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istorijomis Giežiu. žmonių; Juo daugiau buvo domima*! 
kad“*uzbdetini* yra prancūzu-Magui*(sląptbjo veikim 
ade*7o~sužadėtinė *ito požeminio sajudž:

' GEORGES ' BIPAULT.
Prancūzljo* užsieniu reikalą ministrą* ir ministrus 

pirminįnka* - - / ’
• w *-* u* M

x, . Bttr ptfie* Kalėdą* Jurgi* Bidault atkreipė 1, *avevi*ą pary»i»7 
(ciudetae*i<,Vl*u pirma del"to;kad jin tapo dė Gaule koaliciniam kabina 
te už slėnio reikalu, mini* tru7 o dat* labiau *u*ldomėjima sukėlėvtaį , 
kad ji* vesėn *avomini*teri jo* _auk*te*ną valdininke ,mazh ,graUį®ią jtto 
daplauke pailelę Bare Į. Visuomenė visuomet domini rotoantibkomi* meiles 
istorijomis Giežiu žmonių; juo daugiau buvo domima*!,ne* .btivo žinomai 
kad“suzbdetini* yra prancūzu- Magui*(sląptbjo veikimo prie* vokiečiu*) 

vada*7o“*užūdėtinu *ito požeminio *a judžioslapta* žj n1 ly t.i ekitno ta? - 
aybos ‘>efU*.Visa* Paryžiucękalba apie tai/kad Zuzana Borel savo *ų- .♦ 
gebėjimu suprasti padėti išgelbėjo per karas savo busimojo vy r o "gyvy
be. Tuabieju žmonių bendradarbiavimu**udaro' Manui* istorijoje svare* 

biaunih dali/ , *
K/ *w Krf * '

Prancūzu, ęrajūdižio laisve*- stela “ * • _ K
Prancūzą pa*ipriešinimo prie* vokiečiu* sa/judzio" tautos * tarnybų* 

pirmininku galėjo" tapti tik ypatingus* privalumu* turi* vyrąs įkurl* 
karatai atsidavė* sąjūdžiui ,ne trokšta* *ūvo a meninė* ? garbė*,savo pa* r 
prastu elgesiu įgijęs visu sluoksniu^ pa*itikė jimajtiek ra nkųd ar b i nln- 
kųi,tiek ir proto,kataliku ir nocialtsto.KUomet.de Gaulle tapo paslprie" 
tinimo vadu Alžyre ir Londone,to pa*i py 1**5 nimo galva, jo organizatorių* 
ir siela okupuotoj Prancūzijoj buvo Bidault. ' . ■ .

Kryžiau*-ketai ir prancūzu^ revoliucija
Jau savo pirmutine per radiją at*i*aukimuo*e 1944 m. rudenį Bi- 

dauljl kalba buvo kito*- dvasiu*“,negu' de GUulle.TUo tarpu,ktii d.0 Gaulle 
kalbejb apie Prancūzijos teise* ,Bidoult skelbė *avo tquto* paskirti^ « 

; žfetrokštame jokiu,ypatingo peilio.Prancūzija gyvena ldejai7ji gyvenu 
'žmoniJai.Už tai šiandien ir visuomet tai liudija ir liudys kryžiau* ka 
rei ir prancūžu revoliucija. _ " *“
" " Kryžiau* karai ir pranouzti revoliutiija kaf tu sudaro ne pa pra* ta v 

, *a*kambi.Iki *tol tai buvo dvi skirtingo* idėjos.Bu pasauliu - kataliku 
ir kairiųjų, - stovėjo devynioliktame amžiuje prie barikadą vien* prie*v 
kita.Bida'ult ta* .abi. idėja * vo politinėj pa *aulė žiūroj sujungė.

į Lietuvos
įNsclona' iaė
į M .Mažvydo
Į Biblioteka
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Krikščioniu, demokratan
• 1 “■• , . „ ** • **

! “ • 46 m&tjci jgjjja01 £ bbVf if’yj’g kriksųionis. demę-kratar, Tai pa-j
«*lrei«ke jau jo straipsniuose, i»»paudintuooe Paryžiau^--laikrašty~"Auė 
ra” tarp 1931 ir. 1939 m. Jo nfiujai nekurtoji partija, vadinama re^publi 
korių tautini^ sąjūdis, (M.P) savyje sutalpino, tiek krikščioni *’kue tiek 
ir demokratiniu o progrflmao« pagrindus. Šitose pažiūrose gludi jo
ori eitasis tini s nusistatymas, ir jotopa»ipiktinima« 1958 m.’sttdarytqjeu 
MuicHenb Sutartimi, kur pa naikinama p viešosios Europos, teisės”J Išei
damas iq šio nusistatymo, jis kovojo rimtai, kad Prancūzija protestuotu, 
prieš Franko režimu. Šituo galima paaiškinti taip pat jo aistrintą nu “ \ 
si statymą per paskutini kana, kuri ji* pavadino Europai gelbėti-kryžiaus „ karu, \ v s

* •* «w

Bidault su barzda ir skėčiu

prie* karą Bidault dirbo vienu metu du darbu. Garbiosios 
Liudoviko fidžiojo gimnazijos mokiniai stebėjosi savip-1 *tori jo* mbkyto- :
tjo pasakiška ištvermė darbe, "Jei'jūs norite tapti žymiais vyrais arba į
žymiomis moterimis**, sakydavo ji* savo mokiniam*, "nesvajokita tapti 1^ .s 
kart Napoleonu arba Joanna d’Aro*” > - . F

<■ ' ' Grandinis Bidault per kova, del Pranouzijo*~ 1940’m. birželio '
m. p-.teko“l telaisvė• . 1941 m. gale’ji* drauge *u kitais vyresnio amžiaus 
kareiviais 1 s nelaisvės buvo paleistas.- 1942 m.’rugpiūoio mt Lavai-lis- "L 
pė ji. suimti už tai, kad ji* palaikė ryšius *u pa si priminimo“ j ūdžitt, -, 
kuris tada dar buvo tik Užuomazgoje. Bet g?eitu‘'laiku jam pasiseke’-jis ’’ 

