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0 visdėito reikia išsiaiškinti Sujudinti pasaulį prieš genocidą! SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALGA
mažas valstybes, o daugumos 
pabėgėlių vadų nuomone esą 
svarbu pirma bendromis jėgomis 
išsikovoti išsilaisvinimą iš So
vietų vergijos. Ir patogiausia to 
pasiekti veikiant tautiniu pa
grindu, nors esą aišku, kad se
nojo absoliutaus nepriklausomu
mo tos mažosios valstybės jau 
nebeturėsiančios.

Jei taip, tai kam komplikuoti 
padėtį ginantis junginių minties,, 
kuri, kaip sakyta, šiandien tūri 
tendencijos dominuoti ir prieš- 
vad. balkanizaciją visi pasisako. 
Mums atrodo, kad tarptautinių ' 
sąjūdžių kūrimas ar įsijungimas 
į juos toli gražu nieko nepalai
doja, bet labai dažnai gali būti, 
jei, ne esminiai, tai taktiškai la
bai naudingas ėjimas savąją by-, 
lą keliant ir draugų ieškant. At- 
minkim, kad bylą turim ne mes 
vieni ir kad ją laimėti daug dau
giau šansų yra ne formalaus su-, 
sitarimo, bet organiškojo susie
jimo keliu einant. Nepamirština, 
kad šiuo keliu einant mes galim 
turėti daug daugiau vilčių atei
ties nesusipratimams su kaimy
nais išvengti, nes ‘nesusiprati
mams paaštrėjus turėtume jau 
esamus arbitrus. ■

Gal kaikam šitie reikalai gali 
atrodyti ir kitaip, tačiau dėl vie
no reikalo, atrodo, visi sutarsim, 
būtent, ’ kad mes tuo reikalu 

< bendros nuomonės dar neturim

tėm. Ir ne vieną, turbūt, nuvy
lė p. Sidzikausko minėtasis at
sakymas, paremtas “daugumos 
pabėgėlių vadų” nuomone, kai 
reikėjo laukti pareiškimo mūsų 
pačių politinių institucijų auto
ritetu paremto. P. Sidzikauskas 
JAV yra VLIKo įgaliotinis, turi 
labai artimą kontaktą su kitais 
politiniais veiksniais, bet jų nuo
monės šiuo reikalu neprisimena, 
nes jos, matyt, nėra. Štai šis fak
tas verčia susimąstyti. Reikalas 
yra aiškus ir neatidėliotinas. 
Mes savo nuomonės tuo reikalu 
neturim, o ji turi atsirasti. Tuo 
tarpu turim du priešingus pasi
sakymus — prof. Pakšto uz tarp
tautinį federalizmą ir p. min. Si
dzikausko už ėjimą grynai tauti
niu keliu, perspektyvoje įžiū
rint suverenumo apkarpymus, 
tur būt, taip pat kažkurių jungi
nių naudai. Dėl to tai mes ir 
kviestume šiuo opiu, klausimu 
pasisakyti ir prisiekusius politi
kus ir mėgėjus, visus, kas sie
lojasi ir svarsto mūsų tautos nū
dienę nelaimę ir kelius iš jos iš
kopti bei garantuoti mūsų kraš
to saugią, ramią ateitį.

Mes manome, kad nuo parinki
mo tikslingo kelio, kuriuo eisi
me, nuo santykių su tarptauti
niais organais bei sąjūdžiais, 
nuo pozicijų, kurias užimsime jų 
atžvilgiu, labai daug priklausys, 
kaip mus traktuos bei rems kiti. 
Mes esam jau įsijungę į ne vie
ną tarptautinį sąjūdį kovos rei
kalui, bet struktūriškai tebesa
me atsiję, nors bandome visur 
spraustis. Kažin ar tikslu visur 
veržtis, nežinant iki kurio taško 
galim eiti kartu. Tiesa, įsiterpi
mas į tokius sąjūdžius didelių 
įsipareigojimų neatneša, rankų 
nesuvaržo, tačiau nereikia pa
miršti ir mūsų visuomenę* ma
sių. Jos taip pat yra svarus ko
vos veiksnys ir turėtų būti gerai 
orientuotos, kad suprastų poli
tikų ėjimus, nesistebėtų, negūš- 
čiotų pečiais ir patys galėtų vis
ką tinkamai komentuoti.

Pučas Thalla
Praeitą penktadienį amerikie

čiams palankus Thailando prem
jeras buvo sučiuptas jūrų laivy
no sąmokslo, bet oro ir sausumos 
pajėgos liko ištikimos vyriausy
bei, tad štabą užėmus premjeras 
išvaduotas, sąmkoslininkų vadai 
pabėgo arba suimti. Buvę nema-

Mes dar kartą keliame mintį, 
kad pribrendo reikalas išsiaiš
kinti ar mūsų vadovaujantieji 
veiksniai turi pasisakyti už atei
ties valstybinius junginius ar už 
visiškai nepriklausomas tautines 
valstybes. Reikalą tai pasvarsty
ti iškelia du nauji faktai.

Pirmasis yra Patariamosios 
Europos Tarybos nutarimas pa
ruošti Jungtinių Europos Valsty
bių konstituciją, kurios metme
nys, paskelbti prieš pora savai
čių. Metmenis paruošė specialis
tų komisija. Jie išsiuntinėti tary
bai priklausančių valstybių par
lamentams, vyriausybėms ir 
partijoms nuomonei pareikšti. 
Kai projektas tuo reiklu bus 
galutinai apdirbtas, jis turės bū
ti patvirtintas — ratifikuotas pa
vienių valstybių parlamentų, o 
to vaisius turėtų būti Jungtinės 
Europos Valstybės.

Projekto įvade sakoma: “jaus
damiesi vienos kultūrinės bend
ruomenės nariais, siekdami puo
selėti socialinį tfeisingumą, rū
pindamiesi viešojo gerbūvio kė
limu, pasiryžę gelbėti žmogaus 
laisvę, norėdami užtikrinti taiką, 
nutarėme mūsų valstybes su
jungti į Federaciją “Jungtinių 
Europos Valstybių” vardu”.

Konstitucijos projektas nu
mato bendruosius organus bei jų 
■kompetencijas ir visiškai laisvą 

ma sąlyga; kad JEVorganai turi 
atsirasti ir pradėti veikti kons
tituciją ratifikavus bent 5 vals
tybėms,^’turinčioms ne mažiau 
100 milijonų gyventojų kartu su
dėjus: Kitos valstybės- gali vė
liau prisidėti, jų įstojimą patvir
tinant jau veikiančiam bendra- 

- jam parlamentui. Be politinio 
suvienijimo, numatomas ir ke
lias ūkiniam Europos vienetui 
sukurti. Jungt. E. Valstybių įs
tatymų leidžiamąją, vykdomąją 
ir teisminę valdžią vykdo JEV 
parlamentas — dviejų rūmų, ta
ryba ir teismas. Numatyti ir jų 
sudarymo būdai.

Nemanykim, kad Europos 
Jungtinės Valstybės jau įvykęs 
faktas. Gal būt, mūsų karta jų ir 
nesulauks, nes kliūčių bus visa
da daugiau, kaip entuziazmo. Ta
čiau yra faktas, kad šitas klau
simas jau svarstomas, dar ilgai 
bus svarstomas ir mūsų politi
niams veikėjams su juo teks ne 
kartą susidurti akis į akį. Juk 
mūsų atstovai Strasburge taip 
pat būna ir stengiasi gyvai pasi
reikšti. Būkim atviri — jie ten 
vyksta ne Jungtinių Europos 
Valstybių kurti, bet lietuviškąją 
bylą viešumon kelti ir sau drau
gų medžioti. Tai tiesa. Tačiau ar
gi ir ten ir daug kur kitur mes 
nesusitiksim su tuo kardinaliniu 
klausimu: kogi norit? Visiškos 
izoliacijos ar vietos ateities jun
giniuose? Ir to mes galėtumėm 
dabar nespręsti, palikti atstaty
tiems nepriklausomos Lietuvos 
organams, jei nuo to nepriklau
sytų mūsų bylos pępuliarumo 
sėkmingumas.

Kas kiek jaučia nūdienės tarp
tautino*) politikos linkmes, nega
li tvirtinti, kad dabar pasaulyje 
reikštųsi didelio palankumo vi
siškai nepriklausomų tautinių 
valstybių koncepcijai. Juoba, 
kad lemiančioji pasaulio pajėga 
— JAV — europinio nacionaliz
mo nepajėgia suvirškinti ir 
smulkių valstybėlių bijo.

Antrasis faktas, kuris duoda 
medžiagos šiam svarstymui, yra, 
mūsų bendradarbio praeitame 
“T2” numeryje perteiktas, Na
tional Committee for a Free Eu
rope Lietuvių Patariamosios 
Grupės pirmininko p. min. V. Si
dzikausko atsakymas į paklausi
mą dėl prof. K. Pakšto pastan
gomis įsikūrusio Vidurio Euro
pos Federacijos Klubo pozicijų. 
Esą, prof. Pakštas palaidojęs

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Kr. Valdyba, kaip prane
ša Tremtis, per specialią delega
ciją kreipėsi į V. Vokietijos kai- 
kuriuos parlamentarus, įteikda
ma specialų raštą, kviečiantį pri
sidėti prie viso pasaulio laisvųjų 
tautų protesto prieš sovietų vyk
domą genocidą. Tai turėtų būti 
pareikšta specialia deklaracija, 
po kuria būtų, surinkti milijonai 
parašų. Vokiečių parlamento 
sferose parodyta tam sumany
mui didelio susidomėjimo bei 
pritarimo ir netrukus būsiąs su
darytas specialus komitetas, ku
ris paruoš sąlygas Vakarų Vo
kietijos gyventojams tai įvyk
dyti. Lietuvių sumanymui prita
ria estai su latviais ii* visi trem
tiniai, beabejo pritars ir visas pa
saulis. Tik- reikėtų tiksliai pa
rinkti organizaciją, kurios tam

KUO REMSIS
Nepaslaptis, kad JAV į Sovie

tų Rusiją visą laiką žiūrėjo krei
va akimi ir ilgai nesutiko net 
diplomatinius santykius palai
kyti. Visas informacijas apie so
vietus iki pat šių dienų ameri
kiečiai sėmėsi iš pirmojo pasau
linio karo rusų emigrantų. Jie 
suformavo amerikiečių1 pažiūras 
į bolšeyįzmą ir į Rusiją, kurių ir 
šiandien dar neįmanoma šalau- 

še pažiūrose yra taį'kad ameri
kiečiai linkę Sovietų Sąjungą 

■traktuoti kaip vienalytę valsty
bę — Rusiją, visai nekraipdami 
dėmesio į dešimtis tautų, paverg
tų dar caristiniais laikais, taip 
pat linkę lengvai pateisinti nau
jus užgrobimus, jei tie kraštai 
kada nors buvo priklausę Rusi
jos imperijai.

Pastaruoju metu betgi pasiro
do atsipeikėjimo ženklų. Beabejo 
tai vaisius naujosios imigracijos 
didelių pastangų, nuolat kalan
čių tą patį, kad senosios rusų 
emigracijos šaltinis jau pasenęs 
ir šališkas, kad Sovietų Sąjunga 
ga toli gražu ne vienų rusų gy
venama, kad pavergtosios tautos 
trokšta laisvės ir gali būti ge
riausias sąjungininkas prieš ru
siškąjį bolševizmą ir kad neru- 
siškojo gaivalo pajėgumą Sovie
tų Sąjungoje įrodo II karo pabė
gėlių santykis. Birželio 4 ir 5 d. 
laidose “The New York Times” 
Harry Schwarz išspausdino tud 
reikalu ilgą straipsnį, kviečian
tį naudotis naujųjų pabėgėlių in
formacijomis, primindamas, kad 
iš 250.000 pabėgėlių, pasiekusių 
JAV, vos 11.500 rusų.

Šias tezes labai stropiai skel
bia ypač ukrainiečiai, JAV pa
siekę jau labai rimtų pozicijų.

JUNGTINIU AR
• Lietuviškoji “V. of A.” pra

deda išmokti propagandos. De
mokratinės . propagandos, kuri 
paremta teisybe turėtų įtikinti 
klausytojus, jog tai, kas sovietų 
apie Ameriką skelbiama, yra iš
tisai melas ir paruošti juos atei
nantiems įvykiams. Kelias prog
ramas paskyrę parapijinėms 
naujienoms, savo gyvybe rizi
kuojantiems keliems šimtams 
lietuvių klausytojų tėvynėje, ša
lia svarbių pasikalbėjimų su Dr. 
A. šliupaite ir Mrs. Trečiokas iš 
New Jersey, pateikė įdomią pa
saulio lietuvių spaudos apžvalgą.

ide nepavyko
žai aukų. Kokios sąmokslo prie
žastys, kokie užkulisiai, dar ne
paskelbta.

— Hong Kong. — Kinų laik
raščiai skelbia, kad per gegužės 
mėn. Šanchajuje nuteista 11.400 
“kontrrevoliucijonierių”.

užsimojimui vadovaus šiapus 
Atlanto.

Tai būtų visiškai tinkamas at
sakymas bolševikinei propagan
dai renkant parašus taikos dekla
racijai. Vokietijos Kr. V-bos su
manymas yra' sveikintinas ir 
vykdytinas tuč tuojaus. Reikėtų 
taip pat pasistengti, kad iniciaty
va bei vadovybė šioje akcijoje 
neišsprūstų iš lietuvių rankų. 
Surinkus daug milijonų parašų, 
galima būtų kreiptis ir į JTO, 
prašant imtis griežtesnių prie
monių prieš vykdomą genocidą.

Visos mūsų organizacijos turė
tų šią mintį skubiai išplatinti 
šiapus Atlanto, kad neateitų ji 
kitų vardu. Vykdymui bei dėl 
deklaracijos teksto reikėtų sku
biai susisiekti su iniciatoriais.

Padarykim iš to didelį triukš
mą!

AMERIKA?
Ir Toronte tik ką išėjo ukrainie
čio Prichodko brošiūra anglų 
kalba: “Maskva taiko valdyti vi
są pasaulį”, kurioje randame tas 
pačias mintis.

— Detroit. — JAV automobi
lių pramonė paskelbė, kad dėl 
žaliavų susiaurinimo, ^siaurin
sianti gamybą ir atleisianti dar
bininkų: DetroitoGbrysler Corp. 
^ŽKŠ^^^a&ufacturing 
Co. —. 8000,-South Bend Stude- 
baeker — 14.000, Michigano Ge
neral Motor Corp. — 35.000. For
das tuo tarpu neatleisiąs.

— Otava. — Kanados dviejų 
pirmųjų biudžetinių mėnesių 
perteklius 235 milijonai dol. Pra
eitais metais tų mėnesių pertek
lius buvo 194 milijonai dolerių.

Gen. Matthew B. Ridgway, 
vyriausias JT vadas

• Naujorke iškilmingai buvo 
priimta NCWC atvežta 105 metų 
lenkė tremtinė Paulyna Wils- 
dorf, atidengusi savo ilgo gyve
nimo paslaptį: kas rytą išmesda- 
vusi čerkutę degtinės, daug dir
busi ir mėgdavusi linksmai pra
leisti laiką. Ji išvažiavo į farmą 
netoli Buffalo.

• “T2” buvo rašyta apie “NY 
T” studentų apklausinėjimą, pa
rodžiusį, kiek jie žino pasaulio 
ir savo krašto geografijos. Tai iš
šaukė didžiulę reakciją. Tik tūlas 
Naujorko universiteto profeso
rius Hoppock šoko teisinti stu
dentus, girdi, kai reikės, jie pasi
žiūrėsią į enciklopedijas, visi ki
ti iškėlė dar daugiau šio kultū
rinio sobizmo faktų. Tula įžymy
bė pareiškė, jog kaip buvę ame
rikiečiams ir anglams gėda, kai 
1918 m. Versaillio konferencijo
je nei Woodrow Wilson nei 
Lloyd George nieko nežinoję 
apie Rytų Europos tautas kurių 

bų siūlymas siekiąs karinių tiks
lų — atsigauti, kad, ir priėmus 38 
paralelę skiriamąja zona, dar 
liksią daug problemų. Gerai, 
esą, būtų įvesti demilitarizuotą 
zoną, tačiau galima ir be jos. ap
sieiti, atseit, JAV linkusios prie 
paliaubų betkuria kaina. • Tuo 
tarpu pietų korėjiečiai protes
tuoja.

Ridgwaiy yra paskelbęs šias pa
liaubų sąlygas: sulaikius karo 
veiksmus, įvesti demilitarizuotą 
20 mylių zoną, kurios negalės 
peržengti nei vienos pusės ka
riuomenė, laivynui uždraudus 
priartėti arčiau kai{5 3 -myl. nuo 
priešo teritorinių vandenų. To
liau siūloma, kad abi pusės tuo
jaus sulaikytų karinių medžiagų 
siuntimą į Korėją, kad būtų su
daryta tarptautinė komisija, ku
ri prižiūrėtų paliaubų sąlygų 
vykdymą, kad belaisviais būtų 
pasikeistą tučtuojau santykiu 
1:1, kad būtų pasirūpinta gyven
tojais ir kad būtų palikta teisė 
atlikti ribotą žvalgybą, kad bū
tų galima įsitikinti, jog priešas 
nesiruošia puolimui.

Paliaubas sudarius turėtų pra
sidėti derybos dėl taikos. Jos be
abejo turės būti labai sunkios, 
nes neišvengiamai teks Susidur
ti su visa eile sunkių Tolimųjų 
Rytų problemų. Pagrindinis sun
kumas, beabejo, bus Kinijos įsi- 
leidimdi JTX^bei jprie Tol. Rytų 

dar ■ tebepripažista nacionalistinę 
Kinijos vyriausybę. Kad išven
gus didelių politinių komplika
cijų, atrodo, derybas bus nori
ma pravesti ne JTO, bet atski
roms komisijėlėms kartu su kinų 
atstovais, o tik vėliau susitari
mas būtų pateiktas patvirtinti 
JTO plenumui. Sovietai, atrodo, 
norės, kad derybos vyktų Mask
voje. JAV tam, turbūt, pritars, 
nes tai padėtų lengviau išvengti 
komplikacijų dėl JTO ir Kinijos 
santykių.

Kol derybos dar neprasidėjo, 
plačių komentarų dėl Maskvos 
pasiimto pirmojo smuiko taikos 
koncerte dar nepasirodė. Pasau
lio spaudoje tebevyrauja oficia
lūs pasitenkinimo pareiškimai, 
nors ir su tam tikra nepasitikėji
mo doze. Klausimas ar sovietai 
ištikrųjų trokšta taikos, dar neat
sakytas, nors visi jaučia, kad tai 
tik propagandinis manevras tai
kos apaštalo garbei pasiekti, lai
ko išlošti arba reiškia užsimoji
mą perkelti neramumų židinį į 
naują regioną, gal būt į Iraną, 
kad taikingosios demonstracijos 
suparaližuotų vakariečių reakci
ją jiems darant pirmuosius žings
nius, kad grėsmė šios žaizdos at
sinaujinimo verstų vakariečius 
kiek susilaikyti naujam židiniui 
iškylant. . *

Irano įvykių raida paviršuti
niškai atrodo jau nebežadanti di
delių komplikacijų, tačiau, ma
tyt, yra neskelbiamų dalykų, kad 
prieš Abadaną vietoje aną savai
tę stovėjusio 1 karo laivo jau sto
vi 3, padanges raižo 150 lėktu
vų ir atplaukia dar nauji laivai 
iš Tolimųjų Rytų. Tiesa, oficia
liai tai yra Britų ir JAV karo lai
vai, grįžtą į namus iš Korėjos 
vandenų, bet jie visdėito plau
kia ne pėr Pacifiką ir Panamos 
kanalą, bet per Persų įlanką, ku
rioje, beabejo, kurį laiką už
truks, sustiprindami čia pareng
ties padėtyje laikomas Britų pa
jėgas. Sunku suprasti, kam vi- 
sosf tos demonstracijos, kai byla 
dėl paftos .virto beveik paprastu 
ghiču'dėl Britų kapitalo Irane.

Šiuo metu Irano vyriausybė 
tebesilaiko nusistatymo naftą 
perimti savo žinion besąlyginiai 
ir jau perėmė biurus, bet neturi 
specialistų, kurie galėtų vado-i 
vauti įmonėms. Britai specialis
tai atsisakė pereiti Irano tarny
bon svarbiausia dėl parlamentui

Korėjos paliaubų klausimas 
buvo pereitos savaitės pasaulio 
dėmesio centre. JT pajėgų vy
riausias vadas gen. Ridgway, ga
vęs instrukcijų, per radijo pa
kvietė raudonųjų vadus pradėti 
pasikalbėjimus dėl paliaubų, siū
lydamas susitikti Danų sanitari
niame laive Jutlandija prie 
Wonsan uosto. Praeitą sekmadie
nį 11 vai. buvo paskelbtas rau
donųjų atsakymas, pasirašytas 
kinų ir š. korėjiečių vadų. Jie su
tinka kalbėtis, bet tarp liepos 10- 
15 d. ir ne laive, bet Koesong sri
tyje. Koesong yra 3 mylios į pie
tus nuo 38 paralelės, 30 mylių į 
šiaurės vakarus nuo Seoulo. Tai 
vienintelė vieta, kuri tebėra val
doma raudonųjų į pietus nuo 38 
paralelės.

Vašingtonas atsakymą laiko 
patenkinamu ir ypač geru ženk
lu laiko, kad kartu nekeliama jo
kių politinių klausimų, o be to, 
kad pareiškimą .pasirašė ne vien 
šiaurės korėjiečių, bet ir kinų 
vadas, kuris, nuduodamas sava
norių talkininkų vadą, kalba sa
vo, bet ne kinų vyriausybės var
du. Siūlymas naujos vietos ne
laikomas esminiu dalyku. Dau
giau susirūpinimo teikia pertoli- 
ma susitikimo data, nes pasida
ro nebeaišku, ką gi veikti fron
tuose per tas 2 savaites. Jei su
stoti teks, tai kam dar kautis? 
Ir kareivių kovingumui beabejo 
taikenįdatrBę^Ęii^uim >išra noro 
pasiekti-“paskutinio žuvusio ka- 
rio” vainiko.

Per tą savaitę paliaubų bei tai
kos reikalas neišryškėjo ir daug 
kur reiškiama didelių abejonių. 
Fronte iki šiol jokių pasirengi
mų paliaubom nematyti ir kau
namasi senoviškai. Iš komunisti
nio pasaulio pusės dar nepa
skelbta jokių siekiamos taikos 
sąlygų. Manoma, kad Maskvai 
šis pasiūlymas yra pirmiausia 
taikos pionieriaus vainikas, ypač 
naudingas vidaus propagandai, 
bet ar tai nuoširdus siekimas tai
kos, ar tik pademonstravimas 
taikingumo, kad nesusitarimo 
kaltę būtų galima suversti “im
perialistinei kapitalistų agresi
jai”, tuo tarpu dar sunku pasa
kyti. JAV poziciją išdėstė Ache- 
sonas. Esą, JAV stevi už taiką, 
tačiau darant paliaubas, pir
miausia tenką gauti garantijų, 
kad agresija vėl nepasikartos. 
Jei komunistai pasitrauksią už 
38 paralelės ir duosią garantijų, 
kad puolimo nepakartos, JT tiks
las būsiąs pasiektas — ta?ka at
statyta. Tiesa, dar liksiąs Korėjos 
suvienijimo reikalas, bet JT-ka
riuomenė į Korėją atėjusi ne jos 
suvienyti, o taiką atstatyti. To
kio buvo paskelbtas JAV memo
randumas, nurodąs, kad paliau-

I NAUJIENOS '
problemas lengvabūdiškai iš- 
sprendę, palikdami parako sta
tinę 1939 m. karui. Esą, yankių 
ambasadoriai, dažniausiai turtin
gi fabrikantai, pritrenkią euro
piečius ir kitus nesusiorientavi- 
mu geografijoje,

• Rytų Europos pebėgėliams 
laisvame pasaulyje net ausys iš 
nusistebėjimo nulinko, kai Ache- 
sonas vienoje paskutiniųjų kon
ferencijų bene pirmą kartą tiek 
prisiminė istorijos, jog pareiškė, 
kad esąs pats laikas sustabdyti 
500 metų besitęsiančią Maskvos 
kunigaikštystės ekspansiją į va
karus, pietus ir rytus. Spėįioįa- 
ma, net, jog prdruslŠkfeji -eks
pertai patekę į nemalonę.

a Jay Cooke, pensijon pasi
traukęs Philadelphijos bankinin
kas, prieš keletą metų važinėjęs 
po Europos DP stovyklas nese
niai įsteigė “Franklino Fondą”, 
kurio tikslas “paruošti antiko- 

(Nukelta į 8 psL)

įteikto įstatymo projekto prieš 
sabotažo veiksmus, už kuriuos 
numatoma net mirties bausmė, o 
nelaimių, sako britai, esamoje 
padėtyje nebus galima išvengtu 
Esą, ir normaliais laikais bend
rovės įmonėse būdavę per metus 
bent 70 gaisrų. Britai yra nusi
statę laikytis Irane kiek galima 
ilgiau. Bet įmonių darbas vistiek 
eina prie galo. Nafta iš Abadano 
jau nebeišvežama, nes britų 
tanklaiviai nesutinka pakvituoti, 
kad tai Irano Naftos B-vės naf
ta, o kitų tanklaivių nėra ir ka
žin ar įleistų juos britų laivai į 
uostą, jei jie atsirastų.. Benzinas 
pilamas į sandėlius, kurių talpa 
ribota. Kad visa tai ilgiau truk
tų, britai rafinerijų gamybą su
mažino 40%, iki 8.200.000 galonų 
per dieną, bet ir taip dirbant 
sandėliai bus pilni apie liepos 20 
d. Tada britams teks visdėito iš
vykti, jei nepasiseks susitarti. 
Tuo tarpu didelių vilčių tam ne
matyti, nors vienas Irano nacio
nalistų sparnas tam šiokio tokio 
linkimo rodo. Iranas taip pat pa
žadėjo atšaukti antisabotažinio 
įstatymo svarstymą, jei britai su
tiktų likti dirbti, premjeras Mos
sadegh asmenišku laišku kreipė
si į prez. Trumaną, prašydamas 
Amerikos techninės pagalbos. 
Amerikiečiai pagalbos tuo tarpu 
nepažadėjo, tik pareiškė pagei- 
davimo, kad naftos srovė nesu
stotų, ;
čiŠms. Už - 
monstrantai ’ Teherane šaukė 
“Mirtis!” prez. Trumanui ir am
basadoriui Grady. Vyriausybė 
savo “galybę” pademonstravo 
prieš Britų kreiserį už 400 jardų 
pastatydama savo karo laivelį, 
kūriam nuskandinti pakaktų 
vienos “Mauritius” salvės. Ji taip 
pat pareiškė protestą prieš Britų 
karinių pajėgų sukaupimą sau
gumo tarnybai, o vienas premje
ro patikėtinių pareiškė, kad, jei 
britai užimtų nors vieną Irano 
žemės pėdą, tai reikštų III pa
saulinį karą. Tuo tarpu Britai 
laukia greito Tarptautinio Tribu
nolo sprendimo, o labiausiai lau
kia, kad Iranas, kuris visdėito 
nenori pulti į Maskvos glėbį, pa- 
lūš finansiškai, nes iš be?-drovės 
jau kuris metas negauna pieko, o 
anksčiau gaudavo pusę savo biu
džetinių pajamų. Čia yra visa 
britų viltis. O labiausiai juos 
baugina, kad Iraną gali išgelbė
ti amerikiečiai, duodami specia
listų. Tie tuo tarpu sakosi ne
duosią, bet tai gali būti tik britų 
raminimas. Italai savo paslau- 
gasgas atvirai pasiūlė, o Vene- 
cuela pareiškė simpatijų. Lenk
tynės vyksta, kas laimės, dar ne
aišku.

