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VA VAKARU EUROPA BUS 
APSAUGOTA.

NEWI7 KOREAS. A.A.P. — JAV 
kariuomomenes štabo viršininkas gen. 
Bradledley, komentuodamas kariniu 
požiuriuriu Atlanto Pakta, pareiškė, jog 
tai yrarra netiesa, kad nebūt u galima 
sulaikykyti Sovietu Rusijos nuo visos 
Europopos užėmimo karo atveju. Jis 
taip papat paneigė ta teigimą, kad ka
ro atvtveju JAV kariuomenei geriau
sia bdbutu atsitraukti ir tik vėliau 
vykdytyti priešpuoli. Toliau jis aiš
kiai p pareiškę, kad Vakaru Europa 
turės b būti ginama ir apsaugota, o tam 
reikaluiui reikia laiku paruošti reikia
mus rezervus atitinkamose Vakaru 
Puropoos pozicijose.

ATLAINTO PAKTAS — PERSPĖ
JIMAS SOVIETAMS.

NEW YORKAS. A.A.p.—“New 
Yorko i Herald Tribune” pranašauja, 
kad paasirašytas Atlanto Paktas tuoj 
susiduurs su pirmuoju bandymu. 
Esą nmanoma, kad artinasi nauja 
itampaa rytu-vakaru sferose.

Pakirto pasirašymo iškilmių metu 
prezideentas Trumanas atsake i rusu 
priekaišštus, tvirtindamas, kad At
lanto ffaktas yra skydas prieš agre
sija iii' išlaisvintojas nuo agresijos 
baimess. Pasak jo, jei panašus aktas 
butu bbuves prieš 1914 m. ir 1939 m., 
butu T buvę išvengta dvieju pasauli
niu kaarn. “šiuo paktu mes siekiame 
apsauggofa’ laisve nuo agresijos ir jė
gos panaudojimo prieš šiaurės At
lanto bendruomene.” Dean Ache
son’as„ JAV užs. reik, ministeris, 
pašakne; “Šiaurės Atlanto Paktas yra 
perspeejinias tiems, kurie žygiuoja 
agresijios keliu, gi ieškantiems taikos 
jis y ra a kelrodis i prieglobsti, stiprybe 
ir pagaa/Aa varguose.”

“London Times” sako, kad Vaka
ru valstybėms pasirašymo diena 
buvo vilties ir pasitikėjimo diena, o 
Rusijai ir rytams -— perspėjimas.

URANIJAUS IEŠKOJIMO 
KARŠTLIGE.

TORONTO. B.U.P.—Ontario pro
vincijoje prie šiaurinio Lake Supe
rior kranto ir išilgai uolėto Agava 
Canyotn slidininku grupes žymi sie
nas butsimoms uranijaus kasykloms. 
Viltys .greit praturtėti sutraukė ura
nijaus ; ieškotojus iš visos Kanados ir 
JAV. Uranijaus ieškojimas prasi
dėjo peereita rudeni, kai jo buvo ra
sta Lalake Superior apylinkėse. Jau 
daugiaiau kaip 100 kv. myliu yra 
nužymaieta gairėmis ir užregistruota. 
Pavasmsaiiui atėjus, uranijaus ieško
tojai si sugrįš su geologais ištirti, kiek 
paslepteptu lobiu guli po gairėmis nu- 
žymetuetu plotu.

VELI VEIKIA SOVIETU KARO 
TARYBA.

LON.VDONAS.—Kaip Kimsley spau
dos taarnyba praneša, posėdžiavo 
naujai suformuota Sovietu Karo 
Tarybas, pačiam Stalinui pirminin- 
kaujannt. Posėdyje taip pat buvo 
pakviessti 15 kariniu apygardų komen-| 
fcntai.i. |

Lietuvos Prisikėlimo Belaukiant
Velykų nuotaikomis mes prisime

name” ta tamsia pirmojo amžiaus 
trisdešimt trečiųjų metu diena, kada 
ant Golgotos Kalno buvo nukryžiuo
tas Tiesos ir Gėrio Kūrėjas. Blogis, 
lydimas žemiausios žmogaus ^.prigim
ties, jau pirmomis krikščionybės 
kūdikystes dienomis, pajėgė nugalėti 
ir pasmerkti Geri.

Šventojo Rašto knygos pasakoja 
apie tai, kad didžiausios žmonijos 
tragedijos diena, mirštant ant Golgo
tos Kalno nukryžiuotam Gėrio Kū
rėjui, sudrėbėjo žeme ir aptemo 
saule. Atrodė tada, kad visas pa
saulis, visa Visata atiteko blogio vie
špatavimui ir gerosios valios žmoni
jai buvo išplėsta paskutine viltis.

Tačiau ivyko stebuklas ■— Prisikė
limas. Gėrio Kūrėjas apleido karsta 
ir sugrįžo i neviltin patekusi pasauli, 
kad surinktu išsiblaškiusius savo 
mokslo apaštalus ir paliktu amžiams 
gyva Tiesos žodi nepaliaunamai ko
vai su blogiu.

Šiandie dvidešimtas amžius jau 
siekia antrosios savo puses ir per 
visa ta laika be paliovos vyko Gėrio 
kova su blogiu, kuri šiandie, deja.

it susmukęs savo 
nebesiryžta pakelti

likimo
su ne

KRAVČENKO LAIMĖJO.
PARYŽIUS. B.U.P.—“Mes palai- ' 

kome Kravčenkos tvirtinimus, kad 
gyvenimas šių dienu Rusijoje yra 
nemalonus,” be kita ko pareiškė tei
sėjas, paskelbdamas Kravčenkos by
los su Paryžiaus komunistu laikra
ščiu “Les Lettres Franeaises” spren
dimą. Šioje byloje Kravčenkos nau
dai priteista 150 svaru nuostoliu 
padengimui. Be to, atsakovai turės 
mokėti 6.000 svaru sterlingu teismo 
išlaidu. “Aš esu labai patenkintas 
teismo sprendimu, tai yra morales 
pergale,” — pareiškė Kravčenko, 
paskelbus sprendimą.

susisupęs 
baimėje, 
garbe padėto kardo.

Tuo klaikiuoju -Golgotos 
pasmerktu tautu tarpe žengia 
šventoji musu Lietuva.

Prekiautoju žmonijos idealais iš
sižadėta ir palikta neribotai budelio 
sauvalei, Lietuva šiandie plusta 
kraujuose Nukryžiuotojo kelyje, be
ginama beviltiškoje kovoje savo pa
čios riteriu.

Tačiau žengdama savo pasmerkties 
keliu, Lietuva nudie gyvena tuo 
tvirtu tikėjimu, kad žudomos Golgo
tos Kalne tautos nemiršta. Kai blo
gis pasiekia žemiausia savo piktybes 
riba, įvyksta anas pirmojo amžiaus 
Prisikėlimo stebuklas. Nukryžiuotos 
tautos apleidžia savo karstus ir, ly
giai kaip Prisikelusis Kristus, šaukia* 
išsiblaškiusius savo apaštalus nau
jam laisves gyvenimui.

Lietuva šiandie yra Didžiosios 
Savaites kančių kelyje, o kartu ir 
didžiojo savo Prisikėlimo išvakarėse.

Mes, tremtyj esą jos sunūs, tie ...
išsiskirstė apaštalai, su didžiu skau- ’sias incidentas nuo prieš du metus 
smu išgyvename savo širdyse Lietu- buvusiu Adzerbeidžanijos kovu. Tai

' . Tačiau jau šeštas susidūrimas šiais metais.
_____ Pranešama, kad Iranas pasiuntė 

Visokeriopo blogio viešpatija karėmis giliai susimąstykime ir at i- aštru protestą Sovietu Rusijai.
' kime tai, ka žudomos Lietuvos kan

čia mums diktuoja. Žiūrėkime, kad 
Prisikėlusiai Tautai šaukiant išsi
skirsčiusius savo apaštalus, jos baisa 
išgirstume, gi savan kraštai! naujam 
gyvenimui sugriže, kad neturėtume 
rausti prieš savo brolius, kurie Gol
gotos kelyje kruvina žudomos Tau
tos veidą paguosdami šluoste.

J. Žukauskas.

keliu 
ir

SOVIETAI VĖL TERORIZUOJA.
TEHERANAS. A.A.P.—Persijos 

telegramų agentūros pranešimu, ru
su kariuomenes dalinys, remiamas 
tanku ir šarvuočiu, perženge šiaurės 

* rytu siena Azarbeidžane ir atidengė 
ugni i persu pasienio postą. Iranie
čiu batalijonas priešinosi dvi dienas 
trukusioj kovoj, kurioje du persu 

, kariai žuvo ir žymus skaičius sužei
sta. . Rusu nuostoliai nežinomi. 
Įvykis traktuojamas, kaip rimčiau-
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dar neteikia gerosios valios pasauliui vos Motinos Golgotos kelia, 
tikros Prisikėlimo pergales. Anaip-1 maža to. Lietuvos Prisikėlimo išva- 
tol. 1 . . .
dar niekumet nebuvo taip slėgusi 
žmonija, kaip nūdieniu metu.

Golgotos keliu nudie varomi nebe 
paskiri Gėriui pasišventė žmones, 
bet ištisos tautos, mylinčios Tiesa ir 
Laisve. Nukryžiojimui pasmerktos 
tautos žengia sunku savo pasmerki
mo kelia lydimos žmogaus-žveries 
staugimo. Gi laisvojo pasaulio liku
tis, skurdaus žmogiškumo skraistei!

Vokietijos Reichas Suskaldytas 
TRYS DIDŽIOSIOS VAKARU VALSTYBES IŠSPRENDĖ 
POLITINI VOKIETIJOS LIKIMĄ. VOKIETIJA 

BIAMA FEDERALINE RESPUBLIKA
VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV, 

Anglija ir Prancūzija balandžio 8 d. 
paskelbė Vašingtone galutini susita
rimą, apimanti visus Vokietijos 
ateiti liečiančius klausimus. Ben
drame tuo klausimu komunikate pra
nešama, kad trys, didžiosios valsty
bes — JAV, Anglija ir Prancūzija 
yra pasiruošusios baigti karine 
Vokietijos kontrole, kaip tik sutarta 
Federaline Vokietijos Respublika bus 
įsteigta. Sąjungininku karines pajė
gos liks ir toliau Vokietijoje. Šis 
susitarimas pasiektas Vašingtono 
konferencijoj, kurioj dalyvavo JAV 
užs. reik, ministeris Dean Ache
son’as, Britu užsieniu reik, ministe-

Naujo Pilietinio
LONDONAS. A.A.P. — Maršalas 

Tito, kalbėdamas Liaudies Fronto 
Kongrese Belgrade, pareiškė, kad 
Sovietu Rusija kartu su satelitinėmis 
savo va’stybemis siekia sukurti Ju-

SKEL-

užs. reik.
Vašing- 

laiko ši 
sutartimi

BULGARIJOJ, SUIMTA 300 
KOMUSTU.

BIELGRADAS. B.U.P. — Kaip 
praneša Belgrado radijas, didžiulio 
“valymo” akcijos metu suimta 300 
komunistu. Suimtųjų tarpe yra ir 
viee-premjeras Traieho Kostov. 
Suimtieji kaltinami nukrypę nuo 
komunistines linijos.

TURKIJA PRIEŠINSIS.
LONDONAS. I.N.S.—Turkijos užs. 

reik, ministeris Necmaddin Sadek 
pranešė, kad bet koks Sovietu ban
dymas siusti kariuomenes dalinius i 
Turkija, net ir persekiojant imperia
listini užpuoliką, bus įžiūrimas kaip 
agresinis veiksmas ir iššauks Turki
jos pasipriešinimą.

PRASIDĖJO UNO VISUOTINE 
KONFERENCIJA.

