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PASTANGOS ATIDARYTI JAV 
POLITIKAMS AKIS.

NEW YORKAS. A.Ą.P.—JAV 
Respublikonu Partijos vadas Tho
mas Dewey pabrėžė klaidinga JAV 
vyriausybes manymą, kad išlaikant 
laisva Europa, kartu bus išlaikytas 
ir laisvas pasaulis. Jis iškėlė būtina, 
reikalu susirūpinti gelbejimu viso 
pasaulio, kuriant stipria Vakaru 
Europos, Afrikos, Šiaurės Ameri
kos, Pietų Amerikos ir Australijos 
kontinentu sąjungą. “Laikas mums 
atidaryti akis ir pamatyti visa pa
sauli”—pabrėžė Thomas Dewey, 
kalbėdamas apie besiplečianti So
vietu pavoju. “Mes nukreipėm sa
vo dėmėsi i Europa, tuo tarpu Azija 
atitenka komunistams, gi Afrikoje 
taip pat smarkiai išvystoma komu
nistu veikla.’’ Toliau Thomas De
wey pasisakė, nemanas,” kad So
vietu Politbiuras butu toks kvailas, 
kad pakeistu šaltaji kara šaudan
čiuoju karu,” nes “per paskutinius 
keturis taikos metus Sovietai dau
giau laimėjo, kaip bet kuri kita tau
ta viso karo metu.”

TRIESTE — ITALIŠKOS 
NUOTAIKOS.

LONDONAS. A.A.P. — Triesto 
miesto tarybos rinkiniuose su žymia 
persvara laimėjo pro-itališkos par
tijos su 107000 balsu prieš 60000 
balsu. Nors buvo renkama tik 60 
miesto tarybos nariu, tačiau šie 
rinkiniai faktiškai buvo balsavimai, 
kam turi priklausyti laisvas Triest 
miestas: laisvai teritorijai, italams 
ar jugoslavams. Išrinktoji nauja 
Triesto miesto taryba valdys miestą 
Sąjungininku karines valdžios 
priežiūroje.

J. A. VALSTYBĖSE EKONOMINE KRIZE 
MAŽINS GINKLAVIMOSI IŠLAIDAS.

VAŠINGTONAS. Ą.Ą.P.—Prezi- 
dento Trumano Ekonomine Patarė
ju Taryba praneša, kad dvieju-triju 
ateinančiu menesiu būvyje bedar
biu skaičius Amerikoje gali pasiekti 
4 milijonus, gi per šešis menesius 
šis skaičius gali pasiekti 5-6 mili
jonus. Šiuos Įspėjimus“ galvoj turė
damas, prezidentas Trumanas pla
nuoja padidinti mokesčius, valštv-

RAUDONAI NUDAŽYTAS 
FAŠIZMAS.

LONDONAS. A.A.P. — Vakaru 
Vokietijos Socialdemokratu partijos 
vadas dr. K. Shumacher’is, kalbėda
mas Gėlsenbirehene 75000 miniai, 
pareiškė, kad maršalas Stalinas yra 
antrasis karo nusikaltėlis po Hit
lerio. Savo kalboje jis užakcentavo, 
kad . komunizmas yra niekas kitas, 
kaip raudonai nudažytas fašizmas. 
Jis dar primine, kad vokiečiai nori 
mokėti reparacijas, tačiau jie neno
ri imtis savižudybes, turint galvoje 
reparacijų tikslus. Toliau savo kal
boje jis smarkiai kritikavo Sajun- 
ginninku politika del išmontavimo 
Vokietijos fabriku.

PRADĖJO VEIKTI MASONAI.
FRANKFURTAS. —. Vokietijos 

masonai per. savaite isteige pirma 
savo lože. Didžiuoju meisteriu iš
rinktas bavaras dr. T. Vogel’is. Hit
lerio laikais masonu veikimas buvo 
labai griežtai nuslopintas. Šiuo me
tu atgaivintas Vokietijos masonu 
veikimas pirma karta išeina i vie
šuma.

PASIBAIGĖ PARYŽIAUS KONFERENCIJA
DEL VIENALYTES VOKIETIJOS NESUSITARTA. — AUSTRIJA 

LIEKA SENOSE SIENOSE.
PARYŽIUS. A.A.P.—Birželio 20 

d. Keturiu Konferencija baigė savo 
darbą.. Susitarta del Austrijos, gi 
del Vokietijos vienumo nesusitarta 
ir paliktas ligšiolinio bendradarbia
vimo kelias, pašalinant Berlyno 
blokada.

LONDONAS. A.A.P.—Kaip Reu- 
terio korespondentas iš Paryžiaus 
praneša, Vakaru valstybių ir So
vietu Rusijos užsieniu reikalu mini
sterial susitarė del bendros veiks
mingos ir ahipusine.s organizacijos, 
kad-luitu įgalinama atstatyti preky
ba tarp vakariniu ir rytiniu Vokie
tijos zonų. Reuterio koresponden
tas praneša ir apie kitus Keturiu 
Konferencijoje pasiektus susitari
mas. — Susitarta atstatyti Austri
ja tose sienose, kurias ji turėjo prieš 
ateinant Hitlerio valdžiai; tokiu 
bildu, Sovietai dabar atsisakė toliau 
remti Jugoslavijos ligi šiol reiškia
mas pretenzijas del kai kuriu Aus
trijos teritorijų. Pagal ši susitari
mą, Sovietu Rusija gauna iš Austri
jos 37į milijonu sv: sterlingu už nuo 
seniau jos reikštas pretenzijas del 
palikto Austrijoje nacinio vokiečiu 
turto. Toliau susitarta, kad sekan
čioje UNO sesijoje rugsėjo men. 
Keturiu Didžiųjų atstovai susitars 
ulei kitos Keturiu Konferencijos. 
Del Vokietijos taip susitarta: ‘‘Ke
turios Didžiosios Valstybes tarsis 
tarpusavyje del sumažinimo sunku
mu ir iiesklandunmu, kuriuos iššau

binio masto taupymą ir sumažinimą 
ginklavimosi išlaidu. ‘ Planuojama 
nuo ginklavimosi išlaidu nubraukti 
apie 1000 milijonu doleriu. Šiuo 
metu JAV labai daug kalbama apie 
ištiksiančia didele ekonomine krize. 
Vieni ekonominiai sluogsniai tei
gia, kad tokia kfize neišvengiamai 
jau prasidėjusi ir plečiasi toliau, o 
kiti vėl teigia, kad ekonomine JAV 
padėtis nesanti aliarmuojanti. Pre
zidentas Trumanas pareiškė, nema
nas, kad JAV artėtu prie ekonomi
nes krizes.

JAV NOTA IR IZRAELIUI.
NEW YORKAS. A.A.P.—JAV 

iteike neseniai Izraelio valstybei no
ta, kurioje reikalaujama keisti lai
kysena arabu atžvilgiu ir laikytis 
UN0 nustatytu Izraelio valstybei 
nuostatu. Paskutiniame pasiustos 
notos punkte įspėjama, kad tuo at
veju, kai Izraelio valstybe ir toliau 
ignoruos UNO nustatybus principus 
bei nevertins JAV patarimu del tai
kos išlaikymo Palestinoje, JAV vald
žia su apgailestavimu turės prieiti 
išvados, kad del Izraelio valstybes 
neišvengiamai reikia susidaryti 
kitokia nuomone.

