškininkų Sąjunga, Čikaga JA 
V-bės — 1950 m-, 118 psl. Kai-

TĖVIŠKĖS SODAI
ATVIRAS LAIŠKAS POETUI PRANUI KOZULIUI

Mielas Poete,

TURBŪT, dar atsimeni pirmą
sias mūsų dienas tremties sto
vyklose, kai organizavome mo
kyklas, projektavome leisti laik
raščius ir knygas, kai mes, iš
likę gyvi po karo košmaro, per
žiūrinėjame savo kuprines, jieš- 
kodami jose užsilikusių kūrinių.

Dirbau tada (1945-6 m.) Cel
le's Prekybos Mokykloje. Nei 
mes, mokytojai, nei jie, moki-, 
niai, neturėjome nei lietuviškų 
knygų, nei laikraščių. O skaity
ti norėjome visi. Kolegų moky
tojų paakintas ir padrąsintas, 
1946 m. pradžioje nutariau iš
leisti "neperijodinį literatūros 
leidinį" ŽIBINTĄ-

Kai man reikėjo susirasti dau
giau bendradarbių, kažin ku
ris bičiulis užsiminė žinąs Tave. 
Kaip nudžiugau, kai netrukus 
gavau Tavo eilėraštį pirmąjam 
ŽIBINTO numeriui! Jį, jeigu dar 
atsimeni, atspausdinau pirmą- 
jame puslapyje ir buvau pa
tenkintas, kad pradžioje darbo 
jaučiausi, turįs gerą ramstį.

Nežinau, ar dar tebeturi ŽI
BINTO kurį nors numerį (o jo 
išleidom viso labo 9 nr.). Jie 
visi dabar guli pas mane ant 
stalo ir aš matau du raidžių rin
kėjus, rankomis renkančius ne
didelėje vokiečio spaustuvėlėje 
raides, taisančius korektūras, 
laužančius į atskirus puslapius. 
Raidės be lietuviškų ženklų, jų 
skaičius labai ribotas1, petito 
vos vienam puslapiui užten
ka.:.. '

1947 m.-kovo mėn. išleidau "į

na $1, gaunama: Šilas, 1717 
Morgan St. Chicago, Ilk

Lithuanian Bulletin, Vol. VIII, 
Nos 1—6, January — June 1950, 
32 psL Turinyje: Under the Sign 
of-Genocide — Lithuania 1950, 
1-—12 psi., Misrepresentations 
by the Soviet Embasy, 12—23; 
Prussian Lithuanian Conference 
23—25; Current Events; Rusian 
Preparations for the Perpetra
tion of Genocide 27—31; Kazys 
Grinius, 32 psi.

Šv. Kazimier Akademijos Ai
dai, 1950 m. birželio mėn., 28 p-

"Lietuvis" buvęs vienintelis 
lietuvių laikraštis Vokietijoje, 
birželio gale sustojo ėjęs.

Liepos 1 d. pradeda eiti Simo 
Miglino redaguojamas naujas 
laikraštis "Tremtis".

svietą pasižmon-ti" paskutinį

kad Pats atsidūrei Kanadoje. 
Skaičiau Tavo noveles (jos 
man labai- patinka!) NEPRI
KLAUSOMOJE LIETUVOJE, pas

skaičiau ir gėrėjausi Tavo ei
lėraščiais.

Iš laikraščių sužinojau, kad 
Toronte šių metų pradžiojjįjšėjo 
iš spaudos Tavo eilėraščių rin- 

RE ir sukau 
galvą, kokiu būdu tą knygą įsi-

tikėtai Tu pats padėjai man tą

man savo eilėraščių rinkinį su

knygų, kurios nukeltų jį į nuoty-

daro mostą, kuriuo kiti paseks, 
išplėtos, tai jis taria pirmą lauk-

kad padėtų jam atplyšti nuo 
sunkios dabarties. Poetai, kaip 
Guyau sakė, turi būti mąstyto
jai ir jie paprastai tokie yra, o 
skaitytojai dauguma šiandien 
neturi nei laiko, nei noro mąs
tyti. Pats matau, kaip sunku 
šiandien rasti beletristikos kny
gų skaitytojų, o ką bekalbėti 
apie poezijos knygas- Tačiau, 
anot M. Raymond, kad poetas 
turi maža skaitytojų, tai visai 
aišku, ir jam pasitaiko tiems 
skaitytojams numušti drąsą, bet 
dažniausiai tai jis, o ne kas ki
tas, užregistruoja ir mažiausias 
atmosferos atmainas, tai jis per

Tai labai gerai jauti ir Pats. 
Knygos antraštės eilėraštyje 
tvirtini, kad Tavo žodžiai "lyg 
lapai puolantys į gruodą, be 
skambesio ir be šviesos". Gerai 
nusimanydamas, kokių siužetų 
laukia mūsų skaitytojai, Pats 
vis dėlto drįsti pasakyti jiems 
atvirą ir drąsų žodį: 
Žvaigždynai, moterys ir rožės— 
vien tik aptemdymui akių-

Pats gilią tiesą apipavidali
nai PRO MEMORIA eilėraščio 
žodžiais, nors tie žodžiai dauge
lio bus proza laikomi, nelabai 
mėgiami ir greit užmiršti. O, 
man regis, visiems mums vertė
tų gerai susimąstyti, perskai
čius paskutinį — nors ir sun
kiai įkandamą — ketureilį:

Bet aš visvien esu laimingas, 
nes aš esu tiktai m i n t i s — 
esu pradžia nevykusios 

kelionės, 
kuri pasibaigė lengva mirtim.

Taip pat mąstytoją Tave at
pažįstame PRALAIMĖJIMO ei
lėraštyje. Kai kam atrodo, jog 
tas yra pavergtas, kuris yra 
pralaimėjęs pirmąjį mūšį. Ta
čiau teisingai pastebi, jog jokia 
galybė nepavergusi Tavęs, o 
mes tikime — visos lietuvių tau
tos- Juk tai nematyti žmonės 
atėjo į mūsų ramų kraštą ir, j 
viena ranka glostydami, antra 
žudė ir tebežudo taiką ir ramy
bę "sapnuojančius balandžius". 
.Lauki pavasario Tų

visa mūsų tauta. Lauki griaus-i ir Tau, atrodo, kad Jis praeina

(imas), ir tada mes su Tavimi 
vėl meldžiamės, kad Atpirkėjas 
palaimintų "ir tuos, kurie žemėj 
klajoja ir daužos niekados ne
sapnuotais kraštais" (Karalių 
Žvaigždė).

Bet Tu vėl išsitiesi visu savo 
didumu ir, tartum Mozė klajo
jančiai tautai, rodai TIKĖJIMO 
ugninį stulpą:

laukia jo

Ketu Korėjos sietinė Seoulas

mo žaibų Tu, — laukia jų ir vi- j nė nepažvelgęs į mus (Prisikė- 
sa tauta, nes:

o kas — ar ne žaibai
pažadina nukritusius balan

džius, 
ar ne žaibų ugny, lyg dulkė, 

sudreba žmogus.

TAČIAU visus mus labiausiai 
vilioja ir žavi tėviškėje kvepią 
sodai. Mes ilgimės jų, apie juos 
sapnuojame, juos sao vaizduo
tėje regime- 
neramus 
neramūs 
visi, kai 
gimė:

bąla tėviškėj kvepianti sodai, 
tartum mylimos veidas

išblyškęs.

Juk ne tik Tu, juk mes visi 
kartą palikome savo Tėvynę, 
kad vėl kartą grįžtume atgal 
taikos ir džiaugsmo dainas dai
nuoti. Tu, būdamas poetas, už
registruoji, M. Raymond žo
džiais betariant, mažiausias 
mūsų dvasinės atmosferos at
mainas, ir dėlto mes kartu su 
Tavimi stebime dangų, laukda
mi ar tai vėjo gūsio iš Lietuvos, 
ar tai iš pietų grįžtančių paukš
čių. Tikrai, galbūt, jie jau grįžo 
iš pietų į mūsų Tėvynę, tik mes 
vis dar negrįžtame.. -

Tu, tartum senosios Lietuvos 
krivis, meldiesi į Aukščiausią
jį, kad Jis ateitų nuraminti, atei
tų "kaip vėjas Lietuvos laukų". 
Mes visi kartojame Tavo mal
dos žodžius ir kartu su Tavimi

| regime maldos ekstazėje gilia- 
i me liūdesyje paskendusius Lie
tuvos laukus, girdime "gaudimą 
liūliančių rugių" ir kartu su Ta
vimi pajaučiame:

Štai Jis — ateina nuraminti 
švelnus, kaip vėjas Lietuvos

laukų...
(Malda šiaurėje).

Tačiau kartais ir mums, kaip j

Prisipažįsti esąs 
ir susidrumstęs, bet 

ir susidrumstę esame 
kartu su Tavimi re-

jei ne tikėjimas — kas būtų 
likę iš tavęs: — 

visi mes būtume lyg
akmenys pilkieji, 

sulindę į žemes-
(Tikėjimo stiprybė)

PIRMAM kartui ir taip per
daug. Juk eilėraščius reikia 
skaityti pamažu ir ne po daug. 
Geriausiai kasdien po vieną, 
po du, kad būtų laiko susimąs
tyti, pagalvoti.

Literatūros kritikas V. M.

skaityk kokį nors poezijos kuri
nį, nors smulkų eilėraštį, bet ką 
nors maestriško". Man rodos, 
ir mano vertingiausias linkėji
mas galėtų būti tas, kad ko 
daugiausia minties ir dailiojo 
žodžio mylėtojų turėtų pas save

dien ką nors gražaus paskai
tytų.

P.S- Man nuostabu, kaip Pats 
susiradai mane, kai mes nei 
laišku, nei kuo kitu nepasikei- 
čiame. Juoba dėkingas esu už 
knygą, kad atminei anų dienų 
bendradarbiavimą stovyklų 
kamšatyje. O turiu bengdamas 
pastebėti, kad kaikada ir arti
mesnieji ir arčiau gyveną žmo
nės tik atkreipia dėmesį, kad jo 
nauja knyga jau rinkoje.

Geriausios sėkmės!

Tavo

f

Antikomunistinis frontas
Turėdamos prieš akis, kad 

JAV tebeveikia įžūli komunistų 
grupė, Naujorko ir jo apylinkių 
per 30 lietuviškų organizacijų 
sukūrė visus apjungiantį cent
rą, pavadintą Amerikos Lietu
vių Antikomunistinė Akcija — 
ALAA, kuris paskelbė atsišau
kimą, kviesdamas visus lietu
vius patriotus į kovą su lietu
viams gėdą dedančia komunis
tų lietuviškos grupelės veikla.

Programiniame atsišaukime 
kviečiama: išaiškinti visas liet.

komunistines organizacijas ir 
paskelbti jų boikotą, įspėti vi
sus lietuvius neturėti nieko ben
dra su kom. organizacijomis, 
pašalinti komunistus, įsibrovu
sius į lietuviškas organizacijas, 
boikotuoti visus biznius, kurie 
toliau rems komunistus, atski
rose vietovėse suregistruoti ži
nias ne tik apie kom organizaci
jas, bet ir apie asmenis komu
nistus, sudarant jų kartoteką, 
kad daviniai būtų žinomi ir ga
lėtų būti paskelbti. Pagaliau

— Ne, ne! Tikrai mačiau, — kalena dantimis Agė.
— Niekai. Juokus lipdai.
— Nekalbėk! Aš tikrai mačiau, — šnabžda ji.
— Jokių šmėklų aš nepripažįstu, — įsitikinusiai ramina, vėl 

prie Agės prieidamas. — Tu gi visa drebi! Žiūrėk- Aš tau įrody
siu, kad alyvose nieko nėra, — bernas žengia artyn.