-kalėjimo pabėgti ir-ilgesnį laitą dingti is viešumos. -
~ Tuo tarpu būvąs istorijos mokytojas nepaprastai pasikeitė: •

nebenoriojo akinių.* bet’už tai užsiaugino ilgų barzdą ir visuomet isei- v
davo, su skeOiu. Jis viešumoj parirodydavO oria pono Vtėu pavarde/’bia 
Pono Argentin. • Jis įvairiausiose vietose susitikdavo «-*u kitais pa*iprle

, sinlmo sąjūdžio vadais: gydytojo laukiamame kambary, kokiam nore bute arba.J 
gatvėje. Greit’vi no j Francuzijoj susikūrė “politini vų organizaoi ją tibkla^ 
ir “s u“ jomis vi sa eile’ tautinės kariuomenės grupiu palaikančiu^ tarpusavio 
ryšius'ir su Bidault centriniu komitetu. \* x

Voki.elcių. kareiviai *-• K/
“ 19.44 m. rugpiubio’19 d. Bidault, kaip tautines tarybos

prezidentas davė ženklą sostinei sukilti. Po penkių^ dienų prieš ji ka» e 
•pituliavo v^kle.bių.kariniu, pajėgų Pryziuje vadas. x x v

Šita jtųistorire rugpiudio 24 diena Bidault visų, "pirma 
nuėjo'i Ltgoniflų "Hotel BiSu"“ prane•’•ti prie barikadą sužeistiems gerą^ 
žinia: "Aš jums dėkoju laisvos ir kOva^ laimėju-ios tautos’ vardu.\buvo 
jo žo'džiai. Pffskui Bidault nuėjo i, ••ale, kur gulėjo sužei.- tijvokieoių 
kareiviai. Ji*--- pasikvietė viena ir jų, kuris mokėjo prancūziškai ir ’ 
pasakė: "Vokiečių kareiviai ? Aš c-u prancūzų pa-•!priešinimo są jūdžio se 
sefas ir atėjau Jums pallikėti, kad jus greit pa ---veiktume t. Taip put 
linkiu, kad jus sugrįžtumėte i lai*va, Vokįeti jav ir lai‘-va. Europa*. v’

~ Taip kalbėjo vyras, kuris riandien. yra Prancūzijos užsienio 
reikalu miidstras ir ministras pirmininkas.

- o 0 o -
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Aiitanae Miškinis

TAUTIŠKA DAINA

Brangi šalie zaliuju^rutą, vi**-nedribtu klausti, ..
Kas Tave didžiuliaSi vargui nūdien, pasikaustė?

■ ■ K. ' .' • . ' ■ - .. - 4 .

Ka« Tave varguolei daliai siandieli pasikinkė,
Ar mes patys, ar kiti ka**r tyoia šunininke? \

• . •* 
*w *-**-•■

Tu~su beržais, tu su kryžiais,“su žalio jom -rutoffij^
Me« palinkę, kaįp kareiviai eisim ant $akuto« ..* . .

Išvedei artoju sur.us art juruziq klasto “ ■
■ Ir liepei gražiai dainuoti, kaip is auk^o rasto*

Kaip dainuS’-iu?- Ta sakysi} kad šie žodžiai grubus,.
Kada vargas aprėdytas melsvo frilko rūbais. '■ ■•.

įklausiau aš, kaip artojas po žagre suklupo ~ .
Tu-'ijupkt valia valužė Karminuotom lupom! '

Mes paliekam, mes užmirštam Tave pakelėje 
-Ir vi s norim dar a^tiklnfi, kad Įsimylėję...

Kas is rūtą, kas ib mėti^, Kas tau.is lelijų, 
Kai vargeliais vargūnėlials rudenėli lyja? x

Mes žadėjom Tave jaunav kelti ligi, saulėj
Kai artojai pėsti nešė ix Cervonka kaulus

Tai todėl i.unai ir noriu širdimi paklausti, 
Kieno rankos- didžiam vargui Tave pasikaustė?
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KANADA

s Kanada yra naujame pasaulyje "ir užima S.Amerikos eiau
fine žemyno dali. Kanada yra did. Britanijos dominija, kuri turi 
atsklraŲsavo vyfiaueybę, bet Anglijos karalius skiria jai gubernato 
rių. Jos vyriausybe gyvena S-itavos mieste,

. Kanada^užima geografini, plota, maždaug nuo 45 lygia- ’
eretejs ligi pat“šiaurės ašigalio. Jos r y tini u« krantus plauna Atlan 
to “vandenynas, šiaurėje S .Ledinuota eis ir vakaruose Didysis vandeny 
nas. Plotas yra “beveik du kartu didesnis uz visą Europa,. Kanados 
krantai labai išraižyti Įlankų, pUsiasaliu/ir fjordų. Didžiausi pu- 
siaftallai yra šiaurėje Labrand'oro ir rytuose N. Sotlandijoė. Didžiau 
sios įlankos - Hufisono ir Šv. Lorenco, šiaurinė Kaiadak susidaro is' 
daugeliu salų“ir salelių, o“vakaru ir vidurio.dalyse daug ežerą; ją 
daugumas yra sujungti upėmis. Svarbiausios upėrv?, Sv« Lorenco ir Meken? 
zės. . “

Kara-da~apima 9*650.400 kr. km.zbet del yavo geografines 
padėties didelėje jos dalyje yra saitas klimatas, ^rasto viduriu traul- 
kiasi didelė lyguma; jo rytinėje dalyje yra i.e dideliu kalną ir kai-* 
vų,. o vakaruose, žymiai^ aukšte sni-Kordiljerų, kalnai. Kurie savo auks 
ciu parilygsta čionykščiams Alpi©, kalnams; jie teyia-'i išilgai <?• 
Amerikos vakarini pakraštį ir nusitraukia net I Aleska,. 7 7