JAV NESIBAIDO AZIJATU.
VAŠINGTONAS. DAILY MIR

ROR.—JAV Atstovu Rūmai priėmė 
istatyma. leidžianti nuo 1924 metu 
gyv. japonams ir kt. azijatams pa
sidaryti Amerikos piliečiais. Sena
tui priėmus ši istatyma, tai paliestu 
85.000 japonu ir 3.300 korėjiečiu ir 
145 kt. azijatus.

kia, veikiančios Vokietijoje dvi skir
tingos sistemos”. Be to Konferen
cija skelbia savo susitarimą apie, 
tai, kad “Keturios Didžiosios Val
stybes lengvins gyventoju ir prekių 
judėjimą, kad tuo budu butu įgali
nama tarpzohihe Vokietijos pre
kyba.” — Porai dienu Konferenci
jos posėdžiai buvo pertraukti, nes 
Britu užs. reikalu ministeris Beei
nąs ir Erąnenzijps ųžs. reik, inini- 
steris Shnmanas buvo išvykę i' 
Luxemburga, kur jie dalyvavo Va
karų Valstybių Sąjungos posėdžiu
ose. Šioje Luxemburgo konferen
cijoje Vakaru Europos valstybes 
tarėsi del bendro gynimosi plano.

VATIKANAS PASMERKĖ 
KLASTA.

LONDONAS. A.A.P.—Birželio 20 
d. Vatikanas ekskomunikavo Čeko
slovakijos “Katalikų Akcija.” kuria 
yra neseniai .suorganizavusi komu
nistine Čekoslovakijos vyriausybe. 
Minima organizacija siekia .sukom
promituoti Čekoslovakijoje besireiš
kianti stipru kataliku veikimą, ku
riam vadovauja Pragos arkivykupas 
dr. J. Beran’as, šiuo metu jau ap
suptas savo gyvenamoje vietoje ko
munistiniu sargybiniu. Iš Vatikano 
skelbiama, kad dr. J. Beran’as net- 

' rukus bus išrinktas kardinolu. Ko
munistu valdžia Čekoslovakijoje jau 
siieme artimiausius askivyskųpo Be- 
rau’o bendradarbius kunigus.

KALBĖJIMO LAISVE.
VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 

Aukščiausias Teismas vienos bylos 
sprendime parėmė kalbėjimo laisves 
teise, nepaisant kad kalbos laisve bu
tu visuomenes nerimo ar pykčio prie
žastim.

MOTERIS — JAV IŽDININKAS.
NEW YORKAS. A.A.P.—Prezi

dentas Trumanas paskyrė JAV
iždininku 41) m. amž. moteri Georgui 
Nųese Clark. Nuo 1936 m. ji yra De- 
mp^atn.Č partijos tautinio komiteto 
narys ir nuo 1937 ui. Valstybes 
Banko Rielilan (Kanzase) piruiimn- 
ke.”Jei Senatas jos paskyrimą pat
virtinsi jos parašas atsidurs aut 
Amerikos banknotu.

MASKVOS RADIJAS APIE EMIGRANTUS AUSTRALIJOJE
INFORMACIJA PAGAL SOVIETINI MĄSTĄ.

LONDONAS. A.A.P. Birželio 
19 d.—Maskvos radijas vakar pra
nešė, kad Australija naudoja išvie- 
tintus Europos asmenis vergu dar
bui... Radijas pridūrė: “Iš Vakaru 
Europos Australija atsigabeno 
20000 išvietintu asmenų. Jiems bu
vo pažadėtas geras darbas ir gyve
nimas, ir jie buvo verčiami gąsdini
mais?’ “Nevienas iš ju nežinojo, 
kad jie pasmerkiami vergijai ir bai
siam gyvenimui ir, kad jie bus at
skirti nuo žmonų ir vaiku.“ “Aus
tralijos priėmimo pasveikinimas 
buvo kalėjimas, Baltieji Europos 
vergai buvo paskirstyti tarp darb
daviu ir panaudoti sunkiausiam fizi
niam darbui.” “Jiems buvo atim

AUSTRALIJAI GRESIA VISUO
TINIS ANGLIAKASIU STREIKAS.

Nepaisant Australijos vyriausybes 
geros valios pastangų rasti tinkamo 
susitarimo išeities, birželio 16 d. 
įvairiose Australijos valstijose iyyko 
streikiniai angliakasių unijų susi
rinkimai, kuriu metu buvo nubal
suota biržei jo 27 d. pradėti visuo
tini Australijos angliakasiu streiką, 
šiuo streiku angliakasiai nori pa
siekti kai kuriu savo turimu teisiu 
išplėtimo, aukštesniu atlyginimu ir 
geresniu darbo sąlygų. Streikiniai 
birželio 16 d. susirinkimai daugelyje 
vietų buvo labai menki, šiaurinėse 
kasyklose iš 10000 angliakasiu 
balsavimuose tedalyvavo tik 4000. 
Vakaru Australijos angliakasiai iš 
viso atmete generalinio streiko pą- 
siulyma. Birželio 16 dienos streiki
niai susirinkimai ir ju nutarimai pa
rode ne tiek pačiu angliakasiu 
stipruma, kiek angliakasiu uniju 
vadovybių akcijos jėga. Ta diena 
visuotinai nutrauktas vienai dienai 
angliakasiu darbas ineše nemažo 
sutrikimo ekonominiu Australijos 
gyvenimam Jei nubalsuotas birželio 
27 d. visuotinis angliakasiu streikas 
tikrai įvyktu, jis katastrofingai pa
veiktu Australijos ūki, juo labiau 
nežinant, kiek ilgai jis traktu. Ta
čiau tikimasi, kad Australijos vy
riausybe ras budu. kaip išvengti šios 
ūkines katastrofos ir su angliakasiu 
vadovybėmis vienokiu ar kitokiu 
hudu susitars. Apie susitarimo ga
limybes geru vilčių pareiškia ir vy
riausias Angliakasiu Federacijos 
vadas I. Williauis’as.
IŠRADIMAS PRIEŠ JUROS LIGA.

LONDONAS. — Kaip praneša 
Haity Mirror. J. A. Valstybėse paga
liau isi'ašta priemone apsisaugoji
mui nuo jurosligos. Naujai išrastus 
vaistas pavadintas draniamiiiuN Jis 
jail išbandytas ir netrukus jo nau
dojimas bus imanojnas visame 
pasaulyje.

Bus įmanomas tarpplanetarinis 
susisiekimas. NEW YORKAS, 
A.A.P.—Vdkietys dr. Walther Rie
del. V2 išradėjas, mano, kad ateityje 
bus įmanomas tarpplanetarinis su
sisiekimas. W. Riedelis, kuris Hit
lerio laikais buvo Peenemunde’s 
raketinio centro direktorius, šiuo 
metu tolimesniems darbams yra 
užangažuotas JAV oriniu pajėgu. 
Toksai susisiekimas įgyvendinti bu
siąs įmanomas maždaug po 40-50 
me 

tos bet kurios žmogaus teises.” 
“Darbdaviai naudoja juos kaip 
streiklaužius trukdymui Australijos 
darbininku kovos del geresniu gy-1 
veninio sąlygų.—“Kaip Daily Tele- 
grąf žinių tarnyba dar praneša, 
Maskvos radijas kalbėjo ir apie, tai, 
kad “Inžinieriai, gydytojai ir .teit 
surinkai dirba kaip krovėjai ir ak
menskaldžiai; visos moterys, kokios 
profesijos jos bebutu, paskirtos 
dirbti tarnaitėmis privačiuose na
muose.”’ Dar primenama apie tai, 
kad “Vienas vyras be teismo buvo 
nubaustas ketvertais menesiais kalė
jimo už tai, kad drįso pasiskusti 
neišpildytu pažadu del geru algų 
bei darbo sąlygų.”