"Dar jis čia, žiūrėk, drąsuolį vaidins" — jis anam prieš pat 
akis vėl spusteli nykščiu jungiklį. Kaukuolė vėl staiga šiurpulin
gai išblykšta, lyg berną į veidą papučiuoti siekdama.

Agė iš siaubo suinkia nežinia kokio gyvulio balsu ir bloškiąs! 
tolyn Medūzos gatvele.

Bernas, lyg paraližiaus ištiktas, apstulbsta iškreiptu veidu.
Jis tuo tarpu iš viso vieko kerta ilganosiu! į galvą Dėjo kartą 

ir antrą iš viso pasiutimo į tą galvą, pačią nekenčiamiausią iš 
visų, kokia tik kada pasaulyj buvo.

Bernas, kaip rugių pėdas, nuvirsta po smūgius kertančio ko
jom: prie alyvų, prie vartelių, kur Agę atsisveikino-----------

Jam širdis apsala negeru, piktu džiaugsmu, kažkaip gižiai, 
su kartėliu. Nesgi net ir ši pergalė yra po didžiausio jam atsa
kymo, yra visiško netekimo valandą. Atsiminęs pasilenkė ir 
apgraibęs pakėlė kaukuolę —---- — kuri ir už žemės rėškučias
būtų lengvesnė------- - — Bet jam pasimato nuostabūs ratai,
didėją ežere spalvotam — ir auksinis lietus... Gal tai ne lietus 
auksinis, vis raustąs, gal tai putino uogelės, gal raudoni karoliai 
karolėliai... Kruvinam ežere — dėmė... išblyškęs mėnulis ratų 
centre... Ne mėnulis — kaukuolė... Ag, tai Agės išblyškęs 
veidas, ne kaukuolė nuostabių spalvų centre . •.

Kaukuolė išsprūsta iš neišlaikančių pirštų ir pasirito iki gulin
čio žmogaus. O jis pats užsikniaubia ant vartelių. Ant jo užkrito 
alpasingas silpnumas, negalė visam kūne. Ach, ar tai tik nebus 
širdies priepuolis prasidėjęs, taip ir turėjo kartą atsitikti, nuskrie
ja mintis tokia ryški, lyg tai būtų kieno iš šalies pasakyta...

Jį siaubteli kažkokia antra banga. Pasijaučia išpiltas šalto 
prakaito, bejėgiškai užvirtęs ant vartelių, persisvėręs- Nusilenkus 
galva, nusvirus, lyg pagarbą atiduodama gulinčiam ilganosiu! 
ir šalia kaukuolei. O pageliai gera, o gera net kažkaip pro silp
numą, savotiškai saldu šitam bejėgiškam kentėjime..*.

Taip dar niekad nebuvę, o jei širdies priepuolis, tai galas 
jau, viskam pabaiga, pagalvoja. Ir graudžiai atrodo jam, kad 
iš tikrųjų būtų gera numirti jau. Jau dabar nei būtų baisu, nei 
ko palikti gaila. Tai kam nulėkė kažkur Agė? Galėtų ji dabar 
ta masyvine kampuota pelenine į jo nulenktą galvą... Buvo 
dvi moterys — motina ir Agė. Viena pagimdė, antra tegu pri
baigtų ... Geriau Agė kirviu, dideliu budelio kirviu iškart nu
kirstų jo dabar į gulinčias kaukuoles palenktą galvą...

Rytojaus dieną, po visų klausinėjimų ir tardymų, jį pagaliau 
gabena į pamišėlių namus- Ne, jis nerėkia, nesidrasko, nesi
kandžioja, kaip tie, kuriuos jis pats matydavo atvežamus. Jis 
sėdi ramus tarpe tų kaukuolių, kurios jį veža ir saugo. Tegu 
veža, vistiek. Argi visas šis miestas, kurį vakar vakarą atėmė 
Agė, argi nėra viena milžiniška bepročių ligoninė?

Gaila nebent, kad iam sutrukdė. Jis buvo tik norėjęs užsukti 
į kapines ir padėti kaukuolę vėl atgal į tą pačią vietą patvoryj,, 
iš kur buvo vakar parsinešęs. Ir tik buvo manęs šiandien išsi
kelti kur nors kitur gyventi. Kuo toliau nuo šitų alyvų, kuo toliau 
nuo Medūzos gatvelės. Nesgi žodžiai gali būti melas- Net ir tas 
sapnas buvo visiškas melas. Bet prie alyvų, prie vartelių jis 
pamatė pilną tiesą, atsikreipusią į jį, kaip ašmenys. Dėl ko gi jis 
iš tikrųjų tiek kentėjo, pagalvoja. Kokia dabar to prasmė? Kaip 
visiškai veltui galų gale.

Tiek to dabar — dabar viskas vistiek. Tegul jie sau veža 
jau, kur tik jie nori. Jis taip pavargęs, jau niekas niekas ne
svarbu. Gal ir dėl to, kad šiąnakt mažai temigęs, ged dėl to 
taip viskas, tarytum, drigne apniukę, apsitraukę. .. Ir galva 
skauda, ir nei šis, nei tas. Į bepročių duobę išveža, laimės nebus. 
Negali jos būti, jei motina toli neatvaduojamose dienose, o Agė 
dar toliau būsimose likusiose. Tiktai ta šypsena, tiktai duobukės 
netoli lūpų kampelių pasimato visur, kur tiktai ilgiau kiek akys 
sustoja. Reikės išdelsti, kaip nors prabūti, kol ta šypsena li
guistą širdį pagaliau suplėšyti pabaigs...

Ach, jis visiškai pervargęs, nusialinęs. Jis baigtas, jis pats 
žino, kad jis baigias, šie kaukuolės, tur būt, mano, kad jis neži
no, kur jį veža. Jis gi juk nugirdo nutarimą, yra čia ko nesu

prasti. Žiūri į gatvę, kuria vakar ėjo laisvas su kaukuolė. Mato 
gatvėje daug judančių skubančių kaukuolių. Mato maisto krau
tuvių langus ir atsimena, kad jis labai alkanas. Šitie kaukuolės 
dar šiandie jam nedavė nieko valgyti. Užkrinta graudumo: juk 
motina kadaise rūpindavosi, kad tik jis valgytų. Kaip siūlydavo 
ir šio ir to, ko jis norėtų klausdama. Ag, motinos veidas, ir Agės 
net ir viskas kažkokia drigne apsitraukę, ūku apniukę...

Jau buvo bepravirkstąs, kad nėra dabar jau žmogaus niekur 
ant juodos žemės, kurs paklaustų, ar nenori jis valgyti. Kad visi 
tokie negeri, ir Agė, ir kiti. Bet atsimena, kaip jis šįryt, išvedamas 
iš namų, prie vartelių spiovė į tą vietą, kur ilganosis šiąnakt 
Agę... Spiovė pravedamas pro alyvas..- Atsimena ir pats 
sau vienas klūpčiodamas kikena. O šitie kaukuolės žiūri į jį 
rimtai. Tik žiūri, o nesijuokia drauge- Bet po akimirksnio jis 
surimtėja, kad jie taip žiūri. Tokie, šito dar ir nosis nuaugus į 
dešinę: paėmei tik ir pasukai atgal į kairę — nusikvatoja jis. 
O tie vėl sužiūri, ir jis pasigūždamas vėl per akimirksnį su
rimtėja ...

Ir tuoj pat užslenka abuojumas, blausumą. Vėl viskas apniu
kę, drigne apėję. Ima snaudulys, juk ar jis buvo kiek akis sudė
jęs šiąnakt. Bet —

. .. pro drignę, pro ūką paregi ironiškai šypsantį Agės veidą 
su duobutėmis netoli lūpų kampelių. Ach, dar net ir šnervelės 
suvirpėjo — jis surinka ir užsidengia delnais veidą...

Kai po kiek jis bailiai nuima rankas nuo akių, Agės vaidinio 
jis jau nemato-

— Šmėkla!... — atsimena jis Agės nuogąstingą balsą iš 
vakar vakaro ir-----------vėl nusikvatoja.

Mašina įsuka į gerai pažįstamą kiemą. Sunkūs, niaurūs pa
mišėlių mūrai su grotom languose. -.

Jis surinka ir vėl užsidengia delnais veidą O nors tuoj ir nu
ima rankas nuo akių, bet galvą tebelaiko nuleidęs. Ir rodos jam, 
kad būtų gera numirti kaip tik dabar. Būtų viskas, jei Agė ne 
masyvine kampuota pelenine, bet dideliu budelio kirviu iškart 
nukirstų jo dabar palenktą galvą —------ Arba — jis pravirksta,
kaip vaikas — arba kad būčiau negyvas užgimęs, vargšė ma
no mama —--------- -

raginama susirišti su kitų tau
tų antikomunistinėmis organi
zacijomis.

Mūsiškių žurnalistų 
apsnūdimas

daugelį stebina. Jau kuris lai
kas kaip susikūrė Laisvųjų Pa
saulio Žurnalistų skyrius New 
Yorke ir neteko girdėti, kad. kas 
nors iš lietuvių buvo jame da
lyvavęs. Jie užmezgę ryšius su 
State Departmentu ir yra ame
rikiečių kaip tokie, respektuo
jami. Jiems vadovauja Zigmas 
Nagorskis, jr-, lenkas, o nariais 
yra vienas estas, bulgaras, 
vengras ir rumunas.

— FRIBURGAS. — Katalikų 
Intelektualų Pax Romana Or
ganizacijos Centras nesenai iš
leido pirmąjį numerį tarptauti
nės bibliografijos biuletenio, 
kuris pavadintas "Scrinium, 
Elenchus Bibliographicus Uni
versalis", į kurį įtraukiamos 
naujos visam pasaulyje pasiro
dančios knygos, kuriomis gali 
domėtis katalikai intelekhialai. 
Kiekviena paskelbiama knyga 
gauna ir tinkamą trumpą recen
ziją. Henchas išspausdintas ke
turiomis kalbomis: prancūz>š- 
kai, angliškai, ispaniškai ir vo
kiškai. Bibliografinė medžiaga 
paduodama labai gaust
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Is plataus
Prancūzijos vyriausybė

H. Queuille vyriausybė neti
kėtai negavo pasitikėjimo par
lamente, nes prieš jį be komu
nistų ir gaulistų balsavo ir so
cialistai. Prezidentas Auriol lie
pos 5 d. pavedė pabandyti vy
riausybę sudaryti socialistams, 
jų vadui Mallet Tas tuojau 
pradėjo pasitarimus su MRP ir 
radikal socialistais dėl arti
miausios vyriausybės bendros 
programos. Betgi niekas netiki, 
kad socialistai dabar galėtų 
vyriausybę sudaryti. Bidault 
vyriausybė sugriuvo dėl jų rei
kalavimo pakelti algas. O pini
gų vis nėra.