1^ šiaurė nuo Ledinuotojo vandenyno Ir is pietų kraS 
tas fi^ai a tiri ras, todėl ola-vėjai gali.laisvai siausti po visą kras' 
t\is -siaurės i pietus.ir atvikšciair Vėju Įtaka gan didelė visam K~ 
Kanados.klimatui. Čia žiemos šaltokos ir ilgaiu užritėsią,“o vasaros vi 
vidutines. Beto, rytinė 'Titi, šaldo rytuose^ teandio-’ šaltos jurų, srove's 
BenBer^dra metine tempera turą,'“paly ginanti, “žėma. KadaT.gi kraV-ta8 
labai didėlis, todėl klimato •ąlygo* ne vi-'ur vienodo*. Galima“saky 
Ti, kad“vi j plėtinyje Kanadoje nors ir nelabai šiltas klimatas, bet 
Kveikas. "Čia vasaros metu“e---ti pakankamai giedrių, bittu dieną ir tyro 
oro. Ė'ios ^rities Klimą ta sugulima lyginti . su Lietuvos klimatu''. Kri 
tūlių kiekis ne visffme“kra*'*te vienodas, bet palyginti nemažas, vieto 
mi-~- net žymiai didesiis, negu Lietuvoje.“Kanadoje dykumu bėra; augme 
nija 'įvairi. Augsiąatžvilgiu K.“galima su-'kirstyti' i tris sritis; 
tundros, prerijos ir miškų sritys. “ “ x “

“ “ “ ■■ Tundruv daugiausia yra“KaIiados šiaurėje; žemesnėse vie
tose Tabaiusiai ^auga šamano*’, o .aukštesnėse kerpės ir krūmokšliai,- 
šioj “srityje medžių visai nėra. Šioje dalyje žemes paviršius? devynis 
mėnesius būna apklotas sniegu ir ę*-tt tik trumpa ir ve*-*i vasara. Tun 
droje sutinkama nemažomis kaimenėmis gyvenančių laukiiių š. elnių, 

Prerijos, sritis mažesnė ir apima daugiau vi dūriną Kana 
dos dali,nuo Viripego ežero išvakares ligi uolinių ka Intų ir toliau 
i šiaure. Šioje srityje gerai tarpsta įvairios pašarines "žile s ir au 
galai, todėl «i sritis tirka zemes-ūkiui ir “gyvulininkystei.

Toliau mišką sritys randamo* rytinėje, vakarinėje ir 
vidurio Kanadoje.“Pietinėje dęilsyje daugiausia auga lapuosiu, medžiu 
miškai; eidami i šiaure,“pamažu pereiname I splgliuoclil mišku bara,.'“ 
Pietryčiu^ dalyje miškai!smarkiai kertami ir daug jau iškirsta'. CifĮ“ 
yra įsiterpusios ir didžiausios medžio apdirbimo įmonės. Vakarines “ 
Kanad09“miskei yra kalnuose ir daugiausia spįgliuooiui: kedrai, pušys 
ir eglėn.
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Kanados marokuose, preiY jose ~ir tundrose gyveną Įvairiausiu laukinių 

žvėrių; me «ku, }vi.lkų, laurel lapių,_ elnių, lūšių, sabalų,'kiatinių, 
kiškiu, žebenkščių, jenbtų, bebru, ūdrų, bar*--iulcų ir kitų. Miškdo 
se daug voveri-fi, kalnuose kalnu aviu, Ožkų, elniu,- Vandenyse "yra 
daug žvuj lašinu, upėtakiu} lydekų, karpių ir daugybe merkiu, silkių, • 
ordiniu,' Apkrtįtai. kraštastabai turtingas Įvairiais* gyviais, todėl 
ola gana daug žmonių verpiasi medžiokle ir žvejyba,

•’ . ' Kau?dCje taip"pat yra nemažų iyairiu žeme- turtui
rytinėje dalyje kame r.«"anglį e r, geležies, rudos, vario, "vakarinė je 

tauriųjų metalui aukso, sidabro, nikelio, ?’iose sritys© kalnių .
.pramonė užima žymia vieta. " '
i . Vaėkųtiniii laiku Kanadoje priskaitciža apie 9)5mil»
Į gyventojų. *ieram kv ‘ km. vidutiniai guve-na 1 žmogus; .Lietuvoje buvo r 
*arti 40 žm., o Vokietijoj k kv. km apie I50 žm. Taigi, kaip matome, 
Įgyventoje ten dar labai mažu, galėtų gyventi’ir lengvai išsimaitinti 
i Keli<? kartus~daugiau» Gyventojai‘’daugiausia susispietė pietinėje'Kana 
dos? dalyje, Maurame ruože, kuris traukiasi is rytų i vakarus-pagal 

•Amerikos? Jungtinu Valstybių *?iena; tai vienintelė valstybė, *?a 
.kuria Kanada susisiekia sauPažemy je? r-

x Kanados gyventojus sudari is įvairiu tautu atkellave z
Įzmonėsr ir tik nedaug yra vietinių - indėnų ir 'e^kimuž Kanada buvo 
; atrasta Caboto 197 m.,-o 1524 m. d-Gvo Lorenco sritis buvo priskirta 
P(anoūzijai. I6O3 m. prancūzai taxsriti pradejo~kllonizuoti, būtent 
apgyvendinti atkeliavusius i» I'ranOūzijoė žmones, Prancūzų kolonij- 
.zaoija truki) ligi 18simt. antrosios pusės Taigi pirmie • i Kanadosgy 
yentojai, atkeĮliaves i*- Europon, buvo prancūzai. Fa'-Įkeltus sąlygoms, 

ip63 m. prancūzai ''turėjo Kanada perlėi*-ti anglams ir nuo tadax jau
prasidėjo anglų,kolonizaci 1a.-Dabar Kanadoje daugiau *-10 yra nglin 
(5/r?0%) iF prancūzų (25,3%) 1*1, kitu ta u t ux paminė tino*-* «io«: vokiečiu, 
norvegu., >-vedu, olandu, danu, žydu,xlletuviu ir kitu. Valstybinė . • 
įkalba, anglui x \ - \ \ s ■
■ " ' Dauguma*-;Kanados gyventojų gyvena kaimuose ir mieste ,

