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TRUMANO KALBA.
NEW YORKAS. A.A.P.—Didelė

je savo kalboje Arkansas’e preziden
tas Trumanas pabrėžė, kad “mes jau 
pasukome įvykius laisves ir taikos 
labui.” Jis užakcentavo, kad kol 
tebera grasinimas taikos principams, 
Jungtines Amerikos Valstybes privalo 
ugdyti stiprias karines pajėgas. Pa
brėžęs JAV saita su Atlanto paktu, 
prezidentas Trumanas pareiškė, kad 
JAV privalo lydėti ši Pakta su ka
rines pagalbos programa,, kad butu 
padidinta efektinga laisvu tautu jėga 
prieš agresija.

PAKISTANAS VIZITUOS 
MASKVA.

KARACHI. B.IJ.P. — Oficialiai 
pranešama, kad Pakistano minis
teris pirmininkas Liaquat Ali 
Khan’as su savo žmona priėmė 
Sovietu Rusijos vyriausybes kvie
timą atvykti vizitui i Maskva. 
Vizito data dar nepaskelbta.
VENGIA TREČIO PASAULINIO 

KARO.
NEW YORKAS. A.A.P.—Respub

likonu vyriausybe Pietų Korėjoje 
pranešė, kad jos ginkluotos pajėgos 
po 3 metus trukusiu kovu, numal
šino Cheju salos sukilimą. Kataliku 
misijos pranešimu, iš viso žuvo 15 
tukst. žmonių ir sunaikinta apie 10 
tukst. namu. Respublikos preziden
tas Syngman Rhec pareiškė, kad 
išvalyti “įsibrovėliai” iš Šiaurės 
Korėjos, su kuriais buvo kovojama 
nuo gegužes 21 d. Jis primine, kad 
Pietų pajėgos yra pakankamai sti
prios užimti visa Šiaurės Korėja, 
kuri yra Sovietu okupacijoj, bet 
būdama UNO ir JAV bendradarbe. 
Korėja stengiasi išvengti trečio 
pasaulinio karo.

BEVINAS PASITRAUKS.
LONDONAS. — Kaip praneša 

“Daily Telegraph,” atskridęs iš 
Paryžiaus Konferencijos i Darbo 
Partijos konferencija. Britu užs. 
reik, ministeris Bevinas pareiškė, 
kad jis mano netolimoje ateityje 
pasitraukti iš savo posto. Savo kal- 
■boję jis pareiškė vilties sugyventi 1250 mį|. doleriu Korėjos respublikai 
su Sovietu Rnsna ir lie nasirasvtu 1   10   t:..su Sovietu Rusija ir be pasirašytu 
susitarimu. Po savo kalbos jis vėl 
išskrido i Paryžių.
RYŠKĖJA TRYGVE LIE VEIDAS.

NEW YORKAS.—“Daily Mir
ror” telegr. pranešime pateikiami 
JAV žurnalisto Č. Knickerbocker’!o 
samprotavimai apie tai, kad UNO 
gen. sekretorius Trygve Lie Vašing
tone esąs stebimas su itarimu. Try
gve Lie Vašingtone vis labiau esąs 
pripažįstamas, komunistiniu kraštu 

. marijonete.

KOMUNISTU AKCIJA JAPONIJOJE
TOKIJO. A.A.P.—Prieš karaliaus 

romus demonstravo su raudonomis 
vėliavomis ir giedojo Internacionalą 
30.000 japonu minia. Tuo pačiu metu 
Sovietu misijos Japonijoje viršinin
kas generolas Derevianko iteike 
JAV gen. MaeArtliur’ui rasta, 
protestuodamas del japonu profe
siniu sąjungų persekiojimu ir del 
policijos priemonių akcijos prieš 
gegužes 30 d. japonu demonstran
tus. Profesiniu sąjungų atstovai 
pranešė demonstruojančiai miniai, 
kad prof, s-gu pareigūnas Hashimo
to žuvo tuo budu, kad policijos suim-

PROPAGANDINIAI VIŠINSKIO
POSŪKIAI

POLITINIS ŽAIDIMAS PARYŽIUJE VYKSTA TOLIAU. 
—VAKARAI SIEKIA TRADICINIU KANTRUMU SUSITARIMO.

PARYŽIUS. A.A.P.—Paskutiniu 
momentu, susidarius padėčiai, kad 
Keturiu Konferencijai belieka išsis
kirstyti, Višinskis nelauktai parei
škė sutinkąs su JAV užs. reik, min- 
isterio Aeheson’o pasiūlymu, kad 
keturiu okupaciniu vyriausybių 
Berlyne atstovai susitiktu ir susi
tartu del Berlyne blokados nuėmi
mo, gi apie rezultatus praneštu 
Paryžiaus Konferencijai.

LONDONAS. A.A.P.—Birželio 10 
d. Keturiu Didžiųjų Konferencijos 
posėdyje Sovietu Rusijos užs. reik, 
ministeris Višinskis pareikalavo, 
kad per tris menesius butu sudary
ta su Vokietija taikos sutartis ir 
kad po vieneriu metu nuo tos sutar
ties pasirašymo visos okupacines 
karines pajėgos apleistu Vokietija. 
Visi trys valstybių ministerial kri
tikavo Višinskis pasiulyma, tačiau 
sutiko, kad tasai pasiūlymas butu 
perduotas Keturiu Didžiųjų užsieniu

ALEXANDERTS HONG KONGE.
HONG KONGAS. A.A.P.—Britu 

gynybos ministeris A. V. Alexan
der’is apžiurėjo Hong Kongo gyny
bos įrengimus. Lydimas aukštu 
kariuomenes ir policijos karininku, 
jis aplanke vietoves, kurios turi 
bendra siena su Kinija.

BENDRADARBIAVIMAS SU 
BET KUO.

KONG. A.A.P. — Didž. 
gynybos ministeris Ale- 

pabreže Didž. Britanijos

HONG
Britanijos 
xander ’is 
neutralumą pilietiniame kinu kare. 
Didž. Britanijos tikslas išlaikyti kuo 
draugiškiausius santykius kiekvienu 
atveju ir su bet kokia Kinijos valdžia.

VIEHI REMIA, KITI IMA.
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Prezi

dentas Trumanas paprašė Kongresą 

remti per sekančias 12 menesiu. Jis 
Korėja apibudino kaip azijatiška 
bandymu plota tarp komunistu šiau
rėje ir pietuose.

PAKILO GLVENTOJU 
SKAIČIUS.

CANBERRA. S.M.H. — Per pir
mąjį šių metu ketvirti Australijon 
atvyko 25.386 emigrantai. Australi
jos gyventoju skaičius nuo pereitu 
metu birželio men. pakilo 55.328 
asmenimis.

tas buvo mirtinai sumuštas, o po to 
išmestas iš trečio aukšto per Įauga 
žemyn. Hashimoto lavono skrodimas 
tuo tarpu yra parodęs, kad jis yra 
miręs vien
PAKORĖ

TOKIO. A.A.P.—Sugano kalėjime 
pakarta 15 Japonijos karo nusikaltė
liu. kuriu tarpe ir japonu generolą 
Yoshitaka Kawane ir pulkininką . «. mva-

Kuratarq Kirano, savo laiku ivykd-Į LONDONAS. A.A.P. — Karinis (las ir benzinas po Teismo sprendimo 
žiusius Bataan'o mirties žygi, kurio , Ruhro krašto Britu gubernatorius paskelbimo visoje Australijoje Šiix 
metu žuvo 10000 amerikiečiu ir fili- paliepė karinėms Britu pajėgoms metu pardavinėjamas jau laisvoje 
piniečiu. , užimti sintetinio benzino fabrikus p rinkoje.

nuo kritimo.
JAPONU GENEROLĄ. 

reikahi .vice m misteriams susipaži
nimui ir paruošimui Višinskio pasiū
lytos taikos’ sutarties projekto.