1
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NAUJOS DEPORTACIJOS IŠ PABALTIJO KRAŠTU STALINAS NORI SUSILAUKTI 1OO METU
“Ne vienas kitas anapus geleži

nes uždangos atsidūręs kraštas nėra 
taip hermetiškai uždarytas ir atkir
stas nuo bet kokio susižinojimo su 
pasauliu, kaip buvusios Pabaltijo 
respublikos, “rašo šveicaru laikra
štis ‘Basler Nachrichten’.” Toliau 
laikraštis praneša, kad i Švedija ir 
Danija pabėgusiųjų pasakojimais 
šių valstybių rusifikacija varoma 
sparčiu tempu. Šistematingomis de
portacijomis vietos gyventojai nuo
lat mažinami ir keičiami atgabentais 
komunistais, kurie palaipsniai uži
ma visas svarbiąsias vietas admini
stracijoje, ekonominiame ir kultūri
niame gyvenime.

Švedu laikraščiai praneša, kad 
Pabaltijo kraštuose prasidėjusi nau
ju deportacijų banga, kurios apimtis 
milžiniška. Šios žinios visiškai 
sutampa su grįžtančiu vokiečiu ka
ro belaisviu pasakojimais. Kovo 22 
d. karo belaisviai Vilniaus stotyje 
mate 50-60 vagonu traukini, pilna 
deportuojamu lietuviu. Prekiniu 
vagonu langai buvę užkalti groto
mis. Vežamieji beviltiškai šaukė 
belaisviaims: “Pasakykit laisvajam 
pasauliui, kas čia dabar daroma!” 
Kitas vokiečiu belaisviu transpor
tas tarp kovo 23 ir 25 d. Kuibyševo- 
Smolensko ruože susitikęs nemažiau 
28 traukiniu. Visuose buvę Pabal

DP VALSTYBE AFRIKOJE
Latviu sąjungą Europos Unija 

šiomis dienomis gavo idoma infor
macija iš švedu inžinieriaus Dago 
Domelio; kuris nesenai atkreipė 
pasaulio dėmėsi i save, kaip DP 
valstybes projekto autorius ir da-, 
bar keliauja po Vakaru Europa pro- 
pagnuodamas savo idėja. Prie
šingai kitiems, dažnai fantastiškięms 
DP problemos sprendimo projek
tams, Romelis pripažinta, kad išvie- 
tintuju asmenų likimą sprendžiant, 
svarbu išklausyti ir pąčiu DP nuo
mones, sudarant iš gabesniųjų ju 
tarpe nedideli “smegenų trestą.“ 
Romelis savo projektą pavadinęs 

tijo. daugiausiai Lietuvos ir Latvi
jos deportuojamieji gyventojai. 
Vienoj stoty j vokiečiams pavykę su 
deportuojamais pasikalbėti. Šių ne
laimingųjų dauguma sudarė ūkinin
ko šeimos: vyrai, moterys ir įvai
raus amžiaus vaikai. Išvykimui 
pasiruošti rusai tedave jiems puse 
valandos laiko. Ūkininku pasiprie
šinimui kolchozacijai rusai atsiuntė 
Latvijon net trys šarvuočiu divizi
jas. Estijoje gyventoju skaičius 
sumažėjęs iki 800.000. Pastarisiais 
metais apie 100.000 pabege i užsieni, 
o su viršum 200.000 deportuota i 
Sibirą. Iš pajūrio kraštu visi evakuoti. 
Tartu mieste, kurio gyventoju puse 
jau esą rusai, dauguma profesorių 
deportuota ir visos universiteto ka
tedras atiduotos rusams ir estu 
kilmes komunistams. Estijos komu
nistu partijoje esą 15.000 rusu ir 
tik 3.500 estu.

Balandžio pradžioje buvę paste
bėta daug traukiniu Minsko — 
Lietuvos Brastos — Baranovičių 
link. Jie gabene i vakarus rusu 
darbininkus ir kolchozninkus, kurie 
apgyvendinami ištremtųjų sodybo
se. Kaip patikimi šaltiniai nuro
do, deportuojamieji didžiąją dali
mi gabenami i Sibirą miško kirti
mo darbams.—LLV/SB.

Išvietintuju Asmenų Rehabilitaci- 
jos Planu, kuris pirmon eilen siūlo 
sudaryti autonomine st riti Šiaurės 
Afrikoje, kaipo visu ar keliu Vakaru 
demokratijų mandato sriti. Be iš- 
victintuju asmenų ten turėtu būti 
leidžiama apsigyventi ir emigran
tams iš Italijos. Graikijos ir kitu 
saliu, ir visi gyventojai turėtu va
dintis pasaulio piliečiais. Ši nau
joji valstybe jokiu budu nebus 
labdarybe netekusiems tėvynės, bet 
gyventi pajėgus visuomenes dalinys 
ant sveiku ekonominiu pagrindu, 
įrodant savo egzistencijos pajėgu
mą. naujoji valstybe greit įsigytu

Tikrieji diktatoriai Kremliuje da
bartiniu metu — tai gydytojai, rašo 
gerai informuotas Šveicarijos lai
kraštis “Die Weltwoche”. Jau nuo 
pat karo pabaigos šalę didžiųjų poli
tiniu problemų, didžiausia reikšme 
priduodama Stalino sveikatai. Gruo
džio men. jam sukaks 70 metu, 
bet yra žinių, kad diktatorius nori 
susilaukti 80-100 metu. Kad 1947 
m. Elliott Roosevelt aplanke Stali
na, jam teko lankti net 10 dienu, 
kol jis buvo prileidžiamas prie dik
tatoriaus. Stalinas atsiprašęs, kad 
liepes taip ilgai laukti, bet jis buvęs 
atostogų, nes gydytojai reikalauja, 
kad jis palengvėtu 10 svaru, o tai 
nesą jau taip lengva.

•Stalinas visuomet labai susirūpi
nės savo sveikata ir esąs labai pa
klusnus pacientas. Jis dirbąs tiktai 
6 menesius i metus, o likusi laika 
Kryme arba savo vjloje arti Mask
vos. Bet ir Kremliuje diktatorius 
dirbąs tiktai penkias dienas i savai
te, ir šis darbas vykstąs gydytoju 
griežtai nustatytoj tvarkoj. Šaltai 
išsimaudęs Stalinas kasryt puse va
landos. pasivaiškto Kremliaus gatvė
mis, truputi užvalgo — ir diktato
riai nevisuomet turi geriausi ape
titą. Po pietų jis vėl pasivaikšto ir 
dirba ilgiausiai iki 9 vai. vakaro. 
12 vai. jis jau miega, žinoma, jai 
jam nesisapnuoja ir leidžia miegoti 
pralieto kraujo juros.

Pirmiau Stalinas mėgdavo gero
kai išgerti, ir oficialiuose pokyliuose 
nugerdavo visus svečius. Dabar jis 
pasitenkina pieneliu ir nuo 1946 m. 
neberuko. Karo metu jam teko 
dirbti 14-16 vai. i para, užtat po 
Vokietijos kapituliacija prasidėjo 
reakcija, kas pasireiškė ankstu 
kraujo spaudimu ir astma. Tam 
visos Europos pripažinimą ir para
ma. Projekto autorius kviečia visus 
intelektualus bendram darbui ir 
praneša, kad iš savo puses pradėjęs 
tvarkyti DP mokslininku ir mokslo 
pajėgu ipareigojima projektuoja
mam “Europos Universitetui.“— 
LLV/SB. 

tikri pasireiškimai nurodė, i seniems 
žmones paprasta liga — arterio- 
skleroza. Vis dėlto Stalino asmeni
nis gydytojas užtikrinęs, kad jis 
nėra mates antro žmogaus su tokia 
tvirta kūno konstrukcija ir sveikata.

