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ALTS seimas 
Kitos savaites pabaigoje, g&> 

gūžės 19 ir 20 d., įvyksta Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos seimas — J. Bačiūno vasar
vietėj, Tabor Farm, Mich. 

Seimo pradžia šeštadienį, 2:00 
vai. p. p. (Chicagos laiku — ry
tiečių vasaros laiku tai bus 3:00 
vai. p. p.) Clevelando, Detroito 
ir, žinoma, Chicagos skyriai bus 
atstovaujami gana gausiai. Iš 
Atlanto pakrantės žada vykti po 
3 — 4 atstovus. Iš viso seime 
numatoma apie 150 dalyvių. 

J. Bačiūno nepaprasto svetin
gumo dėka (visus seimo daly
vius pakvietė savo svečiais!) 
seimas turės idealias sąlygas 
pasireikšti darbingumu, nes čia 
nėra jokių sąlygų išsiblaškyti. 

Traukiniu važiuojantieji turi 
važiuoti į South Bend arba j 
Niles stotis, bet turi iš anksto 
pranešti J.; Bačiūnui, kuriuo 
traukiniu vyksta, kad būtų gali
ma sutvarkyti priemones nuvyk
ti iš stoties į Tabor Faring. Au
tomobiliais važiuojantieji irgi 
iš anksto turi gerai išstudijuoti 
žemėlapį, nes į pabaigą kelias 
yra kiek klaidus. 

LIETUVOS LANGAS 
Detroito Tarptautinis Insti-

tas statydinasi naujus moder
nius rūmus, kurie birželio mėne
sį bus jau baigti, šiuose rūmuo
se numatoma įrengti 40 spalvotų 
— paveiksluotų langų (vitražų), 
kurių kiekviename būtų vaizduo
jama kas nors būdinga vienai 
atskirai tautybei. Numatoma 
net 40-ties tautų langai. Aišku, 
jų tarpe numatytas ir Lietuvos 
langas. Kiekviena tautybė yra 
pakviesta pasirūpinti savo lango 
įrengimu, vadinasi, atitinkamo 
projekto pagaminimu ir žinoma, 
lango pagaminimo finansavimu. 

Lietuvos lange, šalia ati
tinkamų įrašų, numatoma paga
minti Vargo Mokyklos paveiks
lą. Lango puošnumas daug pa
reis nuo to, kiek tam tikslui bus 
sudėta pinigų. Detroito lenkai, 
kurių Detroite ypatingai daug, 
savo lango reikalui jau sudėjo 
kelis tūkstančius dolerių. Lietu
viai dar tik pradėjo aukų rinki
mą ir, berods, dar tik pirmąjį 
šimtą baigia. Bet neabejojama, 
kad visi supras, jog tai yra ne 
kasdien pasitaikanti proga taip 
įamžinti lietuvų tautos vardą, 
ir ji bus išnaudota. 

ORGANIZUOJASI 
TEISININKAI 

Yra nusistatyta dar šiais me
tais sušaukti Lietuvos Teisinin
kų Draugijos užsieniuose suva
žiavimą. Jį šaukti numatyta 
Chicagoje. Kadangi ten dabar 
gyvena tos draugijos garbės 
teismo nariai, tai jiems ir pa
vesta tuo rūpintis. Tie asmenys 
— Br. Ivanauskas, V. Vaitiekū
nas, V- Bulota, J. Talala, V. Mie
želis^— dabar ir kreipiasi į vi
sus Lietuvos teisininkus, esan
čius šiapus geležinės uždangos, 
(taip pat ir užsieniuose baigu
sius teisės mokslą) , pranešti iki 
birželio 15 dienos savo adresus 
V. Bulotai, 2515 W. 42*id St., 
Chicago 32, 111., arba Br. Iva
nauskui, Route No. 4, Willow 
Springs Farm, W. McHENRY, 
Illinois. ^ ' 
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M O T I N  A Vlado Vijeikio Ųra* raižinys 

BALYS AUGINAS 

L e g e n d a  a p i e  

Ž E M Ė S  Ž V A I G Ž D Ę  

SKIRIU SAVO BRANGIAI MOTINAI 

Seniai labai seniai 
Mažytis angelas dangaus pievutėj žaidė. 
Aplink jo galvą skraidė spindulių drugiai. 
Melsvoj dangaus žolėj žydėjo aukso žvaigždes rr 