Europoje pirmąja problema te
bėra gynimosi organizavimo 
klausimas. Kaip dabar paaiški, 
}en. Bradley Europon vykęs 
svarbiausia dėl to, kad Eisenho- 
weris reikalavęs, žūt būt, sutvar
kyti Vokietijos apginklavimo 
klausimą, be kurios dalyvavimo 
Europos gynimas esąs neįmano
mas. Jei to nebūtų pasiekta, jis 
grasinęs net atsistatydinti. O 
Bradley -kelionės vaisius—Pran
cūzijos nusileidimas ir sutikimas 
leisti Vokietijai organizuoti dali
nius iki 10-12.000, kai anksčiau 
prancūzai tesutiko tik su 6-8.000 
daliniais. Vokiečių entuziazmo 
betgi ir po to dar negirdėti. Ka
nada paskelbė Europon tuojau 
pasiųsianti vieną oro eskadrilę, 
o vėliau dar dvi.

JAV pagrindinis rūpestis kaip ' 
nors užbaigti Korėjos karą ir tęs
ti ginklavimąsi. Tam dar padidi
nami mokesčiai.

Kanada kažkaip pusiaukelėje 
daro pertrauką. Parlamentas šią 
sesiją užbaigė ir išsiskirstė iki 
spalio 9 d., o visa eilė užsimoji
mų, dėl kurių taip daug kalbėta, 
.palikti ateičiai
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VLIKo ir Maž. Lietuvos Tarybos

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo1 'Komiteto'1 ir Mažosios •Lietu- 
vos'Tabybbs' Prezidiumo bendra
me-’pasitarime 1951 m. gegužės 
19 d. vieningai konstatuota, kad 
VLIKo, MLT-bos ir visų lietu
vių patriotų siekimai yra tie pa
tys — atgauti Lietuvai laisvę, su
jungti visas lietuvių tautos gi
mines į bendrą valstybę ir lais
voje tėvynėje kurti bendrą atei
tį bendros gerovės keliu.

Lietuvos laisvinimo idėjos 
įkvėpti ir lietuvių tautos giminių 
apjungimo darbą stiprindami, 
VLIKo atstovai ir MLT Prezi
diumas vieningai nutarė, kad ar
timiausiu laiku būtų įjungtas 
į Vykdomąją Tarybą Mažosios 
Lietuvos Tarybos prista
tytas kandidatas revendikuo- 
jamų sričių tarnybos valdytojo 
pareigoms.

Vieningu įsitikinimu šiuo VLI 
Ko ir Mažosios Lietuvos T-bos 
Prezidiumo pastovaus ir glau
daus bendradarbiavimo aktu pa
daromas reikšmingas įnašas tau
tos valiai vienyti ir kovai dėl 
laisvės stiprinti.

Šią valandą, minėdami skau
džią pirmojo lietuvių tautos ma
sinio naikinimo dešimtmečio su-

kaktiąstovėdami išvakarėse ant- 
-To dešimtmečio, kada tauta su 
karo tarp vokiečių ir bolševikų 
pradžia herojiškai sutelkė visas 
jėgas sukilimui prieš sovietinį 
okupantą, prisimindami Mažo
sios Lietuvos taurių sūnų sėk
mingą žygį beveik prieš trisde
šimt metų įjungti savo gyvena
mas žemes į bendrą Lietuvos 
valstybę, pagerbdami pavergtoje 
tėvynėje likusių kančias ir vie
ningą kovą dėl laisvės, jų pavesti 
ar įpareigoti jų kovą tęsti užsie
niuose, — VLIKas ir Maž. Liet. 
Taryba vardan Lietuvos kviečia 
visas aktyviąsias tautos jėgas 
paremti siekimą, kad šios die
nos susitarimo pavyzdžiu visų už 
Lietuvos laisvinimą kovojančių 
veiksnių būtų dar nuoširdžiau 
susiprasta ir visos jėgos sutelktos 
lemiamiesiems tėvynei išlaisvin
ti žygiams.

VLIKo nariai:
Prof. J. Kaminskas, Dr. P. 
Karvelis, T. Šidlauskas, J. 
N orkai t is.

MLTP nariai:
E. Simonaitis, Puskepalai- 
tis, Endriukaitis, Subaitis, 
Banaitis.

Maž. Lietuvos Tarybos pareiškimas
Mažosios Lietuvos Tarybos 

Prezidiumas yra padaręs šitokį 
tuo reikalu pareiškimą:

‘Mažosios 'Lietuvos Tl^b3š! 
Prezidiumas; išklausęs ir ap
svarstęs "VLIKo Politinės Komi
sijos jam padarytus pasiūlymus 
dėl Vykdomosios Tarybos sąsta
to papildymo, pasisako sekan
čiai:

1. MLT Prezidiumas sveikina 
ir. pritaria VLIKo Politinės Ko
misijos pareikštiems norams, 
kad būtų atnaujintas, suaktyvin
tas ir įgautų pastovų pobūdį VLI 
Ko ir MLT bendradarbiavimas, 
pagrįstas vieningu siekimu iš
laisvintąją Lietuvą, sujungtą su 
Mažąja Lietuva, atkurti bend
ram ir sutartinam gyvenimui.

2. Šio tikslo įgyvendinimui 
MLT -Prezidiumas nutarė dele
guoti savo atstovą į Vy?.d. Tary
bą pilnateisiu nariu.

MLT Prezidiumas pabrėžia, 
kad toks paskyrimas nereiškia 
MLT atsisakymo nuo teisės turė
ti savo pilnateisį atstovą pačia
me VLIKo sąstate.

3. MLT Prezidiumas savo ats-
r- tovo Vykd. Taryboje atžvilgiu o pastaruoju metu gyveno žmo- 

pasilieka teisę jį atšaukti. Man- nos tėvynėje Danijoje. Dabar jis 
dato atšaukimas vyksta raštu, atvyks ir apsigyvens Vokietijoje.

pasirašomu MLT Prezidiumo 
pirmininko ar jo pavaduotojo.

Mandatą j[am atšaukus, toks 
^atstovas privalu pasitraukti, o 
MLT Prezidiumas tariasi su VLI 
Ku ir pristato naujus kandi
datus. '

. MLT Prezidiumas sveikina ir 
pritaria VLIKo Politinės Komi
sijos. pareikštam nusistatymui 
rinktis VLIKui ir Maž. Lietu
vos Prezidiumui bendriems po
sėdžiams politiniams, kultūri
niams, propagandiniams, organi
zaciniams, šalpos ir finansiniams 
reikalams atlikti.

5. MLT Prezidiumas reiškia 
tvirtą įsitikinimą, kad visas VLI 
Ko ir MLT bendradarbiavimas 
šį susitarimą įgyvendinant vyks 
abipusio pasitikėjimo, susipra
timo ir pagarbos dvasioje”. ,

Rinkiminės viltys ir nevilty s
JAV spauda prieš Prancūzijos 

rinkimus darė kaikurių išvadų, 
tačiau amerikiečiai buvo perne
lyg atsargūs dėl komunistų tokio 
pralaimėjimo, kurio sulaukė bir
želio 17 d. Laikinais duomenimis, 
nes kolonijų 50 mandatų žinios 
ateis po kurio meto, .kai patys 
rinkimai bus pamiršti, komunis
tai vietoj 183 tepravedė 96. Svar
biausias laimikis atiteko deGaul
le sąjūdžiui RPF, vietoj 12 gavu
siam 107 vietas. Šio sąjūdžio lai
mikis paremtas ne vien komu
nistų, bet ir kaikurių vidurio 
partijų pralaimėjimu. Vidurys: 
socialistai, MRP ir radikalsocia
listai turi aiškią persvarą — 370 
mandatų iš 627.

RPF laimėjus pirmaujančią 
vietą neprašalino prancūzų poli
tinės suirutės. Galimas dalykas, 
kad šis sąjūdis stengsis įgyti 
centrinį svorį, tačiau su savais 
atstovais >jo negalės išlaikyti. Jei 
jis rikiuos dešinesni© polinkio 
partijas, iškils pavojus socialistų 
suartėjimo su komunistais. Pran
cūzuose tas polinkis iš seno yra 
žinomas. Ypač, kai dabar nebėra 
Leon Blum asmenybės, kuri ža
bojo jaunųjų socialistų polinkį į 
komunizmą.

Anksčiau MRP noromis neno
romis turėjo bendrauti su socia
listais. Nežiūrint sunkaus meto, 
tas bendravimas laikytinas pa
vyzdingu. Jei vyriausybės nuo
lat kaitaliojosi yra ne atskirų 
partijų, bet visų prancūzų ir pa
čios santvarkos kaltė. Prancū
ziškos partijos nėra tobulybė, ta
čiau jos atliko pareigą Prancū
zijai.

RPF nedbejotinai dės pastan
gų siekti savų tikslų: pakeisti 
konstituciją, įgyvendinti prezi
dentinę santvarką, kurioje vyk
domoji galia turėtų atsvarą įsta
tymų leidžiama j at Ar šis tiks
las tik pasinaudojant dešiniųjų 
partijų lanksčiu talkininkavimu, 
be lūžio, gali būti atsiektas?

MRP davė RPF pągrįndinį ka

valdžioje, vienišas yra nūdien. 
Anuomet kalbėjo apie atsakomy
bę, nūdien apie galybę. Gegužės 
1 d. jis kreipėsi į paryžiečius, 
kurie 1947 m., savivaldybių rin
kimuose jam patikėjo 52% bal
sų: “Kai tauta tarė žodį, aš siū
lau paskelbti mūsų tikslus. Kur 
gi mes susitiksime? Žinoma, 
Champs Elysees”.

Jis pernelyg pasitiki savimi. 
Kai jis kreipiasi į tautą, jam ne
galvoję įstatyminė tvarka, nes 
ji pareina nuo tautos. Ar čia vis
kas baigiasi? Ne. Jis junta, kad 
toji galybė turi pasireikšti per jį: 
“Le peuple c’ect mois”. Kai bu
vo baigtas minėtas didysis susi
rinkimas pasigirdo La Marseil
laise ir de Gaulle nustelbė visus 
per garsiakalbį traukdamas re
voliucinę gaidą. “Prancūzų tauta 
— tai aš, nes tik aš tegaliu pran
cūzus sudrausminti”, peršasi 
mintis stebint tą milžiniško ūgio 
povyzą.

Kas per vienas RPF?
Kaikas atsakys, jog tas sąjū

dis telkiąs generolus, anuometi
nį pogrindį, laisvės kovotojus, 
lydint didelio masto propagan
dininkui Andre Malraux.

RPF štabe be generalinio sek
retoriaus Jacques Soustelle ne
užtinkame rimtesnių asmenų. 
Toji silpnybė ryški, nes patį de 
Gaulle atsieja nuo tautos, kurios 
vardu jis kalba.

Sąjūdžius aptaria jų bendri
ninkai. A. Malrfiux atstovauja 
skambiai idėjai, žaismingam sti
liui. Jis net nedalyvavo minėta
me susirinkime. Kas gi yra tikri 
de Gaulle sekėjai? Kapitalas jam 
nedraugingas, nes valdomas ne

Revindikuojamųjų sričių tar
nybos valdytoju yra pakviestas 
advokatas Martynas Brakas, bol
ševikų 1941 m. ištremtojo daili
ninko Adomo Br. brolis. Anks
čiau jis dirbo amerikiečių okupa
cinės valdžios vienoje įstaigoje,

lyje?
Komunistų partija sulaukusi 

smūgio ypač dėl naujos rinkimi
nės tvarkos, valdanti ketvirta
dalį prancūzų, sieks atstatyti 
prarastąjį autoritetą. Ji naudos 
įvairius būdus priartėti prie ma
sių: vilkas mekens ėriuko balsu, 
partijoje darys naujus valymus.

Radikalsocialistai
Šioji partija III Respublikoje 

atliko didelį vaidmenį. Radikal
socialistai nėra radikalūs, nei so
cialistai. Jie yra eiliniai konser
vatoriai, W. Churchill broliai. 
Prancūzijoje yra mada vadintis 
socialistais, nors esmėje būti di
deliais nuosavybės gerbėjais, in
dividualistais. Britai teturi Dar
bo partiją, kuri nuėjo socialiniu 
keliu. Gi prancūzai tenkinasi so- 
cialindami tat, kas neišven
giama.

Politinės suirutės metu, kai so
cialistas Paul Ramadier komu
nistų buvo nuverstas, Henry Qu- 
eiuille tarė: “Mes negalime ne-

Tarybinės Lietuvos vyriausybė ir Aukšč. Taryba
Balandžio 27 d. 8 vai. vak. LT 

SR naujosios Aukšč. Tarybos po
sėdyje buvo išspręstos svarbios 
problemos. “Vienbalsiai” buvo 
patvirtintas 1951 m. biudžetas, 
ištisai priimti LTSR ATarybos 
įstatai, vienbalsiai buvo pakeis
tas konstitucijos 26 straipsnis: 
“26. LTSR Aukščiausioji Tary
ba renka LTSR Aukščiausios Ta
rybos pirmininką ir keturis jo 
pavaduotojus”. Toliau, “pasiū
lius” Kiprui Petrauskui, “visais 
balsais” išrinko prezidiumą: Jus
tiną Paleckį— pirmininku (pre
zidentu), pavaduotojais: M. Jun- 
čą-Kučinską ir Genovaitę Cepo- 
nienę; sekretoriumi — Stasį Nau 
jalį, nariais: S. Apyvalą, B. Ba
ranauską, L. Dapkų, L Kučins
ką, J. Matulį, J. Murauską, P. 
Oleką, O. Rukšėnienę, A. Snieč
kų, Aleksandrą Trofimovą ir Ire
ną Žebenkienę. M. Gedvilai pa
siūlius, “visais balsais” patvirti
no naujojo ministrų kabineto su
dėtį: pirm. Mečys Gedvilas, jo 
pavaduotojai: Vasili j Pisarev, 
Aleksiej čistiakov, Ksaveras

sandr Sokflov ir Aleksiej Pet
re v. Kairys kartu Pieno ir Mėsos

nistras Aleksandras Drobnys, 
kinematografijos — Mičhalina 
Meškauskienė, komunalinio ūkio
— Jakov’’ Sviščiov, lengvosios 
pramonės — Fiodor Teriošin, 
maisto pramonės — Kazys And- 
rijaitis, miško pramonės — Povi
las Kurys, miškų ūkio — Algir
das Matulionis, prekybos — Ana
tolis Mikutis(?), socialinio ap
rūpinimo — Juozas Stimburys, 
statybos medžiagų — Nikola j 
Liubimcev, statybos — Juozas 
Maniušis, sveikatos apsaugos — 
Bronius Penkauskas, švietimo— 
Albertas Knyva, tarybinių ūkių
— Dmitrij Mamajev, teisingumo
— Jurgis Blieka, užsienių reika
lų—Ignas Gaška, valstybės kont
rolės — Aleksandr Jafremov, 
valstybės saugumo — Piotr Kap
ralov, vidaus reik. — Juozas Ber- 
tašiūnas, vietinės pramonės — 
Nikolai Kalugin, žemės ūkio — 
Vladas Augustinavičius, žuvies 
pramonės — Vacys Mackevičius, 
meno reikalų valdybos — Juozas 
Banaitis, kultūros-švietimo įstai
gų komiteto pirm. — Eduardas 
Načas.

Tą pačią dieną I sesija buvo 
baigta. Pažymėtina, jog be šių 
11 sovietų “gubernatorių” LTSR

kabinete kiekvienas ministras 
turi nemaž'ah kaip po pora pa
vaduotojų daugiausia taip pat 
rusų.

K. Petrauskas, 'kaip Klaipėdos 
deputatas, savo kalboje pateikė 
reikšmingų statistinių davinių: 
“Klaipėdoje atstatyta 32.000 kv. 
metrų gyv. ploto, o taip pat visos 
mokyklos. Kapitališkai atremon
tuota 200 namų. Atstatymui iš
leista 91 mil. rublių. Griuvėsiai 
išvalyti nemokamu piliečių dar
bu. ‘Jie atidirbę “savanoriškai” 
360.000 darbo valandų.“ Reikia 
pažymėti, kad eilė ministerijų, 
kaip žemės ūkio, žuvies, lengvo
sios pramonės nerimtai žiūri į 
gyvenamųjų namų statybą jjų 
įstaigų darbuotojams... Būtina 
išplėsti mokyklų tinklas. Būti
nai reikia pastatyti tiltas... iš
plėsti vandentiekio tinklas... 
Taip, pat būtina pagerinti susi
siekimas su Nida, Preila ir Juod
krante, sutvarkyti kurortines 
vietoves kaip Smiltynę, Neringą, 
Girulius... tai statybai mes pra
šome 4 mil. rublių”.

Darbėnų deputatė Kaminskai
tė sesijoje drąsiai pareiškė eilę 
reikalavimų. Pirmiausia ji puolė 
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sugyventi”. Tas trumpas posakis 
sudarė jo programą. H. Queuille, 
atsidūręs vyriausybėje, elgėsi 
gydytojo įpročiu: nesijaudinti 
dėl ligonio, jį nuraminti, pasiti
kėti atsparumu ir laukti pasvei
kimo. Kiekviena operacija esan
ti -kenksminga, nes suardo orga
nizmo narvelius. Ši terapija da
vė pakenčiamų vaisių. Kraštas 
ūkiškai atsikūrė. Komunistų 
spaudimas atlaikytas. Privati 
iniciatyva gerai pasireiškė. Ma
šina veikia, nors ir trūkčiodama. 
Gyvenimas įspraustas į norma
lias vėžes. Laisvė didesnė nei bet 
kur kitur. Aš netvirtinu, jog iš
nyko problemos. Jų yra daug ir 
net sunkesnių, kaip anksčiau. 
Tam juk žmonės ir gyvena, kad 
problemas sudarytų ir iš jų narp
liotus!.

Radikalsocialistai, teturėdami 
43 atstovus iš 621, valdė atsakin
gas ministerijas išskyrus užsie
nio ir krašto apsaugos. Šiuose 
rinkimuose jie sulaukė tautos at
lyginimo gal ne tiek už atliktus 
darbus, kiek už taktiką. Jie, il
goje politinėje veikloje yra iš
bandę įvairius receptus, o pasta
ruoju metu pasirinko psichologi
nį žaidimą. Prancūzai mėgsta 
rinkti, tačiau bijo, kad išrinktie
ji suteiktomis teisėmis nepasi
naudotų. Prancūzams tinka, kai 
karalius karaliauja, bet nevaldo. 
Jie reikalauja išrinktųjų, kad po
litinę jėgą naudodami, bent to 
neparodytų. Tai panašu į pran
cūzę ūkininkę, kuri sūnui einant 
į mugę duodama 5 frankus, taria: 
“Žinoma, tu jų neišleisi”...

De Gaulle opozicija
Nevisi prancūzai patenkinti 

Dr. Queuille ramiuoju gydymu. 
Nemaža dalis, o ypač de Gaulle 
galvoja, jog reikia likimą imti už 
ragų. Ne viena Prancūzija yra 
pasaulyje, todėl jai nevalia vie
nišai plūduriuoti. Ji privalo už
imti jai tinkamą, garbingą vietą. 
De Gaulle perša receptą: radika
liai operuoti.'Viena :Prancūzija 
negalės ištyertL pasaulio dramo-: 
je. Silpna Prancūzija turi tapti 
galinga. Jau prieš dvidešimt me
tų Charles de Gaulle kalbėjo 
apie “didybę”. 1932 m. jis rašė: 
“Tauta neatsiekia nieko didelio 
be didelių vyrų. Gi didžiaisiais 
vyrais tampama nuolat to sie
kiant”.

Ir štai d e Gaulle pradeda var
dyti prancūziškas didybes: Char
lemagne, Jeanne d’Arc, Louis 
XIV. Kad išvengtų nesusiprati
mų, jis sąmoningai apeina impe
ratorių Bonapartą. Jis siekia su
telkti prancūzus, kurie suvokia 
grėsmę ir ryžtasi kovoti už savo 
laisvę. “Troisieme forcė” netrū
ko aiškiaregių vyrų, tačiau jų 
valia buvusi paraližuota sovieti
nio pavojaus. De Gaulle nuomo
ne, jie tebuvo klūpančiais Sančo 
Pančais, kai Don Kichotas — 
Prancūzija kovojo prieš malū
nus. ' -'V

Tas generolas betgi nepasižy
mėjo didelio politiko talentu. Jis,, 
siekdamas Prancūzijos galybės ir 
išlaikymo Sirijos-, drauge su Bi- 
dault Maskvoje klūpojo prieš 
Staliną. Jis politinį nusikaltėlį 
komunistą Thorez iš Maskvos 
įsileidžia Prancūzijon. Jis kalba 
abstrakčiai apie Prancūzijos ga
lybę, tarytum joje jau nebebūtų 
prancūzų. Jis mini dažnai sau
gumą “Surete”, lyg pamiršęs, 
jog prancūziška policija vadinasi 
La Surete. Net PRF šalininkai, 
prisiminę jo anuometinį valdy
mą, nesijaučia tikri, kad jis bū
damas valdžioje gyvens ir mirs 
teisėtumo ribose.

Charles de Gaulle skelbė: ša
lin susitarimas su vokiečiais, bet 
šaukiasi saugumo nuo bolševiz
mo. Jis kalba apie garbingą vie
tą Prancūzijai tarptautinėje 
plotmėje, nori stiprios Prancūzi
jos, bet be JAV paramos, čia jis 
sutaria ne bet su kuo—su Krem
liaus agentais Thorez ar Duclos.

Jis puola įstatymdavystę, ne
pakenčia esamos konstitucijos ir 
“Rassemblement”. Bet tat yra 
praeitis, kurios šaknys siekia jį 
patį. Jis, būdamas po JI p. karo 
visagaliu viešpačiu, neparuošė 
ateičiai planų, bet lyg šešėlis bu
vo nuguitas kažkur toli nuo 
“Rassemblement du Peuple Fran 
cais”. Jo didybė pulti praeitį ir 
miglotai kalbėti apie ateitį: ga
linga valstybė, nušlavimas poli
tikierių, tautos suskilimo, draus
mė, ryžtingumas, didybė. ..

•Jis jautęsis vienišas būdamas Į.jei tie puls, tai puls ir be to; gi

Vien prancūzų. Todėl klaidinga 
RPF vadinti dešiniąja partija. Jo 
rekėjais yra sluoksnis tarp pro
letariato ir pasiturinčiųjų — 
bourgeosie. Darbininkija eina sa
vo keliu, nesišliedama prie de 
Gaulle. Jo šalininkai nepakenčia 
komunizmo, nepatenkinti esama 
visuomenine santvarka,’kuri re
miasi balanso nepastovumu. 
Prieš rinkimus komunistai puo
lė RPF, bet dar aštriau radikal
socialistai, kurie nuvokia, jog de 
Gaulle juos įrikiuos vienon 
srovėn. ‘

Jei prisiminsime fašizmą ir 
nacionalsocializmą, užtiksime ir 
ten tuos pačius sekėjus. Jų prog
ramos lėkštos. De Gaulle skiriasi 
nuo A. Hitlerio,- kad net neban
do programą sutraukti į 21 tezę.

De Gaulle programa yra net 
pavojingai prastutėlė. Ji lanksti 
pulti praeičiai, bet silpnutėlė 
grįsti ateičiai.

Iki šio mėto jis kovojo. Ryt jis 
turės Stoti prieš konservatyvinę 
“Troisieme Force” ir revoliucinį 
komunizmą. Ar vien žodžiu jis 
galės įsėsti sostan? Ar jam ne
reikės skaityti Malaparte kny
gos “Perversmo technika”, ku
rios išmintis gimininga Mussoli
ni ir Hitlerio taktikoms? Ar Bo
napartes šešėlin nepateks auga
lotasis de Gaulle?

• Sveikata ir liga
Ūkiškoje ir socialinėje srityse 

Prancūzija yra padariusi gerą 
pažangą. Valiuta pastovi. Socia
linėje srityje yra pažengta. Na
cionalizuotos įmonės veikia pa
kenčiamai. Ūkis tinkamai pa
tvarkytas, kad pakaktų kasdieni
nės duonos. Tačiau valstybės

tytes vis balsuojant Apsiginkla
vimas dar rimtai nepradėtas. •Ifr' 
dokinijos kovos pastoviai nusrū- 
vina Prancūzijos kraują. Julės 
Moch žodžiais, esminės proble
mos dar neišspręstos. Jis primi
nė šįmetinėje socialistų konfe
rencijoje, jog kraštas yra gavęs 
daug penicilino, bet ligonis jau
čiasi dar labiau pavargęs. Ir tas 
didysis prancūzų socialistas bu
vo neišrinktas vadovybėm Ligo
nis nenori prisipažinti ligoniu.

Rinkimuose RPF sustiprėji
mas gąsdina ir ramina vidurį. 
Gąsdina, kad de Gaulle nesiimtų 
griežtų priemonių. Ramina Laot- 
se mintis: “Kai lietus krinta arit 
kalno viršūnės, netrukus bus 
įdrėkintas slėnys”. Tačiau de 
Gaulle ir Trečioji Jėga nežino ar 
tas lietus nebus raudonas.

-Tame posūkyje mes užtinkame 
žinomą valstybininką Eduard 
Heriot ant 80 metų laiptų. Politi
nių lenktynių arkliams prancū
zai atleido: Daladier už Miun
cheną, Reynaud už 1940 m. Marš. 
Petain iš kalėjimo perkeltas į li
goninę. Galbūt ir Pierre Lavai 
prisikeltų, jei kas nuimtų virvę 
nuo jo kaklo, kapo žemę nukąstų 
ir jam gyvybę įkvėptų.

Iškyla naujos figūros dešinėje 
ir kairėje. Dešinė moja į Prancū
zijos saugumą, kairė į Maskvą, 
jos stiprybės šaltinį — Krem
liaus pavėsį.

Prancūzija serga, yra nustoju
si dvasinės lygsvaros, moralinės 
tvirtybės. Ji žaidžia įvairiaspal
viais akmenėliais, kai rūsti aud
ra grūmoja. Gal prancūzams ji 
būtina užmiršti praeities kaltei, 
dabarties individualistiniam su
skilimui ir ateitin ryškiai moti 
šviesia mintimi ir tradicine pran
cūziška kūryba, atgaivinti gar
bingos prancūzų istorijos tąsą.