. liuobė, didelių miestų nedaug: Montreal (818. 580 gyv,), Toronto
(63I.2IO) Vancouver (246.59OJ, Wimpfeg (218.790), Hamilton (155.550) 
Quebec (130-590), Ottava (126.8?0). " " " .

Geležinkeliu tinklas yra pravestas tik priekinėje ' • 
Kanadoje, taip pat daugumiiyplėnta ir"keliu yra ten.kūr tirščiau ■ 
apgyventa► Kitoje dalyse <* u >-i siekimą vyksta daugiau'-ia vandens 
keliais, upėmis, ežerai b ir jŪD‘?!Hi«. , " " K '

Kalėdos gyventojai verčiasi daugiauspUžemės darbu," 
gyvulininkyste. Pietinė^, vidurio ir"rytų'KanadOs sritys tinka žemė" 
ukiui, čia klimatas palankus, drėgmė1? ir žilumo*? kakanknmai; gerai 
auga kviečiai, avižos, miežiui, linai, J-.urių ėia daugiausia ir an- ; 
gina; mažiau - rugiuy žinių, bulvių. Žemų- ūkio produktųK£iL.udoje 
yra dideli perteklius,' nemaža išveža. kviečių ir kitu, javų. Gyvuli- 
niiikystė stovi "antro je vietoje, auginami arkliai galvijai, avys, kiau 
lė« i-r=nk±-t-i. Išvežama taip pat veisliniu gyvulių ir gavulių produktų.

.. . s Kai-adoje yra jau susikūrusi lemaža vietinė' pramone/
geležies} plieno; Įvairių brangiųjų metalų gamybakalių statybine*?’ 
medžiagos gamyba,"iiiško pramonė, medžių-apdirbimo; popierio, teka- 
tilės/. ££’’:Mt.u. Miškų ir medžio apdirbimo pramonės yru 80% Ontario 
ir Quebeoo provinoij'oee. " " ■ i

" Jei tektųmum?* kur nors "už j ūrln keltis, gal butr 
Kanada daugiausiai atitiktų mū*-u krašto sųtyga«, kaip k rimą t o ir gam 
tosr, taip ir užsiėmimo-atžvilgiu ir geriausiai tiktų a p *-’1 gyvenini ui,

A. M,
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y^/o'5</ mokyk Cai.
V.Krėvė

PBRKUNAsQfAIVA IR STRAUBLYS

Kerdžiaus pasaka,
• •-»• . - •

Seni buvo laikaidada žmones ne tokie buvo,kaip dabar,ir 
gyvenc/kitaip.

Gausiau žemė tada derėjo,girios knibždėjo žvėriųpaukščiu, 
ir žmones tvirtesni,greitesni buvoo

Šių dienių žmonės Jau daugel ko nebežino5daugel kuo nebėti— 
ki.Pasakyk Jiems karkas buvo seniau f „pasaka.”, sako, ir Juokiasi, Jei 
Jiems tvirtini,kad ne pasaka,kad tikriausias atsitikimas,kuri^ sbftl 
žmonės yra ^atų.Maži vaikai irtis nebetiki,klti šaiposi,kvatoja,iž— 
gird^ tėvų padavimus., "

Kiti dabar laikai,kiti dabar ir žmonės.Jau Jie taip dabar 
nebegirdi ir nebemato,kaip būdavo senovėj*Kur Jiems,kad Jie nieko 
nesuprantaoNaikiba girias,kerta viak^-kad tik skatiku uždirbtų.To
kie godūspinigamsulr nyksta miškai, gir los, Skursįa žemė, pievos. Upės^_ 
ir tos Jau padžiūvo.0 ežerai maurais užėjo,užako.

Seniau pasaulis buvo puikesnis.Kur dabar sodžiai,laukai, 
kur dabar sk^i>im3.i,'ten tokios girios siūbavo,vidudieny ten būdavo 
tamsu,kaip vakare.

Ąada girių niekur galo nebuvo*KJo,traukėsi girios ten iki 
baltųjų Jūrlių,Yru,sako,pasaulio krašte tokios baltosios Juros.Tų Ju<- 
rų pakrantėje gyveno vienas žmogus.cKas Jis buvo,niekas nežinojo.Vie
ni manė,kąd Jis buvo bajoras ar net kunigaikštis,kiti kalbėjo,kad 
taip sau žmogelis vargdienis.As manau, kad tikrai Jis buvo paprastas 
žmogelis. , . . • '

Turėjo tas žmogus dukterį,tokių gražia, Jog kas tik Jų pa
matydavo, tuoJ pamildavo.Graži Ji buvo,bet dar gražesnes Juostasaus— 
ti ausdavo.Kad nuaudžia Juostinei tu Ja atsigrožėsi,nei tu Ja atsi- 
džųaugsi. Inkilas,kad jos būtų vienu auksu austos,žiūrėti nežiūrėsi. 
Kas buvo turtine”s.kas laimingas,tas ėjo ir Vaivax prabė Juostųnu — 
austų
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Ir- auski-xūo gtrsas-per visa^'šąlį^.O kas turėjo Juostu,Vai
vos pirštais austą, didžiavosi, puikinosi, J a, kaip nežinia kuo.