Kremliaus diktatorius visomis pa
jėgomis stengiasi pratęsti savo am
žių. Jau 1937 m. jis išsiuntęs prof. 
Bogomoleca i Rusijos pietus, kur su 
viršum 4000 pasiekė 100 metu, kas 
dabartinėse Sovietu Sąjungos apy- 
stovose tikras stebuklas. Po ilgu 
tyrinėjimu profesorius konstatavęs, 
kad žmogus pasenstas tiktai todėl, 
kad nusidėvi jo kraujo cirkuliaci
jos sistema. Vienintelis vaistas — 
serumai iš žmogaus kaulu smegenų, 
ištirpytu arklio kraujuje. Smege
nys turi būti paimtos ne vėliau de
šimties valandų po žmogaus mirties. 
Šių vaistu gaminimui Stalinas skyrė 
neapribotas sumas — žmonių med
žiagas jam gausingai pristatė čeką 
— ir Maskvoje isikure didele labo
ratorija. kuria vėliau perkele i Ki
jevą. Keliu metu begyje padare 
eksperimentus su daugiau negu 
10.000 žmonių, ir pasekmes buvo 
k nepuikiausios. Nuo 1945 m. Sta
linas reguliariai gauna šių vaistu 
injekcijas, ir, kaip pasakoja, jau
čiasi kuo puikiausiai. Jis tikrai 
nori sulaukti 100 metu ir tuo suteik
ti siurprizą ne vien visam pasauliui, 
bet ypatingai kai kuriems savo 
draugams.—LLV/SB.

LIETUVIAI KREPŠININKAI 
LAIMI

Gegužes 28 <1. Toronto lietuviu 
sporto klubo “Vyties” krepšininkai 
turėjo rungtynes su latviais. “Vy
tis” laimėjo 53:34. Greitu laiku 
numatomos rungtynes su stipriausia 
Toronto krepšininku University of 
Western Toronto komanda. Musu 
krepšininkai tikisi ir ši partneri nu
galėti. Ta pačia diena ivyko pabal- 
tiečiu stalo teniso rungtynes. Pir
mąją vieta laimėjo .1. Ranonis ir 
antraja J. Gvildys.—Vl.M.

Kad ne lentom apmušta bažnyčia 
su varpine, kad ne šventorius, ku
rio čerpėmis apmėtytas mūras vos 
tesulaiko savo akmeniniame glėbyje 
virstančius laukan klevu ir kaštonu 
stuomenis; kad ne medine, šiaudais 
dengta, nors ir mūriniu kaminu bei 
stiklo gonkais, klebonija priešais, 
tai vieškelis taip ir prabėgtu nestab- 
terejes Padeksniuose, skubėdamas 
toliau i Suvieko miestą, kaip jisai 
kad prabėga dišimtis tokiu pat kai
mu, abiejom pusėm draikantis pir
kelėms, juodom ,vartų prarajom, 
žiovaujant tvartams ir kepsant prie 
žemes prisiplojusiems klojimams. 
Taip, kaip prabėga ir dabar prasta- 
dieniais, išskyrus šventes, kuomet 
visos Padeksniu kluonienos užsi
kemša vežėčiomis, brikelėmis, ir 
lineikomis,' išmestom aukštyn ie
nom, ant ju pasmeigtom maišėm, o 
nepritekus vietos nugulant resva 
beržyneli šiapus varpines, kuri 
tada panaši i apsiausta pilaite, pavo
jaus varpams mušant, priešams 
grasinant iškeltom ragotinėm, kap
stant žeme arkliu kanopoms, iš 
šnervių drimbant putoms.

Tuomet ir suviekinis vieškelis 
sustoja Padeksniuose pasilsėt ir, 
gal, drauge su visais pasimelst, nes 
ir jo, senelio, sąžine nėra gryna; ties 
Vilkabrada anundei rado ant pušies 
kabant, pakarokli, tai, žiūrėk, nak
ties metu iš po Galuežeres tilto 
iššoko trys galvažudžiai arba prie- 
temelej įvažiavus i praneuzmečio 
kurgonus, nno pušies pasipylė juo
kas . . .

Pakalnėlėj kuri laika trynėsią pa- 
liai šventoriaus mūra, vieškelis pa
suka kairėn, taip, kad besiskirdamas 
su siaura ulitele, palieka atpjovęs 

t trikampe pievele, kur škaplierninkas 
Svečkus išsikinko kumelaite, kur 
baronkiniai ant iškeltu ienų iška
bina riestainiu virtines. Ta trikampi 
atkerfa Abronio Padeksninio tia- 
mai, kuriems, rodėsi, tereikejo vieno 
gero spyrio, idant subyrėtu i dul
kes, nieko negelbstint ne klepčiams 
susparose, ne prie sienų privir-

žytiems paramsčiams,—kur tu čia 
priramstysi karšinčių, kuomet ji 
juoda žemele jau ima šaukti i save!

Petrukas, šokinėdamas nuo akme
nio ant akmenio, pasikabinės ant 
rankos burlečiokns, pro Kurkliu 
gyvatynus išbridęs i vieškeli, važiuo
tiems taškantis purvais, pakelėmis 
burblenant palaidiems upeliams, po 
valandos, visas sukaitės, prisiartina 
prie beržynėlio,. kur balandžio vė
juose, dar neaplapojusiose šakose 
supasi varnėnai, kraipydami galvas:

— Žiūrėk, žiūrėk, kiek privažia
vo ! Kaip išsipustė, kaip blizga Nar- 
čioko batai! O Daubariokas su 
nauja kepure; snapas kaip veidro
dis, — gražu, gražu!

Petrukui atsisėdus ant samanoto 
akmens apsiauti, varnėnai švilpavo 
toliau:

— Žiūrėk, žiūrėk, net ir varvelio 
neturi; burlečiai ištepti suodžiais, 
o kepure lyg iš linines veleno! Žiū
rėkit, iš apykakles išlindus kilpa, 
kaip kiaules uodega! Nešelely ne 
sūrio neideta, tik duonos griaunele, 
oho! O kelnes ant medines sagos, 
gerai dar kad nudažytos, tai butu 
juoko!

Dar tik pats važiavimas.
Petrukas ne savom kojom slenka 

paliai mūra, taikstydamas, kur čia 
neženkliau įsmukti pro šalines (Bi
reles i šventorių, o tenai patekės, 
mato patvoriais susimetusias mote
rų kupetas, ir. nutirpęs, pajunta 
ilgas, ilgas iš visu kampu tykojan
čias akis. Dieve, kaip čia dabar tie
siausiu keliu išauti bažnyčion, nei- 
sipainiojus užuluobem i kaštonu šak
nis. kad tik viskas gerai išetu! Jis, 
kaip karkvabalis ant stiklo, kur ne
rangiai žergtas žingsnis matyti iš 
tolo, kur visi taip, rodos, ir dreba: 
na, na. žiūrėsim, ka gi tu darysi 
dabar?

Pulgis Andriušis.

PERSKYRIMAS PENKTAS
Ištrauka iš apysakos "Sudiev, kvietkeli.”