Europoj e padėtis tempiasi
KOKIE ŽENKLAI RODO ARTĖ JANTĮ KARĄ • SVETUR BĖ
GA KAPITALAI IR... ŽYDAI • INTENSYVĖJA MŪSŲ LAIS

VINIMO VEIKSNIŲ VEIKLA.

laikomžPtokia į pta kokia dar 
niekados nėra.‘buvusi. Nors iš 
paviršiaus pažiūrėti viskas atro
do ramu, tačiau ne taip yra iš 
tikro. Beveik visų plačia burna 
šnekama, jog karas anksčiau ar 
vėliau turės prasidėti, kitaip ta
rus — rusai turės pulti. Padėtis 
dar daugiau paaštrės — pasida
rys kritiška, — kai pasirodys pir
mieji vokiečių kariniai daliniai.

Didžiausias įtempimas nu
matomas nuo ankstyvojo ru
dens iki kitų metų pavasario. 
Šiuo metu abi pusės — tiek 

amerikiečiai, tiek Sovietai — dar 
nori, kaip atrodo, išlošti laiko. 
Šveicarų ir švedų apžvalgininkai 
atvirai skelbia, kad Sovietams 
užimti Europą — tik vieni juo
kai, tačiau tat dar nereiškia, kad 
jie tuo būdu laimėtų ir visą ka
rą. Todėl tie ir nejuda. Bet ar vi
są laiką taip bus, didelis klausi
mas.

Kad padėtis po 1945 m. dar 
niekad nebuvo tokia įtempta 

nurodoma visa eilė ženklų, pvz., 
amerikiečių įsakymu užminuoti 
visi Vokietijos tiltai} Rytuose 
vyko tokie dideli sovietinių dali
nių manevrai, kokių ten 
dar niekados nėra buvę. Juose 
dalyvavo, be 600.000 Rytų zonoj 
esančių Sovietų karių, taip pat 
Vokietijos Rytų zonos vokiečių 
policija, kurr taip pat apmokyta, 
kaip vartoti sunkiuosius šarvuo
čius ir pabūklus, lenkų ir čekų 
armijos. Manevrai dar nėra baig
ti ir vėliau, prireikus, kai kur 
gali būti dar pakartoti arba su
stiprinti.

Pagaliau ir Gromyko Paryžiuj 
visai nedviprasmiškai įspėjo: jei 
Vokietija bus remilitarizuota (o 
tai iš tikro turi reikšti, ginsis 
nuo užpuolikų iš Rytų), tai jis už 
tolimesnes pasekmes negalįs at
sakyti. Kitaip tarus, tat reikš ka
rą. Gi G. Eisleris jau dabar su 
Piecku viešai skelbia, kad jie 
“tik sunkiai begalį apvaldyti Ry
tų zonoj įsiutusias mases”, ku
rios nori “jėga veržtis į Vaka
rus” ir nuversti Adenauerio ir 
Co. “militaristinę gaują, kiaurai 
parsidavusią amerikietiniams 
imperialistams”. Tiesa, ameri
kiečiai tat vadina tik “nervų ka
ru”, ir, jų tvirtinimu, Vokietijos 
valia gintis, bolševikų apšaukia
ma “remilitarizavimu”, nieko 
bendro neturi su Sovietų kėslais:

jei V: Europos <tautos organizuo-

slapta, per savo agentus, bet — 
neturi sėkmės. Ir visą kiršinimo 
bei bauginimo darbą vykdo dau
giausia iš Rytų zonos atsiųsti ap
mokami _ agentai. Komunistai ir

sis ir ginsis,.tai 4ie -j!*Įtėslaižy-' ■^.(įId4m^raįu-s:kvietė ?į bend 
miai susilpnes. Tačiau, kas ten 
gali žinoti visą tikrąją dalykų 
padėtį, juo labiau, kad net viešai 
imtas svarstyti Mandžiūrijos ir 
Kinijos bazių bombardavimo 
klausimas.-Nors Marshallis ir ti-
kiną, jog iš Vakarų apginklavi-; ir k, lenka pri žinti garbė jog 

t“ ?LTU„S „r?".1'' kaip reikiant suprato
i ir, nepaisydami spaudimo ir net 
grasinimų, įspėjo tiek profesines 
sąjungas, tiek visą kraštą nesidė- 
ti į tos rūšies “bendrą frontą”, o 
verčiau reikalauti grąžinti ir Ry
tų zonos žmonėms panaikintąsias 
laisves.

Gegužės tmėn. amerikiečiai 
minėjo kariuomenės dieną. Ta 
proga buvo suruošti tokie para
dai, kokių Vokietijoje dar nėra 
buvę. Į Berlyną parado priimti 
buvo nuskridęs pats McCloy. Iš 
esmės tat padėties nepakeičia, 
bet gyventojų nuotaikas vis dėl
to pakelia. Į amerikiečių organi
zuojamus svetimšalių dalinius 
(2.500 branduolį) Europoje ne- 

*stoja lenkai. Lietuvių šiek tiek 
įstojo.

Lietuvių laisvinimo veiksniai 
šiuo metu yra išvystę itin gyvą 
diplomatinę ir kitokią tos rū
šies veiklą. Į laisvinimo jlarbą 
labai aktyviai įsijungė min. J. 
Savickis, pulk. Lanskoronskis ir 
kt. Iš Romos iškilmių, kur efek
tingai minėta Lietuvos bažnyti
nės provincijos įkūrimo ir arkiv. 
metropolito J. Skvirecko ingreso 
25 metų sukaktis, vysk. V. Briz- 
gys vyksta į Ispaniją ir Portuga
liją. Dr. St. Bačkis Lietuvai ir 
kitoms Pabaltijo respublikoms 
atstovavo Briusely Europinio są
jūdžio komiteto posėdy, kur ša
lia kitų laisvosios Europos vė
liavų taip pat plevėsavo ir lie
tuviškoji trispalvė.

Ir pats VLIKas ar Vykdomo
ji Taryba, reikalams dktua- 
lėjant, projektuoja keltis kur 
arčiau prie didžiųjų centrų.

Ukrainiečiai savo svarbiausią 
centrą jau peelaUė į Londoną. Vi
sokius naujų sąjūdžių kūrėjus ir 
realaus vienybės darbo ardyto
jus vieningai ir griežtai pasmer
kė Anglijos lietuviai ir jų išrink
tieji organai. Neturi* jie, lygiai, 
kaip ir visokie naujo vedizmo ar 
unijų šalininkai, pritarimo ir Vo
kietijoje.

Lietuvių, kas gali stengiasi iš-

rą Vokietijos vienijimo ir lais
vinimo” darbą, jų vadus ir kitus 
žymesnius veikėjus apversdami 
tonomis laiškų, atsišaukimų etc. 
Tačiau tiek Schumadheriui, tiek 
prof. Schmidtui, Ollenhaueriui.

niam karui išsiplėsti, nei iš da- 1 
bartinių veiksmų Korėjoje’, ta
čiau tatai situaciją tik dar dau
giau paaštrina.

Ne be reikšmės kitų laikomas 
ir Sovietų maršalo Šapožnikovo 
sūnaus į Vieną atgabentas

“Stalino planas V. Europai 
išvaduoti”,

į kurį panašią versiją, tik žymiai 
prieš jį paskelbė ir vokiečių gen. 
Guderianas. Iš tų planų kai ku
rios smulkmenos jau aiškėja: ne 
be Sovietų poveikio “likviduota” 
britų įtaka Persijoje, ypač naftos 
laukuose, sovietinė įtaka taip 
pat stiprėja Egipte ir net — Is
panijoje, kur, rodos, .buvo tylu, 
o gausėja riaušės, streikai etc. 
Būdinga, jog net JAV ima vis 
daugiau rastis balsų už “preven- 
tyvinių priemonių — priešo kės
lams sugriauti — reikalingumą”.

Iš Vokietijos dėl karo bai
mės :į 'užsienius jau “pabėgo” 

per 800 milijonų DM, 
kurios ten kapitalistų paverstos 
vilomis, indėliais bankuose etc. 
Be to, dar vienas svarbus ženk
las: iš Europos kiek tik galėda
mi nešdinasi žydai, o jie anksčiau 
ne vienam sakydavo: kol mes 
čia, tai jokio karo nebus. Paga
liau amerikiečiai supirko 2 me
tams į priekį visame pasaulyje, 
kur tik buvo galima gauti, visą 
celiuliozę. Dėl to taip pabrango 
popierius ir spauda, o tai, žino
vų teigimu, — irgi karui ruoši
mos! ženklas.

Tuo tarpu į Europą vis dau
giau vyksta amerikiečių divizijų. 
Europiečiai džiaugiasi, kad apri
bojus jų skaičių, bent dydis ne
buvo apribotas, todėl vietoj 8 ar 
10.000 atvyksta divizija iš 18.000 
karių. Ir pečių europiečių pasiry
žimas gintis tvirtėja. Komunistei 
Vokietijoje ruošiasi pereiti į po
grindį: naikina sąrašus, likviduo
ja bankuose ein. sąskaitas, etc. 
Prieš “remilitarizaciją” Vakarų 
zonose, kai tuo tarpu patys yra 
ginkluoti iki dantų Rytuose, ko
munistai Rytuose ruošė “plebis- emigruoti. Daug vilčių buvo dė- 
citą”. Vakaruose bando pravesti (Nukelta į 3 psL)
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BRANGUS LIETUVI!PRAŠOME paskaityti ir išgirsti šį Vokietijoje pasilikusiųjų brolių šauksmą, siunčiamą po platųjį pasaulį išblaškytiems, bet dvasia ir vieningumu stipriems lietuviams.Praėjusių metų viduryje, perdavus tremtinius vokiečių glo- bon, buvo uždaryta didžioji dalis mūsų tautinių mokyklų. Tik po atkaklios kovos pavyko kai kur dar gauti vieną-kitą menkai apmokamą mokytojo etatą ir tai tik su sąlyga, kad būtų pakankamas mokinių skaičius. Toji sąlyga tačiau nelengvai išpildoma, kadangi mūsų žnjonės gyvena mažomis grupėmis išblaškyti tarp kitų tautybių tremtinių arba privačiai tarp vokiečių. O lietuviukų Vokietijoje šiuo metu turime dar arti 3000! Tik nepilni 400 lanko lietuviškas mokyklas, o kiti priversti ieškoti šviesos vokiečių mokyklose, kuriose, kaip seniau, taip ir dabar dar, mokoma, kad kryžiuočiai buvę Lietuvos kultūrintoj ai ir geradariai ... Tose mokyklose mūsų vaikų nutautimas vyksta pasibaisėtinu tempu. Jau po pusės metų 7-9 metų vaikas pradeda skaičiuoti tik vokiškai, po kito pusmečio jis pradės jau ir galvoti ir kalbėti tik vokiškai. Tūkstančiai ,Maž. Lietuvos lietuvių vaikų jau gerokai pamiršę savo gimtąją kalbą. Jau ir lietuviai tėvai priversti su savo vaikais kalbėti vokiškai.Kyla tat klausimas: .nejaugi tik tam gelbėjo lietuvės motinos savo kūdikius, bėgdamos per fronto linijas, besislapstydamos nuo bombų, kad dabar atiduotų juos svetimiesiems?Argi tam vargo lietuviai mokytojai skurdžiose tremties mokyklose, kad dabar kita sėkla būtų sėjama? Argi tam dabar lemiamą kovą kovoja Lietuvos partizanai, kad laisvės valandai atėjus, susilauktų sugrįžtančių lietuviškai kalbėti nebemokančių tremtinių?...Ne, mes negalime, mes neturime teisės lengva sąžine numo-
Dėl šmeižtu kilimo priežasčiųŠ.m. birželio mėn. 7 dienos “Nepr. Liet.” p. Jonas J. Juškai- tis, atsakydamas į panelės R. D. paklausimą, tarp kitako, plačiau bandė aptarti šmeižtų kilimo priežastis lietuvių tremtinių tarpe, su kuriomis nevisiškai norėtųsi sutikti.Autorius pirmą šmeižimų bu- jojimo priežastį nurodo: “... didesnės lietuvių dalies gyvenimas Kanadoje tebesisuka apie savo mažiau ar daugiau izoliuotus tautinius ratelius, kuriuose susitinkama dažnai ir palaikomas glaudus ryšys”. Sunku atspėti, ką tuo autorius norėjo pasakyti, kuriuo atveju tautiniai rateliai yra priežastis šmeižtų? Tik aišku, jog pagal autoriaus samprotavimą, tautiniai rateliai ir glaudus tarp jų palaikymas ryšių yra neigiamas dalykas. Su šiuo teigimu nenorėčiau sutikti dėl dviejų priežasčių.Pirmučiausia, mūsų lietuvių gyvenimas Kanadoje rodo visai ką kita. Čia tautiniai rateliai, atvykus tremtiniams, tebėra, pasakyčiau, dar formavimosi stadijoje. Gi daugelyje vietų lietuviai yra taip išsibarstę, jog nepriklauso jokiai tautinei grupei. Be kitų priežasčių, dėl to kalta yra ir milžiniška Kanados teritorija. Mano teigimą patvirtina ir laikraščių balsai, kur kaip tik tautinių ryšių pasigendama. Būtų dar peranksti kalbėti net apie tamprius ryšius tarp paskirų narių, priklausančių vienai kuriai grupei. Paimkime pavyzdžiu kad ir Toronto, Montreal arba Hamilton, kur lietuvių skaičius siekia po kelis tūkstančius. Nekartą laikraščiuose skaitome, kad į susirinkimus tepasirodo vos kelios dešimtys. Ar tai susicementavu- sių grupių ir paskirų narių ryšių tamprumo pažymys?Jei tie ryšiai būtų, tai būtų sveikintinas reiškinys ir dėl jų šmeižtams vietos, atrodo, neturėtų būti. Tamprių ryšių mes kaip tik pageidaujame ir tai skaitome teigiamu reiškiniu. Praktiškai tai tėra įgyvendinama tiktai ten, kur tarp paskirų grupių yra santaika, kuri kaip tik yra priešingas šmeižtams veiksnys.Nenorėčiau sutikti ir su antru autoriaus išvedžiojimu, bū

ti ranka į šį reikalą! Už jaunosios kartos išlikimą atsakome prieš tautą visi, nežiūrint kur mus likimas būtų nubloškęs.Vokietijos lietuvių bendruomenės vadovybė deda ir dės visas pastangas, kad lietuvių vaikus mokytų lietuviai mokytojai lietuviškose mokyklose.Be visos eilės privačių vargo mokyklėlių esame pasiryžę išlaikyti vienintelę visame pasaulyje tikrai lietuvišką Vasario 16 Gim
naziją Diepholze.Galime pasididžiuoti, kad iš visų Vokietijoje esančių tremtinių tik vieni lietuviai pajėgė lig šiol gimnaziją išlaikyti. Kitų gimnazijos jau turėjo užsidaryti. Bet tai įvyko tik todėl, kad njes aklai pasitikėjome viso pasaulio lietuvių vienybe ir susipratimu. Mes tvirtai tikime, kad nebūsime palikti vieni be paramos. O toji parama reikalinga išlaikyti 
gimnazijos mokinių bendrabu
čiui, kur turės būti maitinama ir išlaikoma 150-200 mokinių, reikės nors po nedaug sušelpti gimnazijoje ir kitose mokyklose dirbančius mokytojus, reikės nemaža išleisti mokinių vadovėliams, rašomajai medžiagai ir kitiems dalykams.Šiuo metu gimnazijoje turime virš 100 mokinių, kurių arti pusės—Maž. Lietuvos lietuvių jaunuomenė. Džiugu yra matyti, kaip veikiai nyksta skirtumai tarp jaunimo, kaip veikiai prisimenama gimtoji kalba, kurią tūli, eilę metų belankydami vokiškas mokyklas, buvo bepamirštą. Ir taip auga tėvynei Lietuvai naujas gražus atžalynas, kurs, atėjus laikui, stos į vietą audrų išverstųjų ąžuolų ...Mes kviečiame, brangus Lietuvi, ateik mums į talką ir leisk įrašyti savo vardą į Vasario 16 gimnazijos ir vargo mokyklų rėmėjų knygas — tą tikrąjį dokumentą ir įrodymą mūsų bendro darbo, pastangų ir kovos už Lietuvą ir lietuvį. Net mažiausia Tavo auka stiprins mus ekonominiai ir moraliai.
tent su pažiūra, kad nepriklausomos Lietuvos laikų aukšti pareigūnai, kurie čia šiandien pasidarė aplinkybių priversti juodadarbiais, žiūrėtų su pavydu į tuos, kurie, kaip autorius pažymi, Lietuvoje buvo mažai žinomi, o čia jau verčiasi medicinos daktaro ar kita praktika. Šiuo atveju tenka labai suabejoti, kad paminėtas klasių persiformavi- mas būtų pasakytai nusikaltimo rūšiai būdingas. Argi mes turėjome tiek šios rūšies įvykių, kad dėl šmeižtų iš pavydo būtų bylos kilusios teismuose ir kad dėl jų skaičiaus galėtume daryti tokią drąsią išvadą? Iš savo pusės aš galiu išvardinti visą eilę buvusių aukštų pareigūnų, kurie čia dirba juodą darbą ir kurie nesigaili sunkiai uždirbtų pinigų paremti einančius mokslus, kaip tik tuos, kurie anksčiau buvo nežinomi ir tokiais asmenimis, kurie šiuo keliu atsistojo ant kojų arba jau yra pasidarę profesionalais, pastarieji didžiuojasi. Tiesa, asmeniškai samprotauti galima kaip kam patinka, bet norint savo samprotavimus patiekti viešumai, ypač tokius, kurie rėžiančiai paliečia tam tikras asmenų grupes, reikia juos atatinkamai paremti įrodymais.Nagrinėdamas trečią šmeižtų priežasčių šaltinį, autorius vėl grįžta prie tautinių grupių. Tačiau šį kartą jas pavadina politiniais vienetais ir visiškai aiškiai nurodo kuriuo atveju šios grupės yra priežastimi šmeižtų. Autorius teigia, jog “... įgaunant lietuvių politiniams ir pasaulėžiūriniams vienetams Kanadoje ryškesnes formas, silpnesnieji neišlaiko pusiausvyros ir tarppartinėse rietenose griebiasi priemonių, kurios yra nepateisinamos”. Mano supratimu, autorius šiuo konkrečiu pavyzdžiu maišo du skirtingus dalykus, būtent šmeižtus, pilna žodžio prasme nusikaltimus, su partijų rietenomis, kurios pasireiškia viešosios kritikos forma. Kiekvienoje valstybėje yra vienokios arba kitokios politinės partijos, kurios valstybiniame gyvenime vaidina labai didelį vaidmenį. Partijos valstybiniame gyvenime pasireiškia su skirtinga pasaulėžiūra,

Kan. J. Stankevičiaus 
protestas MaskvojePraeitais metais visa sovieti

nė propaganda per visą pasaulį šaukė, kad Maskvoje taikos kongreso metu katalikų dvasininkų vardu viešą pareiškimą padaręs Kauno archidijecezijos administratorius kan. J. Stankevičius. Jo perskaityta arba jam priskirta ...... kalba buvo išspausdinta ir lietu- sų, iš svetur sugrįžusių, kad jau-, vįĮįkOje komunistinėje spaudoje, neomenę praradom, kad pinigo +arp kitų ir torontiškiam “Liau- smulkaus pasigailėjom tuo metu, • kai jie ten kraują ir gyvybę aukojo.Perduok šį mūsų šauksmą kitiems, dvasia dar nemirusiems tautiečiams. Vieningai remkite mus, kurie, nepaisydami artėjančios pasaulio audros, tarytum, besitraukiančios armijos ariergardas, su narsiom ir atkakliom širdim liekame čia, pasiryžę dirbti ir kovoti, kol Nemuno ir Neries pakrantėse suskambės laisvės varpas ...Adresas siųsti aukoms: Swiss Bank Corporation 15 Nassau Str., New York N.Y. for account of Swiss Bank Corporation, Zuerich, in-favor of Mr. Pranas Zunde, Lithuanian National Committee, Bad Salzuflen, arba BALF, 105 Grand Str., Brooklyn 11, N.Y.PLB Vokietijos Krašto V-ba.

Pagelbėk, sese-brolau Lietuvi, išlaikyti nenutautusią mūsų jaunuomenę, kad mūsų tėvynėje belaukianti močiutė, kad iš Sibiro ar Kazachstano tyrų sugrįžęs brolis kankinys, kad už laisvę ir ateinančių kartų ateitį bekovo.- jąs partizanas nepasmerktų mū- 
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Skirtingi dviejų sprogimų įspūdžiai
taip vadinama programa. Kaip paskiras asmuo yra linkęs reikiamai skleisti arba ginti savo pažiūras, taip lygiai ir partijų gyvenime ši savybė yra ryški. Partijų pažiūrų arba programų skirtumai labai dažnai iššaukia žodžiu bei raštu ginčus, kuriuos autorius pavadino rietenomis. Tai dažniausia pasireiškia vieša kritikos forma, kurios toli gražu negalima identifikuoti su nusikalstamu darbu — šmeižtais. Šmeižtų priežastimi, pagal autoriaus samprotavimą, yra partijos. Prisilaikant šios pažiūros ir įstatymų raidės, peršasi išvada, jog partijos, kaipo šios rūšies nusikaltimų ugdytojos turėtų būti likviduotos. Gi jų vadus, įskaitant ir garsųjį Anglijos opozi- jos vadą Churchill, kuris taip dažnai nepasigaili kartaus žodžio vyriausybei, uždaryti į kalėjimą. Panašiai turėtų būti pasielgta ir su laikraščių redaktoriais, kurie talkininkauja ir bendrininkauja tam spausdintu žodžiu.Tikrumoje matome ką kita. Valstybė nei partijų (turiu galvoje demokratijose) nei anų asmenų neliečia. Priešingai, opozicijų vadai, kaip pav., Kanadoj, Anglijoj ir kitur, gauna iš tos pačios valdžios gana aukštą atlyginimą. Neteko girdėti, kad ir iš mūsų lietuvių tremtyje tarpo dėl šmeižtų, kurie būtų kilę pa- 

dies Balse”, kuris išspausdino ir kanauninko fotografiją.Prancūzų laikraštis “Le Figaro” paskelbė iš Rusijos grįžusio žurnalisto Serge de Gunzburg straipsnį, kuriame apibūdinant Maskvos nuotaikas, tarp kitko prisimenama, kad, kai tame kongrese pravoslavų vardu kalbėjęs arch. Nikolai popiežių pavadinęs biauriausiu karo kurstytoju, kan. Stankevičius protestuodamas apleidęs salę. O jis ten buvęs vienintelis katalikų dvasininkų atstovas.Nėra jokių žinių, kaip jam ši demonstracija atsiliepė, bet tik nesenai “Liaudies Balsas” iš'kažkurio bolševikinio laikraščio perspausdino gana blankų, veik nieko nepasakantį, tuščiomis frazėmis parašytą pranešimą, kad dalyvavęs tame kongrese.Buvo gandų, kad kan. Stankevičius į Kauną negrįžęs.

sekoje partijų rietenų, kas nors būtų atsidūręs kaltinamųjų suole. O tai yra dėl to, kad šiuo at- žv.ilgiu dėl šmeižtų kilimo priežasčių nėra visiškai taip, kaip autorius samprotauja.Sutinku su autoriaus pažiūra, jog’ visokio plauko davatkos, kaip autorius jas pavadino, užsiima plepėjimais į kurių veiklą rimtesnio dėmesio nebuvo kreipiama. Tačiau nepilnai sutinku su teigimu, kad jos savo plepėjimu norėtų, tikra to žodžio prasme, kam pakenkti. Reikia atsiminti, kad daugelis dažnai plepa ne iš piršto išlaužę. Mūsų teismų praktikoj nepriklausomybės laikais, te’/ių bylų skaičius palyginti buvo nemažas ir įdomiausia, kad didelė dalis tariamų nusikaltėlių likdavo išteisinti, nes teismas konstatuodavo tiesą apkaltintojo pusėje. Reikia vis dėlto pripažinti, kad mūsų moterėlės, ypač senesnio amžiaus, yra mūsų pasielgimų, pasakyčiau, tam tikru barometru. Tokios seka su skrupulu, ypač mūsų tremties slidžiuose vieškeliuose, kiekvieną mūsų neapgalvotą žingsnį. Gi šios jausdamos savo moralinę pareigą kartais nepagaili net tokį paklydėlį reikiamai apibarti ir išdrožti visą tiesą . į akis. O tas, suprantama, ne visiems tepatinka.Labai būdinga, kad autorius

Žemės reforma ItalijojeMūsų laikais demokratinė sant varka iškelia ir socialinių reformų problemas, visų pirma žemės, kaip pagrindinio ekonominio gyvenimo faktoriaus. Italijos pokarinė respublika taipgi žemės padalinimą tarp piliečių imasi peržiūrėti ir teisingiau paskirstyti, nes iki šiol čia nebuvo jokių įstatymų, varžančių žemės įsigijimo kiekį. Šimtmečių bėgyje vienų šeimų turėtos žemės į gabaliukus subyrėjo, kitų, ypač stambios nuosavybės mažai pakitėjo trijų ar penkių šimtų metų laikotarpy: kunigaikštystės, grafystės valdo šimtus tūkstančių hektarų su miestais, kaimais ir tūkstančiais ūkininkų. Atverskime bent šimto metų Lietuvos istorijos puslapį, pamatysime kiek dešimčių tūkstančių hektarų turėjo Oginskiai, Radvilos ir kiti mūsų didikai ir kokios tada buvo darbininkų sąlygos.Italijoje iki šiol išsilaikė viduramžinės grafystės su tradicine šeimos nuosavybe ir titulais.Materialinės žemės reformos kliūtysItalijos žemės paviršius nevienodas ir nevienoda jos vertė, reikalauja pritaikymo atskirų ūkio šakų. Bendras reformos mastas 

šmeižtų priežastis įmatė daugiau politinėse bei tautinėse grupėse, bet beveik visiškai nepalietė daug charakteringesnių tam galimybių, kaip pav.: asmeninių bendravimo sąlygų, šeimų, psichinio asmenų stovio, simuliacijos ir kt.Baigdamas noriu pažymėti, jog šį savo straipsnį ėmiausi rašyti vien tik tam, kad išsiaiškinti šmeižtų priežastis mūsų tremti- tinių tarpe. Teisminės medžiagos, kuri pavaizduotų mūsų tremties gyvenimą pagal nusikaltimus, nepasisekė gauti. Būčiau dėkingas p. Juškaičiui, jei šis tokią medžiagą, jei turima, gal galėtų pateikti visuomenei ir tuo pačiu paremti savo ankstyvesnius samprotavimus.
Adv. Jer. Valaitis.