Lyg žemėj tarp vosilkų plaukiantys rugiai 
Ir rinko jis žvaigždes į nuostabius žvaigždynus, 
Kaip iš gėlių vainiką pina žaisdami vaikai, * 
O žemėj žmonės skaitė šviečiantį Sietyną, 
Ir deimantais žėrėjo Paukščių palikti Takai 

Viena skaisti žaigždė iš rankų jo iškrito 
Ir, debesų pūkus uždegus, skriejo pamaži 
Ant žemės, žiebdama aušras ir šviesų rytą, 
Ir ją mažom rankutėm gaudė kūdikis lopšy. 

Ir ėmė angelas dangaus pievutėj verkti — 
Pagailo jam tos, žemės kloniuos spindintos, žvaigždės. 
Ir žvelgė jis pro kiaurą debesėlio valtį — 
Gal ją sudužusią šiurkščioj laukų žolėj regėį*; 
Jr matė jis: — trobelėje, prie lopšio lingės, 'n 

Ji raudonskruosčio budriai sergėjo ramius sapnus. 
Ir — lyg pražydęs rožės pumpuras — lamingas 
gapne šypsos jai našlaitis — žemės šios sūnus. 

ir tarė angelui gerasis Viešpats Dievas: 
— Tu neliūdėk, mažyti, tos nukritusios žvaigždės — 

Aš nusagseiau žvaigždėm dangaus beribę pievą, 
Ir jų miriadai čia, o žemėj — tik v j e n a spindė® — — 

— Ir Šitą Žemės žvaigždę Viešpats pavadino 
Gražiausia Motinos vardu iš dangiško žvaigždyno* 
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ĮTEMPTAS ATOSLŪGIS 
šiais žodžiais tegalima apibū

dinti šių dienų padėtį pasaulio 
politikoje. 
' Korėjoje kinų puolimas virto 

pasitraukimu beveik visame 
fronte. Tiesa, traukiasi vietomis 
gana aštriai atsikirtinėdami ir 
smarkiai, kaikur net durtuvais 
ar rankinėmis granatomis pul
dami sąjungininkų žvalgybinius 
dalinius, bet vistiek traukiasi. 
Šiuo metu frontas vėl visiškai 
priartėjo prie 38-tosios paralelės 
ir poroj vietų toji paralelė jau 
yra truputį net peržengta į šiau
rę. O visdėlto amerikiečių lakū
nai mato, kad kinai labai skubė
dami stiprina savo jėgas, regi
mai rengdamiesi naujam puoli
mui. Todėl amerikiečių aviaci
ja nuolatos smarkiai veikia, pul-
kiama kinų tiekimo kelius. Stip
rus lėktuvų junginys bombarda
vo tiltus ant pačios' Yalu upės, 
tai yra, ant Korėjos — Mandžū-
rijos sienos. Tai tik vienas ma
žas žingsnis iki bazių bombarda
vimo Mandžūrijoje, dėl kurių 
tebevyksta ginčas JAV senate. 

Sako, kad kinai jaučiasi ge
rokai apsivylę Maskvos paža
dais. Buvę žadėta bent 3,000 
lėktuvų paremti puolimui, kuris 
turėjęs prasidėti daug anksčiau, 
bet tų lėktuvų nėra. Kinai vis
tiek pradėjo puolimą, bet įsiti
kino, kad be aviacijos nieko ne
įgali padaryti. Todėl dabar trau
kiasi, nes toli nuėję jie nebegali 
sutvarkyti savo jėgų: be pasi
priešinimo jų tiekimo kelius 
daužanti aviacija praktiškai be
veik atkerto toliau pažengusias 
armijas. 