Palaukes moterų būrelio. Petru
kas įsimaišo tarp languotu skarų ir. 
ju dengiamas, pražygiuoja ugnies 
sriti, kol, užkaitusiu pakaušiu, pa
galiau, pajunta po savim lygius 
laiptu akmenis, apdraikytus raudo
nom gyslelėm, keldamas kojas lyg 
nuo žarijų, kad kas užpakalyj nepa- 
stebetu jo išgarmėjusiu autakoju. 
Žergdamas paskutini žingsni vidun, 
— sakytum šuva ar dar kas piktes
nis stvertu jam už atmirkusiu nžu- 
luobiu, — jis taip plačiai dėjo koja, 
jog čia pat susipynė ant slenksčio 
ir suklupo bobinčinje, kad net ne- 
šulelis pasirito ties apvarvėjusiu 
liktorium, baigiančiu savo dienas 
pelėsiuose ir vortinkliuose, o kampe 
primigusi moterėle suriko: kur tu 
čia, galgone!

Bažnyčios kamšatyje Petruko pa
kinkliai vėl atsileidžia, iš širdies 
išbaidytas kraujas grišta i savo 
guoli, o švento Izidoriaus jaučiai, 
altoriuje priklupe ant keliu, žvelgia 
i ji, mirksėdami geromis akimis: 
‘palauk metelius, gausi ir tu arkla 
i rankas.” Ant pečiu užsimetęs 
avinėli, prie upelio gražus Dievas 
gano savo banda; matyt, senybeje 
turėdavo ilgai ganyti, kad net su 
barzdomis nemeta piemenio laz
dos . . Kaip ir jis, jau septyniolikme
tis pusbernis, kurio draugai jau se
niai dedasi vyrais, o Praneiškelis. 
važiuodamas bažnyčion, už kepures 
lankelio užsikiša pivonija. Mamer
tas ir Povilas, išeje i artojus, riek
dami pūdymą Pagogej, šokauja gar
siau už suaugusius: Koja! Prie 
vagos! Nie, kad tau notra! O ji 
suderėjo Papirtis ir šitai vasarai, 
girdi, toks išbėgės, lyg bulbienojas 
pagirnyje, neišlaikys dar arklo.

Va, po sakykla atsiklaupė ir Ta- 
kliute. Veidai raudoni nuo vėjo. 
Atvažiavo su močia; ju brikelis, 

pranerdainas pro šąli Kurkliu gyva
tynuose, apnešė purvais Petrnka. 
Skara kokia graži, su raštais. Pra
sta buvo piemene, palieka, būdavo, 
ja Zakarka užstoti kiaules nno pa
vasarojęs, tai po to visiems kliūva 
botago; o kaip nenorėdavo ganyti! 
Pasidauš, būdavo, tyčia atapenti ir 
bėga namo, draskydama orą. Smir
da man pūdymas, sakydavo. Dabar 
kokia išgražejus, su intapu tarpa- 
kyje, veidai kaip vyšnios. Aniuo- 
liukas prie Izidoriaus arklo irgi 
toks, tiktai Takliutes plaukai dar 
gražesni, verčiasi iš po skaros linu 
saujomis.

Košdamas pro tarpapirščius ro
žančiaus žirnius, Petrukas jaučia, 
kaip ji semia šilima, ima traukti 
miegan; pro langus įremtuose saules 
spinduliu stulpuose kodilo durnai 
įsipjauna plonyčiais debesėliais, ant 
kiiriu, rodos, va, jau pasirengęs 
šokti nuo altoriaus krašto anhioliu- 
kas su auksiniu lumzdeliu, geriau 
pasakius, jis jau šoka, nes kojos 
išmestos i erdve, o sparniukai pilni 
oro.

Tirštoje, ant apykakles sugulu
sioje čiuprynoje Petrukas pajunta, 
kaip po viena plauka pradeda ty
liai kilnoti, palengvele vartyti nuo 
vieno sopo ant kito, sakytum kas 
butu pakišęs peti ir, negalėdamas 
iš įkarto atkelti naštos, bandytu 
savo jėgas. Vargonai ligi tol mie
guistai slampineje laibaisiais po 
bažnyčia, dabar piktai eine daužy
tis visais storaisiais, sukeldami sa- 
miši saules stulpuose. Petrukas 
grištelejo per peti i balta seni, bet 
jo akys buvo sulindę i kaustyta 
maldaknyge, vadinasi, dar nieko 
neatsitiko. O karta per pačia suma 
išvedė laukan Užuežeres Barkinka. 
piktai sužiurus visai bažnyčiai. Va
kar tik buvo pirtyje, išsitrinko šar
mu. išsidegino aliai siūle.

Juo labiau maste, juo atkakliau 
kilnojosi plaukai. Todėl Petrukas, 
prasiveržės pro piktus senio akinius, 
atsirėmė i nuzulinta piliorių: bent 
nematys, jei ir išeis kas prasivė
dinti ant nugaros. (Bus daugiau)
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Australia's Cultural Development
Marriage and Divorce

From the very beginning, Austra
lian culture has had a tendency to 
base itself on the English tradition, 
especially in literature because of the 
sameness in language. Some of the 
liveliness and vigour of the Austra
lian nature has been suppressed to 
fit in with the eonservativeness of the 
English style.

Literature was slow in the colony 
due to the attitude of the administra
ting body, and also that the men who 
did write were those who were not 
pleased with their surroundings. 
There was a move by the Australian 
people to create songs and ballads 
about the famous bushrangers, Ben 
Hall and Ned Kelly, and often these 
songs were sung at night around the 
campfire. Nowadays, it is not strange 
to hear countrymen, especially 
drovers and cattlemen in the out
back singing on a lonely night, the 
old but appealing “bush songs” as 
they sit around the campfire.

Although many nationalities have 
contributed a great deal to the popu
lation of Australia their contribution 
to the cultural life of Australia has 
indeed been very small. The Austra
lian feeling has always been against 
any kind of national communities or 
groups and as time went by the 
various peoples have been absorbed 
into the Australian way of life. Any 
influence that is seen is from indivi
duals and not nationalities.

For the first half of the nineteenth 
century the administrations of the 
colony had little thought for any
thing else but the need for making 
the colony support itself as a pasto
ral territory. Even in architecture 
there was little impulse to create a 
style suitable for the Australian cli
mate. Governor Macquarie, who has 
been named as the “building Gover
nor”, tried to have an Australian 
style created, but his efforts were 
unsuccessful, as all the architects 
were purely English in their ideas.

Australian architecture has always 
imitated the styles from the Euro

pean world—Georgian, Renaissance, 
and revived Gothic which was used 
not only for churches, but for acade
mic and official buildings. The Uni
versity of Perth, W.A. has been 
classed as a fine specimen of Aus
tralian building. It is a combina
tion of past and present architecture 
and design. The building is Spanish 
in style, but the main hall has a high, 
flat ceiling which is decorated with 
aborigine expression and the whole 
atmosphere is in harmony with the 
bush landscape. Sydney has very 
many examples of old-style architec
ture, among these being the G.P.O., 
Mitchell Library, St. Mary’s Cathe
dral. Town Hall and National Art 
Gallery.

The gold discoveries brought 
large numbers of newcomers to the 
cities and as a result, interest in 
education, politics and culture was 
greatly increased. The administra
tion introduced laws stating that 
some elementary schooling was com
pulsory. The whole of culture was 
to be continued in institutes or 
schools of arts—social halls, lending 
libraries. Free libraries were then 
established later on in not only the 
large cities, but in the country dis
tricts. The founding of the univer
sities was another result of the flood 
of new wealth. The classes at first 
were small but the professors were 
graduates from obroad. It was quite 
a long time before the university took 
an active part in the life of the coun
try. The older men did not train 
othei’s to take on their work and 
adapt it to the needs of the commu
nity.