Kanadai .trūksta gydytojųNe taip tų gydytojų trūksta, kaip jie nenori eiti į kariuomenę, net vos baigusieji mokslą. Šiuo metu kariuomenei trūksta apie 100 gydytojų ir niekas neina. Kadangi D. Britanijoje kiekvienas baigęs mokslą gydytojas privalo 2 mt karinės tarnybos, tai Kanada šaukiasi jų — kad jie tą prievolę atliktų Kanados armijoje. Priima taip pat airius.Keista, kai viešai svarstoma, kaip kariuomenę aprūpinti gy

nėra galimas — turi būti specialus skirtingo paviršiaus sritims. Pianura lygumoj, ypač Lombardijoj, javų kultūra. Čia ūkininkavimas labai modernus ir žemė visa išnaudota; didelių lati- fundijų nėra: nesamų sutrupi- nimas po kelis hektarus sugriauna ūkininkavimą. Gavus kelius hektarus šeimai su šešiais ar dešimts vaikų — joks problemos išsprendimas.Kitokia padėtis yra buvusioje Neapolio karalystėje ir Italijos centre. Čia labiausiai konservuotas viduramžiškas feuda- lizmas. Ir ūkininkavimui čia kitokios sąlygos — daugiausia aukštumos (colina) ir kalnai dalinai javams ir ganykloms, žemė vietomis labai derlinga, vietomis uolota vynuogynams, nuogos uolos, krūmokšniai tarp uolų,kaina i tinką ganykloms, daugely atvejų, kur tik buvo labiau prieinama, pritaikinta viena ar kita kultūra, tačiau didžiosios la- tifundijos mažiau išnaudotos, ski riant daugiau vietos ganykloms ar alyvų medžiams, kurie šimtmečius žaliuodami neša vaisius.Kalnų ganyklos nėra galimos paversti dirbama žeme, nei suskirstyti į mažus sklypus. Vis- tiek turės bendrai ganyti, nes žiemai reikalinga su bandomis nusileisti kelius šimtus metrų į pakalnę, kai viršuj apsninga. Ant ra, didžiausios nuosavybės, turėdamos didelius vynuogynus ar vaismedžių sodus, turi senas gerų vynų firmas, kurios savo gaminius parengia ne tik vietos rinkai, bet ir eksportui. Padalinimas vaismedžių problemos neišspręs. Turi būti gamyba centralizuota. Komunistai padarytų kolchozą. Didelė dalis didesnių nuosavybių naudoja mašinas, elektros jėgą, turi irigaciją, daro tikrai gražų įspūdį. Juose darbininkai dirba 7 vai. Tačiau minėjau, yra didžiosios latifundi- jos, kurios būtinai prašosi reformos.
“Klasiškai svetimas” elementas naikinamasKaip žinoma Sovietų Sąjun-[ šalinama iš didėsniųjų miestų įgoję bei aneksuotuose kraštuose “klasiškai Svetimas”, režimui įtartinas elementas be jokių skrupulų yra ištremiamas į Sovietų Sąjungos tolimąsias mažai teapgyventas sritis. Kaip pastaruoju metu yra gauta žinių, Sovietu satelitu kraštuose — Lenkijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Čekoslovakijoje ir Bulgarijoje— visi gyventojai yra suskirstyti į 5 grupes, kurių paskutinioji yra pavadinta “klasiškai svetima”. Satelitų komunistinės vyriausybės visdėlto pasiekė tiek, kad jų šioji klasė negabėnama į Sibirą bei kitas Azijos sritis, bet tik..pa-

(Atkelta iš 2 psl.) ta į JAV spec, gydytojų komisiją, kuri turėjo peržiūrėti visų už- kliuvusiųjų dėl sveikatos bylas, tačiau ir čia praktiškai — maža naudos tesulaukta. Peržiūrėti tai peržiūrėjo, bet kas iš to?Ludwigsburge iš kokio 1000 sulaikytųjų ar atmestųjų buvo praleisti apie 25%, o kitur praleistųjų skaičius dar mažesnis.Miunchene iš kokių 700 tepra- leista vos apie 30, kiti visiškai atmesti. Pasirodo, komisijos būta labai griežtos, bet kitas klausimas, ar teisingos. Tuo būdu, nors DP įstatymas gal ir bus dar prailgintas, tačiau šios rūšies žmonėms perspektyvų kur nors išvykti belieka labai maža. Juokaudami veik pro ašaras daugelis jų kalba, kad ar tik ne ge-

dytojais, neturinčiais dar jokios praktikos, o jie, mokslą baigę, bemeilija vykti praktikai į JAV ligonines. Nėra įstatymo, kuris priverstų ką eiti į kariuomenę.Daug didesnis trūkumas gydytojų gręsia ryšy su Medikų Sąjungos planuojamu visuotiniu sveikatos draudimu. Juk, jei kas apsidraus ir nuošalioje vietoje gyvendamas, turės būti gydomas.

Europoje padėtis tempiasi

riausia būtų visus tokius, kaip. skaičių? Ir kaip jaustųsi tie kad nacių laikais, “pasiųsti... muilui dirbti”. Tada nebūtų vargo nei jiems, nei kitiems... Ka-

Moralinės kliūtysŽemės reforma, paliesdama turtingąsias šeimas, vad. kilminguosius, griauna tradicinį tautos charakterį. Kunigaikščių grafų šeimos tūkstametinės. Jos savo pilyse saugo kultūrinį viduramžių palikimą, jie sudaro Italijos istorinę didybę, jų nuopelnai mokslui, menui, tautai ir apskritai kultūrai labai dideli. Atimtas matefialinis pagrindas neišvengiamai jas sužlugdys: suirs romantiškos pilys pakeisdamos krašto peisažą, kaip kad Lietuva per reformas pakeitė savo išorinę išvaizdą, žodžiu pakeis tą itališkąjį charakterį, kuris tu ristui mielas, o italui labai, bran gus. Todėl keliant paprastą, .kai^ mietį' anąlfąbętą, kuris šiuo met, ., tu ir prie geriausių norų nėra pajėgus persiimti kultūra (kalbant apie kalabrietį ar sicilietį) — nebent trečioje kartoje — reikia jį išmokyti skaityti, pamėgti darbą, įtikinti reikalą praustis — bus sugriautas kultūringasis luomas, kuris šiandie Italiją reprezentuoja ir turi praeityje nuopelnų. Esą, reikia taip pamažu prog resuoti, kad būtų išlaikyta lygsvara. Čia neustariama. Vieni sako, kad prieš padarant jį ūkininku, pirmiau reikia duoti minima- linę kultūrą, o kiti tvirtina, kad reikia pirmiau duoti minimali- nes ekonomines sąlygas, paskiau / reikalauti iš jo kultūros.Italijos žemės reforma yra labai sunki problema, norint ją teisingai ir ekonomiškai pravesti. O svarbiausia, ji neišsprendžia skurdo problemos. Italijai reikia kolonijų ar masinės emigracijos, nes prieauglius labai didelis. Jos natūralus tęstinumas būtų Afrikos kolonijos, kur yra tiek galimybių ištisiems šimtmečiams. Pakeldami afrikietiškų klimatą bei turėdami gana išplėstą pramonę, italai galėtų kolonijas civilizuoti, iš ten gaudami duonos ir žaliavų.Dr. J. Liausa.
kaimus bei mažus miestelius. Visose anose 5 valstybėse į “klasiškai svetimą” grupę patekę žmonės šiuo metu yra. ištremiami iš miestų į paskirtų sričių kaimus. . Ten jie atsiduria baisiose skurdo sąlygose ir be jokios pagalbos. Katalikiškuose kraštuose jiems dar šiek tiek padeda bažnyčia, bet ir ta jau mažai begali. Lenkijos kardinolas Adomas Sapiega, Krokuvos arkivyskupas, net iš ligonio patalo neseniai paskelbė ganytojiškąjį laišką kaimų dvasiškų ai, ragindamas kiek galima, gelbėti šiuos nelaiminguosius, suorganizuoti jiems paramą.
dangi veik visi atmestieji išmetami į vokiečių ūkį, tai emigraciniuose centruose vyko labai graudžių scenų. Yra nemaža atsitikimų, kai išvyksta tėvai ar vaikai, o Vokietijoje turi pasilikti žmonos, sužadėtiniai, tėvai, vaikai etc.Kaikurių tėvai net pasiryžę grįžti į Vokietiją atgal iš Amerikos ir nepalikti jų vienų nežinomam likimui.Iš turinčių likti Vokietijoje, PLB Vokietijos Krašto Valdybos paskelbtais duomenimis,

99% neturės darbo ar nega
lės jo gauti,vadinasi, — turės gyventi iš kitų malonės ar išmaldos... Iš tikro, kodėl jų negalima paskirstyti tarp visų kraštų proporcingai pagal ten įsikūrusių sveikų- patys “skirstytojai” ar “atmetėjai”, patekę į šių nelaimingųjų skaičių, kurių čia, Vokietijoje, žymus daugumas laikęmas darbingais ir gali ty. įstengia, dirbti lengvesnius darbus, bet laikomi nedarbingais ar bent nepageidautinais, kaip emigrantai, Kanadai, JAV, Australijai etc., kur ‘ jų ne vienas turi brolių, seserų, tėvus, vaikus etc. Ar toks jų 

praktiškas “pasiūlymas muilui”, nors žodžiais to ir neišreiškiant, jų ir taip sunkios buities dar daugiau neįskaudina? Kur dingsta tų visų paragrafų gaudytojų žmoniškumas ir krikščioniška artimo meilė, kuria jie taip dažnai mėgsta girtis v/ a
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Reikšmingas Vilniaus 
milicijos valdybos pranešimas

“LTSR VSM, Vilniaus srities 
Valdybos Milicijos Valdybos 
Viršininkas, Milicijos III rango 
komisaras Šostackis 3 d. prieš 
gegužės 1 d. paradą paskelbė ši
tokį pranešimą: “Ryšium su Ta
rybinės Armijos Viliaus Įgulų 
paradu ir Vilniaus darbo žmonių 
demonstracija pėsčiųjų ir trans
porto judėjimas aplinkiniuose 
rajonuose bus sustabdytas nuo 
8.15 vaL Pereiti ir pravažiuoti 
per šį rajoną bus leidžiama tik 
pagąl M specialius leidimus”, pri- 
simeftąpįr. atentatą prieš VSM 
prokjįrorą)^9deką,. ąitoks prane
šimas suprantamas, nors ir pir
mosios okupacijos metu būdavo 
panašiai.

Kuršių marių žuvininkystė
Taip jau dasigyvenom LTSR, 

jog tarybinė spauda paskelbė, 
kad “žuvis yra svarbiausias mais 
to produktas, taipgi svarbi žalia
va eilei pramonės šakų”. LTSR 
Mokslų Akademijos Biologijos 
Instituto bendradarbiai J. Ma
riukas ir R. Krotas balandžio 
mėn. paskelbė straipsnį, kurio 
ištraukas pasiilgusiems iš Lie
tuvos žinių skaitytojams paduo
dame: “Pagrindinė Lietuvos žve
jyba vyksta Baltijos jūroje ir 
Kuršių marėse, kas duoda, apie 
85% žuvies”. 1949-50 m. buvo su
organizuota ekspedicija Kuršių 
marioms tyrinėti. Rasta 37 rū
šys žuvų, iš kurių 20 vertingos. 
Duomenys nebuvo patenkinami, 
nes rasti žuvų ūkio menkėjimo 
reiškiniai. Kuršių marėse padau
gėję menkaverčių ir sunkiai au
gančių žuvų: pugžlių, plakių, eše
rių, kuojų. Ėkspediaija randa, 
jog kaltė tenka apskrities kol
ūkiams, kurie nesirūpinę prižiū
rėti buvusios melioracijos siste-. 
mos... Kuršių marių svarbiau
sia žuvis tebėra dvirūšės stintos. 
Jų buvo pagauta apie 19,7%. Jų 
šiemet ypač daug pastebėta Ni
dos rajone, tad laukiama gero 
laimikio. Ekspedicija randa, jog 
Kuršių mariose per daug prisi- 
veisę lydekų ir starkių. Apie 20% 
sugautųjų žuvų buvę unguriai, 
atplaukiu iš Atlanto vandenyno. 
Straipsnio autoriai siūlę šių žu
vų žvejybą suintensyvinti, nes 
jos, girdi “vėl sau išplauks į At
lantą per Baltijos jūrą“. Siūlo
ma ten apgyvendinti eršketus, 
kurie rastų sau tinkamo maisto. 
Baigdami bendradarbiai reika
lauja, jog LTSR organai atkreip
tų dėmesį į žuvininkystės pra
monės specialistų parengimą.

“Kauno Medicinos Institutas 
ir jo uždaviniai

Šitokio pavadinimo straipsnis 
tilpo Tarybų Lietuvos spaudoje, 
parašytas dabartinio instituto 
vedėjo Prof. dr. J. Kupčinsko. 
Kaip žinoma, sovietai jau pir
muoju bolševSkmečiu norėjo 
pritaikomojo mokslo fakultetus 
atskirti nuo Kauno Universiteto, 
Ko jie nespėjo tada, padarė da
bar. Katine šiuo metu veikia Me
dicinos ir Politechnikos Insti
tutai, kaip dvi atskiros aukšto
sios mokyklos. Medicinos Insti
tutas įsikūręs, kur buvo ir ankš
čiau tik labiau išsiplėtęs į kai
myninius pastatus. Jis savo ži
nion pagaliau atgavo iš raud. 
armijos paskutiniaisiais laisvos 
Lietuvos metais pastatytas mo
derniausias klinikas Pabaltyje. 
Įdomu, jog Institutas priklauso 
ne Švietimo Ministerijai, bet

Sveikatos apsaugos, kad “galėtų 
plačiau aptarnauti darbo žmo
nes”. Prof. Kupčinskas, kuris 
savo kolegų profesorių tarpe ne
turėjo didelio autoriteto, aiški
na, jog nuo naujų metų bus 
įsteigta mokslinė biblioteka, ”ku 
rios ankščiau nebuvo”.... Asme
niškas sąskaitas jis, atrodo, ban
do suvesti su dėst. Misevičium 
ir doc. Tumu, ’’kurie nepakan
kamai kelia savo kvalifikacijas”. 
Prof. Girdzijausko katedra ne
parengusi nei vieno naujo gydy
tojo per šešis metus... šie trū
kumai turį būti pašalinti. Stu
dentų politinis lygis, anot prof. 
Kupčinsko, nesąs reikiamame 
aukštyje. ”Pasitaiko studentų te- 
betikinčių religiniais prietarais.” 
Instituto tikslas būsiąs “žengti 
pirmyn su pažangiausiu pasauly
je tarybiniu medicinos mokslu, 
aukštame • lygyje perteikiant 
naujai priaugančiai medicinos 
darbuotojų kartai marksizmo- 
leninizmo mokslo žinias”.

Apsaugok Viešpatie nuo mark
sistų chirurgų ar akušerių!

Iš visur apie viską
• Vilniuje, Olandų 12, veikia 

Žemės ūkio mechanizacijos mo
kykla, kuri per 5 mėnesius pa
rengia mechanikus — kombaini
ninkus kolūkiams. “Pasas ir karo 
bilietas pateikiami asmeniškai”;

• Keisto pavadinimo “Salų 
Zoovettechnikumas”, Šiaulių sri
tyje, Rokiškio rajone, Panemu
nėlio gel. stoties apygardoje. Pri
imami baigę vidurinę mokyklą, 
galį pateikti karinį bilietą ir vie
tos tarybinių organų charakte
ristiką.

• LTSR vidaus reikalų minis
terija paskelbė priešgaisrines 
taisykles. Pagrindinės — kad vi
sose įstaigose būtų įvestas prieš
gaisrinis budėjimas per visą pa
rą, ne tik žmonių, bet ir arklių. 
Kaimų gyventojai suskirstomi į 
dešimtkiemius, o šiuose turi bu
dėti specialiai paskirtas žmogus. 
Gaisrinės sienoje iškabinama 
lentelė, kurioje nupiešiamas pri
tvirtintas priešgaisrinis inven
torius. Tiek beraščių privažiavo!

• Veprių mechanizacijos mo
kykloje parengiami traktorinin
kai. Jakiškio -—linų rovimo ma
šinistai, linų, runkelių kombaini
ninkai ir traktorininkai. Viešvi
lės mechanizacijos mokykloje — 
traktorininkai. Apmokymas trun 
ka nuo 1 iki 4 mėnesių. Vepriai 
pagal naująjį administracinį pa
skirstymą yra Vilniaus srityje, 
Ukmergės rajone. Jakiškis — 
Šiaulių srities, Joniškio rajone, 
Viešvilė — Kauno srities, Jur
barko rajone.

• Švietimo ministerijos moks
lo priemonių parduotuvė Vilniu
je, Pionierių gt., skelbiasi parda
vinėjanti normaliausius mokinių 
reikmenis: liniuotes, lentas, ko
telius. Kodėl skelbiasi, išduoda 
paskutinė skelbimo eilutė: Greit 
numatoma gauti mokyklinių te
leskopų ir kt. Iki šioliai mokiniai, 
matyt, negali laisvai gauti nusi
pirkti jiems reikalingų priemo
nių.

• LTSR konservatorija Vii- ( 
niuje, Gedimino 38, skelbiasi 
nuomojanti sales įvairiems su
sirinkimams.

• Vilniaus Bibliotekinis Tech
nikumas, Žemaičių gatvė 8, jau 
registruoja studentus sekantiems 
mokslo metams. Įstojant laikomi 
egzaminai iš TSRS konstituci
jos, rusų kalbos, matematikos.

Tarybinės Lietuvos vyriausybė ir A. Taryba
(Atkelta iš 2 psl.) 

tarybinę vyriausybę dėl ligoni
nės statybos uždelsimo: “1940 
metais buvo pradėta naujos ligo
ninės statyba, bet ją sutrukdė 
okupacija. Ir dabar šis darbas te- 
betrukdomas, nes nesą techniki
nio projekto... Mūsų rajonui 
priklauso Palanga. Vasarą čia 
suvažiuoja ligonių iš visos Tary
bų Sąjungos. Reikia geriau su
tvarkyti kurortą. Juomi nieks 
reikiamai nesirūpina... Štai jau 
kelinti metai kalbama, įog Kre
tingoje reikia pastatyti keleivių 
stotį. Ji būtinai reikalinga. Lie
tuvos geležinkelių viršininkas 
drg. Kozuchovsky turi šį klausi
mą išspręsti”.

Marijamp. dep. K. Andrijaitiš 
savo pranešime sako: “Šiais me
tais žymiai išaugs cukrinių run
kelių, bulvių paruošimas ir jų iš

vežimas arklių transportu. Tuo 
tarpu daugelis vietinės reikšmės 
kelių yra nepatenkinami. Sričių 
vykdomieji komitetai ir jų kelių 
skyriai turi skirti didelį dėmesį 
keliams ir jų remontui pagerin
ti”.

Pakruojaus deputatė Vitkienė 
nurodo, jog pavyzdinis “Gegužės 
Pirmosios” kolūkis “su brangio
sios tarybinės vyriausybės pa
galba”, šiuo metu jau turi 279 
galvijus, 270 kiaulių, 170 avių ir 
500 paukščių”.

Vilniaus deputatas Pr. Oleka 
prisipažino, kad Vilniaus srities 
tik 85% valstiečių įsijungę į kol
ūkius, kai tuo tarpu kitose aps
krityse 95%. Pereitais metais 
Vilniui buvo paskirta 7 mik rub
lių remontams butų ir viešųjų- 
pastatų. Almus. ■

SUDBURY, Out
Šeštadienio mokykla

Sudburio Lietuvių Parapijinė 
šeštadienio Mokykla birželio 23 
d. baigė pirmuosius savo mokslo 
metus.

Buvo pradėta su 14 mokinių. 
Vėliau mokinių skaičius pašoko 
iki 24, bet dauguma senųjų lie
tuvių, vienas po kito, savo vai
kų toliau nebeleido. Liko vien 
tremtinių vaikai, o iš senųjų tik 
P. Marozaitė.

Sekmadienį, birželio 24 d., po 
pamaldų, Kristaus Karaliaus pa
rapijos salėje buvo įteikti vi
siems mokiniams pažymėjimai 
ir kuklios dovanėlės. A. Jasiūnas, 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas, davė visuomenei Tėvų 
Komiteto piniginę apyskaitą, iš 
kurios paaiškėjo, kad mokyklai 
gauta aukų $25 iš Liet. Katali
kių Moterų D-jos Sudburio sk., 
$20 iš Sudburio LT Bendruome
nės. Mokinių tėvai buvo apsidė- 
ję mokesčiu po $1.50 mėnesiui 
nuo šeimos. Iš jų buvo surinkta 
$92.50. Visos kitos įplaukos buvo 
gautos iš mokyklos parengimų. 
Išleista patalpų nuomai $160, 
dviejų mokytojų honorarui $150 
ir dar šiek tiek kitiems su mo
kykla susijusioms reikalams.

Reikia pastebėti, kad daugu
ma tėvų, įvertindami lietuviško
sios mokyklos svarbą lietuvybės 
išlaikymui ir jos ugdymui, pa
vyzdingai mokėjo pačių susirin
kime nustatytą mokestį, tačiau 
atsirado vienas kitas ir apsilei
dęs. Dažnai svaigalams ir kito
kioms pramogoms išleidžiama 
dešimtimis dolerių, o mokyklai 
arba kitiems kultūriniams bei 
labdaros reikalams pašykštima 
ir tų kelių dolerių.

Jei mūsų mokykla galėjo įsi
kurti ir ekonomiškai pajėgė išsi
laikyti, tai reikia tarti tikrai nuo
širdų padėkos žodį susipratusiai

Sudburio lietuviškajai visuome
nei, kuri mokyklos parengimus

ypatinga padėka ir pagarba ten
ka energingam mokyklos Tėvų 
Komitetui su sumaniuoju jo pir
mininku p. Augustinu Jašiūnų.

Tikimės, kad ateinančiais 
mokslo metais mokykla dar pa
tobulės, padaugės mokinių skai
čius ir išugdys tikrai susipra
tusių lietuvių.

Po pažymėjimų ir dovanėlių 
išdalinimo mokiniai drauge su 
mokytojais ir Tėvų Komiteto na
riais nusifotografavo.

Išvežtųjų minėjimas
Birželio 24 d. buvo už išvežtuo

sius pamaldos. Tai progai pritai
kytą pamokslą pasakė lietuvių 
kolonijos kapelionas.

Aukos Vaškių šeimai
Aukų rinkimas nelaimės ištik

tai Vaskių šeimai, gyvenančiai 
Neustadt, Holst. DP Camp, ku
rios du nariai — tėvas ir duktė— 
serga džiova, labai gerai pasise
kė. Vienas maisto ir vienas dra
bužių pakietėlis jau pasiųsti, o 
kiti dar ruošiami. Dėkui Sudbu
rio lietuviškajai visuomenei, o 
ypač p. A. Lukošienei, kuri ne
patingėjo aplankyti beveik vi- 
sus Sudburio lietuvius.

— Daveikiai susilaukė sūnaus. 
Krikštynos įvyko liepos 1 d.

—Neperseniausiai pas Juozai
čius ir Remeikius buvo atvykę 
giminės iš JAV, p. Aušrų šeima. 
Aušra gimęs Lietuvoje, jo žmo
na — Čikagoje, bet lietuviškai 
ne tik kalba, bet ir dainuoja. Bar
bora ir Robertas taip pat, paly
ginti, gerai lietuviškai kalba. Pa
sisvečiavę keletą dienų jie grįžo 
į Michiganą.

Sudburiškis.

būvį — šeimų pikniką su įvai
riomis pramogomis vaikams. 
Rengėjų tikslasne pelnas, bet 
noras suburti lietuviškas šeimas

IZJ

HAMILTON, Out
Gegužinė Tautos Fondui

Liepos 15 d. TF Kanadoje Ha
miltono Atstovybė rengia didelę 
gegužinę. Jos metu bus šaudymo 
rungtynės mažojo kalibro- šau
tuvais. Be te, ve 
įvairiais gėrimais
Ten pat bus laimėjimų trauki
mas, kurio metu paaiškės trys 
piniginės loterijos laimingieji.

Šeštadieninės mokyklos vai
kams, išplatinusiems daugiausiai 
bilietų, bus įteiktos dovanėlės— 
po knygą “Sparnuoti lietuviai — 
Darius ir Girėnas”.

Gegužinė vyks gražioje pakal
nėje, prie upės, 15 mylių nuo Ha
miltono, ten kur praėjusiais me
tais būdavo parapijos gegužinės.

Vykstama į gegužinę tuoj po 
pamaldų autobusais. Paskutinis 
autobusas nuo lietuvių bažnyčios 
išvyks 15 vai.

Važiuojantiems savo priemo
nėmis — šis maršrutas:

Pradedant York ir Dundurn 
g-vių sankryža, — važiuoti To
ronto kryptimi 6 keliu. Už 4 my
lių pasukti į dešinę — į 5 kelią, 
o vienuoliktoj mylioj nuo minė
tos kryžkelės sukti į kairę “Boy 
Scouts Camp” rodykle pažymėtu 
vieškeliu. Juo pavažiavus 4 my
lias (prie kelio šakojimosi sukti 
į dešinę), pasiekiama gegužinės 
vieta. *

Kviečiame Hamiltono ir apy
linkės lietuvius skaitlingai daly
vauti. Ta proga laukiame svečių 
iš Toronto, o taip pat ir iš JAV.

TF Hamiltono Atst.
— Birželio 23 d. parapijos 

bažnyčios prieangy įtaisyta pir
moji aukų dėžutė TF. Ją puošia 
didelis, puikus dail. Stepo Dra- 
manto pieštas paveikslas, vaiz
duojąs besikeliančią iš vergijos 
Lietuvą. Labai artimi ir mieli lie
tuvio širdžiai trys skirtingo sti
liaus smūtkeliai ir už . jų fone 
skriejanti Vytis.

Prie dėžutės įtaisymo savo 
darbu prisidėjo p. Inkratas Juo
zas ir Jakovickas Vacys.

Pirmieji savo aukomis dėžutę 
atidarė kun. Dr. J^ Tadarauskas, 
Inkratas Juozas, Jakovickas Va
cys, Laičaitytė Mina, Bakšys St 
ir svečias iš Čikagos — (Jepėnas 
Algirdas.

kam pasiimk: 
gai duoti progij 
žiesiems lietuviams susipažinti 
savųjų tarpe pažaisti, kam jie ki
tuose piknikuose neturi progos. 
Numatoma įvairūs rateliai, žai
dimai, lenktynės su prizais ir 
daug kita. .

Įvyks bendri pietūs, bus gali
ma gauti šviežio pieno ir gaivi
nančių gėrimų.

Į gegužinę bus vykstama auto
busais nuo liet, bažnyčios. Pir
mas autobusas išeis 10.30 vai. ir 
du tuoj aus po sumos.

Reikia tikėtis, kad į šį pikniką 
visos lietuviškos šeimos iš Ha
miltono ir apylinkių skaitlingai 
susirinks ir visi, dideli ir maži, 
a'tsigaivinę lietuviška dvasia, il
gai minės šį kultūringą pobūvį.

Naujas Lauko Teatras 
Hamiltone

Šių metų pradžioje pradėtas 
statyti lauko teatras, Clappison 
Drive-in-Theatre, jau užbaigtas 
ir birželio mėn. 21 d. įvyko ati
darymas.