Schumano planas

Derybos dėl Schumano plano 
sunkiai vyksta. Belgų ir Rolan
dų delegatai, grįžę į Paryžių su 
naujom instrukcijom padarė vi
sai naujų siūlymų. Pirmiausia 
Belgai pramonės sujungimą no
ri laikyti laikinu, ne amžinu ir 
aukščiausios vadovybės nutari
mams reikalauja visų dalyvau
jančių valstybių užsienių mi- 
nisterių konferencijos pritarimo. 
Rolandai eina su Belgais. Tik 
Italai ir Vokiečiai principe pri
ima Prancūzų siūlymą su ma
žais pakeitimais.

Svaro kraštai stiprėja

St. Crips liepos 5 d. pareiškė, 
kad svaro kraštų aukso ir do
lerių rezervai pakilę iki $2.422.- 
000.000. Kai praeitų metų rug
sėjo 18 d. svaras buvo numuš
tas nuo $4-03 iki $2.80, rezervai 
siekę $1.340.000.000, o minimu
mu buvę laikoma $2.000.000.- 
000. Dabar tas minimumas pra
šoktas- Ypač esą įsidėmėtina, 
kad $180.000.000 prieauglis 
gautas per normalią prekybą.

Turistai skuba penro

Prasidėjus karui Korėjoje, 
Europoje viešėję amerikiečiai 
turistai sujudo kuogreičiausiai 
grįžti namo. Oro susisiekimo li
nijų centruose, ypač Airijos 
Shannon, paskutiniame išeities 
taške, tikra grūstis. Ypatingai 
skuba senesnės moterys, ner
vingai šaukdamos, kad galin
čios nebespėti atsisveikinti su 
mobilizuojamo amžiaus sūnu
mis.

Tas pats reiškinys ir Šveica
rijoje. Turistai nutraukia atosto
gas ir grįžta, o užsakytos vie
tos hoteliuose atšaukiamos te
legramomis ir laiškais-

— OSLO. — Liepos 4 d. da
rydama nutarimą paremti akci
ją Korėjoje Norvegija nuspren- 

" dė tam reikalui duoti prekybos 
laivų.

Korėjos klausimas D.
Britanijos Darlamente

Liepos 5 d. D. Britanijos par
lamentas vieningai pasisakė už 
vyriausybės pradėtą akciją pa
remti JTO intervenciją Korėjoje. 
Tik maža grupelė darbiečių 
reiškė savo įtarimus bei būgšta
vimus dėl JAV politikos. Publi
kos tarpe keletas ’komunistų 
bandė sukelti triukšmą šaukda
mi prieš MacArthurą ir "šalin 
rankas nuo Korėjos". Churchill 
pasiūlė gynimo klausimams 
apsvarstyti sušaukti uždarą po
sėdį, bet Morrison, kuris kalbėjo 
vyriausybės vardu, atsakė, kad 
pagal D. Britanijos tradicijas 
taikos metu slapti posėdžiai ne
šaukiami. ‘

Korėjos karas ir Kinija

Iš diplomatinių sluogsnių 
Hong Konge pranešama (nesa
kant . nei diplomatų pavardžių 
nei jų atstovaujamų kraštų), 
kad kom. Kinijos ryšys su Ko
rėjos įvykiais esąs neabejoti
nas ir laukiama, kad po kokio 
poros mėn-, o gal ir po poros 
savaičių Kinų raudonosios pa
jėgos įsikiš į karą. Kad jos ruo
šiamos, galima buvę pastebėti 
prieš mėnesį. Paėmus Hainan 
salą, raud. kinų jėgos- iš pietų 
buvusios pradėtos siųsti į šiau
rę, į Mandžūriją. Kad kam tai 
rimtam ruošiamasi, rodęs ir so
vietų misijos galvų išvykimas 
iš Japonijos. Būdingas esąs taip 
pat reiškinys, kad Pietų Kinijo
je laikraščiams esą uždrausta 
komentuoti Korėjai įvykius- Tai 
rodą, kad Kinijos savarankiško 
apsisprendimo šiuo reikalu 
Maskva nepaliko.

Gromyko kalba

Iš Maskvos Korėjos karo rei
kalu oficialių balsų ilgokai ne
sigirdėjo. Pirmas balsas buvo 
Gromyko atsakymas į JAV am
basadoriaus kreipimąsi panau
doti savo įtaką Korėjos karui 
sustabdyti, o liepos 4 d. tas pats 
Gromyko pasakė kalbą per ra
dio, kurioje iš tikrųjų tik para
frazuoja aną savo atsakymą, jį, 
žinoma, pagražindamas-

Korėjos kovos kilusios, kai 
pietų Korėja užpuolusi šiaurie
čius, o JAV, pasiųsdamos savo 
karines pajėgas, stojusios į at
virą kelią kišimosi į Korėjos 
vidaus reikalus. Tuo būdu JAV 
pažeidusios taiką. Šitą savo ag
resyvią politiką JAV vis gili
nančios, siųsdamos naujas h 
naujas pajėgas. Jos iš karto 
siuntusios tik karo medžiagą, 
paskui pasiuntusios oro ir jū
rų laivynus, o pagaliau ir sau-

sumos pajėgas. Jos žadėjusios 
operacijas vesti tik P. Korėjoje, 
bet po kelių dienų jų aviacija 
bombardavusi Š. K. sostinę ir 
kitas vietoves. Visa tai rodą, 
kad JAV vyriausybė, prieš tai
kos trokštančios savo liaudies 
valią, žengianti į atvirą kovą- 
JAV skelbiančios, kad veikian
čios Saugumo Tarybos paves
tos, bet operacijas pradėjusios 
prieš ST nutarimą, kuri atsidū
rusi prieš įvykusį faktą.

Visoje Sovietų Sąjungoje 
šiomis dienomis vyksta masi
niai protesto mitingai prieš JAV. 
Gyventojai tikros padėties nė 
nežino, nes skelbiama tik šioji 
oficiali užpuolimo versija, o 
daugiau jokių žinių neduodama

Amerikiečius bombardavo 
ne australai

Pirmąją žinią, kad amerikie
čių traukinį subombardavo aus
tralų lėktuvai oficialios įstaigos 
atšaukė. Tuo metu australų ore 
ten visai nebuvę. Tai buvę

Šnipei VoMeWnfo

Vokietijoje amerikiečių armi
joje pastebėtas nuolat pasikar
tojus išvogimas slaptų doku
mentų įsilaužiant į karininkų 
butus ir įstaigas. Per pastaruo
sius 7 mėnesius yra užregist
ruota jau 30 tokių atsitikimų. 
Ši banlda beabejo gauna nu
rodymų iš kokios nors valsty
bės, nes įsilaužimai reguliariai 
kartojasi atvykus diplomati
niams kurjeriams. Paskutinė 
auka buvo vienas amerikiečių 
pulkininkas, kuris vežėsi slap
tus dokumentus iš biuro į butą 
ir juos pamiršo automobilyje. 
Daugiau jų jau niekas nebe
matė.

Sovietų manevrai

Rusai liepos mėn- ruošią, di
džiulius karo manevrus. Stam
bios pajėgos turės uždavinį iš
valyti pietų Vengriją nuo priešo 
— Jugoslavijos kariuomenės.

Sulenkėjo

Automobilių produkcija

Birželio paskutinės savaitės 
JAV ir Kanados automobilių 
produkcija kiek nupuolė. Vietoj 
.pereitos savaitės 196.348 buvo 
pagaminta 185.789. Tą pačią 
savaitę pereitais metais buvo 
pagaminta 137.802. Aną svaitę 
pagaminta 155-238 lengvos ma
sinos ir 30.551 sunkvežimiai JA 
V-bėse ir 6.180 lengv. mašinos 
ir 2.290 sunkvežimių Kanadoje.

— BERLYNAS. — Sovietų 
valdžia pagrasino nebeteik- 
sianti vakarų sektoriui elektros. 
Bet tai nebesudaro pavojaus, 
nes ten jau pastatyta pakanka
mo pajėgumo jėgainė.

Vakarų Berlynui sovietai at
sisakė teikti ir vandienį. Bet ir 
tai nebesudaro jokios didelės 
problemos. Iki šiol savu "vaka
rietišku" vandeniu nebuvo ap
rūpinta vienintelė jo dalis Neu- 
kolln, pramonės sritis- Ji yra 
aukštumoje ir vakariečiai nebu
vo pastatę tinkamų siurblių, 
kad ten vandenį užspaustų. Bet 
miesto valdyba pareiškė, kad 
tai tik 24 valandų klausimas.

Valdybos inžinieriai žada rei
kalą greit sutvarkyti.

SPORTO ŽINIOS
Iš Toronto padangės

Liepos mėn. 5 d. lietuviai fut
bolininkai žaidė pirmenybių 
rungtynes prieš Stewarts ko
mandą. Pirmą kartą mūsiš
kiams taip sekėsi medžioti 
įvarčius, jog rungtynių pasek
mė buvo net 8—1 (5—1). Priešo 
komanda pirmenybių lentelėje 
užima 6-tą vietą. Lietuviams dar 
liko sužaisti prieš 7000 Club. 
Paskutinėse rungtynėse už Vy
ties klubą žaidė du nauji nariai. 
Pulkauninkas II ir Paukštys.

Tartans ir Mimico Beach k-dų 
susitikimas baigėsi lygiomis 
0—0.

— Vyties klubo vadobybės 
pastangomis miesto aikščių ir 
parkų skyrius ir šįmet leido 
naudotis tinklinio aikštelėmis 
Trinity parke. Šiuo metu vaka
rais jau treniruojasi moterų ir 
vyrų komandos. Greitu laiku 
numatoma išbandyti jėgas su 
ukrainiečiais, kurie yra šios sp. 
šakos dideli mėgėjai.

— Savo laiku buvęs geriau
sias čekų futbolo rinktinės var

tininkas Planicka šiuo metu gy
vena Vokietijoje tremtinių sto
vykloje ir laukia eilės į Austra
liją.

— Iš pasaulinių futbolo pir
menybių keletas rungtynių pa
sekmės:

Čili laimėjo prieš JAV 5—2, 
Ispanai įveikė Anglus 1—0, 
Uragvajus — Bolivija 8—0, Ita
lija — Paragvajus 2—0 ir Švei
carija — Meksika 2—1.
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— 1950 m. Prancūzijos futbo
lo meisteriu liko Bordeaux Gi- 
rondins rinktinė.

— Vokietijos futbolo pirme
nybės vyksta pagal zonų pa
siskirstymą: Šiaurės, Vakarų, 
Pietų, Pranzūzų zon. ir Berlyno 
komandų. Šiaurėje meisteriu li
ko Hamburg SV, antroje vietoje 
FC St. Pauli- Pietuose pirmą vie
tą laimėjo Spvgg Fuerth; antrą 
— VfB Stuttgart.

— Bendrame Vokietijos fulb. 
turnyre pirmauja Kickers Of
fenbach, Preussen Dellbrueck, 
Spvgg. Fuerth ir VfB Stuttgart.

Jžg.

MARGIS DRUGS
v Jonas V. Margis Phm. B. _

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

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

Telefonas Pristatoma i namus Telefonas
MU-9543 visame Toronte MU-9543

"Keiskite jciusxfius gėlėms** — skambinkite AD 1618 v

i THE VICTORY FLORIST
Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonais 

:$av. A. MERKER — — 576 QUEEN ST. W. TORONTO;
VlAAA/J41^1^ a A A 4.AAXXAJ. A A A XA A A A A l

TEL WA—6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų:

Kalbame slavų kalbomis.

Amerikos F80 sprausminiai.