Music is another of the arts which 
has been brought from overseas. 
Original Australian music seemed to 
lack not only opportunity but a solid 
basis. It has been seen over and 
over again that any Australian pos
sessing artistic talents, whether they 
be in the field of music, painting or 
acting, goes abroad to further his or 
her career and are often proclaimed 
by other nations before their own

By a Soviet decree the men and 
women in the Baltic republics, 
whose wives or husbands have taken
refuge abroad, are'Ordered to file 
their petitions for a divorce with
out delay and to marry again. To
day, we are in a position to relate 
how this decree is actually imple
mented.

Many Baltic refugees in Germany, 
whose wives /or one reason or 
another, had stayed behind, received 
only short letters from house for 
the last years, 'never once encourag
ing them to repatriate. However, 
matters changed suddenly in the be
ginning of this year. 2k flood of 
letters from the wives with the 
most desperate appeals to return 
suddenly overwhelmed the husbands 
in Germany. A Latvian farmer in 
a DP camp of the American zone, 
whose last letter from home had 
concluded with the words ‘‘Come 
as soon as you can or something 
terrible will happen to me,” decided 
to repatriate.

Together with a former Govern
ment official from Riga, who had 

people acclaim them. Two of Aus
tralia’s finest singers have gone 
abroad, namely Melba and Marjorie 
Lawrence, and have become famous 
and all the world has been surprised 
at their achievements.

Perhaps two of the greatest losses 
to Australia are the possession of an 
Opera and a Ballet. They should 
be. without doubt, established as 
soon as possible and the interest 
taken at the present time shows that 
Australia’s own Opera and Ballet 
would bp greatly welcomed.

It is not that Australia has not 
any talented artists, but the fact of 
the matter is that their efforts are 
not encouraged, nor are they given 
the right opportunities. Given these 
opportunities, Australia could be
come a very cultured land, for it 
can be seen nowadays that culture 
and art are coming more and more 
into the lives of thįc Australian 
people.
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Under the Bolsheviks
received similar letters, lie reported 
at the Soviet repatriation commit
tee at the end of February of this 
year. Two months later the official 
was- back again at his old eamp 
and this is the tale of his experi
ences :

Already in the first repatriation 
eamp the men had been subjected 
to severe screening. The first ques
tion was, why have you not return
ed earliest Fearing for their safety, 
the repatriants usually maintained 
that they have had a long illness 
or that the administration of their 
eamp was unwilling to let them go. 
This latter statement was not be
lieved by the MVD but. neverthe
less, gladly used in the repatriation 
broadcasts. The terrorized repat- 
riants often wrote to their former 
eamps requesting a certificate of 
illness in Russian. į

A number of the repatriants dis
appeared already on the way. Thus, 
e.g, a Latvian pharmaceutist from 
Vidžeme, fiO years old, was ordered 
out of the train near Grodno and 
shot in the sight of his comrades.

In Latvia the repatriants were 
not allowed to go home direct but 
taken first to a camp in Northern 
Latvia, whence they wore released 
by twos and threes. Our witness 
and his companion, the farmer, 
were set at liberty on the same day 
and the latter invited the farmer 
to spend a night at his farm which 
was not very far from the eamp.

(To be continued.)

ĮSTEIGTA LIETUVIU STUDENTU 
SĄJUNGĄ.

Toronte ivykes lietuviu studentu 
susirinkimas nusprede sujungti vi
sus liettivius studentus Kanadoje. 
Susirinkime dalyvavo virš 100 stu
dentu. Pirmininku išrinktas coli. J. 
Jnškaitis. Sąjungą palaiko ryšius su 
Kanados studentu sąjungą, kurios 
dėka nuo rudenio galės keliolika lie
tuviu studentu studijuoti universi
tete. Šiuo metu jau keli naujai 
atvykę lietuviai studijuoja Montrealio 
ir Toronto u-tuose.—Svajūnas.

Jurgis interrupted the sighing 
leader with:

•‘May I go back to the dugout?”
“Wait. I want you to do some

thing first. Yesterday, together with 
the newspaper and other informa
tion, I received a secret order. There 
is evidence that news of our area 
somehow reaches the Russians. Bro
nius had retired from the unit, and 

' his unexpected return 'did not con
vince me. Now, we learn that his 
family lives undisturbed in Kaunas. 
He never mentioned that. It is pain- 
fnl to suspect one of us, but—the 
matter concerns more important is
sues. Look, Jurgis: this may be 
your last assignment. One way or 
another, we will assign you to a 
less dangerous task. Bronius now 
stands guard on the stream. You 
go to him and, among other things, 
inquire about the city, school, girl 
students, how frequent are the 
dances. Let him gain an impression 
that you are tired of forest dan
gers and would like a different Ifie. 
Understand?”

“Yes, sir.”
“See what Bronius has to say. 1 

•don’t think he is aware that we arc 
.related.”

"Well, go to the fifth outpost on 
the stream. Leave your rifle. Here, 
take this pistol—it’s lighter and not 
as obtrusive. Good luck, lad 1”

The Judas.
Jurgis, glad that his sentinel 

duty was over, with hands in his 
pockets, disappeared among the 
.trees.

He eould now see much farther. 
Through the trees Jurgis saw a 
road and. to his left, he saw smoke 
rising from a farm eabin. To short
en the route, he turned deeper into 
the forest and ran lightly. Jumping 
over pools of water, he made his

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

V.

way familiarly through the thick 
underbrush, without looking back
ward.

It began to rain, inconveniencing 
him all the more. He tightened his 
eoat and moved faster. There stood 
a bolt-stricken tree—the outpost 
was some 300 meters farther.

Jurgis whistled softly . . . No 
answer? He paeed a few more steps, 
stopped and looked around. Bronins 
was not seen at the fixed outpost! 
What was the matter? For the first 
time, the post was without a cen- 
tinel 1 He was astonished. He looked 
around carefully: maybe he stray
ed?

No—there was the level clearing 
and, to he left, the bridge.

Jurgis ran to the left," then to the 
right—there was no sign of the sen
tinel. What eould have happened? 
He had heard no shot while on 
guard duty!

lie went to the fixed position of 
the outpost and carefully examined 
the place. Something attracted his 
attention: several cigarette butts 
lay on the ground. Where from? 
For some time now the men had not 
fingered the valuable tobacco, the 
real cigarettes. Jurgis knelt down 
and examined the footprints. The 
soft damp soil showed unmistakable 
heel prints. But these could have 
been left by the sauntering sentinel? 
Then—

God, what was this? There lay a 
gray Russian cartridge pocket, full 
of cartridges. I low did these get 
here ?

Jurgis trembled nervously. He 
pushed his cap back from his cars 
and litsened attentively. Did he 

imagine—or did he really hear a 
clinking metallic sound to his left? 
Probably a farmer chopping a tree?

It was quiet again. His first, im
pulse was to run back and warn the 
leader but—he was afraid of be
coming a laughing stock. Probably 
Bronius had noticed something sus
picious and had gone over to in
vestigate? But that cartridge poc
ket !

Jurgis dropped t.o the ground 
quickly. Carefully spreading thic
ket branches, he cautiously slid to 
the left, toward where he had heard 
the metallic sound.

He had scarcely moved a hun
dred paces when he heard the sound 
again. Grasping his pistol firmly, 
with a thumping heart, Jurgis slid 
forward. What was that—voices? 
Russian sounds! Thick young firs 
obstructed his vision. Maybe he 
should go back? No. He must inves
tigate !

Sliding on his stomach, Jurgis 
reached the thick underbrush and 
carefully opened the branches. He 
saw an appalling sight: the clear
ing was full of armed Ivans-—the 
enemy. Several small tanks were 
visible half-hidden at the edge. A 
group of officers stood nearby, in 
consultation, all the while pointing 
to a map held by one of them. There 
could be no doubt, an ambush at
tack was in preparation.