PARYŽIUS. — Pagal telegr. 
“Daily Mirror” pranešima, pateikęs 
Konferencijai savo pasiulyma del 
taikos sutarties sudarymo su Vokie
tija ir okupaciniu pajėgu atitrau
kimo, Višinskis tuoj pat. ta savo 
pasiulyma pranešė per savo spaudos 
šefą Pavlova viešumai. Laukian- 
tiems užsienio korespondentams 
Pavlovas išdėstė Višinskio pasiuly
ma ir piktai puolė Vakaru laikysena, 
apkaltindamas juos noru palaikyti 
Vokietijos okupacija neribota laika.

BERLYNAS. A.A.P.—Sovietai 
pranešė Vakaru atstovams, kad jn 
ekonominio gyveninio ir transporto 
vadovai sutinka tartis su Britu, 
JAV ir Prancūzijos valdžios ištai
gomis del Berlyno transporto klau
simu išsprendimo.

MOLOTOVAS — TOL. RYTUOSE.
NEW YORKAS. A.A.P.—JAV 

ištaigos pareiškia, kad esą panašu i 
tai, kad Sovietu Rusijos ministerio 
pirmininko pavaduotojas Molotovas 
šiuo metu yra Tolimuosiuose Rytu
ose, kur jis tvarko Savietu užsienio 
politikos klausimus, ryšium su Kini
jos įvykiais.

AUGA NACINIS BRUZDĖJIMAS
VOKIEČIU SABOTAŽAS RUHRO KRAŠTE.

kad 
de- 

vie-

DUESSELDORFAS. S.M.H.— 
Ruhro krašto kariniam gubernato
riui gen. Bishopui įsakius iki bir
želio 12 d. 24 vai. išmontuoti 4 
fabrikus, gaminusius iš aplies de
gamąsias medžiagas, iššaukė visuo
tina vokiečiu pasipriešinimą. Social
demokratu partijos vadas dr. Kurt 
Schumacheris kreipėsi i Didž. Bri
tanijos prof, s-gas, kad vyriausybe 
atšauktu demontavimus. Koelno 
arkivyskupas įsake kunigams pa
in aldosna įjungti prašymą, 
Sąjungininkai atsisakytu nuo 
montavimu Ruhro krašte. Tik 
no fabriko darbininku taryba parei
škė, kad jie pildys Britu isakyma, 
bet laikraščiai jiems grasina, kad 
juos patrauks teismo atsakomybėn 
už Reicho išdavimą. Britu žinioje 
yra 19.000 ginkluotu vokiečiu poli
cininku, bet daugelis ju buvę karei
viai ir klausimas, ar jie sutiks pil
dyti tiesiogiai prieš vokiečiu tauta 
nukreiptus įsakymus. Stebėtojų nuo
mone Anglija turi dvi galimybes: 
arba nenusileisti ir prisiimti pasek
mes atviro susirėmimo su 45 mil. 
vokiečiu 'tauta, ir naujai renkama 
krašto vyriausybe, arba nusileisti 
vokiečiu nacionalistu triukšmavi- 
mams ir atiduoti visa, ka jie Vo- 
vietijoj iki šiol pasiekė. Pagal 
Britu užs. reik, ministerijos prane
šima Britu ir JAV ištaigos Frank
furte atsisakė priimti CDU ir SPD 
atstovu prašymą del demontažo 
sustabdymo.

GRIŽO DR. EVATT’AS.
Šios savaites pradžioj po ilgo savo 

buvojimo užsieniuose grižo Austrą li- 
•'*8 užsieniu reikalu ministeris Dr. 
Fvatt’as. Darvine ir Sydnejuje jis 
pareiškė dideli savo optimizmą del 
tarptautines padėties, tvirtindamas, 
kati tarptautiniai reikalai žymiai pa- 
kiteje del pasikeitusios geron pusėn 
Sovietu Rusijos laikysenos. Girdi, 
Sovietu Rusija per paskutinius 18 
menesiu mažiau panaudojusi veto 
teise, kaip bet kada UNO posėdžiuose. 
Jis ypatingai iškėlė lemiančia UNO* 
reikšme tarptautiniu klausimu spren
dime ir tvirtino, kad UNO apsaugos 
pasauli nuo trečiojo pasaulinio karo.. 
Dr. Evatt’as nuo kovo men. išbuvo j o 
Londone ir New Yorke, kur atstovavo 
Australijos vyriausybes reikalus ir 
pirmininkavo UNO visumos sesijos- 
posėdžiams.
KOMUNISTAI DEMORALIZUOJA 
PAPUA — NAUJOSIOS GVINĖJOS 

ČIABUVIUS.
Kaip praneša ‘‘The Sunday Sun,” 

Papua—Naujosios Gvinėjos adminis
traciniu ištaigu delegacija nusis
kundė del Australijos vyriausybes 
nesugebėjimo tvarkyti siu terito
rijų reikalus. — Nepasitenkinimai 
del Papua—Naujosios Gvinėjos 
tvarkymo padare tai, kad nuo 1945 
m. iš viešosios tu kraštu tarnybos 
atsisakė apie 1.000 asmenų. Krašte 
plinta komunistu doktrinos, kuria# 
skleidžia gyvenas’ čiabuviu tarpe, 2 
ml. nuo Port Moresby, baltasis žmo
gus. Demoralizuoti, čiabuviai darosi 
unkiai besukalbami ir jie nebepa- 

s.itiki teritorijų administracija.

ties Essenu, Bergkamene. Tai įvyk
dyta po to, kai vokiečiai, neklausyda
mi Britu potvarkiu, toliau tese 
išmontavimo darbu sabotažu. Siu 
fabriku užėmime dalyvavo ir -100. 
belgu kariu dalinys su tankais ir 
šarvuotomis auto mašinomis.

NEDARBAS DIDĖJA.
BOISE, TDAH. A.A.P.—JAV Sta

tistikos Biuras paskelbė, kad bedar
biu skaičius pakilo 273.000 vien per 
gegužes men. ir pasiekė pokarini re
kordą 3.289.000.

EMIGRACIJOS PLANAS- 
ARGENTINOJE.

BUENOS AIRES. — Perono vald
žiai Argentinoje pakeitus emigracijos 
politika, pasiruošta kasdien priimti 
po 500 emigrantu, kol Argentinos 
gyventoju skaičius nuo 16.790.0001 
pasieks 17 mil. Emigraciniai centrai 
bus Romoje, Madride ir kt. Europos 
didmiesčiuose.

BENZINO VARŽYMO PANAIKI
NIMAS.

MELBOURNE. — Aukščiausiam 
Australijos Teismui vienoje byloje 
pripažinus, kad žibalo-benzino raeio- 
navimas Australijoje yra neteisėtas 
vyriausybes veiksnias, vienas Gee- 
longo advokatas samprotauja, kad. 
panašus sprendimas galėtu būti del 
sviesto ir arbatos raeionavimo. Žiba-
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GEDULO DIENOS
MUSU PASTOGE, 1949m. birželio 15d.

Devyneri metai dengia anas liū
desio, nevilties ir širdies skausmo 
dienas. Plentais ir vieškeliais tada 
"riedėjo pilkos virtines mašinų ir 
šarvuočiu. Krašta pripildė nenutrūk
stamos voros keistu Azijos veidu. 
Tai buvo 1490 m. birželio 15-toji— 
Lietuvos Valstybes laidotuvių prad
žia. Per 22 savarankaus gyvenimo 
metus visose valstybinio gyvenimo 
•srityse buvome pasiekė gražiausiu 
laimėjimu. Sukūrėme sava Vakaru 
dvasioje, kultūra, savose mokyklose 
išugdėme jaunaja inteligentijos kar
ta, džiaugėmės sava literatūra, 
pramone ir atsigavusiu krašto ukiu. 
Kai birželio 15-taja per krašta per
sirito svetimi tankai, durtuvai ir 
mongolu brezentiniai batai,'visi jau
tėme, kad krašta užkrito didžiausia 
nelaime. Nujautimas neapgavo. Ne
paprasta sparta buvo likviduota 
Lietuvos Nepriklausomybe. Teisėtoji 
krašto vyriausybe išvaikoma, paleid
žiamas Seimas, legalizuojama komu
nistu partija. Tautos vairas patenka 
nusikaltėliu ir Valstybes išdaviku 
rankosna. Paįal Sovietu vyriausybes 
ir komunistu partijos surežisuota 
Įstatymą naujai “išrinktas” liau
dies seimas 1941 m. liepos 21 d. pir
mame savo posėdyje “paprašė prisi
jungimo“ prie Sov. Rusijos. Taigi 
per 5 savaites maskoliai, panaudo
dami savo jėga ir komunistini gai
valą, likvidavo Lietuvos valstybe ir 
parvežė “Stalino saule” taikingos 
■artoju tautos vaikams.