, NEW YORKAS. A.A.P.—Baland
žio 5 d- New Yorke prasidėjo UNO 
pilnaties konferencija, kuria atidarė 
pereitos konferencijos pirmininku 
išrinktas Australijos užs. reik, mini- 
steris dr. H. V. Evatt. Savo ati
daromoje kalboje dr. Evatt iškėlė 
UNO' reikšme pasaulio bendravime 
ir pabrėžė, kad UNO yra kertinis 
akmuo del pasaulio taikos išlaikymo. 
Visos kitos šalia UNO kuriamos su
tartys. pasak jo. turi priklausyti 
UNO charterio.

Pirmasis UNO konferencijos posė
dis truko tik 20 minučių.

(Pasaulio spaudoje didelio susido
mėjimo šia konferencija nebejau- 

Atlanto Pakto pasirašymas 
kas reikalinga, yra nustelbė UNO reikšme ir prasme. 

Red.).

ris Bevin’as ir Prancūzijos 
ministeris R. Schuman’as. 
tono politiniai stebėtojai 
susitarimą faktiškai taikos 
Vokietijai.

įsteigus Federaline Vokietijos 
Respublika, .dabartinius karinius gu
bernatorius pakeis Aukštieji Sąjun
gininku įgaliotiniai. Kariniai guber
natoriai liks kaip kariniu pajėgu 
Vokietijoje viršininkai.

Federa’inei Vokietijos Respublikai 
suteikiama savarankiška savivalda 
Ankštųjų Sąjungininku įgaliotiniu 
suprastintoje priežiūroje. Ruhro 
kraštui įsteigiama tarptautine vald
žia.

Karo Išvakares
goslavijoje pilietini bara. Be kita ko 
jis dar pridūrė, kad Sovietu agentu 
skleidžiamuose pranešimuose anie 
tai, kad Vakarai parduoda Jugosla-1 čiama. 
vijai visa tai, 
“daugiau tiesos, kaip plepėjimo.”
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RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS EINANČIO 
MINISTERIO STASIO LOZORAIČIO,

Lietuvos diplomatijos šefo, atsakymai i “Minties” atstovo paklausimus

Padarytos sovietams nuolaidos iš
kreipė tarptautini gyvenimą ligi to
kio laipsnio, koks nebutu toleruo
jamas senoje Tautu Sąjungoje. Kad 
ir kokiu trukumu ji buvo turėjusi, 
niekas negali tarti, kad Quvislin- 
gas, Ilimmleris, Goebbelses butu 
galeje atstovauti Ženevoj Vokietijos 
užimtosioms valstybėms. O šiandien 
tarptautinėse organizacijose sovietu 
okupuotosioms ir valdomoms val
stybes atstovauja notoriški tu val
stybių išdavikai ir Maskvos pastaty
ti agentai. Tokia konstrukcija nėra 
nei morali, nei reali. Realybe esame 
mes ir kitu tautu atstovai, kovoja 
del savo teisiu, sovietu sumindžiotu. 
Todėl greta anos neteisingos ir ne
realios konstrukcijos tu tautu at
stovai turėtu sukurti, kiejc tik 
leidžia sąlygos, savo tarptautines 
organizacijas, pradedant nito visuo
menes ir mokslo sričių ir baigiant 
tarptautinio .bendradarbiavimo iš
taiga — Suvienytu Pavergtųjų Tau
tu Organizacija. Tai atitiktu tiek 
musu interesus, tiek interesus tu 
tautu, kurios rūpinasi atstatyti tarp
tautine tvarka.

Kaip Tamsta vertini tremtiniu 
morale ir broliu amerikiečiu pastan
gas kovoje del Lietuvos laisves? 
Kaip vertini dabartine tremtiniu 
partine diferenciacija?

Remiantis mano tiesioginiu paty
rimu ir tuo, ka žinau iš kitu, taip 
pat ir iš svetimšaliu, musu tremtiniu 
morale yra ankšta. Tokiame morales 
lygmeny pasireiškia dvasia lietuviu 
tautos, kurios ištikimi sūnūs yra 
tremtiniai, ir sąžine žmonių, atsto
vaujančiu gera — Lietuvos — byla 
ir už ja kenčiančiu. Tremtiniu mo
ralinis atsparumas yra juo labiau 
pažymėtinas, kad tremties sąlygos 
yra labai sunkios. Tebūnie musu

tremtiniams paguoda bei paspirtimi 
įsitikinimas, kad kelias, kuri jie pa
sirinko, protesto ir pasipriešinimo 
bolševiku smurtui kelias yra, tur 
but, ilgas ir sunkus, bet tikras; jis 
juos gražins i laisva Lietuva.

Del partijų reikalu, mano įspūd
žiu, partinis pasiskirstymas ir par
tiniai skirtingumai yra didesni vir-

kelti musu jaunimui ispudi, kad ma
terialline, pinigine parama gali 
priklausyti nuo prisidėjimo prie ko
kios partijos ar sroves. Musu užda
vinys yra išauklėti tikrai laisva 
lietuvi, kuris, pasirinkdamas ideo
logija ar politine programa, vado
vautųsi savo sąžine bei žiniomis, o 
ne asmens naudos apskaičiavimais.

Juozas Mikštas
PRISIKĖLUSIAM KRISTUI

Atsiusk mums šviesa prisikeles Kristau!
Mes klaidžiojam naktų tamsybėse.
Slidžiais takais kaskart toliau nuklystam, 
Ir skursta musu silpstanti dvasia.

Ištiesk mums pagalbos galinga ranka.
Surink po Dievišku sparnu visus, 
Kuriuos likimas po pasauli tranko 
Ir persekioja nerimas baisus.

Juk Tavo žodžio klauso vandenynai, 
Ir žeme, ir dangaus Žvaigždžiu keliai. 
Lai verkiančiu širdžių jausmus gaivina 
Prisikėlimo švento spinduliai.

Ir buk Vadovu, prisikeles Kristau, 
Varge, džiaugsme ir skausmo valandoj.
Slidžiais takais kaskart toliau mes klystam 
Ir klumpame gyvenimo kovoj.

šunese, kaip masėje. Žinoma, sunku 
išvengti skirstymosi partijomis, bet 
yra būtina vengti partijų varžybų. 
Juk geros ir tinkamomis priemonėmis 
vykdomos idėjos savaime patraukia 
žmones. Partijų itaka šiuo metu 
turėtu būti naudojama svarbiausiai 
veikti savo narius ir šalininkus, kad 
vieningai dėtųsi prie visiems lietu
viams bendro darbo Lietuvos gero
vei. Ypač atidžiai turime vengti su-

Emigraeijos klausimo turime 
žiūrėti, kiek tai nuo musu priklauso, 
kad emigracijos formalumai nepa
liestu lietuviško solidarumo jausmo. 
Kitu kraštu organizacijos turi teise 
pasirinkti joms rupimus žmones, bet 
mums rupi visi lietuviai vienodai, 
mums rupi, kad atrankos formalu
mai nepaliktu kieno nors širdy 
skaudžios nenupelnytos žaizdos.

Apie Amerikos lietuvius aš atkar

toju tai, kas buvo daug kartu pa
reikšta : lietuviu tauta . niekados 
neužmirš labai dideles paramos, ku
ria jie jau tiek metu teikia Lietuvos 
bylai ir tremtiniams. Tai paramai, 
politinei, piniginei ir moralinei, tei
singai įvertinti reikia visados prisi
minti, jog ji yra rezultatas kasdie
niniu pastangų daugelio dešimčių 
tūkstančio žmonių, kurie juk turi 
taip pat ir savo rūpesčiu ir reikalu. 
Juo labiau tad mes esame dėkingi 
Amerikos lietuviams, kuriu veikla 
yra ir bus vienas svarbiausiu veik
sniu sunkioj kovoj del Lietuvos 
laisves.

Kokie butu Tamstos linkėjimai 
tremtiniams, ypačiai dabar, kai visi 
tremtiniai gyvena platesnes emigra
cijos išvakarėse?

Aš esu tikras, jog tremtiniai, kad 
ir kaip toli tektų jiems emigruoti, 
neužmirš savo tautos ir juo toliau 
bus nuo Lietuvos, juo karščiau ja 
mylės, juo veikliau stengsis prisidėti 
prie jos išvadavimo iš bolševiku 
okupacijos. Aš linkiu tremtiniams 
iš visos širdies kad jie rastu sveti
muose kraštuose tinkamas gyvenimo 
bei darbo sąlygas, išlaikytu lietuviš
ka solidarumą, saugotu kaip ligšiol 
gera lietuviu varda, igytu sau, o per 
tai, kas pas juos gera, grižtu i ne- 
kad tremtiniai, užgrūdinti sunkiu 
patyrimu ir pažine pas svetimuosius 
tai, kas pas juos gera grižtu i ne
priklausoma Lietuva ir padėtu at
statyti musu valstybe teisinga, to
bula gražia, vienu žodžiu, tokia, 
kokios nori ir yra verta musu tauta.

Šituos linkėjimus reiškiu Neprik
lausomybes Šventes diena, kuri te
būnie mums ištikimybes, pasiryžimo 
ir vilties švente.

PABAIGA

Tai buvo prieš 30 metu.
Musu šeima 

iš Rusijos ir 
kaime, ūkyje.

Buvau tada
pas. Kaimynai 
o pašaipus senelis dar pridurdavo 
prie Juzio “mokslinčių.”

Praleidęs savo vaikyste plačiosios 
Rusijos miestuose, žavėjausi ligi tol 
nepažįstamu Lietuvos kaimu ir 
jaučiausi jame tarytum kokioje šven
tovėje, tarytum pasakos krašte.

Lietuvos kaime besisvečiojant, pri
siartino nekantriai lauktos Velykos.

Didžiojo šeštadienio ryta pra
bilo i mane senelis:

— Juziau. ar nori eiti su manim 
i miesteli? Parnešim šventos ugnies. 
Vietoj atsakymo puoliau dvilinkas 
palovin ir išsitraukiau batus.

Kai priėjom Ožkupi — durpeta 
slėni, senelis sustojo ir pasakė:

— Lipk man ant nugaros, mokslin
čiau. Sušlapsi kojas . . .

— Pereisiu ir taip. Nuo kelmiuko 
ant kelmiuko šokinėdamas, — mėgi
nau atsikalbėti.

— Sakau, lipk. Sušlapsi, suga
dinsi batus, persisaldysi. Ko gero 
dar bėdos įsigysiu . . .

Teko lipti seneliui ant nugaros.
Užsikabinau už jo kaklo; senelis 
suspaudė po savo pažastimis batuo
tas mano kojas.

Senelis ženge dideliais žingsniais, 
lyg nieku dėtas.

— Ar nesunku? — paklausiau.
— Buvęs ar nebuvęs man toks i Eaige niuo

tžiogas ... • pamaldoms.
Senelio ant nugaros nešamas, jau- j Puošės, nekantravau, 

čiausi begaliniai sugėdytas. V'.„ 
žvalgiausi i visas puses, bijodamas, 
kad kas nepamatytu.

— Papuni, čia jau sausa leisk 
žemyn . . .

— Žinau pats, kur sausa, kur ne,
— k’etai burbtelėjo senelis, toliau 
žengdamas.

Tik anapus dnmynes, prieš auk
štumos įkalne teleido senelis nusi
risti nuo plačios jo nugaros.

JUOZAS KONTEIKIS.

DIDŽIOJO ŠEŠTADIENIO NAKTISnesenai buvo.grįžusi 
apsigyvenusi laikinai

aštuoniu metu Juozai 
vadindavo dar Juziu,

Miesteli pasiekė, užsukom pusva
landžiui i bažnyčia. Prie altoriaus 
kunigo nebuvo, tik šiaip būrelis 
žmonių giedojo gavėnios giesmes. Iš 
bažnyčios išėjom pro šonines duris i 
kita šventoriaus puse, kur pamačiau 
deganti lauža. Senelis paaiškino, 
kad tai ir yra šventoji ugnis. Jis 
ištraukė iš kišemes kempine, per- 
srneige ja didele vinim, už kurios 
galvutes pritvirtino naujai nuvyta 
apvarti. Kempe nuo laužo pridegęs, 
kita apvarčio gala užsuko ant vidu
rinio piršto.

