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Vergijos dešimtmetis
Lygiai prieš dešimtį metų — į reiškia prieš dabartines aukas?

1940 m. rugpjūčio 3d. — taip 
vadinamojo "Lietuvos Liaudies 
Seimo" delegacija Maskvoje 
Sovietų Sųjungos Aukščiausia- 

. jai Tarybai "perdavė" krašto- 
nuolankų prašymų" įjungti Lie
tuva "į Sovietų Sųjungos res
publikų šeimų". Tame pačiame 
posėdy Aukšč. Taryba parodė 
savo "palankumų Lietuvos 
liaudžiai", ir Lietuvai "suteikė 
tų didžiųjų laimę" — Sovietų 
Sųjungos respublikos titulų.

Taip, bolševikine terminolo
gija apibūdinant, atrodė forma
linė pusė nepriklausomos Lie
tuvos tlikvidavimo ir įjungimo 
bolševikinėn vergijon.

Paleckio vadovaujamai de-

ševikiniai Lietuvos laikraščiai 
pompastiškai skelbė parveža
mųjų "saulę", o kraštas susi
gūžęs dejavo: "Viešpatie., kur 
bus kančių pabaiga, nes jos dar 
tik prasideda!".

Kas buvo tuo metu Lietuvo
je, gerai prisimena, kad toji die
na į plačiosios visuomenės per
gyvenimus jau nedaug kų be

Daugiau nesitrauksim Savaitės įvykiai
Gimė "Naujoji Europa" tai kainosių $710.000.000.

Juk tiek, kiek Muravjoovas pa
korė sukilėlių dabar nužudytų
jų dažnas iš mūsų galime iš at
minties suskaityti — giminių, 
bičiuilių, kaimynų ir draugų, 
niekuo nenusikaltusių, dažnai 
nė nežinojusių už ką žudomi. 
Ir dar kaip žudomi! Kaip ne
buvo žudoma didžiausios bar
barybės laikais. Mes dažnai 
tuos reiškinius pavadiname su
žvėrėjimu, nes nesurandame ki
tokio žodžio. Bet ar tai nėra įžei
dimas žvėrių, kurie sadizmo 
niekad nerodo. Drasko.— tik 
ėsti norėdami ar nuo pavojaus 
gindamiesi. Mūsų laikų žmo
gus žvėris jau toli pralenkė.

Minime mes Kenstaičius, Kra
žių skerdynes, bet juk tai buvo 
menkniekis, palyginus su tuo, 
kas dabar dedasi. Kazokai su
mušė ir trypė arkliais keletą 
šimtų žmonių, dėl tikėjimo pa
siryžusių pasipriešinti valdžios j 
perėdymui ir neklausiusių gu
bernatoriaus. Gi rezultate iš 71 
kaltinamojo 4 atsėdėjo po me
tus kalėjime. O, Viešpatie, kas 
būtų, jei dabar taip pasipriešin
tu "istrebiteliu" batali jonui?

Amerikiečių karinės pajėgos, 
kad ir gerokai sustiprėjusias 
pereitų savaitę, vis dar labai 
sunkiai tesilaiko ir vis po tru
putį traukiasi. Tačiau jau be
veik prieita tokio laipsnio, kad 
trauktis nebėra kur ir tenka 
gintis iki paskutiniųjų, tikint, 
kad iš JAV atskubančios nau
jės pajėgos nepavėluos ir Kė
lėjos prietiltis bus išgelbėtas. O 
jį išlaikyti karinė vadovybė 
yra, atrodo, ne juokcds pasiža
dėjusi. Dėl to tai naujai sufor
muotos Korėjos armijos — aš
tuntosios — vadas gen. Įeit. 
Walton H. Walker liepos 29 d. 
atsišaukime į karius pareiškė, 
kad jokio traukimosi jau nebe
galį būti, kad kariuomenė tu
rinti stovėti ten, kur stovi, nes 
Korėjos Dunkirko negalį būti, 
paskutinis galimo pasitraukimo 

. žingsnis jau esųs žengtas, dau- 
{ginu jau nebesu kur trauktis. 
Patekimas nelaisvėn į šitų žmo
nių rankas esą pikčiau mirties, 
tad vienintelė išeitis kautis iki 
mirties. Atrodo, kad šis narsusis 
Patton žygių draugas ne berei-

divizijos daliniai. Ar jie pasi
traukė ir kaip pasitraukė, ne
paskelbta. Buvo tik vienas re
porterio pranešimas, kad vie
nas dalinys — 200 vyrų — ne
pajėgdamas prasimušti per 
priešo eiles, sunaikino savo 
šarvuočius bei patrankas ir, ve
damas vieno korėjiečio berniu
ko, pasiekė pagrindines linijas. 
Skelbiama, kad raudonųjų puo
la 7 divizijos.

Liepos 27 d. savo neginkluotu 
lėktuvu iš Japonijos buvo at
skridęs gen. Mac Arthur, kuris 
apžiūrėjo padėtį — pajėgas ir 
pozicijas. Išvykdamas po pasi
tarimų su vietos vadais jis pa
reiškė, kad padėtis esanti ge
resnė negu atrodanti ir jis dar 
niekad nebuvęs taip tikras, kad 
būsią laimėta, kaip dabar. Nors' tų 
taktiniais sumetimais dar teksią 
pasitraukti kaikuriose vietose, 
tačiau galutinai būsią tikrai lai
mėta, prietiltis Korėjoj išlaikytas 
ir iš jo vėliau būsiąs pradėtas 
puolimas visam kraštui. išlais
vinti.

Liepos 28 d. pranešama, kad

kius tokius sustiprinimus. Ryti
nio pajūrio kovose sausumos 
pajėgas parėmė laivynas prie 
Yongdok. Čia dar kaunasi ko
rėjiečiai ir 25 divizija ameri
kiečių.

Liepos 29 d. pranešama, kad 
amerikiečiai vėl praradę du 
miestus centriniame fronte ir di
delėm pastangom laikų frontų 
šiaurės rytuose. Iš vakarų pu
sės pietinėmis pakrantėmis į 
Pusan besiveržiančiam priešui 
sulaikyti atgabenta naujų jėgų 
iš Okinava. Bet didžiausias 
puolimas ir karščiausios kovos 
tebevyksta ant pagrindinio ke
lio, į pietų rytus nuo Yongdong.

Iki liepos 29 d. raudonųjų už
muštų buvę 31.000. Jų tankų su
daužytų — 170, tankų sugadin- 

100.
Liepos 27 d. kautynėse prie

Hadong kulkosvaidžio buvo nu
kautas P. Korėjiečių štabo virši
ninkas gen. maj. Chai Byunk

Liepos 31 d. amerikiečiai bu
vo priversti dar pasitraukti kiek 
į rytus nuo Yongdong. Pietuo-

Taip skelbia iš Berlyno grį
žęs Italų komunistų vadas Tog
liatti. Šita "naujoji Europa" nuo 
Rusijos nusitęsianti iki Atlanto. 
Ištikrųjų betgi konkretūs Ber
lyno nutarimai tebėra nežinomi.

Belgijoje neramu

Socialistai be jokių kompro
misų reikalauja, kad karalius 
Leopoldas atsistatydintų. Kraš
te visur neramu, kyla streikai, 
ruošiamos demonstracijos, ku
rių metu įvyksta susidūrimų ir 
yra jau net aukų. Liepos 30 d. 
vyriusaybės posėdy jau buvo 
svarstoma galimybė karaliui 
atsistatydinti. Galimas dalykas, 
kad ir vyriausybė atsistatydins, 
nors premjero apsilankymo pas 
karaliųtikslas dar nepaskelbtas.

Liepos 31 d. karalius Leopol
das pareiškė esąs pasirengęs 
laikinai karališkąją valdžia 
perduoti sūnui Boudoin.

Ginkluotis reikia skubintis

Atlanto pakto 12 valstybių de 
legatai sutarė, kad ginklavimo
si pramonė būtų sustiprinta.

kių rezervų Prancūzija tuo tar
pu dar nešaukianti, bet gali
mas dalykas, pašauksianti ne
trukus, pareiškė gynybos mi- 
nisteris.

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė ^policijos pajėgas nutarė pa
didinti 12.000 vyrų. Tai turinti 
būti atsvara prieš Rytų Vokieti
jos "liaudies" policijų.

Norvegų parlamento užsienių 
reikalų komitetas paprašė imtis 
platesnių priemonių krašto ap
saugos reikalams. Kariniams 
re’kalams apsvarstyti komitetas 
siūlo sušaukti specialų parla
mento posėdį.

Dar pinigų

Tik ką pasirašęs nesenai pri
imtą įstatymų kitų kraštų apsi
ginklavimo programai skiriantį 
$1.222.500.000, prezidentas Tru- 
manas jau prašo tam reikalui 
dar pridėti 4 bilijonų. Tarp kitko 
iš tų bilijonų 700 milijonų turėtų 
būti paskirta Europai parūpinti 
1500 sprausminių lėktuvų.

Sovietai perka gumą

Iš Singapūro pranešama, kad

želio 15 d. okupacijos smūgiui 
arba ir liepos 21 d. "liaudies 
seimo nutarimui" paprašyti ši
tos "malonės", išblaškiusiam 
paskutines viltis. "O gal dar 
ne visiškai, gal gi dar nors 
šį ta paliks", prieš tai guodėsi 
žmonės, graibstėsi, kaip skęs
tantis šiaudo gabalėlių... Rug
piūčio 3 d. "sprendimas" jau iš 
anksto visiems buvo aiškus. 
Visi žinojo, kad tai tik įpras
tas bolševikų žaismo manev
ras, kėlimas triukšmo visuome- 

\ nei apstulbinti, nepalikti jos ra
mybėje, tampyti ir tampyti, kad 
tik nebeliktų laiko" kų bloga" 
prasimanyti.

Melo ir klastos kelias anais 
laikais ir Lietuvoje dar ne visų 
buvo pakankamai perprastas.

- Šiandien pasaulį tuo jau įtikino 
visa eilė naujų pavyzdžių.

Kadaise valstybės grobdavo 
svetimus kraštus, prisideng
damos tikrais ar išgalvotais sa
vo titulais į juos arba grobdavo, 
kaip ūkinę vertybę, atlyginimo 
už nuostolius vardu. Rusiškas

ir tų, kurie ir apie įvykį būtų 
negirdėję.

Prisimename dažnai ir 1905 
m. revoliucijoje nukentėjusius. 
Ištikrųjų tai buvo revoliucija. 
Juk net caro valdžios aparatas 
buvo suardytas, valdininkai iš
vaikyti, įstaigos užimtos ... Po 
to buvo bylos, teismai, o rezul
tate nebuvo nei vieno nuteisto 
mirties bausme. O kas dabar 
dedasi? Tūkstančiai sadistiškai 
žudomi, dešimtys ir šimtai tūks 
tančių ištremiami į baisiausias 
sąlygas badu numarinti ir dar
bu nukamuoti tolimosios šiau
rės ir kitų laukiniškų sričių ver-! ant kelio iš Toejon į Pusan kau- 

v. . . . tynės buvo labai karštos. Kaip 
išsikristalizavo frontų padėtis 
puolus Yongdong iki šiol taip 
ir nepranešta aiškiai. Pagal pir
mus pranešimus, ten, atrodo, tu
rėjo likti atkirsti I motorizuotos

gų stovyklose ne už tai, kad re
voliucijas kėlė, bet, kad kar
tais jų nekeltų, kad visi įbau
ginti tironams nuolankūs būtų.

Pasaulis dar niekad nematė 
taip nevertinamo žmogaus, 
kaip kad šiandien mato bolše- 
vikijoje. Panašių reiškinių buvo 
aziatų tarpe ir anksčiau, tačiau 
jie ir ten nebuvo masiški. Bol
ševizmas aziatizmų įnešė į ofi
cialiųjų valstybinę praktikų. 
Ir pats Stalinas juk šaltakraujiš
kai yra pasakęs: "Vieno žmo
gaus mirtis — tragedija, o tūks
tančių mirtis — tik statistika". 
Ir veda šių "statistikų" bolše
vizmas visuose kraštuose, eina 
taškymasis žmonių kraujuje ir 
dejonių gaudesy.

Anų palyginimų tarp caristi- 
nio režimo ir bolševikinio tero
ro baisenybių čia pravedėme 
ne tam, kad baltintume caristi- 
nės tironijos priespaudą su jos 
neteisybėmis, bet tik norėdami 
išryškinti dabartinių "liaudies 
išvaduotojų" teroro baisybes. 
Jis eina dangstydamasis skam
biais šūkiais, kurie kaikam ir 
dabar dar tebeveikia. Deja, ši
tokių yra dar ir mūsų brolių lie
tuvių tarpe, tarpe tų, kurių tė
vai, broliai ir seserys kraujuose 
plūsta ir dejonėse nyksta. Dar 
tebetiki bolševikinei spaudai, 
kad tik "liaudies priešai", "bur
žujai", "fašistai’* suvaldomi.

tus grobia pasiskelbdamas iš
vaduotoju liaudies, o formali
nę pusę sutvarko išprievartau
damas neva tautos apsispren
dimų. Eina tais pačiais caristi- 
nio imperializmo keliais, tomis 
pačiomis kryptimis, grobia tuos 
pačius kraštus, kurie carų jau 
buvo užgrobti arba kurie tebu
vo siekiami užgrobti. Ir vis sa
koma — išvaduoti. O kai tas 
"išvadavimas" ateina, tautos 

, skausmuose dejuoja.
Ir mes dažnai prisimenafne 

caristinės priespaudos laikus ir 
ano meto tautos aukas. Bet, tu
rint galvoje, kas dabar daroma 
Lietuvoje, anoji priespauda ir 
persekiojimai neverti nei žaidi
mų vardo. Jei Muravjovą mes 
vadinome koriku, tai kaip turė
sime vadinti dabartinius Lietu
vos budelius? Juk Muravjovas 
krašte, kuris buvo sukilęs ir su 
ginklu rankoje kovojo prieš ca
rą, pakorė vos apie pusantro 
šimto žmonių, o išviso paliestų- Ir jūs, broliai lietuviai, kurie 
jų buvo nepilni 10.000. Ką tai tebetikite Maskvinio "Liaudie

spėja karius, kad pasitrauku
sieji būsią atsakingi dėl tūks
tančių kitų karių gyvybės. At
seit reikia laikytis iki mirties. 
Žinoma, kad Walker ne apie 
kareivių žuvimų galvojo, bet 
dairėsi į horizontus, iš kur kiek
vienu momentu turėjo pasirody
ti jau senai laukiamos dvi di
vizijos.

Tenka pripažinti, kad pereitų 
savaitę amerikiečiai, kad ir tu
rėjo karštų kautynių, vįsdėlto 
priešui užleido palyginus ne 
ne taip jau didelį plotų. Nebėra 
iš ko. Svarbiausiame fronte —

Balso" ir kitų komunistinių laik-‘ 
raščių žodžiais, kurie veik kiek
vienam numery prisimena ca- 
ristinę prispaudų ir mūsų tau
tos anų laikų kančias, paklaus
kite savo mokytojus ar ištiktųjų 
carizmas nenublanksta prieš 
bolševizmų? Paklauskit ar tie
sa, kad po 1905 m. revoliucijos 
caro teismai Lietuvoje vis dėlto 
nenubaudė nei vieno mirties 
bausme? Ar tiesa, kad Murav
jovas korikas pakorė teismo 
sprendimu tik 129 ir daugiausia 
ponus bajorus, bet ne kaimo 
žmonelius, Sibiran ir į kitas to
limas Rusijos sritis ištrėmė 2956, 
o laisvam gyvenimui į Rusijų 
ištrėmė 4.096 asmenis? Kartu 
paklauskit ar tiesa, kad bolše
vikai Lietuvoje jau sunaikino 
apie 530.000 žmonių, iš kurių 
didelė dalis ten pat Lietuvoje 
nužudyti bei nukankinti arba 
žuvo vergų stovyklose. O gavę 
atsakymų, broliai, pagalvokite, 
koks kruvinas yra tas naujasis 
okupantas, save vadinus išlais
vintoju ir begėdiškai nuolat mi- 
nįs savo pirmtakų žiaurumus. 
Savąjį terorų jis nori paslėpti 
po palyginus skystute uždangė- 
le. Ir gėda to nematyti.

smarkiai puolė. Jiems esą pa
daryta didelių nuostolių — 25% 
tačiau pietiniu pakraščiu jie 
priartėjo jau iki 50 mylių nuo 
Pusan. Į pietus nuo Yongdong 
tebevyko aršios kovos vos už 

• kelių mylių nuo jo, kur ameri
kiečiai suskubo paruošti šio

Nauja Kremliaus misle
Nuo liepos 27 d. pasaulis] doti Korėjoje JTO narių karoije, paliekant abiejų pusių ka- 

sprendžia sunkių mįslę. Tų die- jėgas ir liepos 7 d. nutarimo riuomenes tose pat vietose, kru
nu Sovietų Sųjungos atstovas 
Jokūbas A. Malikas visai ne
lauktai pranešė JTO generali
niam sekretoriui Trygve Lie, 
kad jis pasiimąs rugpjūčio mė
nesį Sovietų Sąjungai išpuolan- 
čias Saugumo Tarybos pirmi
ninko pareigas ir posėdį šau
kiąs rugpiūčio 1 d., o darbų 
tvarkų vėliau pasiusiąs. Tai. bu
vo nelaukta staigmena.

Maskva JTO darbus pradėjo tai, nes ten nariai pirmininkau- 
boikotuoti plenumo posė- ja po mėnesį iš eilės alfabeto 
džiuose š.m. sausio 10 d. Gro- tvarka. Kad ji pirmininkaus, 
myko galutinai išėjo iš Saugu-; niekas nelaukė ir jau buvo su
mo Tarybos sausio 13 d., pa
reikšdamas kad Sovietų Sąjun
ga posėdžiuose nedalyvaus tol, 
kol nacionalistinės Kinijos ats
tovas nebus pakeistas komunis
tu. Nuo to meto šitas reikalavi
mas buvo pagrindinis, kurį Mas 
kvos atstovai kėlė kaip sąlygų 
jų bendradarbiavimui JTO or
ganų darbuose. Dėl šito jie yra 
demonstratyviai išėję iš 30 JTO 
Institucijų. Pagaliau ir Nehru 
pradėjus tarpininkauti Korėjos 
reikale, Stalino pagrindinė są
lyga buvo įvedimas į Saugumo 
Tarybą Kinijos

Ką Kremlius galvojo atsisa 
kydamas dalyvauti Saugumo

JTO ant savo pečių pasiėmė 
Korėjos reikalo tvarkymų ir ka 
ro vedimų, sunku paskytl. Bet 
yra aišku, kad ji su boikotu 
prašovė pro 
nei savo "veto", nei kuriuo kitu 
būdu Saugumo Tarybai pada
ryti pagrindinius nutarimus 
birželio 27 d. nutarimo panau-

Ji nesutrukdė

limų prie Chinju, į vakarus nuo

spaudžia dabartinę Korėjos sos
tinę Taegu. Jie jau paėmė Ham- 
chang. Ten liko atkirstas JAV 
dalinys, kuriam išsivaduoti gei
bi 6-oji korėjiečių divizija. Už- 

(Nukelta į 8 psl.)

sudaryti JTO karinę vadovybę. 
Nors ji ir paskelbė, kad tie nu
tarimai, padaryti jai nedaly
vaujant, esq neteisėti, tačiau jie 
jau padaryti ir jų nebeišgriaus 
niekas. Maskva, beabejo, pa
juto apsistačiusi ir nutarė pra
dėti naujų ėjimų.

Pirmininkavimas Saugumo 
Taryboje Sovietų Sąjungai rug
pjūčio mėnesį priklauso teisė- 

tarta, kad pirmininkavimų per
ims D. Britanija.

Kokios taktikos dabar Mask
va laikysis sunku atspėti. Gal 
būt ji imsis obstrukcijų, norės 
anuliuoti ankstyvesnius Saugu
mo Tarybos nutarimus, gal 
stengsis trukdyti STarybos dar
bų, neleisti jokių kitų nutarimų 
padaryti. Kai kas jau spėlio
ja, kad Maskva jau yra numa
čiusi kokį nors naujų karo židi
nį ir Maliko uždavinys būsiųs 
neleisti Saugumo Tarybai pa
daryti tokių nutarimų, kaip kad 
buvo padaryta dėl Korėjos. Ta
čiau prie dabartinės padėties 
tai būtų pavojinga, greičiausiai 
privestų prie neatšaukiamo ski
limo bei jos pašalinimo iš JTO. 
Dėlto tai galima laukti, kad 
Maskva dar tuo tarpu nesiryš 
sudeginti visus tiltus ir per Sau
gumo Tarybų bandys pasiekti 
to, ko negalėjo pasiekti per In
dijos Nehru, ty. ilgos taikinimo

stabdyti karo veiksmus Korėjo- 

Korėjų, Britų karinės įstaigos 
paskelbė, kad betkokie karių 
atleidimai sulaikomi, o rezer
vistams būti pasiruošus prie
volei.

Prancūzija nutarė karinį oro 
laivynų sudaryti’ iš 4000 lėktu
vų. Planas numatytas 5 mt, o 

jos dabar yra, kad būtų' "ištir
tas" klausimas specialios JTO 
komisijos ir po to, kad būtų pa
darytas sprendimas. Tuo meta 
Maskva žinoma pasirūpintų ne 
tik sustiprinti šiauriečių pajė
gas, bet ir pravesti rinkimus už
imtoje Korėjoje, kuri beabejo 
"nubalsuotų" kaip reikia.

Vakarų valstybės oficialiai 
dėl tokių ar kitokių galimybių 
dar nepasisakė, tačiau vargu 
ar jos jau bedarys kokių nuolai
dų. Aišku yra betgi viena, kad 
rugpjūčio mėn. Saugumo Tary
ba vieningų nutarimų jau nebe
pasieks ir darbais eis vėžlio 
žingsneliu. Vakariečiai dėl to 
yra susirūpinę ir veda savo tar
pe neoficialius pasitarimus. 
Tarp kitko jie jau yra sutarę 
galimoms Maliko pastangoms 
įvesti į STarybą Kinų komunis
tus tuojaus užkirsti kelių.

Vakariečiai laukia, kad Ru
sai siūlys sulaikius karo veiks
mus Korėjoje pravesti visuoti
nus rinkimus, o patys yra nusi
statę tokiam atvejy reikalauti 
dviejų pagrindinių sąlygų, bū
tent, kad raudonieji pasitrauk
tų už 38 paralėlės, kad būtų at
statytas P. Korėjos respublikos 
autoritetas.

Malikas pareiškė, kad S. Ta
ryboje pirmasis klausimas esąs 
Kinijos atstovavimas, o Korė
jos tik antroje vietoje. Jo pa
ruoštoje posėdžio dienotvarkėje 
JAV rezoliucija įrašyta šitaip: 
"Dėl kaltinimo apie užpuolimų 
Korėjos respublikos”.

se labai perka gumų. Per pas
taruosius 6 mėnesius rusai čia 
nupirko 34.662 tonas gumos. 
Tuo būdu jie pasidarė iš eilės 
trečiais didžiausiais gumos pir
kėjais — po JAV ir D. Britanijos. 
Šiomis dienomis vėl du laivai 
išveža į Odesų po 7000 tonų 
gumos.

tribunolą
.. JTO Teisių Komisija pasiūlė, 
kad visuotinis JTO susirinkimas 
įkurtų specialų tribunolų karo 
nusikaltėliams teisti. Jis teistų 
visus apkaltintus genocidu arba 
kitais nusikaltimais, numatytais 
tarptautinėse konvencijose.

— NEW DERLI. — JAV vy
riausybė paprašė Indiją pra
nešti kom. Kinijai, kad jos netu
rinčios jokių pretenzijų į Formo- 
zos teritorijų ir 7-tasis laivynas 
ją saugus tik, kad išsaugotų 
taikų iki tol, kol salos likimas 
bus išspręstas.

— PRAHA. — Anglų amba
sados tarnautojas Dr. L. Pai
kas, kuris turėjo ir Čekoslovaki
jos pilietybę, nubaustas 5 m. 
kalėjimo, $200 bauda ir pusės 
turto konfiskavimu už pagalbą 
pabėgti į užsienius.

— BRIUSELIS. :— Leopoldo 
priešai nusileisti nenori, padėtis 
vis įsitempia. Kovai su neramu
mais jau neužtenka kariuome
nės, tad dalis jau atšaukta iš 
Vokietijos. Gedimas dalykas, 
kad visa Belgų kariuomenė iš 
Vokietijos bus išvesta.