Iš Berlyno praneša, kad ten 
pakeliui sustojęs Kinijos amba
sadorius Maskvai, prasitaręs, 
esą, jo vyriausybė netrukus pa
siūlysianti taikytis šiomis sąly
gomis: 

1. Visos svetimos kariuome
nės pasitraukia iš Korėjos. 

2. Komisija iš Kinijos (ko
munistinės vyiausybės, žinoma) 
Anglijos ir Jungt. Valst. atstovų 
(bet be Jungt. Tautų Org. at
stovų!) gali pasilikti Korėjoje 
neribotą laiką, 

3. Bendromis šiauriečių ir 
pietiečių pastangomis sudaroma 
vieninga Korėjos vyriausybė. 

Patys rusų politikai Berlyne 
pareiškę, jog jie netikį, kad toks 
kinų taikos pasiūlymas galėtų 
turėti pasisekimo. 

* * 

Dar vienas neva karas kilo ki
toje pasaulio vietoje — susikir
to žydai su arabais ties Galilė
jos ežeru. Po pirmo susikirtimo, 
praėjus kelioms valandoms, abi 
pusės paklausė JTO paraginimo 
sustoti, bet tos paliaubos greit 
nutrūko ir vėl prasidėjo kauty
nės. Abi pusės kaltina viena ki
tą dėl paliaubų sulaužymo, ir da
bar Izraelio vyriausybė jau aiš
kiai atmetė JTO paliaubų pro
jektą, reikalaudama išvalyti pir-
Įna tam tikrą neutralią zoną. 

Tu^ tarpu Izraelio ministeris 

pirmininkas Ben Gurion lankosi 
Amerikoje. New Yorko burmist
ras gegužės 9 d., surengė jam 
pagerbti pietus, į kuriuos garbės 
syečiu pakviestas ir Lietuvos 
Gęn. Konsulas J. Budrys. 

# * 

^JAV vyriausybė pareikalavo, 
kad Jungt. Tautų Organizaci
ja priimtų nutarimą paskelbti 
visuotinį uždraudimą parduoti 
kinams ginklus ir kitokią kari
nės reikšmės medžiagą. Tas rei
kalavimas daugelio delegacijų, 
ypač anglų buvo sutiktas šaltai. 
Tačiau paskutiniu laiku, atrodo, 
anglų pasipriešinimas tokiai re
zoliucijai silpnėja ir jie linksta 
sutikti su ja ar bent jai nesi
priešinti. Ta proga įtikinėja, 
kad jie ir dabar nieko panašaus 
kinams neparduoda. 

« * 
Naujasis Anglijos užsienių 

reikalų ministeris Morrisonas, 
kuris pradžioje lyg ir norėjo pa
sirodyti kiek sukalbamesnis su 
rusais, negu buvo Bevinas, jau 
nebeteko kantrybės. Jis pareiš
kė, kad Paryžius derybose (ku
rios jau žengia į dešimtą savai
tę), vakariečižll nuėjo iki pasku
tinių protingumo ribų ir toliau 
jau jokių nuolaidų nebegalima 
siūlyti. Esą, jau atėjo laikas 
aiškiai rusus paklaustu ar jie 
nori keturių minsterų konferen
cijos, ar nenori. Esą, Gromyko 
tik nuryja jam duotas nuolaidas 
ir tuojau reikalauja naujų. Ru
sų politiką apibūdindamas, Mor
risonas pareiškė: "Gromyko mė
gina sustabdyti visas vakariečių 
gynybos priemones ir įamžinti 
sovietų bei satelitų kariuomenių 
viešpatavimą Europoje. To mes 
negalime priimti." 

* * 

Austrijoje pereitą sekmadienį 
fvyko prezidento rinkimai. Pre
zidento pareigos, pagal konstitu
ciją, labai garbingos, bet politi
nės galios jis nedaug teturi. Vis
dėlto rinkimai rodo, kokie vėjai 
pučia piliečių nusistatymuose. 

Buvo keturi kandidatai ir nei 
vienas negavo absoliutinės dau
gumos. Todėl 35 dienų laikotar
pyje turės būti antras balsavi
mas, kur rinkikai turės pasi
rinkti vieną iš dviejų, daugiau
siai balsų gavusių. 

Konservatyvios Liaudies Par
tijos kandidatas Gleissner surin
ko 40'v balsų, socialistų kandi-
tas Koerner —- 39',<. šie du tu
rės "persirungti". 