Provokacijomis, teroru ir smurtu 
pagristas bolševiku valdymas. Metus 
laiko truko okupacija, metus laiko 
gyvenome baimėje ir terore. Dar 
prieš susirenkant laiudies seimui 
prasidėjo masiniai lietuviu areštai, 
kuriu metu buvo suimta apie 4.000 
asmenų. Po to nebuvo dienos nei 
nakties, kad .nebotu didesniu ar 
mažesniu suėmimu. Tačiau savo tik
rąjį veidą bolševikai parode 1941 
m. birželio men. 14-15 dienomis. 
Šitos dienos’ visada liks mums at
mintinos, kaip didžiausio gedulo 
dienos. Skaičiuojama, kad tomis 
dienomis i Sov. Rusijos giluma iš
vežta per 40.000 lietuviu. įsaky
mas tai deportacijai buvo bendras 
ir be išimčių. Jis paliete vyrus, mo
teris, senius ir vaikus, visiškai ne
paisant, koks ju amžius, sveikatos 
būsena, profesija ar turtas.

Rasti 1940-1941 m. slapti NKVD 
dokumentai byloja, kad buvo su
planuotas 700.000 Lietuvos gyven
toju ištrėmimas i Sov. Rusijos gi
luma vergu gyvenimui ir .mirčiai. 
Prasidėjus vokiečiu-rusu karas ši 
baisu plana sutrukdė. Be minėtu 
apie 40.000 išvežtųjų dar apie. 11- 
12.000 lietuviu yra pereje bolševiku 
kalėjimus, iš kuriu apie 5.000 NKVD 
pareiginiu buvo išžudyti okupacijos 
laikotarpyje arba prasidėjus vokie- 
čiu-rusn karui. Tai liudija Petra
šiūnų. kapines, Pravieniškių priv. 
uarbo stovykla, Vaišvidavos, Kretin
gos, Telšių, Pažaislio ir kiti miš

kai bei kalėjimai. Kai kurie stebė
tojai teigia, kad 1940-1941 m,, 13 
men. laikotarpyje, pridėjus musu 
partizanu turėtas aukas, netekome 
per 50.000 geriausiu savo krašto 
piliečiu. O juk Tėvynė ir šiandien 
suklupus po kūjo ir piautuvo susi- 
kryžiojimu. Anos musu pergyven
tos birželio dienos ir dabar kasdien 
kartojasi tenai. Tauta kovoja, žūs
ta ir deportuojama. Manau, reikia 
sutikti su žada atimančiais apskai
čiavimais, kad trijų okupacijų me
tu, 1940-1948 m. laikotarpyje, Lie
tuva žuvusiais, nukankintais, de
portuotais ir pan. neteko vieno ket
virtadalio visu savo gyventoju. Ju 
vieton krašta užpluda burliokai. 
Vien tik Vilniaus ir Kauno miestai 
dabar priskaito apie 70.000 nauju 
gyventoju iš Rusijos. Jeigu ne par
tizanu pasipriešinimai, tas skaičius, 
be abejo, butu žymiai didesnis.

Turėdami tokius liūdnus faktus 
prieš save, viso laisvojo pasaulio 
lietuviai su didžiausia rimtim, susi
kaupimu ir širdgėla mini 1940 ir 
1941 m. birželio men. gedulo dienas, 
kaip brutalaus smurto ir tarptau
tinės neteisybes faktus.

Mes tikime, kad teisingumas ir 
laisve laimes. Lenkdami galvas prieš 
kapus kritusiuju ir žygius kovojan
čiųjų Tėvynės vaiku, turime stipriau 
suglaudinti gretas ir efektingai 
paveikti pasaulio sąmone, kad taika 
gris pasaulin tik išlaisvinus tautas, 
kuriu vergavimas yra. didžiausia 
geda ne tik Vakaru Demokratijoms, 
daug ir gražiai kalbančioms, bet 
taip pat ir visai žmonijai.—A. Kr.

Juozas Mikštas.

TAS PATS MENULIS
Tas pats menulis mato mano gimta 

narna. 
Kažin kas rymo ten dabar prie 

kiemo vartų? 
Ar senas klevas, kaip andai, dar 

švokščia, šlama, 
Ar gūdžiai jis aprauda krašto 

skausmą kartu?

Ar tebesmilksta pypke žilagalvio 
tėčio ? 

Ar renkasi pas ji pasišnekėt kai
mynai f 

O kaip ju tarpe aš dabar pabūt 
norėčiau, 

Ir pasakyt, kas širdi virkdo, kas 
kankina.

Tas pats menulis gausiai sidabru 
aplieja 

Ir mano tolimos tėvynės miela jura. 
Nors žiauriai plaka ja rytu ituže ve

jai, 
Krante žvejai i tolumas akis pra- 

žiuro.
> 

Tas pats menulis žvelgia ir i tamsia 
giria, 

Kur guodžia tėviškės didvyri—par- 
tizana. 

Daug jo draugu su ginklu rankose 
jau mirė . . .

Tas pats menulis šviečia man virš 
. okeano . . .

Indijos vandenynas, 24.11.47.

Retas miestelio gyventojas nepažį
sta Aldutės. Tai nedidele, meili ir 
lipšni, tarytum kačiukas, vaistininko 
duktė. Ilgiausias savo dienu valan
das ji praleidžia su tėvu vaistinėje, 
kur jis ruošia vaistus, tvarko lenty
nose bonkas bei dėžutės. Aldute 
čiauškia bėgiodama jam iš paskos, 
pasakoja lėliu nuotykius ir varto 
savo dideles žalsvai rainas akis, 
kuriose daug šelmysčių ir vilionių 
slepiasi. “Tavo akys kaip katino”, 
— erzina dažnai brolis. “O tavo 
_■ . . tavo kaip kiškio ...” —■ nebe
žino, kaip atsikirsti Aldute ir bėga 
ieškoti prieglaudos pas tęva; brolis 
lieka su mama. Nemėgsta Aldute ne 
vaiku, nes visiems užkliūva jos akys. 
Dažnai kenčia ji del savo akiu. Bet 
dažna paūgėjusi miestelio mergina 
pavydi Aldutei jos akiu ir mielai 
koketuotu tomis didėlėmis ir vilio
jančiomis vaistininkait.es akimis.

Vaistines kambaryj dvieju langu 
kampe, isirenge Aldute savo lėliu 
buduarą. Ten ji triūsias valandomis 
apie jas, kai tėvas buna užsiėmęs. 
Vienas migdo, kitas rengia, dar kitas 
Iš eiles susodinusi, žaidžia mokykla. 
O lėliu, tai tikra puskapi ir visokiau
siu turi jinai: ir dideliu su užsimer
kiančiomis akimis guldant, su kaso
mis; vienos blondines, kitos juodos 
kaip naktis. Turi pora ir skuduri
niu mažyčiu,' kurios buna tarnaites 
ir ju sykiu su kitomis neguldo. Kiek
viena turi savo varda, skirtinga amžių 
ir niekada neapsirinka ir nesumaišo 
ju Aldute.