Lietuvos ginklai 
Korėjoje

"Daily Record" patiekia 
mums įdomių INS agentūros 
žinių iš Korėjos fronto, kur ame
rikiečiai tyrinėjo į jų rankas pa
tekusių šiaurės korėjiečių nau-

žinioje nurodoma, kad beveik 
visi kariniai reikmens vartoja
mi fronte yra sovietiškos kil
mės. Kai kurie 75 mm artileri-

menės ženklus.
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Korėjoje

Veidu į praeitį
"... Užėjo baisumas, kokio 

Lietuva nuo amžių nematė: pū
tė šiaurys, sukaustė žemę, 

. sniegai gulėjo kalnais, žmogus 
. ■ spraudėsi per šaltį ir kvėpavo 

ne orą, bet šerkšną". Taip gra
žiai Vaižgantas "Pragiedruliuo
se" apibūdina Lietuvos žiemą.

Mūsų žemelė nuo didžiųjų 
stichijų yra laisva. Laisva nuo 
arktinių šalčių, vėtrų, uraganų, 
potvynių, žemės drebėjimų, vul
kanų prasiveržimų, tačiau ją, 
deja, nuo amžių terioja groEkio- 
niški žmonės, kurių atneštosios 
nelaimės —. dažnai esti baises
nės už gamtines.

Vaižganto aprašytoji žiema, 
perkeltine prasme, turi sukaus
čiusi ir šiandien mūsų brangią
ją Lietuvą. Ji kenčia nuo žiaurių 
okupantų tokį baisumą, kokio 
nuo amžių nematė.

Jie terioja Lietuvą

gingo gyvenimo. Užmirszome 
kuomi mes senoweje buvome, 
ir tik retoj dainoj ar pasakoj ran 
di paminėta "isz praeities mū
sų"__ Liko dar kalba mūsų
garbinga, apie kurią mes gali
me drąsiai su mokintu vyru isz- 
tarti: "Die Sprache ist unsere 
Geschichte". Sziaip viskas pra- 
gaiszo, o ir tas mūsų vienintelis 
skarbas — kalba, teipogi niks- 
ta..."

Kai meti žvilgsnį atgalion, net 
šiurpas nueina kūnu: pamatai, 
kad ją puldinėjo ir niokojo vo
kiečiai — kryžiuočiai, smaigė 
caristiniai rusai, po jų — pro- 
švaistėlė laisvo gyvenimo ir vėl 

-.rusai, tik jau raudonieji, keitė
si vėl vokiečiai — laužtiniais 
kryžiais atžymėti ir kaukuoiių 
ženklais prie kepurių, pakol iš 
naujo juos pakeitė raudonieji 
pabaisos — bolševikai.

Ir vis tai žmonės, sakytume. 
Deja, daug baisesni už gamtos 
nelaimes...

Iš praeities Tavo sūnūs...

Ach, iš tikrųjų, mūsų Tėvy
nės praeitis baisi, bet, kartu 
kupina ir herojiškų pavyzdžių. 
Mus alino, smaugė, naikino ir 
teriojo išoriniai priešai —- žmo
nės, mūsų kaimynai, tačiau 
mus stiprino, guodė, įžiebė lais
vės troškimo kibirkštį ir pasiti
kėjimą ateitimi — taip pat žmo
nės, mūsų tautos dvasios milži-

sanavičius, Kudirka, Maironis. 
Vaižgantas ir visa ’eilė kfrų. 
Duok Dieve, kad panašių žmo
nių, didelių tautos veikėjų, ir 
šiandien nepritrūktume, tuomet 
tikrai vėl sulauksime laisves 
Tėvynės. Tuomet išlaikysime 
lietuviškumą, nepalaužtą viltį 
ir tikėjimą į Lietuvos genijų.

Būta Ir anais laikais 
skeptflrų

Grubiame istorijos laikotar
py, Lietuvai keliaujant kruvi
nais Golgotos keliais, buvo lie
tuvių dvasios milžinų, bet buvo 
ir skeptikų. Daugelis mūsų Tė
vynės sūnų bei dukterų ir tuo
met buvo bepalūžtą, kurie, anot 
Vaižganto, numodavo ranka į 
ateities Lietuvą, sakydami:

— š-š-š... nei bus kas iš to, 
nei niek...

Tačiau taiklus pasiryžėlių žo 
dis, dargi lietuviška spauda — 
tirpdė lietuvių širdyse ledus. 
Štai Basanavičius pirmajam 
"Auszros" numery skundėsi: 
"Jau daug szimtų metų praėjo, 
kaip paliovė Lietuvos giedrio
je padangėje spindėjus žwcigž- 

,delė, kuri mūsų tėvų tėvams 
rszvietė. Tamsi neperregima 
? ūkana apsiautė musų linksmą 
- senoweje žemę. Wisokie var- 
^gai sunki, o ilga verguvė isz- 
<dildė isz atminties musų pami- 
rnėiimus laimingesnio ir nevar-

O "Auszros" žodžiai — 
stebuklus padarė

Pavyzdžių gal būtų galima 
šimtais ir tūkstančiais pririnkti, 
račiau grįžtelėkime tik į vieną 
iš jų. Prisiminkime Didįjį Lietu
vį, mūsų Himno autorių, Dr. 
Vincą Kudirką. Jį tik pirmasis 
"Auszros" numeris pabudino iš 
lenkomanybės miego ir grąži
no Lietuvai. Kai kartą, važiuo
jant keliems mokiniams -š gim
nazijos Velykų atostogų, aukš
tesnės klasės mokinys Basana
vičius pasiūlė draugams: "Pa- 
nowie, zaspiewajmy" ir užvedė 
lietuviškai "Augin tėvas du sū
neliu...", tai Kudirką gėdos 
jausmas apėmęs, "Chlop", jis 
pagalvojęs. O paskaitęs pir
mąjį "Auszros" numerį jau vi
sai kitokį jausmą ir atsimini
muose rašo:

"Tiek pamenu, kad atsistojau, 
nuleidau galvą, nedrįsdamas 
pakelti akių... Rodos, girdėjau 
Lietuvos balsą, sykiu apkalti
nantį, sykiu ir atleidžiantį: o, 
tu, paklydėli, kur iki šiol bu
vai? Paskui pasidarė man taip 
graudu, kad apsikniaubęs ant 
stalo apsiverkiau. Gaila man 
buvo tų valandų, kurios nesu- 
grąžintinai tapo išbrauktos iš 
mano gyvenimo, kaip lietuvio, 
ir gėda, kad taip ilgai buvau 
apgailėtinu pagedėliu" ...

Ir Vaižgantas panašių 
nuotykių turėjo

Jau visiškai Lietuvos laisvės 
išvakarėse, 1917 m. rugpiūčio 6 
d., Sasnaukoje, ties Petrapiliu, 
Vaižgantas įrašė į savo dieno
raštį šitokį epizodėlį iš apsilan
kymo pas vieną prietelių, inteli
gentą ir pasikalbėjimą su juo:

' Pasisveikinę ir vienas antru 
pasidžiaugę, ėmėva vienas ant
ro gyvenimo pasportų žiūrėti.

' Na, tai ir ką gi sveikas drau
gas, beveiki? (Kunigavimo ne- 
skaitėva "veikimu").

"Kągi daugiau? Kaip ir pir
ma: rašau, leidžiu laikraščius: 
"Apžvalgą", "Tėvynės Sargą", 
"Žinyčių", "Vilniaus Žinias", 
"Viltį". Ieškau, štai, padėjėjų 
rašyti ir leisti: kas plunksna, 
kas kapšiuku. Neaplenkiau nė 
tavęs.. .

Ištisą mėnesį Šiaurinės Korė
jos komunistai žengia pirmyn. 
Iki šio meto užtinkame šešis 
strateginius tarpsnius.

Pirmame komunistai, stai
giais smūgiais, demoralizuoja 
blogai ginkluotų 96.000 vyrų ar
miją pietinėje Korėjoje. Trečią 
dieną, karui prasidėjus, ameri
kiečiai stoja į frontą nors ir ne
užtenkamu skaičiumi, neužtek- 
tinai ginkluoti, o ypač blogai 
organizuoti ir paruošti mūšiams. 
Tat liečia aviaciją.

Antrame tarpsnyje jungtinė 
kariuomenė bando sustabdyti 
komunistus prie Han upės. Ta
čiau nepavyksta. Seoul, pietie
čių sostinė, užimama komunis
tų. Tiltai per Han upę išprog- 
dinami, o kariuomenė pasitrau
kia į Suvon, 30 mylių į pietus 
nuo Han upės. Pietiečiai persi
kelia per upę pirmykštėmis 
priemonėmis. JAV aviacija ir 
artilerija nepajėgia sulaikyti 
besiveržiančių. Tuo metu at
vyksta amerikiečiai pėstininkai 
Suvon ginti. Bazooka, prieštan
kinis pabūklas, neįveikia sovie
tinių didžiųjų šarvuočių.

Trečiame tarpsnyje jungtinė 
kariuomenė, besitraukdama į 
pietus, pasiekia Kum upę. Šiau
riečiai apsupimo taktika priver
čia amerikiečius keltis per Kum 
ir ginti didžiausią susisiekimo ir

strateginį centrą Težon. Amen- Į 
kiečių 4 batalijonai, ty. apie 
3.500 vyrų, tikėjo galėsią atlai
kyti besiveržiantį priešą ties 
Kum upe. Tačiau liepos 15 jie 
išsprogdina Kum tiltus matyda
mi negalėsią atsispirti.

Ketvirtas tarpsnis prasideda 
šiauriečių jėgų telkimu per upę 
pereiti. Nežiūrint į amerikiečių 
nepaprastą artilerijos ir aviaci
jos veikimą vis tik liepos 15 d. 
priešas pereina upę. Jis veržia
si Težon ir svarbiausius stra
teginius centrus. Tuo būdu ko
munistai siekia paskubomis už
imti Puzan, amerikiečių trans
porto esminį uostą, kad išstumtų 
amerikiečius iš Korėjos. Tą gali
mybę amerikiečiai rimtai svars
to ir numato iš Japonijos vėliau 
keltis į Korėją.

Tolimesniame tarpsnyje ame
rikiečiai rikiuoja jėgas pietry
čių fronte. Abi pusės telkia pa
jėgas lemtingam mūšiui.

. Paskutiniam tarpsnyje, kuris 
prasidėjo liepos 19 d., JAV nu
siuntė divizijas ir sustiprino 
techniškus dalinius. Gen. Mac 
Arthur, JTO pajėgų vyriausias 
vadas, liepos 20 d. pranešime 
aptaria karinę padėtį Korėjoje: 
"Šiauriečių ikšioliniai laimėji
mai baigsis, nes JAV 8 armija, 
nors paskubomis, suorganizuo
ta iš puikių dalinių buvusių Ja
ponijoje. Septintasis karinis jū----- 2d., transportas ligi Ramio-
rų laivynas energingai veikia.' jo vandenyno 6-14 d., kelias jū-

Aišku, kad ir dabar sunku tiks
liai numatyti karo raidą. Fron
te užvirs milžiniški mūšiai, ku
rie baigsis vienų ar kitų nau
dai. Tačiau frontas pamažu sta
bilizuosis ir mes turėsime pa
siekti tam tikrų jo išlyginimų".

Tas tačiau optimistinis pra
nešimas baigiamas liūdno at
garsio: Težon krito. Mieganti 
kariuomenė, netikėtai priešo 
apsupta, apšaudoma iš šarvuo
čių persekiojama galvotrūkčiais 
bėgo iš degančio miesto, prara
dus divizijos vadą gen. Dean. 
Ką tik išlaipinti amerikiečių 
nauji daliniai, dar nepasiruošę 
kovai, jau pamažu pradėjo 
trauktis. Tik negrų daliniai iš
laikė egzaminus — pajudėjo 
pirmyn.

Raudonųjų taktika

Korėjos kare iki šio meto lė
mė sovietiški tankai lygumose, 
kalnuose ir balose, kuriose ry
žiai auginami. Šarvuočiai turi 
stipresnius šarvus ir didesnius 
pabūklus, kaip amerikiečių. 
Spėjama, kad sovietai turi apie 
40.000 naujo tipo šarvuočių.

JAV šarvuočiai lengvesni, 
blogiau ginkluoti. 1948 m. jų te
turėjo 8.200. Žinoma, dabar tas 
skaičius žymiai didesnis, nors h 
neskelbiamas. JAV tiekimas rei
kalauja daug laiko: paruošimas

nalistus pietinėje Korėjoje. Ko
dėl jos tinkamai nepasiruošė 
ginti?

Sovietų tankai Korėjoje nau
doja britų, holandų, o Dean 
Acheson leidus išvežti iš JAV į 
komunistinę Kiniją — ir ame-i 
rikiečių benziną.

Komunistai pritaikė Korėjoje 
praėjusiame kare santarvinin
kų naudotą taktiką, pasisavi
nę iš vokiečių. Šarvuočiai prasi
veržia gana toli, demoralizuo
ja pietiečius, ir amerikiečius. Už
tikę stambesnius dalinius, tuo
jau organizuoja kilpą apsupL

Amerikiečių pastangos liko 
bergždžios mažomis kanuolė- 
mis ir bazooka sunaikinti di
džiuosius tankus. Bazooka tik iš 
300 jardų pavyksta pašauti. Ta
čiau tat nelengva padaryti. To
dėl amerikiečiai lėktuvais pa
siuntė naujus prieštankinius pa
būklus, kurie tik nesenai pradėti 
gaminti.

Naujasis "super" bazooka tu
ri ne 2,36 colių vamzdį, bet 3.5. 
Jei iki šio meto amerikiečiai 
nuolat traukėsi — nuopelnas 
ne vien sovietų taktinės persva
ros. Jie traukiasi, nes sukeitė 
vaizduotę su tikrove. Traukiasi, 
kai jų paradinis pasiruošimas 
neatitiko sovietų organizuotam 
puolimo svoriui, o vaizduoja
moji JTO galybė ir karinė JAV 
paruoštis iki šiol tebuvus pa
ruošta planuose ir spaudos skil-

cūziją. Šiandieną rytinėje Vo
kietijoje sėdi marš. Rokosows- 
kis, kuris formaliai organizuoja 
ir, tvarko Lenkijos kariuomenę. 
Rytinės Vokietijos "milicija" 
gaus didesnį uždavinį, kaip 
Šiaurinėje Korėjoje sukurta. Su- z 
prantama, šioje srityje numato
mas ’didelis uždavinys šarvuo
čių daliniams.

Šiaurėje maršalas Vorošilo- 
vas organizuoja kitą smūgį, ku
rio išeities taškas esąs Mur
manske. Jo uždavinys paglemž
ti Skandinaviją.

Marš. Žukov, kuris vadovau
ja armijoms Ukrainoje, uždavi
nys smogti per Šiaurinę Ju
goslaviją į Italiją. Kairysis puo- . 
limo sparnas būsiąs nukreiptas 
per Rumuniją, Bulgariją į Tur
kiją.

Tarp Juodųjų jūrų ir Kaspijos 
esanti kariuomenė yra vado
vaujama marš. Bagranio, kurio 
uždavinys pulti Turkiją, Iraką,

Aliaska - atvira užpuolimui
Korėjos karas iškėlė ir Alias

kos klausimą. Vos karui prasi
dėjus joje buvo paskelbtas 24 
vai. parengties stovis ir suda
ryta civilinė apsaugos organi
zacija-

Naujoji pasaulinė krizė šį že
mės kampą rado nepakanka
ma apsauga. Numatytos prie
monės toli nerealizuotos, o gy
nyba ribojasi eile sustiprinimų, 
besitęsiančių nuo Fairbanks ra
jono (pusiasalio širdyje) per 
Anchorage į Kodiak laivyno

Ši stangri gynybos linija turi 
keletą tūkstančių karių, kurių 
labai mažas kiekis apmokytas 
kautynėms; saują sunkiųjų 
bombonešių ir šiek tiek lengvų
jų lėktuvų, kurių keletas tuzi
nų buvo prisiųsta prasidėjus 
gaisrui Korėjoje.

Tebetrūksta bazių sunkie
siems bombonešiams, kurie su
gebėtų suduoti stiprius smūgius 
sovietų operacinėms bazėms 
šiaurės rytų Sibire. Nors Alias
koje randasi tuzinas ar daugiau 
aerodromų, iš kurių galima bū
tų sukliudyti priešo puolimus 
iš oro ar vandens, tačiau dau
guma iš jų neturi kariškų įgulų. 
Tokie aerodromai būtų labai 
patogūs priešo parašiutininkų 
puolimams.

ant kanapos ir kitaip ėmė žiū
rėti į piktai nustebusį mane. 
Dabar jo veidas pasidarė pana
šus į sentimentališką bevilčio 
pasigailėjimo vertą veidą, kuo
met gailimės pusgalvio, kuris

"Buvęs meilus mano draugo, nieko neišmanydamas, gražiai 
veidas ūmai iškrypo šlykščiau
sią satyra — pašaipa ir jis pra
pliupo bepročio juoku. Kvato
jos, taip atsilošdamas, jog net 
stebėjaus, kaip jis bepastovi, 
tik šlikę ranka prilaikydamas, 
o kojas taip aukštai kilojo, lyg 
norėdamas, kad ir jo kojų žirk
lės ko plačiausiai juoku žiob- 
čiotų.

"Laikraščius — lietuviams? 
Kva-kva, kva-kval Nedavus 
pirma abėcėlės, pirma abėcė
lės, stačiai — laikraščius... 
Kva-kva, kva-kval...

kliedą.
"Mačiau veltui mėginsiąs įti

kinti ir pamokyti šį viršprotį 
netikėlį, kurio išmintis išmonės 
nepaveja..."

Štai, kokių žmonių sutikdavo 
mūsų didieji vyrai anuomet, 
dirbdami savo Tėvynės labui. 
Tačiau jie nesiliovė dirbę, ne
metė vilčių Ir tvirtai tikėjo į at
gimstančią Lietuvą. O Lietuva 
— atgimė.

Atgims ji ir iš nūdienio koš
maro, tik kad nepritrūktume sa
vo tautoj Basanavičių, Kudir-

iš priilsimo dumdamas, virto

Pasibaigus II Pasauliniam 
karui, nemaža, įrengtų ir bai-

vyno bazių buvo išparduota 
kaip "surplus"—perteklius, lau
žas. Pav., $37.000.000 kamavę 
dokai ir sandėlių įrengimai 
Prince Rupert, B.C- mieste, ku
ris praeito karo metu tarnavo 
kaip povandeninių laivų bazė, 
ir per kurį būdavo aprūpina
mos dauguma Aliaskos bazių, 
prieš 4 metus buvo parduoti vie
nai medžio apdirbimo bendro
vei. Karo metu šio uosto apsau
gai tarnavo viena JAV oro ba
zė Anette bei didelė Kanados 
krantų apsaugos bazė Ketchi
kan su 1000 karių. Šiandien Ka
nada čia laiko 25 pakrančių 
apsaugos tarnautojus, o Ameri
ka nei vieno.

Taigi, tuo tarpu, kai Aliaska 
stovi prieš du frontus: apsigink
lavusį Rusijos Sibirą ir nepap
rasto svarbumo Šiaurės Ledi
nuotąjį vandenyną, virš kurio 
gali būti vedamas busimasis 
karas, atrodo, kad oficialūs Va
šingtono sluoksniai nesupranta 
klausimo svarbos, suorgani
zuoti apsaugą tolimoje šiaurėje.

Šis nesupratimas turi keletą 
priežasčių. • or t

Viena, Aliaska nepatraukli 
kariškam personalui dėl savo 
klimato, atstumo ir poilsio įren
gimų trūkumo. Prieš dvejus me
tus, kai prie Aleutų salų nardė 
paslaptingieji povandeniniai 
laivai, Aliaska teturėjo vos 7,5 
tūkstančių kariškių įgulų; tuo 
tarpu Havajų salose buvo 10-12 
kartų daugiau.

Antra, kongresas labai lėtai 
veikdavo skirdamas reikiamas 
lėšas statybos darbams. Be to, 
ten yra labai sunku apskaičiuo
ti būsimas išlaidas, ir keletu at
vejų pradėti statybos darbai tu
rėdavo būti atidtdami kitiems 
metams dėl pinigų trūkumo.

Trečia, Aliaskos vertę labai 
mažino jos kolonialinė padėtis. 
Prieš II Pasaulinį karą Aliaskos 
delegatas reikalavo sustiprinti 
Aleutų salas- Tai buvo neiš-

rikai kainavo keletą tūkstančių

gyvybių Attu saloje; o 250.000 
Kanados ir JAV karių buvo pri
rišti Aliaskoje ir šiaur. vak. Ka
nadoje, tuo metu, kai jie buvo 
labai reikalingi Europoje. Tai 
buvo didelis Japonijos laimėji
mas-

Korėjos karas pagaliau vis
ką apvertė aukštyn kojom. 
Bent laužui numatytų bazių 
įrengimų išpardavimas sustab
dytas. Reikia tikėtis, kad į Alias 
ką bus atkreiptas tinkamas dė
mesys ir .ten esančios avio ba
zės,' kaip Elmendorfo prie Aii- 
chorage, Eielson netoli Fair
banks, bus sustiprintos ir geria1! 
pritaikintos puolamajam karui. 
Galimas dalykas bus palikta 
veikti ir Marks oro bazė prie 
Nome, kuri yra vienintelė bazė, 
tinkama kariniam panaudoji
mui 1000 mylių ilgio Beringo 
sąsiaurio pakrašty. Ji svarbi 
tiek puolimo tiek gynimosi at
žvilgiais, nežiūrint sunkumo ją 
aprūpinti jūros keliu (jūra pusę 
metų čia būna užšalusi, ir todėl 
ji buvo numatyta uždaryti šią 
vasarą).

Neoficialūs pranešimai sako, 
kad rusai balandžio mėn- eva- 
kuavo eskimus iš didž. Diome- 
do salos, priklausančios Ru
sijai. Be to, jie pernai pas sa
ve keletą savaičių išlaikė Ame
rikai priklausančių eskimų bū
rį kuriuos tardė sovietų žval
gyba. Tai duoda pagrindo ma
nyti, jog rusai planavo statyti 
raketų arba povandeninių laivų 
bazes, netoli nuo Aliaskos pa
krančių.

A.a- gen. Billy Mitchel yra 
pasakęs: "Kas valdo Aliaską, 
valdo pasaulį". Gal rusai šį iš
sireiškimą geriau suprato nei 
amerikiečiai? Maskvos radiio 
gi skelbė, kad caras Aliaską 
pardavęs tikrai nelegaliai...

Aliaskos gub- Gruening, ku
ris keliais atvejais įspėdinėjo 
Ameriką dėl Aliaskos neparen- 
gimo gynybai, mano, kad ji 
yra truputį geriau pasirengusi 
trečiajam didžiajam karui, nei 
kad buvo antrajam.

Ateitis prodys kiek tame tie-

(Pagal "The Tel.")‘sos.

Sovietų pravaržos

Ar Korėja yra vietinis reika
las? Ne. Ko siekia sovietai, pra
dėję žygį rytuose?

Jie nori sukurti daugelį karo 
židinių, kad išskaidžius ameri
kiečių pajėgas ir naujomis pra- 
varžomis užėmus naujas pozi
cijas. Tolimuose Rytuose tos 
pravaržos pradėtos, bet neuž
baigtos. Nesenai kiniečiai ne- 
cionalistai aliarmavo dėl For
mozos puolimo. Amerikiečių 
spaudoje pasirodė balsai: 7 ka
ro laivynas jos neapgins. To
liau gali sekti žygis į sritis, ku
riose komunistu žaizdrai tik lai-

Ko siekia sovietai Europoje 
ir Artimuose Rytuose?

Pirmiausia sovietai gali su-

Turkestane stovinti marš. Ti- 
mošenko vadovaujama kariuo
menė turi uždavinį pajudėti į 
Afganistaną, besidairantį į So
vietus ir žengti Indijon.

Sibire marš. Malinovskis esąs 
paruoštyje rytinio Sibiro gy
nybai.

Palikime nuošalyje įvairių 
ginklų skaičius bei palygini
mus. Matyti, Sovietai, pradėję 
puolimą, jų turės pakankamai. 
Technikos srityje daug kur jie 
atsilikę. Ir artima ateitis jiems 
nesudarys progos greitai pasi
vyti techniškąjį lygį. Jie siekia 
remtis branduoline geopolitika, 
panaudodami vokiečių bei va
kariečių patirtį ir didžiausią sa
vo ginklą — komunistinę idėją.

Jei dalį šių sovietinių sam
protavimų čia pavyko atspėti, 
įvykiai pradės riedėti nepap
rasta sparta kerštaudami už - 
praeities klaidas. Ir jei kas tiki, 
kad tai bus trumpas karinis žai
dimas, gali būti įvykių skau
džiai apviltu. Apokalipsinio 
masto sąjūdis yra pradėtas. Ir 
mes, kol turime progos, tegali
me stebėti atviromis akimis, 
puoselėdami mintį: tas kruvinas 
kelias gal nuves į pavergto pa
saulio ir Lietuvos išlaisvinimą.