Jurgis had seen enough. He must 
return as fast as possible. He 
moved one of his legs back cau
tiously when he heard, directly be
hind him, the whining of a dog and 
felt sharp pain in his thigh. There 
was no sense in attempting to hide 

any further, and there was no time. 
Jurgis fired point blank at the 
dog’s head, he rose and ran as fast 
as he could.

Yells and shots pursued him. Thus 
far he was lueky. as the shots miss
ed him. He lurched to the side— 
maybe they will not pursue him?

But—no: the Russians węre hot 
in pursuit!

Jugis ran, his eyes wide open, the 
cold numbing his spine. Once in a 
while he lunged to one side, then 
to the other. To live—he must live, 
oh. dear God, he must live, he must 
outrun the bullets! Oh, Lord, Lord, 
Lord God, help! . . .

There was another shot. Jurgis 
was unable to move his right leg, 
and he slumped into the moss. He 
understood—it was all over for him 
... An icy cold penetrated his body, 
nearly paralyzing his consciousness.

He thought—“They must not take 
me alive! I am a Lithuanian guer? 
rilla! The standing orders—de
stroy your own face in an emer
gency!”

The pursuers were coming closer. 
Bullets whizzed around him, but 
they missed him this time. Jurgis 
sidled another meter. He pulled out 
a hand grenade. With his teeth he 
pulled the string and raised the 
grenadb. But simultaneously—an
other shot struck his head . . . The 
hand grenade exploded in his hand. 
. . . The explosion cut off a large 
fir branch which fell slowly and 
came to rest over the mutilated 
inert body. , .

Just another sixteen-year-old 
youngster died for Freedom—a 
Freeman . . . But—his unit was now 
fully aroused and deployed—to 
ambush the ambushing force of the 
Ivans led by a native Judas, and to 
avenge the death of an innocent 
boy whose mother had taught, him 
to love Freedom and Jloiiie}3jj,J,„,
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ARKIVYSKUPO SKVIRECKO JUBILIEJUS

PENKIŲ TAUTU KONCERTAS
YMCA-YWCA pastangomis š.m. 

gegužes 28 d. CanbeiToje, Albert 
Hali, Įvyko Europos išeiviu koncer
tas, kurio programa užpildė estu, 
latviu, lietuviu, lenku ir ukrainie
čiu menininkai. Vietos lietuviai 
šiame koncerte pasirodė su keturiais 
p. R. Genienės paruoštais tautiniais 
šokiais ir p. Gečiaiisko lietuvišku 
dainų pyne akordeonu. Ta pačia 
proga suruoštoje tautiniu išdirbiniu 
parodoje koncerto svečiai turėjo 
galimybes susipažinti su atskiru 
tautybių liaudies meno charakterio 
Ruožais. Šalia liaudies meno ek
sponatu vietos liet, dailininkai p.p. 
Gileika h' Mikševičitis buvo išstatė 
po keletą savo paveikslu.

Koncertu ir paroda aplanke emigr. 
ministeris Mr. A. A. Cahvell’is ir 
TRO atstovas. Pasibaigus koncer
tui, Mr. Cahvell’is pasakė trumpa 
kalba, kurioje be kita ko pareiškė, 
kad iki sekančiu metu birželio men. 
Australijoje busią 110.000 nauju 
emigrantu.

Tiek apie koncertą, tiek apie pa
roda vietos spauda maloniai atsi
liepė ir išpopuliarino emigrantu 
varda.—Anga.

LAIMĖJOM ANTRA VIETA.
Birželio 11-13 dienomis įvykusiose 

Neweastleje N.S.W. krepšinio pir
menybėse dalyvavo ir Canberros 
“Balts” komaiidiV, atstovavusi 
Ą.CĮ.T. krepšininkus. Pirmenybėse 
rungėsi 8 stipriausios N.S.W. krep
šinio komandos. “Balts” komando
je'žaidė: A. Genys, T. Bumanis, I. 
Eismontas, V. Genys,' F. Gružaus
kas, V. Akumbakas, II. Jurisson, I. 
Netliv ir Italasimegi. Lydimi ne
sėkmes del rungtynių eiles (buve
ines sugrupuoti žaidimui su pačio
mis stipriausiomis komandomis), 
išvarginti kelionės ir turėdami per 
diena po kelias rungtynes, teisten- 
geme laimėti' antra vieta. Pirmoji 
vieta atiteko stipriai Newcastle 
“Northern District" komandai, ku
riai pralaimėjom du kartu 2 ir 1 
tašku skirtumu. Pastebėtina ir tai, 
kad prie šių pralaimėjimu prisidėjo 
ir “techniškos” klintys . . . Šia iš
vyka užniegsti sportiniai ryšiai su 
krepšinio, vadovybe. Tikimasi turė
ti ir daugiau progų sužaisti su iški
lesnėmis australu krepšinio koman
domis. Šis krepšinio turnyras buvo 
gražiai paminėtas ir australu spau
dos. Pirmenybes aprašydamas. “The 
Canberra Times” pabrėžk gera V. 
Genio ir F. Gružausko žaidimą.— 
Vytas.
RADIJO APARATAMS REIKIA 

LEIDIMO.
Daugis tautiečiu įsigyja radijo 

aparatus ir naudojasi jais be jokiu 
leidimu. Australijos įstaigos perspė
ja, kad radijo pirkėjai yra, Įparei
gojami pagal veikiančius Australijoj 
įstatymus apsirūpinti leidimu, ku
ris labai paprastai gaunamas pašto 
jstąigpše., sumokant viena, švara. 
Tokiu leidimu neturintieji baudžiami 
teismo, keliu.

V
LIETUVIŠKU PAŠTO ŽENKLU 

PARODA.
P. Bivęinio Lietuvos pašto ženklu 

kolekcijos paroda . Canbcrroje su
silaukė didėlio australu filatelistu 
susidomėjimo ir gero i vertinimo. Šia 
paroda, kuri buvo pateikta Canber
ros Filatelistu Sąjungai, aprašyda
mas, “The Australian Stamp Month
ly” teigia, kad p. Bivęinio lietuvišku 
ženklu kolekcija buvo visu minimos 
Sąjungos nariu pripažinta ypatingai 
puikia.—J.Ž.

“UŽUOVĖJA.” NR.3.
Trečiuoju savo pasirodymu Šv. 

Kazimiero D-jos leidžiamas žurnalas 
“Užuovėja“ neabejotinai teikia įs
pūdžio ir rimto pagrindo spręsti, 
kad šis periodinis leidinys tikrai 
užpildys reikalingo Australijos lie
tuviu bendruomenei rimto žurnalo 
spraga. Šiame “l’žuovejos” numery
je apstu žurnalinio pobūdžio straip
sniu, kuriu pažymėtini: A. Vądeno 
apie Tuma-Vaižganta, Agr. St. Bal- 
tramijuno apie uždara namu ir lais
va rinkos ūki ir k. Nemaža skirta 
straipsniu šių metu Motinos Dienos 
paminėjimui.