15% surinko Nepriklausomos 
Lygos kandidatas, ši grupė 
esanti palaikoma buvusių nacių. 
Jos gautų balsų skaičius rodo 
šios grupės sustiprėjimą. Dau
giausiai dėl to nei vienas iš pir
ma nurodytų kandidatų ir nesu
rinko daugumos. 

Komunistų kandidatas surin
ko mažiau kaip 5[i, truputį ma
žiau kaip ankstyvesniuose rin
kimuose. Balsavimai vyko taip 
pat ir rusų zonoje. "* * 
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Dail. P. Puzinas 
televizijoj 

Dili. P. Puzinas, jau anksčiau 
kviestas į dailininkų bei žymius 
visuomeninius klubus parodyti 
savo tapymo techniką (nupiešti 
paveikslą susirinkusų akivaizdo
je, balandžio 25 d. buvo pakvies
tas parodyti tai per Hollywood© 
televizijos stotį. 

Programos pradžioje dail. P. 
Puzinas programos vedėjos bu
vo paklaustas, iš kokio krašto 
jis atvykęs, kur studijavęs, ką 
dabar dirbąs. Dail. P. Puzinas 
atsakė, kad jis yra tremtinis iš 
Lietuvos. Klausiamas, kodėl jo 
paveiksluose vyrauja tremtinės 
moters motyvas, jis atsakė — 
kadangi kraštuose už geležinės 
uždangos moteris motina 
dabar dugiausia kenčianti. 

Po pasikalbėjimo dailininkas, 
pozuojant pačiai programos ve
dėjai J. Gray, per kokias 10 mi
nučių aliejiniais dažais nutapė 
pveikslą. Po to buvo parodyta 
keletas jo tapytų portretų, ir jis 
davė paaiškinimų apie tuos port
retus. Dar buvo parodyti ir 
du paveikslai — "Tremtinė" ir 
"Gėlės" — už kuriuos dailinin
kas yra gavęs premijas parodose. 

Tai, berods, yra pirmas atsi
tikimas Kalifornijoj, kad daili
ninkas per televiziją demonst
ruoja tapybos darbą. Mums .tai 
juo labiau reikšminga, kad tai 
atlikti buvo pakviest* dailiate-
kas lietuvis. 

Dail. Puzinas šiuo metu ren
giasi naujoms parodoms Viena 
iš jų įvyksta šią savaitę — Ma
donna Festival Wilshire Metho
dist Church, šioj parodoj dail. 
Puzinas išstato "XX amžiaus 
madoną", kur, anot dailininko, 
vaizduojama lietuvė motina su 
kūdikiu ant rankų, šioje paro
doje išstatomos tik madonos. 

Nuo birželio 22 iki liepom 22 
dail. Puzinas numato dalyvauti 
Los Angeles "County Museum 
rengiamoje 1951 metų dabarti
nės Jung. Valst. tapybos parodo
je. čia būsiąs išstatytas Puzi-
no paveikslas "žvejys skerdi
kas". 

DĖL SUKILIMŲ 
PRIEŠ SOVIETUS 

Geg. 7 d. New York Times, 
11-me pusi., įdėjo Drew Midle-
tono straipsnį, kuriame autorius 
nurodo, kad kartais pasirodan
čios žinios apie sukilimus sovie
tuose ir beveik ištisas pogrindi
nes sukilėlių armijas, greičiau
siai esančios perdedamos. Sako, 
žinant sovietinę sistemą ir tu
rint galvoje apie 2(J divizijų vien 
MVD (buv. NKVD) armiją, sun
ku patikėti, kad galėtų vykti at
viros gikluotos partizanų kovos 
su ta armija. Esą, tikras daly
kas, kad ten yra daug potencia
lių sukilėlių, ypač iš suaugusių
jų tarpo, bet jie aktyviai galėtų 
pasireikšti, tik turėdami stipres
nę pagalbą iš Vakarų ir aiškią 
viltį, kad vakariečių armijos ne
ilgai trukusios ateis sutvirtinti 
pergalės. Autorius pabrėžia, kad 
žymiausi pasyvaus pasipriešini
mo ir potencialių sukilėlių židi
niai yra Ukraina ir Pabalti j is.* 
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