Teatro savininkai lietuviai pp. 
Konstancija ir Jonas Didžiokai- 
Dydzak.

Kam teko dirbti aukso kasyk
lose Vai d’Or, Que., apylinkėje, 
kiekvienas naujai atvykęs lietū-

mažošioms-ma-

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Laisvosios Europos Komiteto 
radio, kaip pareiškė LAIC ats
tovams komiteto vicėpirm. Dol- 
beare, rugsėjo mėn. žada pradėti 
ir lietuviškas transliacijas.

Juozas Kazickas Yale univer
sitete gavo ekonom. mokslų dak-

... Vytauto D. Sargybų kuopa yra 
Vienintelis dar išlikęs lietuviškas 
sargybų dalinys amerikiečių zo
noje. Ji 3 mt. stovėjo Bamberge, 
o dabar perkelta į Bad Kreuz- 
nach. Jos vadas kap. A Siliūnas 
išvyko į JAV, o nauju vadu pa
skirtas Įeit M. Neimanas.

prie Brunau. Jo palaidoti atvyko 
ne tik lietuviai, bet ir plačios 
apylinkės gyv. austrai, net už 30 
km. Liko žmona, duktė Anglijoje 
ir sūnus Kanadoje.

Tikime, kad lietuviai nebus 
šiam reikalui skeptiški — ir eida
mi pro šalį įmes vieną kitą va
rioką! Sk. St

Šeimų piknikas
Šį sekmadienį, liepos 8 Ha

miltono LKM D-ja pp. Bugai&Š- 
kių ūkyje ruošia iki šiol Kana
doje dar negirdėtą nei regėtą po-

taro titulą ir dirbs Jėzuitų Geor-t BRITANIJA
“Tėviškės Žiburių” Skaitytojams 

Anglijoje
Gerb. Skaitytojus, kurių pre

numeratos baigėsi ar baigiasi, 
prašome atsilyginti mūsų atsto
vui Anglijoje Mr. J. Mockevi
čius, White Hart, Holmfirth, 
Hudds, York.

Administracija.
J. Matulionis, apdovanotas Šv. 

Grigaliaus ordinu, rašo studiją 
apie krikščioniškąją bėndruo- 
menę.

Iš D. Britanijos lietuviai smar
kiai emigruoja kitur. Į Kanadą 
išvyko Coventrk) lietuvių klebo
nas kun. Pacevičius, į JAV vyks
ta adv. J. Dėdinas.
BELGIJA

Teodoras Jokšas balandžio 29 
d. Hasšelte Belgijos ir Olandijos 
akordeonistų konkurse laimėjo 
ketvirtosios klasės I premiją. 
Jam tėra Įtupėtų.

Belgijos lietuviai vykdo Bel
gijoje mirusių lietuvių kapų su
rašymą su visomis žiniomis apie 
mirusius.

Belgijos Jėzuitų savaitraštis 
“De Liėnie” puola Unesco, kvies
damas pasaulį arčiau stebėti šią 
organizaciją. Nuo pat pradžios ši 
organizacija buvusi komunistų 
įtakoje, dabar gi pasireiškusi jo
je stipri ateistinė įtaka.

Zwartberge balandžio 22 d. 
įvyko Zwartbergo, /VVaterschei 
ir Winterslago lietuvių susirin
kimas. Ligi šiol buvusiam tų 
apylinkių pirmininkui R. Tram- 
pai išvykstant Kanadon, susirin
kimas išrinko kiekvienai apylin
kei po seniūną ir jo pavaduotoją, 
einantį spaudos platintojo parei
gas. Zwartberge išrinkti: C. 
ChOromanskis ir Aglinskas Pr. 
Waterschei — A. Mikalauskas ir 
Bf. Paškevičius. Winterslage — 
P. Strička'ir T. Margaftienė.

Belgijoje vykdomas lietuvių 
surašymas kartotekai.

Balandžio gale iš Belgijos Ar
gentinon išvyko Sutkus St. iš 
Waterschei, iš Liežo J. Vaina Ka
nadon, iš Forschies — Zavistaus- 
kas ir iš La Louviere — Žiū- 
rauskas.
AUSTRIJA

Ats maj. Germanas — Jurgis 
PHuškaftis, buv. Klaipėdos ko
mendanto pavaduotojas mirė

getown universitete Vašingtone 
bei kr. apsaugos mm. Rytų Eu
ropos ekonom. "tyrimų skyriuje.

Am. L tautininkų sąjunga pro
jektuoja sukurti naują spaudos 
bendrovę, kuri parūpintų tauti- 
ninkiškos spaudos. Esąs projek
tas net dienraštį kurti.

Lietuvaitė Ann Neville, kilusi 
iŠ Bukcs apskr., Pen., iš 2.323 
kandidačių laimėjo sekretorės 
vietą 15 milijonierių kelionei po 
pasaulį su “Fielding Caravan”. 
Laimėtojai 26 m., ji baigusi lie
tuviškąją Villa Joseph Maria 
akad. Newtone, Pen., kalbanti 
prancūziškai, ispaniškai, lietu
viškai ir angliškai, kaip sekreto
rė jau apkeliavusi Europą. Mili
jonieriai aplankysią visas įdo
miausias pasaulio vietas, jų tar
pe Laplandiją šiaurėje ir Sacha
rą. Sekretorei teksią apmokėti 
$200.000 kelionės išlaidų.

VOKIETIJA
VT pirmininkas prof. J. Ka

minskas ir Liet. Išlaik. Tarnybos 
valdytojas J. Makauskis, nuvykę 
į Diepholzą, su švietimo vadovais 
ir mokytojais aptarė gimnazijos 
reikalus.

Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba 
ruošiasi paskelbti konkursą pa
rašyti jaunimo teatrui scenos 
veikalą.

Augustdorf o pradžios mokyk
la, išemigravus ir išsikėlus kitur 
gyventi mokiniams, uždaryta. 
Paskutinis jos mokytojas Dr. Li
terskis ruošiasi emigruotu

Senelių prieglaudos
Iš esamų trijų Britų zonoje se

nelių prieglaudų vokiečių admi
nistracija nori vieną, būtent Ad- 
rian-Maršhall-Home likviduoti. 
IRO kolbas su tuo nesutinka ir 
nori islafkyh Visas prieglaudas.

Heidenhehno stovykla
Veik visoms IRO stovykloms 

susilikvidavus, tremtiniai iš
skirstyti į kaimus, arba perkelti 
į vokiečių administruojamas pa
bėgėlių stovyklas. Čia jau nemo
kamo aprūpinimo nėra. Duoda
mos pašalpos, bet už pastogę, 
šviesą ir apkūrenimą reikia mo
kėti. Šių metų pradžioje buvo iš
kelti į Heidenheimo stovyklą 103 
lietuviai: 17 vyrų (darbingų 6), 
33 moterys (darbingų 13) ir 53 
vaikai. Iš darbingų vyrų vos du 
gavo darbo — kelmus rauti. Sto
vyklos personalas, net šlavėjos, 
vokiečiai. Pašalpos duodamos 37 
markės suaugusiems ($8.81), 22 
markės ($5.00)’ vaikams per mė
nesį. Pamėginkit pragyventi!

Hamburgo stovyklose lietuvių 
yra apie 150. Apylinkei vadovau
ja J. Sragauskas.

Emigraciją IRO stengiasi spar
tinti ir ragina tremtinius tuo pa^ 
metu užsirašyti net į du kraštus. 
Anksčiau už tai net išmesdavo 
iš stovyklos.

A. Giedriaus Tėvų pasakos ne
trukus pasirodys Vokietijoje. Iš
leidžia PLB Vokietijos Kr. Val-

Kauno arkivysk. J. Skvirecko 
dabartinis asmens sekretorius, * 
gyv. Zamse, kur tarp kitko eina 
BALF įgaliotinio Austrijai pa
reigas, J. ŠV. Popiežiaus pakeltas 
monsignoru — prelatu.

LRK nauju įgaliotiniu Austri
jai paskirtas Č. Liutikas. AūLB 
nori įsiregistruoti valdžios įstai
gose. Bendruomenė pradėjo Vie
šai skelbti nubaustus už krim. 
nusikaltimus sa^o narius.
AUSTRALIJA

L. Kult. F. Melburno sk. sten
giasi savo veiklą plėsti konkre
čiais darbais. Prie Šv. Jono baž
nyčios veikia tunt. Makūlio įsteig 
ta sekrn. mokykla, dabar tokia 
pat 'mokykla steigiama miėsto 
Vak. dalyje ir paauglių kursai 
Marybironge. Prie bažnyčios Vei
kiančią biblioteką norima išplės
ti žr prie jos atidaryti skaityklą. 
Aukomis, koncertais ir prėnurtie- 
rata rūpinamasi išleisti vieną iš 
būdingesnių mūsų rašyto jų vei
kalų, žadinančių mūsų tautinį 
atgimSmą. Gegužės mėn. Mel
burno visuomenei ruošiamas lite
ratūros, meno ir muzikos vaka
ras, kur pasirodys pačios rinkti
nės lietuvių pajėgos. Liet, teat
rui Adelaidėje, davusiam “Pir
mąjį skambutį” ir ^‘Sudrumstą
ją ramybę”, ėmėsi vadovauti rež. 
Gučius. Iš Australijos 4000 moki
nių per egzaminus I-ją vietą lai
mėjo inž. K. Reisoho sūnus Irvis. 
Keliaujančio} naujakurių daili
ninkų parodoje lietuviams, be 
tautodailės skyriaus, savo dar
bais atstovauja dail. Rūkštelė, 
Ratas, Bistrickas, Kolgevas, Šal
kauskas, Šimkūnas ir Vaičaitis. ,

Australijoje išeina du laikraš
čiai: Australijos Lietuvis, nuo š. 
m. pradžios spausdinamas nuo
savoje spaustuvėje, redag. J. 
Glušeusko ir Mūsų Pastogė, prie 
kurios prisijungė ir rotatoriumi 
spausdintas, AL Katalikų Drau
gijos leistas mėnesinis ^žurnalas 
“Užuovėja”. Red. J. Vete’ikis, at- 
sak. red. A. Baužė.

-Elena Kepalaitė, išraiškos šo
kio šokėja, su pasisekimu kon- • 
certuoja Australijos lietuvių ir 
australų scenose.

Tautinių šokių grupei Sydne- 
juje vadovauja A. Ustjanauskie- 
nė. Grupė dalyvavo ir Canberra 
Comonwealtho 51 metinėje šven
tėje įvairių tautybių pasirody
me, suruoštame imigracijos de
partamento.

ANTANAS VAIČIULAITIS

Etir bakūžė 
samanota

(Pabaiga)

vis pp. Didžiokų šeimoje buvo dybos leidykla. Iliustravo dail.
nuoširdus svečias.

Nors ir labai užsiėmę savo biz
nyje, bet bendruomenei, bei pa
vieniam asmeniui savo patari
mais ar pagalba visada rodė di
delį lietuvišką nuoširdumą.

Linkėtina pp. Didžiokams nau
jame biznyje gero pasisekimo ir 
tenka manyti, kad Hamiltono ir 
apylinkės motorizuoti lietuviai— 
lengvų mašinų savininkai, ap
lankys ir praleis jaukiai laiką 
pp. Didžiokų lauko teatre.

Teatras randasi važiuojant iš 
Hamiltono 6 keliu link Guelph 
4-toje mylioje po dešine.

Teatras, veikia kas dieną nuo 
9 vai. vak., išskyrus sekmadie
nius. Vyt Dargis.

J. Kaminskas.
A. Giedrias-Giedraitis baigia 

ruošti lietuvišką elementorių. 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba, 
negalėdama šiuo metu sudaryti 
pakankamai lėšų, kreipėsi į VLT 
Ką ir Lietuvybės Išlaikymo Tar
nybą, prašydama pagelbėti šią 
viso pasaulio lietuviams taip rei
kalingą ir svarbią knygą išleisti.

Vargo mokykloms kurti ir 
tvarkyti Vokietijos Krašto Val
dyba paruošė taisykles. Vargo 
mokyklos kuriamos, kur dėl 
įvairių priežasčių negali veikti 
normalios mokyklos, o jų prog
ramoje numatoma išeiti pagrin
dinių lituanistinių dalykų ele
mentarinį kursą. Mokytojams 
numatomas atlyginimas.

Ji nutilo ir atydžiai klausėsi. Namuose buvo taip ramu, kad gir
dėjai, kaip sienoje graužiasi kirvarpa, sausai tiksėdama.

— Klausyk, Kaziuk.
— Aha, senele...
— Ar tu nieko negirdi?...
— Ne, senele;
— Nagi, sūneli, ėmęs dar pasiklausyk.
Berniukas net kvapą užkando. Buvo tylu ir ramu, ir iš tos tylos 

rodėsi, kad medžiai lattke. balandžiai ant aukšto ir tie patręšę 
sienojai miegti giliame vasaros naktų sapne. Tik garnys ant kluo- 
ho sutarškeno snap’ū, matyt, apsisapnavęs.

— Nieko negirdžiu, — nedrąsiai atsiliepė vaikas.
— O ant lubų ar nieko ... Argi ten nebraška?
— Senele, man neramu., kad taip šnekt -
Ji numojo ranka, jo nepaisydama, ir pasakojo:
— Ak, jau aš atgyvensiu savo dieneles ir eisiu pasilsėti pas 

gerąjį tėvelį, Savo žilos galvelės priglausti. Žiemą vasarėlę gulėsiu, 
šėmomis smiltelėmis apdumta. Bet ko man besiskųšti: vaikus gra
žiai išauginau, anūkėlių susilaukiau... Tik kad toji Marytė ver
kė... Gaila, labai man jos gaila, bet ką aš, vargšė, padarysiu ... 
Kai aukštasis tėvelis šaukia...

Rydamas ašaras, bemaž rėkte suriko berniukas:
— Senele, ką gi šneki! '
Jinai sunkiai pakėlė ranką, paglostė Kazelio galvą ir tarė:
— Seniai jau aš tau norėjau pasakyti ir vis nedrįsau... Ma

niau sau, kad tu išrasi mane kvailą esant, niekus plepant Bet vis v
tiek aš tau norėjau pasakyti, kad tu atmintum senelės žodžius: 
būk geras, sūneli, ir žinok, kad gero darbo niekados nesigailėsi.

Vižlą pakilo ant pirmutinių kojų ir pastatė ausis.
Giriose dar aidėjo bernų daina, bet taip toli, kad vos begirdėjai 
Močiutė, lyg skubėdama, kad spėtų užbaigti, pasakoje:
— Gimiau Čia, augau čia ir savo motinėlę nuplaktą Čia regė

jau ... Tiek jau metų! Kai tave susitiksiu, kojas rankeles išbu
čiuosiu, apsikabinusios kaip dvi balandėlės burkuoaiva...



Lituanistikos Institutas kuriamas Literatūros premijos Kanadoje

informacijos) 
vavimo sąlygų.

Šiuo metu jau paruošti Litua
nistikos Instituto mokslinės są
rangos statuto apmatai. Prieš 
galutiniai statutą formuluojant, 
kreipiamasi pirmiausia į moksli
ninkus lituanistus, kviečiant 
juos pareikšti čia įvairiais klau
simais savo nuomonę bei pasiū
lymus.

Pagal tuos apmatus, Lituanis
tikos Institutas būtų mokslinė 
institucija, kurios apimtis, tai
kantis prie laiko ir aplinkybių, 
būtų kiek platesnė negu papras
tai. Instituto tikslas būtų — tir
ti lietuvių kalbą, lietuvių litera
tūrą, lietuvių taūtotyrą, Lietuvos 
proistorę, Lietuvos istoriją ir 
Lietuvos geografiją, gal net įtrau 
kiant ir kitus glaudžiai su šių sri
čių lietuviu kultūra susijusius 
dalykus; taip pat institutui rūpė
tų rinkti, tvarkyti ir skelbti šių 
sričių medžiagą bei šaltinius ir 
skelbti tų dalykų studijas, pri
reikus net ir jų populiarizacijas. 
Suprantama, kad svarbus insti
tuto dėmesys būtų skiriamas 
Amerikos lietuvių kultūros dir
vonams.

Lituanistikos Instituto darbui 
pasiruošusių specialistų bei pa
galbininkų netrūksta. Ir mini
mumas šaltinių bei mokslo prie
monių dabartiniu metu yra ar ga 
Ii būti prieinami. Bereikia mora
linės ir ypač materialinės mūsų 
Visuomenės paramos. Bet šito
kiam didingam ir reikšmingam 
užsimojimui, kaip pirmą kartą 
lietuvių tautos istorijoje kuria
mai autoritetingai mokslinei įs
taigai — Lituanistikos Institu
tui — steigiamam už Lietuvos ri
bų esančių lietuvių, atrodo, pa
ramos nė vienas sąmoningas lie
tuvis'ar patriotinė organizacija 
negalėtų atsakyti.

Kardinolas Fr. Spellman 
rašytojas

Naujorko kardinolas Francis 
Spellman, vienas stambiausių 
katalikiškojo pasaulio asmeny
bių, yra ir rašytojas novelistas. 
Nesenai išėjo jo novelė “Rasti- 
nukas”,’kuriai mintį jam davęs 
lankymasis vienuolių seselių lai
komoje prieglaudoje. “Literary 
Guild” klubas ją parinko savo 
nariams birželio mėnesiui.

Grafikas V. K. Jonynas vokie
čių švietimo ministerijos pak
viestas Mainzo meno akademi
jos grafikos klasės profesorium 
ir pradėjo dėstyti medžio raižy
mą ir litografiją. Kartu dailinin
kas dirba ir prie Prancūzų Augš- 
tosios Komisijos# meno reikalų 
patarėju. “Tremtis”

(Organizacinės komisi jos
Tautos gyvybei išlaikyti ir jos 

gzistencijai pagrįsti svarbus ne 
ik jos gyventojų skaičius, jų 
ekonominiai turtai, bet didele 
lalimi ir jos kultūra. Tokiame 
šsilaikymo vyksme mažoms tau- 
oms kultūrinės vertybės, kultū- 
inis lygis dažnai turi didžiau- 
ią reikšmę.
Bet ir pačioje tadtos kultūros 

kūryboje ypatingai svarbus bū- 
lingosios, individualinės tautos 
:ultūros puoselėjimas, o šioj sti- 
y, šiokios kultūros vertybių bei 
luomenų tyrinėjimas. Šalia savo 
>ačios kultūros lygio kėlimo, tuo 
>ūdu tauta įneša savo dalį ir į 
>endrąjį žmonijos kultūros lo- 
>yną.

Šiam tikslui reikalinga tam 
ikrą specialmė mokslinė insti- 
ucija būdingai tautos kultūrai 
irti bei jos problemoms nagri- 
lėti. Tokia iš rimtai savarankiš
kam mokslo darbui pasiruošusių 
nokslininkų specialistų sudaryta 
nstitucija bent kultūrinio dar
ni srityje pastato tautą lygiomis 
u kitomis senų kultūrinių tradi- 
:ijų tautomis ir tuo būdu.įgali- 
la tą tautą įsigyti atitinkamą 
•espektą tarptautinėje plotmėje 
jei atitinkamą svorį tautų pa
žangoje ir jų varžytynėse.

Šiokios institucijos reikšmė 
;iuo metu mums dar padidėja. 
Laisvajame Vakarų pasaulyje 
itsidūrušiems lietuviams tenka 
jareiga tęsti ir išsaugoti objekty
vaus lituanistikos mokslo tradi
cijas, kurios turi didelę savo 
•eikšmę ir mūsų tautos likiminė- 
e kovoje.

Tokios mokslines institucijos 
.teigimo mintys Vakaruose, spe
cialiai Jungtinėse Amerikos Vals 
:ybėse jau nuo seniau brendo 
vieno kito mūsų mokslininko ir 
visuomenininko galvoje.

Visa tai turėdama prieš akis, 
Lietuvių Profesorių Draugijos 
Amerikoje Valdyba pasiūlė me- 
:iniam narių suvažiavimui, įvy
kusiam 1951 m. vasario 17 d. Ci
cero, Illinois, steigti Lituanisti
kos Institutą Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Suvažiavimas, 
klausimą išdiskutavęs,, visais bal
sais tam pasiūlymui pritarė ir 
LPDA Valdybai pavedė tokį ins- 
itutą neatidėliojant Įkurti.

Po to netrukus Valdyba iš sa
vo tarpo paskyrė komisiją: Dr. 
P. Joniką, Dr. D. Krivicką, Dr. 
V. Viliamą, Lituanistikos Ins
titutui organizuoti. Komisijos 
svarbiausias uždavinys — pa
ruošti instituto statutą ir ap
svarstyti būdus instituto lėšoms 
:elkti, kurios, be abejo, yra vie
la iš svarbiausių instituto gy-

Germaine Gouvremont iš 
Montrealio romanas apie pran
cūzų Kanadą “The Outlander”, 
gavo “Th- Governor General’s 
Literary Award for Fiction in 
Canada” premiją, o pjesė kito 
Quebeko provincijos gyventojo, 
Joseph Schull iš St Eustace sur 
Lac, buvo apdovanota $1000 pre
mija “London Little Theatre”, 
kaip geriausia originalinė kana- 
diška pjesė. Konkurse dalyvavo 
72 autoriai iš 8 Kanados provin
cijų.

Ponios Gouvremontienės ro
manas buvo anksčiau premijuo
tas Quebeko ir Prancūzijos vy
riausybių. Jos knyga yra dabar 
išversta į švedų, norvegų, danų 
ir olandų kalbas.

Majorie Wilkins - Campbell, 
Toronto, “The Saskatchewan”, 
romanas apie vakarų lygumų di
džiausią upę laimėjo “the Crea
tive Non-Fiction Award” premi
ją. Ponia Campbell, gerai žino
ma žurnalo bendradarbė ir lek
torė, yra Toronto universiteto 
profesoriaus žmona užaugusi ne
toli Qu’Appetle, Saskatchewan.

W. L. Morton iš Winnipeg© 
“The Progressive Party” laimėjo 
“the Academic Non- Fiction” 
premiją, o “The Great Adventu
re” parašytas Donald ir Dickie, 
Edmontono ir Vaucouver, pripa
žinta žymiausia iš vaikų knygų.

Pirmąja poezijos knyga pripa
žinta “Of Time and the Lover”, 
poemų rinkinys Dr. J. W. Wat- 

son, Otava, kuris rašo slapyvar
džiu James Wreford. Eric Nicol, 
iš Vancouver, dabar gyvenantis 
Anglijoje, buvo apdovanotas 
“the Leacock Medal for Humor” 
už jo knygą “The Roving I”.

Dominijos dramos premijos
“The Bessboraugh Trophy” 

premija, duodama kasmet ge
riausiam pasirodymui Dominijos 
Dramos Festivalyje, buvo laimė
ta šiais metais prancūziškos “Les 
Compagnons de Saint Laurent” 
iš Montrealio, už pastatymą Lon
done, Ont. “Les Gueux aux Para
dis“, rėžis. Reverend Emile Le
gault.

Toronto aktorius, John Coli- 
cos laimėjo “geriausio aktoriaus” 
premiją. Būdamas tiktai 23 metų 
amžiaus, jis vaidino 50 metų am
žiaus karalių “In Good King 
Charles’ Golden Days”, Toronto 
universiteto “Alumnae Dramatic 
Club” pastatyme.

Herbert Whittaker, dramos re
daktorius “Globe and Mail” To
ronte, režisavęs Toronto univer
siteto pasirodymą, ir James Fal- 
conehr, Wellando pasirodymo 
režisorius, laimėjo “Louis Jou
vet” premiją, kuri duodama kas
met geriausiam režisoriui.

CSc.

“Išmintinga atsiprašyti vyro, 
jei klysti, ir moters, — jei esi 
teisus”. R. Digest.

BOBO

Šienapiūtės darbų pertraukos metu

šitokia šviesa skleidžiama dabar Lietuvoje
1863 m. sukilimas — rusų 

nuopelnas
J. Žiugžda, argumentuodamas 

gausybe archyvinės medžiagos, 
“Tiesoje” paskelbė ilgą straips
nį, įrodinėdamas, jog 1863 metų* 
Centrinis Komitetas buvo rau
donųjų rankose, kurie siekė pro
letarų respublikos. Lietuviai pri
sidėję prie šių raudonųjų, ku
riems “faktiškai visą laiką 
vadovavo rusų revoliucinių de
mokratų mokiniai ir pasekėjai”. 
Net Engelsas su Marksu savo 
raštuose lietuvius valstiečius mi
nėję! Lietuvių sukilėlių vadas 
Antanas Mackevičius universite
te “artimai susipažino su rusų 
literatūra, su rusų priešakine 
politine mintimi”... Jos paveik
tas jis stojęs į kunigų seminariją, 
nes matęs taip galėsiąs arčiausiai 
prie lietuvių prieiti.'Bažnyčią jis 
naudojęs klasinei kovai, iki Vil
niaus generalgubernatorius Nazi 
mov 1862 metais paprašęs vysk. 
Valančiaus Mackevičių sudraus
ti. Vysk. Valančius, kuris visą 
laiką padėjęs caro valdžiai ko
voti su valdžios priešais, per
kėlęs Mackevičių į Suvainiškį, 
Zarasų apskr. Savotiškai Žiugž
da aprašo sukilėlių kovas su ru
sų generolais bei kariuomene. 
Tai lyg prilyginimas partizanų 
rezistencijai. Mackevičius ruošę
sis vykti į Paryžių pagalbos, bu
vęs rusų prie Seredžiaus aptik
tas ir suimtas. Straipsnio pabai

gą Žiugžda tačiau užpildo Stali
no bei Lenino pamokymais, bet 
ir vėl įsileisdamas į tokius po
stringavimus, kurie gali jam 
lengvai atnešti kartuves: “Myliu 
mano Lietuvą, — sako Mackevi
čius, — jai aš paskyriau silpnas 
mano jėgas... ‘Mano siekimas 
buvo sugrąžinti lietuvių tautai 
žhaoniškumo teises, kurias sunai
kino.:. ir nesirūpino administ
racija. (Vestn. Zap. Rossi, kn. 
XII, t. IV, p. 261). Lietuvių tauta 
darbšti... tauta nepagadinta, 
nors jai pagadinti dirba admi
nistracinė valdžia”. Bet ir vėl: 
“Mackevičius griežtai skyrė ca- 
ristinę valdžią nuo rusų tautos: 
rusų priešakinio mokslo ... Bet
gi kapitalizmui vystantis lietu
viškoji buržuazija stengėsi 1863 
metų sukilimą pajungti savo kla
sės reikalams... 1863 m. valstie
čių sukilimo vadovai ir dalyviai 
griežtai kovojo prieš carizmą. 
Tuo tarpu klerikalinės ir libera
linės buržuazijos atstovai, susi
grupavę apie laikraščius “Auš
rą”, “Apžvalgą”, “Tėvynės Sar
gą”, “Varpą” skelbė taikymąsi 
su carizmu... Buržuaziniai na
cionalistai, su Amerikos, Angli
jos ir Prancūzijos imperialistų 
pagalba pasmaugę darbininkų ir 
valstiečių tarybų valdžią Lietu
voje 1919 m., be kita ko, stengė
si suklastoti lietuvių tautos is
toriją.”