Varžo informaciją

JAV ir D. Britanijoje karinio 
pobūdžio informacijos suvaržy
tos. D. Britanijoje įvesta cen
zūra informacijoms apie ka
riuomenės aprūpinimą ir kari
nių pajėgų paskirstymą Toli
muosiuose Rytuose. Aviacijos 
ministerija uždraudė skelbti ži
nias apie skaičių, tipus ir pa
skirstymą lėktuvų, admiralite
tas u,ždraudė skelbti žinias apie 
laivyną Tolim. Rytuose. Pana
šius suvaržymus paskelbė ir 
Australijos oro ir jūrų laivynas.

Agresija

JTO juristų tesiu komisija 
liepos 9 d. nustatė agresijos de
finiciją. Tai yra panaudojimas 
ginklo ne savo apsaugai ir ne 
vykdant JTTO pavestą uždavi
nį. Rusai ir Čekai posėdyje ne
dalyvavo dėl dalyvaujančio 
nacion. kinų atstovo.

Vakariečiai tvirtinasi

Jau senokai spaudoje dažnai 
užsimenama apie vakariečių 
sutvirtinimus Vokietijoje. Bir
želio 22 d. okupaciniai Prancū-
žų organai oficialiai pareiškė, 
kad sutvirtinimai prieš galimą 
Sovietų puolimą tikrai daromi. 
Jie esą daromi palieti Reiną ir 
ne vien prie Lorelei, kaip buvo 
skelbta, bet visose vakariečių 
zonose, ypač prie susisiekimo 
arterijų. Tai esą grynai gynimo
si sutvirtinimai, daromi visų 
trijų sąjungininkų nutarimu. O 
bolševikų agentų paleistas 
gandess, kad esą ruošiamasi 
nuversti į Reiną dalį Lorelei 
kalvos, esą juokingas.

Pasirašius sutartį dėl Oderio 
— Neisės sienų, Rytų Vokieti
jos spaudoje ir per radio anoje 
pusėje esą miestai jau vadina
mi lenkiškais vardais: Poznan, 
Wroclaw, Szczecin (vietoj Po- 
zen, Breslau, Stetin), bet kur 
"sutartis nelaužoma" tebevar
tojamos vokiškos formos: War- 
schau, Prag ir tt.

— TEL AVIVAS. — Į Izraelį 
masėmis plaukia iš Irako išva
romi žydai. Daugybė turtuolių 
atvyksta, palikę dešimčių ir 
šimtų milijonų turtus, nes val-

KANADOS ŽINIOS
Geriausicns lėktuvais

Kanados vyriausybė pripažino 
amerikiečių naikintuvus "Sab
re" (Kardas) ir nutarė jais pa
remti visą Kanados oro gyny
bą nuo bombonešių.

Galvojama apie perėjimą 
prie karo pramonės

Kanados prekybos min. Hore 
vyriausybės vardu pasirašė 
kontraktą su vienu geriausių

džia jiems leidžia pasiimti tik ginklavimosi specialistu atsar-
po 60 svarų bagažo ir po $140 *?os gen. G. B- Howard, kuris 
asmeniui virš 20 metų ir po $20 praeito karo metu vadovavo
jaunesniems- Beabejo tai ne
žmoniška, bet ir žydai, iš savo-
stos Palestinos dalies išgujo 
apie 200.000 arabų. ------------------- II « -w n I' n-*

karinių reikmenų teikimui D. 
Britanijai. Dabar pirmasis jo už
davinys bus nustatyti, kurios 
Kanados įmonės tinka karinei

JAV karinės jėgos
Senate svarstant naujokų šau

kimo įstatymo pratęsimą dar 1 
metams buvo iškelta eilė įdo
mių faktų.

Įstatymas senate priimtas 76 
balsais, be opozicijos, o atstovų 
rūmuose 315 balsų prieš 4. Šis 
įstatymas leis JAV armiją padi-
dinti 600.000 karių.

Debatų metu paaiškėjo, kad 
dabar JAV sausumos kariuo
menė turi 244.000 vyrų mažiau 
negu leidžia įstatymai. Sausu
mos pajėgos yra 837-000. Lai
vyne galėtų būti 666.882, Bet 
trūksta net 239.882, aviacijoje 
galėtų būti 502.000, bet trūksta 
152.000. Prezidentui pasirašius 
naująjį įstatymą, į kariuomenę 
gedi būti pašaukta 635.882 vy
rai. Tada armijoje būtų pilni, 
įstatymų leidžiami, 2.005-000

Bulgarijoje kažkas bręsta
Iš rimtų turkiškų šcdtinių AP 

skelbia, kad Bulgarijoje kau
piamų Sovietų pajėgų uždavi
nys esąs užgrobti Jugoslavijos 
ir Graikijos Makedoniją, pasi
naudojant tuo, kad pasaulio dė
mesys nukreiptas į Korėją.

Bulgarijos karo vadovybė su
rusinta. Bulgariškos kilmės, bet 
Sovietų generolas Įeit. P- Pan- 
čevsky paskirtas krašto apsau
gos ministeriu, o jo povoduoto- 
ju toks pat A- Grekov. Dvi bul
garų divizijos ir keli pėstinin
kų bei prieštankinių ginklų pul
kai esą išdėstyti prie pat Jugo- 
slcrvijos sienos. Bulgarijos piet
vakarių armijos vadu su būs
tinė PlOvdive paskirtas rusų ge
nerolas Novikov. Makedonijos 
pasienin pasiųsta taip pat pul
kai iš Rumunijos pasienio. Čia 
prisiųstos dar dvi divizijos, ku
rių vienos vadas taip pat rusas.

J Varnos ir Burgas Bulgarijos 
uostus prie Juodųjų jūrų nuolat 
siunčiama karo medžiaga iš 
Rusijos. Taip pat karo medžia

ga iš Rusijos gabenama į Bul
gariją Dunojumi per Rumuni
ją. Bent kelios sovietų karinin
kų grupės, civiliais rūbais per
rengtos, pastebėtos vykstant į 
Bulgariją iš Rumunijos per Has- 
kovo ir Petrič.

Pagaliau Bulgarijos vyriau
sybė gyventojams išdavė as
mens pažymėjimus, naudotinus 
mobilizacijos atvejy ir suregist
ravo vežimus bei transporto 
priemones-

Neliedama zona

šiaurės Belgijos Vokiečių jū
ros pakrančių 6 miestai, esą 
tarp Rolandų sienos ir Zeebcu- 
gge, kreipėsi į savo raudonąjį 
kryžių, prašydami per Tarptau
tinį Raud. Kryžių išrūpinti, kad 
toji sritis ateities karų atvejais 
būtų pripažinta neliečiama h 
nebombarduojama. Tokiam at
vejy, pagal jų projektą čia ga
lėtų karą laisvai ir saugiai pra
leisti moterys, vaikai, seneliai ir 
ligotieji.

vyrų. O šaukta nebuvo jau išti
sus pusantrų metų.

Prezidentas nesenai pasirašė 
įstatymą, kuriuo kavalerija JAV 
kariuomenėje visai panaikina
ma. Ištiktųjų tai buvo tik forma
lumas, nes praktiškai kavaleri
jos JAV kariuomenė nebeturi

produkcijai ir kiek laiko reikė
tų joms pervesti į karo pra
monę.

Kanada ruošiasi

Krašto apsaugos ministeris 
Claxton liepos- 5 d.' pareiškė, 
kad Kanada savanorių verba
vimui nedarysianti jokių kliū
čių. Galimas dalykas, kad jie 
būsią verbuojami.

Vyriausybė paruošusi planą 
civilių apsaugos parengimo ak
cijai. Galutinai jį išdirbsiąs pa
sitarimas federalinės ir provin
cijų vyriausybių. Numatoma 
pradėti paruošiamuosius prati
mus civiliams prie kaikurių ka
riškų mokyklų. Gydytojai būsią 
paruošiami kovai su panašiais 
dalykais kaip apnuodijimas ga- 
zais ir pan., nors gazų puolimų 
nesą laukiama. Kalbėti apie 
slėptuves nuo oro puolimų visai 
Kanadai esą būtų nerealu.

— TORONTO. — Anglijoje 
veikiančią Paderewskio vardo 
lenkų ligoninę norima perkelti į 
Torontą. Tuo reikalu čia jau 
lankėsi ligoninės direktorius Dr.

kė, kad Edinburge sandeliuose 
laikomas 150 lovų ligoninės 
turtas esąs vertas $250.000. Esą 
H gydytojų. Jei ligoninė bū
sianti įkurta, Toronte, nebūsią 
kliūčių joje dirbti lenkams gy
dytojams, turintiems Ontario 
provincijoje praktikos teises

— OTAVA. — Korėjoje dir
busi kanadiečių kalnų pramo
nės specialistų grupė laimingai 
evakuota. Karui prasidėjus, ku
rį laiką apie juos nebuvo jokių 
žinių ir buvo reiškiama susirū
pinimo-

— OTAVA. — Pietų Korėjos 
vyriausybė bando verbuoti 
Kanadoje buv. karo lakūnus, 
siūlydama $1000 mėnesiui.

— OTAVA. — Kanados auk- 
i so ir JAV dolerių rezervai pasie
kė aukščiausį pakilimo tašką 
nuo 1947 m. — 1.255.000-000.

OTTAWA. — JAV už šni
pinėjimą suimtas A. D. Slack, 
vardas buvo ir pagarsėjusioje 
užrašų knygutėje, 1946 m- su
rastoje Kanadoje.

nuo 1930 m. Prieš 30 m. JAV 
kariuomenė turėjo 37t)-000 ark
lių, o dabar teturi 327 arklius 
pačiose JAV ir 400 arklių užjū
riuose.

Kaip mūsų jau buvo rašyta, 
senatoriaus Lodge pastangos 
pravestį įstatymą, įkuriantį 25 
tūkstančių svetimšalių arba 
10.000 svetimšalių legijoną, da
vė tik mažų rezultatų — leista 
suverbuoti vos 2.500 svetimša
lių. Jie turi būti tarp 18—35 m. 
amžiaus, nevedę, gyveną JAV, 
turi turėti karinio patyrimo ar
ba techniškų kvalifikacijų, be 
to, turi būti moraliai tvarkoje- 
Tuo suprantama, kad nebūtų 
buvę bausti teismo, antikomu
nistinio nusistatymo. Pageidau
tina, kad būtų tarnavę aliantų 
kariuomenėje.

JAV aviacija iki šiol turėjo 48 
grupes. Dabar senatas priėmė 
bilių, kad būtų padidinta iki 70 
grupių. Atstovų rūmai to jau 
senai reikalavo, bet prezidentas 
vis priešinosi, teigdamas, kad 
tai būsią nepakeliama iždui.

— BERLYNAS. — Komunisti
nė valdžia birželio 28 d- su
sprogdino karo metu subombar
duotos šv. Jurgio protestonų 
bažnyčios išlikusi bokštą, kuris 
esą grėsęs virsti ir sudaręs pa
vojų žmonių gyvybei. Nutarta 
taip pat nuvalyti visą buvusios 
bažnyčios vietą ir praplėsti 
Alexanderplatz aikštę. Bažny
čios dignitoriai reiškia protes
tą, teigdami, kad bokštas buvęs 
visai tvarkoje ir bažnyčia turė
jusi būti atstatyta.

Jurasz ir Paderewskio fondo ats
tovas Pearson.