Moterys eidamos vaistinei! atsiveda 
dažnai ir vaikus kartu, mažyčius kū
dikius vežimėliuose atsiveža. Karta 
žiuri Aldute i viena iš ju ir lygina 
su savo lėlėmis. Visai panašu, tik 
anoji verkia, juda, spurda o palietus 
ja jauti švelnu ir šilta kūneli. Pačiu
pinėja savo lėlės — jos šaltos, ne
juda, guli ramios, vienos užmerkto
mis akimis, kitos atviromis. Ir svar
biausia : joms Aldute verda ir val
gyti, bet jos ■ nevalgo, o ana gyvoji 
lele ir pieną geria, ir saldžia košyte 
valgo.

Jau kuris laikas vaikšto Aldute 
susimasčiusi, nebežiūri ne savo lėliu. 
Viena popiete, nusižiurejus tęva esant, 
laisva, bėga prie jo, pasilipusi ant 
keliu tvirtai apkabina jo kakta ir 
tyliai kužda i ausi: “Teveli, nupirk 
man mėsinė lėlytė . ... Aš už tai tave 
labai mylėsiu.” Tėvas juokiasi ir 
liepia mamos prašyti, jis neturįs lai
ko. Aldute strykteli kaip vovere ir 
lekia pro duris pas motina. Išbu
čiuoja rankas, glaudžiasi kaip kate 
ir savo didėlėmis viliojančiomis aki
mis žiuri maldaudama: “Mamyte,

Elze Rataiskiene
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nupirk man mėsinė lėlytė, kaip dide
les ponios turi, kur vežimėliuose 
vežioja . . .” Motina šypteli ir 
nežino ka atsakyti, o mergaite nesi
liauna prašiusi. Vaistininkiene pasa
koja dukrai: “Bet tu turėsi visais 
žaislais dalintis su ja, saldainiais, 
gražiausiais savo darbuželiais, kaspi
nais. Negalėsi niekur atsitraukti, 
visa laika gausi ja supti, vežioti, 
žiūrėti kad neverktu, kad butu švari 
ir soti.” Aldute galvoja, galvoja, 
bet vis negali dar atsisakyti nuo savo 
noro. Grižta pas savasias lėlės, bet 
šios tokios nuobodžios atrodo, taip 
norėtu ju tarpe, viena turėti, kuri 
verktu, judetu ir valgytu.

Dar kuri laika mergaite vaikšto 
nepatenkinta ir nekalbi, kol pagaliau 
syki įsitikina nebenorinti anosios . . . 
Vėl susitaiko Aldute su savo didžiąją 
šeima, vėl meiliai jas rengia, migdo 
ir valgydina. Bėga dienos pilnos 
juoko, krykštavimo ir triūso. Per 
dienas užsiėmusi net nepastebi, kaip 
vakarais tėvelis su mama kažka taip 
rūpestingai kalbasi, tai klausosi, daž
nai ir broliukas isimaišo ju pašneke
siu. Paskui, užklupęs ja kurs nors 
viena, ima gazdinti: “Paliksiu aš tave 
viena su lėlėmis, neimsiu sykiu; aš 
su teveliu ir mama išvažiuosiu iš čia, 
ateis karas, bombos užmuš tave ir 
tavo tas negyvėles, sudegins narna 
...” Broliukas nekenčia jos lėliu, 
nes per jas dažnai nukenčia nuo tėvo 
ir, radęs proga, stengiasi jai už tai 
įgelti. Klausosi Aldute akis išputusi 
ir nesupranta. “Kas tas karas? , Už 
ka jis mano gerąsias drauges muš, 
kodėl musu narna degins?”, —■ gal
voja sau mergaite, bėga pas tęva ir 
apipila ji klausimais:

— Teveli, o kas tas karas? Kodęl 
jis toks negeras? Jei aš jo gražiai 
paprašysiu, ar tada jis nieko nedarys 
man?

— Dukryte, ne karas toks blogas, 
tai žmones labai blogi ateina iš sve
timo krašto nešini šautuvais, ilgais 
peiliais, kiti lėktuvais atskrenda ir 
meto bombas ant musu žemeles, ku
rios krisdamos sprogsta ir užmuša, 
sudegina žmones, namus.

— O kodėl jie taip blogai daro, 
teveli, kodėl jie eina pas mus?

— Aš ir nežinau, kodėl jie tokie 
blogi. Mes jiems nieko nesame pa
dare, nenuskriaudeme ju, o jie grobia 
svetimus kraštus, veja ju gyventojus 
iš namu, viską atima, varo i tolima

šąli, kur yra labai šalta, sunkiai lie
pia dirbti, muša, valgyti neduoda.

— O mažus vaikus, kaip aš, ar irgi 
muša? — įsibaiminusi teiraujasi Al
dute.

— Žinoma. Jie nieko negaili: ne 
mažu ne senu. Žmones užtat bėga, 
slepiasi nuo ju, viską palike. Bėg
sime ir mes visi.”

— O mano lėlės? -— ko ne ašaro
dama klausia.

—■ Gerai, gerai, nepaliksime. O 
dabar aš einu padėti mamytei tvar
kytis, kad greičiau išvažiuotume ir 
netektu visu tu- blogybių matyti.

Vasaros dienos keičiasi i rudeni. 
Laukai gelsta. Lyg krauju aptašky
tas, parausta šermukšnis prie varte
lių. Kasdien aiškiau, ir aiškiau 
girdisi patrankos. Karts nuo karto 
blėstančioje padangoje prąšmekčioja, 
lyg pietuosna skrenda paukščiai, 
pulkai šviečiančiu lėktuvu. Net nak
timis miegoti neduoda — dunda že
me, dreba langu stiklai. Aldute su
siėmusi savo lėlės bėginėja tėvams iš 
paskos ir pilnomis baimes akimis 
seka ju darba. Mama pakuoja rū
bus, patalyne, raišioja puodus, vynio
ja mesa. “Mamyte, o kfir aš lėlytės 
supakuosiu ? ’ ’,—stripsendama aplink 
neduoda motinai ramybes.

— Paliksim, vaikeli, lėlės, nėra vie
tos joms, neturiu kur reikalingu 
daiktu sudėti, o čia dar ji suka man 
galva su savo niekais . . .

— Bet karas užmuš jas, mamyte,— 
pravirksta Aldute.

— Paslėpk kur nors ir liks gyvos 
kol grišim, o grižus! atrasi.

— Bet jos numirs iš baimes vienos 
be nianes, mamuliuk.

— Kitas nupirksiu, nusiramink ir 
nelysk man daugiau i akis, netruk
dyk, — subara motina.

Eina šalin liūdna ir masto, ka čia 
daryti su lėlėmis. — “Kad nors slap
čia galėčiau pasiimti ir vežtis sykiu, 
o kitaip aš negaliu važiuoti palikusi 
jas vienas. Kas jomis rūpinsis? 
Piktieji žmones nuskriaus jas. išvež 
toli, toli, arba užmuš” . . . Ir širdele 
lyg replėmis suspaudžia.

O namuose eina gyva ruoša kelio
nei. Tėvas kala, iš lentų dėžės ir 
iosna. deda knygas, albumus, indus, 
žvilgančius šaukštus, kitosna. grūda 
didžiulius kailinius, vilnones skaras. 
Užkala ir neša i soda, kur po obeli
mis iškastos dideles duobes. Aldute

seka tęva iš paskos, žiūrinėja, klausi
nėja, kodėl jis tai daro.

— Pikta akis neras ju čia, o mes 
griže teberasime viską nesunaikinta.

Paskui užkasa duobes, sulygina 
žemes ir ne žymes nepalieka. Grįž
tant Aldutei dingteli gera mintis 
galvon. Pabuvojusi kambaryj — 
dingsta. Užlipa ant aukšto ir tarp 
suverstu daiktu susiranda tuščia kar
tonine deže. Pasiima. Perrengia 
gražiai lėlės, minkštai iškloja vidų ir 
eilėmis tvarkingai sudesto jas de- 
žen . . .

Vakarop dangus ima niauktis. 
Besileidžiančia saule užkloja tamsus, 
tiršti debesys. Griaudimas ir kulko
svaidžiu tratėjimas anga. Retkarčiais 
iškyla lyg ir durnu kamuoliai ir 
ugnies kaspinai tvieskia už. sodo pa
juodusi dangų.