Jis parašęs šį straipsnį.“esant 
būtinam reikalui demaskuoti 

j buvusį Lietuvoje buržuazinį fa- 
I šistinį režimą, kovojant prieš 
buržuazinio nacionalizmo ir kos
mopolitizmo ideologijos lieka
nas Tarybų Lietuvos darbo žmo- 

, nių sąmonėje”.
“Eilėraščiai apie Korėją”

Sovietų agresoriai viską daro 
užtušuoti savo agresijai ir ruoši- 
muisi karui. Geriausia priemonė 
kaltinti kitą. Tuo tikslu išleista 
ši “eilėraščių”, 68 pusi, knyga, 

i kuri “charakterizuoja šlykščiau- 
I sias ir žvėriškiausias Amerikos ir 
: Anglijos imperialistų avantiū
ras.” Rinkinyje dalyvauja 15 po- 

' etų: T. Tilvytis, V. Valsiūnienė, 
i V. S. Gira, V. Šulcaitė, Br. Mac
kevičius, J. Andriuškevičius, J.

Redakcijai prisiųsta
Šatrijos Ragana, Sename Dva

re, apysaka, Trečias leidimas, 
Baltija, Toronto, 1951, fotografi- 

i nis “Sakalo” leidinio perspaus- 
: diųimas, 176 psl., tiražas 1.500 
i egz., viršelis V. Bričkaus, $2.

Dr. Antanas Garmus, Nemuno 
pakrantėmis — Jaunųjų dienų 

■ atsiminimai, “Nemunas” — Chi- 
I cago 1951,136 psl.

Žibąs ir kit. “Tiesoje” net pats 
atsak. red. Zimano pavaduotojas 
D. Rodą parašė recenziją. Jis sa
ko: “Siaubingus amerikietiškųjų 
interventų žvėriškumus Korėjo
je poetai teisingai palygina su 
hitlerininkų barbarų piktadary
bėmis”. Geriausias esąs Valsiū- 
nienes eilėraštis, kuriame ameri
kietis kareivis savo laiške klau
sia:

“O liaudie, tolimoj tėvynėj 
mano,

Kada laisva, be ačesonų,
būsi?”

Rodai tačiau nepatinka, kad 
kaikuriuose eilėraščiuose per 
gausu “liberalinių pacifistinių 
atspalvių”. Churginas drįsęs pa
rašyti “Trūmanai, atsipeikėki”, 
tarytum Trumanas galįs atsipei
kėti. Tilvyčio politinį nešasi- :::- 
orientavimą rodąs posakis,1 ta^' 11: 
komas Korėjai:

‘Tš kur ir narsas imasi tavasis, 
Jei tu tik taikų darbą težinai?” 
Tai galį skaitytojui pakišti 

spėliojimų, iš kurgi komunistai 
tas marias ginklų gauną...

Drg. Stalinas pasakęs, jog Ko
rėja yra labai nepopuliari tarp’ 
amerikiečių karių, tai kaip poe
tai taip' abejoją ir taip silpnai 
teišreiškia. Jie neįsisąmoninę, 
jog šios knygos pagrindinis tiks
las demaskuoti amerikinį impe
rializmą. Drg. Varkulevičius, 
knygos red., nesąs vertas nei po
etas, nei rašytojas, nei agitato
rius. Skaitytojai “laukia šia te
matika naujų, vertingų poezijos 
ir prozos kūrinių, tarnaujančių 
kilniam taikos darbui”.

Vargšai poetai, vargšai ir skai
tytojai — vargšas ir “Amerikos 
Balsas”, kuris nepajėgia ginti lie
tuviškame žodyje sovietų propa
gandos neteisingai užpuolamo 
savo krašto.

Geologijos daktaras
Gegužės 29 d. Mokslų Akad. 

posėdžių salėje inž. Juozas Ma
cevičius prieš geologijos ir geo
grafijos instituto mokslinę tary
bą; gynė disertaciją “Šventosios 
upė ir jos nuotakumas”. Oponen
tai: prof. Bielukas, prof. K. Sle
ževičius, inž. J. čeičys.

Atmuš. ,

“Knygų Lentyna”, Nr. 3-4, 
1951 m. kovo-balandžio mėn., 
Danville, III., JAV. 8 pusi, hek- 
togr.

Iš 32 naujų leidinių, knygų ir 
brošiūrų, pasirodžiusių kovo-ba
landžio mėn., 15 išleista JAV-se, 
8 — Vak. Vokietijoje, 4 — Kana
doje ir po 1 — Argentinoje, Bra
zilijoje, D. Britanijoje, Meksi
koje ir Prancūzijoje.

Išviso šiemet tais mėnesiais iš-
Besiklausant jos vienišų žodžių, vaikui pasiregėjo, kad anie 

drūti senovės vyrai, kurie kadaise čia susirinkdavo į krivūles ar 
šermenis, vėl susiėjo į pirkią ir rimti, rūstūs susėdo pasieniais ant 
nematomų suolų. Jie rymojo nebylūs, tarsi didžiai iškilmei pasi
rengę. Taip bemąstydamas, Kazelis žiūrėjo į žalsvus vakarų gaisus 
anapus girių ir jautė senelės alsavimą, ramų ir kaskart lėtesnį.

Krūptelėjęs, jis pažvelgė į močiutės veidą, į jos akis. Jam rodės, 
kad jis turįs ką nors senelei pasakyti — ką nors būtino, skubaus, 
ko paskui jau niekados negalėsiąs tarti. Jis nežinojo, kas per žo
džiai turėtų tai būti, tik jautė, kad jo širdis plastėjo ir mušė vis 
smarkiau, lyg ragindama. Tarytum koks gerumas ar šiluma apė
mė jį. Nedrąsus, susigėdęs jis prisiglaudė prie močiutės rankos, 
pabučiavo ją ir vėl pažvelgė į jos veidą. Jam pasivaideno, lyg iš 
senų, prigesusių jos akių nuriedėjo ašara per gilias jos skruostų 
raukšles ir įstrigo išeiginės skaros sumezgime.

Kazelis tarė drebančiu balsu:
— Senele, mes tave ...
— Žinau, žinau, vaikeli, kad jūs mane mylėjote,greitai at

sakė močiutė, žiūrėdama į debesų kalnus, kylančius anapus sodo. 
— Ir jūs, ir duktė buvote geri... Neužmiršk, kad turi gerą mamą, 
Kazeli.

Po tų žodžių ji ilgai tylėjo, susimąsčiusi. Paskui ji droviai, gė- 
dydamosi tarė:

— Iš tikrųjų, pasenau jau, ir vis dar nežinia kas į galvą atei
na... Bet aš tai daug kartų persvarsčiau ... Norėčiau pagal seno
vinį būdą... Sakyk, vaikeli, ar tu nepadarytum, ko prašysiu — 
seniai jau rengiausi... ' *

— Padarysiu, senele.
Pašiodama skaros kutus, nunėrtisi akis, ji meiliu ir droviu bal

su paprašė:
— Kaziuk, išpiauk tu man kryželį gale mano metų, kai jau ma

nęs čia nebus... Gal ir kvaila aš, bet man vis dingojos, kad leng
viau bus antai kalnely gulėti... Vai, kad tik jums čia būtų gera, 
kad vėl neplaktų mano vaikelių ir kad nešaudytų... Tai padary
si, ką?

— Senele, betgi pirkią tuoj nugriaus. Juk Strapuolėnas atėjo...
— Nieko, nieko, — ji gyniojos, — tu gi galėtum sutikti savo 

močiutei...
— Gerai, senele, padarysiu.
Ji palengvėjus atsikvėpė. Ir Kazeliui pasidarė lyg geriau ir 

linksmiau.
Ji pasakė greitai:
— Jau, jau pasieniu ant galų pirštų selina. Vos vos šiugždena 

smėlis po jos kojomis. Klausyk, klausyk...

Sulig tais žodžiais močiutė susviro.- Kazelis paėmė ją už pečių 
ir paguldė jos galvą sau ant kelių. Mėnesienoje jisai matė seną, 
ramų ir tartum laimingą jos veidą.

Ji, sumerkusi akis, šnibždėjo:
— Kad tik taip nespaustų... Kaip replėmis sužnybo... Širdį...
— Senele, gal pašaukti...
Ji vis tyliau kalbėjo:
— Juk čia ir motinėlė atsirado... Sveika, sveika, kas gi tau, 

pridėjo Dievo angelėlių sparnelius... Kazeli, ar jau saulė teka?...
— Dar ne, močiute ...
— O aš maniau, kad jau... Pasilikit su Dievuliu... Jau mo

tinėlė man pamojo... O jūs neverkit, kai jus plaks ir varinės ... 
Vai, Dievuliau, kad sužnybo...

Močiutė suspurdėjo, lyg sukrėsta. Ji bandė pasikeiti, bet stai
ga sudrebėjo, sakytum, nematomos rankos supurtyta, ir ramiai 
nuleido galvą į Kaziuko glėbį. -

Jisai prisilenkė prie seno ir gero jos veido ir pažiūrėjo į gilias 
raukšles, į pražiotas lūpas ir nejudančias akis.

Močiutė buvo mirusi. Pro tas nežymiai prasivėrusias lūpas ką 
tik buvo dvelktelėjęs paskutinis kvapas, nebylus pūstelėjimas į 
prisilenkusios amžinybės veidą.

Berniukas sėdėjo ir sėdėjo, apsikabinęs močiutės galvą. Jis ne
jautė nei baimės, nei ašarų. Jo širdy glūdėjo graudi ramybė ir 
rūstus tikrumas. Nuolat jam grįžo mintis, kad senelė vis tiek čia 
kur yra, į jį savo geromis akimis veizdi ir visą'jį kiaurai regi. 
Jam buvo nesiriagu, kad štai jis sėdi, neturėdamas kuo prisidengti 
nuo giedraus ir nematomo senelės žvilgsnio, stebinčio jį iš kertės 
šioj žalia samana apžėlusioj pirkioj.

Jis negirdėjo nei svirplio čirpimo, nei Vižlos urzgimo. Aptingęs 
jis nedrįso krustelėti, lyg bijodamas, kad močiptės neprižadintų. 
Jis klajojo po senas dienas, kada neselė buvo jauna, kada ji linus 
rovė ir laukų dainas dainavo arba kada ji savo vyro verkė ar anū
kėlius per karą aukase ramino. Taip ėjo tos dienos, taip ir pasi
baigė po tuo apkerpėjusiu stogu, kur ji gimė. Pasibaigė tyliai, ne
žinioj, ant sudūlėjusių šiaudų kūlelio, praeities atgarsiams pastarą 
kartą nubudus nakties glūdumoj.

Kazelis nukilo į savo dienas. Iš savo apgurdimo jis pamatė, kad 
jo mintis, budri i raiški, skrieja aplink kažką kieta ir nepamaino
ma. Jis pažino, kad tose jo dienose, kurios.ligi šiol buvo be aima
nų ir ašarų, kada nors rasis smūgių, lygiai tokių būtinų ir neiš
vengiamų, kaip paskutinis senelės atsidusimas.

Jis nusiblaivė.
Sutrinksėjo naujosios pirkios durys. Tai tėtis išlydėjo Stra- 

puolėną.

Klumpe sausai kalendamas į sienojų, Jeronimas kalbėjo:
— Tokį rąstą gali visur dėti... Na, tai kaip tarėm: po švenės 

ateisiu griauti.
— Taigi, kaip tarėm, — rimtai paantrino tėvas.
— Pasilikit sveikučiai...
— Keliausi su Ponu Dievu...
Tėvas grįžo į pirkią.
Suvirko, sugirgždėjo sode varteliai, Strapuolėno darinėjami, 

— ir vėl grįžo sena ramybė.
.— O rytoj man reikės eiti per kaimą ir prašinėti į šermenis, — 

pamąstė sau Kaziukas.
Jis atsiminė, kaip anuomet jis taip prašinėjo į savo sesers Kat

riutės laidotuves, su ašaromis skūbrindamas iš ūkio į ūkį.
Atsargiai jis nukėlė močiutės galvą nuo savo kelių ir paguldė 

ant šiaudų.
Mėnesienoje senelė buvo rami ir graži. Jis sudėjo ant krūtinės 

jos rankas ir su nerimu prisilytėjo prie jos sustirusių akių voko.

Užkandęs žadą, šalto prakaito išmuštas, jis užspaudė senelės 
akis: tartum jam kas būtų sakyte sakęs, kad tai jo priedermė 
ir paskutinė didelė paslauga savo močiutei.

Tada jis tvirtai pakilo, išsitraukė iš kišeniaus peilį ir, priėjęs 
prie sienojaus su brūkšniais, susirado senelės metus ir gale jų 
išpiovė gilų ir aukštą kryžių. Po to jis atsigręžė į močiutę, lyg tar
damas: matai, aš išpildžiau tavo valią.

Bet senelė gulėjo rami, ir balzganoj mėnesienoj atrodė lyg 
stambesnė. Sunertos jos rankos gumšojo lyg du pilki gniužulėliai 
ant jos juodos krūtinės. Iš tolo jos veido nebuvo matyti: jį pri
dengė giliai užtrauktos, išeiginės skaros šešėlis.

Vaikas pagalvojo, ar nebūtų jau metas pasakius apie mirtį ma
mytei, tėčiui, seselei Marytei ir Stepukui. Bet jam gaila buvo mo
čiutės, kad ji turėtų viena čia likti nors trumpai akimirkai, ir jis 
grįžęs atsiklaupė šalia jos ir žiūrėjo į gerą, ramiai miegantį jos 
veidą.

Jis klūpojo ilgai. Net dvi peliukės, sucipusios, išlindo iŠ urvo ir 
ir šmurkštinėjo po aslą.

Galop Kazelis atsistojo ir apsidairė aplinkui.
Už lango, kildamas prie mėnulio, slinko juodas, sunkus debe

sis, Visą jį perplėšė plonas šakotas žaibas. Jam išnykus, visa va
karinė padangė dar plėščiojo gaisais, lyg kas ten, anapus tų girių 
ir ežerų, būtų sėdėjęs ir iš žarijų pelenuose pūtęs naują gaisrą.

Toli, už pievų ir upių, dusliai, vos girdimai! sudundeno pir
mieji audros perkūnai.

1944. II .16.

leista 32 leidiniai, o pernai tebu
vo 21.

Žinutėje “Skriaudžiame patys 
save” nusiskundžiama, kad JAV 
išleidžiama nemaža parapinių 
laikraščių Met. ir anglų kalba, 
taip pat įvairių organizacijų 
laikraštėlių, kurių Liet. Bibliogr. 
Tarnybai nesiunčia, dėl to nu
kenčia tiksli leidinių štatišfika, 
o tai mūsų kultūros dokumeirtdi. 
JAV-se tas “kuklumas” bene bus 
jau tradicinis. 1900 in. pasirodė 
“Suskaita arba statistika visų 
lietuviškų knygų, atspaustų 
Amerikoj iki 1900 metų” (sura
šė Jr. Joną), išleista “Kaštais 
Paryžiaus Parodos Rondo”. Ir 
ten teko užtikti pastabėlę "Apart 
čion surašytų knygų Amerikoje 
tapo išleista daug visokių kons
titucijų lietuviškoj ir lenkiškoj, 
lietuviškoj ir lietuviškoj ir ang
liškoj kalboj. Kiekviena, mat, 
pagalbinė organizacija turi savo 
spausdintus įstatus. Konstituci
jos neturi mažintosios literatiškos 
vertės, todėl jas visas surašė ap
leidžiame”.

Dėk tos priežasties nukentėjo 
1'900 m. bibliografija, o ir šian
dien toji klaidinga pažiūra vis 
dar vyrauja parapijų ir organi
zacijų laikraščių redakcijose ...

Moterų Dirva, Birželis 1951, 
Nr. 6, 24 psl.

Karys, 1951 m. gegužės mėn., 
Nr, 7.

Skautų Aidas, 1951 m. birželio 
mėn., Nr. 6, 24 psl.

Mūsų darbai, ALRK Federaci
jos 31-ojo kongreso, įvykt&io 
1950 m. rugsėjo 90 k spalio ) 
Pittsburgh, Pa., tnftarikfifi. >j&- 
leido ALRK Federacijos sekreto
riatas, 1951 m., 64 pusi.

Sktmkė, neperiodinis jifmdre 
laikraštis Kanados lietuviam^ 
Nr. 2, 12 psl. . J
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

*
z-inau lietuvišką skonį ir norą. Galiu sudaryti paskolas.
Veltui suteikiu informacijas api.e parduodamus namus, 
paskolas, biznius ir tt. Jūsų patarnavimui

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telef.: LA 4817, LA 5804, LO 7871

933 Bloor Street West
(1 blokas į vakarus nuo Ossington Avė.)

J.Green Real Estate

“Kaip aš tapau stachanoviečiu?”
Šis reportažas pasirodė š.m. 

vasario mėn. Budapešto dienraš
tyje “Szabas Rep”. Tai pavyz
dys bolševikinės propagandos, 
siekiančios kuo daugiau išspaus
ti iš darbininko. O pagrindinė 
mintis: dirbk be jokios pertrau
kos, be poilsio, net nėsurūkyda- 
mas cigaretės ir nuolat galvoda
mas apie dievaitį Staliną. Tik 
kažin ar labai veikia darbininkus 
tokia propaganda, siekianti visų 
jėgų iščiulpimo.

Pradžia buvo sunki
“Jau net pirmoji diena buvo 

nelengva... Aš pastebėjau, kad, 
nors ir abi rankas naudoju, bet 
mano nugara, mano pečiai, kojos 
nėra pakankamai įkinkytos į dar
bą. Aš. pakeičiau savo poziciją: 
palipau aukštyn pataisiau kojas 
ir, išnaudodamas kūno svorį, aš 
jau galėjau padaryti per tą patį 
laiką daugiau darbo.

Aš buvau patenkintas, bet tik 
iki vakaro. Tikėjau, kad savo 
draugą Karlį jau pirmą darbo 
dieną pralenksiu. Bet atsitiko ki
taip. Jo darbo daviniai buvo ge
resni. Aš sužinojau, kad ir jis pa
keitė savo darbo metodą: vienu 
kartu daugiau dirbdamas kaire 
ranka, paskui dešine, jis iškasė 
daugiau anglies.

Pertraukos kenkia darbui
Sekančią dieną aš išbandžiau 

naują metodą. Nekeisdamas kū
no pozicijos, aš sugalvojau, kad, 
skubiai padirbus, reikia pailsėti 
penkias minutes ir paskui vėl 
griebtis darbo. Kuomet aš paju
tau, kad mano muskulai pavargo, 
aš surūkiau cigaretę, paskui vėl 
visą. valandą be sustojimo dir
bau. Dabar aš vėl buvau tikras 
lenktyniautojas. Aš žinojau, kad 
po tani tikro laiko aš visai nu
virsiu. Mano širdis mušė, kaip 
laukinė, plaučiai norėjo sprog
ti, į o kojos tiesiog nutirpo. Bet 
kuomet save priverti net ir to
kiu būdu toliau dirbti — galima

tikrai lenktynes laimėti. Toliau 
aš dirbau, kaip pasiutęs — vel
niop cigaretę — prakaitas bėgo 
mano kūnu upeliais.

Tačiau tik iki vakaro aš buvau 
patenkintas. Karlis vėl buvo ma
ne pralenkęs. Aš nusiminiau, ta
čiau pasiryžau kitą dieną tikrai 
laimėti. *

/ Kas žiūri į tave?
Su seniu Mariu žygiavau na

mo. Aš jam viską išsipasakojau. 
Jis žingsniavo tylėdamas šalia 
manęs. Ar iš viso jis klausėsi ma
nęs? Staiga jis paklausė: “Kas 
į tave žiūri nuo sienos?” “Nuo ko
kios sienos? Ką tu galvoji iš vi
so?” — klausiau aš nustebęs.

“Nuo šachtos sienos, kai tu dir
bi. Tu labai gerai žinai, kad vi-, 
suomet kas nors nuo šachtos sie
nos stebi tave, kai tu dirbi ka
sykloje”.

Iš tikrųjų, jo tiesa. Niekas ne
tiki, kad prieš angliakasį esan
ti tamsi siena, yra tik tuštuma. 
O ne, anksčiau ant sienos matyj 
davau savo motinos paveikslą, 
kuri išbalusi į mane žiūrėdavo ir 
sekdavo mano darbą. Bet dabar 
aš jos jau nemačiau. Dabar tik te
mačiau savo draugą Karlį. Po 
šimts pypkių, iš kur apie tai ži
nojo senis Mariu? Juk apie tai jis 
man niekuomet anksčiau nepasa
kojo.

Atsisveikinant padaviau jam 
ranką, bet jis'jos neėmė. “Eikš 
kartu”, tarė jis ir pakvietė mane 
į savo butą. “Sėsk prie stalo, aš 
tau šį tą parodysiu”,. Iš stalo stal
čiaus išėmė jis raudoną knygą. 
Tai buvo Stalino gyvenimo apra
šymas. “Ar tu kada nors matei 
šią knygą?” — paklausė jis ma
ne. “Taip”, — atsakiau. “Ar tu 
ją i supratai?”. “Taip”, — atsa
kiau.

“Tu turi galvoti apie jį. Jis 
laimėjo. Ne su kūno stiprumu, 
bet su valia. Visuomet kas nors 
žiūri nuo sienos į angliakasį. Tai 
ištikrųjų ne tu atradai. Jis turi

Imigrantų atlyginimų 
padidinimas

Darbo departamentas Otavoje 
praneša, kad imigrantų tremti
nių, atvykusių Kanadon kaip že
mės ūkio ar namų ruošos darbi
ninkai, mėnesinių atlyginimų 
uždarbio normos yra padidina
mos: namų ruošos darbininkėms 
miestuose ir žemės ūky nuo $35 
iki $40; žemės ūkio darbinin
kams nuo $45 iki $50; vedusiems 
vyrams ir moterims tiek žemės 
ūkyje, tiek miestuose — nuo $80 
iki $90.

Departamentas, be to, praneša, 
kad darbdaviai tokiems darbi
ninkams, kai jie gerai dirba, 
įgauna įgudimo ir sparčiau at
lieka darbą, privalo atlyginimą 
didinti kas mūnuo, per 10 mėn., 
bent po $1.

Renkamos žinios 
apie specialistus

Kanados oficiali įstaiga “vyrų 
jėgai” tvarkyti nusprendė tuo 
tarpu specialios registracijos ne
daryti, bet vyriausybei būti pa
siruošus tokią registraciją .atlik
ti kiekvienu metu.

Tuo tarpu Darbo ministerija 
renka žinias apie visą techniškąjį 
bei specialistų personalą, esantį 
Kanadoje. Visiems, kurie tik yra 
žinomi valdžios įstaigoms, yra 
išsiuntinėti specialūs klausimų 
lapai, iš kurių turSi paaiškėti tų 
žmonių pasiruošimas bei kvalifi
kacijos.

Mūsų profesionalai, šitų lapų, 
beabejo, negaus, bet, atrodo, tu
rėtų išsiaiškinti ar nevertėtų to
kių klausimų lapų paprašyti.

— Maillardville sukėlė sąjūdį
Vancouverio priemiesčio Mail

lardville, gyvenamo daugiausia 
prancūzų katalikų, kova dėl tei
sės gauti valstybės paramą kata
likiškoms mokykloms, vyksta 
jau kelintas mėnuo. Kaip “TŽ” 
jau buvo pranešta, katalikai, 
kurie ir mokėdami mokesčius 
švietimo reikalams, savoms mo
kykloms išlaikyti nieko negau
davo, staiga uždarė savo mokyk
las. ’ Valdinė švietimo vadyba 
buvo priversta perimti ir katali
kų vaikų mokymą, nes įstaty
mas reikalauja, kad visi nusta
tyto amžiaus vaikai lankytų mo
kyklas. Kadangi trūko patalpų 
ir mokytojų, tai mokyklose buvo 
įvestos priešpietinės ir popieti
nės pamainos, o katalikų mokyk
loms pašalpos vistiek neskyrė. 
Tada katalikai tėvai apie 700 sa
vo vaikų pradėjo pirmadieniais 
neleisti į mokyklas, bet siųsti į 
bažnyčias tikybos mokytis. Ka
dangi Kanados įstatymai už są
moningą neleidimą vaikų į mo
kyklas numato baudos iki $10 už

kiekvieną dieną, tai švietimo va
dyba pagrasino tėvus apskūsian- 
ti teismui. Tie atsakė, kad mes to 
ir norim, nes teisybės, kad mūsų 
sumokami pinigai būtų skiriami 
mūsų vaikų auklėjimui, mes tik 
per teismą tegalime pasiekti. 
Švietimo vadyba po kurio laiko 
pranešė bylos nekelsianti, bet 
dėl tokio elgesio katalikų vai
kai metų gale pasirodysią atsili
kę, o tai būsianti tėvų kaltė. Taip 
klausimas ir liko neišspręstas. 
O dabar visoje Kanadoje katali
kų sferose, ypač Quebece, vysto
ma gyva akcija Maillardville 
mokykloms paremti pinigais, ku
riami fondai, daromos rinklia
vos, o tuo pat metu daromi žy
giai Br. Columbia vyriausybėje, 
kad tas reikalas būtų sutvarky
tas teisingai, kaip kad yra su
tvarkytas kitose Kanados pro
vincijose.

Lietuviška Moterų Plaukų Kirpykla
JANET’S BEAUTY SALON

346 Broadview Ave. (kampas Gerrard), Toronto. 
Skambinkite GE. 6620. Atidaryta kasdien 9-9 vai. 
Savininkė J. Viliūnienė.

MES PERKAME 
KUR MODERNI LIETUVIŠKA

Vyrišky rūby krautuvė
PRAŠOM
PASINAUDOTI 
PROGA!
Nuo š.m. birželio 10 d. ligi atšau
kimo paltams, kostiumams ir kt. 
rūbams pagal užsakymą duodame 
lietuviams specialią nuolaidą 15% 
Gataviems rūbams, skrybėlėms, 
įvairioms kelnėms, švarkams, bal
tiniams, kojinėms ir kt, kaip ligi 

10%.

žiūrėti nuo sienos į tave. Jis — 
ir tik jis vienas. Jis myli tave— 
jis mus visus myli. Juo gali pa
sitikėti ir tavo darbas pats savai
me gerai eisis”.

Naktis su Stalinu
Šią naktį nesumerkiau akių. 

Visą laiką skaičiau Stalino gyve
nimą. Tačiau, kai kitą rytą ėjau 
į darbą, nebuvau nei pavargęs 
nei mieguistas. Pradėjau darbą. 
Nuo šachtos sienos jis žvelgė į 
mus. Savo mėlynoje uniformoje 
jis iš aukšto šypsojosi mums, ly
giai toks pat, kaip matytas tūks
tančiuose paveikslų.