Iš miestelio su šventa ugnim grį
žom važiuoti. Prie šventoriaus 
pasitiktas kaimynas susisodino mus 
i savo ratus.

Didžiojo šeštadienio pavakariais 
išgirdau nuo miestelio puses keista, 
niekumet negirdėta dundesi.

Susiradau kamaroj senele.
— Mamune, kas ten taip dunda?
— Zvanorius žmones Velykų nak

ties budynėms šaukia.
— Mokėk tu man tokiu dideliu 

balsu šaukti ... — nustebau.
— Durneliai! . . . Ožio skūra ant 

žėgliu išsitempęs zvanorius daikčium 
muša.

Mano akyse sužibo smalsumas kuo 
greičiau pamatyti ta nuostabu in
strumentą. Visa musu šeima, abu 
seneliai, o taip pat ir samdiniai, 

ruoštis Prisikėlimo nakties 
Šventadieniškai pasi- 

Pirmas isiri- 
Vjs 1 tau i porini, ka tik pusbernio pakin

kyta vežimą.
Kai vežimas pasijudino iš didžiu

lėmis vinkšnomis apaugusio kiemo, 
Dovydžiu kaimo link i Karališkojo 
miško viršūnes smigo besileidžianti 
saule.

— Bum-bum-bum-bum 1 Dun-dun- 
dun-dun! — be paliovos dundėjo 
paslaptingas, didžia rimti sukeliąs 
Prisikėlimo nakties Šauklys.

Vieškeliais, lauku keliukais ir ta
kais važiavo, ėjo žmones. Visi viena 
linkme, miestelio pusėn, kur matėsi 
išnirę du bažnyčios bokštai. Ir ro
dėsi tada man, kad visas pasaulis 
žengia, juda i ta puse, kur girdėjosi 
tasai didingas dundėjimas.

Kai įvažiavom i miesteli, galvo
jau, kad nuo to dundėjimo kilojosi 
visos triobos. Dairiausi i visas puses, 
kur pamatysias ta nepaprasta 
daikta.

Pagaliau, iejus i šventorių, susivo
kiau. kad dundėjimas sklido nuo čia 
pat, iš šventoriaus kampo, kuri denge 
būrys žmonių.

— Mamune, parodyk man ta ožio 
skūra, — prišokau prie seneles, pa
matęs, kad visa musu šeima nesusto
dama suka, i bažnyčios duris.

— Ko dar neužsimanysi. Nusimik 
kepure . . .

Bažnyčia radom kone sausakimša 
Tėvas su seneliu pirmieji skynė 

arčiau Kristaus Karsto kelia.
Sulaikydamas kvapu, stumdžiaus 

tarp minios kojų, tvirtai laikydama-
sis įsikibęs tėvo rankos. Kai prasi- bona. Jis ženge žemyn altoriaus 
skverbem ir pasiekėm bažnyčios ilin- j laipteliais, nešinas rankoj pridengta 
ki, pamačiau nepaprasta vaizdą. •— Ostija.

pasilenkė prie

Argi nežinai, 
nematomas . . .

Puošnioj karstvietej, tarp geliu ir 
degančiu didžiuliu žvakių gulėjo 
auksiniame karste už žmonių nuodė
mės nukankintas Kristus.

Nepaprasto vaizdo paveiktas, spu
stelėjau tėvo ranka.

— Tėti, tai čia tikras Dievas guli?
Tėvas šyptelėjo, 

manės.
— Tyliau, sūnau.

kad Dievas žmonėms
— O kas gi čia guli ? — nepasiten

kinau.
Kai tėvas nusiteike mano klausimo 

nenugirdės, aš prisiartinau prie sene
lio ausies.

— Sakyk, papuni, ar čia tik ne 
musu klebonas bns paguldytas? . . .

Senelis gerokai bakstelėjo mano 
šoną.

— Ša, mokslinčiau. Žiūrėk, va, 
verčiau i kantička ir giedok kartu 
su padoriais žmonėmis.

Teko paklusti senelio. Kuri laika 
tylėjau ir vis galvojau, kas ten ga
lėtu gulėti, gi vėl paskatintas, ši 
karta jau seneles bakstelėjimu, įsi
jungiau i visuotini giedojimą plonu 
savo balseliu.

Budynes truko prie Kristaus Kar
sto ištisa nakti.

Po keliu valandų taip išvargau 
nuo giedojimo, ispudžiu ir nuolati
nio klūpojimo, kad prisiglaudžiau 
prie šalia klupinčios motinos ir už
migau, švelniai glostomas nuostabiu 
jos ranku.

Pabudau tik paryčiais.
— Vaikuti, pabusk. Jau Prisikė

limas! — kelinta karta tyliai bandė 
mane prikelti nemažiau išvargusi 
motina.

Kol atsibudau, kai susivokiau, kur 
bosas, suskambo, sugaudė varpai, gi 
iš šimtu kratiniu prnsiverže didinga 
giesme.

Mečiau žvilgsni i karstviete —- Kri
staus ten nebebuvo.

Prie altoriaus pamačiau musu kle-

Vienu metu sujudo, sukruto visa 
bažnyčia. Baltai aprengtos mažos 
mergaites ir pailgėjusios moterys su 
šyentuju paveikslais, veliauninkai su 
vėliavomis, bažnyčios tarnai ir visi 
žmones pasijudino paskui raudono 
aksomo baldakina, po kuriuo ženge 
musu klebonas.

Šventoriuje aušo. Aušo didingas 
Velykų rytas.

Spalvinga procesija suko aplink 
musu parapijos bažnyčia, o iš tūk
stantines minios krūtiniu veržėsi 
didingai griausmingas ALELIUJA.

Niekumet neregeto iškilmingumo 
apstulbintas, žengiau suspandes mo
tinos ranka, nuolat stypčiodamas 
mažu savo ilgiu.
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Lithuania—
Great Little Country

Stamps Honour Famous Australians

When Lithuania is mentioned 
only a minority o£ people seem to 
know anything about this great 
little country. Many know that it 
is one of the Baltic States, but that 
is all. It seems surprising that a 
country, small in comparison to Aus
tralia, has such great value to his
torians and to those interested in 
languages. Lithuanian is one of the 
very oldest states 'of Europe, and 
is the proud possessor of the oldest, 
purest and richest of languages 
spoken at the present time. Emin
ent philogists have often marvelled 
at the way the Lithuanians have 
preserved their language from gen
eration to generation.

Lithuania’s history can be traced 
back to the second century A.D., 
but a more exact account can ne 
found of the civilization when the 
Teutonic Knights were travelling 
around Europe about the year 1226.

Lithuanian Beauty—the Lake of Siesikai.
These Knights were forcing Chris
tianity on to the pagan peoples and 
as the Lithuanians were pagans 
tried to conquer them. The Lithu
anians were too strong and she was 
very well ruled by Mindaugas, who 
combined the separate Lithuan
ian dukedoms into one single state. 
Next in importance was Gediminas, 
who established the permanent capi
tal at Vilnius, Algirdas, Kestutis 
and Vytautas the Great.

In 1387, however, Lithuania be
came a Christian State, not through 
the Knights but because to the 
marriage of her ruler (Jogaila) to 
a Polish Queen. This also resulted 
in the Union of Poland and Lithu
ania, which was to eause much 
strife later on. The Lithuanians had 
no wish to become part of Poland, 
so her ruler resigned and his place 
was taken by Vytautas the Great, 
who was one of the most outstanding 
men in Lithuanian history. During 
his rule Lithuania’s political im
portance reached its climax.

In 1410, in conjunction with the 
Poles, he defeated the German 
Kuighft at Tannenberg. By the 
beginning of 15th century he had 
made Lithuania into a formidable 
East-European power, with territo
ries stretching from the Baltic to 
the Black Sea; embracing White 
Russia and the Ukraine with Kiev.

When he died, Lithuania joined 
with Poland, but this union did not 
have much success. The ruling party 
of Lithuania and that of Poland 
were different and internal 
struggles followed. In 1569 an act 
was drawn up concerning the union 
but it was more of a compromise 
and as time went on the states 
seemed to grow -more and more 
apart.

Russia, Prussia and Austria in 
1772-1795 took advantage of this 
breach to 'split up the weakened 
Lithuanian-Polish State. Eaeh got 
a piece of Poland while almost the 
whole of Lithuania was annexed to 
Russia, only a territory west of the 
river Nemunas being joined to Prus
sia. The Tsarist Regime in occu
pied Lithuania was very strict. The 
University of Vilnius was closed; the 
Lithuanians were prohibited from 
using their own literature and even 
their own language. The Lithuanian 
Statute was abolished and Russian 
law was substituted.

The Russian attempt to convert 
everything to Russian ideas proved 
a failure as all the nation was 
against such things, and when Rus
sia became involved in a war with 
Japan in 1904 the nation took the 
opportunity and certain liberties 
were gained.

Lithuania has had to suffer a 
great deal during the First World 
War. The actual battlefield had 
been on her own once green 
fields. But a great reward- for 
Lithuania was the proclamation of 
her independence in 1918, on Febru
ary 16th. Lithuanians were then 
faced with the problem of re-estab
lishing a State.

This proclamation by itself was 
not sufficient for, during the years 
1918-21, Lithuania had to fight and 
conquer three enemies who came 
from the south, east and west before 
her. independence was fully protect
ed and thereby realized. In this 
period Lithuanian’s independence 
was formally recognised, in turn, by 
Germany, Soviet Russia and U.S.A. 
In 1921, Lithuania was admitted to 
the League of Nations, and in the 
following year all the Nations of 
the League recognised her indepen
dence. From then on, Lithuania 
set upon the problem of rebuilding 
her State. By the time of the 
World War II, Lithuania had raised 
herself to a very high status in all 
spheres of life, politically, socially, 
economically and culturally.

In 1939, darkness overshadowed 
Lithuania, for Germany brutally 
tore the Territory of Klaipeda from 
her, depriving her of her only good 
seaport. Then came World War II, 
during which Lithuania completely 
lost her independence.

Many of her people have mi
grated to other lands and all hope 
that the eause of Lithuania against 
her aggressors will not be lost and 
that liberty and freedom will come 
again to the land of people who have 
fought for these rights even from 
ancient times. We should all offer 
our services, realize their needs, and 
help the people from the great little 
country—Lithuania.

The first of a series of stamps 
featuring men famous in Australian 
life was issued from all Australian 
post offices in July 12, 1948.

The stamp honours William 
James Farrer, breeder of wheat 
varieties specially suited to Aus
tralia’s dry agricultural areas. It 
is of 2Jd value (internal and Em
pire letter-rate), is printed in red 
and vertical in arrangement (24.05 
and 20.25 iu.ni.).

Extending up the left-hand side 
of the stamp are several ears of 
wheat, with the inscription “Aus
tralia“ across the top and “William 
J. Farrer, 1845-1906” across the 
foot. The denomination is in the 
left-hand corner. The paper is water
marked multipie crown (’. of A. The 
satmp was on issue for approximate
ly three months.

Wi|liam James Farrer was born 
near Kendal in Westmoreland, Eng
land, on April 3, 1845. As a youth 
he was educated at Christ’s Hos
pital (“The Blue Coat School”), 
and from there entered Pembroke 
College, Cambridge, graduated as a 
wrangler in Mathematical Tripos in 
1868. Although he originally in
tended to qualify for law. Farrer 
began to study medicine, but, in 
his first year, developed lung 
trouble, and abandoned his studies 
to sail for Australia about 1870.

Since he planned to establish him
self in Australia as a sheep -farmer, 
Farrer went as a tutor to the 
Campbell family, who held Dun- 
troon Station, now the site of the 
Royal Military College, on the out
skirts of the Australian national 
capital, Canberra.