Korėjos komunistai
priimta į Komintemą. Ir svar
biausia dėlto, kad Maskva ši
tam rajone jau tada pradėjo an- 
tijaponiškąją akciją- Jie kėlė 
streikus, vykdė sabotažą, kūrė 
pogrindy "antiimperialistinį 
liaudies frontą", įtraukdami ir 
nekomunistus. Nuo to meto Ko-

Labai dažnai visa Korėjos 
avantiūra priskiriama vien 
Kremliaus machinacijom. Ištik- 
rųjų ten yra dar vienas stam
bus veiksnys, tai suskurdusia 
krašto nacionalizmas, išsiliejęs 
komunistine forma. Korėjos ko
munistų partija jau daug de
šimtmečių reiškėsi kaip viena rėjos komunistai buvo svarbus 
aktyviausių iš viso pasaulio ko
munistų partijų Ji iškilo iš ko
votojų prieš Japonų okupaciją 
dar I pasaulinio karo ir Rusi
jos revoliucijos metu. Jau 1919 
metais Korėjos patriotai nu
sprendė dėtis su tada tik išky
lančiu komunizmu, sukūrė savą 
komunistų partiją ir partizani
nes kovas prieš Japonus- Kai 
1922 m. Sovietai sudarė su Ja
ponais sutartį ir, gavę atgal 
Vladivostoką su apylinkėmis, 
Korėjos komunistus išdavė, įsa
kė partizanines kovas nutrauk
ti, tų daugumas įsiuto ant 
Kremliaus. Jau tada Korėjos ko
munistų tarpe atsirado stipri 
antimaskvinė srovė, dabar sa
kytume titistinė, kuri nuolat ve
dė kovą su maskviniais, o na
mie negalėdami visi išlikti, per
sikėlė į Mandžūriją, kur tęsė 
kovas su Japonais ir varė pro
pagandą prieš Maskvą. Vyko 
kovos bei valymai partijoje, 
dėl ko ji ir su komintemu nega
lėjo normalių santykių sudary
ti. 1928 m. Korėjos komunistų 
partija buvo priimta į Komin
temą, bet po pusmečio vėl iš
mesta "dėl nesiliaujančių ne
pagrįstų frakcinių kovų". Po

1 naujų valymų, 1930 m. ji vėl

įrankis Maskvos planams vyk
dyti Tolimuosiuose Rytuose — 
ne vien Korėjoje, bet ir Man- 
džurijoje ir Kinijoje. •

Japonams pralaimint pasta
rąjį karą. Korėjos komunistai 
jau buvo numatytose vietose ir 
greit perėmė į savo rankas val
džią visur, kur nebuvo ameri
kiečių. Ilgose pogrindžio kovo
se išbandytos ir ištreniruotos jų 
jėgos buvo greit pertvarkytos 
viešai veiklai. Gal ir dabar jų 
tarpe yra titoizmo atrūgų, bet 
įtūžimą ant Maskvos; juos iš- 
davinėjusios Japonams, dabar 
nutildo atvira globa bei parama 
viso krašto užvaldymui.

Korėjos komunistai ištiktųjų 
yra veiksnys savo krašte. Ilgų 
kovų mokyklą praėję, dabar 
Maskvos sustiprinti, apmokyti 
ir puikiai apginkluoti, jie kau
nasi, pasak gen. Smith, ištiktųjų 
kaip šėtonai. Komunistinis užsi
degimas ir mongoliškas savo 
galvos negerbimas sukuria tik
rai puikų kovotoją.

— TAPEI. — Iš Formozos 
pranešama, kad kinų komunis
tų bandymas išlipti į Taitan sa-

Red Amoy, atmuštas.
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Jira mis vis dar tebešaokia... širdimi užleidžia kitataučianjs.
O ką dabar kalba apie jūras Renkas vyrai, žygis bus

Kiekviena tauta skiriasi savo 
būdu, charakteriu ir palinki
mais. Kiekviena jų turi savo sa
vitą gyvenimą. Vienos jų yra 
daugiau linkusios į avantiūras, 
karingos, drąsios ir judrios; ki
tos -r- mėgsta sėslų, ramų ir 
konservatyvų žemdirbio gyve 
nimą. Pirmąsias — galima bū
tų pavadinti jūrinio mentaliteto 
tautomis, antrąsias — kontinen- 
tališkomis tautomis. Nęgali būti 
dviejų nuomonių, kad jūrinio 
mentaliteto tautos — anglai, 
norvegai, graikai, olandai, ibe- 
rai — amžių bėgyje pasiekė ne
palyginamai aukštesnį civiliza
cijos ir gerbūvio laipsnį, kaip 
kontinentališkos tautos — kinai, 
indai, rusai.

Netenka įrodinėti, kad mes, 
lietuviai, priklausome pi te kon- 
tinentališkųjų ir konservatyvių
jų žemdirbių tautų.

Mums stinga, ypatingai stin
ga, jūrinio mentaliteto. Kaikas 
mano, kad tas konservatyvumo 
bei sėslumo bruožas išgelbėjo 
mūsų tautą nuo ištautėjimo, pa
dėjo išsaugoti kalbą, papro
čius ir kultūrą. Gal ir taip. Bet 

/ ar lietuviai užuot veržęsi į pla
čius rytų plotus, kad ten sugu- 
dėtų, būtų mažiau išsisėmę 
ir tautiniai nusilpę, jeigu būtų 
įsistiprinę daug šiauresniame 
Baltijos pajūry ir tapę bent mi- 
nimališkai jūrine tauta? Viena 
yra tikrai aišku, kad labai at
sitikome civilizacinėje pažan
goje ir kad nūnai mūsų tautos 
(ir tautiečių) gerbūvio laipsnis 
yra palyginamai žemas.

Esame neturtinga tauta. O jū
ra teikia praturtėjimo galimy- 
bių.Tačiau mes, deja, tomis ga
limybėmis nepasinaudojome. Ir 
aš labai bijau, kad vargu kada 
tinkamai besugebėsime išnau
doti palyginamai palankias 
šiuo požiūriu mūsų tautos geo
politines pozicijas. Jei ir po šio 
didžiausio mūsų tautos istori- 

—joj sukrėtimo mes neįsigysime 
bent minimumą jūrinio mentali
teto, vargu kada to bepasieksi
me.

Permaža turime Pakštų su jo 
"Baltia — mare nostrum" ir Bal- 
toskandinavijos idėjomis.

Lietuviams intelektualams ir 
darbininkams, nekalbant apie 
ūkininkus, tėra tik vienas aiš
kus ir suprantamas gyvenimo 
tikslas: dirbti savo darbą įstai
goje, mokykloje ar fabrike, iš 
kuklaus uždarbio santaupų Įsi
gyti žemės, dirbti ją, apsėti h 
auginti gyvulius; arba pirktis 
bei statytis namus ir į juos sūdė 
ti visą save. Tuo tarpu jūrinio

L KONTINEKTAUMS TAUTOS CHARAKTERIS “"• ’
Mėgsta pajūrio smėlį, gintarą 
rankioti, žvejų laiveliais irstytis, 
maudytis, tūlas ir pajūrio vilą 
įsigyja. Tačiau tas pamėgimas 
yra jau ypatingai paviršutiniš
kas, romantiškas, norėtume sa
kyti — net naivus ir tam tikra 
prasme primityviškas. Kad jū
ra, jūrininkystė yra labai plati 
ir pelninga tautos ūkio šaka, 
kad ji siūlo šimtus galimybių 
praturtėti, pakelti tautos ūkio 
pajamas, kad ji yra-tas platus 
laukas, stadijonas, kuriame 
vyksta tautų gerbūvio, civiliza
cijos ir net kultūros lenktynės — 
jis apie tai niekada negalvojo. 
Dar blogiau. Lietuvis pajūrį te- 
mėgsta tik vasaromis. Rudenį 
ir žiemą jis nuo jo bėga. Jis ne
mėgsta prie jūros nuolat gy-

mentaliteto žmogus tuo nesiten
kina. Jį tas perdaug varžo, pri
rakina, siaurina jo gyvenimo 
horizontus. Mano žemė — tai 
jūra, mano namas — laivas, 
žemę arti ir laukus sėti — jūroje 
plaukioti ir uždarbiauti, gyvu
lius auginti — įsigyti kuo dau
giau ledvų, pasakys norvegas.

Mūsų literatūroje bei tapybo
je jūrinio elemento gal ir nestin 
ga. Dažnas lietuvių rašytojų, 
poetų ir tapytojų mėgsta ir ne
retai pasirenka siužetus apie 
Lietuvos pajūrį, jo romantišką 
gamtą, kopas, pušynus. Tačiau 
tai tėra tik žvilgsnis iš kranto j 
jūrą, o ne iš jūros į krantą

Tą patį galima pasakyti ir 
apie vidurinį lietuvį, apie valdi
ninką, miestietį ar valstietį. Jis 
mėgsta jūrą, net labai mėgsta. I venti, jis pajūrio sritis lengva

vandenyną perplaukę tremti
niai? Daugumas baiminasi pri
siminę vandenyno atviras to
lius ir džiaugiasi tik žeme. Jūra 
ir laivas daugumai lyg pabai
sos, skirtos ne žmonėms, o kam 
tai kitam. Jiems svetima net 
baisu tai, kas milijonams kelei
vių ir šimtams tūkstančių jūri
ninkų yra taip labai paprasta ir 
normalu.

Argi jau anie žmonės būtų 
visiškai kitokios prigimties?

Jūra, laivininkystė lietuviams 
visuomet atrodė ir atrodo kas 
tai svetimo, tolimo neapčiuo
piamo, nesuprantamo. Mes 
sausumos tauta buvome, tokia 
turbūt ir liksime. Mes visa savo 
žemdirbio psichologija gravi- 
tuojame į savus dirvonus, pie
vas ir miškus, iš tolo bijodami 
sušlapti kojas jūroje.

Dr. Gr. Valančius.

FORMOZA - gal naujas židinys

dijas neleido paklausti jo — ne 
dėl Baltijos, ką čia, — bet, kur 
gi buvo ausys, geriausiai infor
muoto pasaulio valstybės vyro, 
kai jau 1947 metų vasario mėn. 
amerikiečių kariuomenės vadas 
Korėjoje gen. Hodges, skubiai 
telegrafavo, kad, tikras daly
kas, sovietai formuoją galingą 
armiją, rengdamiesi sekančiam 
šuoliui — į Pietų Korėją. To pa
sėkoje, amerikiečių kariuome
nė buvo iš vis atitraukta, o Ko
rėjos prezidentas Rhee iki pa
skutiniosios konflikto dienos 
laukė, nesulaukė kulkosvaidžių 
"karo aviacijos" 10-čiai trenira
vimo lėktuvų, su kuriais galvo
jo priešintis Raudonosios armi
jos eskadrilėms. Gal čia aukš
toji politika? Gal tai buvo su
pančiotas avinukas vilkui?

Priešas smarkaus yankių pa
sipriešinimo lyg apglušintas, 
lyg sumišęs. Siekdamas "pa
saulio proletarijato" išvadavi-

kokiai akcijai, tauta. Sovietą* 
šituo manevru tik siekia išnau-

Pradėjus sovietams svetimais 
pirštais žarijas žarstyti Korėjoje, 
tuo pačiu laiku pasaulio dėme
sio centran iškyla ir dar viena 
karšta vieta — Formoza. Kaip 
žinome, JAV, prezidento Truma
no lūpomis, deklaravo, jog dė
dės Šamo ginkluotosios jėgos 
gins ir Formozos salą nuo ko
munistų įsiveržimo- Be abejo
nės, tai buvo labai neskani pi
liulė Pekino komunistinei vy
riausybei. Už tai ji dabar ir 
svaidosi visokiais grasinimais 
JAV adresu.

karo, kurio metu tikisi išlaisvinti 
visą Kiniją iš komunistų nagų

Šių metų sausio mėnesį, prez- 
Trumanas buvo paskelbęs, kad 
JAV karinės jėgos negins For
mozos nuo komunistų įsiverži
mo. Tačiau, kaip matome, lai
kas keičia muzikos gaidas ... 
JAV-bių politika iš pagrindų pa

paniškai reiškia didingą grožį. 
Kiniečiai tą salą vadino Tai
wan, tačiau japonai, pasigrobę 
salą savo žinion, vėl jai grąži
no pirmykštį vardą — Formo
za.

Japonai valdė Formozą per 
50 metų. Jie mėgino kolonizuoti 
salą savais gyventojais, tačiau
neatsirado japonų, sutinkančių sikeitė ir Formozosc gynimui 
apleisti savo gimtąjį kraštą ir pažadėta amerikiečių pagalba, 
apsigyventi priešingų žmonių I ---- ------------------------------
tarpe. Prievartos kolonizacija, 
kuri naudojama dabartinėj So
vietų Sąjungoj, Japonijos val-

Formoza randasi 90 mylių at- džios nebuvo pravesta. Formo
zos saloj iš viso japonų tegyve
na mažiau negu ketvirtis mili- 

nacionalistinės vyriausybės ži- • jono, 
nioj, kurią saugo pusės milijo
no vyrų armija. formaliai pakeitė Formozos ir

Toks didelis kariuomenės Korėjos statutą, paskelbdama 
skaičius, savaime aišku, yra di- jas nebe kolonijomis, bet inte-

stūmė nuo Kinijos žemyno. Šiuo 
metu toji sala yra Čiankaišeko

1942 m. Japonijos valdžia

Gen. MacArthur iš seniau bu
vo šalininkas Formozos gyni
mo. Krašto apsaugos ministeris 
Johnson — buvo panašios nuo
monės, tik užs- rei. sekretoriaus 

: Achesono nuomonė skyrėsi, o 
ją palaikė ir pats prez. Truma
nas.

Tačiau Korėjos įvykiai apver- 
! tė viską aukštyn kojomis ir visų 
nuomonės susivienodino... AP

delis apsunkinimas salos eko- ja, nepavyko jiems tenai įsi- 
nominei padėčiai. Be to, Formo- ■ 
za yra priglaudusi apie vieną 
milijoną atbėgėlių iš Kinijos že
myno. Tie atbėgėliai esą popu
liarūs salos gyventojų tarpe. 
Dabartiniu laiku Formozos soda 
išlaiko per 6 mil- gyventojų.

Dar XVI-tame šimtmety For
mozą yra lankę ispanai, portu
galai bei olandai, kurie tikėjosi 
paimti salą savo kontrolėm De- 
didelė žmonių imigracija iš Ki
nijos žemyno.

Tačiau, nežiūrint to, kad sa
la buvo apgyvendinta kinais, 
1895 m., kilus kinų — japonų 
karui, Japonija aneksavo For
mozą ir pasigrobė savo žinion 
visus salos turtus.

Formoza užima 13.836 kv my
lių plotą. Žodis "formoza" — is-

kaukia pasaulinio karo
Iš Hong Kong pranešama,

viešpatauti. XVH-to šimtmečio 
pradžioje į Formozą prasidėjo 
gralinėinis dalimis Japonijos kad pabėgėlių iš Kinijos taip 
imperijos. Tačiau, likimas taip pagausėjo, kad britai jau ap- 
susiklostė, jog Formozos, o taip ! sitveria vielų tvoromis jiems 
pat ir Korėjos klausimą 1943 
m- sprendė nebe japonai, bet 
Vakarų Alijantai garsiojoj Ked
ro konferencijoje. Jie nutarė, 
kad Formozą reikės grąžinti Ki- 
nijeri, kuri tuomet buvo valdo
ma nacionalistinės vyriausy
bės, c Korėją — padaryti laisva 
valstybe. Kokiu keliu Korėja 
dabar žengia į "laisvę 
medome.. .

Komunistams* įsigalėjus Ki
nijoje, kedp žinome, Čiankaiše- 
kas Formozą pasiėmė savo ži
nion, kaip išeities tašką, tikėda
masis sulaukti 3-čio Pasaulinio mėn. prailgintas.

mes

sulaikyti. Atbėgą apie 2000 
žmonių kasdien. Ten visi įsiti
kinę pasaulinio karo neišven
giamumu ir daugelis prekybi
ninkų iš Hong Kong jau dptbar 
išvažiuoja į Australiją, D. Bri
taniją ir kt Komunistinėje Ki
nijoje likusių biznierių dalis taip 
pat bėgą pas nacionalistus į 
Formozą.

Penkios pabahietės Toronto "The Telegram" skiltyse
Mona Newman, Birutė

— HEIDELBERGAS. — Vo
kietijoje esančiai JAV kariuo
menei — 110.000 — jau pa
skelbta, kad tarnybos laikas 6

Birželio liūdnųjų dienų minėjimo tvarkdarės: V. Dielininkaitytė, 
Viliu šytė, Viva Park ir Nijolė Racevičiūtė.

Laisvajam pasauliui privers
tos vadovauti JAV iškėlė vėlia
vas, šaukdama vyrus, ir skelb
dama pavojų gręsiantį visiems. 
Prezidento Trumano kalba bu
vo priimta visų ir visur, laisvų
jų, pritariančiai. Visą "taikos 
metą" Trumaną, kaip biauriau- 
si kirminai krimtę respubliko
nai, paskelbė irgi jam visišką 
loyalumą (!), tik švelniai pa
prašę nepasidaryti diktatoriu
mi didesniu už patį Staliną. Dar 
tą pačią dieną kongresas ėmė
si žygių duoti prezidentui karo 
meto galią — tada tik nuo Tru
mano priklausytų, kada bus 
įžiebti karo laužai viso pasaulio 
piliakalniuose, nes priešas jau 
seniai eina! Anglai ir prancū
zai pritaria, bet nesiima ypa- 
eingesnės akcijos. Jie, sako, tu
rį darbo Malajuose ir Indokini
joje. Visos Britų partijos pa
skelbė loyalumą valdžiai, ku
rios darbo ministeris Jurgis Iza
okas tik ką buvo pasakęs, kad. mo, kaip galutino tikslo, jis lyg 
mobilizacijos planus jis ištrau- j bijo eiti lemiamą ėjimą. Ko- 
kęs iš stalčiaus irdulkes jau nu
šluostęs. O kad rusams dar 
"baisiau" pasidarytų, britų gy
nimosi ministeris Imanuelis Šin- 
velis, treptelėjęs koja, pabrėžė, 
jog visa Šiaurės Europos teri
torija bus stipriai ginama iš oro 
Jungtinių Vakarų Europos oro 
pajėgų, kurios ginkluotos rada
ru ir moderniausiais britų 
spraustuvais (a la "naikintu
vais"). Keista, o tik prieš Ko
rėjos incidentą jie visi postrin
gavo, kad tik 1952 jie būsią pil
nai pasirengę. Tuomi, tie "bjau
rybės vakarų kapitalistai" gal 
ir bus apgavę Staliną! Žinomas 
prancūzų publicistas Franc-Tu- 
reur išsireiškė: "... tikrai sunku 
atspėti, ką Stalinas galvojo pra
dėdamas puolimą Korėjoje, bet 
rezultatai, kurių jis susilauks — 
"Materialinė ir moralinė Ameri
kos mobilizacija" reiškia ne tik 
pasipriešinimą Korėjos agreso
riui, bet 
visiems 
mams".

Taip, 
kalbėdamas tą sykį kongrese 
paskelbė dalinę mobilizaciją. 
Pradžiai 10 bilijonų dolerių ii 
"ratą" gražiausio amžiaus vyrų 
savo ir lietuvių bei kitų DP "to 
halt communism and save Free
dom". Harrys nuodugniai ir aiš
kiai nurodė Sovietų agresijos 
kelią.'Kelią šios, taip vadina
mos, naujosios geopolitinės to
talinės jėgos, kuri, sekdama bri
tų geografo Mackinder teorija, 
nors ir be jūros pajėgų nori ap
valdyti visą Euroaziją. Truma- 
nas išskaičiavo, kaip, jie — so
vietai — neleido laisvų rinki
mų Š. Korėjoje; nė UN komisi- 

i jai joje apsilankyti, kada 1948 
m., jie, neva, pasitraukė iš ten. 
Gražiai ir nuoširdžiai kalbėjo 
Trumanas, reikalaudamas, kad 
tautos budėtų. Bet gaila, kad ra-

ir pilną .pasiruošimą
kitiems eventualu-

Jus žinote, Trumanas

minformas šaukiamas Berlynan 
posėdžio — išklausyti paskuti

nių rusų politbiūro įsakų ir pats 
Višinskis, iš purvo vonių Kar
lovy Vary, buvo staiga iškvies
tas Maskvon. Daug yra žymių, 
kad Kremlius tą baisų ėjimą 
darys. Paskutiniais anglosaksų 
žvalgybos pranešimais, milži
niški pasiruošimai vykdomi so
vietų pramonėje—karui. Gyve
nimo produktų gamyba su
mažinta iki minimumo. Žinoma, 
jog Sovietai gamina daugiau 
kaip 1000 tankų į nįėnesį. Jais 
paremtas visas dabartinis so
vietų strateginis samprotavi
mas. Įsidėmėkite — amerikie
čių fabrikai iš viso tankų nega
mino. Nė vieno. Tik dabar pra
deda. Ateinančią žiemą jie pa
leisią serijiniai naujausius prieš 
tankinius -pabūklus ir sviedi
nius. Apie juos rašiau. Gal dėlto 
Stalinas skuba? Nuo jo ir pri
klauso, kada Jungtinės Tautos 
bus priverstos pradėti kryžiaus 
žygį. Jos pačios, tačiau negali. 
Toks jau jų būdas. O gal Sta
linas išsigąs Korėjos! Tūlas 
yankis vistiek negailestingai 
išveda " . .tada jis gaus tiek 
punčo nosin, jog vistiek prasi
dės!..."

Gaila tik, kad pasaulyje dar 
tebėra protingais tebelaikomų 
žmonių, kurie duodasi už nosies 
vedžiojami. Tokia Indija — net 
stebiesi. Sovietų Informacijos 
Biuras, jų ambasados, Tassas, 
Visasąjunginis Knygų kombi
natas, Užsienio Filmų kombina
tas ir Visasąjunginis Radio 
kombinatas dūmina Nehru Ir 
skatina jį, kad tik raudonuosius 
kiniečius į civilizuotą Jungtinių 
Tautų bendruomenę įkištų. O 
Nehru, kaip atlaidų ožys, kau
nasi iki paskutiniųjų. Gal jis 
mano pataikavimu laimėsiąs. 
Sovietams jis tik stambus taš
kas; didelė pasyvi, tingi, bet

I Vilnių nuvykti nesunku
Kad Kanadoje yra D. Brita

nijos sostinė London, Prancūzi
jos Paris, buvo dar nesenai 
Berlin, beveik visi žinom, bet 
kad čia yra ir mūsų sostinė Vil
nius, kažin ar daug lietuvių ži
no. Deja, ir čia mūsų sostinė 
užgrobta lenkų.

Vilnius kanadiškasis oficia
lioje kalboje dabar vadinamas 
UYLNO. Tai Ottawa upės slė
nyje esanti vietovė, per kurią 
eina autostrada, tarp Barry’s 
Bay ir Round Lake. Miestelio 
pakrašty, važiuojant į Round 
Lake, stovi kryžius, ant kurio 
lenkiškas įrašas: "Lenkijos Ka
rūnos Karalienės parapija, Vil
nius, Ontario"...

Ši parapija šiemet švenčia 75 
m. savo įsikūrimo jubiliejų. 
Kaip rašo lenkiška Kanados 
spauda, parapijos gyventojai

joti, kad čia turėjo būti kas 
nors iš Lietuvos atvykęs dar tais 
pirmųjų kolonistų kūrimosi lai
kais 19 a. viduryje- Atrodo, kad 
iš Lietuvos turėjo būti kilęs, 
1928 m. miręs čionykštis klebo
nas pral- Jankowski, klebona
vęs net 35 metus, bet kolonija 
atrodo yra už jį gerokai senes
nė bent ne jis buvo pirmasis 
klebonas. Dabartinis klebonas 
yra kun. Wilowski, kurio rū
pesčiu pastatyta dabartinė 
puošni gotinė bažnyčia, pa
švęsta Čenstakavos Dievo Mo
tinai. Senoji sudegė 1936 m. 
Čia pat yra kitas kun- Jastalki, 
atvykęs iš tremties.