Tėvas su sunum nešioja daiktus i 
kieme stovinti vežimą. Motina 
aprengia Aldute ir skuba padėti 
besitvarkantiems kieme. Aldute, 
niekieno nepastebeta, užbėga už namo 
galo, kur stovi deže su lėlėmis. Nut
verusi abiem rankom velka ja sodan, 
kur po obelim netoli tėvo slėpiniu 
laukia pradėta kasti duobute . . .

Tėvas išeina paskutinis. Užrakina, 
duris, uždarinėja langines, apžvelgia 
miela nameli, vaistines iškaba ir šir
dyj sau kartoja:

— Greit sugrįšim. Neteisybe juk 
ilgai tverti negali.

Motina atsisuka, dar syki, apsiver
kia ir persižegnojusi eina prie varte
lių. Berniukas sėdi vežime, Aldutės 
nėra. Šaukia — neatsiliepia. Bėga 
apie narna — nėra, gatvėj nesimato. 
Nervingai rikteli: “Aldute, skubėk, 
važiuojam.” Tėvui dingteli mintis 
—■ bėga sodan, kur užkastos dėžės. O 
gi žiuri — lyg pele suplukusi, suši
lusi duodasi su mažu vaikišku kastu
vėliu prie iškastos duobutes, kurios 
skuduru išklotame dugne ■ gražiai 
padėta deže, pilna priguldyta lėliu. 
Pilnomis baimes ir gailesčio akimis 
palydi uždaryta deže, ir ašaros gar
siai spragsi ant popierinio dangčio. 
Susijaudinės tėvas užpila duobe, 
užlygina ir griebės mergaite glėbin 
skuba i vežimą. Aldute’tyliai širdyje

I atsisveikina:
Į —{Judie, m a Iio .brangiosios, aš greit 
grisiu ir jus teberasiu gyvas ...”

Dideliam liepsnos sparnui plakan
tis tamsiuose debesyse, pajuda iš 
vaistines kiemo vežimas. Ašarų ku
pinos mergaites akys paskutini karta 
palydi sodo obelis, kurios po savim 
slepia jos numylėtąsias lėlės.
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LITHUANIA UNDER SOVIET
Speaking generally, until 1939 

Lithuanian relations with Soviet 
Russia remained friendly. By the 
Treaty of Moscow of July 12th, 1920, 
Soviet Russia recognized Lithuania 
as a sovereign and independent State, 
and renounced forever all her claims 
to Lithuanian territory. Article 1 
of this treaty reads as follows:—

“In conformity with the right 
declared by the Russian Socialist 
Federated Soviet Republic of all 
peoples to a free, self-determina
tion, including the right of full 
secession from the State of which 
they were a part, Russia recognizes 
without any reserve the sovereignty 
and independence of the State of 
Lithuania with all juridical conse
quences resulting from such recog
nition, and voluntarily and for
ever renounces all sovereign rights 
possessed by Russia over the Lith
uanian people and territory.

“The fact that Lithuania was 
ever under Russian sovereignty 
does not place the Lithuanian' 
people and their territory under 
any obligation to Russia.”
Six years later a Non-Aggression 

Paet between Lithuania and the 
Soviet Union was signed at Moscow 
on,September 28th, 1926, whereby the 
Soviet Union again reaffirmed its 
guarantee of the Lithuanian fron
tiers. It was renewed in 1931 for 
five years, with an additional clause 
providing that it shall remain auto
matically in force unless six months’ 
previous notice be given by either 
party of its intention to terminate it. 
Neither party has ever invoked this 
clause. The Non-Aggression Pact 
thus remains in force. Tn 1933 it 
was strengthened by the conclusion 
of a Convention defining aggression 
which, inter alia, provided thjj. “no 
considerations of a political, military, 
economic or any other nature shall 
serve as an excuse or justification 
for aggression.”
’ Then soon after the outbreak of 

the present war Lithuania was forced 
by Soviet Russia to sign, on October 
10, 1939, the so-called Mutual Assis
tance Pact, in accordance with which 
she was compelled to admit Soviet 
garrisons and to grant air bases on 
Lithuanian territory. Even on this 

occasion the Soviet Government again 
solemnly reiterated its promise to 
respect Lithuania’s sovereignty , and 
not to interfere in Lithuanian inter
nal affairs. Article VIT of this 
treaty reads:—

“Fulfilment of this treaty shall 
not in any way affect the sovereign 
rights of the contracting parties, 
in particular their State organiza
tion, economic and social systems, 
military measures, and generally 
the principle of non-intervention 
in internal affairs.”
Furthermore, on October 31st, 

1939, Foreign Commissar Molotov, 
in his speech to the Supreme Coun
cil of the U.S.S.R., speaking about 
this Mutual Assistance Paet, de
clared :—

“The Pacts with the , Baltic.
States in no way imply the intru
sion of the Soviet Union in the 
internal affairs of Estonia. Latvia 
or Lithuania as some foreign in
terests are trying to have it 
believed . . . These Pacts are in
spired by mutual respect for the 
governmental, social and economic 
system of each of the contracting 
parties ... We stand for an ezaet 
and honest fulfilment of agree
ments signed by us on a basis of 
mutuality and declare that foolish 
prattle of Sovietization of the Bal
tic States is of use merely to our 
common enemies and to all kinds 
of anti-Soviet provocateurs.”
In spite of all these treaty obliga

tions and friendly assurances, seven 
months later the Soviet armies were 
pollring into Lithuania. Having in 
loyal execution of the Pact of Mutual 
Assistance admitted previously large 
garrisons of Soviet troops in the 
newly-created bases, Lithuania found 
herself no longer in a position to put 
up any defence .against the invader. 
Moreover, any -armed resistance 
against the invading Russians would 
have forced the small Lithuanian 
Army into the arms of Nazi Germany 
for an inevitable internment—a per
spective whie'h the Lithuanian Gov
ernment wanted to avoid at any 
price. In the middle of June, 1940, 
the whole country was occupied. 
The Prime Minister Merkys was ar
rested and deported to a remote part 
of Soviet Russia. The same fate

OCCUPATION
befell a. large number of other 
Lithuanian leaders.

Together with the occupying army, 
special Soviet emissary V. G. Deka- 
nozov, Vice-Commissar of Foreign 
Affairs, arrived in Kaunas. Open 
intervention in the internal affairs 
of Lithuania now began. Demonstra
tions, with the participation of the 
Red Army, were organized and a 
puppet government, consisting of 
men chosen by the Soviet Legation 
in Lithuania, was put in power. Soon 
other measures were taken with a 
view to the legalization of the Soviet 
occupation. Upon orders received 
from Moscow, and under supervision 
of the Moscow emissaries, who were 
actively supported by the Red Army, 
new “elections” were organized. 
They were proclaimed on July 5th 
the polling took place on 14th and 
15th of July. (Exactly the same 
dates were fixed for Estonia and 
Latvia, and the whole process of 
“elections” was identical in all three 
Baltic States.)

, The entire organization of these 
elections was carried through with 
complete disregard for the electoral 
laws of Lithuania. All parties were 
suppressed and a new party, the so- 
called “Working People’s Union,” 
was specially formed by the emissa
ries of Moscow. All candidates put 
up independently of that Union were 
arbitrarily disqualified before the 
“elections.” Thus, only one list of 
candidates—that of the “Union”— 
was submitted to the voters, and it 
contained the exact number of can
didates to be elected. The “elec
tions” took place under close super
vision of Moscow emissaries and Red 
Army units and in an atmosphere of 
terror and intimidation. Everyone 
was to “vote” and have his or her 
passport stamped under the threat of 
becoming “an enemy of the people” 
for failure to do so.

It was announced that 95.51 per 
cent, of the electorate voted in favor 
of the “Working People’s Union” 
candidates. It appears, however, that 
the votes were not actually counted 
and were destroyed immediately 
thereafter. This is supported by the 
fact that the results of the “voting” 
were announced in one of the Lon
don papers twenty-four hours before 
the polls were closed! Nor does the 

claim of 95.51 per cent, of the elec
torate appear to be true. As became 
known later, only some 16-18 per 
cent, of the electorate actually 
“voted”.