Gyveno tada giriose įvienas dievaitis*Turėjo Jis toki, šau
tuvu,Jog niekas negalėjo Jo nugalėti.Tas dievaitis Puvo Perkūnas , 
kurs ir dabar danguje tebetraiškina.Uzpykąs kad ima terškinti,dangus 
ir žeme dreba,kaip epušes lapas.Kad ir ązuolun trinkteli- drūoiausian, 
ir tas tik'skiedromis išlaksto-

Nugirdo net pats Perkūnas,kaip giriasi žmonės gražiomis 
Vaivos Juostomis,ir ąsimanė pats tokia pajuosėti.Pakilo .viesulu is 
girią gilumą4iš tankumynų,kur Jo butas buvo,ir vienu akimirksniu Jau 
buvo pajūry,kur Vaiva gyveno.Belėkdamas tokia audra, šukele,Jog net gi 
rios ir dangus sulipo.

?.ado -Perkūnas Vaivą, pajūry sėdinčią,margas Juostas audžian
čią. Sustoji; Perkūnas,žaibais pasipuo"sęs,prie Jos ir prakalbėjo?

- Mergele jaunoj i,mergeie dailioji,visur kalba žmonės , 
kad tu esi gražiausia,kad audi Juostas visu, puikiausias. AŠ noriu,■

\ B V • • \

kad .tu man vieną nuaustam,kad as Ja Juosėčiau. ■ . •
' Vaiva,pamačiusi baisu, dievaitį,didžiai nusigando ir ne žo

džio Jam neatsake,tik nubėgo trobon,giliai pasislėpė ir pasislėpusi 
visą dieną išsėdėjo. • • •

Atėjo vakaras.Grįžo tėvas iš lauko.Mato — nėra dukters » 
Visur ieškojo ir kaimynus klausinėjo,- niekas nežino-.Vieni mane,kad 
jūrose .nuskendo,kiti,kad girioj nuklydo.Tik kitą rytą surado dreban
čią, nusigandusią.Tėvai vos J ą atgaivino. Vaiva tris savaites isgąsoiu 
sirgo,patale išgulėjo.

Mato Perkūnas Dundulisjkad trankymais ir dundėjimais tik 
merginu nubaidė ir Juostos negavo,tad apsitaisė Jaunu bernu,ponaičiu, 
prisirinko daug dovaną: aukso ir sidabro(jtą daugel yra giriose pakas
tą), pasižabojo žirgą ir nujojo i Vaivę.,kaip turtingiausias ponas . 
Priėmė Ji. Vaivos tėvai kuo gražiausiai-Jis pasisakė esąs turtingas, 
kunigaikštis,daugel girdėjęs apie Vaivos gražumą ir apie Jos Juostą 
dailumą,kurią nors vieną gauti norėtą.

Tėvai džiaugsmu džiaugėsi — matai,kckįo svešio susilaukei 
Priėmė svečią kuo gt-az i ausiai, kaip tik. gulė J o. Dukteriai liepe atneš
ti gražiausias save Juostas.Atnešė Vaiva Ją visą glėbą.Kokią tik ten. 
nebuvolKad eme•Dundulis Vaivą girti,kad ėmė girti,ši nšą paraudo kain 

. putinu uoga,ir ranka veidus užsidengs.0 tėvas .ir motina džląugiasi * 

ir ku’ė basiokas žino,kur žmogaus 'laime laukia. ; ■ b.d.
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vžsiejio žinios
•* ’ k *

PRIE' MORGANO LINIJOS SESIOS ŠARVUOČIU DIVIZIJOS

\ %
Vokieoią invazijom“ penkerią metą mine jimo-proga sovietu* 

spauda puola vakaru valstybes, vadindama jas anglu-flmerikiečią imx 
periallstais, nes jie lyg ir ruošiasi karui . Tascas praneša apie 
sąjungininką kariuomenės judėjimą Triesto ir Gtsrz kryptimi. Sovietu 
Sąjunga tvirtina, kad ten yra besiOs šarvuočiu divizijos ir irbdi x 
nėja:“" -liudytoju, pranešimais ir i* patikimą Anoksnlu gautomis ži
niomis, daliniai ir j apginklavime# žymiai sustiprinta išilgai Mot 
gano “Iini jos ,1 pa o keista, kad “sąjungininku kariuomenės“aaliniuose 
yra sbrbą GetnikU ir kroatu Ustasahi". Tuo pat metu Ta ^as'pa neigia 
gandus apiS jugoslafu dalihiu jedėjimą. Bri tą vyriadoybe' patvirtina 
kariuomenes judėjimą ’Julios Ve ne zi o j bet paneigia"juvosLavu randus 
pagal kuriuos demarkacijos linija perkelta i rytus. -*•

SOVIETU APUDA PUOLA JAV

Maskva. Bernhardo Baruchč atominei energijai kontro
liuoti planas viename’ "Pravdos” straipsnyje markiai kritikuojamas. 
Tarp kitko, tensrajoms-: ”Amerikieoią planas -yra diplomatiniu sampro 
tavimu, siekiančiu pa ■•aulinio viešpatavimo i išdava. Bet tokie tikslai 
mūsą laikais negali turėti pasisekimo”. * - - -

Autorius atmeta Boruoho planą, Vemdama^is Jais samprotavim 1. jis padarytu amerikiečiu, atominės bombos paslapties monopoli ne 
Įveikiamą. 2. Amerikiečiai nori panaikinti bet®’’teise ir J. jie nori 
Įsiviešpatauti visame pasaulyje. K

SOCIALISTO PRIEKAIŠTAI KED
- *■*

- ą. Dl*. Schuhmacheria fsooiatietu partijos vadas, tarp Kitko, 
pasakei-nMeft nenorime susijungti su komunistais, nes tos partijos 
trimitu"balsai skamba nacionalistiškai; mes pi nebenorime neoiona 
listinė\> Vokietijos, bet trokštame turėti Vokietijax, kuri būtą vie 
ningoje Europoje lygiateise’ valstybė.“Komunistą perti jo«. “veklan“ 
olos šiandien šitoje Europoje, pasisavintomis nacionalistinėmis 
mintimis, tik kursto visuotini nerimą.