While at Duntroon, loss of a con
siderable portion of his capital in 
mining ventures caused William 
Farrer to change his plans. He be
came a surveyor, and followed this 
profession for 11 years before sett

Na. Ze.
ALL THAT CAME WITH GOLD

By their actions, the miners had 
shown the Government that they 
were not satisfied and' they wanted 
democracy, or a Government hy the 
people. It so happened that at this 
time, the rule of the squatters was 
supreme in Australia, but the vigor
ous and independent gold diggei-s 
were determined to break their 
power.

Gold discover}’ had great effects 
on Australia’s development. One of 
the most important effects was the 
increase of population. The people 
who flocked to Australia in that 
period were just the type to help 
Australia. Many wanted political 
reforms and did much to fulfil their 
ideas.

The gold rushes were an important 
factor of Australia’s expansion. With 
the discovery of gold there came a 
great increase in traffic. Thus arose 
the need for good roads and railways 
to link the gold fields with all the 
large towns and capital cities. 
Wharves had to be constructed to 
eope with the increased shipping 
trade. When the major part of the 
surface gold had been turned up 
many miners decided to try and earn 
a living somehow else. Hany of 
them turned to industries and thus 
we see many industrial towns grow
ing up on the gold fields.

On the gold fields there were 
for ever conflicts between.the “white

MR. CHIFLEY PLANAI IZOLIU
OTI “RAUDONŲJŲ” ĮTAKA 

UNIJOMS.
CANBERRA.—Mr. Chifley pasiū

lytas žingsnis del komunistu yra tuo 
pačiu valdžios atsakymas opozicijai, 
kuri reikalauja paskelbti komunistu 
partija nelegalia. Prieš komunistus 
bus kovojama viešai, bet ju partija 
nebus uždrausta. Kabinetas nori 
svarstyti pasiulyma, kad galėtu pa
remti uniju narius finansiškai, kai 

ling at Lambribgg, a small village 
20 miles from Queanbeyan, which 
is eight miles from Canberra.

It was here that Farrer began his 
life work of breeding new and 
stronger varieties of wheat specially 
suitable for Australian conditions 
He produced some 40 varieties of 
wheat, which at one time or another 
were in cultivation, but his out
standing success was with “Federa
tion.” Though less attractive in ap
pearance than some other types, 
and with a bronze-coloured ear in
stead of a golden one, “Federation” 
became immediately popular in the 
Australian wheat belt. In nearly all 
districts it out-yielded most; if not 
all, the older varieties by at. least 
one bag to the acre, and its short, 
stiff straw and easy stripping char
acteristics met the special require
ments of the Australian harvest 
field. The baking quality of its flour 
was also slightly better than that 
of old varieties.

William Farrer had a mind of ex
ceptional vigor and originality. It 
was largely as a result of his ef
forts that Australia achieved a 
place in the forefront of the wheat 
producers of the world.

His work is still being carried on 
by others. A monument erected at 
Queanbeyan, New South Wales, 
bears his own words, which sum up 
his ideal —“I want to think that 
when the end comes, my life has 
not been wasted.”

Later in 1948, another stamp, 
of 24d. value, was issued which 
honoured Baron Ferdinand von 
Mueller, the famous German botan
ist, who came to Australia and be
came Director of the Melbourne Bo
tanical Gardens in 1853. A second, to 
honour Henry Lawson, Australian 
poet and writer, will be issued early 
in 1949.

S.W. Pacific.

diggers” and the “Chinese dig
gers,” especially as the findings of 
gold became smaller. Prejudice, as 
is usually the case, was the main 
reason for these disputes. The Chi
nese worked industrially on land 
that had been abandoned by the 
Europeans; they lived frugally and 
they were content with small wages. 
The disappointed miners were 
afraid that Australia would be over
run by Chinese. As time went on 
laws were made limiting and even 
preventing Chinese immigration. As 
the century ended the “White Aus
tralia Policy” was drawn up with 
the intention of preventing the im- 
migration of coloured races to Aus
tralia.

Up to the year 1850 England has 
refused self-government to New 
South Wales on the basis that the 
population was too small and that 
the financial status was not high 
enough. All this was changed, how
ever, after the discovery of gold. 
In 1852 the British Government in
formed the Colony’ of New Synth 
Wales that it now had full permis; 
sion to draw up a constitution. At 
last, after strugglig for about 64 
years, Australia was given the right 
to govern itself and this right was 
and always will be very important 
to this country and to any other 
that possesses this right.

komunistai stengsis spausti juos. 
Numatoma ivesti “slaptu rinkimu” 
sistema uniju pareigūnams. Valdžia 
suspenduos tuos komunistus, kurie 
sulaužys industrijos įstatymus.
50.000. REGULIARIOS KARIUO

MENES AUSTRALIJOJE.
“Sunday Herald” pateikia iš 

Canberos pranešima, kad pagal pas
kutiniuosius gynybos apskaičiavimo 
duomenis Australija teturi 50.000 
reguliarios kariuomenes.
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/ DR. J. BALYS

VELYKŲ LALAUNINKAI DZŪKUOSE AUSTRALIJOS ŽINIOS

Velykų pirmos dienos vakare su
sirenka būrys bernu ir naktį eina la
lanti. Gali dalyvauti ir vede, bet jie 
nelabai yra pageidaujami maišytis 
jaunimo tarpe, be to, dar ir patys 
lankomieji nelabai buna patenkinti, 
jei lalauja vede vyrai, tad daugiau
sia lalauti eina nevede bernai. Daž
nai su šiuo buriu vaikšto smuikinin
kas ir armoškininkas. Būrio skaičius 
nenustatytas, dažniausiai esti nuo 8 
iki 14 asmenų, iš vieno ir to paties 
kaimo. Pačioje pradžioje pasiskiria 
viena iš savo tarpo kiaušiniams neši
oti. Pradeda lalauti iš vakaro ir nuo 
svetimųjų kaimu, o pabaigoje, jau 
antrosios Velykų dienos ryta, su
grįžta ir baigia savo kaime: mat, 
savam kaime ne taip svarbu gerai 
pasirodyti su giesmėmis, be to, ir 
kiaušiniu nereikia toli nešioti.

Vienas asmuo buna paskirtas pra
šytis prie langu, kad leistu pagie
doti, “palinksminti namelius.” Priė
jės prie lango tas prašytojas pir
miausia sako: “Garbe Jėzui Kristui” 
ir pabeldes i Įauga šaukia: “Teveli, 
teveli, pavelyk palinksminti name
lius I” Jei kartais namu gyventojai 
tokiu linksmintoju nenori, tai visai 
neatsišaukia arba atsako tiesiog, 
kad neturi kiaušiniu. Didele geda 
buna tiems namams, kurie neduoda 
lalaiuiinkams giedoti, ypač jei dar 
tuose namuose yra merginu. Kai na
mu šeimininkas leidžia lalaunin- 
kams giedoti, tai pirmiausia esti 
giedamos Velykines giesmes: “Kris
tus Dievas musu”' arba “Linksma 
diena apturėjom.” Po tokiu šventu 
giesmių, išmoktu iš kantišku, esti

Čia pateikiame musu skai
tytojams modernaus U.S.A, 
rašytojo Gilbert Merlin kny
gos “Marso žmogus keliau
ja per musu laikus” ištrau
ka, kur nematomas marsie- 
tis stebi žemes gyventoju 
sielos ir ju veiksmu dvyli- 
puma. Red.

“Aš sutikau ji vieno didmiesčio 
parke. Prieš ji bego du vaikai—dvi 
mergaites šviesiuose drabužėliuose ir 
šviesiomis akimis. Jas seke jo žvilgs
niai, kuriuose spindėjo išdidumas ir 
•švelnumas .Protarpiais jis pratardavo 
ka nors mažai, apvaliai moteriai, kuri 
ėjo šalia jo ir nuoširdžiai šypsojosi. 
Šiomis dienomis aš daug galvojau 
apie ta jausma, kuri žmones vadina 
meile. Mano galvojimo išdavos, pa
gristos stebėjimu, nebuvo per daug 
džiuginančios. Man rodėsi, kad 
žmones dar pilnai nesupranta to, 
ko meile iš ju reikalauju.

Bet šis stiprus, patogiai žingsniuo
jąs vyras su savo žmona ir vaikais 
man pasirodė tarytum esąs pilnai 
džiugios meiles apsuptas, kuri kitus 
laimingais daro ir pati laime spin
duliuoja. Todėl aš nutariau sekti ji, 
sužinoti jo laimes šaltini ir drauge 
su juo džiaugtis, kiek tatai man, 
kaip kito pasaulio būtybei, yra įma
noma.

Aš girdėjau, kaip jis kalbėjo apie 
savo vaiku ateiti, ka jis darysiąs, 
kad jo vaikai be ydų ir gerai išaug
tu :

— Mudu abu esame atsakingi už 
juos — tik mes vieni. Ar tu ne
manai, kad mes privalome itempti 
visas musu jėgas, kad būtame verti 
šio tauraus atsakingumo,—tarė jis 
savo žmonai, kuri jam atsake skai
driu žvilgsniu ir pritariančiu šyp
sniu.

— Žiūrėk,—kalbėjo jis toliau,— 
juk jau vien tik tai yra žavu, kad 
šių nekaltu butybiu gyvenimas ir 
laime nuo musu pareina. Tatai yra 
ir malonu, bet ir sunku. Mes turime 
labai įsitempti, • kad išaukletume 
juos darbščiais ir gerais, t.y. tokiais, 
kokiais mes patys esame, o gal but 
net truputi geresniais . . .

Šie žodžiai rode naivu savimi pa
sitikėjimą, bet jie man patiko, nes 
šis vyras savo šeimos laimėje 
atrodė, lyg turėtu teise truputi iš
didus būti.

sakoma oracija, pvz.:
“Anksti nedėlios ryteli Saulute 

tekejo, Panele Švenčiausia po dan
gų vaikščiojo, savo šuneli už ran
kos vedžiojo. Davede in mėlynas 
marias. Pas tas marias trys grabai, 
pas tuos grabus žydi trys lelijos. Iš 
tu lelijų išlėkė paukštelis, —• tai ne 
paukštelis, o Dievo Sūnelis. Aleliuja, 
Aleliuja, amen.”

Jei namu šeimininke duoda mažai 
kiaušiniu, pvz., viena ar du, tai tuos 
kiaušinius čia pat sumuša i duris 
Jeigu visai neduoda, tai padaro koki 
pokštą, pvz.: nugriauna malku rie
tuves, vartus išverčia, duris užriša 
arba šulini primeta akmenų ir taip 
palike nueina. Be to, dar ir su šei
mininke barasi, pvz., sako: “Kad tu, 
gaspadine, nesulauktai nei vieno 
kiaušinio, kad tavo vištos akmenis, 
o ne kiaušinius dėtu.” Arba dar ki
taip: “Kad tavo visos vištos po 
pečiu ištintu, kaip kupetos šieno, 
kad tu ju su arkliu neištrauktai, 
o traukdama — kad tu pečiu sugri
autai. Ir kad kai tu apleisi višta, tai 
kad ,ne viščiukai,, a vanagėliai 
išeitu.” Jei duoda kokius 6—8 kiau
šinius, tai tada gražiai padėkoja.

Kur esti merginu, tai ten dar 
giedama vadinamoji “lalinka,” 
(nuo žodžio “laluoti”). Štai viena 
tokiu lalinku:
Skrido, skrido du pilki karveliai, 
Rūtele, rūta žalioji.
Neše, neše ąžuolo sėkleles.
Benešant, beskrendant sėkleles iš

krito.
Vai, ir užaugo du ąžuolėliai, 
Ant tu ąžuolėliu aukso rasa krito.

Gilbert Merlin.

Poetiškas Korikas
■— Pažvelk, Evelina skina gėlės, 

greičiausiai, savo mamai,—kalbėjo 
jis toliau, bet čia pat pasigirdo švel
niai jausmingas jo žmonos balsas:

— Tu klysti. Visos mažos jos do
vaneles buna skirtos tik tau. Taip 
visada daro mažos mergaites, bet tu 
juk to ir vertas esi, net daug dau
giau,—meiliu juoku baigė ji sakini.