Lankydamiesi liepos 9 d- To
ronte Jurasz ir Pearson aiškinosi 
galimybes gauti savo žinion 
vaikų ligoninės patalpas. Spau
dos atstovams Dr. Jurasz pareiš-

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Hrldmo — pardavimo

,496 Queen St W.
(prie Denison AveJ

Tel. WA—5232 Toronto

CITY FURNITURE COMPANY
Visų rūšių baldai ir elektriniai įrengimai

DUODAMA LENGVAM IŠSIMOKĖJIMUI 

3097 DUNDAS ST. W. TORONTO. TELEF; LY—9921 <

A. RUŠĖNO LIETUVIŠKA AUTO REMONTO DIRBTUVĖ

Intersection Body & Fender Repair 
"Dulux" ir "Duco" dažymas. Radiatorių sutvarkymas ir kt. 
2692 DUNDAS ST. W. TORONTO, Ont TEL: RO—1509

W. H. BELL & SONS
Didžiausias V A I I I 11 I II
pmurrn Trim era “ “ I Ii I Ii I y

Priimami užsakymai ir perdi rbimai. Dabar tinkamiausias
• laikas.' Susikalbėsit lietuviškai.

1212 BLOOR St- W. TEL. KE 1188.

=■■■"■' - 1 : ' =====

Vasarvietė atostogoms
“tflantik City Lodge“

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

Kambariai šeimoms ir pavienimas.
Puikios maudynės, žuldavimas.
Kotelis netoB.

Platesnių informacijų kreiptis į John Kamkhattis.
899 Bloor St. WM telefonas LO 1438 — Baldų kraatavė.
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Nūdieniai margumynai
Dabar Amerikoje brangsta 

mėsa: kiaulienos kotletai kai
nuoja vėl 75 centus, beafsty- 
kai — iki $1 svarui. Kainos ky
la metalams, statybinėms me
džiagoms. Žmonės vėl pradeda 
bijotis infliacijos. Tuo tarpu 
Amerika pagamina plieno, 
kaip niekad savo istorijoje tai
kos metu. 1938 metais ji paga
mino 88,6 mil. tonų, dabar ji 
pagamina 100,9! Užpernai ji 
pagamino 5,3 mil- auto priemo
nių, šiemet 9,2 mil. ir pirkėjai 
vis tebelaukia ištisais mėne
siais. 1948 metais buvę pasta
tyta tik 900.000 namų, šiais me
tais — 1.5 mil. — butu trūksta. 
Šaldytuvų pernai buvo parduo
ta 4 milijonai, dabar 6,9 neuž
tenka..- Per 1949 metus tele
vizijos pramonė pagamino 6 
kartus daugiau negu 1948 me
tais televizijos aparatų ir, atro
do, pirkėjų užteks.

1941 metais Amerikoje buvo 
83,5% žmonių, kurie uždirbda
vo mažiau 3.000 dolerių į metus, 
dabar šitokių beliko 45,6%. 
1941 metais tik 12% Amerikos 
gyventojų uždirbdavo tarp 3000 
ir 5000 dolerių, dabar jų skai
čius siekia. 33,7%! Galiausiai 
tų turtingųjų, kurie uždirba dau
giau kaip 98 dolerius per sa 
vaitę, skaičius iš 1941-jų metų 
4,5% pakilo iki 20,7%. aim.

JAV trūksta politikų

Jau kelintas mėnuo Truma
nas ieško ir neranda asmens "Sovietai 
kuris apsiimtų perimti Atlanto ruoškitės!", 
pakto pastovios organizacijosriaujam.

natūralią spalvą.
PATARIMAI VELTUI

KIRPĖJAS
JONAS JOTAUTAS

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

Kirpykla veikia kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vok.
išskyrus trečiadienius.

BEVEIK

Lygiai graži, kaip gyvenime
Tamsta atrodysi nuotraukoje, 
jei toji bus daryta

įjota
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL. PL 5717

GOLDENBERG’O moterų kirpykla
1138 DUNDAS ST. W. TEL. ME 8117 
Atidaryta ir vakarais.

PLAUKŲ DAŽYMAS IR ŠVIESINIMAS 
ILGALAIKĖS ŠUKUOSENOS

Londone pirmininko vietą. Ne
suranda žmogaus, kuris rizikuo
tų tapti Atomo energijos komisi
jos pirmininku- Neranda kas 
perimtų jo Keturių punktų prog
ramos vykdytojo ir daugybę ki
tų labai svarbių valstybinių 
postų, nes amerikiečiai skaito, 
- tik 15.000 — 50.000 dolerių 
į metus, iš ko nesą galima, pra
gyventi. Aim.

Karo baubas paged reikalą

"Karas ir taika" taip susuko 
žmonėms galvas, kad jau dau
gelis nebesusigaudo, kur vel
nias pakastas. Trumanas, rei
kalaudamas, kad Kongresas 
paskirtų dugiau pinigų, vos 
prieš keletą savaičių pareiškė, 
"Agresijos grėsmė kabo kiek
viename pasaulio kampe". 
Achesonas baritonu užakompo- 
navo, kad pasauly esanti labai
pavojinga situacija, Johnsonas, VO)e 
Pace ir kiti choru pritarė. Pa- ' 
galiau ši propaganda vyksta 
taip sėkmingai, kad prieš porą 
savaičių Galoup institutas nu
statė, jog didelė dauguma ame
rikiečių laiko, kad karas jau ne
išvengiamai arti.

Ir štai sekančią savaitę TrU- 
I manas atšaldo žmonių nervus, 
pareikšdamas, kad jis nematąs 
didesnio karo pavojaus, kaip 
buvo laike praėjusių penkių 
metų. O sekančią savaitę vėl 
pūstelėjo į propagandos triūbą: 

rengiasi agresijai, 
Na, o dabar ka- 

Alm.

Kaip žymus Amerikos laik
raštininkas Jūsų korespondentui 
išsireiškė, amerikiečiai biją, kad 
šis paktas nebūtų pritaikytas 
jiems patiems! Tačiau genoci
do pakto opozicija, o ji tikrai 
stipri, yra laužiama daugybės 
balsų už- Nemaža taip vadina
mų neutraliųjų — jie sako "Kas 
iš to, kad mes priimsim šį įsta
tymą. O ką mes sovietams pa
darysime?"

Jei amerikiečiai delsia, bijo
dami, kad tai neatsikreiptų 
prieš juos, tai negi Frc^cois 
Mauriac ir kiti, buvo teisūs, ap
kaltinę amerikiečius, kad jie, 
kaip sovietai, vedą žmoniją į 
visišką nužmogėjimą, sumecha- 
nizavę gyvenimą ir sustandarti- 
zavę eilinį žmogų tiek, kad nė 
ženklo nebeliko buvusios indi
vidualybės ... .Tiesa, Maurjace 
vėliau atitaisė jog turėjęs gal- 

' voje kultūrinę pusę. Aim.

Lenkai JAV

Lenkai savo kilmės žmonių 
JAV priskaito 5,5 milijono ir 
apie 800 bažnyčių. Jie turi 8 sa
vo kilmės atstovus kongrese. 
Iš 162 JAV vyskupų 5 yra len
kai. Vienas — Detroit koadju
torius — paskirtas nesenai. Len
kai skundžiasi, kad jie neturį 
ten nei vieno arkivyskupo (JAV 
jų yra 25) ir nei vieno kardino
lo, kurių JAV yra 4. '

Lietuviai šiuo atžvilgiu .yra 
daug labiau apeiti, nes teturi 
vos keletą pralotų ir nei vieno 
vyskupo. O lietuvių ten juk pri- 
skaitoma iki milijono.

FOTO STUttįO
615 Queen St W.
TeleL WA 6848

Mūsų specialybė: vestuvi 
nės, šeimų nuotraukos ir 

spalvoti portretai.
Darbas pirmos rūšies.

J. PIEKARZ
Moterų ir vaikų ' 

drabužiai ,
Speciali sezoninė apranga.

744 Queen St W. 
TeleL AD-1835

Kalbame europiečių kalbom

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

Savininkas W. Rudnicki.
Mes paimame išmamų ir pristatome. 

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

JAV

ĮVAIRENYBES
vintuose ukrainiečių tautybė 

toriios buvo kilę. Ryšy su pa
staruoju gyventojų surašymu 

ganai pradėjo rūpintis ir paga- 

mo), kad teisingumo ministeri- 

pripažino. Nuo šio meto ir kon
sulatai įvažiavimo dokumentuo
se jau žymės "ukrainietis'', jei

Lenkijos valdovai

Visagalis Lenkijos viešpats 
yra Jokūbas Berman, politbiūro 
ngrys, visuomet stovįs šešėly
je. Jo galia prašoka net ^oko- 
sovskio galią. Trečias Lenkijos 
valdovas yra Saulius Amster
dam, pats nelenkas, Kremliuje 
sėdįs visų Lenkijos reikalų 
tvarkytojas Su Lenkija jis nieko 
bendra neturi ir net retai ją ap
lanko.

Didieji "titininkai" Lenkijos 
buvo Gomulka, gen- Spychals-

visi gyvi.

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE —

PARDUOTUVE ,
Naujausios mados.
Prieinamos kainos.

Sav. TGNAS ASTRAUSKAS
414 Dv-tdas St West. Toronte

Dr. F. W. TI6KETT
GYDYTOJAS ir 

...---- CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2—3 ir’ 
7—9 po pietų

ii Gore Vedė Avė. Toronto 
TeleL: WA 3754

Dantistas

Dr. Chas. OKON
838 Dundas St W. Toronto 

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

Rosslau (Anhalt, Vokietija) 
sovietų komendantas, gauda
mas nuolatinių skundų, kad jo 
kariai net dienos metu apilė- 
šia ramius gyventojus, užsigei
dė pats įsitikinti. Pasiėmęs 
miesto burmistrą, komendantas 
nuvažiavo prie parko ir nu
sprendė jį pereiti pėsčias, o 
burmistrą pasiuntė su mašina 
į antrą parko pusę. Už pusva
landžio komendantas atsirado 
prie mašinos, šviesdamas bal
tais apatiniais, garsiai keikda-1 
mas "sovietų uniformom apsi
rengusius vokiečių banditus", 
kurie jį apiplėšę. Nuo tos die
nos b^gi gretimų kareivinių 
sovietų kariams buvo uždrausta 
išeiti į miestą ir parką.

— Pasakyk man, vaikeli, 
kur yra Dievas? Jei atspėsi, 
gausi gražų raudoną obuolį..

— Tėveli, jūs gausite visą 
krepšį gražiausių obuolių, jei 
pasakysite kur Dievo nėra!.

Dr. Viliam J. Zinchesin
B.A., M.D-, L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Priėmimo valandos 2—4.30 ir 

7—9 po pietų.
386 Bathurst St. Toronto

TeL WA 1344; buto LO4001

Stanley Shoe Store
Aukščiausios rūšies moterų, 
vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs (EE—

1438 Dundas St. W. Toronto
(prie Gladstone)

Sienų tapetai ir dažai

Diamond Wallpaper 
& Paini

Kalbame europiečių kalbom 
1526 Dundas Stė W- Toronto 

Tel: KE—6S11

VALYMAS —
PROSAVIMAS —

PATAISYMAS

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto

Telefonas ELgin 8649

BR. BUKOWSKA, R. O. 
AKIU SPECIALISTE

Po to, kai juoda katė perbėgo 
kelią tarp dviejų raudonųjų dik
tatorių, Stalino ir Tito, Jugosla- 
viojje yra madoje pasijuokti iš 
sovietiškųjų institucijų.