• \ • \

ANGLAI SUSIRŪPINI LENKIJOS PADĖTIMI

Londoną#. Zem.“Rumu posėdyje valstybes ministras “ 
Moel Backer pareiškė, kad užsieni'b reikalu mini steni ja labai nūs 
tebo; sukino jusi, kad rinkimai Lelijoj atidėti, Ji čia IZlųri 
dįdzlilusia Ignku tautox teisią pažeidimą. At stovąs"Douglas Zem.p 
Rūmams pranešė, kad "Lenkijos gyventojai yra"vyriausytės išauginti 
ir kad lenku vyriausybė mėgina Išvengti laisvą rinkimą, “ ,• 

l’oliatr posėdžiui be--ltesiant(Noel"Baoker pttreiske vii t^, kad vyriausio^ Tarybos delogadija netrukus aplarJkys Did. Britanija
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4 ’Per tok\“apsilankymax gali biiti pasiekta*? tampresni» bendradarbiavi 
man tarp ■sovietu liaudie*?- atstovybės ir britu parlamento.

, PARYŽIAUS KOHERENCIJOS.,

' Paryžiuj. Kaip jau buvo pranešta, birželio 24 d. uzpie 
nio reikalu minįf?tra. konferencijos posėdyje buvo atmesti .Austrijos

• reikalavimai‘'atitaisyti ju^ siena. . ~
Nesusitarta ir dėl italux ~‘'pranoūzuv<<ien^s.

* Molotovą ‘■•‘'pareiškė, kad ji« turlys Jurėti laiko ■'patikrinti 
jam prieš 7 savaites įteik’a italu memorandumą^. Taip pat** nusus! tarta, 
ar Italijai pripažinti 4 kreisereiai tari bliti liauji ar -eni tatvai/

> s ** Po- tb B&sienio reikalu^ministral perejo prie taikos eutar
4 oiu su Balkanais shdabymo, - “ - - , “ . “
*' Užsienio reikalu,ministrai .Bevin,-Byrles ir Bidault laikėsi
. ir“toliau arksoiab bareikšto# nuomones, kadmiai--va^Dunojumi laiviniu

ky^tš turi būti esminė'“taiko <:• --utarbiu dalis.Bet užsienio reikaįu rni 
Cistras žnoiętovas priešingai pareiškė, kad tas. klSusimas gali būti

Į sprendžiamas tik pasitarus- ■-.■'u Jugoslavija i r “Čeko sloVakija. “ , '
“Affiėrikos už'-ieniS reikalu ministras b y t ne s gynb visu, mažu“

■ tątttuteises, reikalaudamas, kad to?vbo° 21 tauta turi turėti Įtakos 
’ budimosios,konferencijos sprendimams. ~ . v

Sitai buvo pasakyta tuoj po to, kai Molotovas nąsutiko 
su Bevino paSiuiymu <*var?t;yti“l.unojaus klausimo. Anglu uzšieniŠ ,w 
re Įkaltų ministrą pabuvo pasiūlęs išnagrinėti Dunojaus laivininkystes 
klausima dar prieš 'Įtaiko*? konfepenci ją^. “ •“ \

“Y Nepaisant-tu. visu sunkumu, tupimd vilties, “taikos konfer’bn 
oi ja; “sušaukti llepbs 25'dtenax. Ateinančio^ Paryžiaus konferencijos

bus paskirtos taiko* konferencijai-pasiruošti. Tik tada Au»trijo 
ir eti jos klausimai bus įrašyti L, dar b u^ tvarka. - ••

”■ ; Apkrltai sakanG iš* vakar“dįenčq užsienio reikalų ministru, pa 
pa si tir imu, gaunamas tikrai^ blogas i^pudis. Ministru nusistatymai 
paaštrėjo.ir yra labai mažai vilties ^ka^ kuris non* iš ju^ nu si leistų.

Paryžiaus koniereiMja pasiIke aukščiausia taska
Sovietams pasiūlius Įpošėdi s sušauktas naktį. ' ■' * j ■ .

• “ -ų jgaryzius. v Visiškai' nelauktai, vakare 21 vai. 45 min.^bu
vo su sauk tay k e turį uK užsienio relkaluvmltil«tru“ypatingųx prlvQtųs“po 
sėdis. Paryžiaus nuomonet tai yra lemiamaposėdis, kuris nuspręs 
"keturiu Didžiųjų” darbo pasisekimą arba prives konferenciją prie 
iširimo? xx- \ p <. \ j «

“PO pieta -oviė'tuxuzsIenio“rSikalux ministre pavaduotojas 
Andrėj Višinskį pSšiaig' vi.ta. pb^edi sušaukti be eilės* Saijagrineti 
vi«omš problemoms, c-u-’-ijurtoms «'•-Italijoj klausimu3*-Atrodo, yru “ 
tikra, kad šito“ypatirigo posėdžio •■varbiauvia tema bus, kaip išspre*-"*' 
ti“Trl--sto“klatr;im^. Rauterio diplomątinip kįorespondento nuomone, 
šis nakties posėdis bu*- nauju įvykiu, nradziaj Sovietai pateikė bau 
ja“ pa siūlymą del Triesto ir Julijos Venezi jo».“Wisxiskio pasiūly
mas davė'naujų, vilčių, bet stebėtojų daugumai susilaiko nuo bet ko 
kio sprendimo. ' 1

, sušaukti be eilės 
■•“Italijon klausimu3

ti“Tris«tQ Klausimą. Keuterio diplomatinip KĮoresponden 
šis nakties posėdis bus naujtųįvyktu, nradziaj Sovietai
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Byrnes daugiau.,’’negu patenkintas*.