Būtų labai įdomu, kad kas 
nors iš lietuvių, bent pravažiuo
dami pro šią vietovę, paban
dytų išaiškinti jos praeitį ir nu
statyti, kodėl ir kaip ji gavo

pildytų tą vacuumą išplėšdami 
savo tyraniją į Pietų Aziją. Gi 
Nehru, gal spalvų nepažįsta ai 
skaityti nemoka? Galėtų pasi
skaityti Leniną. .. "Galiausiai, 
tik vienas arba antras bus nu
galėtojas. Bet iki tai išryškės, 
pasaulis neišvengs keletos bai
sių susikirtimų tarp didžiosios 
Sovietų Sąjungos ir buržuazinių 
valstybių". < ti

Galėtų pasiskaityti ir narsaus 
kavalieriaus D’Eon de Beau
mont knygą "Petro Didžiojo no
rai ir Testamentas". Prancūzi
jos Liudviko XV 1757 m. pasiųs
tas patyrinėti Europos Rytų, Pet
ro Didžiojo politiką jis sutraukė 
į 14 punktų, kuriuos sovietai — 
proletarai ir dabar su didžiau
sia pagarba seka... Baltijos 
valstybės, Iranas, Vokietija, Is- 
tambulas ir Indija — Petro li
guistoj vaizduotėj, Rusijos Ma- 
tiuškos ribose. "Mes veršimės, 
kiek tai įmanoma, Istambulo ir 
Indijos kryptimi, nes tas, kuris 
užims šituos punktus, bus tik
rasis pasaulio valdovas. Dėlto, 
šiuo metu mes darome viską iš
provokuoti konfliktus su Turkija 
ir Persija". — rašė Petro nuo
monę Monsieur Beaumont, ga
liausiai dar kartą pakartoda
mas jog galutinas rusų tiks
las— Indija "Vieną kartą ūžė-, 
mę tą kraštą mes apsipilsime 
Anglijos auksu" .. <

Kitos žymės jog Stalinas 
rioglina šuoliui, — tai koncent
ravimas kariuomenės Graikijos 
ir Jugoslavijos pasieniais. So
vietų geopolitikoje Graikija api
braukta auksine juosta. Proleta
rijato laisvintojo! žino, kad pa
čiupę Graikiją, nė neprasidė- 
ję su tais "pasiutėliais" turkais, 
valdytų Viduržemio jūrą. Kokia 
ideališka vieta slapukams so
vietų šnorkeliams ir lėktuvams 
— torpedininkdms! Ir čia sovie
tai baisiai skaudžiai įkąstų 
yankiams. Ir Vašingtono gene
rolai, planuodami savo suktąją 
strategiją labiausiai bijo, kad 
Sovietai juos įpainios į daugy
bę konfliktų, sau palikdami 
laisvas rankas.

Amerikiečių karininkai, per
žvelgdami Korėjos operacijas, 
visai nejuokais baiminasi atsi
rasią Australijos kralikų me
džiotojų vietoje. Kad ir su ato
minėmis, jie bijosi neišrausią 
puolančių aziatų gaujų. Čingis
chano ir Attilos dvasia atgimė 
mongoluose ir po šių taip vad. 
ideologinių karų kyla šmėkla 
geltonosios rasės tyranijos pa
saulyje.

Žinoma yra sunku jauniems 
šio pasaulio vyrams ir mote
rims mesti mokyklas, visas gra
žias ateities svajones ir skubėti 
į mobilizacijos punktus. Kad ati
taisyti klaidas padarytas neat- 
sakomingų pasaulio politikui 
Bet-Jungtinės Tautos, pastimda- 
mos vietoj radijo ausinių, auto
matinius pistoletus juk tikrai- 
parneš mums laisvę — mums

sibiriakams, ukrainiečiams, uz
bekams, kriiūiečiams, lenkams, 
baltams, rumunams, bulgarams 
vengrams, čekams, suomiams, 
korėjiečiams ir visiems, visiems. 
Bet laisvė reikalauja kovos ir 
kraujo. Lietuvių tauta jo jau pa
kankamai paaukojo ir aukos — 
ji žino laisvės kainą. Pirmoio 
Amerikos lietuvio, žuvusio Ko
rėjoje Cpl. Juozo Valentikonio 
iš Conn, kraujas tik patvirtina 
tai. Piktasis nusinešė nacių to
talinės valstybės geopolitikus, 
velnias raus ir sovietų! Jau pkc 
da Jungtinių Tautų vėliavos žy
giui prieš agresorių, tad ar ne
laikąs reikalauti, kad ir minėtų 
tautų vėliavos butų kartu, kad

lonijos vardas? Negalima abe-
tautų pabėgėliai žinotų dėlkc jie 
lies savo kraują. Ataras.



4PSL. TEVISKES ŽIBURIAI 1950. VHL 3. — Nr. 31 (32)

Winnipeg, Man. Kitchener, Ont
Liepos 16 d. Lietuvių klubo 

salėje įvyko KLB Wpg. apylin
kės visuotinas narių susirinki
mas. Tai pirmas susirinkimas 
po 6 mėn. Susirinkimas buvo 
negausus, nedalyvavo net visi 
valdybos nariai. Susirinkimą 
pravedė valdybos pirmininkas, 
o sekretoriavo kitas valdybos 
narys, nors KLB statute yra nu
matyta, kad susirinkimus pra
veda rinktas prezidiumas.

Skaityta p. V. Smaižienės 
įdomi paskaita jaunosios kar
tos auklėjimo klausimu, papil
dyta parengimų komisija.

Iš valdybos pirm, pranešimo 
paaiškėjo, kad Wpg. apylinkės 
sudarymas dar nėra patvirtin
tas KLB LOK Montrealy. Kodėl?

Apgailėtinas netaktiškas p. 
Liaukevičiaus išsišokimas prieš 
16 vasario minėjimo prelegen
tą labai užgavo tikinčiuosius 
katalikus b-nės narius. Ir gaila, 
kad prezidiumas ir apylinkės 
pirmininkas į tai nereagavo.

Susirinkimo dalyviai aiškiai 
pasisakė prieš apylinkės val
dybos norą pasisavinti ne jų 
pastangomis įsteigtą šeštadie
ninę mokyklą, kuria dabar rū
pinasi tėvų komitetas.

Bendrai, susirinkimus reiktų 
šaukti dažniau, o valdybos na
riams reiktų visiems įsitraukti į 
darbą ir nepalikti 1-2 nariams 
tvarkyti visų reikalų be bandro 
valdybos nutarimo. xy.

Iš KLBendruomenės veiklos

— Liepos 22 cL suruoštas va
karas praėjo gražiai. Liepos 30 
d. rengiamasi užmiestyje su
ruošti gegužinę.

— Liepos mėn. pabaigoj da
roma rūbų rinkliava BALFui.

— Winnipeg© kolonija šių 
metų pirmoje pusėje kiek suma
žėjo. Vieni, pabūgę žiemos šal
čių, kiti — potvynio, —treti, ieš- 

_godami geresnių darbo sąlygų, 
išvyko rytuosna. Yra ir naujai 
atvykusių, bet, daugumoje su
sirišę kontraktais, dirba ūkiuo
se Winnipeg© apylinkėje. Ka
dangi susisiekimas yra sunkus, 
jie Winnipeg© negali net ap
lankyti. Ar nereikėtų vietos or
ganizacijų vadovybei paieško
ti galimybių ir su tais, aplink 
Winnipegą išbarstytais tautie
čiais, kaip nors palaikyti arti
mesnį ryšį?

— Paskutiniomis savaitėmis 
winnipegieciai turėjo pagrindo 
maloniam nustebimui: keletas 
asmenų, kurie anksčiau buvo 
išvykę į rytus, grįžo į Winnipe-

Rugpiūčio mėn 6 dieną, sekmadienį, 
visus kviečiame atsilankyti į

Skanių valgių ir gaivinančių gėrimų bus vietoje. 
Bus loterija, sporto dalykėliai. premijos bus teikiamos.

Hamiltono V. Austos Vartų Parapijos Komitetas.

LINKSMĄ, JAUKIĄ GEGUŽINĘ 
HAMILTONE

— Iš š.m. birželio mėn. 18- 
19 d. viešoj rinkliavoj surinktų 
pinigų, Vokietijos sanatorijose 
besigydantiems lietuviams, lie
pos 17 d. pasiųsta 195 sv. pu
pelių kavos už JAV $198,90. Iš 
šio kiekio — Gauting sanato
rijos 56 ligoniams 140 svarų ir 
Huntlosen bei Oldenburg 22 
tautiečiams — 55 sv.

— Pirmininkui J. Vilimui pa
sitraukus iš Vai d'Or LOK, į 
komitetą įėjo Pr. Vizbaras. Pir
mininko pareigas laikinai eina 
J. Čepukas. J. Vilimas ir toliau 
atsidėjęs veda lietuvišką pus
valandį per Vai d’Or radijo sto
tį, kuris duodamas kiekvieną 
sekmadienį 10 .vai. 30 min.

Vai. d’Or LOK šia proga reiš
kia p. J. Vilimui padėką už jo 
įdėtą darbą, vadovaujant mū
sų organizaciniam gyvenimui.

— Birželio - liepos mėnesiais 
Vai d'Or — Malartic lietuvių 
tarpe išplatinta knygų už $110. 
Taip pat visi tautiečiai be išim
ties apsirūpinę antikomunisti
niais ženkleliais, kuriuos plačiai, 
paskleidžia po pasaulį, lipyda
mi ant savo siunčiamų ląiškij. 
Kaip žinome, juos išleido Wa
terbury Lietuvių Tremto. Drau
gija, JAV.

— Paskutiniu laiku iš Vai d’ 
Or išvyko: Žuliai, V. Mikuckas, 
VI. Pavilėnas ir Z. Šukienė su 
dukrele Lilijana į Hamiltoną; 
Pikšilingiai į Torontą ir Br. Skar
balius į tabako ūkį.

J. Gerčas su žmona, palikę 
Vai d’Or pereitą rudenį, vėl grį
žo ir jau dirba East Sullivan ka
sykloje. "Dabar 60 metų dirbsiu
kasykloje!" — tik ką išlipęs iš čiai.

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

VYKSTANČIŲ J GEGUŽINĘ SPECIALŪS AUTOBUSAI 
LAUKS PRIE LIETUVIŲ PARAPIJOS BAŽNYČIOS

58 Dundurn St N. Autobusai 'išvyks po pamaldų. Tiems, kurie 
dirba iki pietų, vienas autobuses bus prie bažnyčios 5.30 vaL 
Gegužinės vieta atrandama taip: Važiuojant nuo parapijos baž
nyčios 58 Dundum St. N-, važiuoti Toronto keliu: kelias 6 .vėliau 
reikia įvažiuoti į 5 kelią, kuris vadinasi Dundas kelias, vedąs tie
siai į Toronto lietuvių parapiją. Penktuoju keliu reikia važiuoti per 
Waterdaun, vėliau per Nelson miestelį. Po to dešinėje kelio pusėj 
matosi didelė žalia lenta su užrašu Simpson. Nedavažiavus len
tos, pasukti į kairę, kur randasi iškaba: Boy Scouts Camp 3. Tuo 
keliu važiuoti iki iškabos Barlamark, o šiuo keliu važiuoti iki pir
mos formos (ūk. Bridgman) už kurios pakalnėje gegužinės vieta- 
Iš Toronto važiuojant: važiuoti Dundas keliu apie 30 mylių iki 
Boy Scouts Camp 3, o kita viskas kaip aukščiau nurodyta.

kėjo, kad ir kitur darbo ir pra
gyvenimo sąlygos nėra jau taip 
geros, kaip dažnai pasakoja
ma.

— Liet Katal. Moterų Drau
gijos Winnipeg© skyrius liepos 
9 d. turėjo visuotiną susirinki
mą, kurio proga sudaryta nauja 
valdyba. Pirmininke išrinkta p. 
B. Bujokienė.

— Liepos 15 d. LK Moterų 
Draugijos suruoštas vakaras 
praėjo gražioje nuotaikoje, pra
turtindamas negausią kasą.

— Pradžioje bažnyčioje gie
dojęs mišrus choras persiorga
nizavo į moterų chorą, kuriam 
vadovauja p. V. Smdižienė. Vi
si džiaugiasi gražiu giedojimu.

—.Liet Klubo santykiai su j 
Winnipego kolonija tebėra tie 
patys. Naujieji ateiviai nori tap
ti Klubo nariais, bet jo vadovy
bė jų neįsileidžia. Kaip ilgai ta 
padėtis tęsis? Būtų neteisinga 
vien tik Klubui visą kaltę pri
mesti. Pakankamai klaidų pa
darė tuo atžvilgiu ir naujai at
važiavusieji Bet vis tik kiekvie-, 
nas susipratęs lietuvis dabar (Ir, turėčiau pasakyti, tiesiog nu- 
aiškiai mato, kame čia reikalas, stebino mane toji tikrai lietu-aiškiai mato, kame čia reikalas. 
Neteisinga manyti, kad visas 
Klubas yra raudonas. Ne! Net 
dabartinėje valdyboje yra ne 
vienas asmuo, kuriam yra 
skaudu matyti, kokia vaga Klu
bas vedamas. Daug yra ir iš 
narių tarpo, kurie norėtų Klubą 
matyti kitokį, negu jis dabar 
yra. Jei Klubas eina susipratu
siam lietuviui nesuprantama 
linkme, tai yra tik kelių įtakin- 
gų, vargu lietuviško galvojimo, 
žmonių darbas! Nekurtos Kana
dos provincijos jau sudarė ir 
.dalinai paskelbė planus, kaip 
jos reaguos į Kanadoj esančių 
komunistų veiklą, jei karas su 
Rusija dar labiau priartės. Ma- 
nitobos provincija tuo reikalu 
oficialiai dar nieko nepasisakė, 
bet pasklaidžius laikraščius 
aiškiai matyti, kad. ir čia ne
snaudžiamo. Atseit tada eilė ir 
Liet. Klubui. Bet tada dabarti
niai Klubo nariai tenegriaužia 
sau nagų ir tenekeikia po lai
ko tų, kuriems jie dabar aklai 
tiki! Tada bus tikrai po laiko. 
Tada bus per vėlu! Naujieji 
ateiviai nori dirbti kartu su tik
rai lietuvišku Klubu, jie nori 
būti jo nariais. Ar nereikėtų ir 
pačiam Klubui, jei ne vien iš 
noro kartu dirbti, tai bent gelbs
tint šiose neaiškiose valandose 
Klubo ateitį, paduoti ranką 
kiekvienam lietuviui ir burtis 
vienybėn lietuviškos kolonijos 
bendrai gerovei? B.

Tikroj lietuviškoj gūžtoj

Neseniai teko apsilankyti 
simpatiškam miesteliūkšty, ku
ris ligi I Didžiojo karo, vadinosi 
Berlynu, bet po jo — buvo pa
vadintas Kitchener.

Kitchener randasi Ontario 
provincijoje, apie 60 mylių nuo 
Toronto. Tai tikrai reto grožio ir 
retai kur Kanadoje taip gražiai 
užlaikoma švaros atžvilgiu gy
venvietė. Rytinėj miestelio da
lyje užtinkamas švarutėlis par
kas, išpuoštas gražiais gėly
nais, nors dirbtinais vandens 
fontanais, kuriuose apstu de
koratyvinių žuvų, o vandens 
paviršiuje — driekiasi plačia
lapių vandens lelijų raizginiai...

Tačiau lietuvio širdžiai gal 
dar dėlto mielesnis tas Kitche
ner, kad ten yra prisiglaudęs ir! bimai greitai.

Linkėtina, kad tas naujasis!
i

pusšimtis lietuvių. Tai, berods, 
visi naujieji ateiviai— "dypu- Kitchener miesto kvartalėlis — 
kai" ir kas charakteringa — East Ave., pasidarytų dar di- 
veik visi buvę Hanau stovyklos 
rezidentai.

Teko svečiuotis pas senus 
prietelius pp. S. ir J. Paškonius.

Vai d’Or, Que.

Rūpinasi lietuviška 
bažnyčia

Vancouver, B. C.
vių tenai. Iki šiol lietuviškos pa
maldos esą prisiglaudę šv. Po-

"TheEnsigne" liepos 22 d. Nr. vilo bažnyčioje, bet jos tvarky- 
skyriuje "Along Canadian High ’ tojai Atpirkimo Broliai patys ten 
ways with EXTENSION", t.y. | sunkiai teišsitenką su savąja 
puslapy "Tikėjimui platinti veikla. Dėl to kun. Tr. kreipiasi 
draugijos", kurios kancleris Ka- į "Tikėjimui platinti draugiją", 
nadoje yra Toronto kardinolas 
J.E. McGuigan, o pirmininkas 
pral. McDonagh, kuris ir veda 
minimą puslapį, išspausdino 
Vancouvedy pastoraejios dar
bą dirbančio kun. A. Traškevi- 
čiaus prašymą šitai draugijai, 
kuriuo prašo paramos Vancou- 
verio liet pastatyti bažnyčią.

Prašyme kun. Tr. nupasako
ja, kad negalėdamas pastora
cinio darbo dirbti savo tėvynė
je, Kanadon atvykęs kaip DP ir 
pradėjęs dirbti Kamloops die
cezijoje. Kadangi ten tesą labai 
mažai lietuvių, tai pasiprašęs 
Vanęonverio arkivyskupo ir bu
vęs priimtas dirbti tarp lietu-

viŠka ir taip trumpu laiku su
sukta gūžta. Paškoniai Kanadą 
pasiekė tik prieš porą metų. Jie 
čia ir šeimą sukūrė ir dukrelės 
lietuvių užeiga.’Jame nuomoja 
susilaukė, ir savo namelį pa
sistatė. Tiesa, dvi šeimos susi
dėję. Dabar — jų namelis tikra 
atliekamus kambarius lietuviai, 
lankosi nuolat ir kaiminystėj 
gyvenantieji savi tautiečiai, su
sidaro linksma, rami lietuviška 
salelė.

Mano svečiavimosi metu, pp. 
Paškoniai sulaukė dar iš JAV 
giminių, pp. Veselkų, o be to, 
aplankė tą dieną juos gal dar 
apie dvidešimtį kaimynų. Jau
tėmės tikrai kaip Lietuvoj. Bu
vome nuoširdžiai pavaišinti, 
pasišnekučiavom, padainavom 
ir taip laikas prabėgo nepaste- 

desniu lietuvišku žydiniu.
Nors retkarčiais, bet susilau

kia kiteheneriečiai ir lietuvio 
kunigo iš Hamiltono, kuris at
laiko jiems pamaldas ir pasako 
lietuvišką pamokslą. a.

autobuso pareiškė jis ir dar pri
dėjo: "Ten aukso kalnai, a gir
di, kur mūsų nėra!".

— Praėjusius mokslo metus 
visi Vai d’Or lietuviukai — mo
kiniai baigė su pasisekimu, per
eidami į aukštesnius skyrius. Iš 

lijana, baigusi 4-tą skyrių ir 
Vizbaras Arvydas 3-čią skyrių 
pirmaisias, o Milkeraitytė Izol
da 2-rą skyrių antrąja. Šukytė 
Lilijana pirmąja mokine ėjo vi
sus metus ir baigė geriausiai 
ne tik savo skyriuje, bet ir viso
je St. Sauveur mokykloje.

Sk. St.

Edmonton, Alta.
Liūdnųjų birželio dienų minė

jimas, surengtas visų trijų Pa
baltijo tautų kartu (žr. "TŽ" Nr. 
25/26) nepraėjo nepastebėtas 
ir vietos anglų spaudos. Pami
nėjo "The Edmonton Journal", 
apibūdindamas gana tiksliai 
patį minėjimą ir vietos katalikų 
arkivyskupo J- H. Mac Donald 
kalbą, kuris pabrėžė naujųjų 
ateivių vaidmenį kanadiečių 
perpratimui komunizmo. Įsidė
mėtina, kad aprašyme iš visų 
pabaltiečių paminima tik lie
tuvių komiteto Dr. J. Dovydėną 
pavardė. Didelio pasisekimo 
turėjo taip pat meno ir liaudies 
dirbinių paroda.

Susirinkimą sveikino Alber
tos iimigracijos ministeris A. J. 
Hooke ir miesto burmistras Par
son- Išviso minėjime dalyvavo 
apie 400 žmonių, iš kurių per 
200 buvo anglai ir kitų tauty
bių kanadiečiai, ne pabaltie- 

prašydamas šiokios tokios pa
ramos lietuviams savai bažny
tėlei pasistatyti. Prašymą bai
gia, reikšdamas vilties, kad jis 
ras atgarsį, o lietuviai atsily
gins savo maldomis.

Prašymo pabaigoje seka Van 
couverio arkivysk. prierašas:

"Šis jaunas kunigas čionykš
čių lietuvių tarpe dirba labai 
puikiai ir jie jau yra pasiruošę 
nedidelei statybai, jei gautų 
lėšų.

Maloniai paremdamas ir ti
kėdamasis, kad Tamstos galėsit 
rasti šiam naudingam darbui 
patroną — W. M. Duke, Archl- 
bishop of Vancouver".

Iš Anglijos lietuviu gyvenimo
.Būriasi į didesnes stovyklas

Anglijos lietuviai po trijų dar
bo metų, ima apsispręsti: ar čia 
liktis ir kurtis, ar kur geriau pa- 
sieškoti. Kas gali išvyksta, o 
kiti čia kuriasi ir buriasi į gau
sesnius būrius, kur darbo ir bu
tų nestinga. Darbo teisių suvar
žymai pamažu atkrinta ir lais
viau galima pajudėti. Anglams 
jau visiška laisvė, bet EVW dar 
globojami ir surišti.

Anglija sutiko įsileisti iš Vo
kietijos šeimų, giminių, pažįta- 
mų, jei čia esantieji garantuoja 
butą ir pragyvenimą. Ypač vy
rai, sukurti lietuviškas šeimas, 
pasinešę išsikviesti lietuvaičių, 
kurių čia taip maža.

Didesnės kolonijos, kur lietu
viai spiečiasi yra Londonas, 
Manchesteris, Bradfordas, Ško
tija, Coventry ir kt. Būtų gera, 
kad vieni kietiems pagelbėtų ir

| apie galimybes per spaudą in- 
t formuotų.

Gausesnės kolonijos sudarys 
ne taip nuobodų gyvenimą be 
tėvynės, veikla įvairi žymiai 
žengs šuoliais-

Anglijoje lietuvių priskaito- 
ma net apie 14 tūkstančių. Se
nesniųjų išeivių niekas nežino 
kiek tikrai yra, nes jie neturi ap
jungiančios organizacijos, nei 
kartotekos. Tremtinių šiandien 
priskaitoma iki 6.5 tūkstančio, 
bet dalis vis nubyra. Didžiausia

Mūsų mirusieji
Tcrurusns lietuvis ct.ct. Vytautas buvo juo labiau atsparus sve

timoms įtakoms. Jo asmeny 
mes netekome kuklaus, bet ne
palaužiamo kovotojo dėl lietu
vybės. Tebūnie jo šviesus as
muo mums pavyzdžiu dar vis 
nesibaigiančiame kelyje į lais
vą tėvynę, o jo darbai — aksti
nu mums nepavargti kovoje

Ramiai ilsėkis Vytautai lais
voje, bet svetimoje Amerikos 
žemėje. St. Bakšys.

Greičiau į Amžinybę, kaip 
į Australiją

Liepos 11d. užbaigė savo že
mišką kelionę A. A. muzikas Jo
nas Bondarenko, gimęs Lietu
vos Brastoje 1889. XI. 13, ilgai 
gyvenęs ir daug dirbęs bažny
tinės ir pasaulinės muzikos sri
tyje Lenkijos gilumoje ir Vokie
tijoje.

Buvo uolus muzikos mokyto
jas įvairiose mūsų tremties lie
tuviškose mokyklose bei sto
vyklose: Dornstadt, Schwaeb. 
Gmuend, Bad Mergentheim ir 
Mannheim. Pasidarbavo muzi
kiniai ruošdamas mūsų jauni
mą įvairiems pasirodymams

DrusJds

Š.m. liepos 2 d. netoli St. Jo
seph, Mich., JAV, sunkvežimis 
mirtinai užmušė nesenai atvy
kusį iš Vokietijos Vytautą Drus- 
kį. Velionis paliko Amerikoje 
žmoną Sofiją ir ūnų Vytautą.

Ši staigi ir tragiška Vytauto 
Druskio mirtis šiurpiai sukrėtė 
visus jį pažinusius lietuvius.

A.a. Vytautą pažinau Vokieti
joje, Uchtės stovykloje, kur jis 
tuo laiku — 1946-48 m. — ėjo 
stovyklos bendruomenės spau
dos ir švietimo skyriaus vedėja 
pareigas ir leido stovyklos biu
letenį.