Prieš kurį laiką, Belgrade lei
džiamas jumoristinis laikraštis, 
JEZ atspausdino vieno sovieti
nio teismo apklausinėjimą. Tei
siamasis buvo Dr. Cendomir Hič 
suimtas Bulgarijoje ir apkaltin
tas šnipinėjimu.

Teisėjas: Kaltinamojo pavar
dė?

Kaltinamasis: Ilič.
Teisėjas: Užsiėmimas?
Kaltinamasis: Gydytojas.
Teisėjas: Taigi, jūs prisipa

žįstate prie šitos kaltinimo da
lies. Gerai! Kokis yra jūsų po
litinis nusistatymas?

Kaltinamasis: Komunistas-
Teisėjas: Tuomi norite pasa

kyti, kad jūs esate jugoslavas! 
Taigi, jūs tai prisipažįstate taip 
pat! Labai gerai!

Kaltinamasis: Apie kokį pri
sipažinimą jūs čia kalbate? Aš 
pasitenkinu tik atsakyti...

Teisėjas: Puiku! Sekretoriau, 
užrašyk: "Kaltinamasis prisipa
žįsta svarbiausiuose kaltini
muose ir yra pasiruošęs atsa
kyti už visus savo padarytus 
prasikaltimus".

Kaltinamasis: Skanidališka!
Šlykštu!

Teisėjas: Sekretoriau! "Kalti
namasis. pareiškė, kad jis kon
statuoja savo veiksmus buvus 
skandališkus ir šlykščius". Kal
tinamasis, pasakyk man ar ži
nai, kur randasi amerikiečių 
vyriausybės būstinė?

Kaltinamasis: Beabejo, Va
šingtone. .

„ . .. t- j i j • - ■ yra daug judresnė už New Yor-Teisejas: Išrodo, kad jus esą- _ ,. , , „ ,
. . , į ko. Tepraslmkus kelioms valan-te gerai informuotas apie pa-i , , . . , ...». doms nuo pabėgimo, detroitis-

i kiai policininkai sugaudė be
veik visas beždžiones, pabėgu-

i sias iš zoologijos sodo- Tuo 
tarpu newjorkieciai — tepaga- 
vo tik vieną beždžionę...

Pranešdamas šią žinią, ko- , 
respondentas šitaip baiminasi: 
"Dabar, galbūt, man nebedera 
lankytis New Yorke, nes įšir
dusi policija, vietoj beždžionės,

Teisėjas: Labai gerai! Rašyk' ga]i pasigauti mane..."

dėtį imperialistų pusėje! Tai 
labai aišku- Sekretoriau, rašyk: 
"Kaltinamasis, pagal jo paties 
pareiškimą, turėjo tamprių ry
šių su Amerikos vyriausybe, iš 
kurios jis gavo'..." Palauk tru
putį, sekretoriau! Kiek dolerių 
esate gavęs, kaltinamasis?

Kaltinamasis: Aš jokių dole
rių, nesu gavęs.

toliau, sekretoriau: ".. . iš kurios Į .
jis gavo šnipinėjimo parėdy- ■ Vyras ir žmona

— Žmon, kaip matau, ir tu 
pradėjai skaityti "comicus"? — 

Pasakykite meta klausimą nustebęs vyras.

mus, bet apgailestauja, kad ne
buvę jam apmokėta doleriais".

'Kaltinamasis:
man, kuriems galams jums visa 
tai reikalinga?

Teisėjas: Mes turime patei
sinti dvylikai metų kalėjimo.

Kaltinamasis: Aš jus visus 

demaskuosiu viešame teismo 
posėdyje.

Teisėjas: Būk ramus! Viešu
mas mums nereikalingas. Mes 
visa sutvarkysime posėdyje 
prie uždarų durų.

Kažin ar nepanašiai vyksta 
ir Tito Jugoslavijoje? G.R.

Kai žmona pradeda vartyti 
madų žurnalą ir kur tik ilgėliau 
apsistoja, vyras tuojau įsikiša 
su pastaba:

— Na ir skonis. Ištiktųjų koks 
bjaurumas. Įsivaizduoju, kaip 
atrodytum, jei taip nešiotum.

Rasti nepavojingi. •.

"The London Sunday Picto
rial" rašo:

"Mūsų okupacinės armijos 
vyrai Berlyne žaidė kriketą ne
toli sovietų sektoriaus. Du svie
diniai buvo įmušti anapus, į 
rusų teritoriją.

Į žodinį kreipimąsi pas sovie
tus, kad grąžintų sviedinius — 
buvo atsakyta neigiamai. Po to 
imta rašyti oficialūs raštai — 
notos...

Ir, pagaliau, po dviejų mėne
sių, iš sovietų buvo gauta dėžė 
ir raštas — atsakymas į notas. 
Atidarius dėžę, joje rasta du 
korkiniai apskritimai ir du odi
niai užvalkalai. Tai buvo "iš
operuoti" įmuštieji sviediniai.;. 
Rašte sovietų komendantas ra- 
v • se:

"Tiedu kamuoliai buvo išeg
zaminuoti ir rasti nepavojihgL 
Todėl grąžinami"...

Kur policija judresnė?

Buffalo DW bendradarbis ra- 
v so:

. "Detroito policija, pasirodo,

— Taip, pradėjau, — atkerta 
žmona. — O kaip gi kitaip aš 
galėčiau suprasti ir žinoti, ką 
mano vaikai galvoja ir ką, jie 
tarpusavy šneka? ...

SSZ. Y ARMEY 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

LAIKRODININKU
turinį 30 metų profesinę praktiką

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

Užsisakykite anglis
VASAROS PAPIGINTA KAINA

PARLIAMENT FUEL CO.
Savininkas lietuvis Augustinas Undraitis (A. Underhill)
Telefonas RA 4414 304 Sackvflle St Toronto

Siūlome bliuzes-sijonus
Priimame moterišku rūbu užsakymus

Darbas garantuotas ir pigus.
Moteriškos kojinės ir apatiniai
Fortune Ladies Wear

789 Queen St W. TeL WA 1943.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso !r parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brange
nybes. —- — Garantuotas darbas, prieinamos kainos.
Krau’-’ve atidaryta kasdien iki 8 valandos vazaro.

Tik tas be rūpesčio ir vargo ii 
gedi Kanadoje gyventi, kuris yra apsidraudęs "The j 
MACCABEES Ins. Co.", kuri jau 72 metus sekmin- ; ( 
gai ir sąžiningai, prieinamomis kainomis, «'

DRAUDŽIA nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju ir <[ 
mažamečius vaikus, kurie sulaukę 18 mt gauna premijas. 
Informadjas teikia ir apdraudimą atlieka naujai pasldr- ' 
tas atstovas: JONAS BERŽINSKAS, 
88 Annette Str., Toronto, Ont. telefonas LY 2816.

P. S. Provincijoje susidarius kelių asmenų grupei, < [ 
atstovas atvyksta vieton. ' į

LAIKRODININKASDėmesio!
Taiso vietinių ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtuvė turi

tai, gerai ir pigiau Prašome kreiptis ir įsitikinti. 
Atidaryta kasdien nuo 9 ved. ryto iki 8 vaL vakaro.

EUROPEAN WATCHEMAKER

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

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

(kampas 94 Laws St)
TeL LYndhurst 0052

Kas nori namus
arba biznį pirkti

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

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

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

B. A, D. D. S.
312 Bathurst St

Bathurst Medical Building
TeleL: AD-6373 Toronto

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

PETRAS KAIRYS 
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

K R AUTU VE ir VALGYKLA
889 Dundas St W. Toronto, Ont-------TeL WA 0062
Visi mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.

Puikus ir greitas patarnavimas

Pritaiko akinius visiems 
akiu defektams. Ištiria akiu 
nervus, kurie dažnai suke
lia galvos skaudėjimą ir 

nervingumą.
Kalba slavu kalbomis.

I 470 College St W. Tcmlo » 
TeL RA 3924

DĖMESIOI Norėdami pirkti ar parduoti namus, 
ūkius, viešbučius kreipkitės į

FRANK PSZON
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
762 Dundas St W. (prie Bathurst g.)

Telefonai:
įstaigos: AD 3588 Buto: LA 9458
Didžiausias pasirinkimas lietuvių apgyventam rajone.

Čia Jūs rasite mandagų ir sąžiningą patarnavimą
lietuviams tarpininkauja ir kalbinę pagalbą teflda
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I TORONTO, Ont.
Persitvarkė Apylinkės LOK

Buvusiam Apylinkės Laik. 
Org. Kom. pirmininkui p. Ka
lendrai pasitraukus iš LOK pir
mininko pareigų ir iš viso iš 
LOK, taip pat įvykus kitiems 
pasikeitimams, nauju pirminin
ku išrinktas J. Simonavičius, o 
vicepirmininkas Dr. Kaškelis ir 
A. Pulkauninkas.

. Parapijos vaikų susirinkimas

Ateinantį šeštadienį, liepos 15 
d., 6 vai. po pietų, parapijos sa
lėje renkasi mokyklinio am
žiaus vaikai. Programoje numa
toma artima iškila į gamtą, kur

Šio mėn. 4—6 d. Lietuvių Dai
lės Instituto įgaliotinis Kanado
je dail. Telesforas Valius Mal- 
loney's Meno Galerijoje buvo 
surengęs keturių lietuvių grafi
kų: P. Augiaus — JAV, V. Pet
ravičiaus — JAV, V. Rato — 
Australija ir T. Valiaus—Kana
da — kūrinių parodą.

Kanadiečiams buvo parodyti 
mūsų menininkų kūriniai, ku
riuose dominuoja tėviškės mo-

sidalinama bendrai vasaros 
atostogų nuotaikomis. Parapijos 
vaikų susirinkimai numatomi 
kas šeštadienį. Jų tikslas —* la
biau suburti draugėn lietuvius 
vaikus ir juose skiepyti gražius 
lietuviškus papročius.

Moterų gegužinė

Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos Toronto skyrius lie
pos 23 d-, sekmadienį. Kunigų 
Seminarijos sodne rengia gegu
žinę.

K. At-kų S-gos valdyba

Kanados Ateitininkų Sąjun
gos Centro Valdyba savo pir
majame posėdy liepos 8 d. pa
siskirstė pareigomis: Dr. A- Juo
zapavičius — pirmininkas ir 
įgaliotinis sendraugių reikalais, 
J. Žiūraitis — vicepirm. ir įgalio
tinis jaunimo reik., K. Ašoklis ii 
V. Aušrotas—įgaliotiniai moks
leivių reikalams, S. Vanagaitė 
ir S. Jonaitytė — sekretorės, 
Silv. Čepas — iždininkas. Nu
tarta galutinai suregistruoti vi
sus Kanadoje esančius ateiti
ninkus.

Raštus C. Valdybai siųsti 
šiuo adresu: Stefa Vanagaitė, 
310 Euclid Ave., Toronto, Ont., 
Canada.

K- Atkų S-gos Rev. Komisija 
susideda iš P. Vilučio (Toronto), 
Jeronimo Pleinio ir Pr. Žyman
tienės (Hamilton). Kl. Matkevi- 
čius yra I kandidatas. ("TŽ" 
Nr. 2 7 (28) informacijoje įsivėlė 
klaida, už kurią g. sk- atsipra
šome).