— Gal aš tatai ir nusipelniau, o 
gal ir ne, pet aš esu šiandien lai
mingas, labai laimingas. Bet, paga
liau, kada aš nesu laimingas . . . . 
Argi gali būti kas nors gražesnio, 
kaip gyvenimas su tavimi, su jo
mis., ... — vis kalbėjo jis, kaire 
ranka rodydamas i mažas mergaites, 
kurios, linksmai krykštaudamos, 
mete akmenukus i apskrita tven
kinį.

Savo dešine ranka jis glostė tam
sius žmonos plaukus, ši jo ranka 
buvo labai stipri ir, iš tikrųjų, tru
puti per plati, — taip man atrodė. 
Bet vis dėlto ši ranka buvo tokia, 
kurioje galima buvo pasislėpti ir 
saugiai jaustis. Tai buvo apsaugo- 
janti ir kieta ranka, kuri, man at
rodo, sugebėjo švelniai glostyti ir 
šilta meile pareikšti. Prieš savo valia 
aš visa laika žiurėjau i ja; ji buvo 
man dar ir del to -graži, kad kele 
manyje žodžiais neišreiškiama pa
sitikėjimą . . . Todėl aš nusprendžiau 
koletai dienu prisijungti prie to 
žmogaus, kuriam ši ranka priklausė, 
nes aš buvau pasiilgęs švelniu ir 
maloniu ispudžiu, kuriu žęmeje dar 
nebuvau išgyvenęs.

Atslinkęs vakaras rado mane — 
neprašyta ir nematoma svečia — 
šios šeimos ratelyje, o ši maža 
šeima, atrodė, vien tauria ■ meile te
gyveno. Tėvas meldėsi su abiem mer
gaitėmis, ir jo rankos—šios ypatin
gos rankos — susikryžiavo maldai. 
Vėliau jis ėmėsi rašyti. Jo mažoji 
žmonele stebėjo ji pavargusiu žvi
lgsniu, bet su pagarba ir pasigėrė
jimu. Aš tylutėliai prislinkau prie 
rašančiojo ir pastebėjau, .kad jis kure 
eilerašti. Švelnios mintys liejosi iš 
po jo plunksnos, kuria kietai spaude 
ši nepaprasta ir mane dominanti 
ranka.

—Kaip tolimi garsai, kaip Elfu 
daina, 

Veržiasi Tavo meile i mano vargše 
širdi . . .

Išeik, mergele, ant didžio dvarelio 
Tai ir. patieski marga abruseli, 
Tai tu surinksi aukselio rasele 
Ir nusiprausi sau skaistu veideli. 
Tave pamylėjo iš dvaro ponas, 
Is dvaro ponas, iš miesto valdonas, 
Iš Vilniaus miesto, i'š Dzūkijos 

krašto.
Dovanok, dovanok mus jaunus sve

telius :
Šimtą kiaušiniu ir pąlti lašiniu, 
Alaus bačkele ir dešrų kapele, 
Sietuve pyrago, sviesto ir tvąrago 

(-varškes),
Rūtele, rūta žalioji.

Tuose namuose, kur yra. mergai
čių, lalavimas truputi skirtingas — 
daromas atskiras mergaičių sveiki
nimas. Pradžia tokia pat, kaip ir 
visur: atgieda giesme, pasako ora
cija, tėvas arba motina išneša do
vanas —■ kiaušinius. Tada lalaunin- 
kai pribėga ir sako: “Teveli, motule, 
gal turite žaliu rūtelių, baltu leli
jėlių?” Tėvas arba motina (šias 
derybas dažniausiai veda motina) 
jiems atsako: ‘1 Ženteliai mano, sa
kalėliai mano, žalias rūteles jus 
džiovinat ir lelijėlės snvytinat.” La- 
launinku kalbėtojas atsako: “Ne, 
motule, ne, širdele, mes esame tikro 
tėvulio sūneliai ir nepažįstame piktu 
darbeliu.” Jeigu mergaites prašo 
tėvus, kad pavaišintu lalauninkus ir 
tėvai sutinka, tada tėvai sveikinasi 
su jais ir kviečia pirkiom Uždegama 
šviesa, o lalauninkai gieda vadina
ma “lalinka.”

Toks lalavimas Velykose yra dar 
ir dabar Varėnos apylinkėse daro
mas..

Šios kelios eilutes įstrigo i mano 
atminti, ir aš nustebau, kad tasai, 
rodos, toks laimingas žmogus tvir
tino, jog jo širdis'esanti vargše. Ta
čiau aš pagalvojau, jog jis tvirtina 
tail tik del to, kad iškeltu tos moters 
nuopelnus, apie kurios meile jis 
svajojo. Juo toliau, juo labiau aš 
įsitikinau, kad jis galvojo apie sa
vo žmona — ta maža, apvalia buty- 
bele, kuri atrodė pavargusi, lyg 
mieguistas kūdikis. Pagaliau ji at
sikėlė, pasiruošdama eiti miegoti, ir 
paklausė ji, ar jis turėsiąs rytoj 
darbo.

— Taip, — du! — suskambo jo 
atsakymas.

. Ji susiraukė nepatenkinta ir nusis
kundė, kad reikes anksti keltis. Po 
to ji greit išnyko miegamojo duryse.

Mano stebimasis liko kambaryje 
ir rašė beveik iki aušros. Jo veido 
išraiška kaitaliojosi tarp šypsnio ir 
artimo ašaroms skausmo, žiūrint ka 
rašė jo nepaprastoji ranka, kuri 
visa laika trauke mano žviligsni i 
save. Pagaliau jis atsikėlė, nuslinko 
i miegamąjį ir nusirenge be šviesos, 
kad nesutrikdytu savo žmonos mie
go.

Praslinkus porai valandų, aš 
drauge su juo apleidau namus. Au
tomobilis, kuris jau lauke prie na
mu, priglaudę mus abu. Jo veidas 
buvo labai pakitėjos, beveik suakme- 
nejes, tik retkarčiais švystelėjusios 
šypsenos, tarsi žaibo, apšyiečiamas.

Jo rankos dabar pradėjo nauja 
ir keista gyvenimą. Dabar jos 
man atrodė dar platesnes ir gniuž- 
čiojo netaisyklingais trūkčiojimais 
labai nejaukiu budu. Jos man pri
mine alkano žvėries žiaunas, ir aš 
pagalvojau, kad šių ranku nepap
rastumas čia ir gludi, jog jos gali 
įvairiausiai keisti savo charakteri. 
Dabar mane domino, ka jos darys 
toliau. Tos rankos domino mane, 
bet jos jau nebeatrode tokios jau
kios ir nebeikvepe pasitikėjimo.

Kiek vėliau, niūraus kiemo vidu
ryje, po viena pilkšva skersiniu sija 
jos pradėjo savita, bet nejauku dar
ba. Jos pagriebė viena rėkianti, iš
verstom akim beprasmiai spoksanti 
žmogų, užnėrė jam stipria virvine 
kilpa ant kaklo ir užtraukė ant akiu 
juoda skarele. Jos judėjo neklystan
čiu ir siaubingu tikrumu; godžiai 
graibstėsi čia ir ten, tarytam jos 
butu įsigeidusios pačios perimti ta 
mirtina kilpos uždavinį. Lyg pik-

METINE NSW PARODA 
SYDNEJUJ.

Balandžio 8 d. Sydnejuj atidaryta 
didžiule metine NSW Karališkoji 
Velykų Paroda, kuria pirma diena 
aplanke 91.686 žmones. Paroda la
bai gausi žemes ūkio, prekybos, pra
mones, verslu ir kitu šakų ekspona
tais. Joje gausu ivairiu pramogų. 
Paroda trinks ligi 19 balandžio.

SIEKIAMA £10 SAVAITINIO 
ATLYGINIMO.

MELBOURNAS. — Australijos 
Verslo Unijų Vykdomoji Taryba 
(A.C.T.U.) balandžio men. 1 d. 
vienbalsiai nutarė kreiptis i Tre
čiųjų Teismą (Arbitration Court), 
kad tasai nustatytu pagrindini atly
ginimą (basic wage) vienai savaitei 
£10. Toksai reikalavimas yra palai
komas 102 darbu linijų su 720.000 
nariu. Atlyginimo pakėlimas argu
mentuojamas pakilusiomis pragyve
nimo išlaidomis. Šis prašyinas-rei- 
kalaviinas T. Teismo bus sprendžia
mas gegužes men. pradžioje, gi ligi 
to laiko A.C.T.U. reikalauja tuoj 
pat pakelti savaitini atlyginimą 
£2.

TELEVIZIJA SYDNEJUJE.
NSW Gubernatorius š/rnen. 6 d. 

.atidarė televizijos paroda “Australia 
Hotel” patalpose. Televizijos įren
gimai atvežti iš Melburno (sveria 
apie 800 svaru.) Ši televizija kaš
tuoja .. apie 20.000 svaru. Manoma, 
kad tai moderniškiausiai įrengti tele
vizijos aparatai visame pasaulyje.

NAURU ČIABUVIU NERA
MUMAI.

“Daily Mirror” praneša, kad 
min. pirmininkui Mr. Chifley spe
cialiai paprašius, einas minister™ 
pareigas Mr. Chambers išvyks i 
Nauru salas iširti neramumu prie- 
žestis tarp čiabuviu vietoje. Vietos 
čiabuviai turėjo eile susirėmimu su 
kiniečiais. Yra užmuštu.
RAUDONIEJI APMĖTOMI SUPU

VUSIAIS VAISIAIS.
“Daily Telegraph” rašo kad apie 

1500 žmonių šukele riaušes prieš 
komunistus Rockhampton mieste, 
apmėtydami komunistus supuvu
siais vaisiais, pamidorais net miltu 
maišais. Policijai teko įsikišti ir nu
bausti 3 asmenis už tvarkos ardyma.

tas žvėris, slinko jo viena ranka per 
gargaliuojančia burna, ir, kai tam
si, trūkčiojanti auka staigiu kritimu 
išsprūdo i mirti, ji sumosikavo ore, 
tarsi norėdama rėkti iš pasitenki
nimo. Taip pat ir veidas to, kuriam 
ji priklausė, buvo užlietas džiugios 
aistros, o jo iškreipta burna kurčiai 
prašvokštė:

— Baigta su tavim, dveseliena I
Dar karta toki pat darba atliko 

šios nepaprastos rankos ši ryta, kai 
aš jas stebėjau.

—Kaip tolimas aidas, kaip Elfu
daina ... — 

vėl nuaidėjo lūžtančio sprando tuš
čiaviduris brakštelėjimas ir švok
ščiantis naujos aukos tampymasis.

Ir supratau aš, kad manę šios 
rankos daugiau itpie žemes gyven
toju buiti pamokė, kaip visi kiti 
ankstyvesnieji mano stebėjimai. Jose 
tūnojo tie kraštutinumai, tarp kuriu 
tai čia, tai ten liūliavo žmonijos 
gyvenimo aidas.

Aš prisiminiau viską, ka aš esu 
apie žmones girdėjęs: juk jie praė
jusio karo metu tūkstančius tokiu 
pat kitu žmonių dujomis marino, 
degino, žudė ir tuo pačiu metu savo 
šeimomis rūpinosi ir švelniais tėvais 
buvo. Aš supratau, kad kiekvienam 
žmogui yra Įgimta vienu kartu žu
diku ir gyvenimo žadintoju, kan
kintoju ir mylinčiu, naikintoju ir 
gydytoju būti. Dvilype yra ju pri
gimtis : kaitaliojimosi žaisme iš be
protybes i praskaidrejima, iš nusi
kaltimo i gerus darbus, iš kraujo 
geismo i įsimylėjėlio svajones, iš 
nemirtingumo ilgesio i saves sunai
kinimo veržimąsi, — taip svirduliu
oja žmones i savo rūšies pražūti . . .