Atidžiai, kartais net neturėda
mas laiko pavalgyti, Vytautas 
sekė pasaulinius įvykius, suras
damas labai daug vilties duo
dančios medžiagos ir ją perteik
damas per biuletenį stovyklos 
gyventojams, tuo būdu tautie
čių tarpe nuolatinai palaikyda
mas pastangas nepalūžti mūsų 
teisingame nusistatyme ir ko
voje dėl tėvynės laisvės. Anais 
"vaizbūnavimo" laikais Vokie
tijoje, kada ne retas stovyklos 
tautietis jau apie pramaitinimą 
savęs ir šeimos netik kad netu
rėjo jokių sunkumų, bet jau rū
pinosi ir "kraiteliu" į užjūrį, Vy
tauto šeima dažnai tenkinda
vosi "normos" ištekliais ant sa
vo stalo.

Vytautas buvo tiek pamilęs 
ir atsidavęs savo tiesioginiam 
darbui, jog niekaip nerado lai
ko pragyvenimo papildymui, c 
juo labiau bet kokiam "vaizbū- 
navimui".

A.a. Vytautas visados buvo 
linksmas, skaidrios nuotaikos, 
juokaująs, kad ir sunkiose ma
terialinėse sąlygose, visiems su 
juo susitinkantiems patrauklus, 

Jo redaguojamo stovyklos 
biuletenio išėjo per tūkstantį nu
merių, per jo rankas pasklido 
tūkstančiai lietuviškos knygos 
egzempliorių, be jo vadovauja
mos rankos nepraėjo nė vienas 
stovyklos kultūrinis parengi
mas; visą laiką dirbdamas mo
kinių tėvų komitete, įdėjo daug 
energijos ir darbo Uchtės lietu
vių gimnazijos išlaikymui.

Velionis kilęs ir augęs Vil
niaus krašte, beabejo pergyve
nęs visus lietuvybės persekioji
mo sunkumus savo jaunystėj.

Britanijoje organizacija išaugo 
Lietuvių Sąjunga, kurion susi
telkė per 4 tūkstančius tautie
čių. Kitos Škotijoj — parapijinio 
pobūdžio ir Anglijoje organiza
cijos negausios, bet jų veikla 
žymi. Nauja jaunimui organiza
cija išaugo Škotijoje "Aušros" 
vardu. Ji plečiasi ir po visą Bri
tų salą. Kai kas dar bando 
steigti naujas, bet neranda pri
tarimo. Pagaliau keliamas P. 
Lietuvių Bendruomenės reika
las. Pradžia būtų sunki, bet
matomai atneštų daugiau ak- Į šiūrėlės< _ tai ateity žada dau-
tyvumo ir žymesnės veiklos. Jei 
šiandien esančios organizaci
jos padaro daug džiugių darbų 
reprezentacijai ir laisvės kovai 
(koncertai, parodos, minėjimai, 
mitingai, Tautos Fondas su 1000 
svarų ir kt.), tai subūrus jėgas 
bendron apjungiančion bend
ruomenės organizacijon, kur 
kas būtų našiau. Dabar be Lie
tuvos ministerio ir Lietuvių Są
jungos, mumsbūtųbe galo sun
ku svetimame krašte. Kiek daug 
darbų nuveikia čia paminėti or
ganai nereikia nei aiškinti. Jau 
vien žymu, kad jie egzistuoja 
pačių lietuvių solidarumo ženk
lu. Netrukus bus visų lietuvių

Geram bičiuiliu p. Baliui Brazdžioniui (Anglijoje), 
mirus jo mylimai žmonai
A. A. KONSTANCIJAI BRAZDŽIONIENEI 
reiškiame nuoširdžios užuojautos.

Br. ir St BujokaL

Sudbury, Ont.
— Sudburio lietuvio koloni

joje aukų rinkimo vajus Tautos 
Fondui baigtas. Surinkta $450 
Pinigai persiųsti Tautos Fondo 
skyriui Montrealy M. Arlaus
kaitės vardu.

— KLB Sudburio apylinkės 
valdybos narys B. Jackevičius 
išvyko į Torontą, kur mano pra
dėti savistovų darbą elektro
technikos srityje. Jo vieton į val
dybą įėjo Al. Juozaitis.

— Sudbury sukūrė lietuviš
kus šeimos židinius: J. Petrėnas 
su St. Radaite; VI. Vismantas 
su A. Mickaite; J. Šimkus su E. 
Šlakaityte ir V. Agurkis su G. 
Sadauskaite.

— R. ir R. Bagdonai liepos 22 
d. kėlė savo dukrelės Reglnos- 
Violetos krikštynas, kuriose da
lyvavo artimųjų būrelis.

— R. Bagdonas, vienas "Ša
rūno" kamand. vyrų, kurie Vo
kietijoje dėjo krepšius ne tik vo
kiečiams ar kitų tautybių, bet 
gerai įkrėsdavo ir amerikiečių 
kariškoms krepšinio koman
doms, dirba INGO kasyklose ir 
sekmadieniais groja vargonais 
per lietuvių pamaldas. Darbas, 
šeima ir kitos aplinkybės nebe-

surašinėjimas ir DBLS-ga jau 
kviečia šią tautinę pareigą są
žiningai atlikti.

Pirmieji spausdinto žodžio 
žingsniai

Sunkus kelias yra Anglijoje 
spausdintam žodžiui- Daug kas 
norėtų naujų knygų, laikraščių, 
žurnalų, bet įvairios kliūtys 
prieš akis. Jei per tris metus 
spausdinto žodžio pasirodė ma
žai — knyga vos viena, jumo
ristiniai leidinėliai ir kelios bro- 

giau pasirodyti. Įsistegus "Ni
dos" spaustuvė pirmąjį savo 
stambesnį darbą atliko: išleido 
R. Spalio "Trylika nelaimių".

"Nidos" spaustuvė spaus
dina "Apuoką", rengiasi ir 
daugiau spausti- Ypač laukia
ma Br. Daunoro ir VI. Šlaito. 
Popierio kaina, visi kiti formalu
mai bei reikmenys sudaro sun
kumų knygoms leisti. Bet, jei 
skaitytojų būtų didesnis skai
čius, visos kliūtys būtų įveikia
mos. Skaitytojai nori knygų, 
žurnalų, laikraščių didesnių, bet 
kai kurie neužtenka ar gaili pi
nigo spaudai.

bei minėjimams. Velionis su sa
vo penkių asmenų šeima suda
rė atskirą instrumentalinį kvar
tetą, kuris ne vien mūsų tau
tiečius, bet ir kitus žavėjo.

Prasidėjus emigracijai, iške
liavo į Australiją du vyriausie
ji šeimos nariai: sūnus Vincas 
ir dukra Zofija. Įsikūrę, jie išsi
kvietė ir tėvelius su broliuku ~ 
Vaclovu, kuris, kad ir mažas, 
puikiai jau groja akordeonu. 
Nors ilgai, bet laimingai sutvar
kė visus formalumus, puikiai 
praėjo prieš sėdant į laivą pas
kutinį gydytojo patikrinimą. Ke
lionės išvakarėse apopleksijos 
ištiktas, nepasiekęs Australijos, 
ntikeliavo į Amžinybę.

Jo karstą lydėjo žmona, sū
nus, vietos dvasininkai bei gau
sus lietuvių, ukrainiečių ir kitų į 
Australiją emigruojančių trem
tinių būrys.

Naujai supiltas kapas su vai
niku lietuviškais užrašais Del- 
menhorsto katalikų kapinėse 
bylos, kad ir čia būta lietuvių.

Amžiną atilsį duok Jonui, 
Viešpatie! K.S.V.

duoda jam galimybės tęsti pa
mėgtąjį krepšinio sportą.

— Prasidėjus Korėjos karui, 
Kanados komunistai dar labiau 
suaktyvėjo. Sudburyje — Cop
per Cliffe prie INCO fabriko 
išeinantiems darbininkams da
linami atsišaukimai, kuriuose 
pasisakoma prieš kanadečių 
dalyvavimą Korėjos kare. At
sišaukimus pasirašo Darbo, — 
Progresyvių partija. JV

London, Ont.
Didžiulė gegužinė

Rugpiūčio 6 d. 2 vaL p.p. gra
žioje p. Stasio Kačiulio fermo
je: R.R. 4 Mondbridžicd, Londo
no KLB apylinkė rengia links
mą gegužinę su programa ir ki- 

togas bufetas su skaniais gė-

Tolimųjų ir artimųjų apylin
kių lietuvius prašome nepraleis
ti piogos. Jei lytų, visa progra
ma bus vykdoma naujoje sa
lėje. Iš Londono kursuoja auto
busai 2.15 ir 3.15 ved. p.p. punk
tualiai, nuo turgaus aikštės King

KLB Apylinkės Valdyba,.
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Kultūros Fondo atsišaukimas
Tautinė mūsų kultūrų sudaro 

žymiausią bei svarbiausią lie
tuvybės pagrindą ir stipriausią 
mūsų tautybės išlaikymo laidą. 
Todėl visų laisvų ir sąmonin
gų lietuvių pats didysis gyve
namojo meto uždavinys yra su
stiprinti šią mūsų tautinę kul
tūrą ir toliau ją ryžtingai ugdy
ti. Tautinės kultūros idealu turi 
tapti tas bendrasis visos gy
venti norinčios tautos židinys, 
apie kurį turi spiestis visi be pa
žiūrų ir įsitikinimų skirtumo, be' 
lietuviškai jaučią ir galvoją lie
tuviai, susirūpinę savo tautos 
likimu ir ateitimi. Šiuo bendruo
ju tautos židiniu turi tapti senai 
laukiamas ir plačia prasme su
prantamas Lietuvių Kultūros 
Fondas — visų lietuvių kultūri
nė institucija ir organizacija.

Aktualieji ir artimieji Lietu
vių Kultūros Fondo uždaviniai 
yra: remti ir skatinti lietuvių 
mokslą, literatūrą, meną, švie
timą, spaudą, gaivinti bei ug
dyti gimtąją kalbą, palaikyti 
tautines tradicijas bei savo pa
pročius ir tt. Šiam tikslui reikė
tų leisti ir plačiai paskleisti mū
sų mokslininkų bei menininkų 
kūrinius, suorganizuoti pasau
linę lietuvių meno galeriją, 
įsteigti bendrinės kalbos kultū
ros organą, sudaryti lituanisti
nių šaltinių centrą, remti lietu
viško teatro sutelkimą, žymes
niuosius meno ansamblius ii 
kitas lietuviškos dvasios kėli
mo bei gaivinimo apraiškas, 
leisti informacinius bei kitokius 
leidinius.

Šitam didžiajam tautos kultū
ros darbui reikia sutelkti ge
riausias jėgas ir surinkti visus 
galimus kapitalus. Todėl ne
delsdami organizuokime bend
rą Lietuvių Kultūros Fondą, ku
ris apimtų viso pasaulio lietu
vius ir prisidėtų prie Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėsuždavi
nių vykdymo.

Kaikuriuose kraštuose Lietu
vių Kultūros Fondo skyriai jau 
veikia. Australijoje jau yra su
organizuota ir Lietuvių Kultū
ros Fondo apygarda. Lietuvių 
Rašytojų Draugija, kuriai pri
klauso Lietuvių Kultūros Fondo 
organizavimo iniciatyva, savo 
1950 m. gegužės 6-7 d. Bostono 
suvažiavime nutarė pasiūlyti 
Cleveland© Lietuvių Kultūros 
Fondo skyriui eiti apygardos 
pareigas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, pagal statutą iš
rinkti tarybą ir susisiekti su 
LKF skyriais kituose kraštuose.

Lietuvių Kultūros Fondo Cle
veland© skyriaus valdyba jai

Lietuvių Rašytojų Draugijos pa
siūlytas pareigas priėmė ir šiuo 
atsišaukimu kreipiasi į visus JA 
V-bių lietuvių kultūrinius sam
būrius bei atskirus kultūrinin
kus — kviečia persiorganizuoti 
ir steigti LKF skyrius atskirose I 
vietovėse. Kai tik tokių skyrių 
įsisteigs, mes rūpinsimės su
kviesti Jungtinių Amerikos Vals
tybių apygardos suvažiavimą 
ir pagaliau prieiti prie LKF vy
riausios valdybos sudarymo.

Tikime, kad šis mūsų tautos 
gyvybinis reikalas bus kaip rei
kiant visų suprastas, ištisais 
amžiais lietuvių tautos kurtas 
kultūros lobynas bus ir toliau 
mūsų visų sutelktinėmis jėgo
mis sėkmingai turtinamas bei 
puoselėjamas ir šiuo sunkiuo

ju metu saugojamas nuo grės
mingos žūties arba sunykimo.-

Visais LKF skyrių organiza
vimo ir kitais reikalais prašome 
kreiptis valdybos sekretoriaus 
adresu: Jonas F. Daugėla, 1844 
W. 47 SL, Cleveland 2, Ohio.

Dr. S. T. Tamošaitis
Valdybos pirmininkas

J. F. Daugėla 
Sekretorius

Dr. P. Skardžius ir 
Ig. Malinauskas 
V ice-pirmininkai

Nariai:

A. Augustinavičienė, S. 
Barzdukas, A. Banys, O.
Michelich, V. Rastenis.

MALONŪS TAUTIEČIAI

Pasiėmėme suorganizuoti Lie
tuvių Kultūros Fondo skyrius 
JAValstybėse, tikrai širdingai 
džiaugtumėmės, jeigu ši akcija 
rastų pritarimo .ir Kanados lie
tuvių tarpe.

Skelbdami Tamstų dėmesiui 
mūsų valdybos atsišaukimą, 
kviečiame Kanados lietuvius 
imtis iniciatyvos organizuoti 
Lietuvių Kultjros Fondą ir gali
mai greičiau sudaryti šios or
ganizacijos Kanados apygardą. 
Susidarius, šalia jau veikian
čios Australijos LKF apygardos. 
JAV ir Kanados apygardoms, 
bus galima eiti prie pastovaus 
šios organizacijos vyr. valdy
bos sudarymo, kuri vadovautų 
visam šiam didžiuliam darbui 
viso pasaulio lietuvių bendruo
menės ribose.

Esant reikalui pasiruošę pa
tarnauti Tamstoms visomis in
strukcijomis ir informacijomis 
organizaciniais ir kitais klausi
mais.

Iniciatoriai maloniai prašomi 
kreiptis atsišaukime, nurodytu 
adresu.

Lietuvių Kultūros Fondo 
laik. JAV Apyg. Valdyba

Redakcijos prierašas. Kultū
ros Fondo reikalas yra gyvybi
nis ir mums lietuviams gėda, 
kad nei vieno bendro, nei pri
vačių fondų mes nesugebėjome 
suorganizuoti net nepriklauso
moje Lietuvoje. Fondo suorga
nizavimas išeivijoje yra dar 
reikšmingesnis, nes nuo lietu
viškosios kultūros išlaikymo 
priklauso visa mūsų išeivijos 
ateitis, o kurį metą — kol taute 
vėl atgaus laisvę — ir lietuviš
kosios kultūros puoselėjimas. K 
F Cleveland© skyrius imasi di

delio sveikintino darbo. Ta
čiau šis reikalas iškelia klausi
mų, kurių atsišaukimas neiš
sprendžia, o jų neišsprendus at
siranda sunkumų ne tik kana
diečiams, bet ir kitų kraštų lie
tuviams. Svarbiausias iš jų yra 
santykio Su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės organais klausi
mas. Kanados lietuviškoji ben
druomenė jau yra kelyje į kraš
to valdomųjų organų sudary
mą pagal VLIK paskelbtus Laik. 
PLB Nuostatus, kurių paragraf. 
59-62 numato PLB Kultūros Fon
dą. Kol nenustatytas KF ryšys 
su PLB, Kanados lietuviai jo 
kurti negalėtų, nes kūrimas 
bendrinės, visus apimančios or
ganizacijos būtų priešingas jau 
priimtajai krašto organizacinei 
struktūrai. Taigi būtų gera, kad 
iniciatyvą pasiėmęs Clevelan- 
do skyrius šitą reikalą išspręs
tų ir taip pat viešai paskelbtų.

Iš šio atsišaukimo net neaiš
ku ar čia šukiama organizuotis 
pagal tremtyje paruoštą KF sta
tutą, ar manoma paruošti nau
ją, ar gal jis jau ir paruoštas.

Pradedant organizavimo dar
bą, visa tai jau turėtų būti aiš
ku. Taigi ar čia privati institu
cija ar PLB organas in futuro?

Žosistų kongresas bus gausus

Jau vyksta pasiruošimai tarp- 
taut. JOC-istų kongresui Briuse
lyje rugsėjo 4-10 d. Jau liepos 
1 d. oficialiai įsirašiusių į kong
resą, kraštų skaičius siekė 37, 
su 351 delegatu. Ypatingai gy
vą norą dalyvauti kongrese pa
reiškė misijų kraštų JOC-istai: 
Ceilono, Indijos, Japonijos, Bo
livijos ir kt.

Zapiškio senutė bažny čia. XVI amž. statyba

OBE LĖLĖ (Vilnis)

(Iš partizanų dainų rinkinio)

Nenuvyski, balta obelėle,
Po sodybos mažu langeliu, 
Nenukriskit, sidabro lapeliai, 
Ant juodų šitos žemės kelių.

Saulė leidžiasi, niaukiasi skliautas, 
O aplink taip tamsu, taip klaiku...
Mano broli, vai kur nukeliausi. 
Drumsčia vėjas miškus ir laukus. t

Atsisėsk! ant slenksčio gryčiutės, 
Čia šalia obelėlė žydės.
Jos sidabro lapeliai baltučiai
Tau į širdį graudžiai prakalbės.-

Čia taip gera, jauku ir malonu....
Užsiverki sodelio vartus, 
Ar girdi staugia tėviškės kloniu 
Tie plėšrieji vilkai iš rytų.

Ach, tai jie mūsų mylimą žemę
Drasko, plėšo ir mūs jie suės 
Paklausyki, kaip kraujas srovena 
Iš nušautojo brolio širdies.

Paklausyk, kaip vaitoja žemelė,
Apšlakstyta lietuvių krauju,
Išvežti mūsų broliai, tėveliai 
Stovi nykūs nameliai be jų.

Nenuvyski, balta obelėle, 
Po sodybos mažu langeliu, .
Tu man primeni Lietuvą mielą
Ir visus mūsų laisvės kelius.

.. - . ..

ANTANAS ŠALČIŪNAS

TROŠKIMAS

Viešpatie! Numynus tiek beprasmiško jau kelio 
Leisk vėl man tėviškės saulėleidžius regėt, 
Ir prie berymančio, gimtoje žemėje, smūtkelio 
Gyvenimo tą sunkią naštą leisk padėt.

Leisk plaukti džiaugsmo upėms kada aš taip ištroškęs 
Esu, be tėviškės gailios rasos lašų.
Klaikiu keliu, ir laimę jau kažkur nubloškęs 
Vien karčią dalią sau ir artimui nešu.

Leisk pilką ilgesį, sekiojusį mane tiek kartų, 
Pro senų kryžių lauką amžinybėn nulydėt, 
Ir vargą juodą, sielvartą ir skausmą kartų
Prie Tavo šventų kojų, Viešpatie, padėt...

L K. Vadovo prenumeratoriams
Paskutinis priminimas

Iš LKVadovo leidėjų praneši
mo spaudoje žinome, kad kny
gos prenumerata yra padidinta 
ir kad knyga netrukus pasiro
dysianti. Kad knygą greičiau 
gautų, jos prenumeratoriai, ku
rie prenumeravosi pas mane, 
prašomi paskubinti primokėti 
skirtumą ir pranešti dabartinį 
savo adresą.

1. Kas įmokėjo 2 dol., tas da: 
atsiunčia 1.50 dol.;

2. Kas įmokėjo 3 dol. — at
siunčia 50 et.; * .

3. Kas įmokėjo Vokietijoje 10 
DM., o dabar gyvena Kanado
je — primoka 1,50 dol. ir prane
ša savo senąjį Vokietijos sto
vyklos ir dabartinį vietnnį ad
resą;

4. Kas prenumeruojasi nau
jai po š.m. liepos mėn. 1 dienos 
— moka jau po 4,50 dol.

Kai tik susidarys didesnė pil
nai atsilyginusių grupė — jų

sąrašą tuojau pasiųsiu leidė
jams, kurie išsiuntinės knygą. 
Dėl to reikalą reikia sutvarkyti 
greitai. Daugiau priminimų ne
bus skelbiama. Šį pranešimą 
geriausia tuojau išsikirpti, kad 
neužsimirštų.

Šia proga dar norėčiau pažy
mėti, kad niekam nesiunčiau ir 
nesiunčiu pinigų gavimo pa
kvitavimų, nes 1. daugelis^ kas 
toliau gyvena, turi pakvitavimo 
vietoje pašto perlaidos atkarpą, 
kiti gi, kur gyvena arčiau, prie 
progos galėtų pasitikrinti pas 
mane. 2. atskirų pakvitavimų 
siuntinėjimas pareikalautų žy
mių išlaidų (visas ir taip gana 
gausias susirašinėjimo išlaidas 
aš moku pats savo pinigais, 
kaip asmeninę auką tai knygai 
išleisti).

P. Štuopis,
1.04 Wright Ave. Tel. KE 4703

Toronto 3, Ont.

Redakcijai prisiųsta
Ateitis. Birželio-liepos, 19€O 

m., Nr. 4-5 (16-17), 36 psl., 20 
iliustracijų ir viršelis. Turiny: 
A. S. Pocius, Mažos tautos dide
lės kančios; A. Maceina, Kas 
yra krikščionybė —- žodis ar gy
venimas? ; J. K., Krišč. mistika 
Dostojevskio kūryboje; kun. VI. 
Dielininkaitis, Palaimintųjų gar
bė; Z. Ivinskis, Kova — liet. t. 
egzistencijos svarbiausias veiks 
nys; St. Barzdukas, J. Jablons
kis;. Pr. Kozulis, Jaunystė tarp 
knygų; Liet, vyskupų laiškas — 
visam liet, jaunimui; A. Kepa
las, Žalgirio mūšis; V. Cukuras. 
Saulėto džiaugsmo dalintojai; 
Kapeliono laiškas buv. tremties 
gimnazijos moksleiviams; Dail. 
A. Tamošaitienė, Liet, tautiniai 
drabužiai; A. Pukulis, Kaip Jur
gis Pliauga pasidarė ameriko
nu; A. B. Paulius Stelingio ir A. 
Miškinio eilėraščiai, keletas 
smulkesnių dalykėlių, kreivos 
šypsenos ir plati apžvalga.

Nemunas, 1950 m. gegužės 
mėn., 1 Nr., numerio leidėjai 
Liudas Dovydėnas ir Henrikas 
Žemelis, 6 iliustracijos, 32 psl., 
Viršelio užrašas ir 3 skyrių vin
jetės Pauliaus Augiaus.

Viršelio 3 psl. dar skaitome: 
Nepriklausomas kultūros žur
nalas, redaktorius L. Dovydė
nas, techn. red. A. Rūkas, me
no red. P. Augius, redakcinė 
kolegija 7 asmenys, leidžia lie
tuviškų Raštų Rėmėjai, techn.

spaudos darbą atliko leid. "Sū
duva". . ■

Turiny H. Žemelio, V. Trum
pos, V. Alseikos, B. Railos 
straipsniai, Dovydėno du be
letristikos dalykėliai, Dr. J. Balio 
išspausdintos 152 patarlės, Mai
ronio, Meko ir Miškinio po ei
lėraštį ir apžvalga.

Bronius Budrumas, Kas ber
nelio sumislyta ir Oi kas sodai, 
vienam balsui su fortepionu, išL 
Prošvaistė.

> Lietuvių Šalpos Draugijos 
Prancūzijoje Biuletenis, Nr. 4, 
1950 mė birželio 14 d„ Paryžius, 
16 psl., Spausdintas rotatorių. 
Turiny paminimas Lietuvos tra
gedijos dešimtmetis, vysk. Mo
tiejus Valančius, Dr. Kazys Gri
nius, apžvelgiami tarptautiniai 
įvykiai, duodama žinių iš pa
saulio liet gyvenimo ir pačios 
draugijos kronikos.

"Tremtis"

Naujas savaitraštis, einąs 
Memmingene vietoje "Lietuvio", 
redaguoja Simas Miglinas. Nr. 
1 išėjo liepos 4 d. Tai "Lietuvio" 
išvaizdos 4 psl. laikraštis, nes 
spausdinamas tomis pačiomis 
priemonėmis. Redaktorius ža
da laikraštį vesti visiems lietu
viams bendru kovos dėl lais
vės keliu. Žada duoti daugiau 
medžiagos iš Lietuvos ir tikisi, 
kad "Tr." parems prenumerato
mis užjūrio broliai, be kurių jis 
negalėsiąs išsilaikyti.