Jūrų skautai 
, liepos 16 d, ruošia smagią 

gegužinę •

prie Lake Simcoe jaukioje lie
tuviškoje sodyboje ir kviečia vi
sus tautiečius palikti miestą ir 
pasidžiaugti tyro oro ir vandens 
teikiamais malonumais.

Jūsų patogumui bus parū
pintos motorinės ir irklinės val
tys, turtingas bufetas ir muzika- 
Šokiai sodo pavėsy, bijūnų kva
pas ir skambios dainos tikrai 
primins mums mūsų žaliąjį kai
mą.

Autobusai nuo parapijos baž
nyčios išvyksta 12.15, 1.00 ir 
1-30 vai. Važiuojantiems savo
mis priemonėmis — 11-tas ke
lias iki Churchill miestelio, nuo 
ienų dešinę ežero pusėn p. Pa
šiaus sodyba. Netoli sodybos 
bus užrašai "Į gegužinę".

Esant blogam orui gegužinė 
bus atidėta sekančiam sekma
dieniui.

Gero vėjo!

P. Augius buvo išstatęs savo 
naują kompoziciją "Žemaičių 
Kalvarijos". Akį ypač į save 
traukė didieji dail. T. Valiaus 
kūriniai "Šauksmas prie Balti
jos", kuris lyg ir išreiškia bai
sią gimtojo krašto tragediją ir. 
mistiškai simboliškas "Bodeno 
ežeras".

Kūrinių buvo virš 40, kurie 
vienoje salėje sunkiai tilpo: te
ko kabinti dviejose eilėse. Tai 
sudarė nemalonų sugrūdimo įs
pūdį.

Paroda susilaukė nemažai 
lankytojų tiek iš lietuvių tiek iš 
kanadiečių visuomenės pusės. 
Per vieną liepos 6 d. ją aplankė 
per 200 kanadiečių. "Globe and 
Mail" dienraštis VII. 8. įsidėjo 
parodos aprašymą su biografi
nėmis dailininkų žiniomis.

Dailininkui T. Valiui priklau
so didelis nuopelnas, kad, ne
paisant savo darbo, jis randa 
būdų ir priemonių mūsų tautos 
vardą priminti ir Kanados me
nininkų bei meno, mėgėjų 
sluoksniams. Ateityje jis numa
to surengti dar didesnio masto 
parodą, didžiojoje tos pat gale
rijos salėje.

• Pavykusi gegužinė

Praėjusį sekmadienį Toronto 
lietuvių parapija kunigų semi
narijos sode turėjo gegužinę. 
Esant gražiam sekmadienio 
orui, į šią gražią vasaros iškilą 
buvo susirinkę apie tūkstantį 
lietuvių. Po savaitės darbų 
kiekvienas jautėsi laimingas 
valandėlę galėdamas pakvė
puoti tyru ežero pakrančių oru 
ir savo artimųjų tarpe pasida
linti aktualiaisiais dienos klau
simais.

Gegužinės metu gražiai pa
sirodė Toronto skautai, užpildy
dami programą. Tprontiečial 
lietuviai sportininkai suįdomino 
žiūrovus įdomiu orasvaidžio 
žaidimu.

Gausus šeimininkių pareng
tas bufetas, iki vėlyvo vakaro 
grojusi muzika ir tvarkingai 
pravestas susisiekimas įrodė 
tinkamą pasirengimą. Ir atei
ty Toronte tenka laukti daugiau 
tokių gegužinių.

REDAKCIJOS

same, kad "Tėviškės Žiburiai"

trauka bus rugpiūčio mėn. Rug
piūčio 3 d- išpuoląs Nr. 31 (32) 
pasirodys normaliai, o sekan-

piūčio 10 d. numeris neišeis. Jis 
pasirodys rugpiūčio 17 d.

Ryšy su tuo redakcija prašo 
visus, kas turi kokių praneši
mų plačiajai visuomenei, pri
siųsti juos anksčiau, kad galė-

3 d. numeryje.
Ta proga pranešame visiems 

pranešimų davėjams, kores
pondentams ir kt bendradar
biams, kad grynai dėl techniš
kų sąlygų "TŽ" yra priversti 
kiekvieno savo numerio 6 pus
lapius sulaužyti jau prieš ei
nančios savaitės penktadienį.

Ontario College of Art studentus

coll ELENĄ ŽEBRAUSKAITĘ ir colL ALBERT WEIR.

sukūriusis menininkų šeimą, sveikina ir pastovios laimės 
linki

Jonas Juškaifis, 
Lietuvių Studentų Sąjungos 

Toronte pirmininkas.

KLKK Draugijos Spaustuvės Fondas

Išnuomojami 2 kambariai 
su baldais m aukšte. 38 Alberta 

Avė. Telefonas KE 0970. 
....... .......... ) ........ ....

PRANEŠIMAS
madieniais. Dėl to tai redakcija 
prašo betkokias žinias siųsti 
kaip galima anksčiau. Vėliau 
kaip pirmadienį gautos žinios 
tos savaitės numery nebegali 
būti išspausdintos.

"T. ŽIBURIŲ" RĖMĖJAI

Garbės prenumeratoriai:

St Gabaliauskas, Munhall, •
Pa., JAV $

Kun. Vilkaitis, Montreal, $ 
Kun. Sabas, Sault Ste Ma

rie, Ont. $
Aukos:

Prof. Pakšįas, Pittsburgh
Pa, JAV $5.00

Kun. Spurgis, Strongsvil-
ville, Ohio, JAV $2.20

J. Mikaila, Detroit, Mich.
JAV

Alg. Bražėnas, Detroit,
Mich., JAV

F. Šaliūnas, Chicago, Ill.
JAV

T. Skuodis, Tillsonburg
Savo mieliesiems rėmėjams 

"TŽ".nuoširdžiai dėkoja.

11
13

10

$2.00

$1.10
$1.00

KLB LOK
Kanados Lietuvių Bendruo

menės Laikinasis Organizacinis 
Komitetas paskutiniame savo 
posėdyje, liepos 7 dieną, galuti
nai išsiaiškino statuto principi
nius klausimus ir nutarė netru
kus baigti jį ruošti ir paskelbti 
visuomenės žinai ir vadovavi- 
muisi.

Tame pat posėdyje nutarė 
patvirtinti Vai d'Or, P- Q. ir 
Saul t Ste Marie, Ont., Apylin
kės Laikinuosius Organizaci
nius Komitetus ir Frankford, 
Ont., seniūniją.

Kadangi kaikurios vietovės 
ligšiol nepareiškė reikalingo 
veiklumo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės organizavimo 
prasme, tai nutarta kreiptis į jas 
ir prašyti įsijungti į bendrąjį vi
sų Kanados lietuvių organizaci
nį reikalą.

KLB —LOK pakartotinai krei
piasi į lietuvius tų vietovių, ku-

pranešimas
riose yra po dvi, tris ir daugiau 
organizacijų, Apylinkių Laiki
nuosius Organizacinius Komite
tus sudaryti iš atstovų visų tų 
organizacijų, kurios sutinka su 
Lietuvių Chartos principais ir 
kurios pačios nori dalyvauti Ka
nados Lietuvių eBndruomenės 
organizacijoje. Tokiu atveju į 
Apylinkės Laikinąjį Komitetą 
kiekviena organizacija siunčia 
savo atstovus laikantis lygy
bės principo. Visos organizaci
jos tokiu atveju yra lygios, ne
žiūrint jų skaitlingumo, nes šiuo 
atveju svarbu ne organizacijų 
skaitlingumas, bet dalyvavimas 
bendrame darbe, kontrolės bei 
orumo principas ir visų lietuvių 
solidarumas.

KLB Londono Apylinkės ko
mitetui už organizacijos reika
lams įnašą — 10 dolerių — reiš
kiama padėka.

KLB — LOK-

KORĖJOS KARAS

Knygų platinimą perėmė "TŽ"

Iki šiol Toronte lietuviškų 
knygų platinimas buvo priva
čioje iniciatyvoje. Darbar lietu
viškų knygų platinimo darbą 
perėmė "Tėviškės Žiburiai" pa- 
kviesdami reikalų vedėju K- 
Ašoklį- Lig šiol lietuviškų knygų 
platintoju Toronte buvo Stasys 
Dargis.

Jack Sharkey Toronte
Žinomas buv. pasaulio bokso 

meisteris lietuvis Juozas Žukaus 
kas — Jack Sharkey, liepos 13 
d. pakviestas teisėjauti imtynių 
rungtynėms tarp Primo Camera 
ir Yokon Eric. Rungtynės įvyks 
Maple Leaf Gardens. :

lietuvių Moterų draugijai 
"Daina", Toronto, Ont-

Už nuolatinę paramą, kuri 
mus moraliai bei fiziniai sustip
rina ir drauge įpareigoja už
baigti studijas, tariame Jums 
nuoširdų studentišką ačiū.

Lietuviai studentai 
Hannoveryje.

Išnuomojami 3 erdvūs 
kcrmbrrricn

— vyrams. Galima su maistu. 
Teirautis telefonu RA 8603. 12 
Isabella Str. (Young — Bloor).

dėl dviejų asmenų. Galima 
naudotis virtuve kartu su kitais 

dviem lietuviais vyrais.
308 Euclid Ave. Toronto

irIšnuomojami 2 kambariai 
virtuvė High Park rajone: 270 

Wright Ave.

KLKatalikų Kultūros Draugi
jos nariai ir šiaip lietuviai kata
likai, norėdami savo piniginiais 
įnašais padėti KLK Draugijai 
siekti jos tikslų, yra įsteigę 
Spaustuvės Fondą. Tiesioginis 
Spaustuvės Fondo tikslas yra 
įsigyti spaustuvę, kurioje būtų 
spausdinami "Tėviškės Žibu- 
riai", knygos ir kitoki leidiniai. 
Fondas yra savistovi institu
cija, savo pobūdžiu stovinti tarp 
draugijos ir tarp akcinės bend
rovės. KLK Kultūros Draugijos 
GValdyba turi Spaustuv. Fondo 
ideologinę priežiūrą. Be to. 
Draugijai skiriama dalis Fondo 
pelno. Fondas sudaromas iš ak
cinio kapitalo. Tam reikalui iš
leidžiama 2000 akcijų — šėrų, 
po_$10 kiekviena, tuo būdu sie
kiant sudaryti 20-000 dol. kapi
talą. Kiekvieno šėro savinin
kas gauna dokumėntą, įrodantį 
jo teises į Fondo spaustuvės 
mašinų nuosavybę. Šerų kapi
talas naudojamas tik spaustu
vės pirkimo reikalams. Fondo(cijos adresu.

išlaidos nepainiojamos su "Tė
viškės Žiburių" išlaidomis. Už 
Fondo nuostolius šėro turėtojas 
atsako suma, ne didesne kaip 
jo šėrų suma.