One further feature of importance 
should be noted in connexion with 
these “elections.” During the short 
“electoral campaign” no question of 
joining Soviet Russia was raised or 
even mentioned. On the contrary, 
the only slogan of the campaign was 
in favor of ensuring “friendly rela
tions between Lithuania and Soviet 
Russia.” Since Lithuania has always 
been in favor of such friendly rela
tions and cjectively maintained them 
during the whole period of indepen
dence, it is likely that even those who 
did “vote” had hardly anticipated 
the surprise with which they were 
soon to be faced.

The “elections” over, the newly- 
elected members of the “People’s 
Simas” (Parliament) were convened 
on July 21st. The first and only 
question of business on their agenda 
was the passing of a resolution 
humbly requesting that Lithuania 
should be admitted into the Soviet 
Union. Having passed it, the 
“People’s Seimas” dispersed. The 
Soviet Union readily satisfied this 
wish and on August 3rd, 1940, 
Lithuania was declared to be a part 
of the Soviet Union.

Such, in brief, were the circum
stances in which Lithuania had her 
independence suppressed. It is now 
attempted to convince the world that 
the Lithuanian people have, of their 
own free will, asked to be incor
porated into the Soviet Union. As 
already stated, the Lithuanian people 
had nothing to do with it. All cre
dit for this performance is due to the 
Soviet Union and its Red Army. It 
was annexation pure and simple. It 
has been so duly certified by a reso
lution passed by the very “People’s 
Seimas” asking for incorporation of 
Lithuania into Soviet Russia, itere 
are relevant passages of that remark
able document:

“Now the people, helped by the 
mighty Red Army, have . . . estab
lished in their own country the 
Soviet Government ... If the 
people have been able to establish 
in their own country the only just 
order—the Soviet order—it is all 
due to the Soviet Union.”

(“Lithuania’s Fight for Freedom,” 
by E. J. Harrison.)

The Assignment.
The hoy was silent, eyes down

east. The Commander studied him 
intently. Then he moved a step 
closer, placed his arm on the youth’s 
shoulder and said softly:

“Jurgutis (Georgie), my dear boy 
. . . At this moment, you no longer 
are my wife’s brother — you are 
just a sixteen-year old lad to me 
. . . You, young fellows, are needed 
for the future of our people. You 
must leave the detachment.............
A place for you has already been 
found with a certain farmer. You 
will tend the. cattle herd at first. 
The papers are also in order . . . . 
You are leaving to-morrow.”

Jurgis looked up at the speaker 
in undisguised surprise. His mind 
was tortured by fleeting eontridic- 
tory thoughts and a dark shadow of 
disappointment came over his face.

“You said that to Petras, too?

8“Yes. ...”
“My brother consented?”
“I am not concerned with your 

consent, lad. These are orders, that’s 
all!”

“We shall escape. into another 
unit I”

The Commander impatiently re
placed his hand in his pocket.

“You are a child! 1 cannot con
vince you, but you yourself must 
realize the truth of what I sayI”

“You want to make cowherd 
boys of us! But we are soldiers! We 
want to be heroes in the most dif
ficult moments, in attack or de-

A FREEDOM FIGHTER’S DEATH
Reconstrued by R. Spalis, a Friend 

IV.

fence, freezing or frying. Tt seems 
to me that all Lithuanians are 
watching me. Here, and over there, 
in Germany, Siberia and America, 
—it seems that thousands of hands 
are blessing* me. It seems that not 
a single motion of mine passes un
noticed, in vain; just as on the 
cinema screen. And I will survive, 
I. tell you—over there, if not here!”

The older man smiled angrily.
“Listen to the cinema hero! . . .

I understand you, lad. . . . But 
that’s only a high school boy’s 
dream. They are watching you, 
they are glad — indeed! That may 
be so, but it is only those who suf
fer who watch or recall us. Here, 
or over there abroad, what business 
is it to them whether you scratch 
your pocket in anguish, whether 
your eyes are blown out — what 
of it? . . . Oh, you, child, no one 
'.:ven dreams of such heroes!”

A soft whistle interrupted the 
dramatic scene. Another broad- 
shouldered man, draped in a dirty 
long coat, came out of the lifting 
fog to replace the sentinel on duty. 
He addressed the youngster:

“ You have had your share of suf- i 
fering and now go to the devil!”

The leader intervened:
“Wait a moment. We have an

other assignment for him.”

The newcomer smiled wryly:
“You had better leave the boy 

alone. Don’t you see it’s a cold 
corpse? By the way, Mr. Comman
der. do you have a smoke?”

“I just finished the last one.”
“What a life! I’d give one half 

of my life for a cigarette. Give me 
a leaf and paper, at least.”

“Tn the dugout. I’ll send one 
over.” ,

“Thanks, Commander. I heard 
you received a newspaper?”

“We did.”
“Any news from the West or 

Germany?”
“They are rushing the resettle

ment of our refugees. 20,000 Lithu
anians expect to land in America.”

“Too bad, the lucky devils. At 
this very moment they may be 
warming themselves cozily before a 
fireplace in real rooms, while, we 
are expiring in cold and hopeless
ness ...”

“Oh the contrary, dear Jonas, I 
am glad. Maybe they’ll do some
thing for us. Maybe they’ll induce 
the Americans to lend us a couple 
of planes and landing bases out 
West, some radio sets, silencers . . . 
anl cartridges and hand grenades. 
. . . After all, those D.P.s are the 
living witnesses of our misfortune. 
They can’t forget us, they must re

mind the world of the Russian 
treacherly and unspeakable oppres
sion ! ”

“Will they, really? Ha, will they 
do anything? You know, when I 
view all those mutilated corpses of 
our comrades decorating the road
side trees, when I think of the un
ceasing persecution and sleepless
ness—the devil seizes me. It seems 
to me that when the refugees will 
come back, they’ll be able to tell 
more than we can. • After all, we 
will be unable to show our suffering, 
but they will bring a pile of papers 
and we will bow our heads before 
the heroes of the paper files.”

“Jonas ,you are wrong. Valuable 
people will remain such abroad, 
while weaklings and opportunists 
will show their true color. You 
must have noticed that some good- 
for-nothings had come home to lick 
the boots of the Russians. Some 
people curse those remaining safe 
in the West, some are glad for them, 
but I am simply envious. After all 
the hard treks, after the tiring ex
ploits, when my body is like a heavy 
log, I desire but one thing: to lie 
down for at least a week, to spend 
a quiet night, without danger, 
without the MVD. That is my sweet 
ambition! . . . But I would also like 
to know if the freemen of the for
tunate West appreciate their quiet 
sunmber? If I were there half-hun
gry and cold, I would still manage 
to smile and work for my homeland. 
What silly thoughts beset me! . . .”

(To be continued.)
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PAŠTO
NAUJAS ALD SKYRIUS.

BEECHWORTH. — ALD Mel
bourne Skyriaus pirmininkui K. 
Mieklažiui skatinant ir grupei vietos 
lietuviu ėmusis iniciatyvos, š.m. ge
gužes men. 8d., p. Stankumi vi čia us 
bute, ivyko vietos lietuviu susirinki
mas, kurio metu nutarta įsteigti 
ALD Beechworth ’o Skyrių. Susi
rinkimui pirmininkavo Alg. Liubin- 
skas, sekretoriavo K. Bielkevičius. 
Skyriaus Valdybon išrinkti: P. Štuo- 
pys. K. Bielkevičius, P. Liubinskas 
ir V. Gulbinas. Skyriaus vadova
vimo pareigas pereme p. P. Štuopys, 
o sekretoriaus pareigas — K. Bicl- 
kevičius. Be kitu pasirinktu darbu 
Skyrius nutarė toliau tęsti p. St. 
Stankunavičiaus pradėta Vokietijoj 
pasilikusiu našlaičiu ir ligoniu vaiku 
šelpimo darba.