— Kaip tolimas aidas, kaip Elfu 
daina . . .

Verte L. V-ne.
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TREMTIS PASAULYJE
AMERIKONIŠKAS TRIUKAS . . .

BELGIJOS LIETUVIAI NORI 
IŠVYKTI AUSTRALIJON.

Belgijoje šiuo metu gyvena apie 
2.000 lietuviu, kurie liesa duona 
uždirba sunkiu ir pavojingu darbu 
nemoderniškose Belgijos anglių ka
syklose. Sutartinis pasibaigus, be
veik visi yra pasiryžę Belgija apleis
ti. Daugelis norėtu patekti Austra
lijon ir daro atitinkamus žygius. I 
Belgijos lietuviu užklausima Aus
tralijos Misijos šefas Europoje at
sake, kad Australija mielai visus 
lietuvius priims, jei padarys tuo 
reikalu atitinkamus žygius IRO iš 
savo puses. Kaip atrodo, IRO daro 
kai kuriuos sunkumus norintiems 
išvykti Australijon iš Belgijos, 
Prancūzijos ir kitu neokupuotu 
kraštu, nors patys australai sutinka 
misijas atsiusti ir norinčius priimti. 
Pav., sunkumai yra iškilę ir Pran
cūzijoje gyvenantiems lietuviams, 
kuriuos nugalėti nevisad pasiseka, 
daugiausia del keliones išlaidu pa
dengimo. Kaip patiriama, šiuose 
kraštuose IRO turinti specialia “po
litika,” kuri turinti ryšio su Aus
tralijos nenoru isileisti žydus. . .
DP PROBLEMA BUS IŠSPRĘSTA 

IKI 1.7.1950.
IRO direktorius Tuck TRO kon

ferencijoje Bad Kissingene pranešė, 
kad daugumas DP iš Vokietijos iš
vyks iki 1950 metu birželio pabaigos. 
1948 emigravo 170.308 asmenys, o 
per ateinanti laika Amerika, Aus
tralija ir Kanada numato priimti 
404.000 asmenis.

IRO ir karine valdžia stengiasi 
kiek galima paskubinti DP išvežimą 
i JAV. Numatoma, kad iki 1950 m. 
balandžio 1 d. bus išvežti visi 200.000 
numatytu priimtame biliuje. Kon
tingentas kas menesi didinamas ir 
liepos menesio būryje jau numa
toma išvežti 16.000, o vėliau net. ir 
20.000 per menesi.

PAREIŠKIMAS EGZILINES 
VYRIAUSYBES REIKALU.
“Draugas” 1949.11.12 paskelbė 

Dr. J. Prunskio pasikalbėjimu su 
Vykdomosios Tarybos pirmininku 
V. Sidzikausku, kuris be kita ko pa
reiškė: “Ketinama pertvarkyti 
Vykdomąją Taryba, įjungiant i ja 
ir diplomatinio sektoriaus atstovą ir, 
eventualiai, — rezistencijos. Musu 
nusistatymu tai ir butu egziline vy
riausybe, bet tik sau, iki kol nebus 
sąlygų gauti kitu valstybių pripa
žinimą. Ir dabar, pagal 1946 m. 
konferencijos, įvykusios Šveicari
joje, nutarimą, Vykdomoji Taryba 
eina vyriausybes funkcijas. VLIK’as 
pagal musu struktūra eina Seimo 
funkcijas; VLIK’o pirmininkas — 
prezidento pareigas, o Vykdomoji 
Taryba .— vyriausybes.”

JAV LIETUVIU PARAPIJŲ 
IŠLAIDOS.

“Sandaros” 4 Nr. tūlas “uteniš
kis” kritikuoja lietuviu parapijų 
dministracijos išlaidas. Girdi, Chi- 

Ž agos Šv. Jurgio parapija 1948 m. 
turėjusi 88.561,48 doleriu išlaidu, 
į>et “tarpe tokiu milžinišku iplauku 
r išlaidu, grynai lietuviškiems rei
kalams, lietuviu tautos gelbėjimui iš 
jedieviško barbariško tirono, lie
tuviu tremtiniu šelpimui, ne cento.

. . Tai, va, kaip pasirodomą, paly
ginamai su žydais.”

LIETUVIAI DANIJOJE.
Patiriama, kad šiuo metu Daili

oje dar esama lietuviu: Kopenha
goje 46, Thirsted stovykloje — 254 
alins 32 ligoniai ir dar keliosdešimt 
įvairiose kitose vietovėse. Apie pu
santro tūkstančio lietuviu jau išvy
do i kitus kraštus. Danijoj gyveni
mas labai sunkus ir danai su trem- 
■iniais elgiasi šiurkščiai ir net 
lehuinaniškai.
MONTREALYJE SUSIORGANI

ZAVO SIUVĖJAI.
Kanadoje jau gyvena ir dirba di

lelis skaičius lietuviu siuvėju. Sid
nis dienomis jie susiorganizavo i 
profesine draugija, kurios pirminin- 
u išrinktas Pranas Paukštaitis.

LIETUVIAI -VENECUELOJE.
Valeneijos mieste, Venceueloje, ap

sigyveno lietuvis dainininkas Romas 
Jonis-Joneliukštis, kuris gražiai 
pravedė Vasario 16-sios minėjimą. 
Venecuelon nuvykę lietuviai jau 
pradeda apsiprasti ir organizuoti 
kultūrini gyvenimą. Nors pats įsikū
rimas Veneeueloje yra tikrai neleng
vas. Latviu žurnalistas Alisas Kli- 
saus taip rašo: “Darbas užtikrintas 
tiktai geriems specialistams. Prasi
versti “kaip nors” neįmanoma. Mo
kytojams, tarnautojams ir laisvųjų 
profesijų žmonėms darbo gauti visai 
neįmanoma. Paprasto darbininko 
atlyginimas per diena 4—6 bolivarai, 
o tai neatstoja ne DP “gyvenimo” 
Vokietijoje.

LIETUVIU KURINIAI PER 
ARGENTINOS RADIJA.

Žymusis musu muzikas pianistas 
Andrius Kuprevičius nesenai per 
Argentinos radiją skambino lietu
viu kompozitorių kurinius, šiam 
puikiam pasirodymui Kuprevičius 
buvo pakviestas po visos eiles la
bai sėkmingai pavykusiu koncertu, 
kuriuos apraše didžioji Argentinos 
spauda. Prieš kuri laika Argentinos 
lietuviai susilaukė ir naujos meno 
pajėgos—atvyko Andriaus sesute 
Elena Kuprevičiute, gabi ir jau 
pasižymėjusi smuikininke.

BENDRAS VARGAS MUS 
SUARTINO.

Žymus latviu romanistas, žurnalis
tas ir visuomenininkas Emils Sku- 
jenieks rašo “ Argentinos Lietuviu 
Balse” straipsni “Bendras vargas 
mus suartino.” Autorius šiuo metu 
gyvena tremtyje Vokietijoje ir yra 
latviu-Lietuviu Vienybes Sąjūdžio 
pirmininkas.

DAUGIAKALBIS LIETUVIS 
MOKSLININKAS.

“Draugas” skelbia dr. J. Prunskio 
pasikalbejima su prof. Weisendorfu, 
kurio tėvai kilę iš Simno ir Ragu
vėlės. Lietuvoje jie vadinosi Vatso
nais. Mokslininkas moka apie 20 
kalbu, ju tarpe lietuviu, graiku, lo
tynu; net mokas arabiškai, syriškai, 
aramaiškai, hebraiškai, babiloniškai. 
Tarp daugelio kelionių yra net du 
kartu buvęs Lietuvoje. Šiuo metu jis 
yra profesorium kataliku universi
tete Vašingtone.
LIETUVIU DAILĖS INSTITUTO 

PARODA.
1949 m. kovo 15 d. Ereiburge, 

Augustincr Museum patalpose, ati
daryta pirmoji Lietuviu Dailės In
stituto paroda, kurioje su savo dar
bais dalyvauja šie dailininkai: Au
gius, Bakis, Dargis, Kaufmanas, 
Petravičius, Rataiskis-Ratas, Vaičai
tis, Valeška, Valius, Vilimas, Viz
girda ir Zikaras.
PASIŽYMĖJO LIETUVIS SPORTI

NINKAS KANADOJE.
Prieš kelis menesius Kanadoje 

Vald’or miestelyje ivyko 12 km. bė
gimas, apie “Aukso slėni.” Begime 
dalyvavo daug žymiu Kanados spor
tininku, net 2 maratonininkai. 
Visa laika vedes pirmuoja lietuvis 
lt. Astravas baigmėje turėjo nesėk
me ir laimėjo antra vieta, užleis
damas pirmąją senam maratoninin- 
kui. Kostas Astravas gavo sidabro 
taure. Jo laimėjimas buvo gražiai 
atžymėtas kanadiečiu sporto spau
doje.

KIEK ŠIUO METU LIETUVIU 
BRITU ZONOJE?

1949 m. vasario 1 d. Britu zonoje 
bebuvo 14.338 lietuviai tremtiniai. 
Tikimasi, kad šiais metais šis skai
čius ypač sumažesias, nes didžioji 
dauguma laukia prersikelimo i už
jūrius.
NEW YORKO VIEŠOJI BIBLIO

TEKA ĮSIGIJO BALTIEČIU 
KNYGŲ.

New Yorko viešoji biblioteka 
užmezgė santykius su Lietuviu Bib
liografijos Tarnyba ir paprašė bal- 
tiečiu knygų už 25 dolerius. Taip 
nat ji paprašė prisiųsti katalogus ir 
išleistu knygų sąrašus, norėdama 
pasirinkti knygų tolimesniems už
pirkimams.

Balandžio menesio pirmoms die
nomis New Yorke įvyksta žymiųjų 
pasaulio kompozitorių konferencija. 
I šia konferencija ir Sovietu S-ga 
atsiuntė savo atstovą, kompozitorių 
Seštokovičiu.

Amerikos kompozitoriai Amerikos 
tautos vardu pasiuntė ka tik atvyku
siam komp. šeštokovičiui atvira lai
šką.—

“.Didžiai gerbiamas genijau, pone 
Šeštokovičiau 1 Amerikiečiu tauta 
žavisi senųjų rusu kompozitorių 
kuriniais, kurie dar ir dabar jaudina 
viso pasaulio klausytoju ausis. Rusu 
kompozitorių kuriniai, dažniausiai 
skamba laisves dvasia. Taip pat 
puikiai prisimename mes, amerikie
čiai, rusu tautos kovas del laisves: 
1905 metu nepavykusia revoliucija, 
1917 metu revoliucija ir žiauriai 
čekistu numalšinta 1921 metu Kron- 
štato jurininku sukilimą. Amerikos 
piliečiai puikiai prisimena tuos sun
kius laikus, kada Hitlerio armija 
buvo netoli Maskvos o vokiečiu lėk
tuvai bere tūkstančius bombų ant 
Rusijos ir Londono, kada visuose 
pavergtuose Europos kraštuose siau
tėjo Gestapas.

Bet tuo metu galingai suskambėjo 
Beethoven’o laisves simfonija, kuri 
lydėjo Amerikos kareivi sunkioje

Dėmesio!

kovoje del laisves pergales, lygiai, 
kaip rusu kovotoja, kovojanti prie. 
Eibes. ir Berlyno. Gi ši simfonija 
buvo sukurta didžiojo genijaus laike 
Prancūzijos ' revoliucijos, griuvus 
Napoleono galybei. Jis padiktavo 
žmonijai laisves teise.

Mes, amerikiečiai, pažįstame rusu 
tautos gerus savumus iš anksčiau ir 
juos, lygiai tokius pačius, sutikome 
pergales kovose prie Eibes..

Amerikos tauta puikiai žino rusu 
tautos laisves troškimus ir taip pat 
žino, kad daugelis laisves kovotoju 
kenčia kančias tolimame Sibire. Ži
nome, kad Jusu krašte laisve turi 
kuo mažiausias teises ir, kad žmo
gaus teise paminta po kojom.