PR. KOZULIS

DAKTARAS IR 
žmonės

(Tęsinys iš praeito numerio)

— Bet, aš manau, panele, skaudžiai apsivilsite...
— Viena: aš čia norėjau važiuoti ir apie nusivylimą negali 

būti jokios kalbos, o antra: turbūt inspektorius pranešė mano 
vardą, kad esu Laimutė. Man tas vardas labai patinka, ir kitai© 
prašau nevadinti, ■.— staiga ji nutraukė mano nuobodžius žodžius 
ir nusišypsojo. Ta šypsena man pasirodė tokia pažįstama h 
kūdikiška — panaši į vaiko iškrėtusio pokštą ir linksmai lau
kiančio, kas bus toliau- Aš nesusigriebiau, ką atsakyti ir kvailai 
šypsodamasis žiūrėjau į ją. Pajutau, kad aš — visame kaime 
laikomas išmintingiausiu žmogumi, prieš tą mergaitę tesu kūdi
kis. Jos staigūs ir laisvi gestai tuojau man priminė mano dramb
liškus judesius ir aš nedrįsau kurį laiką net pajudėti.

.Atsisveikindama ji prašė būtinai ateiti kitą dieną ir išaiš
kinti, kaip reikės mokykloje dirbti, nes ji tik gimnaziją baigusi 
ir galinti prieš savo mažutėlius susikompromituoti.

Grįžau namo apimtas keisto nerimo: sulaukt sulaukiau drau
go, bet tas draugas teikia daug rūpesčių. Neįprastai gera jos 
nuotaika man nepatiko — galbūt todėl, kad jos būtybė pasirodė 
didžiuliu kontrastu visai pilkąją! kaimo kasdienybei, rudeniui 
ir man.

Kitą popietę, vos man grįžus iš mokyklos, ji atėjo pas mano.
— Matai, ponas vedėjau, kokia aš nekantri pati viena atlė

kiau ir kelią suradau. Pakeliui šuo užpuolė, bet aš surikau ir 
jis pabėgo.

Man dar tebeūžė galva nuo mokyklos trukšmo ir aš, išgirdęs 
jos gyvą čiauškėjimą, nudžiugau.

— Bet kodėl mane ponu vadinate, juk aš irgi, rodos, esu 
krikštytas, •— užsipuoliau ją, atsiminęs vakaryštį mūsų pokalbį.

— Gerai, sutinku, — visados vadinsiu ne ponu, bet vedėju.
— O kam dar tai? ...
— O todėl, kad tai gražus — grynai lietuviškas žodis ir gimi

ningas su žodžiu "vesti".
Jos didelės, linksmos akys žiūrėjo tiesiai į mane. Man atrodė, 

kad ji mane atydžiai tyrinėja, lyg kokį retą laukinį egzemplio
rių ir jeigu pasirodysiu jos dėmesio vertas — pasiims sau.

— Nežiūrėkit, kad aš tiek daug tauškiu, mat, pripratusi visą 
laiką matyti daug žmonių, vis dar negaliu įeiti į naują padėtį,
— nuramino mane, matydama, kad aš vis dar jos varžausi. 
Paskui ji su didžiausiu dėmesiu klausinėjo, kokia mokykloje pro
grama ir prašė mane sustatyti pamokų tvarkaraštį.

Aš paprašiau šeimininką vyno bonkos. Senukas linksmai 
krapštydamasis rūsy tarė:

— Graži naujoji mokytoja. Seniau vedėjas ir mokytojas nesu
tikdavo ir nebūdavo geruoju -— dabar atrodo bus kitaip. Net 
man — seniui ir tai tokia tvarka patinka.

Laimutė mielai sutiko paragauti aukštaitiškos rukšlelės. Aš 
pastebėjau, kad ji nuo to vyno pasidarė tylesnė, rimtesnė ir 
nuliūdo.

— Sakyk, Laimute, ar tik aš nebūsiu ką negerai pasakęs? 
Aiškiai matau, kad nuliūdai, — paklausiau įsidrąsinęs. Ii atsi
duso ir arčiau paslinko į mane.

— Oi, ne. Aš tik dabar pradedu jausti tą didžiulę rudenio 
rimtį ir tylumą. Man rodos, kad staiga čia atklydusi sudrums
čiau tą ramų laiko tekėjimą ir suteikiau tau netikėtų rūpesčių.
— Iš rudens prieblandos vėl maloniai spinduliavo didelės jos 
akys.

Aš ją įtikinau, kad be jos ta kasdienybė, rudens dienos ir 
naktys panašios į kalėjimą, ir ji vėl nudžiugo, bet jau niekad ne
bebuvo tokia judri ir šneki, kaip pradžioje.

Aš ją lydėjau namo ne vieškeliu, bet tiesiai, artesnių takeliu. 
Iš balų kilo vėsus rūkas, o ant pievų dėjosi trapi šalna. Praeinant 
pro sodybas, nuo stingstančios žemės skambėjimo ant mūsų gal

vų krito paskutiniai jaunų liepų lapai. Vienas nutūpė ant jos 
puikių plaukų skyrimo.

— Žinotum, aš niekad netikėjau, kad gali būti tokia savaip 
graži ir mįslinga rudenį ištuštėjusi mūsų žemė. Man rodos gir
džiu jos ritmą, kuris virpina žmones ir dangų...

Aš, klausydamasis jos keistos kalbos, nejučiom pridėjau:
— Laimute, iki šiol čia nebuvo jokios didybės nei ritmo. Buvo 

vien purvynas. Tai viską daro tavo širdies plakimas.
Jos svajingą veidą nušvietė tokia nematyta, gaivi šypsena, 

kuri, lyg*staiga išsiveržęs šaltinis, užliejo prasidedančią rudenio 
naktį.

Atsisveikindama ji man linktelėjo galvą ir iš jos plaukų su- 
geltęs lapas nukrito po mūsų kojom.

Gruodžio pradžioje užėjo lietūs, nuvaikė sniegą ir vėl paleido 
pašalą. Atsivėrė glitus purvynas.

Laimutės mokykloje vienu metu keli mokiniai susirgo difte
ritu. Turėjo porai savaičių darbą nutraukti. Aš veik kasdien pas 
ją nuklampodavau. Jei kurią dieną nenueidavau, ji skųsdavosi, 
kad paskutinis žmogus ją apleido. Kartais nuėjęs ilgai turėda
vau palaukti, kol ji grįždavo nuo savo ligonių. Ji pareidavo pri- 
sėmusi kojas ir labai susirūpinusi, kad tėvai per ilgai delsia ne- 
veždami susirgusių ligoninėn, kad paskui nedezinfekuoja butų* 
ir kad neizoliuoja ligonių nuo sveikų vaikų. Aš netikėjau, kad 
pas ją gali būti tiek praktiško supratimo ir energijos. Galbūt tik 
dėka Laimutės rūpesčio-epidemija kaime nebesiplėtė.

Vieną labai lietingą ir purviną vakarą aš jos neaplankiau. 
Kitos dienos vakare ją pačią radau sergančią. Veidai saulėly
džio spinduliuose buvo raudoni, kaip ugnis.

— Matai, vieną dieną neatėjai ir kas atsitiko, dar vieną bū
tum neatėjęs ir manęs tikriausiai būtum neberadęs. — Balsas 
buvo duslus ir vos girdimas, o man ištiesta ranka vėsiame kam
bary garavo, lyg būtų ištraukta iš verdančio vandens.

(Bus daugiau) ,

O būtų gaila, jei Vokietijoje 
lieką lietuviai jau nebeturėtų 
jokio laikraščio. Jį tiktų gal net 
perimti tenykštėms organizaci
joms arba nors paremti. Rei
kia tikėtis, kad taip ir įvyks, ta
čiau, žinoma, su sąlyga, jei 
’Tremtis" neis triukšmaujančiu 
— žūt būt, dėmesį traukiančiu 
"Lietuvio" eitu keliu. Įvertintas 
ir paremtas gali būti tik tikrai 
pozityvus darbas.

— ProL Dr. Vincas Krėvė, 
Philadelphijos Universiteto As- 
so profesorius, šiuo metu gyve
na pas Dr. A- Salį, Pa, kur bai
gia antrąją dalį savo "Dangaus 
ir Žemės Sūnų". Neseniai jis 
pabaigė kitą rašinį mažesnio 
formato — apysaką, pavaiz
duojančią, kaip sovietai gabiai 
prisivilioja žurnalistus ir rašy
tojus, net tuos, kurie anksčiau 
buvo jiems nepalankiai nusi
teikę.

ProL K. Pakštas išrinktas pa
stoviai užimti ordinarinio profe
soriaus vietą Duąuese Universi
tete Pittsburge. Tuo tarpu iki 
rugpjūčio 11 d. profesorius 
skaito paskaitas vasaros se
mestre tame pačiame universi
tete. Po to profesorius žada vyk
ti aplankyti Kalifornijos.
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Iš plataus pasaulio Kanada taip pat shp 
kariuomenę?

KANADOS ŽINIOS

Prezidentas Trumanas liepos 
27 pasirašė kariuomenėn šauki
mo įsakymą ištisiems metams, 
kuris, žinoma, reikalui esant 
galės būti pagriežtintas. Rugsė-

Liepos 24 d. prezidentas Tru-

ną atstovų rūmai vienbalsiai

Caparetto iškarto paėmė 300 
tūkstančių italų belaisvėm Du 
syk tiek tada išbėgiojo, dezer
tyravo. Kažin kaip bus dabar?

to pasiųsti sausumos kariuome-

metis specialių ginklų daliniais. 
O tam, žinoma, reikės pinigų, 
tad jau kalbama apie naujus 
mokesčius.

100.000 atsarginių. Tuo būdu 
šaukiamųjų skaičius rugsėlo 
mėn. padidintas 20.000 !r 50.0'3*1 
šuolio mėn.

Kanu pranešama, kad didi 
narnos oro pajėgos. Vietoje esa
mų 48 oro laivyno grupių se
kančiais metais bus suformuo
tos 58, o 1953 m. sausio mėn. 
jos bus pakeltos iki 69. Tam rei
kės pridėti naujų 136.000 vyrų.

kokį kariuomenės skaičiaus ap
ribojimą. Kartu priimtas ir ant
ras bilius tarnybos laiką pratę- 
siąs visais metais.

Senatas abu bilius taip pat 
patvirtino ir jie pasiųsti pasira
šyti prezidentui.

Pądėtis, atseit, laikoma rim
ta. Dėl to tai ir prezidento siū
lymas padidinti mokesčius 5

Skiria paramą Korėjai

Turkijos vyriausybė specia
liame posėdy liepos 25 d. nu
tarė pavesti JTO dispozicijai I 
45Ū6 savo karių, kurių perve
žimo bei paskirties klausimas 
paliktas JTO.

vesnis prašymas 10 bil. dol. ka
ro reikalams, sutikti palankiai. 
Vienas atstovas pareiškė, kad 
III pasaulinis karas galįs užsi
liepsnoti kiekvienu momėn’u.

D. Britanijos nutarimas

pasiųsti taip pat ir sausumos 
Kariuomenės esąs padarytas tik 
dėl to, kad nenorėta palikti ka
riauti vienas JAV. D. Britanija 
susitarė sudaryti vieną diviziją 
kartu su Australija ir N. Zelan
dija, kiekvienam kraštui duo- 

- aant po brigadą. Kiek ištiktųjų 
karių bus pasiųsta, neskelbia
ma. Spėjama, kad nuo 1000 iki 
5000 iš kiekvieno krašto. Krašto 
apsaugos min. Shinweil pareiš
kė, kad tai būsią pestininkci, 
šarvuočiai, artilerija ir techni
niai daliniai bei jiems išlaikyti 
reikalingas adminis’racinis per
sonalas.

Liepos 27 d. Australijos ka
riuomenės ir laivyno ministeris 
J. Francis pareiškė, kad Austra
lija, galbūt, pasiųsianti visą di
viziją, ty., per 10.000 karių. Ta
čiau galutinas skaičius būsiąs 
nustatytas po min. pirmininko 
Menzies pasikalbėjimo su pre
zidentu Trumanu Vašingtone, 
"į kur jis vyksta iš Londono. Tuo 
pat metu pranešama, kad be 
jau operuojančių dviejų naikin
tojų, būsiąs tuojaus pasiųstas 
dar vienas. Ir išviso Australija 
turinti pasiruošti karui. Savano
riai einą gausiai. > -s

Iš N. Zelandijos pranešama, 
kad ji pasiųsianti 1.200 karių.

Opozicijos vardu A. Eden D. 
Britanijos parlamente pareiškė, 
kad opozicija šiam žygiui prita
rianti, bet šita pagalba jokiu 
būdu neturinti susilpninti D. Bri
tanijos pajėgų vakaniose ir Ar
timuosiuose Rytuose.

Tuo būdu tuo tarpu JAV pa
galbos Korėjoje prižadėta pa
siųsti: 4.500 turkų, 4000 Thai- 
lando, 30 karininki Bolivijos, 
neaprėžtas nedideli s skaičius 
Kubos ir Britų pasaulio divizija.

Į JAV kariuomenę priima 
tik piliečius

Į rekrutavimo biurą Detroite 
buvo atvykę užsirašyti savano
riais 30 kanadiečių, bet nei vie
nas nebuvo priimtas. Vienas 
biuro tarnautojas paaiškino, 
kad gali būti priimti tik piliečiai 
ir tie JAV gyventojai, kurie jau 
įteikė pirmuosius pilietybės po
pierius.

Albanai Britams nemoka

Už Albanijos pakrantėse pa
skandintus du laivus, su kuriais 
žuvo 44 žmonės. Tarptautinis 
teismas priteisė $2.613.000, bet 
Albanai nemoka. D. Britanijos 
užsienių reikalų viceministeris 
E. Davies parlamente pareiškė, 
kad, jei dar vienos derybos ne
duosią vaisių, jie imsiąsi kitų 
priemonių.

Sovietai nepriima "baltųjų" 
rusų

Iš po revoliucijos pabėgusių 
"baltųjų" rusų apie 5-6000 dar 
tebebuvo Jugoslavijoje. Tito dar 
1949 m. gruody pradėjo juos iš 
krašto varyti. Sovietai jų nepri
ima, tad jie išvaromi — be jokio 
politinio tikrinimo — į satelitų 
kraštus, kur jų likimas nežino
mas. Kiti bėga — vieni į Tries-1 
tą, kiti į Austriją, kur yra jau 
susirinkę 1700. Jugoslavijoje lei
džiama pasilikti tik tiems, kurie 
vedę jugoslaves. , ; -

Prasidėjusioje' Atlanto pakto 
valstybių konferencijoje ameri
kiečių atstovas, asistuojąs Ache 
šonui, pasakė kalbą, kurioje, 
nurodydamas, kad Korėjos ka
ras iškėlęs reikalą kiekvienu 
momentu ir kiekvienoje vietoje 
būti pasiruošus atmušti komu
nistų ataką, siūlė numatytąją 
apsiginklavimo programą su
trumpinti per pusę, ty. ją baigti 
ne 1954, bet 1952 mt.

— DETROITAS. — General 
Motors Corp, yra pirmoji firina, 
kuri Korėjos karui prasidėjus 
gavo užsakymus gaminti tan
kus. Tuo tarpu būsią pagami
nama mažiausia 12 tankų kas 
dieną.

Susirūpinę penktąja kolona

Prezidentas Trumanas per
spėjo tautą budėti šnipinėjimo, 
sabotažo ir kitų panašių veiks
mų akyvaizdoje. Dabartinis ka
ras vykstąs ypatingose sąlygo
se. Komunistai, kaip piliečiai, 
— o jų yra 52.000 — galį būti 
išskirti iš viešojo. gyvenimo tik 
padarę nusikaltimą. Jų negali
ma uždaryti, kaip kad prakti
kuojama su priešo krašto pilie
čiais. Dėlto prezidentas ragina, 
pastebėjus kokį įtariamą daly
ką, tuojaus pranešti FBI įstaigai.

Berlyno kongreas pasibaigė
Ko buvo susirinkę tiek daug 

Europos komunistų ’vadų į Ber
lyną per "Vienybės partijos" 
kongresą taip ir neaišku. Para
dams, Pieck ir Grotewohl per
rinkimui, naujojo penkmečio 
plano paskelbimui, "taikos" 
troškimų pareiškimams jų tiek 
daug tikrai nereikėjo. Dalyviai 
rado, kad turėjo būti padaryta 
kaž kas slapto, tačiau ar tikrai: 
tai buvo kominformo posėdis, 
ar Vokietija į jį priimta, dar ne
aišku. Italijos Togliatti, Prancū
zijos Duclos, Anglijos Pollit ar
ba Lenkijos tikrasis valdovas 

į Berman, tikrai be reikalo neva
žiavo.

Socialistai užsispyrę priversti 
karalių Leopoldą atsisakyti sos
to. Liepos 27 d. prieš karališ
kuosius rūmus įvyko jo priešų 
demonstracijos, privedusios 
prie kruvinų susidūrimų su jo

niomis, vienas žmogus užmuš
tas, o ligoninėn nuvežta 18. Mi
nioje jau buvo šauksmų: "| kar
tuves Leopoldą!" Apie 300.000 
darbininkų pradėjo streiką. Ju
dėjimas plečiasi, apimdamas 
netik Briuselį, bet ir tolimas 
apylinkes. Ir šį kartą apie 150 
automobilių su karaliaus šali
ninkais buvo atmovę net iš 
Gento.

JAV Vokietiją gins

Liepos 27 d. JAV oficialiai 
pranešė V. Vokietijos vyriausy
bei, kad jos puolimo atveju Vo
kietiją ginsiančios. Tai buvę 
padaryta norint susilpninti So
vietų ir Rytų Vokietijos propa
gandą, siūlančią Vokietijai kon
flikto atveju likti neutraliai.

— LONDONAS. — Darbiečių 
atstovai siūlo nustatyti' ribas, 
kurias Sovietams peržengus bū
sianti panaudota atom, bomba.

—- TOKIO. —- Liepos 27 d. 
pranešta, kad į operacijas Ko
rėjoje įsijungė didieji JAV bom
bonešiai B—29.

— VAŠINGTONAS. — Šią 
vasarą JAV užregistruota 814 
poliomelyčio susirgimų.

— LONDONAS. — Churchill 
sūnus Wiliam Randolph nuvy
ko Į Korėją kaip "London Daily 
Telegraph" korespondentas.

— ROMA. — Itąlija nutarė 
savo kariuomenę padidinti iki 
250.000. Iki šiol buvo 170.000.

Indonezija vienijama

Indonezija rugpiūčio 17
■ švenčia savo, nepriklausomy
bės 5 metų sukaktį. Ta proga 
liepos 20 d* paskelbta visų 16 
valstybėlių centralizavimo prog 
rama, kuri bus pradėta vykdyti 
nuo jubiliejinės dienos. Rezul
tate ten turėtų susikurti nauja 
stipri valstybė.

d.

mas reikalas taip pat persvars-

pranešama, kad Kanados vy
riausybės sprendimas nesiųsti 
kariuomenės į Korėją buvęs pa
remtas 4 pagrindiniais sam
protavimais, iškeltais Atlanto 
pakto valstybių konferencijoje 
Londone:

1. Nors karas prasidėjo Ko
rėjoje, bet didžiausia taikai 
grėsmė tebėra Europoje.

2. Nors buvo šiokių tokių 
bandymų suvienodinti JAV, D. 
Britanijos ir Kanados kariuome
nių ginklavimą, tačiau jos dar 
tebenaudoja skirtingus ginklų 
tipus.

3. Karo atvejy Kanada tebė
ra pagrindinė D. Britanijos

Kanados pramonė

Jau prieš keletą savaičių JAV 
pasiūlė Kanadai įsijungti su sa
vo pramone į pasaulio ginkla
vimąsi, pradžiai pažadėdamas 
užskymų $15-25.000.000. Rug- 
piūčio 8 d. įvyks abiejų šalių. 
pasitarmias tuo reikalu, kuris 
nustatys tikslią plano schemą.

Kanadiečiai | kariuomenę 
neina

Kaip “pietiečiai” puolė
Italija ginsis

Senųjų Romos legionų garsas 
Italijoje senai išblėso. Karių 
garbės italai jau senai nebe
turi. Bet kaip Atlanto pakto na-

atsargos pašaukti tarnybon ge
nerolai ir karininkai ir pririnkta 
jaunimo — daugiausia 18 m. 
jaunuolių — net 12 divizijų De
ja, jie neapmokyti ir_kareivinė- 
se tebelaukia amerikoniškų 
ginklų, kurių pirmieji transpor
tai jau pasiekė Italiją. Bet dar 
daug reikia.

Italijos strategai yra nuspren
dę kraštą ginti pirmiausia ant 
Isonzo upės, ty. III Pasauliniam

Liaudies tribunolai Kinijoje

Visų komunistinių kraštų pa
vyzdžiu, Kinijoje įsteigti liaudies 
tribunolai, kurie beapeliaciniai J kare frontas čia turėtų eiti ten, 
gali pasmerkti mirti ar kitomis | kr italai gynėsi nuo Austrų 1 
bausmėmis. Tai esą priemonės,' Pasaulinio karo metu. Nuo aus- 
prieš dažnėjančius “kontrrevo- ‘ Irų jie tada apsigynė, bet atėję 
liucinius" veiksmus. vokiečiai frontą sulaužė ir prie

* I
"Reiskite jausmus gėlėmis — skambinkite AD 1618
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Kurį laiką svarsčiusi ką sa
kyti, Maskva Gromyko lūpo
mis pagaliau paskelbė, kad ag
resorius yra ne šiaurės, bet pie
tų Korėja, kurią sukurstę ameri
kiečiai. Kas skaito ir čionykš
čius bolševikinius laikraščius, 
pastebėjo, kad minimas pietie
čių užpuolimas, kurio metu pa- 
vojun buvo patekę ir pora ame
rikiečių.

Tai buvo lygiai 2 savaitės 
prieš karo pradžią — birželio 
mėn. 11d.

Birželio 10 d* šiaurės Korėjos 
radio stotys paskelbė atsišauki
mą į pietiečius, kviesdamos pri
siųsti delegatus į lonioną, esan- ' 
tį ant sienos, pasitarti dėl abie- Į 
jų Korėjų susivienijimo ir pilim-1 
ti taikos atsišaukimus. Pietų 
Korėjos valdžia ir organizaci
jos nusprendė nesirodyti. Pa
sienio sargyboms buvo įsakyta 
nieko neišleisti ir neįsileisti. Iš 
korėjiečių nevyko niekas, bet 
nuvyko pažiūrėti, kas ten bus, 
JTO vad. Korėjos Komisijos na
rys amerikietis. Pietiečiai po il
gų kalbų jį per sieną vis dėlto 
praleido. Ten nuvykęs jis rado 
3 komunistų emisarus, kurie 
betgi atsisakė priimti jo atsiga
bentą pasiūlymą visuotinų ben- 

• drų rinkimų, o jis, žinoma, ne
galėjo kalbėtis korėjiečių var
du pagal jų siūlymus. Taip nie
ko nesutarus, tie jį palydėjo 
prie sienos* Atsisveikinant įvy-

pietiečių "provokacija", ypač 
kad ten buvo suimti trys šiau
riečiai, kurie ir dabar dar kaž
kur sėdi.

Kas persikėlė Korėją?

JAV žurnalistai dabar nori 
dasikasti iki šaknų, kas ir ko
kiais sumetimais pasiūlė Korė
ją perskelti pagal 38 paralelę. 
Valstybės Departmente jiems 
atsakoma, kad tai padaryta bu
vę pagal kariškių pageidavi
mus. Kai jie kreipisi į štabą, 
ten sako klauskit diplomatų, c 
kariškiai su tuo neturėję nieko 
bendra. O ištiktųjų paslaptis 
paskendo Juodojoje jūroje. Roo
sevelt patarėjų Jaltoje keli jau 
mirę, Alger Hiss, sovietų šni
pas, sėdi kalėjime, tad ir nebė
ra liudininkų... Aišku tik, kad 
Trumanas Potsdame užant
spaudavo tik tai, kas Jaltoje bu
vo suredaguota.

Sabotažas kom. Kinijoje

Kinų komunistai, visų komu
nistinių kraštų pavyzdžiu, pra
deda kovą su "nacionalistų įsi- 
filtravimu į liaudies respulbikos 
gyvenimą" bei sabotažo veiks
mais. Esą, pereitais metais bu
vę 253 sabotažo atsitikimai* 
Vienas sabotažininkas sugadi
nęs 800.000 porų batų Mukde
ne, pridėdamas kažkokių odą

negali sparčiai vykdyti savo ir 
JAV ginklų suvienodinimo pro
gramos, kol to nedaro D. Brita
nija.

4. Kanados dalinį Korėjoje 
apginkluoti svetimais ginklais 
būtų netikslu, o savų pristaty
mas mažam daliniui perbran- 
gus. Jei ten operuotų ir daugiau 
Jungtinės Karalystės pajėgų, ir 
Kanadai savąsias siųsti būtų 
įmanoma.