• Per 25 birželio dieno*-'' popietinį posėdi buvo s-vei'sto
mtot sutarties «u Italija smulkesni ūkiniai klausimai'±a^ taip pat ne
prieita susitarimo del Dodekanol “ ' - -

Vienintelis dalykas? kuriuo galima remtis, sprendžiant 
apie tątriją dieną“slaptąją pasegą rezultatas, yra Bęvįner žodžiai, 
pasakyti spaudos- atstovams-: "As esu dSugiau ,-nėgŪ patenkintas".

. ~ ~ Bev-inas- gi vienintelis diploma .as, kuriam priklauso *••'
vig-o?? "mažo žmogaus" ir tuo “pačiu didžiausios žmonių dalies simpatijos., 
pasakė’: " Kelias, kuriuo mes einame; man atrodo“bev.51 k juokingas. Man 
yra tikrai vistiek, kokius klausimus mes dabar svpjstomė."

PASITARIMAI BEI TRIESTO IŠIRO
Taikos konferencija >ia vasara^ kažin ar ^vyks-

x.~ “ ■ Paryžius, “ Po vakarykščio nakties posėdžio, kuris“
uzsitbsg 3 su puse• valffh^os-į kgtilri užsienio reikalu ministrai issiskir* 
•te nettusitare, nei dėl sutartie*- su Italija,-nei del 'Triesto. Paryžiaus 
konferencija privesta prie "ustingimo“ Dabar labai mažai beliko vil
ties:, kad taikos konferencija įvyktą šia vasara.- - - -

“ Molotovas, kuris matyt buvo gavės is Maskvos naujtą 
‘nurodymu, i posėdi atvyko trečiadieni vakare, pa'siruoses; kaip“jis“ “ 
sake, "padaryti ąidžiausią“ntlolpidu”. liet jo pa-iulymai vis' esme* nesis 
kyrė nuo pirmykščio^jo nu si* •tapymo'! Molotcvas“norėjo , kad konferencl 
ja“sutiktųjsu einančia i; vakarus nuo Triesto sienos linija. -Tai tiks?“ • 
la s, kuria soviutąi jau senai siekiai liauja* pasiūlymas tai buvo paves 
rti Triestą^ mišriam'Italijos - Jugoslavijos suverenumui. Miestą, val
dytu du gubernatoriai :“italąąr jugoslavą. “ •.' ■ “

Byrnes, gyvai remiama*-? JAV atstovą griežtai -pasisakė 
prie^ tokį s’rmanyma^ ir pareiškė-, kad del tokią kombinaciją jau per 
daug“yra kilę karu.'Vienintelis galimas kelias esa«; parake Byrnes, . 
Triesto problema phve-'ti sprąsti būsimajai 21 tautos taikos kcnferen 
oi jai. x

"Hegalimas dalykas" atsake Molotovas,“"tai privestu 
tik prie konferencijos skilimo." Kadangi tolimesnes diskusijos būtu“v 
bevaisės, nutarta pereiti prie taikos sutarčių sudarymo su Balkanais 
ir Surojau-*- klausimo. x

GRAIKIJA GAUNA PGDEK^ESO SAIAS
X x. / v

- ~ _ Paryžius o Birželio 27 dienos Paryžiaus konferenci
jos posėdyje “buvo su«itar ta_7Jodekaz.eso JJaIa<r“ppį skirti“ Graikijai. 
Buvo priimtas Molotovo pasiūlymas* paleisti esančius tose salose ka
riuomenes dalinius-. T@ndos ir Brigos slėniai buvo atiduoti Prancūzi
jai. “ “ • “

- - Tjunojatis laivininkyste k2dQsimai» ir apriboti Bumu
nijps oro laivyno pajėgas- neprieita jokio susitarimo
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Iš Saugumo Tarybos darbu.(
*» •* Urf

Gromyko tris kartus pbrelske savo ”veton.

“ “ New Yorkes. ©'Per-Jabai audringą, penkias valandas užsi* 
teginsi, Saugumo Tarybos pose-di b-uvo balsuota, arb Ispanijos klau 
sima^ palikti darbu tvarko Je 7 Nuotaika buvo labai Įtempta .Vieneriu 
metu Jungtiniu^ Taut užbarto s pasirašymo minėjimo ėienas delegatai s 
turėjo'nustatyti, kad praraja tarp vakaru^ valstybių ir Sovietu Sa 
jungos niekuDmet nubuvo tokia $E$(Li, kaip dabar. Syngumo Taryba d' 
tfu k£rtn balsavo už tai/ kad. Australijos delegato Dr; Evatt saikin 
gai suredSguota Rezoliucija, pagal kuria. Saugumo Tarybai pavedama 
stebėti‘■’Ispanijos, reikalu eiga s~butu priimta.*“ c-rofftyko, Lenkijos . ~ 
remiamai^per ta~susirinkima< tčii kardus pareiškė savo "veto" pries? 
9 kitu^ nariu^ pasiūiyma ir tuo bu3n sutrugde padaryti bet koki 
prprendinja. x '

JAV SENAS3AS NEPATENKINTAS SOVIETU SĄJUNGOS JAUČIUOSI.