Mes džiaugiamės matydami Tam
sta, kaipo rusu tautos muzikos repre
zentantą, ir kartu žinome, kad Tam
stai trūksta laisves savame krašte.

Mes žinome, kad Tamsta ir daugu
mas kitu rusu garsiųjų kompozitorių 
turi kurti tokius muzikos veikalus, 
kokius jums padiktuoja Centrinis 
Politbiuras.

Del viso to, mes, amerikiečiai, rei
škiame Tamstai giliausia užuojauta.”

(Laisvai atpasakota pagal New 
Yorko radijo pranešima rusu kalba 
1949.3.31.) J. Leskauskas.

MAISTO SIUNTINIUI UŽSAKYMAS
“AID OVERSEAS, INC.’ atstovybe 

Australijoje praneša:
Po atitinkamu pastangų musu Ben

droves centras Chikagoje (JAV) su
tiko, kad siuntiniu kainos užsakan
tiems juos is Australijos butu suma
žintos. Taip pat gavome ir nauja 
siuntiniu sarasa, nuo kurio paskel
bimo senasis (skelbta “Australijos 
Lietuvyje” Nr.2 (10 ir Nr.3 (11) lai
komas nebegaliojanciu. Visi iki šiol 
gauti užsakymai pagal senaji sarasa 
bus iipildyti. Prašome atkreipti dė
mėsi i dvejopas siuntiniu kainas ir i 
si paaiskinima: Mažesne suma—siun
čiama pinigu perlaida (“Money Or
der”) oro pastų kartu su užsakymu 
betarpiai Bendroves centro įstaigon: 
Aid Overseas, Inc., 4851 So. Ashland 
avenue, CHICAGO 9, Ill., U.S.A., o 
didesne suma — siunčiama gr. pini
gais Bendroves atstovybei Sigito Ado
maičio, Maffra, Vic., P.O. vardu.

Be leidimo i užsieni kiekvienam 
Australijos gyventojui galima siusti 
iki £4 per 1 menesi. Uz kiek
viena švara primokant valstybiniu 
mokesčiu po 5 šilingus plius pašto 
persiuntimo išlaidas 1/7. Taigi, 
norint pasiusti 4 svaru “Money Or
der” reika sumokėti £1.1.7. Uzakant 
betarpiai i Aid Overseas, Inc. Ben
drove, siuntėjas pats apmoka minimas 
pasiuntimo išlaidas. Todėl pirmoji 
siuntiniu kaina žymiai pigesne. Rei
škia, užsisakant, pav., siuntini Nr. 1, 
reikia išpirkti “M.O.” kaip kad pažy
mėta £2.5.0. o per atstovybe

Australijoje ta pati siuntini 3.0.0. 
Paste reikia prasyti, kad įmokėtus 
pinigus siustu tiktai oro pastų. 
"Money Order” išperkamas Aid Over
seas Inc. vardu.

Patarnavimas atliekamas laike vie
no menesio. Siuntiniai yra standar
tiniai ir tegalima užsakyti tokie, ko
kie nustatyta. Visi jie yra Europos 
sandeliuose ir del to pristatymas 
atliekamas labai greitai. Visi siun
tiniai yra pilnai apdrausti ir adresato 
išvykimo ar vietos pakeitimo atveju, 
siuntinys persiunčiamas kitur arba 
gražinami pinigai atgal.

Iki kovo 22 d. 1949 m. gauti 207 
užsakymai, kurie persiusti išpildymui.

Negalint Sigitui Adomaičiui eiti 
Bendroves atstovo pareigas jas eina 
Gabrielius Žemkalnis. Visa susirasi- 
nejima rašyti: Sigitas Adomaitis,

MAFFRA, Vic. P.O.
Siuntiniai siunčiami i visus Euro

pos kraštus (isskyfus Sov. Sąjungą ir 
jos užgrobtus kraštus).

Užsakymai priimami (Austr. Atst.) 
lietuviu, anglu, vokiečiu, rusu ir 
lenku kalbomis. Tarpininkaujama 
visu tautybių asmenims. Pastaba: 
rašant pakartotinai užsakyto siun
tinio reikalu, kaip kad gavėjo adreso 
pakeitimas, pinigu gražinimas ir t.t, 
būtinai žymėti užsakymo Nr. Nume
ris randamas ant pakvitavimo, kuri 
atstovybe išduoda gaudama užsakymą 
su pinigais, kartu pranešdama apie 
užsakymo išpildymą.

SIUNTINIU NR.
Siuntinys Nr.1—£2.5.0 (£3.0.0)

2 sv. 3ozs. kiauliniu tauku,
2 sv. rukytu lašiniu,
2 sv. salami desros,
2 sv. (be 2 ozs.) kenuoto bekono,
1 sv. 2 ozs. margarino.

Siuntinys Nr.3—-£2.4.0 (£2.19.0)
4 sv. rukytu lašiniu,
2 sv. 3 ozs. kiauliniu tauku,
2 sv. 3 ozs. margarino,
1 sv. kiaulienos mėsos.

Siuntinys Nr.5—£1.10.0 (£2.2.0)
2 sv. rukytu lašiniu,
2 sv. presuoto marmelado,
2 sv. degintos kavos,
2 sv. 3 ozs. cukraus,
1 sv. 2 ozs. margarino.

Siuntinys N r.10—£1.17.0 (£2.12.0)
2 sv. rukytu lašiniu,
2 sv. kiauliniu tauku,
2 sv. margarino,
2 sv. degintos kavos,

1 sv. šokolado.

Siuntinys N r.12—£1.14.0 (£2.12.0)
2 sv. rukytu lašiniu,
2 sv. kiauliniu tauku,
3 sv. pupelių degintos kavos,
2 sv. cukraus.

Siuntinys Nr.14—£1.16.0 (£2.10.0)
2 sv. 3 ozs. kiauliniu tauku,
2 sv. rukytu lašiniu,
1 sv. presuoto marmelado,
2 sv. 3 ozs. cukraus,
1 sv. kiaulienos mėsos,
2 gabalai tualetinio muilo.

NR. IR KAINOS:
Siuntinys Nr.19—£2.1510 (£3.14.0)
4 sv. rukytu lašiniu,
2 sv. kiauliniu tauku,
2 sv. margarino, >
2 s v. marmelado,
4 sv. degintos kavos,
4į sv. cukraus,
2 gabalai tualet. muilo.
Siuntinys Nr.23—£1.16.0 (£2.10.0)

5 sv. rukytu lašiniu,
5 sv. degintos kavos.

Siuntinys Nr.24—£3.4.0 (£4.8.0)
5 sv. rukytu lašiniu,
3 sv. kiauliniu tauku,
2 s v. margarino,
5 sv. degintos kavos,
2 sv. marmelado,
2 sv. sūrio 40% riebumo.

Siuntinys Nr.25
A. —8 sv. kiauliniu tauku £1.6.0

(£1.18.0).
B. —12 sv. kiauliniu tauku £1.12.0

(£2.6.0.).
C. —15 sv. kiauliniu tauku £1.19.0

(£2.16.0).
(i Vokietijos vak. Zonas eina apie

8 dienas ilgiau).
Siuntinys Nr.26—£2.4.0 (£3.0.0)

2 sv. rukytu lašiniu,
2 sv. (be 3 ozs.) kiauliniu tauku.
2 sv. (be 2 ozs.) margarino,
2 sv. arbatos,
1 sv. pupelių kavos.

Siuntinys Nr.30—£1.2.0 (£1.8.0)
5 sv. degintos kavos.
Siuntinys Nr. 32—£2.2.0 (£2.17.0)

5 sv. arbatos.

UŽSAKYMO LAPELIS.
Siuntinio gavėjo vardas ir adresas.....................................................................

Siuntinio Nr...........................................Kaina £........................................................
Siuntinio siuntėjo vardas ir adresas .............................................................

Užsakymo data ...................................Siuntėjo parašas ................................

5



Psi. 6 MUSU PASTOGE, 1949m. balandžio 13d.

t PAŠTO
DIDELIS JUDĖJIMAS BONEGIL- 

LOS STOVYKLOJE.
Su emigracijos pagreitinimu ir 

Bonegilloje gyvenimas pasidarė 
daug gyvesnis. Dar nei puses laivu 
“Nea Bellas” atvykusiu 1500 
“nauju australu” iš stovyklos 
neišskirsčius, susilaukėme du nau
jus transportus. 21.11 atvyko 900 
emigrantu iš laivo “Castelbianeo” ir 
25.11—902 emigrantai iš laivo 
“Mozaffari.” Abiejuose trans
portuose daugiausia buvo lenku. Lie
tuviu atvyko su “Castelbianeo” 82, 
kuriu 20 neved. vyru, 6 netek, mot., 
9 širmos be vaiku ir 10 šeimų su 
vaikais; su “Mozaffari” atvyko 99 
lietuviai: 46 nev. vyrai, 7 netek, 
moterys, 8 šeimos be vaiku ir 13 
šeimų su vaikais. Kadangi baland
žio 10d. jau vėl naujo transporto 
laukiame ir balandžio 20d. vėl. kito, 
naujai atvykę netrukus bus išskir
styti i darbus. Tai ne viena labai 
nudžiugino, nes visi trokšta kuo 
greičiau pradėti vėl normalu gyve
nimą.

Bonegillos stovykla netrukus bus 
labai išplečiama. Pagal numatyta 
programa iki gegužes vidurio šioje 
stovykloje bus galima apgyvendinti 
6.000 emigrantu, vadinasi, tris kar
tus daugiau kaip dabar. Numatyta 
per šia stovykla perleisti kas mene
si apie 6.000 emigrantu. įrengimo 
darbai jau pradėti. (J.L.)

DIDĖJA MELBOURNO LIE
TUVIU ŠEIMA.

Tarp atvykusiu iš Bathursto 
stovyklos prieš menesi laiko i 
P.M.G. (Post Master General’s) dar
bininku hosteli Melbourne-Broad- 
meadows yra ir 25 lietuviai. Visi 
dirba prie kabelio tiesimo įvairi
ose miesto dalyse. Dauguma yra 
A.L.D. nariai ir daugiau kaip puse 
prenumeruojasi, MUSU PASTOGE.

Katalikiškasis hostelio jaunimas 
susirišo su Y.C.W. (jaun. katal. 
darbininkai) ir kun. Braiser asme
nyje rado malonu ir užjaučianti 
prieteliu. Dalyvauta organizacijos 
rengiamuose šokiuose ir sužaista 
krepšinio rungtynes. Lietuviu krep
šinio komanda, atstovaudama Broad
meadows hosteli, nugalėjo australie- 

■ čiu Melbourno-Coburgo Y.CAV. 
44:16 — 14:10 rezultatu.

Mostelyje yra Y.M.C.A. sale, ku
rioje naujai atvykusiems ir australu 
kariams rodomos 2 kartu per savaite 
filmos ir rengiami veltui koncertai. 
Darbininku saičius hostelyje numa
tomas didinti iki 700. Kadangi gy
venimo sąlygos nėra blogos, čia 
gyvenantieji lietuviai tikisi ateityje 
sulaukti daugiau tautiečiu, kurie 
duotu svaresni inaša i kulturini Mel
bourne lietuviu gyvenimą. (J.žl.)

Velykų atostogoms sutrukdžius 
normalu spaustuves darba, sekantis 
MUSU PASTOGES numeris išeis 
š. men. 27 d.

1 KAIP ĮSIGYTI NAMA?
i Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i NEW SOUTH Į 
| WALES CO-OPERATIVE' BUILDING & INVESTMENT j 
| SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios).j Čia taip pat galima investuoti atliekamus pinigus depozitams arba 
į akcijoms. 5% palūkanų mokama investuotoms akcijoms. ' 
; Smulkiau teiraukitės:
į W. G. POOLEY (Sekretorius), j
' 5th Floor. Federation House, j
Į 166 PHILLIP STREET, SYDNEY. i

VELYKINES PAMALDOS
Velykų Sekmadieni, balandžio 17 

d., II vai. Kun. T. Vyt. Balčiūnas 
Dulwich Hill parapijos Šv. Pauliaus 
bažnyčioje laikys lietuviškas pamal
das. Laukiama kuo gausesnio tautie
čiu dalyvavimo.