Pirmasis sprendimas buvęs 
padarytas pirmiausia turint gal
voje čia suminėtą 1 punktą. Jei 
dabar JAV Atlanto pakto vals
tybes šaukia į Korėją, tai išei
nant iš naujo samprotavimo, 
kad gresia atsirasti naujų židi
nių ir kad įvykiai įsidegs ne 
staiga,-bet laipsniškai, per ilgą 
laiką. Kanada betgi jaučiasi 
pirmiausia esanti Europos gyn. 
sistemos nariu ir mano, kad 
JAV sutiks, kad jai tiksliau yra 
remti D. Britanijos pastangas 
negu siųsti savo karius į Korė
ją, nors naujoji padėtis ją ir 
įgalintų tą padaryti.

Kanados karinės priemonės

Iš oficialių Kanados sferų 
pranešama, kad visos priemo
nės, kurių dabar vyriausybė 
imasi, esą iššauktos savo kraš
to saugumo reikalavimų, bet 
ne Korėjos karo. Tą karą rem- 
dama vyriausybė pasiuntusi 
3 laivus ir 8 lėktuvus- Iškeltam 
tarptautinės brigados sumany
mui ji pritarianti, bet iniciaty
vos ji nesiimsianti.

Kanada laukia, kad JAV jos 
pramonei duos naujų užsaky
mų ir pati pasisiūlė pagaminti 
ginklų reikalingų Vakarų Eu
ropai apginkluoti. Savąjį karo 
biudžetą Kanada mano padi
dinti iki virš % biliono dol. Tuo 
tarpu ir naujų karių rekrutavi- 
mą ir ginklavimąsi pradeda se
nuoju biudžetu. Kiek jau yra 
paskelbta, žinoma, kad vietoje 
dviejų kovos lėktuvų eskadrų 
jau yra kuriamos penkios (ryšy 
su tuo lėktuvų gamyba padidin
ta, ypač sprausminių F86 ir 
CF100) . Vietoje į Korėją išsiristų 
3 naikintojų iš Ramiojo vande
nyno, ten pastatomi 2 naikintu
vai po 1700 tonų — Crescent ir 
Crusader ir minininkas Osha- 
wa. Tuo tarpu rytinis pakraš
tys sustiprinamas 2000 tonų 
naikintuvu Nootka ir’naikintu- 

I1 vu Wallaceburg. Jau kalbama 
apie įjungimą į aktyvią tarny
bą visos eilės kitų laivų, net 
kreiserių, po karo pasiųstų į at
sargą. Atrodo, kad didesnis lai
vynas bus formuojamas Atlan
to vandenyne, Europos pusėje* 
Atgaivinama taip pat visa eilė 
po karo išformuotų sausumos 
kariuomenės dalinių — pir
miausia 5 pulkai su atitinka-

Iki liepos 27 d. verbuojant nu
matytus 10.000 savanorių To
ronte rasta tinkamų ir priimta 
vos 20. Atranka daroma didelė. 
Reikalaujama geros sveikatos 
ir kad būtų baigęs aukštesnią
ją mokyklą — High School 
Pasiteiravimų esą daug, bet, 
pasak' vieno verbavimo punk
to pareigūno, daugumas nenori 
3 metus- vaikščioti uniformuoti 
Kanados laukais. Esą, jei būtų 
nutarta pasiųsti į užjūrius, daug 
rašytųsi. Pagal dabartinę padė- 

’ tį visoje Ontario provincijoje 
gal vos 200 tebūsią surinkti

Pragyvenimas brangsta

Tiek JAV tiek Kanadoje neri
mas dėl karo padidino žmonių 
apsipirkimą, o maisto kainos 
gerokai šoktelėjo. Jau pabrango 
mėsa, ypač jautiena, kava, ka
kao- Prgyvenimo rodyklis pra
eitos savaitės antroje pusėje pa 
kilo iki 165,4.

Kita vertus laukiama geres
nių uždarbių ir didesnio darbo 
jėgos pareikalavimo, nes įmo
nės gauna naujų užsakymų ir 
gamybą didina. JAV ir savos

16 kanadiečių gręžikų, dirbę 
Korėjoje vienos JAV firmos tar
nyboje, pagaliau grįžo sveiki 
namo. Jie pasakoja, kad prasi
dėjus karui, per 9 vaL turėję 
išvykti ir buvę atvežti į Pusan 
uostą korėjiečiui šoferiui va
žiuojant be sustojimo. Iš Japo
nijos į JAV jie buvę atvežti lėk
tuvais. Pirmieji 6 grįžo liepos 
25 d. — lygiai po mėnesio pra-

• sidėjus karut

— QUEBEC. — Quebec pro
vincijos vyriausybė nori vėl už
drausti margarino gamybą. Tai 
norima padaryti ūkininkų labui.

— WINNIPEG. — Miesto ta
ryba svarsto pasiūlymą leisti

eiti skersai gatvę ir prie raudo-

trumpas ir bereikšmis, į kurį 
tada niekas neatkreipė dėme
sio, o dabar komunistai visą 
savo ^puolimą pdjteisina etna

tai nebuvo "raudonasis specia
listas"?). Tslngtao tekstilės fab-

kyti net 20 dienų.

ra pasiekę tokio masto, kad 
įmonės turėtų atidaryti naujus 
skyrius ar sulaikytas įmones 
paleisti, bet pagyvėjimas jun
tamas. Tuo tarpu JAV užsaky
mai Kanadoje neviršija 25 mil- 
dol. Laukiama, kad žymiai pa
šoks jie priėmus prez. Trumano 
10 bilijonų dol. programą*

Beabejo, naujas sąjūdis labai 
atsilieps į nedarbo mažėjimą. 
Karui Korėjoje prasidedant, 
Kanadoje buvo dar 204.600 re
gistruoti bedarbiai. Statistikos 
biurui rugpiūčio pradžioje pa
skelbus liepos mėn. davinius, 
turėtų būti matomas žymus jų 
mažėjimas.

žiuoja.

EDMONTONAS. — Mies
to taryba patvirtino projektą 
modemiškų biuro namų staty
bos už $25.000*000. Statybą fi
nansuoja viena privati Naujor
ko firma, pastačiusi sąlygą, 
kad per 69 metus pastatai ne
mokės mokesčių. Miestui betgi 
bus mokama kasmet po $50.000 
ir teks tam tikros pajamos iš 
biurų nuomos. Pagal projektą 
bus pastatytos patalpos 1.800 
automobilių parkui.

— TORONTO. — Prąeitais 
metais automobilininkai už su
stojimus neleistose vietose To
ronte sumokėjo $900.000 baudų. 
Neblogos pajamos! Išeina, kad 
ir netvarka naudinga.

— TORONTO- — Liepos 19 
d. vykusiame Ontario masonų 
suvažiavime pranešta, kad čia 
jų yra 118.000.

— VANCOUVERIS. — Ka
nados socialistų CCF suvažiavi
mas liepos 27 d. pareikalavo, 
kad Kanada gyviau įsijungtų į 
Korėjos gynimą ir kad būtų su
šauktas atostogaująs parla
mentas.

— HAMILTON. — Liepos 7 
d. Hamilton, Ont., sudarytas ci
vilių apsaugos nuo karo komi
tetas iš 7 asmenų. Jo prieky yra 
įgulos vadas.

D, HOLOTA REAL ESTATE
Pirkimo — pardavimo

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

Tel. WA—5232 Toronto

MARGIS DRUGS
Jonas V. Margis Phm. B.

19 St John’s Road (prieš 3131 Dundas St* W.) 
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visame Toronte
Telefonas

MU-9543
Telefonas

MU-9543

CITY FURNITURE COMPANY
Visų rūšių baldai ir elektriniai įrengimai

DUODAMA LENGVAM IŠSIMOKĖJIMUI

3097 DUNDAS ST. W. TORONTO. TELEF: LY—9921

A. RUSENO LIETUVIŠKA AUTO REMONTO DIRBTUVĖ

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

NAUJORKAS. — Negaluti
nais surašymo daviniais, Nau- 
jorko miste esą 7.841.610 gyv. 
1940 m. buvo 5.454.995, tad 
prieauglis 5,1%. Vad. Naujorko 
srityje esą 15.540.697 gyv.
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Nauja lietuviška valgykla fr Mj| T | A II T N 
maisto produktų krautuvė nlLARIIU 
1330 Dundas St W. prie Rushholm ir Lisgar St Tel- ME 934
Maistas gaminamas europietiškai iš šviežių produktų, 
mi įvairūs sviestainiai — sandvičiai Patarnavimas greitas.

Mieli tautiečiai prašomi atsilankyti ir įsitikinti
Valgykla atidaryta nuo 6 ved. ryto iki 23 vaL vakaro- 

SAVININKAI: PREKŠAITIS — BLEEGYS — DAUGĖLA

ĮVAIRENYBES Anglės storėto

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius Įvairiu rusiu laikrodžius. 
Galima isigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos Įvai
rios auksines ir sidabrines prekes. Už dairią garantuoja. 

Kainos prieinamos.
Atidaryta kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vakaro.

272% QUEEN ST. W. TORONTO.

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

PLAUKŲ DAŽYMAS IR ŠVIESINIMAS 
ILGALAIKĖS ŠUKUOSENOS

Skandalas Berlyno lane
Rytinėje Berlyno zonoje lie

pos 18 d. viename kine kilo 
skandalas. Ekrane apžvalgoje 
pasirodė prezidentas Wilhelm 
Pick apkabinęs tūlą aukšto ran
go rusų karininką. Iš žiūrovų 
staiga pasigirdo balsas: "Wil- 
helmai, dabok laikrodį!" Visas 
teatras pradėjo skaniai juoktis. 
Išsįigandusi kino administraci
ja iššaukė policiją, kuri pusant
ros valandos vargo, ieškoda
ma kaltininko, bet jo niekas 
neišdavė ir turėjo pasišalinti 
nieko nepešusi.

O vis dėlto įdomu. Tauta sa
vo "išvaduotojus" taip myli, 
kad visame teatre neatsirado, 
kas nurodytų juokdarį.

>

natūralią spalvą.
PATARIMAI VELTUL

Aliarmuojanti padėtis
Ottawos vyriausybės oficia

lus asmuo Toronto "The Tele
gram" reporteriui pareiškė:

— Šiuo metu daugiau kaip 
200.000 kovotojų: jūrininkų, 
aviatorių ir pėstininkų iš Vaka
rų Pasaulio karinių jėgų kovoja 
įvairiuose frontuose. Tuo tarpu 
Sovietų Sąjunga — tą viską

stebi iš šalies ir laukia. Laukia, 
kad demokratinių kraštų kari
nės jėgos lietų kraują ir silp- 
nėtų.. •

Kalbėtojas pareiškė, jog tai 
esanti aliarmuojanti padėtis.

— Britai kaunasi su raudo
naisiais Malajuose, Prancūzai
— Indokinijoje, o Amerikiečiai
— lieja kraują Korėjoje. Vokie
tijoje — taip pat Vakariečiai tu
ri laikyti didesnes karines jė
gas, negu tai reikalinga krašto 
okupacijos reikalams. O tas 
reiškinys alina Vakariečius 
ekonomiškai- Be to, demokra
tinis pasctulis ir toliau privers
tas budėti bei sekti kur Rusija 
yra numačiusi sekantį puolimą.

Elektronų mikroskopas
McGill imiversitetas Monrea

lyje ir Sveikatos Departamento 
laboratorijos Otavoje įsigijo 
modemiškiausius elektronų mi
kroskopus, padidinančius 100 
tūkstančią kartų. Tai visiškai 
naujo principo mikroskopai, ku
riuose padidinimui vartojami 
elektronų spinduliai. Jie bus 
naudojami pirmiausia vėžio ty
rimams.

Kanadoje visi lygūs
Įdomus konfliktas neseniai 

pasibaigė Coburg, Ont, mies
te. Ten miesto taryba, paveik
ta mayoro, miesto sodno resto
raną išnuomavo už $1.500, nors 
kitas miestietis buvo pasiūlęs 
net $8.500. Bet šis buvo graikas, 
o anas anglas. Mayoras tary
bos posėdyje išsireiškė, kad ge 
riau esą licenciją atiduoti "bal
tajam žmogui, t.y. anglui, negu 
kažkokiam prašalaičiui". Vietos 
laikraštis "Sentinel Star" rei
kalą išvilko į viešumą ir kate
goriškai pareikalavo, kad šito
kių nusistatymų mayoras pa
sitrauktų. Ir ištikrųjų, spaudžia
mas viešosios opinijos, mayo
ras po kurio laiko turėjo pasi
traukti. Beabejo, tai graži Ka
nados demokratiškumo atesta
cija, tačiau, kažin ar visuomenė * 
būtų taip griežtai reagavusi 
vien dėl principo, jei nebūtų 
buvę taip rėžiančio skirtumo 
tarp dviejų sumų: 1.500 ir 8.500?

nebesusigaudo savo klijentų iš
minose. Yra konstatuota, kad 
prieškarinės išmieros jau nebe
tinka, nes moterų dauguma yra 
žymiai storesnės, o vyrai liek
nesni. Dėl to didesnių išmierų 
rūbų vyrams pagaminta per
daug, o moterims trūksta. Įmo
nės yra numatę padaryti patik
rinimą — pietuose ir šiaurėje 
krašto atlikti keleto tūkstančiu 
žmonių siuvėjams reikalingų iš
matavimų — ūgio, storio, kojų, 
rankų ir tt — ir nustatyti nau
ją anglo tipą-

Vertingas patarimas
Atostogauti į kaimus vyks

tantiems miesčionims skirtame 
vadove rašoma:

"Reikia saugotis karvių, ku
rių pavojingiausi yra taip vadi
nami buliai".

— Na, liaukis, nes tikrai iš
erzinsi.

— Bet tu užsimiršti, mano 
brangusis.

čia namų galva?
— Tai ką, nori, kad grįžčiau

— Ačiū, tėveliuk, jau žinau, 
kaip prasideda karas...

PETRAS KAIRYS
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KR AUTUVE ir VALGYKLA
889 Dundas St W. Toronto, Ont------TeL WA 0062
Visi mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.

Puikus ir greitas patarnavimas

i

TORIAI
įsikūrę prieš 27 metus

366 Bathurst St Toronto. TeL WA—9954

Taip vadinamą
— Žinai, mano miela, tarp 

jo ir manęs viskas baigta. Va
kar karštai susikirtus, jis pa
sakė, kad jam jau gana 
vdinamos meilės.

— Na, ir kas toliau?
— Aš grąžinau jam taip va

dinamą brilijantinį žiedą...

taip

Kaip prasideda karas
Tėvas aiškina sūneliui kaip 

prasideda karas.
— Na, pavyzdžiui tegu ant 

Danijos ir Holandijos sienos ...
— Danija neturi sienos su 

Holandija, — įsiterpia motina.
— Žinau, sakau tik dėl pa

vyzdžio ...
— Labai blogas pavyzdys.
— Ne tavo reikalas.
— Mano, kaip ir tavo, 

kalbi ir mano sūnui, ne 
savo.

vien

AUTOMOBILIŲ DAŽYMAS "Duco" ir "Dulux". Paviršiaus (joo- 
dy ir fender) taisymas — mūsų specialybė.

Parduodamas skystas kuras, alyva ir baterijos.

IMPERIAL AUTO COLLISION
SAV- G. KERAITIS

561 — 587 KEELE ST. TORONTO. TELEFONAS. JU 4773

Ką turite spausdinti, neškite į

The Willow Press
2186 Dundas St- W. (prie Stinson’s Jewellery) 
Telefonas LO 1397, Toronto.

Vedybiniai pakvietimai, biznio kortelės, laiškų 
antraštės, vokai, pažymėjimai, programos, bylų 
viršeliai ir kiti spaudos darbai.

Kur dingo vaikai?...
... tučtuojau veskite juos nufotografuoti

LUMA įoia
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL. PL 5717 
Vaikams ligi 14 metų amžiaus PUSĘ KAINOS, jei 
išsikirpę atsinešite šį skelbimą!

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

314 Bathurst St Toronto, Ont Tel. EL 7146.

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

LAIKRODININKĄ 
turintį 30 metų profesinę praktiką 

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

Užsisakykite anglis
VASAROS PAPIGINTA KAINA

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

Siūlome bliuzas-sijonus
Priimame moterišku rūbu užsakymus

Darbas garantuotas ir pigus.
MoterHkn koNnte Ir apatiniai

Fortune Ladies Wear
789 Queen St W. Toronto• *

&•••

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 LO 4001

Laidotuvių 
Direktoriai

HARRY R. RANKS CO.
455 Queen St- W.

TeL: WA—5370 Toronto
Vedėtos Bill Zaleschook

“EUROPA” 
FOTO STUDIO

615 Queen St W- Toronto 
TeleL WA 6848

Mūsų specialybė: vestuvi 
nės, šeimų nuotraukos ir 

spalvoti portretai.
Darbas pirmos rūšies.

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE — 

PARDUOTUVE 
Naujausios mados. 
Prieinamos kainos.

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

1414 Dundas St West- Toronto 
TeL KE 3881

1438 Dundas St W. Toronto 
(prie Gladstone)

Dr. F. W. TICKETT
GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

7—-9 po pietų
11 Gore Vale Ave- Toronto 

TeleL: WA 3754

Sienų tapetai ir dažai

Diamond Wallpaper 
& Paint

Kalbame europiečių kalbom 
1526 Dundas Stė W- Toronto 

Tel: KE—6511

Dantistas

Dr. Chas. OKUM
838 Dundas St W. Toronto

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

SNIFF’S
VALYMAS —

PROSĄVIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto

Telefonas ELgin 9649

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

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

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

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

;! Taisc įr parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brange- 
11 nybes.
'■ Krautuve atidaryta kasdien iki 8

Garantuotas aarbas, prieinamos kainos, 
valandos vaicaro.

<

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

gai ir sąžiningai, prieinamomis kainomis, 
DRAUDŽIA nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju ir 
mažamečius vaikus, kurie sulaukę 18 mt gauna premijas.

tas atstovas: JONAS BERŽINSKAS,
88 Annette Str., Toronto, Ont, telefonas LY 2816.

P. S. Provincijoje susidarius kelių asmenų grupei, 
atstovas atvyksta vieton.

LAIKRODININKAS

Taiso vietinių ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtuvė turi 
dalių vokiškiems laikrodžiams. Laikrodžiai taisomi grei

tai, gerai ir pigiai. Prašome kreiptis ir įsitikinti. 
Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

EUROPEAN WATCHEMAKER
807 Queen St W. Toronto, Ont n

? i

BR. BUKOWSKA, R. O.

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien

Sekmadienais pagal susitarimą

(kampas 94 Laws St)
Ted. LYndhurst 0052

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0

Pritaiko akinius visiems 
akiu defektams. Ištiria akiu

Kalba slavu

TeL RA 3924

Ne visi pavyzdžiai tinka
— Pasakos yra geriausia 

auklėjimo priemonė, — sako 
senelė. — Žiūrėk, kaip aš su
gebu gerų vaisių pasiekti be 
barnių ir be mušimo.

Pagaliau ji pasišaukia ma
žąją Danutę ir tyliai jai kalba:

— Žiūrėk, Danute, tu vėl iš
dykusi, neklusni ir stačiokė pa
sidarei. Neklausai mamytės, 
nepadarai ką tau liepia, o laks
tai lengvabūdiškai nieko ne
veikdama. Negerai, vaikeli- 
Man tavęs gaila. Juk tu atsi
meni, kas atsitiko su Raudonke
puraite, kai ji pasirodė lengva
būdė ir nepaklausė mamytės. 
Ją vilkas prarijo. Atmeni?

— Taip... Bet prarijo ir se
nelę, — atsakė mergaitė.

Nežinomas amžius
— Dėl ko žemė yra moteriš

kos giminės?
— Dėl to, kad žemės amžius, 

kaip ir moters, niekam nėra ži
nomas-

Didysis “nusikaltimas”
Bolševikų dar neišlaisvinti 

kraštai tokių dyvų, beabejo ne
gali suprasti. Bet tai įvyko. Įvy
ko "darbo žmonių tėvynėje", 
kur teisingumas klesti ir veltui 
nieko nedaroma.

Sovietų valdžios oficiozas 
"Izvestija" š.m. gegužės 14 d. 
numeryje spausdina straipsne
lį "Kiaušinio išieškojimo byla"- 
O jis ištisai skamba šitaip:

Kokia biauri netvarka, — 
sušuko pasipiktinęs aprūpinimo 
ministerijos įgaliotinis Niačaje- 
vas, peržiūrėdamas kolchozų 
pyliavų davinius. Kirovo 
vardo kolchozas lig šiol dar ne
išpildė kiaušinių rinkliavos. Iš
reikalauti, išreikalauti, išreika
lauti per teismą, — pakartojo 
tris kartus.

— Leiskit priminti, — paste
bėjo buhalteris, — likutis yra 
labai menkas. Ištikrųjų, net ne
galima sakyti, kad nebūtų išpil
dęs, nes trūksta vos vieno kiau
šinio. Vieno vienintelio, Na, jei 
jau trūktų nors 10, nors paga
liau 5 ar 4, sakytum užtektų 
kiaušinienei, o dabar — vos 
vieno.. - Kai kolchozas prista
tys sekančią duoklę, greičiau
siai ir tą pridės. Ar negeriau 
palaukti?...

— Neapsižiūrėjimas! Visi 
terminai praleisti, — karščiavo
si ministerijos įgaliotinis. — Ar 
vėl turime laukti? Ne, į teismą, 
į teismą!

Buhalteris patraukė pečiais. 
Su valdžia juokų nėra.

Tuojau buvo parašytas skun
das. Įgaliotinis prispaudė ant-

spaudą ir byla atsidūrė liaudies 
teisme.

— Įdomus nuotykis, — pa- 
tebėjo teisėjas Matviejčikovas, 
žiūrėdamas bylą dėl kiaušinio.
— Byla iškelta dėl neatiduoto 
vieno kiaušinio! Hm, minimali- 
nė objekto vertė pagrindo ne
naikina ...

— Ar riebus keista tokią by
lą nagrinėti teisme, — paste
bėjo jaunas teismo asistentas.
— Ar nebūtų geriau paskam
binti į kolchozą ir patarti tą 
kiaušinį pristatyti? ...

— Tikrai, būtų geriau pa
skambinti telefonu kolchozui, — 
nusišypsojo teisėjas- Bet nepa
mirškime, kad byla jau pas 
mus, taigi byla pradėta. Taigi 
esu už tai, kad byla būtų na
grinėjama...

Ir byla buvo nagrinėjama.

Kirovo kolchozo pirmininkas 
didžiausios pavasarinės darby- 
metės metu turėjo apleisti kol
chozą ir atvykti į teismą. Žmo
nės bylos metu vos laikėsi ne
sijuokę, bet įgaliotinis ir teisė
jas rimtumą išlaikė. •.

Pagal sprendimą Kirovo var
do kolchozas turi tučtuojaus pri
statyti trūkstamą kiaušinį ir su
mokėti 3 rublius teismo išlai
dų.

Skaitytojai gal suabejos ar 
tikrai taip buvo?

Buvo. Vologdos srities, Vo
logdos rajone"...

Na, o mūsų skaitytojai gali 
patikrinti nurodytame "Izvesti- 
jų" numery.

Kas nori namus 
arba biznį pirkti

arba parduoti, kreipkitės Į mus-
Rasite teisingą ir nuoširdų patarnavimą.

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

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

FRANK PSZON
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

762 Dundas St W. (prie Bathurst g.) Toronto
Telefonai

Įstaigos: AD 3588 Buto: LA 9458

BR. SERGAUTIS

Jai
-



Ar jau įsirašei i Pasaulio Lietuviu Bendroomenes sąrašus?
TORONTO, Ont

AJL Vytautas Ivanauskas

Toronto lietuvius aplankė vėl 
visai netikėta liūdna žinia apie 
automobilio katastrofą, kurioje 
skaudžiai nukentėjo torontiečių 
lietuvių Ivanauskų šeima. Tai 
įvyko praėjusio šeštadienio, lie
pos mėn. 29 d. apie 10 vai. vak. 
Du p. Ivanauskų sūnūs, Vytau
tas ir Kazys, savo automobiliu 
vykdami Bathurst gatve, arti 
Ulster gatvės kampo, netikėtai 
susitiko su kita priešais atvyks
tančia mašina, kuri smarkoku 
tempu važiuodama, nesilaikė 
važiavimo taisyklių, pervažiuo
dama raudonų lempų. Vytautas 
Ivanauskas, vairavęs automo
bilį, ir pamatęs beužvažiuojantį 
kitų, staigiu posūkiu į šalį, ban
dė išvengti "katasrolcs. Deja, 
staigiai pasukus į šalį, Vytauto 
Ivanausko mašina smarkiai at
sitrenkė į telefono stulpų, mirti
nai sužeizdama vairuotojų, ku
ris greitajai pagalbai nugabe
nus į netoliese esančia Western 
ligoninę, greitu laiku mirė. Gy
dytojas konstatavo nuo sutren
kimo kraujo išsiliejimų galvos 
smegenyse. Be to, nelaiminga
jam nuo vairo sužeista krūtinė 
ir kaklas.