ATVYKO IŠ AUSTRIJOS.
Š. men. 6 d. Sydnejaus uostau 

įplaukė PROTEA laivas, kuriuo 
Australijos krantus pasiekė kartu 
su kitu tautu išvietintais asmeni
mis būrelis lietuviu, ligi šiol gyve
nusiu Austrijoje. Atvyko šie asme
nys: Algirdas Druskinis. .Jonas 
Karvelis su sūnum (iš Schwein- 
furto), Antanas Kiužauskas, Alek
sandro Mauragiaus 5 asmenų šeima, 
Jono Meiliūno 3 asm. teima, Vla
do Meškelio 4 asm. šeima, Juozas 
Muraskauskas, Edvardas Naujokai
tis su žmona, įfono Peteraičio 4 
asm. šeima. Stasys Radzevičius su 
žmona. Henriko Rimgaudo 4 asm. 
šeima, Motiejaus šeškaus 4 asm. 
šeima ir Vladas Šukys.

Visi atvykusieji išvyko iš Sydne
jaus uosto i Bathursio stovykla.

“VILTIES” ŽURNALAS.
Neseniai Vokietijoje pasirodęs mok

slo, kultūros ir politikos žurnalas 
“Viltis” jau pasiekė ir Australija. 
Žurnalas iliustruotas, gausius rink
tine medžiaga. Įprastinio žurnalams 
formato, 52 pusi. Redaguojamas 
Balio Gaidžiuno. Pirmasis žurnalo 
numeris teikia pasigėrėtina ispudi. 
Leidėjai jo kaina nustatė Australi
joje 5 Šil.

Tautiečiai norėdami ši žurnalą 
įsigyti prašomi užsakymą siusti šiuo 
adresu: Mr. J. Žukauskas, 22 Rand
wick St.. Ra nd wick, Sydney. Apart 
5 šil. pridėtinas persiuntimo išlaidoms 
IĮ peno pašto ženklas.

MUSU KELIAS 
didžiausias tremtyje lietuviu j 
laikraštis, išeinąs Vokietijoj j 
du kart savaitėje, galima užsi- : 
sakyti pas atstovą Australi- j 
joje. Menesiui kaštuoja tik 3 į 
šil. Rašyti: . Mockunas, 68 Į 
Stuart Rd.. Dulwich, Adelaide, :
S.A.

Skolingi “Musu Keliui” taip Ė 
pat prašomi atsilyginti tuo : 
pačiu adresu.

i KAIP ĮSIGYTI nama? Į
I Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i NEW SOUTH j 
I WALES CO-OPERATIVE BUILDING & INVESTMENT

SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios). • ,
Čia taip pat galima investuoti atliekamus pinigus depozitams arba 
akcijoms. 5% palūkanų mokama investuotoms akcijoms.
Smulkiau teiraukitės:

W. G. POOLEY (Sekretorius), Į
5th Floor, Federation House, t

Į 166 PHILLIP STREET, SYDNEY. . i

y
N.S.W. GELEŽINKELIUOSE 
DIRBANTIEMS ŽINOTINA.

Š.m. balandžio 14 d. iš Bathursto 
pereinamosios stovyklos i Sydneju 
atvyko pirmoji didesne grupe emi
grantu, paskirtu geležinkeliu dar
bams; ju tarpe ir keliolika lietuviu. 
Naujieji geležinkelininkai buvo su
skirstyti i įvairias N.S.W. geležinke
liu darbovietes ir pačiame Sydnejaus 
mieste. Jie apgyvndinti Sydnejaus 
priemiesty, Chulloroje, geležinkeli
ninku stovykloje.

Vos pradėjus dirbti, keli energingi 
pabaltiečiai naujuju geležinkelininku 
būkles pagerinimo labui įvairiais 
klausimais kreipėsi i atitinkamas 
įstaigas. Padalytieji žygiai nenuėjo 
veltui. Šiomis dienomis N.S.W. 
Geležinkeliu Departamentas oficia
liai pranešė, kad, neturintieji teises 
i “Home Pass”, naujieji emigrantai 
darbininkai, kuriu šeimos gyvena to
kiose šeimų stovyklose, kaip I’ran- 
quinty ir Covvra, gali gauti nemoka- 

jmus geležinkeliu bilietus viena karta 
per dvi savaites tikslu aplankyti 
savo šeimas.—

V. Šniukšta.

MUSU KREPŠININKAI N.S.W. 
TURNYRE.

Š.m. gegužes men. 28-29 d.d. 
Lithgovv’e vyko tradicinis N.S.W. 
krepšinio turnyras. Netoliese gyve
nas jau mums pažįstamas krepšinin
kas V. Šutas, nesigailėdamas ne
mažu išlaidu, sudarė lietuviu ko
manda ir po Lithgow’o klubo vėlia
va išvedė ja kovon. Musu krepši
ninku tik grynas penketukas: V. 
Šutas, R. Gasiunas, A. Laukaitis, A. 
Ramanauskas ir P. Pilka. Be jokio 
pakaitalo. Laimėjęs ketvertas 
rungtynes, stojo kautis prieš New
castle Police Club, europietinio 
lygio komanda. Ketvertą minučių 
prieš rungtynių pabaiga Laukaitis 
išfauluojamas ir tenka kovoti ketu
riems. Nelaime lietuviu puseje ir 
baudinio vienas taškas “Sakalui” 
atneša pralaimejima. Kita diena 
“Sakalas” išeina pusbaigmio su 
Sydnejaus U-to komanda, kurioje 
žaidžia egiptietis Iceroc, dalyvavęs 
Europos pirmenybėse Rygoj, vie
nas kinietis ir amerikietis. Koman
da susižaidžiusi ir gana aukštoko 
lygio. “Sakalas” jau nepajėgus 
prieš juos laimėti, bet pralaimi vos 
4 tašku skirtumu. U-tas laimi tur
nyre pirmąją vieta, Police Club — 
antaraja, ir “Sakalui” atitenka 
trečioji vieta.

Nors musu žaidėjai pavieniai bu
vo daug pranašesni, bet sugužėję iš 
atskiru vietovių be treniruočių ir 
susižaidiino turėjo pora rungtynių 
pralošti. Vietos spauda labai plačiai 
ir palankiai atsiliepe apie lietuviu 
penketuką, pareikšdama, kad tik 
per klaida jis neteko pirmosios vie
tos. Džiugu, kad lietuviai sportinin
kai, nors ir išsidraikė po įvairius 
Australijos kampus, su eutuzijazmu 
kultivuoja musu tautos pamėgta 
sportą.—St. P-kas.

Visada ofieijoziškai nuosaikus ir 
santūrūs “Le Monde” neišlaiko ir 
neįprastai riebiomis raidėmis skelbia: 
“Dans un atmosphere de cordialite 
et de confianee la conference des 
Quatre a adopte 1‘ordre du jour” . . . 
Puiki nuotaika. Višinskis per balių 
pas Prancūzijos Prezidentą poniai 
Bevin ir i ranka takštelėjo. “Le 
Monde” iš džiaugsmo nebesusilaiko 
ir vedamajame daro išvadas, ar tik, 
pagaliau, nebus einama prie visuo
tino pokario problemų sprendimo? 
Bet klaustuka ir “Le Monde” pade
da .. .

Gegužes 23 d. žurnalistu, filminin- 
ku ir fotoreporteriu sutikti vienas po 
kito atvyko Acheson’as, Schuman’as, 
Bevin’as ir Vyšinskis. Pastarasis, 
kaip ir visada, paskutinis išsirito iš 
liuksusinio amerikoniško modelio 
Zis-se.