Jeigu aš pasileidau į darbą vi- 
► su greičiu, jis man nieko nesakė. 
Iš jo malonaus veido aš aiškiai 
jutau, kaip jis linksmas ir paten
kintas į mus dirbančius žiūrėda
mas. .. :

Taip aš tapau laimėtoju darbo 
lenktynėse. Kultūros namuose 
Karli prašė mane paaiškinti ma
no darbo greičio paslaptį. Tai aš 
padariau iki mažiausios detalės.

Aš parodžiau jam Stalino pa
veikslą ant šachtos sienos. Jis 
žiūri visuomet į tave. Ir tik pa
galvok: jo darbas yra sunkesnis, 
negu mūsų.

Karli ir aš tapome stachano- 
viečiais.

Korėjos užs. reikalų ministeris 
priminė Pabaltijo tautas

Korėjos užs. reikalų ministeris 
Ben. C. Limb, “The New York 
Times” aiškindamas Korėjos ge
nocidą, priminė, • jog “Sovietai 
taip pat yra pasiryžę sunaikinti 
ir Pabaltijo valstybes, norėdami 
sau ateičiai užsitikrinti šias stra
tegines sritis, taip svarbias jų 
veržimuisi prie Atlanto vande
nyno. Baltijos pakrantės jiems 
dabar tarnauja kaip bazės po
vandeniniams laivams ir kitiems 
ginklams”.

Tai gražus mažųjų tautų soli
darumo pavyzdys! A.

GIBSON ŠALDYTUVAI
, A ■

.... . ........ .

Priemonės prieš sabotažą 
skryningas

Kanados vyriausybė nutarė 
patikrinti politinę ištikimybę vi
sų tarnautojų ir darbininkų tose 
įmonėse, kurioms duodami kari
niai užsakymai. Vyriausybės ži
niomis karinius užsakymus vyk
dančiose įmonėse esą 250.000 dar
bininkų,-o jų tarpe apie 250 ne
patikimų bei komunistuojančių. 
Jei kurioje įmonėje tokių dar
bininkų bus rasta, sutartys dėl 
karinių užsakymų joms bus su
laikytos arba atšauktos, tol, kol 
tokie darbininkai nebus pašalinti 
arba perkelti dirbti į tokį įmo
nės skyrių, kuriame negalėtų 
kenkti.

— Otava. — Kanados ūkio 
specialistai pranašauja, kad dėl 
žaliavų trūkumo eilė įmonių tu
rėsią užsidaryti. Karinė pramo
nė taip pat neišsivystysianti taip 
aukštai, kaip praeito karo metu, 
nes teksią gaminti tik sau. JAV 
didelių užsakymų neduosiančios, 
nes turinčios pakankamai pajė
gią savą pramonę, o Europos 
valstybės neturinčios . doleriu.

“PELĖDA” 
vienintelis satyros ir jumoro 

žurnalas Amerikoje, 
gausiai iliustruotas, 16 psl. Meti
nė prenumerata $4.00, pusmetinė 
$2.50. Atskiro numerio kaina 40c. 
Prisiuntę pašto ženklais 40c. Pe
lėdą gaus į namus. Visi Pelėdos 
numeriai įdomūs, o 3-as pats įdo
miausias.

Jame rašoma: Keturi didieji 
prie screeningo stalo, arba kaip 
vysk. Valančius, Vincas Kudir
ka, Maironis ir Tumas-Vaižgan
tas emigravo į Ašarų Salą—vaiz
duojama Lietuva sovietų okupa
cijoj, tremty ir DP Amerikoje. 
Apdainuojama stovyklose žydė
jusi prekyba. “Nevedę” jaunikai
čiai. Kaip šventėme Tėvo die
ną? ... Alkanos mintys. Teat
ras. Mirusioji siela. Įdomūs klau
simai- atsakymai. Daug aktua
lios kronikos, anekdotų. Kores
pondencijos iš Clevelando, Bos? 
tono, Los Angeles, Wilkes-Barre, 
Toronto ir tt.

“Nemunas” knygynas tik ką 
išleido Dr. Garmaus Nemuno pa
krantėmis, 136 psl., kaina $1.25.

Gautos naujienos: V. Ramono, 
—Dulkės raudonam’saulėlydy — 
$3.00; Maceinos —llobo drama. 
Babicko — Brazilija ir daug kitų.

Adresuokite — Lietuvių Kny
gynas Nemunas, 3134 So. Halsted 
St., Chicago 8, Ill. Tel. Victory 
2-3314.

Sportas Tarybų Lietuvoje
• Gegužės 10 d. Vilniaus Vals

tybiniame stadione susitiko “Nef 
tianik” — Baku ir “Spartak” — 
Vilnius. Jokio rezultato nepa
siekta. “Spartake” šiais metais 
žaidžia eilė naujų žaidikų: puo
lėjas Radzikevskis, Tučkus, Pri- 
kockis, Latoza. '

• Balandžio 22 d. Kauno sta
dione latvių stipriausioji futbo
lo komanda supylė “Lituanikos” 
įmonės vienuolikę rezultatu 2:0.

• Sovietai pamaskvės kurorte 
Serebrianyj Bor įsteigė olimpi
nės rinktinės stovyklą, kurioje 
sportininkai, patekę į išrinktųjų 
skaičių, jau dabar pradedami 
ruošti pasaulio olimpiadai ir ki
toms svarbioms tarptautinėms 
rungtynėms. Iš lietuvių stovyk
loje gyvena bokso čempionas A. 
Šocikas, krepšininkai St. Butau
tas, K. Petkevičius ir J. Lagūne- 
vičius.

• Gegužės 1 proga surengtose 
lengvosios atletikos varžybose 
Vilniuje gerai pasirodė čempio
nas lengvaatletas Viktoras Mi
kėnas (Pedagoginis Institutas) 
nustūmęs rutulį 14,04 metro.

• Kaune bųyo įvykdytos “ma
siško bėgimo gatvėmis” varžy
bos. Mokyklų grupėje laimėjo 
Kūno Kultūros Institutas, vidu
rinių — žemės ūkio techniku- ; 
mas, įmonių — “Inkaras”.

• Gegužės 6 d. “masiškas bė- • 
girnas” įvyko Vilniuje “Soviets- 
kaja Litva” taurei laimėti. Pir
mąją vietą laimėjo universiteto 
komanda, antrą — Pedagoginis 
Institutas, trečią — “Dinamo”. 
Individualiai pirmąsias vietas 
pasiekė Žilėnas (Ped. I.), Apana
vičius (universitetas) ir Rachi- 
mavičius (Ped. Inst.). A. - .

Padegė paminklinį tanką Berlyne
Vakarinio Berlyno Zėhlendorf 

rajone sovietai nuo karo meto 
yra palikę paminklinį tanką, ku
ris yra pastatyta sant specialaus 
pjedestalo. Nesenai’ kažkas jį 
apipylė benzinu ir padegė. Sovie
tų Berlyno kontrolinės komisijos 
šefas S. Dengin JAV komendan
tui gen. mąj. L. Mathewson pa
reiškė dėl to protestą, o tas at
sakė, kad jis pravesiąs tardymą, 
bet tolimesniems incidentams iš- 

jei

čiai išspausdintų pasikalbėjimą 
su sovietų politiku, nors, esą, ' 
tiražo atžvilgiu sovietams ir bū- ; 
tų nuostolis. Morrisonas, atsaky- ’ 
damas pasijuokė iš sovietinės • 
spaudos gyrimosi tiražais ir pa- y 
stebėjo, kad “Pravda” nesupran- • > 
tanti, kad Britų ministeris nega- ; 
lįs kalbėti laikraščių vardu, nes ; 
D. Britanijoje spauda yra lais- ‘ 
va ir pati sperndžia, ką spaus- ’ 
dinti.-. . J.

Raudonasis dekanas vėl ’ 
pasireiškė

Britų “raudonasis dekanas” , .
Hewlet Johnson, priimdamas 
“Stalino taikos premiją” pasakė 
kalbą, kurioje pareiškė, kad So- i 
vietų Sąjungoje taika esanti virš • 
žodžių, o JAV tik žodžiuose. Čia 
esą ruošiamasi karui, žodis taika 
draudžiamas. “Ir mano krašte ' 
žodis taika yra persekiojamas”.

Kažin kas būtų, jei taip';' 
kalbėtų kur nors “didžiųjų lais—

vengti, esą, būtų geriausia, 
sovietai tą tanką išsigabentų.

Morrisonas susikirto su 
Pravda

D. Britanijos užsienių r. min. 
Morrison birželio 15 d. kalboje 
per spaudos pietus pastebėjo, 
kad Sovietų spaudoje vakariečių 
politikams esą skiriama perma- 
žai vietos. Pravda tuoj aus pasišo
vė su siūlymu išspausdinti pasi
kalbėjimą su juo arba Attlee,
bet su sąlyga, kad britų laikraš-; vių šalies” žmogus?

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK B OCH ULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

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

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
272 ;2 QUEEN ST. W. TORONTO

šiol 
Savininkas P. Salmonaitis

DERBY MEN’S SHOP
2576 YONGE ST. TORONTO Telefonas HY

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

Dėmesio I I I
Liko tik keletas šaldytuvų, 

kurie parduodami 
be taksų.

Mes taip pat turime krosnių, 
skalbimo mašinų, radio ir ki

tų elektr. reikmenų.
Mes aptarnaujame baldais 
įvairius kambarius. Parduo

dame specialius 
VAIKŲ VEŽIMĖLIUS 

ir elektr. ventiliatorius.
Atvykite įsitikinsite! 

Žemiausia kaina Toronte.

CCCTELL
ELECTRIC

214 OSSINGTON AVĖ. 
TORONTO

(prieš Pix kino teatrą)

HIGH PARK CHIMNEY SERVICE
Valome, statome naujus ir taisome senus kaminus ir tvarkome j 

gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining). •
K. D A R G I S ?

54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

Lietuvių Baldų Krautuvė 
“MOHAWK FURNITURE”

— 2148 Danforth Ave., Toronto. — Telef. OX. 4444. —
Didelis pasirinkimas baldų, radio, televizijos aparatų, šaldytu

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

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

Life - Fire - Auto
VITOLDAS KRUPAVIČIUS

GENERAL INSURANCE SERVICES
Tuoj pat draudžia: automobilius, bran
genybes, rūbus, baldus, įmones ir namus 
nuo ugnies ir vagysčių. Taip pat veltui 

suteikia informacijas ir patarimus.
LIFE INSURANCE

Bet kokioms informacijoms telefonuokite 
ar kreipkitės asmeniškai

55 YONGE ST. — TORONTO 
-Telefonas EM 3-6331

Po darbo valandų, šeštadieniais ar šven
tadieniais prašau telefonuoti LL 9204.

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEPANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

IWNTKAKTCCIIJS
medžio, cemento, “arborite, tiles” ir 

kiti maži bei dideli darbai.
Viduje ir lauke.

JON. GREIČIŪNAS
Telefonas ME 7651

91 HILLCREST DRIVE. TORONTO

žl EDUS, PINIGINES IR ALBUMUS 
lietuviškais ženklais ir įvairius /A 

gausite tik pas vienintelį
“Adrian Jewellers” atstovą

HNATYSHYN 
VAISTINĖ 

paruošia vaistus pagal Kana- 
f dos ir Europos receptus. 

Greitas pristatymas.
312 Bathurst St. Tel. WA 4956

Toronto, Ont.

Ar Jūs pageidaujate
• pirkti 'namus, faunas, hotelius ir kitokius biznius Hamiltono, 

St. Catherines ir Toronto rajonuose?
Kalbame visokiomis kalbomis.

Kreiptis A. DAGELIS, Telef. 9-4684 arba 5-1509 
reprezentuoja Kenneth J. Coope, Real Estate Broker 

and General Insurance.
707 Barton St E. Hamilton, Ont Telef. 9-4684 arba 5-1509.

AR APDRAUDEI VISKĄ KĄ TURI?
Visais apdraudimo reikalais kreipkitės į:

ONYSCHUK
INSURANCE & REAL ESTATE 

Susikalbu įvairiomis kalbomis. 
Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes

1165 Dundas St. W. Toronto. Norint skambinkit: KE 5944.

JONĄ BERŽINSKĄ
872 Dundas St W. Tel. WA 2429
106 Evelyn Cresc. TeL MU 3940

R. MacIntyre Aylesworth 
B.A.

ADVOKATAS IR , 
NOTARAS

B. 61,880 Bay Str.
(Bay Grossvenor Bldg.) 

TeL RA 2107-8 arba RA 1787 
Kalbame vokiškai ir rusiškai

LIETUVIS ELEKTRIKAS
— TORONTE —

Instaliuoju naujus namus, vasarnamius, prijungiu elektrines ply
tas, elektrinius vandens tankų kaitintuvus ir kitus įvairius elekt

ros darbus atlieku pigiau ir gi*eitai.

Vytautas Juškevičius
Skambinti vakarais tarp 7 ir 9 vaL tel. LO 3517

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas

THE TWO LITTLE 
JEWELLERS

Mūsų krautuvėje turime didelį pasirin
kimą: laikrodžių, deimantų, brangak

menių ir sieninių laikrodžių. . . ...
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti grynais 'arba duodame 
išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškai.
Užeikite į

558 QUEEN ST. WEST, TORONTO 
Tel. E M4-0047

.i ...............  i........................................................................ ~ į
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MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

19 St John*«'Road (prieš 3131 Dundas St. W.) t

Parduodama Peniciiin, Streptomicin ir kiti modemiški vaistai.]
Pąruošiami vaistai pagal receptus įj

«GERRY & DAVIDSON 
Indai ir geležies reikmenys 
Skubiai pristatome į namus

Kai norisi nusišypsoti

Pąruošiami vaistai pagal receptus
Kosmetika: Yardley”s, Richard Hudnut — Max Factor eCt.

848 Dundas St W.
PL 1849

Kalbame rusiškai

Telefoh&s
LAIKOMOS PALANGOS
TREJOS DEVYNERIOS

Telefonas
MU-9543 

.............. ..

Inteligentiškumas paveldimas
— Vaikai inteligentiškumą pa

veldi iš tėvų, — nusprendė vie
nas ne perdidelės inteligencijos 
plepis.

— Jūs, beabejo, turėjote daug 
seserų, — pastebėjo kažkas iš 
šalies. «

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O
JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 

eikite į

LIETUVIŠKĄ KIRPYKtĄ
867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave.) TORONTO

Kerpame skubiai. Nesugaišite brangaus laiko.
Sav. Br. Pėkėnas

— -«■■■ « i MIMUI.........................I —

UKRAINIEČIAI SAVININKAI

G. L U K E’Si
& Electrical Appliance Co. ] 

797-799 Dundas SL W. į 
Toronto, j

Tel. WA 9228 TeL WA 9228< 
Parduodame

SKALBIAMAS MASINAS
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

Pritaiko akinius visiems akių; 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimų ir nervingumų' 

Kalba slavų kalbomis 
470 College St W. Toronto 

TeL RA 3924

Klaidinga reklamos 
priemonė

Tik ką atidaręs naują kabine
tą. gydytoj as’priėmimo valando
mis į laukiamąjį sugena visą sa
vo šeimą, kad nuduotų pasiseki
mą. Pagaliau po kelių dienų pa
sirodo pirmasis tikras pacijentas. 
Jis praveria duris, pasižiūri ir 
nusprendžia: *

— O ne. Taip ilgai i aš negaliu 
laukti, — ir nueiną pas kitą gy
dytoją.

■ Gerąi suprato
Petriukas išdykęs vaikas ir la

bai nemandagus.
— Petriuk, — sako motina va

kare, ruošdamosi jį guldyti, —. 
pasimelsk ir paprašyk Dievulio, 
kad rytoj padarytų iš tavęs pui
kų gerą berniuką!

— Rytoj? — susidomi Petriu
kas. — Ar bus pas mus svečių?

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metų 
garantiję.

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai plikti fabriko

Parduodame piano akordeonus

Norėdami elektros reikmenų ar sofų (chesterfields) paskam- : 
binkite mums ir mes pristatysime Jums į namus.

Pirmos eilės lenkiška rankinė Telefonas EM 3-0360
SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY 

Rūbų, valymas
Mes paimame iš namų irnristatome. Kainos neaukštos 

205 ĘųčŲd Ąyy. ^rįętRųndas St.) QnL

Duona, pyragaičiai, tortai
pristatomi į namus, skambinkite: LL 7445

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

CARDINAL & SON
•366 Bathurst St. Toronto Telefonas WA 9954
i   

LONDON FURNITURE CO
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnaujinami seni. Kalbame europ. kalbomis

875 Queen Št. W. Toronto. Tel. PL 2010

Lietuviška Baldy Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

Sav. J. Kamishaitis
899 BLOOR St W. TORONTO TeL LO 1438

“Reiškite jausmus gėlėmis” — skambinkite AD 1618

THE VICTORY FLORIST
Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai
Sav. A. MERKER 576 QUEEN ST. W. TORONTO

RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai, paltai, apatiniai, kojinės ir kt

Duodame lengvam išsimokė jimui

1637 Queen St W. (prie Roncesvalles) Toronto. TeL LO 7882

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
M. MALINA i- 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

LIETUVIŠKAI KALBįS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymų kailiai.

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina 'Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4*6505

SHIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS ~

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Ur. Chas. OKUN
5) ANTIS t AS

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

Priima vakarais ■ pagal susita
rimą. _Tel. WA9822

Visur reikia rasti -išeitį
Būrelis vyrų paryčiui tebege

ria Čikagos naktiniam lokale. Jų 
tarpe Karolis yra vedęs. Jis dar 
šaukia:

— Dar penkis whisky!
— Ką tu pasakysi savo žmo

nai? — klausia bičiulis.
— Žmonai?
— Taip, kai taip vėlai grįši 

namo?
— Gerai, jūs tuojau išgirsit.
Karolis prieina prie telefono, 

pasuka savo buto numerį ir žmo
nai atsiliepus sako:

— O, tu tvarkoj, mieloji? Ačiū 
Dievui! Jei užeis grobikai ir rei
kalaus pinigų už paleidimą ma
nęs, neduok nieko. Aš tik ką'pa
sprukau!

Du džentelmenai
Oxfordo studentas rašo tėvui 

laiško prieraše:
“Man labai gaila, kad šiame 

laiške paprašiau tavęs 50 svarų. 
Džentelmenui pinigų prašyti ne
tinka. Deja, laiškas jau buvo paš
to dėžutėje, kai apsisvarsčiau, 
tad jau nebegalėjau sulaikyti.”

Tėvas po kelių dienų atsako:
• “Džiaugiuosi,'kad-savo prašy

mą atšaukei. Tu pasielgei tikrai 
džentelmeniškai. Ir aš tavo laiš
ko visai negavau”.

DR. T. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

Il Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Kiti dar ilgiau laukia
Į redakciją ateina jaunas poe

tas ir kreipiasi į redaktorių:
Į — Pone redaktoriau, mano ei- 
i lėraščius tamsta išlaikėte jau 3 
metus ir vis neatspausdinate. .

— Nieko nuostabaus, mano 
mielasis. Homero Iliada juk tik 
po 2000 metų tebuvo išspaus
dinta ... ’ ■

Ilgai svyruota ,
- Na, kaip patinka gaidžiu

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

p ••

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimu.;

55 St. John’s Rd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St.

Tel. LYndhurst 0052

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs i 

(EE—EEE)
1438 Duiidas St. W. Toronto • 

(prie Gladstone)

Dr. WILLIAM 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

“Grafo” nuotykiai
Pora metų prieš karą Lietu

vos bulvarinė spauda plačiai ra
šė apie nuotykius “barono ar 
grafo” Vinco Krokausko, pakliu
vusio į teismą už dvipatystę. Ka
ro įvykių atblokštas į Vokietiją, 
jis pasivadino ne tik grafu von 
Krokov, bet ir teisių daktaru, o 
pagaliau pasirodė prokuroru 
Frankfurte. Bet ir čia jį įvėlė 
romantiški nuotykiai. Pabėgti 
nepasisekus, už teisininko vardo 
pasisavinimą gauna 1,5 metų ka
lėjimo. Vokiečių spauda ta pro
ga šaukia apie įžūlų lietuvį, ku
ris net 4 metus apgaudinėjęs 
teismą. O ypatingai išpūtė tą 
aferą Lietuvos vokiečių laikraš-’ 
tis “Heimatstimme”.

“Kilnusis grafas” — Kauno Ža
liakalnio vaikas — atsėdėjęs 1,5 
metų gal jau šviesiausiu kuni
gaikščiu kur iškils.

Sabrina ‘
1812 m. vienas anglų kapitonas 

užtiko salelę netoli dabartinių 
Azorų ir pavadino ją Sabrina.kas? Man taip nesinorėjo atimti

jam gyvybę. Po kelių savaičių ten grįžęs nie-
— O, tai matyt. Tųr būt, bent ko nerado. Mažoji sala, vulkani- 

pėnketą metų svyravai. nes kilmės, buvo.nugrimzdusi.

Lietuviška valgykla ir maisto produktų parduotuvė

“A T L A N T I C “
1330 Dundas St. W. prie Rusholm ir Lisgar'St. Tel. ME 9347

Maistas gaminamas -europietiškai iš šviežių produktų. Daromi 
įvairūs Sviestainiai (sandvičiai). Patarnavimas greitas.
Mieli tautiečiai prašomi atsilankyti ir Įsitikinti.

Valgykla atidaryta nuo 6 vai. ryto iki 23 vai. vakaro.
Savininkai: Preikšaitis ir Bleizgys.

DANIEL D. STOKAL - 
B.A.

TEISININKAS, ’
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis.

Room 204, 221 Victoria St.
office telef. PL 1753, •

Res. tel. LY 5797

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies '

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto
TeL EL 6515 .’

Prityręs kvalifikuotas 'lietuvis laikrodininkas

STINSON'S J E WE Lt m
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 YaL vakaro.

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

nnmiTME «o
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

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

DRAUDIMAI
Apmokame ligonines, operaci

jų ir daktarų sąskaitas bei 
prarastą darbo laiką. j 

; Draudimą išmokame namuo
se arba ligoninėje 

amžius 
nenustatytas

Skambinkite: G.A. Mc GUIRE 
Charles E. REA Ltd.

2047 Yonge St.
Tel. MA 0377 arba LL 9624 į 

Draudžiame nuo ugnies, auto
mobilius ir tt.

LOUIS A. TURECK 
Advokatas, notaras 

irtt.
Suites 213-14 ■

455SPADINA AVE., 
(College ir Spadina kampas). 

' Telef. RA 5125-6

m ■■

J
W. A. LENCKI, B. A.
Advokatas — Notaras

; Slavų medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. I. YARMEY 
Telefonas: EM 4-7146.

73 Adelaide St W.
Room 322

i

Telefonas EL 3161
Toronto

Sovietškoji dogma “U nas vsio 
jest” po taip sėkmingo 1945 metų 
“Tėvynės Karo” buvo papildy
ta “Mes esam pasaulio sutvėrė
jai”. Naujai perrašytuose vado
vėliuose nfes randame, jog bene 
visi technikos, medicinos ir hu
manitarinių mokslų išradimai 
bei atradimai priklauso rusams, 
ne sovietams. Paskutinysis jų 
“išradimas” esąs televizija. Ru
seliai tai skelbė per savo vieti
nius radijus, bet kadangi ameri
kiečiai Europoje įsisteigė rūpes
tingus sovietų stočių sekimo 
punktus, žinia pasiekė mūsų kon
tinentą. Taigi, jie išradę televizi
ją ir dabar jau bebaigiu sugalvo
ti spalvotąjį, kai tuo tarpu ka
pitalistiniai kraštai toje srityje 
toli-atsilikę”,,.ti . . < r.; (

Šitai' buvo pareikšta sovįetų; 
profesoriaus Schmak, kuris; at
radęs, kad “televizijos idėja ki
lusi dar 1907 metais profesoriui 
Boris Rosing, kuris tais metais 
net pasiėmęs cathodo televizijos 
patentą. Tai ir buvusi modernios 
televizijos pradžia”. Įdomu, so
vietai užmiršo jog tai buvo bjau
riausios carištinės uzurpacijos 
metai, gal tai niekis, prisiminus, 
jog rusas jis?

Turimomis žiniomis sovietai 
turi dvi televizijos stotis — Maks 
voj ir Lenigrade, ir šiuo metu 
baigiama statyti Charkove. Jie 
viso labo turi apie 145.000 televi
zijos priimtuvų. Jungtinėse vals
tybėse yra 107 televizijos stotys, 
su daugiau kaip 12.500.000 priim
tuvų, kurių skaičius, nežiūrint 
karo, nepaprastai augąs ir jų kai
nos stebėtinai krintančios. Kai 
kurios Naujorko krautuvės pra
ėjusią savaitę televizijos priim
tuvus pardavinėjo po $89, išsi
mokėtinai 65 savaitėms. Šiuo me
tu ten pat vyksta smarkus gin
čas tarp kelių didžiųjų televizi
jos pramonės konsernų. CBS 
grupė siūlanti spalvotosios te
levizijos projektą, kuris įgalintų 
matyti prie dabartinių priimtu
vų pritaisius priedus, kurie kai- 
notų apie $135. Tačiau RCA,

Philco, NBT ir kitos pasiskubino 
praneši, jog jos jau baigiančios 
pagaminti spalvotosios televį- < 
zijos siųstuvus, kurie būsią be 
jokių pakeitimų, matomi dabar 
gaminamuose televizijos primtu- 
vuose. (A)

Dr. N. J. Neufeld 
gydytojas ir T 

Chirurgas
612 Boyd Building 

Tel. 925069
Rezid. 1102 Wolseley Ave. 

-Tel. 34222
Winnipeg, Man.

Kanados himnas
Iki šiol Kanada oficialaus ats

kiro savo ‘himno neturėjo. Viso
mis iškilmingomis progomis bu
vo giedamas bendrasis imperijos 
himnas “God save the King”. 
Kanados savarankiškumui didė
jant, pradeda populiarėti ir ats- * 
kiras Kanados himnas “O, Ca
nada”. Šiemet tas himnas jau 
daug kur giedamas greta imperi- 
jos Jjs mokomas ^tį m ■

■» .v-Us TšIoiTFi“Neišvengiama yra tik tai, 
kam mes nesipriešiname”.

Teisėjas Brandeis.

Paieškojimai
Biržietienė -Filomena, Kana- 

don atvykusi 1948 m., gyvenusi 
Rosetown, Sašk., iš kur išvyko į 
Montrealį. Ieško brolis J. Budre- 
vičius.

Bitner, gim. Lange Olga, ‘Lan
ge Adelė ir Aleksandras ir Scha
fer Albert, kilę iš Kazlų-Rūdos. 
Ieško Eugenija Lange.

Kalėda Jonas, gimęs Nevero
nyse. Lietuvoje, apie 1903 m. Ieš
ko Ona Jurkevičienė.

Paulauskaitė Bronė, gim. Tau
ragėje, Dacijonų km. (?), 1927 
m., Kanadon atvykusi 1949 m., į 
Torontą. Ieško sesuo Ona Pau- 
lauskaitė-Žilinskienė.