Visų Fondo reikalų vyriau
sias tvarkytojas yra Fondo šė- 
rininkų visuotinis susirinkimas. 
Susirinkime kiekvienas narys 
turi tiek balsų, kiek yra pirkęs 
šėrų- Susirinkimas renka Fondo 
valdybą, Revizijos komisiją ir 
sprendžia visus kitus Fondo rei
kalus. Šiuo metu laikin. Fondo 
valdybą sudaro A. Rinkimas, 
Motiejūnas, Dargis, Dielininkai- 
tytė ir Bumbulis. Valdybos na
riai budi "Tėviškės Žiburių" re
dakcijoje penktadieniais, 20-21 
vai. Tuo metu galima įsigyti 
šėrų, susipažinti su Fondo lai
kinuoju statutu ir atlikti visus 
kitus su Fondu susijusius reika
lus. Šėrų galima įsigyti -— paš
tu, atsiuntus piniginį pavedimą 
p. St- Dargio vardu "TŽ" redak-

V::.
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Mac Arthur — 
pirmasis istorijoje viso pasaulio 
bendrų karinių operacijų vadas

KANADOS ŽINIOS

Nauja karo vėliava

Visų valstybių karo pajėgos, 
dalyvaujančios Korėjos oprea- 
cijose prisiima JTO vėliavą — 
mėlyname dugne baltą laurų 
vainiką bei žemės gaublį. Be- 
abejo visa tai bus sukombinuo
ta su tautinėm vėliavom.

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE - KALBINI PAGALBA
Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; sudarome 
darbo, buto garantijas, dokumentus, patvirtintus vertimus; 
tarpininkaujame nuosavybę perkant, parduodant; atsto
vaujame įmonėse, įstaigose; teikiame visokeriopą infor
maciją; giname Kanados ir kitų kraštų lietuvių interesus- 
Jums patarnavimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studi

javę Amerikos bei Europos univedsitetuose.

JONIS JUSKAITIS
108 St George St, Toronto, Ont, Canada, Tel. KI 1494

Kanada vykdo 
Įsipareigojimus

Kanados premjeras St. Lau
rent liepos 7 d. per liberalų par
tijos pikniką prie Saskatoon pa
sakė labai griežtą kalbą prieš 
Sovietų Rusiją, sukėlusią Korė
jos karą. Kanada pasiuntusi tris 
laivus naikintuvus, būdama tik
ra, kad įsikišimas JTO išgelbės 
taiką. Kanada vykdanti savo 
įsipareigojimus, nes demokrati
jos įsitikinusios, kad tik griežtas 
reagavimas jėga galįs sulaikyti 
agresorius. Tai nesąs karas 
prieš kurį nors kraštą, bet JTO 
policinės operacijos prieš agre
sorių. Jis esąs laimingas, kad 
Kanada galėjusi reaguoti g*eii 
ir su viso krašto pritarimu.

Prieš pat premjero kalbą ten 
buvo paskleista lapelių, pasira
šytų N—Clarke "progresyvių 

i darbiečių" partijos vardu, ku
riuose sakoma, kad agresoriai 
esą pietų korėjiečiai ir visi, kas 
juos remią, kad liaudis — taip 
pat ir Kanados — trokštanti tai- 

į kos, kad kanadiečiai esą pa- 
siųsti mirti beviltiškoje kovoje 
už korupcinę diktatūrą Pietų Ko
rėjoje, sukurtą amerikiečių. Tai 
davė progos premjerui pasisa
kyti dėl Sovietu Sąjungos skal
biamos taikos ir agresyvios po
litikos- Esą, daugiau tylėti ne
begalima buvę. Jei Maskva kai- 
ką daro, tai ir mes turime dary
ti, pasakė premjeras. Rusija, 
ardydama Saugumo Tarybos 

Į darbą, privertusi sukurti Atlan-

to paktą, Rusija norinti sugriau
ti demokratiją ir jos vietoje pa
statyti autokratą dievaitį, visa
me pasaulyje šaukianti, kad 
norinti taikos.

— OTAVA. — Kanados pra
monė ruošiasi vykdyti JAV už
sakymus, ryšy su Korėjos ka
ru. Tuo tarpu yra užsakymų už 
$25 mil. dolerių!

Liepos 7 d. į Š. Polių išskrido 
ketvirtoji Kanados ekspedicija, 
kuri tiria magnetinius pakitimus 
ryšy su poliaus keliavimu. Ka:p 
žir omą, polius nestovi vietojo 
bet krypuoja apie 10 mylių per 
diena šiaurės vakarų kryptimi

— HAAGA. — Iš Indonezi
jos į Korėjos vandenis liepos 7 
d. išsiųstas pirmasis Holandų 
laivas.

— VAŠINGTONAS. — JAV 
jau gana dažnai kalbama .apie 
galimus trūkumus gumos. Daug 
dėmesio kreipiama sintetinei 
gumai.

gq prieš karalių Leopoldą ir už

tacijos priekyje ėjo Spaak, kinis

— TOKIO. — MacArthur lei
do Japonų policines pajėgas 
padidinti 75.000. Dabar jų bus 
200.000. Pajūrio sargybon pri
dėta 8-000, t.y. jos padvigu
bintos.

— SINGAPŪRAS. — Holan- 
dija liepos 4 d. paskelbė Mac 
Arthuro vadovybėn pavedanti 
4 naikintuvus, esančius Jakar
ta, Indonezijoje. Per savaitę jie 
prisijungsią prie JAV, Britų ir 
Australų laivų.

— NAUJORKAS. — JAV ka
riuomenė Korėjoje pradeda 
naudoti naują prieštankinį 
ginklą, nes naudotieji Bazukai 
pasirodė bejėgiai prieš didžiųjų 
tankų šarvus. Naujas prieštan
kinis ginklas esąs vienas tobu
liausių pokarinio laikotarpio 
technikos laimėjimų.

— TAIPEH. — Kinu naciona
listai liepos 7 d. paskelbė tikrin
sią bet kokius laivus, plaukian
čius į Kinijos uostus, kad nebū
tų vežamos karo medžiagos. Jų 
žiniomis, karo medžiagos nuolat 
plaukiančios į Kiniją per Hong 
Kongą.

— VAŠINGTONAS. — Lie
pos 6 d- Prekybos Departamen
tas paskelbė, kad iš JAV nebe
galima išvežti be leidimo ben
zino. Išimtis palikta tik Kana
dai ir Meksikai. Benziną vežti 
į Tolimuosius Rytus visai už
drausta, išskyrus Hong Kongą

(Atkelta iš 1 psl.) 

lingas dėl to, kad JAV ir kitos 
valstybės oficialiai sakosi ne
vedą karo su jokiuo kraštu, at
lieką tik tvarkos atstatymo ope
racijas prieš bandas. Be spe
cialaus įsakymo, amerikiečiai 
su belaisviais būsų turėję elg
tis kaip su banditais.

Šiaurės Korėjos sostinė Pjong- 
jang ir kitos vietovės ir toliau 
bombarduojamos iš oro.

JAV manoma, kad karas ne
bus trumpas, kad jis užsitęs 
bent metus, jei- ir neišsiplėstų, 
ir kad reikės pasiųsti bent 100 
tūkstančių kariuomenės. Bet ir 
pats prezidentas yra pareiškęs, 
kad ypatingų priemonių nerei
kėsią griebtis ir kariuomenės 
vadovybė žadėjo apsieiti vien 
suverbuodama savanorius. Bet 
liepos 10 d. paskelbė šaukianti 
20.000 rezervistų atrankos būdu.

Vadovybės klausimas Korė
joje jau sutvarkytas. Liepos 7 d. 
Saugumo Taryba gen. Mac Ar- 
thurą išrinko vyriausiu JTO 
operacijų vadu, suteikdama 
jam teisę naudoti raudoną — 
mėlyną JTO vėliavą. Nutarimas 
padarytas 7 balsais, niekam 
nebalsuojant prieš, bet Indijai, 
Egiptui ir Jugoslavijai susilai
kius, o Sovietų Sąjungai neda-" 
lyvaujant. Siūlymas sudaryti 
Aukščiausiąją Karo Tarybą, 
kuri derintų politinius ir karinius 
reikalus, buvo atmestas. Mac 
Arthurui paliktos laisvos ran
kos.

Pastebėtina, kad amerikiečių 
operacijas apsunkina ne tik 
laukiniškos gamtos sąlygos, 
stoka kelių ir apskritai susisie
kimo priemonių, bet ir pradėję 
veikti komunistiniai partizanai, 
kurie trukdo transportus ir ardo 
kelius- ■

Maskvos propaganda vis te-, 
beskelbia apie amerikiečių ag
resiją ir savo gyventojus ruošia 
susigyventi su mintimi, kad ga
limas esąs "agresorių" užpuo
limas. Į D. Britanijos kreipimąsi 
panaudoti savo įtaką Korėjos 
karui baigti Maskva atsakė, 
kad siūlyms esąs per lakoniš
kas ir paprašė paaiškinti ką 
britai turį galvoje tą siūlydairii. 
Britai tuo reikalu yra pasiuntę 
antrą notą.

Paskutinės žinios praneša, 
kad fronte žuvę du korespon
dentai-

JAV Armijos ir oro pajėgų 
štabų viršininkai išskrido trum
pam pasitrimui su Mac Arthu- 
ru. Amerikiečiai įsirengė aerod
romą Korėjoje, tad nebereikės 
skristi bombarduoti vien iš Ja
ponijos ar nuo lėktuvnešių.

Oficialiai liepos 10 d. pa
skelbti JAV nuostoliai: 27 už
mušti, 94 sužeisti, 245 dingę, iš 
viso 366.

Siunčia jėgas iš JAV

Liepos 9 d. paskelbta, kad 
2-ji pėstininkų divizija ir kaiku- 
rie kiti daliniai yra paruošti iš
siųst į Korėją. Greta pėstninkų 
yra siunčiama priešlėktuvinių 
dalinių. Apie 1-osios marinų di
vizijos pasiuntimą jau anksčiau 
nuspręsta. Kur šie kariuomenės 
daliniai išlips vis dėlto neskel
biama. »

Pasiruošti atominiam ir 
bakteriologiniam puolimui

Neoficialus prancūzų ir ang
lų Europos klausimų studijų ko
mitetas į kurį įeina daug žymių 
politikų —- buvęs premjeras 
Reynaud, socialistų lyderis 
Maurice Schuman, lordas Van- > • 
sitart, lordas Brabaron, oro pa
jėgų vice maršalas D. Bennet4 
ir kiti — paskelbė, kad vakarų 
Europai išlikti neutraliai bus 
negalima ir esą reikalinga pa
siruošti atominiam ir bakterio
loginiam puolimui, jei rusai pul
tų kurį nors Atlanto santarvės 
narį. Kitom priemonėm 250 rusų 
divizijų vakariečiai neatsispir
siu, nes ir iš planuojamų 36 di
vizijų jie tegalį suformuoti vos 
tik 15.

— MANILLA. — Prasidėjus 
Korėjoje karui ir prez. Truma- 
nui davus įsakymą JAV laivy
nui ginti Formozą, Filipinų ko
munistų nuotaikos labai krito. 

Jie buvo tikėjęsi, kad komunis
tai greit užims Formozą ir jie 
gausią paramos.

— CANBERRA. — Australi
jos min. pirmininkas R. G. Men
zies žada Kanadoje, N. Zelandi
joje, JAV ir D. Britanijoje pasi
tarti gynimosi bendradarbiavi
mo ir kt. svarbiais reikalais. Jį 
lydėsią 7 aukšti pareigūnai.

Parduodamas restoranas
KREIPTIS PAS p. ČESNAUSKĄ

245 MANNING AVE. TEL. WA 2977z.

Lietuvis radio technikas
L. KOCIUS

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

priima pertaisymui visų rūšių radio aparatus. Darbas at-

stems.