ŠV. KAZIMIERO D-JOS 
SUSIRINKIMAS.

Š.m. kovo 27d. buvo sušauktas 
Šv. Kazimiero D-jos Bathursto sky
riaus susirinkimas, kuri atidarė kun. 
Tamulis, trumpai apibudindamas 
draugijos tikslus ir ateities darbo 
perspektyvas. Po to kalbėjo Syd- 
nejaus svečias p. Kuodys, jau per 
20 metu išgyvenęs Australijoj. Jis 
papasakojo apie savo atvykimo ir 
isikurimo ispudžius.

Ilga kalba pasakė skyriaus narys 
pulk. Šliogeris. Jis kreipėsi i naujai 
atvykusius tautiečius, kviesdamas 
juos gyventi Australijoj rimtai ir 
dorai, nežeminant lietuvio vardo. 
Ragino aktingai dalyvauti tautinėse 
ir religinėse lietuviu organizacijose, 
be kito ko pridurdamas: “Aš prik
lausau ir A.L.D-jai ir šv. Kazimiero 
D-jai, ir abiejose siose organizaci
jose randu gražiu pradu, kurie kil- 
uina lietuvio dvasia.”

Naujai atvykusiu transportu var
du draugija sveikino p. Vosylius 
ir pulk. Kuncaitis.

Neseniai Šv. Kazimiero D-ja iš
leido sienini kalendorių 1949 me
tams. Kalendorius teikia kad ir 
kuklu, tačiau gera ispudi. (J.V.)

LIETUVIAI SKAUTAI JUDA.
Bathursto pereinamojoj stovykloj 

lietuviu veikimas nuolat gyveja. Po 
nesenai įvykusio A.L.D. susirinkimo, 
kuriame buvo apsilankęs ilgametis 
pirmininkas p. Bauze, š.m. kovo men. 
27 ivyko stovyklos skautu sueiga. 
Gausiai susirinko nuo seniau stovyk
loj gyvena lietuviai skautai, o taip 
pat ir naujais transportais atvykę 
iš Europos. Sueigai vadovavo p. 
Laukaitis, kuris supažindino naujai 
atvykusius apie Australijos skautu 
gyvenimą ir veikla. Nutarta steigti 
stovykloje skautu draugove ir ivesti 
skautams religinio auklėjimo pro
grama. kuria praves, Australijos lie
tuviu skautu įgaliotinio skt. Dainu- 
čio kviečiamas, kun. J. Tamulis.

(J.V.)

I
 KVIEČIAMI IR LAUKIAMI j 

VISI LIETUVIAI!
A.L.D-jos Centro Valdyba ir į 

A.L.D. Sydnejaus -Skyrius ( 
kviečia visus lietuvius vely- j 
kiniam pobūviui, kuris rengia- j 
mas š.m. balandžio 16. d. Syd- t 
nejuje, Lakemba, Memorial į 
Hali salėje.

Pradžia 8 vai. vakare.

POLITINIU ĮVYKIU VERPETUOSE
MUSU PASTOGES korespondento Paryžiuje.

Paskutines dienos prieš . Atlanto 
Pakto paskelbimą Paryžiuje praėjo 
ypatingai įtemptoje nuotaikoje: visi 
laikraščiai didėlėmis raidėmis skelbė 
apie didžiulius rusu pasiruošimus 
pavasario manevrams Vokietijoje, 
manevrams, kokiu dar nebuve nuo 
pat karo pabaigos. Manevruose daly
vausianti ir naujai suorganizuota 
rusu zonos vokiečiu “policija”, ku
rios jau esa netoli pusmilijonio.

“Manevrai”, ir labai neramus, 
vyksta ir ties Jugoslavijos siena: 
koncentruojama dideliu mastu rusu 
ir satelitu kariuomene. Vengrijos 
mieste Debreczen ivyke rusu ir sate
litu generaliniu štabu pasitarimai ir 
slapta konferencija, kurioje aptartos 
visos šių “manevru” detales.

Kaip Jugoslavijos užsieniu reikalu 
ministeris Bebler pareiškė, pusmečio 
laikotarpyje reikia laukti invazijos 
Jugoslavijon, sukilėliu prieš Tito 
pretekstu. Pradžioje busianti su
kurta “laisva” Makedonijos respu
blika, kuri atidarysianti vartus i 
Salonikus ir Egejaus jura, ir tuo 
pačiu uzšaehuosianti Jugoslavija. 
“Sukilėliai” eisią nuversti Tito ir 
išvaduoti liaudi iš Tito vergijos.

Istambule turima tikru žinių, kad 
Stalinas artimiausiu metu pasiryžęs 
likviduoti Tito ir atkeršyti jo pase
kėjams už nepaklusnumą.

Bet Tito nesnaudžia. Jis pirmiau
sia valo armija ir administracija. 
3.000 karininku atleisti iš vadovau
jamu vietų. I rusu kariuomenes 
koncentravimą jis atsake tuo pačiu ir 
išdėstė savo armija pavojinguose 
pasieniuose, kuriu štabai Novisad, 
Nieh, Zagrebo ir Sarajevo miestuose.. 
Triesto laikraštis “ Ultimissime ” 
praneša, kad Driani saloje posėd
žiauja Tito ir vakariečiu pasiunti
niai ... ,

Iš Vengrijos jau nutiestas rusu 
“oro tiltas” i Albanija ir ginklu 
gabenimas i Jugoslavijos vakarini 
pasieni vvksta diena ir uakti. Iš 
kitos puses pajudėjo JAV eskadros i 
Viduržemio jura. Bet. “Manchester 
Guardian” mano, kad “greitai dar 
nieko nebus.”

Rašant Ši laiška Paryžiaus gatvėse 
buvo skelbiamos ekstra telegramos, 
kuriose aprašomi dideli prezidento 
Trumano planai apginkluoti Europa. 
Anglu “Daily Express” praneša, 
kad šiomis dienomis anglai su ameri
kiečiais pasikeičia karinėmis paslap
timis, liečiančiomis taikingojo pasau
lio gynyba. Prancūzijos radijas 
pranešė apie amerikiečiu — pran
cūzu bendrus manevrus Vokietijoje 
prie Spre. įdomu, kad siuose 
manevruose dalyvavo naujo tipo 
amerikiečiu tankai, kuriu didelius 
kiekius amerikiečiai atgabeno i Vo
kietija per paskutines kelias savai
tes. Šitie tankai vadinami M-26; 
sveria 93 tonas . . .

Kovo menesio pabaigoje prasideda 
labai svarbus pasitarimai Vašing
tone, kuriuose dalyvauja Dean Aehe-

LAŪKINIS MITINGAS
SYDNEJUJE.

son’as, Bevin’as ir Schuman'as su 
kariniais ir politiniais patarėjais. 
Aišku, Atlanto Paktas politines reik
šmes reikalas, bet pagrindine jo 
reikšme — karine. Europa privalo 
pasiruošti apsigynimui, o Amerikos 
reikalas ja paremti šioje kovoje. 
Vašingtone iškilmingai skelbiama, 
kad pirmosiomis agresijos valando
mis amerikiečiai yra pasiruošė sunai
kinti 70 svarbiausiu rusu karines 
reikšmes vietų. Kokia linija bus lai
koma — Reino ar Eibes? Visais 
atžvilgiais rusai bus laikomi jau pir
mosiomis karo valandomis.

Europos gynybos tema, vyrauja 
visuose vedamuosiuose. Prancūzai 
parodo daugiau nervingumo, nes jie 
pirmieji susilauktu raudonosios oku
pacijos, guria komunistu šefas pata
ria su džiaugsmu pasitikti. Pran
cūzu akademikas. Etienne Gilson “Le 
Monde” skiltyse pareiškė šiokiu to
kiu skeptiskuminčiu amerikiečiu de
mokratines mašinos lankstumu.

Atlanto Paktas stipriai jaudina 
pasauli Vašingtono sluogsniuose ned
viprasmiškai pasisakoma, kad Mon
roe laikai jau senai praėjo. Atlanto 
Pakto proga išleistoje Baltojoje 
Knygoje amerikiečiai tvirtina, kad 
visus dvejojančius pamokė, kaip ir 
ka veikia totalitarines diktatūros. 
Jos stengiasi ramias ir taikias dek- 
mokratijas po viena sunaikinti. 
Europa ginsis, savo jėgas bendrai 
koordinuodama, ir jai pagelbės visas 
laisvasis pasaulis, -— sako knyga.

Bet tai pirmoje eilejė Taikos pak
tas. Europa nori taikos ir tik del 
taikos tebegyvena. Nepaisant miestu 
griuvėsiu. Europa ir šiandien tebera 
žmonijos civilizacijos pažiba ir so
stine. Laisve yra didžiausias Euro
pos troškimas ir del tos laisves ji 
viską aukoja: laikine materialine 
gerove, netikra ramybe, ir ryžtasi 
kovai, jei kas bandys ta laisve galu
tinai sunaikinti, — rašo Syrius “Le 
Monde.”

Nuo pat Atlanto Pakto paskelbimo 
Maskvos radijas diena ir nakti 
“duoda ir duoda” prieš imperiali
stus. kapitalistus. reakcionierius. 
Amerikos imperialistai baigia sunai
kinti vakaru Europos, Skandinavi
jos, Ispanijos, Italijos, Austrijos ir 
Vakaru Vokietijos laisve ir neprik
lausomybe. (įdomu, kad Maskva 
“gina” jau ir Ispanija). Maskva 
nesistebint! ir del projektu suorga
nizuoti Pacifiko pakta,' juk tai natū
ralūs reikalas ruošiantis paglemšti 
pasaulio tautas ir sukelti kara . . . 
Maskva ruošiasi sekančioje UNO se
sijoje įnešti rezolueija, pasmerkian
čia Atlanto Pakta ir reikalaujančia 
ji panaikinti. “Bet mes budime ir 
ruošiamės ir kai ateis laikas, mes 
parodysime, kur yra tikrieji taikos 
saugotojai ir karo kurstytojai”. — 
sako vienoje prancūziškoje audiei- 
joje Maskvos plepėto  jas. Taip tad 
artinasi sprendžiamas laikas . . .

Z.U.
THORNTON KELIONE MASKVON

Apie 1000 komunistu organizuotai 
bandė paversti niekais Liberalu 
mitinga stadijone, Sydnejuj, kuriame 
kalbėjo Menzies, opozicijos lyderis. 
8000 žmonių minioje komunistai 
grupėmis išsimėtė be paliovos triuk
šmavo, replikavo. Policija areštavo 
2 asmenis. Klausytojai del triuk
šmo beveik negalėjo nieko girdėti. 
Menzies kalba buvo transliuojama. 
Jis apšaukė komunizmą, grūmojo 
jam. tvirtindamas, kad diena jau 
ateina, kada Australijoje padorus

Žinomas Australijos komunistas, 
geležies agminiu federacijos sekreto
rius. Maksvos pakviestas, balandžio 
men. 2 d. išvyko Maskvon. Jis išsi
reikalavo, kad jam butu suteikta teise 
reprezentuoti Australija Pasaulio 
Federacinej Verslo Unijų Konferen
cijoje birželio 29 d. Milane. Baland
žio 19 d. jis taip pat dalyvaus 152- 
rame Sovietu Verslo Unijų Kongrese 
Maskvoje. Prieš išvykdamas, Thorn
ton pareiškė, kad jis tiki, kad jo 
keliones išlaidos (anie 100(1 svaru)

žmones turės sutriuškinti komunizmą, bus apmokėtos ACTU, kuri kontro- 
arba komunizmas sutriuškins juos, iliuoja vers'o unijas Australijoje.
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