Welke Emilija, gim. Vilkaviš
kyje, gyvenusi Montrealy. Ieško 
brolis Karl Welke. , . •

Visi prašomi kreiptis į The 
Canadian Red Cross Society, Na- 
tional Office, 95 Wellesley St. E., 
Toronto, Ont. Canada.

Juozo Šerelio į Kanadą atvy-r 
kusio 1949 m., ieško pusbrolis 
Povilas Petrauskas, gyv. 24a — 
Lueneburg, Baumstr. 27. Germa
ny. Žinantieji apie J. Šerelį pra- ‘ 
šomi pranešti' MLBD-jai, ' 130 
Manning Avė., Toronto, Ont.

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
Tel. WA 5232 Toronto-

Užsisakykite anglis
PARLIAMENT FUEL CO.

Savininkas W. WILSON 
Telefonas RI 4411 143 Hamilton St., Toronto

JEIGU-PAGEIDAUJATE be jokio susikimšimo, laisvai prie sta-’ 
liukų, skaniai, sočiai ir nebrangiai pavalgyti įvairių lietuviškų 
valgių prie nemokamos muzikos, kviečiame atsilankyti tiktai į ' 

pirmąją erdviausią Lietuvišką Valgyklą

1002 Dundas Str. W., Toronto, prie pat parko Montrose Ave 
(pora minučių kelio nuo lietuvių bažnyčios į vakarus)

Čia gausite išsineštinai visokių buterbrodų ir maisto gaminių^ 
krautuvių kainomis, o taipgi ir nakvynę. :

Pietūs ir vakarienė duodama iki 11 vai. — atidaryta iki 12 vaL

didžiausiose Toronto kredito krautuvėse:
536 Queen St W. ir 1158 St Clair Ave. W.

Pirkite patogiomis išsimokėjimo sąlygomis - 
Tel. WA 7537 Tel. WA 8497 Į

................................. ...  mu mi wua ian ubui ■ n ■ i —į..... .....

Mes turime šimtus suknelių, apsiaustų, .« 
kostiumų ir paltų. Geriausios rūšies ta . 

pačia žema kaina. Mes pagelbėsime; 
Jums įsigyti pavasario rūbus.

Kainos nepakilo pas:

SUSIRGUS KREIPKIS Į

YARMEY CLINIC
314 BATHURST ST., TORONTO

Spausdiname
laikraščius, žurnalus, knygas ir įvairius smulkius spaudinius: pa
kvietimus, atvirutes, blankus, pažymėjimus, vizitines korteles, 
vokus ir kit. *
Darbą atliekame lietuviškomis raidėmis ir švariu linotipo rinkimu.

,?ŽIEUKIIJ** Spaudės Bendrovė
941 DUNDAS ST. W^TORQNTQ, Telefonas LM 3-4265
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MONTREAL, One
Mes, senieji, gamtos nepermal

daujamu dėsniu turime užleisti 
vietą naujoms kartoms, šviežiai 
atžalai iš seno kamieno.

Praeitą sekmadienį, liepos 1 d. 
9.30 vai. pamaldose tą išgyveno 
Toronto lietuvių parapija: 30 
lietuvių vaikų ėjo prie Pirmos 
Šv. Komunijos. Tai naujoji mūsų 
parapija, jaunasis lietuviškas To
rontas. Pamaldūs, tvarkingi, gra
žūs mūsų vaikai prabilo į mus 
geresnių laikų viltimi.

Ingė Vaitkutė turėjo tą dieną 
dvigubą šventę: ji priėmė katali
kų tikėjimą ir priėjo prie Šv. 
Komunijos. Vaikams kalbėjo 
gražiu žodžiu kun. P. Ažubalis. 
Vaikų giesmes ruošė mokyt. Br. 
Mackevičius. Tvarkdarėmis bu
vo p-lės Grigaitytė ir Kazlaus
kaitė. Jaukiu lietuvišku šiltumu 
sutiko vaikus “Tulpės” restora
nas per jų bendrus pusryčius. 
Fotografas p. Skudra fotografa
vo Šv. Komunijos metu kiekvie
ną vaiką.

Džiugiu pasigėrėjimo ir pasi
didžiavimo žvilgsniu gaubė tyro 
džiaugsmo kupiną vaikučių bū
rį ne tik jų tėveliai, bet ir kiek- '

programų pakartojimų bangos 
nuo birželio 24 d. tam tikrais su
metimais kiek pakeistos. Dabar 
kasdien transliuojamos dvi prog
ramos, kurios pradedamos 12 vai. 
dieną ir 5 vai. 45 min. po pietų 
Naujorko ir rytinės Kanados 
(taip pat Toronto ir Montrealio) 
laiku. Abi jos girdimos šiomis 
bangomis: 13, 16, 19, 25, 31, 41, 
48, 49 ir vidut ilgio 251 metro 
btngomis.

Abi programos tą pačią dieną 
dar pakartojamos:

pirmoji — 6 vai. 30 min. p.p., 
48 ir 49 metr. bang.,

antroji — 12 vai. naktį, 25, 31, 
41, 49 ir 251 mtr. bang.

Programos toliau yra pertjans 
liuojamos iš Tanžero, Miuncheno 
ir Londono ir yra girdimos visa
me pasaulyje, net Australijoje.

“Amerikos Balsas” programų 
metu kviečia skaityto jus. siųsti 
savo pageidavimų bei pastabų. 
Galima rašyti ir lietuviškai ir 
angliškai. Adresas: Voice of Ame 
rica, New York 19. N.Y. Ten pat 
galima paprašyti ir nemokamai

i į iit: ha jų levciicu, uvt 11 mcn- • . ,. , ,. , . .
vienas lietuvis, jausdamas kokia ' f,T'“3!"? "S!
didelė jėga yra mūsų sava baž- i 
nyčia su savais lietuviškais pa
pročiais, kokia atrama svetimųjų 
jūrose.

Lankėsi Toronte
Žinomas Karo Ligon, chirur

gas Dr. J. Gasiūnas su žmona 
atostogauja Kanadoje ir svečiuo
jasi pas p.p. Ščepavičius. Šį sek- j 
madienį lankėsi “TŽ” redakcijo
je, apžiūrėjo “Žiburių” spaustu- sekančios rungtynės tarp Vyties 
vę ir domėjosi lietuvių visuome- I ir Celtic, 
nine veikla Kanadoje. Dr. Ga-.j _
siūnds tremtyje dirbo Wuerzbur-; . v , ,cs*uYes. J. .
go ir Sehweinfurto stovyklų Ii-1 Šeštadieni liet, bažnyčioje su- 
goinėse rentgeno skyriaus vedė- i s-tuoke Pranas Puskonus su Ma
jų. Atlikęs interno stažą Cika- 
goję, po atstotogų išvyksta į 
North Dakotą ligonin. chirurgu.

Krikštynos
Praėjusį sekmadienį Toronto 

liet, bažnyčioje buvo pakrikšty
ta ponų Maurukų dukrelė Daina 
Maria.

Mažosios tėvelis, Jonas Mau
rukas, lanko Toronto universite
tą ir ruošiasi chemijos mokslų 
daktarato egzaminams. Pažymė
tina, kad jis yra kilęs iš gausios 
šeimos: jis vra 27-tasis vaikas. T. , , . ..-
Krikštvnose dalyvavo ir vyriau- ‘s PratoM Kanados dominiją su- 
sias šeimos brolis, Vytautas dart.tlk °"ta™ *7ad z?ullstut': 
Maurukas, prieš dvidešimt metu nc Kanada), Quebec (žemutine 
emigravęs i Kanada, o vėliau i A L: - ,n„n . , , ,
JAV. Iš Amerikos vyriausiasis 
brolis savo santaupomis padėjo 
savo namiškiams Lietuvoje 
į mokslus.

Rastas rankinukas
1951. VI. 9. YMA salėje,

galima rasti informacijų apie 
lietuviškąj ą programą.

Sporto rungtynės
Liepos 3 d., antradienį, 7 vai. 

vakare įvyksta pirmenybių 
rungtynės tarp Vyties I ir Maple 
Leafs vienuolikių. Žaidimas vyks

• Dentonia aikštėje.
' Liepos 6 d., penktadienį, 7 vai. 
vak. Greenwood parke įvyk.s

Vokietijoje lankė universitetą. 
Gausiame svečių būryje dalyva
vo ir abiejų jaunųjų motinos, at
vykusios iš JAV. •

Dominijos šventė
Liepos 1 d. Kanada atšventė 

savo 84 valstybinio gyvenimo 
sukaktį. Tai vad. Britų Siaurės 
Amerikos Akto (Kanados kons
titucijos) 1867-m. liepos 1 d. pri
ėmimo paminėjimas.

Iki 1867 m. buvo atskiros pro
vincijos. bet nebuvo jų junginio.

eiti

Do- 
vėrcourt ir College g-vių kam
pas, po kult. samb. “Šviesa” šo
kių vakaro, rastas rankinukas.

Atsiimti pas p-lę Šabonaitę, 
tel. OL. 5901.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta -

Kanada), New Brunswick ir No
va Scotia. 1870 m. į konfederaci
ją priimta Manitoba, 1871 — Bri
tų Kolumbija, 1873 — Prince Ed
ward Island. 1905 — Saskatche
wan ir Alberta. 1949 m. — New 
Foundland.

Pagal 1931 m. Britų parlamen
to patvirtintą vad. Westmiunste- 
rio statutą, Kanada yra visiškai 
suvereni valstybė, su Common- 
wealthu surišta per bendrą ka
ralių.

772 Dundas St. W.
Toronto

• grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, liepos 5-7 d.
1. RED RIVER, su John Wayne, Joanne Dun
2. MUSIC MAN, June Preisser

(The Teenagers) — Freddie Stewart \

i Pirmadienį
4. BOY WITH GREEN HAIR
2. BORDER INCIDENT, su George Murphy, Rich. Montalban
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ

, Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

trečiadienį,- liepos 9-11 d.
- spalv. su Pat O’Brien. B. Hale

Rirmoji Lesi lizine Toronte 
1Tj»1 met. liepos m. S d.

\ . .
Ilgai lauktoji, daug kartų atidėta, linksma lietuvių iškyla priartėjo.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ 
visi renkasi į Šv. Juozapo S. 
vienuolyno sodą — naują ge

gužinių vietą 1951 metų 
vasaros sezonui.

Kitus pamatysi, save 
parodysi! 
KUR?

Kultūros Dr-jos grandiozinėje 
gegužinėje.

Keliauk autobusais 
šiuo keliu:

Šokiams gros puikus orkestras.
nuo lietuvių parapijos bažnyčios, arba automobiliais, bei tramvajais

St. Clair Ave. Eaest

Gegužinės — z 
vieta

O 
■O
o

I

Bloor Street East Prince Edward St. Danforth Ave.

Autobusai kursuos nuo 12 vai. iki 2 vai. kas pusvalandį, reikalui esant ir vėliau.

Mieliems klubo nariams,

MARYTEI EIDUKAITYTEI ir PRANUI PUŠKORIUI.

naujo gyvenimo kely daug laimės linki

Sporto Klubas “Vytis”.

Naujos knygos Toronte
“Tėviškės Žiburių” spaudos 

kioske vėl gauta naujų knygų: 
A. Maceinos “Jobo drama” $2.10 
P. Babicko “Brazilija” .........  1.50
J. Kėkšto “Diena naktin . .. 1.00 
Mark Twain “Princas ir el

geta” .................. 1.25
Dr. A. Garmaus “Nemuno

Pakrantėmis” ................... 1.30 
J. Švaisto “Paskutinį kartą

Tave klausiu”
Knygas galima gauti “Tėviš

kės Žiburių” knygyne sekma
dieniais po pamaldų arba pri- 
siųnčiant nurodytą sumą “TŽ” 
administracijos adresu.

“TŽ” knygynas.

Mūsų ligoniai
General Hospital serga Vale

rija Čiuplinskienė, kuriai nese
niai padaryta kaklo liaukų ope
racija. Toje pat ligoninėje po 
sunkios galvos operacijos guli iš 
Timmins atvežtas lietuvis Gur- 
kvs, kuris šiuo metu randasi la
bai kritiškoje ligos formoje.

Namuose gydosi Antanas Ki- 
žinaitis, žvejojant ilgesnį laiką 
nepridengta galva ištiktas saulės 
smūgio.

Firmos plečiasi
Toronto Robert Simpson Co. 

šiuo mėtų stato naujus didelius 
sandėlius Lawrence Ave., tarp 
Bathurst ir Dufferin gatvių. Jie 
kaštuosią $1.000.000. Ten dirbsią 
400 darbininkų.

Šiomis dienomis įmonės plėti
mo reikalui T. Eaton Co. nupir
ko 130 akrų žemės plotą Shep
pard Ave. Nort York Township 
visai prie Toronto-Barrie naujo
jo kelio. Sklypą kerta CPR gele
žinkelis. Spėjama, kad už skly
pą sumokėta apie $300.000 ir kad 
tai bus paskirta sandėlių sta
tybai.

— Otava. — Kanados vyriau
sybė ambasadorių Jugoslavijai 
paskyrė J. Scott Macdonald, da
bartinį ambasadorių Brazilijoje. 
Ligšiolinis atstovybės charge d’ 
affairs paskirtas ambasados pa
tarėju. Jugoslavija savo ambasa
dorių Kanadai paskyrė Radę Pri- 
bicevič.

DĖMESIO!, 
Jau galima^ užsisakyti pirmą
sias “Liet. Tautosakos Lobyno” 
knygas. Užsiprenumeravusieji 
maždaug per.ųietus laiko gaus 
2 knygas: DVASIOS IR ŽMO
NĖS (166 legendos iš visos Lie
tuvos) ir LIAUDIES MAGIJA 
IR MEDICINA. Kiekviena 
knyga turės apie šimtą spaus
dintų puslapių. “Lobyno” bus 
spausdinama tiek egzemplio
rių, kiek bus prenumeratorių. 
Vėliau šį leidinį nusipirkti bus 

negalima.
Knygos kaina Kanadoje $2.15! 
Pinigus siųsti “Tėviškės Žibu
rių” administracijai, 941 Dun
das Str. West, Toronto, Ont.

Išnuomojamas kambarys dviems 
asmenims. Telef. LA. 9680.

Išnuomojamas II aukšte fronti
nis kambarys dviems asmenims. 

Kreiptis 564 Indian Grove.

Išnuomojamas didelis kambarys 
su atskira virtuve. Kambarys 
su baldais. Kreiptis OL. 4117.

Išnuomojamas frontinis kamba
rys I aukšte. Galima naudotis 
virtuve. Yra vieta lengvai maši
nai. Kreiptis 165 Gladstone Ave.

Išnuomojamas frontinis kamba
rys I aukšte. Galima naudotis 
virtuve.. Yra vieta lengvai maši
nai. Kreiptis 165 Gladstone Ave.

DIDŽIAUSIAS NUOSAVYBIŲ PASIRINKIMAS KANADOJE!1

Jei nori pirkti namus (senus ar naujus), restoranus, krautuves, 
apartamentus ir kitokios rūšies įmones 

kreipkis į

ERNEST RIDOUT
Real Estate Ltd.

1172 BAY STREET, TORONTO. TEL. PR. 5761
Mandagus patarnavimas VOKIEČIŲ ir anglų kalbomis.

Prašykite H. TAMMSALU -

Mūsų įstaiga HAMILTONE:
prašykite V. VARANGU

913 MAflN STREET EAST. TEL. 9-4121

Išnuomojami front, kambariai su 
baldais. Pageidaujama dvi mer
gaitės ar vyrai.'Taip pat išnuo
mojami kambariai šeimai be bal
dų. Kreiptis 252 Wright Ave. 

vakarais.

Visiems gerai pasistiprinus 
prie nuo valgių lūžtančių stalų, 
retkarčiais įmaišant po dainelę 
ar pasiklausant gražių sol. Stra- 
vinskaitės dainelių, buvo nutarta 
pradėti šokius. Čia gavo progos 
pasižymėti muz. Piešina, kuris 
linksmino svečius iki nakties.

Svečiai Montrealyje
Pereitą sekmadienį Montrealį 

aplankė nemažas būrys svečių. 
Daugelis buvo iš Amerikos, taip 
pat ir iš mūsiškės Kanados. Iš 
Otavos buvo atvykęs p. Šimans
kis, Aušros Vartų parapijos baž
nytėlėje mišias paįvairinęs sa
vo gražia giesme.

Gaisro priežastis
Šv. Kunigundos prieglaudos 

didžiojo gaisro, pareikalavusio 
35 gyvybių, priežastis, kaip pa
rodė apklausinėjimas, greičiau
sia buvo acetileno žibintuvas, su 
kuriuo viršutiniame aukšte prie 
lifto dirbo vienas darbininkas.

* i- . J i

Rose nebus deportuotas'
Buvęs komunistų atstovas par

lamente iš Montrealio Fred Rose, 
1946 m. nuteistas sovietų špiona
žo byloje, rugpjūčio 9 d. bus iš 
kalėjimo paleistas. Kalinimo lai
kas jam sutrumpinamas už gerą 
elgesį. Spauda ir kaikurie par-; 
lamento atstovai siūlė jį depor
tuoti į kilmės kraštą, į Lenkiją. 
Mat, jis gimęs Liubline, 1920 m. 
atvykęs į Kanadą ir yra gavęs 
pilietybę. Pilietybės. ministeris 
Harris parlamente pareiškė, kad 
jis nebūsiąs deportuotas, nes pi
lietybės įstatymo pakeitimas, 
kuris neištikimų svetimšalių de
portavimą numato, dar nepriim
tas, o jei ir būtų priimtas iki to 
meto, tai jis vistiek negalėsiąs 

uv, avobuvexo i būti taikomas praeičiai ir nenu-
^Gen “Marshallis esąs paten-! mat^s deportavimo piliečių, o 
kintas kongres okomisijos tyri- Rosei Pilietybė teismo neatimta.

WINNIPEG, Man.
Manitoboj, Saskatchevane, bei 

šiaurės vakarų Ontarijo > 
gyvenantieji lietuviai, 

kreipiuosi į jus kaipo Tautos 
Fondo atstovas bei įgaliotinis.

Winnipego Lietuvių Bendruo
menės skyrius vykdo.,:-Tautos 
Fondo rinkliavą. Jos svarba-aiš-

į sekmadienį tuojau po 
pamaldų Aušros Vartų parapijos 
salėje tretininkai šaukia savo 
visuotiną susirinkimą. Į susirin
kimą kviečiami atsilankyti na
riai ir kiti prijaučiantieji ar pri
jaučiančios.

Šaunios išleistuvės
Pereitą šeštadienį Auštos V. 

parapijos salėje, dalyvaujant 
apie penkiasdešimt svečių, įvy
ko šaunios Dr. Ignaitienės išleis
tuvės Amerikon pas vyrą.

Vakaras buvo pradėtas “Il
giausių Metų”. Jonas Lukoševi
čius, Montrealio sendraugių atei
tininkų kuopos pirmininkas pir
mas palinkėjo Dr. Ignaitienei 
sėkmės Amerikoje. Toliau kalbė
jo kun. Kubilius, SJ, LAS var
du p. Lukoševičius,' LOKo vardu 
p. Balzaras, moksleivių ateiti
ninkų vardu*— A. Pusarauskas, 
Akademinio Sambūfio vardu P. 
Lukoševičius. Asmeniškus linkė
jimus pareiškė pp. Jurėnas, J. 
Ladyga, Sakalas, Dr. Drevinskie- 
nė, Blauzdžiūnienė, Kačergis, 
kun. Vilkaitis, kun. Riekus, kun. 
Stankūnas, Toliušis, Dr. Dauk
ša ir kiti. Galiausiai p. Rudins- 
kiėnė įteikė išvykstančiai gražią, 
visų nupirktą, atminimui dova
nėlę.

JAV NAUJIENOS
' pirmininku, atsakingas Tautinio 
Saugumo Tarybai. Ją. kaip ži
nome, sudaro: Trumanas, Bark
ley, Marshall ir Achesonas. Be 
Smith komisijon įeis James E. 
Webb, užs, reik, viceministeris, 
Robert Lowett krašto aps. min. 
pavaduotojas ir generalinio šta
bo atstovas.

(Atkelta iš 1 psl.) 
munistų “penktąją koloną”, kuri 
išlaisvintuose kraštuose atugdy- 
tų laisvąjį biznį ir individualinę 
iniciatyvą”. Šis užsimojimas yra 
pirminėj stadijoj. Jau baigiamas 
paruošti namas provincijoje, ku
riame gyvensią iki 100 studen
tų, daugumas atvykstančių iš 
Europos stovyklų, kurių kilmės 
kraštai yra sovietų pavergti. Iš
rinktieji studentai yra jaunuo
liai, “aukšto kalibro” būsimiej i 
Rytų Europos žurnalistai, rašy
tojai, mokslininkai, mokytojai, 
ekonomistai. Šiam privačiam 
eksperimentui pasisekus, sektų 
nauji užsimojimai, pareiškė Mr. 
Cooke.

Ši idėja buvo pasiūlyta žymaus 
amerikiečio profesoriaus James 
Burnham knygoje “The coming 
defeat of Communism”. Yra da- » 
romą konkrečių žygių antikomu- ’ 
nistams pabėgėliams studentams j 
Europoje įsteigti atskirą univer
sitetą, kuriame dėstytų pabėgė
liai ir vakariečiai profesoriai. 
Komunistams tai baisiai nepatin
ka. Paryžiaus “L’Humanitė” jau 
kada aliarmuoja apie steigiamą 
“šnipinėjimo mokyklą”. Mat, 
kiekvienas vis savaip supran
ta. • • ■ ■■

• Neseniai Amerikos senate i
tūloj komisijoj filosof. prof. . konferencijoje priimtas 6 metų 
Greene, rektorius Yale univer- $5.200.000.000 planas pietų ir piet 
siteto kolegijos, pareiškė, jog į ryčių Azijos ūkiui sutvirtinti, 
daugelis Amerikos universitetų' nuo liepos 1 d. įsigaliojo. Pagal 
biją dėstyti marksizmą, nes su- . jį numatyta 13.000.000 akrų že- 
silaukią nelauktų rezultatų ... mės sukultūrinti ir antra tiek ir- 

Į tai Fordhamo universiteto5 riguoti, kad būtų pagaminama 
profesūra atkirto, jog stipriai 6.000.000 tonų javų, o be to, elekt- 
ideologiškai ir religiškai stovin-. ros energijos gamy’bą pakelti 
tiems studentams nėra ko bijotis j 1.100.000 kilovatų.
ir jų universitete dėstomas ne! Planas veikia, bet nėra pini- 
tik marksizmas, bet ir sovietų ; gų. JAV dar nepaskyrė nieko, 
mokslas bei gyvenimas. Jie lai- Kanados vyriausybė žadėjo pra
koši nuomonės, jog ruošiantis su syti parlamento $25.000.000, bet 
priešu kovoti, jį reikia pažinti.

• Didelis žingsnis buvo pada
rytas amerikiečių į galutiną so
vietų sutriuškinimą, sudarius 
taip vadinamą psichologinio ka
ro vadybą, kurios uždavinys de
rinti viešąjį ir pridentą psicho
loginį bei politinį karą. Gordon 
Gray, buvęs kariuomenės minis- 
teris ir Šiaurės Karolinos uni
versiteto prezidentas, paskirtas 
komisijos direktorių. Generolas 
leitenantas Badell Smith, C. 
Žvalgybos šefas bus komisijos

Iškirpkite ir pasilaikykite
Miesto centre RESTORANAS. Maloni vieta atsivėsinti, 
ir pasivaišinti šaltais gėrimais, ledais, bei kitu įvairiu 
skaniu maistu. Oras šaldomas.'

KVIEČIAJVIE
vietos ir iš kitur atsilankiusius lietuvius pasinaudoti 
tik savu restoranu

384 YONGE ST. (kampas Gerrard St), Toronto, Tel. EM. 4-5090

pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą 

pigiai atlieka STANLEY VASARAJS (latvis)
Gabenama ir į užmiestį

9 Delaware Ave. Toronto, Ont. Telef. (nuo 6 vai. vak.) OL 1403

nė j imu dėl gen. MacArthuro at
leidimo, nes išėjo kaip jis lau
kęs. Publikos opinija nusisuko 
nuo Korėjos atgal į Europą, ku
rią Marshallis laiko svarbiausiu 
frontu. ALMUS.

Lėktuvų nelaimės
Pastaruoju metu lėktuvų ne- fcį kiekvienam patriotiniam’ lie- 

laimių kažkaip per dažnai atsi- tuviui — tuo reikalu buvo? ne- . 
tinka. Liepos 1 d. ties Fort Čol- mažai rašyta įvairioje spaudoje. 

: lins, Calo., vėl sudužo JAV Unit- j Winnipege rinkliava bus pra- 
ed Air Lines lėktuvas. Žuvo visi - vedama laike lietuvių-.surašinė- 
50 keleivių ir įgulos narių. Tą jimo. Pageidautina nors dienos 
pačią dieną prie Fort Dix, N.J., Į uždarbio auka. .Kurie gyvenate 
sudužo karinis transporto lėktų-; už Winnipego ribų, aukas pra- 
vas. Žuvo 5 žmonės iš 21 buviso ■ šOme siųsti šiuo adresu: P. Liau- 
lėktuve. Pereitą sekmadienį įkri- kevičius, Box 37, MacGregor, 
to į ežerą ir nuskendo vienas To- Man. Tikėdamas, kad neliks nei 
ronto lėktuvas. Aukų nebuvo. vieno lietuvio, kuris neprisidės

i savo auka kenčiančios tėvynės 
Įsigaliojo Colombo planas : iabui iš anksto tariu Tautos

- - !
1950 m. sausio mėn. Colombo Fondo vardu nuoširdų ačiū.

Tautos Fondo įgaliotinis 
P. Liaukevičius.

EDMONTON, Alta.
Susirinkimas išrinko 

apylinkės valdybą
Gegužės 20 d. įvyko Edmohto- 

no ir apylinkės lietuvių bendruo
menės susirinkimas, kuriame bu
vo išrinkta nauja valdyba. Nau
josios valdybos nariai pasiskirs
tė sekančiomis pareigomis:

Pirmininkas — A. Kantautas, 
11441 
Kairys, sekretorius 
lauskaitė, 10567 -

kimasi, kad užsimota suma vis- ■ kas — J. Barkauskas, kultūros 
dėlto bus kada nors surinkta. reikalų vedėjas — J. Mikučionis.

ir tai liko neišpildyta. D. Britani
ja tūrėtų duoti $840.000.000. Ti-

76 Avė., vicepirm. — J.
V. Kaz-

93- St.; iždinin-

AR JŪS PAGEIDAUJATE } 
PIRKTI NAMUS f

Norėdami pirkti 
ar 
parduoti namus 
kreipkitės į

A. Garbenis
Mes turime Toronto mieste pasirinkimui daug senų ir 

naujų namų. Kalbame: lietuviškai, latviškai ir slavų kalbomis.
Kreiptis: A. GARBENIS .

M. DAVY & Go
REALTORS

105 RONCESVALLES AVE.
Tel. LA. — 2763, LA. — 6101, vakarais — HY. — 1543 !

J