Vašingtonas'.''- Senatorins Tty les Bridge $avo kalboje s 
senate kaltino sovietus-, kad Jie tyė±a delsia taikos sutarčių snd 
darymą,-; nes jie; taip atdeliodaml, tikisi per tą atiką išplatinti 
komunistu i<3ejas visoje Europoje. “ “

Senatorius skatino sąjungininkus toliau vesti pasitari- 
ttos’ taikos- stitartime parengi ir nežiūrėti, ar sovietai tuosexpa- 
si tarimuose dalyvaus, ar ne.Sovieto tvirtinimus,“kad JAV vedančios. 
imperial®stonev politiką,, Style r vadina ’’keiktais” ir priduria:, 
’’Situos’tvirtinimus"skleiužia tos- tautos~atstovai. kuri nuo 19J9 
rugsėjo mėn. užėmė sritie su 24 milijonais <fyventojuyir dabar po 
politines pergale s“ Irane ruošiasi ve^ti nervu kara^artimuose ir v. 
viduriniuose rytuose. s v

- laskva. Maskvos radijas praneša, kad kad Vyriausios T 
Tarybos- prezidiumo Įsakymi panaikinama atonominė sovietų, Ce’cenų s', 
sritis (Kaukazo, prastas} ir autonominė Krimo respublika Įjungiama 
1 KrimO krastas. Titas įsakymas išleistas dėl to, kad*“didėlO sios 
srities gyventoju d'alis'karo retu savo noru buvo prisidėjusi prie,: 
vokieoin, ir kovojo prieš i>autlonąją armija. §Iu srič»iux totoriai nb, 
rial klausydavo voklediu ir suorganizuoddvo sehotaznimku dalinius 

Abiejė sRiėiu, totoriai oė’J. j u netinkamos laikysenos’ 
karo matu buvo perkelti kitas sritis.- x

S k e i b i m a s

- \ X
Ateinančia eavaitt.\Įvyks ne stovykloj gyvenančiu^ lietu 

viuxsnigracijos reikalu registr'aoiJa. Bus registru^ama Salžbarge; 
bet nuo kurios dienos ir kokiose patalpa .-e, dar nežinoma. Regist
racijos-'dieta ir laikas bus paskelbtas austru^ laikraštyje ”5alz-. 
borgpr Nachū'isihten" “ • *“ ~

Pastebima, kali laikrpsty atviJcimo tikslas i nurodytąją 
vieta^gali būti pažymėtas ir kitoks. ' ■ . '

Komitetas.
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Žinios- is* Iletavu'.-r* 
e—------------------———L «— •—

Amerikos- MLkra-šėiai rapo, kadVilniuje gyvenas ^kun VI* ^Mironas. 
anksčiau ’Btive.s' rran» piro. anktfblflnebuvo $isyta užsienio spatitfo j,’ 
kad karo metu partizant^Dauguos® sušaudytas. . ’

, Zyi^ pržskaitttoa Li^ikrvo jė apie- t 20© asmena.“ JI8 nepreteaidUoje 
S vafibvaiT’jan&tes vd-?ta« ir stengiami iš Lietuvoj išvažidoti. :: • ■ 
" , •.- ; + +“+ *- ■ “ ■• 
^bietnvof p£ijj?3a xieslegalioji ^pfioda,. kurioje paduodamos daugiausiai 

mrsienio Žinios- °TIk i-’ požemio spaudo^ li^wzoje ruzifiojo apie ga 
garsiosios TPumano 22 paraktų, kūrinos žmones mlntiiiaiwi^noko, ir' 
apie atttmonės borribos buvimu.' Pasirodė r kad koTrofikų «pa nd a apie 
atominės bombos išradimna nieko neras©.

+~+ + ~ w
išaironio nPava-'ario baisai” ir Salomėjos Neries ■Rinktina0 ver» 

'damos i rusn kalba.
' ~' \ ~ “ 4- + + \ "

Viebas anglu žurnalistas atidengia viena^ is daugeIio*reiskinlJsC 
falsifikavimo ir šnipinėjimo budtnMestuvoJ61'ir kitose srityse^Tis , 
sako, kad s&vieti^ nrno« buvo tokios siauros, kad.išmesti rlnkimujlap, 
lapeliai tvarkingai krito vienas ant k|to, taip, lad vėliau buvo le- 
lengva nustatyti pagal balsavusiu sarasa, kas imete netinkama lapei 
Ii. ' X \

Y "■■■.'■',< -b -> + ■'■■■': ' '

Pranešama apie dail, Petro Kalpoko mibti. >.• ;'■■
x ~- ■ ' + +- ' ” " “ . ’’ 

Tarp grizu-sits ls 1942m«. išvežtojo, minimi dir. žaugustauckaft, <lr.H 
Cesevicin-ėj a. Jriėius^ dr. K. mbrbzaitis-j kun. Vailokaitis huvtj » 
grižesr, bet vėl buvo išvežtas. Tas pats atsitiko ir su dr. L* Bistru

Karo“metu buvo’ sugriautos visos bažnyčios šakio ir Vilkaviškio Sp 
skritysu. Sugriauta dar Radviliškio ir apgriauta 'Akmenės bažnyčios^

“ Y -^ + + • ■ / “

Veikliaisiais- rašytojais Lietuvoje laikotti pirmoj eilejj Petras*' _ 
Cvirka(dabar rašytojo Sąjungos pirmininkas) X. Gira, Antanas Jastu 
na^~ ir Antanas Venclova? Cvirkos trys novelės net i kinu kaalba isx 
verstos. . \ \ V

4MS rs- t
Lietuvos teatrai rengiasi minėti K.Petrausko 60 amžiaus sukakti.

= *-= = - “ X ..X
Panevėžio cukraus fabrikas pataisytas ir veikia. Pavenčių ir «a~ 

riampolės dar teberemontuojami.
~ , - -

Kūro metu susprogdinti Kauno tunelis ir geležinkelio stotis dar 
neatstatyta.

* 4- -> Y “ \
Vilniuje veikia tautinis mena ansamblis, kuriam vadovauja J, Svė 

das.
- ~ . + + + “ . ‘->

Vilniaus konservatorijai vadovauja Jonas Benderius.
“ *" T + +

BJisamr LJjetuvoje sum obilizuoti pavykę apie 3-OOCr-yi<rt^jį,.jKj vfiry

POVAS VISI Į LIETUVIŲ XONCKRm”"
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