Su A. A. Vytautu kartu vyko 
ir jo brolis Kazys ir dar viena.

Tragiškai žuvus mylimam sūnui ir broliui VYTAUTUI, 
gilaus liūdesio valandų savo mielų kaimynų

p. IVANAUSKŲ šeimų

nuoširdžiai užjaučiame
DabkaL

Apylinkės gegužinė

Liepos 30 d., nežiūrint jau ry
te apsiniaukusio oro, truputį 
pragiedrėjus į PLB Toronto apy
linkės LOK gegužinę suvažiavo 
virš 700 žmonių. Tik nuvažiavus 
visus pagavo smarkus lietus. 
Truputį prasiblaivins į susirin
kusius per garsiakalbį prabilo 
Kanados Gener. Konsulas p. 
ministeris V. Gylys. Ministerial 
padėkojo Toronto Apylinkęs LO 
K-to pirmininkas Jonas R. Sima
navičius pranešdamas komite
to nutarimą, kad registracija 
pratęsiama 2 savaitėms — iki 
rigpiūčio 15 d.

Dideliam lietui užėjus, nors ir 
labai smagu buvo, tačiau apie 
6 valandą turėjo visi grįžti į na
mus, sutrukdant visą progra
mos įvykdymų. Įdomias latvių 
— lietuvių tinklinio rungtynes, 
gaila, neteko matyti.

j Poliomėlytis
Visoje Ontario provincijoje 

šiais metais buvo 30 susirgimų 
ir 1 mirtis. Pernai tuo pat metu 
jau buvo 286 susirgimai ir 12 
mirčių.

Lankėsi Dr. Galinis
Pasinaudodamas atostogo

mis, praeitų savaitę Toronte 
lankėsi Dr. Galinis, kuris gyve
na JAV Bostone ir mokytojauja 
vienoj amerikiečių gimnazijoje.

Svečias buvo apsistojęs pas 
Leonų Baltušauską ir ta proga 
padarė vizitus eilei torontiečių.

Dr. Galinis Į Ameriką atvež
tas dar visai mažas būdamas. 

lietuvaitė. Ir Kazys per kata
strofų buvo gerokai sutrenktas 
ir sužeistas. Jis šiuo laiku ran
dasi Western ligoninėje, kur 
jam iš veido yra išimta stiklo 
šukės ir susiūta žaizda. Ligonis 
juačiasi gerai: kiek daugiau 
nusiskundžia koja, kuri, atrodo, 
turi kaulo išilginį sprogimų, ir 
sutrenkta galva bei krūtine. Au
tomobilio užpakalyje sėdėjusi 
lietuvaitė katastrofos metu buvo 
sutrenkta ir tik nežytniai suža
lota. Ji, po pirmosios pagalbos 
ligoninėje, yra grįžusi į savo 
gyvenamų butų.

Tragiškai žuvęs Vytautas 
Ivanauskas buvo vos 26 metų 
amžiaus ir į Kanada atvykęs 
prieš devyniolika mėnesių. Ki
limo yra tauragietis iš Kvėdar
nos. Velionis turėjo sužadėtinę 
ir artimiausioje ateityje ruošėsi 
susituokti. Velionis paliko Ka
nadoje keturis brolius ir abu tė
vus, kurie skaudžiai pergyvena 
savo mylimo sūnaus ir brolio 
tragiška mirtį.

A.A. Vyt. Ivanauskas pašar
votas Queen gatvėje laidotuvių 
namuose. Jo laidotuvės įvyksta 
trečiadienį. Po pamaldų liet, 
bažnyčioje, bus lydimas į 
Mount Hope kapines.

ten baigė mokslus, įsigijo dak
taratų ir šiuo metu dirba peda
goginį ir mokslinį darbų. Tarp 
kitko jau eilę metų renka me
džiagų plačiam moksliniam 
darbui apie senovės prūsus ir 
Prūsiją.

Lankėsi pp. Agota ir Julius 
Šatai

Šiomis dienomis Toronte ir 
artimose vasarvietėse pas bi
čiulius iš Philadelphijos lankėsi 
Temple University Technikos 
instituto profesorius Šatas su 
ponia ir dukrele. Į JAV prof, at
vyko vos prieš 3 metus, baigė 
Philadelphia universiteto tech
nikos instituto televizijos skyrių 
ir buvo pakviestas ten pat dės
tyti kursą "Televizijos veikimas 
ir pataisymai". Tebestudijuoda- 
mas dirbo ir dabar tebedirba 
stambiausioje radio ir televizi
jos firmoje RCA.

Profesorius karo metu yra 
daug pergyvenęs, perėjęs ir 
bolševikų ir vokiečių kalėjimus; 
pergyveno ir žudynes prie Čer
venės, kur vos išsigelbėjo nors 
ir sužeistas.

Algis Šalčius 
mūsų nuolatinis koresponden
tas Naujorke, jau visa savaitė, 
kartu su žmona vieši Toronte 
pas žmonos tėvelius. Ponia taip 
pat yra mūsų bendradarbė.

Išnuomojamas kambarys 
su baldais su teise naudotis vir
tuve vedusiai porai be vaikų ar 
dviems asmenims. Sannyside 
Ave. Tel. KE 8271.

DĖMESIO
Sekantis "Tėviškės Žiburių" Nr.,
kaip jau buvo skelbta, išeis tik 

rugpjūčio 17 d.

Lietuvių akademikų klubas

Šiomis dienomis Toronto aukš 
tųjų mokyklų lankytojų grupė 
įsteigė "Toronto Universiteto 
Lietuvių Klubų". Klubas yra re
gistruotas Toronto Universiteto 
Senate "Lithuanian Club" var
du. Į Klubo valdybų įeina: stu
dentas teisininkas Jonas Juškai
te, doktorantas philologas Ar
turas Paulaitis ir Pritaikomųjų 
Mokslų ir Inžinerijos Fakulteto 
studentas Gytis Šernas.

Pranešimas

Pranešu, kad tolimesnį lietu
viškos spaudos platinimą To
ronte perima "Tėviškės Žibu
riai". Kartu perduodami ir pri
imti knygų užsakymai.’

Visus, kurie dar nėra atsily
ginę už laikraščių prenumera
tas ar kreditan paimtas knygas, 
prašau atsiskaityti su manimi 
sekmadieniais po pamaldų pa
rapijos svetainėje.

Stasys Dargis.

Gausios vedybos

Praėjusi savaitė Toronto liet, 
parapijoje pasižymėjo vedybų 
gausumu. Pentadiehį prieš pie
tus su pamaldomis susituokė 
Kostas Činčikas su p-le Ele
na Leonavičiūte. Gi šeštadienį, 
net keturios porps sumainė auk
so žiedelius: Antanas Kavaliū
nas su panele Aldona Mikalo- 
nyte, J. Juškelis su p. Zita Lu- 
koševičiūte, Ignas Stasiulis su 
Maia Sakkeus ir Valerijus Kup
revičius su Antanina.. Adomai-
tyte.

"čiurlioniečicri" Toronte

Prieš kurį laikų lankydama
sis Toronte garsusis "Čiurlionio" 
ansamblis nepaliko be tam tik
rų pasėkų. Užmegsti tarp toron
tiečių ir ansamblio kultūriniai 
ryšiai, kai pas ką pereina ir į J 
šeimyninius ryšius.. . Antai, 
praėjusį šeštadienį čiurlioniškis 
p. Antanas Kavaliūnas savo 
"laimėjimą" vainikavo vestu
vėmis su panele Aldona Miko- 
lanyte. Vestuvės įvyko Toronto 
liet, bažnyčioje, kurių metu "Ve
nį Creator" gražiai sugiedojo 
dalis "Čiurlionio" ansamblio 
choro dalyvių, diriguojant pa
čiam ansamblio vadovui p. Mi
kulskiui. Jaunavedys yra vie
nas pirmųjų choristų, seniai įsto 
jusiu į "Čiurlionio" ansamblį. Be 
to, jis dainuodavo Vilniaus lie
tuvių operoje.

Sako ir daugiau amerikonų 
dainininkų yra pasiryžusių 
"apiplėšti" torontiškius.

Išnuomojami du kambariai 
su baldais. Vienas tinka vedu
sių porai arba 2 mergaitėms, 
antras — vienam asmeniui, vy
rui arba mergaitei.

Kiti du kambariai II aukšte 
vedusių porai arba ir su vaiku. 
Tinka ir viengungiams. Taip 
pat su baldais. Namas prie ge
ro susisiekimo.

Kreiptis 276 West Moreland 
Ave. (Bloor ir Dovercourt rajone)

PAIEŠKOJIMAI
— Jono Mickeliūno, atvyku

sio į Kanadą 1948 m. iš Hanau 
stovyklos, anksčiau gyvenusio 
19 Wilson Ave., Kitchener, ieš
ko: J. Baltrūnas, 344 E. 122nd 
St, Los Angeles 3, California 
USA.

Vinco Vykerto, kilusio iš Tau
ragės apskr., Žygaičių valsč. 
Putokėlių kaimo, į Kanadą emi
gravusio prieš metus, ieško 
New Yorko Liet Generalinis 
Konsulatas: 41 W. 82nd St New 
York, N.Y, USA. , *

KLK Kunigy suvažiavimas
Š.m. rugpiūčio 10 d. šaukia

mas Kanados Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybės suvažiavimas 
Hamiltone, 58 Dundum Str. N., 
lietuvių parapijos klebono kun. 
Dr. J. Tadarausko bute.

Dienotvarkė:
1. Suvažiavimo atidarymas 

10 vai. malda.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Praeito suvažiavimo proto

kolo skaitymas.
4. Valdybos pranešimas.
5. Didieji sielovados rūpes-

a. Lietuv. katatl. mokykla 
referuoja kun. Dr. J. Tada- 
rauskas.

Sen. Konsulas min. V. Gylys PLB reikalu
KALBA, PASAKYTA TORONTO APYLINKĖS GEGUŽINĖJE, LIEPOS 30 D.

Gyvename neįprastu laiku. 
Šiomis dienomis vyksta tarp
tautinių santykių persilaužimas. 
Kultūringas demokratinis pa
saulis ir rytų diktatūra dar kar
tą stoja į atvira kovą, kuri gali 
būti lemiama visai žmonijos 
ateičiai. Mes esame ne tik tos 
kovos stebėtojai, — esame jos 
dalyviai, jau nebe pirmi metai. 
Esame auka tų klaidų, kurias 
padarė Vakarai, bet mes tiki
me, kad jau artinas valanda, 
kada tiesa ir šviesa laimės ir 
mes, išblaškyti sūnūs ir dukros 
mūsų brangios Lietuvos, vėl su
silauksime laisvės.

Šiuo metu visas pasaulis aiš
kiai skyla į du priešingus fron
tus: visos kultūringos ir laisvės 
trokštančios tautos rikiuojasi 
prie JTO ir tik viena Taryb. Ru
sija su savo satelitais stoja prie
šingon pusėn. Tačiau mes žino
me, kad ir satelitinėse valsty
bėse toli gražu nėra tos vieny
bės, apie kurių meluoja pasau
liui ištikimi Kremliaus tarnai 
Pagalios ir pačioj Rusijoj masės 
irgi yra ištroškusiosc duonos, 
laisvės ir dvasinio peno.

Visų lietuvių Vakaruose, Ry
tuose ir net už geležinės uždan
gos simpatijos yra Jungt. Tau
tų pusėje. Daugelis mūsiškių 
tremtiniu jau ruošiasi aktyviai
prisidėt prie kovos ir griebtis ’ čias glaudžiame kontakte. Mes 
ginklo, kai išmuš valanda. čia, gyvendami laisvoje šaly-

Visi čia supranta momento 
rimtį ir todėl visi privalo prisi
dėt prie bendro darbo, kaip kas 
gali ir sugeba.

Tuo tarpu iš mūsų reikalauja
ma labai nedaug. Mes kviečia
mi burtis į vienų organizaciją 
— Pasaulinę Lietuvių Bendruo
menę. Deja, daugelis mūsiškių 
Kanadoje yra per daug atšalę, 
visai nejautrūs prie bendro vi
sai tautai šūkio dėtis į Pasau
linę Lietuvių Bendruomenę.

Kad tas reikalas yra itin svar

Išnuomojamas kambarys 
skambinti ME 7651 vakarais po 
6 valadnos-

Vedybų tikslu 
noriu užmegsti pažintį su Kaną- 
doje gyvenančia lietuvaite tarp 
25-30 metų amžiaus.

Esu 37 m., nevedęs. Atsaky
siu tik į rimtus laiškus. Rašyti: 
A. Dapkus, c.o. P. Denys, 2040
S. Halsted St. Chicago, Hl. USA.

Skubėkite naudotis proga —
DIDELIS RUGPIŪČIO MĖN. MOTERIŠKŲ

KAILINIŲ IŠPARDAVIMAS 
žymiai pigesnėmis kainomis

Už mažą pradinį įmokėjimą jūsų pasirinktas kailinis pal
tas bus veltui laikomas šaltoj apsaugoj ligi žiemos. Vėliau 

gausite Jį lengvam išsimokėjimui

KALBAME UETUVIŠKAL Atidaryta ligi 9 vaL vak.

BERGMAN FUR CO.
197 SPADINA AVE. TORONTO. Tel: EL-S509

b. Spauda — referuoja ku- 
nig. P. Ažubalis.

c. Organizacijos — refe
ruoja kun. Dr. J. Gutauskas

6. Valdybos rinkimai.
7. Klausimai ir sumanymai
8. Suvažiavimo uždarymas 

malda.

Lemtingose dabarties valan
dose reikia suderinti veiklą, nu
matyti artimiausius uždavinius, 
parinkti jiems įgyvendinti tik
ras priemones. Tai padarysime 
darbingame suvažiavime. Lau
kiame visų atvykstant.

Valdybcr.

bus dabartiniu momentu, rodos, 
nepriseitų daug kalbėti. Netu
rėdami bendros formalinės or
ganizacijos, mes esame tik iš
blaškyta banda, klajokliai. No
madų balso niekas pasaulinia
me forume neklauso. Minia — 
nėra organizacija, minios nuo
monės neturi ir bendros valios 
■pareikšti negali. Jei mes sutinka 
me su .tuo, kad jau artinasi va
landa, lemianti visom pasaulio 
tautom, tai turime sutikti ir su 
tuo, kad mums jau atėjo laikąs 
spiestis į vienų organizacija, 
kuri galėtų reikšti visos lietu
vių tautos valia. Istorija įrodo, 
kad lietuviai visuomet sugebė
davo parodyti pavyzdingų vie
nybę sunkiose Tėvynei valan
dose ir kad lietuviai mokėjo 
ginti savo laisvę ir garbę.

Jei ir dabar mes neparodysim 
savo tradicinio politinio subren
dimo, tai gėda ir visos neigia
mos pasėkos puls ant mūsų ir 
mūsų vaikų.

Pasaulio Liet. Bendruomenė 
turės atstovauti mūsų tautų 
tarptautiniame forume tol, kol 
mes neįžengsim į laisva Lietu
vą ir ten nesušauksime Steigia
mojo Seimo. Lietuviai anapus 
geležinio uždangalo garbingai 
kovoja prieš vergiją ir turi savo 
slaptas organizacijas, dirban- 

je, daug lengviau galime susi
burti, pasinaudodami visomis 
pilietinėmis laisvėmis.

PLB organizavimas turi daug 
didesnės reikšmės, negu kartais 
vienas — kitas įsivaizduoja. 
Bendruomenė bus reiškėją va
lios lietuvių, kenčiančių di
džiausių skriaudų dėl diktatorių 
šėlimo ir dėl stambių Vakarų 
demokratijos vadų klaidų. Lie
tuviai tremtiniai turi labai dide
lio patyrimo, įvertinant rytų 
priešo klastingumų. Lietuviai 
tremtiniai yra ir ištikimiausi ko
votojai už laisvę.

Bendruomenė ne tik koordi
nuos mūsų visų veiksmus, bet 
ir bus tikra mūsų valios reiškė
ją. Todėl kiekvieno lietuvio pa
reiga rūpintis bendruomenės or
ganų sudarymu, ruoštis jų rin
kimams, nes nuo tinkamų ats
tovų priklausys ir tinkamas mū
sų kolonijos atstovavimas. To
dėl apsileidimas ar lepšišku- 
mas iš mūsų pusės gali būti 
žalingas visos tautos ateičiai.

Atsišaukimas 
apylinkės

Brangūs tautiečiai — tautietės!
Likimas mums lėmė vieniems 

anksčiau, kitiems vėliau, ap
leisti ręūsų mielą ir brangią Tė
vynę ir kurtis naujam gyveni
mui toli nuo gimtinės naujame 
kontinente — Kanadoje. Čia 
vieni mūsų praleidome jau ke
liasdešimt metų, kiti vos vienus 
kitus metus, tačiau visų širdyse 
tebėra gyva tėvynės meilė.

Nežiūrint politinių įsitikinimų, 
religinių skirtumų ar socialinės 
padėties, visi esame vienos Mo
tinos — Lietuvos vaikai ir šie-

Bendruomenės organai, kiek- 
galės, rūpinsis ir kiekvieno jos 
nario reikalais. Turėdami vir
šūnėse tinkamus asmenis, įsi- 
gys autoriteto ir vietinėse įstai
gose. Jie atstovaus lietuvius Ka
nadoje prieš PLB Centrų ir prieš 
oficialias Lietuvos įstaigas, vei- 
šiančias užsieniuose. Bendruo
menės svarbų turbūt supranta 
kiekvienas, tačiau toli gražu ne 
kiekvienas skuba įsirašyti į są
rašus. Lietuvių nerangumas pa
sireiškia dažnai ir kritiškom va
landom. Savo nerangumo atsi
kratykime bent dabar, vardan 
mūsų brangios Tėvynės Lietu
vos, Jos Nepriklausomybės ir 
visos mūsų tautos laisvės.-

Daugiau nesitrauksim
(Atkelta iš 1 psl.) 

ėmus Hamchang ir Chinju, rau
donųjų pozicijos labai sustiprė
jo. Jų jėgos, spėjama, yra išau
gusios iki 200.000 vyrų. Ameri
kiečiai kaunasi pagal įsakymų 
nesitraukti nei pėdos, tikėda
miesi greitos paramos, o raudo
nieji nori jų likimų išspręsti per 
pora dienų.

Vietoje dingucio amerikiečių 
24 divizijos vado Dean paskir
tas naujas vadas gen. maj. 
J. Church, prieš Dean buvęs 
Korėjoje veikiančių amerikiečių 
vadas.

Sausumos kariuomenės ame
rikiečiams dar neprisiuntė nie
kas. Bet liepos 31 d. vienu metu 
priplaukė Kanados, Rolandų ir 
N. Zelandijos laivai.

Kartu atvyko į karo veiksmų 
zoną ir Kanados 8 lėktuvai 
"Šiaurės Žvaigždės".

Kariuomenės judėjimų labai 
apsunkina visus kelius ir dar li
kusias laisvas vietoves užplū
dę pabėgėliai. Žurnalistai pra
neša, kad jų problema yra la
bai aktuali ir jautri. Nuolat puo
lami iš pasalų komunistų parti
zanų, amerikiečiai nepasitiki 
nei vienu korėjiečiu, o tuos tai 
labai atšaldo simpatijose ame
rikiečiams.

Liepos 31 d. Korėjoje kovo
jantiems pagalbon atvyko, tū
lame uoste išlipo ir tuojaus bu
vo pasiųsta į kautynes Chinju 
fronte, pagarsėjusi 2-oji ameri
kiečių divizija, Ramųjį vande
nyną perskrodusi per 10 dienų.

Raudonieji dar pažengė pir
myn: paėmė Hypchon, esantį 
33 mylios į pietų vakarus nuo
Taegu, o šiaurėje paėmė Ye- 
chon. Bet antradienio vakare iš
lipo į krantą ir pradėjo kovas 
ir marinų divizija. Tuo būdu 
amerikiečiai Korėjoje jau turi 
5 divizijas, o generolai skelbė, 
kad visai Korėjai išvalyti rei
kėtų 6 divizijų.

Lietuvis radio mechanikas 
L. KOCIUS

949 DUNDAS ST. W. netoli Be tuvių bažnyčios. TėL WA 1691 

priima pataisymui visų rūšių radio aparatus. Darbas c*- 
liekamas gerai ir sąžiningai. Kreiptis nuo 9 iki 2 ved. pop-et
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į Toronto ir 
lietuvius

kiame išlikti Jai ištikimi.
Toronte lietuvių priskaitoma 

jau per 4000 ir nuolat jų skai
čius auga. Deja, šis skaičius lie
tuvių yra išsisklaidęs plačioje 
Toronto gyventojų masėje, ku
ris pamažu tirpsta ir nyksta sve
timųjų tarpe. Toronto lietuvių 
organizacijos, pastebėjusios 
šiuos reiškinius, jau senai susi
rūpino kaip juos sulaikyti. Bai
giamas organizavimas KLB To
ronto Apylinkės, kurios vienas 
iš pirmaeilių darbų yra numa
tytas įsigijimas Toronto Lietu
vių Namų, kuriuose koncentruo
tųsi lietuvių visuomeninis bei 
kultūrinis gyvenimas. Toronto 
lietuvių namuose būtų erdvios 
patalpos susirinkimams, pasi
linksminimams, mokyklai, bib
liotekai bei skaityklai, teatrui u 
kiekvienai organizacijai būtų 
lengvai prieinamos.

Š.m. birželio mėn. 20 d. KLB 
Toronto Apylinkės LOK susi
rinkime buvo sudaryta Laikino
ji Toronto Lietuvių Namų Fon
do valdyba iš KLT Toronto sky
riaus, KLS Toronto skyriaus ir 
"Verslo" Sąjungos atstovų. 
Šiam organui pavesta organi
zuoti, steigti ir ugdyti Toronto 
Lietuvių Namų fondų.

Laikinoji Toronto Lietuvių Na
mų Fondo valdyba nutarė dar
bą pradėti sekančiai:

1. Veikti artimame kontakte 
su KLB Toronto Apyl. LOK.

2. Paruošti Toronto Lietuvių 
Namų Fondo statutų, kurį pri
imtų KLB Toronto Apylinkės Ko
mitetas, jei šio komiteto suorga
nizavimas užsitęstų, ■— LOK ir 
pagal statuto nuostatus sudary
tų pastovių Fondo valdybų.

3. Tuojau pat pradėti vykdy
ti TLN Fondo kapitalo organi
zavimo akcija per visas Toronto 
lietuvių organizacijas ir pavie
nius asmenis, kurie sutiks prie 
šio visiems svarbaus darbo ak
tyviai prisidėti.

4. TLN Fondo lėšos bus tei
kiamos aukų būdu, pagal aukų 
ir pasižadėjimų lapus, ir, esant 
reikalui, galės būti leidžiamos 
akcijos — šėrai.

5. Visos gautos sumos TLN 
Fondui bus laikomos banke, ku 
rio adresas ir s-tos Nr. bus pra
nešta vėliau.

6. Aukų ir pasižadėjimų la
pai netrukus bus paruošti ir jų 
platinimo tvarka bus paskelbta.

Kreipdamiesi į visus Toronto 
ir apylinkės lietuvius prašome, 
kaip organizacijas taip ir pa
vienius asmenis, aktyviai įsi
jungti į Toronto Lietuvių Namų 
Fondo telkimo ir namų įsigijimo 
darbų, nes šis darbas galės bū
ti efektyviai vykdomas ir našus 
tik su Jūsų talka, parama ir lie
tuvišku duosnumu.

Visiems, kurie mums šiame 
reikale padės, kaip piniginiai 
taip ir patarimais bei darbais, iš 
anksto dėkojame.

Laik Toronto Lietuvių Namų 
Fondo Valdyba

Pirmininkas — A. Kiršanis.
Sekretorius — J. Karka.
Narys — I. Bersenas.

Mac Arthur Formozoie
Liepos 31 d. gen. Mac Arthur 

su pagrindiniais savo patarė
jais iš Tokio Išskrido į Formozų. 
Kelionės tikslas neskelbiamas, 
bet manoma, kad bus tariamasi 
Formozos gynimo reikalu. Esą, 
ženklų, kad komunistai kažką 
ruošią.