Įdomu buvo stebėti Acheson’a. 
kuris oficialiai pirma karta Pary
žiuje. Po rūsčiai rimto Marshall’io, 
Acheson’as daro “svietiškesnio” di
plomato ispudi: elegantiškas, su ma
lonia šypsena, jis patraukė tuoj pat 
Paryžiaus dėmėsi, sako, kad nemažiau 
ir poniu. Kukliausias iš visu Schu
man as. Jis neturi liuksusinio auto
mobilio. kukliai važinėja prancūzi
šku “Volkswagen” 15 CV Citroen, 
tarytum tai butu eilinis kontoros 
tarnautojas. Jis kuklus ne del rekla
mos. toks jau žmogus. Viengungis, 
dažnai valgo pirmame pakliuvusiame 
restorane, o kai buvo premjeru, tai ir 
miegoti namo dažnai negrįždavo, o 
prisnusijavo kareiviškoje lovoje vie
name Parlamento kambaryje. Pa
skutiniuoju atvykęs, Vyšinskis pirma 
pakratė ranka Schuman’ui kaip šei
mininkui. ir plačiai šypsodamasis 
pasveikino Acheson’a ir Bėriu’a. Iš 
to ir kilo toji “nuoširdumo ir pasi
tikėjimo atmosfera” . . .

Konferencija vyksta Sagan’o rū
muose. Malakoff’o alėjoje, netoli 
Etoile. Rūmai priklauso Napoleono 
“diktatoriaus” Taleyrand’o anūkei, 
kuri šiuo metu gyVena. berods. New 
Yorke. Konferencija pusiau slapto 
pobūdžio. Kiekviena delegacija duo
da pranešimus specialiose spaudos 
konferencijose: amerikiečiai Crillon ’o 
ir britai Bristol’io viešbučiuose, o 
prancūzai — Quai d’Orsay. Rusai 
kviečiasi tik nedaugeli žurnalistu i 
savo ambasada, kur draugas Pavlo
vas aiškina šachmatinius Višinskio 
ėjimus. Pavlovas 1946 m. Taikos 
konferencijoje Paryžiuje buvo oficia
liu Molotovo vertėju. Pirmoje spau
dos konferencijoje Pavlovas patvir
tino. kad “rusu delegacija nėra pesi
mistiškai nusiteikusi” . . .

įdomiausia Crillon’o konferenci
jose. kurios pavadintos “bar ameri- 
cain”. Konferencijos dažnai vyk
sta “cocktail” laiku, jose dalyvauja 
armija iš viso pasaulio kampu su
plaukusiu žurnalistu. Daug veidu

Sveikinimas.
Tnž. J. Motiejūną, buv. ALD 

Valdybos rice-pirmininka. ir 
Ponia, susi laukusius dukreles, 
sveikiname ir linkime Mažytei 
laimingai augti.

A. A. Bauze su šeima.

VĖSINAMOS NUOŠIRDUMU ĮKAITUSIOS GALVOS
MUSU PASTOGES ^korespondentas Paryžiuje apie Keturiu Konferen

cija.
matytu UNO konferencijoje — tai 
keliauja užsienio korespondentai, 
buvoję Jaltos, Teherano, Maskvos, 
Casablanca. Potsdamo ir kitose isto- 
riue.se konferencijose. Jie ramiai 
gurkšnoja Wyske ar Ginfizz i rnesi- 
varžydami pateikia pačius fantasti
škiausius klausimus. Pamate savo 
tarpe didele diplomatine “žuvi”. jie 
nesivaržo takštelti per petį ir tiesiog 
suktu klausimu išprovokuoti, nors 
“kalbėtojai” labai santūrūs, ypač ši 
karta, kai konferencija dvieju daliu: 
slapto pobūdžio, apie kuria dar duo
dama šiek tiek žinių ir' “privačiu 
pasikalbėjimu”, apie kuriuos visiškai 
nieko nesakoma, Šie pasikalbėjimai, 
be abejo, yra patys reikšmingiausi.

Taip besikuaisiodami žurnalistai 
sužino daug dalyku ir konferencija 
maždaug nebetenka “slaptumo.” 
Atrodo, kad ten nėra snaudžiama, o 
vyksta gyvo pobūdžio pasišnekėjimai. 
Acheson’as pareiškia, kad bent karta 
reikia Vokietijos klausima išspręsti, 
gi Vyšinskis pastebi, kad “butu gera, 
kad pavyktu nors išnagrinėti.” “O 
tai jau busią lyg ir išspręsta. Tada 
Bevin’as kirsteli: “Tai priklauso nuo 
Jtisu,” Vyšinskis atsako: “Aš esu 
šito susirinkimo tik ketvirtadalis” . . .

Nuoširdumu įkaitusias vakariečiu 
galvas Vyšinskis jau pirmomis mi
nutėmis atvėsino, paprašydamas sva
rstyti ir Japonijos reikalus . . . Prie 
ko čia Japonija? Šitas pokštas nei 
originalus, nei naujas. 1947m. Ke
turiu konferencijoje Maskvoje garbus 
Molotovas užsiprašė svarstyti Kini
jos reikalus: Kinijos suvienijimas, 
sudemokrathumas. pilietinio karo 
sustabdymas ir bendras visu > jegu 
įjungimas i valdymą. Tai buvo Mo
lotovo propagandiniai triukai. Šian
dien panašiai elgiasi Vyšinskis. Vie
toj Vokietijos ssiulo tartis del Japo
nijos. Ar ne wistiek. bile ka nagri- 
netii. Očia, bee to. gal vakariečiai 
susipainios, išsiggas ir bus galas Mac- 
Arthur’o diktatturai.

Mus. be abejjb. daugiau įdomauja 
ne baliaus atmosfera pas Prancūzijos 
prezidentą, bet toji, kuri ruošiama 
Maskvoje. Gi ten šiuo metu, kaip 
tik Keturiu konferencijos išvakarė
mis. pradėta rodyti heroiška filmą 
“Stalingrado mušis”, kiir veikia 
pats Stalinas. Molotovas ir kiti Krem
liaus dėdės. O ir plepa jie. oi . . . 
Churchill’is pats didžiausias karo 
kurstytojas ir antirusiškos politikos 
organizatorius, jau karo metu kur
stės anglosaksus žygiu prieš Maskva. 
Tai tvirtina pats Stalinas. Daug pi
piru užberiama ant Vakaru. Maskva 
žino ka daro, taigi filmą paleista 
visai laiku.

Ketvirta diena Paryžiaus spauda 
jau pilna pasimizmo. Tas pats “Le 
Monde” jau be “atmosferos”, nes 
“Monsieur Vyšinskio taktika ir tik
slai kasdien vis labiau išryškėja”.

Reziumuodamas savo pastabas apie 
konferencija, aš, ir labai norėdamas, 
neišgaliu šaudyti iš didžiųjų armo- 
■ii. juoba kad ir pati rimčiausioji 
Paryžiaus spauda i ketvirta diena 
imasi tik pistolietu . . . Tūlas opti
mizmas nyksta valandomis, o mili
jonines mases daugiau jaudinasi del 
turtingojo princo Aly Khan’o vestu
vių su Rita Hayworth ir del 20 mili
jonu vertes žiedo, jai padovanoto, 
negu del Vyšinskio atmosferos . . . 
Konferencijos aprašymai jau ketvirta 
diena iš pirmųjų vietų persikėle i 
eilines. Bet nevertinti jos negalima. 
Kaip Maskva atšaukė Berlyno blo
kada turėdama savo konkrečius tik
slus. taip visi Keturi ieško ko nors 
Paryžiuje . . . Lemiamuosius įvykius 
konferencija pastums dideliu žing
sniu priekin. Tai bus pats didžiau
sias Vakaru laimėjimas, o musu vil- 
Čiu pradžia.

Paryžius, birželio men. pradžia.
Zig. Urbž.

Pobūvis — Vakaras.
ALD Svdnejaus Skvrius š.men. 

18d. 8 vai. vak. rengia lietuviška 
pobūvi — vakara, kuris ivyks St. 
Paul’io Parapijos saleje. New Can
terbury Road. Dulwich Hill.

Nepra leistina proga linksmai ir 
kultūringai pasilinksminti. Prašoma 
atsivesti ir draugu — australu. Gros 
gera muzika. įėjimas 3 šil. Svečiai 
neblaiviame stovyje nebus toleruo
jami.

Skyriaus Valdyba. 1
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