GAMTOS KATASTROFA
Del nepaprasto lietaus, kuris be 

paliovos trunka jau antra savaite, 
daugeli N.S.W. valstijos vietovių 
ištiko katastrofiški potvyniai, del 
kuriu jau žuvo septyni žmones. Po 
vandepiu pateko ištisi miestai ir ge
ležinkeliu stotys. Potvyniai suardė 
susisiekimą su O’landu ir sutrikdė 
ištisas akmens anglių bei geležies 
pramones sritis, o tai labai žalingai 
paveikė ekom'nomini N.S.W. gyve
nimą. Vien M’aitlando srityje po 
vandeniu pateko 1600 namu; čia 
Hunter upe išsiliejo 10 myliu plo
tyje. 10000 gyventoju liko be na
mu. Potvyniu siaučiamose vieto
vėse vyksta intensyvus gyventoju ir 
ju turto gelbėjimo darbai, kuriems 
panaudojami lėktuvai ir kitos prie
mones. Evakuojami ištisi miestai 
ir miesteliai. Milžiniški nuostoliai 
šiuo metu dar neįmanomi apskai
čiuoti. Bijomasi, kad patvinusi 
Hawkesbury upe nepakeistu savo 
vagos.

GALI PAKILTI KAINOS.
TITE SYDNEY MORNING 

HERALD praneša, kad N.S.W. smul
kiųjų prekybininku d-jos pirm. Mr. 
Ašnley Busckingham konstatavo, 
jog gali pakilti batu, vilnoniu pre
kių ir konservuoto maisto kainos, 
ryšium šii pabrangimu siuntu per
vežimo laivais. Jis peike 40 darbo 
valandų savaite, kuri trukdo laivi
ninkyste ir brangina transportą.

PASVEIKO P. BABICKAS
Keturius menesius išgulėjęs ligo

ninėje, raštojas P. Babickas jau 
pasveiko ir šiuo metu stiprina sve
ikata namuose. Sustiprejes žada 
pradėti vėl keliones po platuji pa
sauli.—Vl.M.

Katino Arkivyskupas Metropolitas 
Juozapas Jonas Skvireckas "neseniai 
suiiiaulie 56-ties metu kunigystes 
ir 30-ties me.tu vyskupavimo sukak- 
tuvin. š.m. birželio men. 26 d. lai- 
Įtinęs savo rezidencijos vietoje jis 
aukos šv. Mišias už Tėvynė Lietuva 
ir už tautiečius, gyvenančius Lie
tuvoj ir išsklaidytus plačiajame 
pasaulyje. Apie tai pranešdami, 
tremtyje veikia lietuviu kataliku 
Bažnyčios atstovai prašo visus tau
tiečius nurodyta diępa dalyvauti 
Jubiliejato Aukoje bent dvasioje ir 
pasimelsti ta pačia intencija, klau
sant Šv. Mišių.

Kauno Arkivyskupas Metropolitas 
Juozu pas Jomis Skvireckas gimė 

iii. rugsėjo men. 20 <1. Pum
pėnų parapijoje. Išėjės gimnazijos 
niuksiu Panevėžyje, studijavo teolo
ginius mokslus Žemaičiu Seminari
joje Kaune ir R. Kataliku Dvasinėje 
Akademijoje Petrapilyje, kuria 
baigė 1900 r-. Teologijos Magistro 
laipsniu. Po trumpo vikaravimo

Ukmergėje vyskupo. M. Paliulionįo 
buvo paskirtas Žemaičiu SeniiUari- 
jos profesorium Kaune, o vėliau 
pakviestas profesoriauti i Vyt? Did
žiojo Universiteto Teologijos Fa
kultetą, kur jam buvo ’ pripažintas 
Teol. Daktaro laipsnis. Profesorium 
išbuvo 35 metus. 1919. III. 9. ŠV. 
Tėvo Benedikto XV buvo prekonp 
zuotas tit. Keramo vyskupu ir pas
kirtas aukzilijaru Žemaičiu vysku
pui Pr. Karevičiui. 1926 m. įsteigus 
eklezine Kauno Provincija buvo 
pakeltas Kauno Arkivyskupu Metro
politu. gi tas pareigas ligi šiol ir 
tebeina. 1931 m. Šv. 'Tėvas Pijus Xjl 
suteikė jam visas privilegijas ir 
garbe Popiežiaus Sosto Asisento bei 
•To šventenybes Rumu Prelato, pa
kele i Kilmingųjų laipsni, papuoš- 
danias ji grafo titulu. Arkivyskupas 
Skvireekas yra išvertės lietuviu kąl- 
bon visa šventąjį Rasta su ątftin- 
kamais plačiais komentarais. Šiuo 
metu jis gyvena Tirolio kalnuose,. 
Austrijoje.

MIRĖ LIETUVOS BIČIULIS
Laik’-St?ninkas 'Pranys 
Kanadoje ' in formuoja 
Pa toge’. —

Alšenas' jungos ir Toronto visuomenes vaini- 
“Musu ,

i
— Gegužes men. 24 d. Toronte 

širdies liga staigiai mirę Lietuvos | 
Generalinis Garbes Konsulas Kana
dai Pik. Ltn. G.L.P. Grant-Sirttje. 
Lietuvos reikalus Ka n ado j e jis at
stovavo nuo 1938 m. ir buvo labai 
pasišventęs tam darbui. Lietuva 
ištikus didžiajai tragedijai, jis ne
pasitraukė iš savo pareigu ir viso
kiausiais budais kovojo del Lietu
vos ir lietuviu reikalu. Jis buvo 
žymi asmenybe Kanadoje. Ligi 
1934 m. tarnavo armijoje, bet, iše- 
jef; i atsarga, liko Karališkosios 
Karo Akademijos lektoriumi. Pri
klausė kaip garbes arba aktyvus 
narys prie įvairiausiu mokslo ir 
meno institucija, buvo apdovanotas 
visa eile garbes ženklu. j.u tarpe ir 
Lietuvos Gedimino ordinu. Velio
nis buvo plataus akiračio ir didelio 
išsimokslinimo žmogus. Jis aplan
ke daugeli valstybių, svečiavosi 
pas Anglijos karalių, buvo ir Lie
tuvoj — Kaune. Vietos laikraščiai 
isidejo apie ji plačius nekrologus, 
pažymėdami, kad mirė Lietuvos 
Respublikos Generalinis Konsulas. 
Laidotuvėse dalyvavo Lietuvos Kon
sulas Dr. Petras Daudzvardis, rezi
duojąs Čikagoje, kuris pasakė ir at
sisveikinimo kalba. Be to, pik. 
Grant-Suttie i amžino poilsio vieta 
palydėjo min. V. Gilys. Kanados 
Lietuviu Sąjungos Centro Valdybos 
vicepirmininkas p. A. Rinkimas, vie
tos S-gos skyriaus valdybos p-kas 
p. B. Sakalauskas, Toronto lietuviu 
parapijos klebonas kun. P. Ažuba
lis, Hamiltono — kun. Dr. J. Tada- 
rauskas, vietos visuomenes veikėjai 
ir kit. Kapa papuošė Lietuviu Sa

kai.
Kanadoje neseniai isisteige Baltų: 

Federacija, i kuria ieina po penkis 
asmenis iš kiekvienos tautybes: lie
tuviu, latviu ir estu. Federacijos 
pirmininku išrinktas lietuvis, buy. 
Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris Švedijai, p. V. 
Gilys. kuris neseniai iš Švedijos at
vyko ir-apsigyveno Toronte. Vice
pirmininkais ieina po viena iš latviu 
ir estu iiari. Kiti — Federacijos 
Prezidiumo nariai. Federacijos dar
bu plane numatyta daug ir svarbiu 
reikalu Pabaltijo valstybių vadavi
mo. srityje. Pirmuoju uždaviniu 
Baltu Federacija Kanadoje yra nu
mačiusi atitinkamai paminėti liūd
nąją birželio sukakti. Tam reikalui 
numatyta išleisti netgi vienkartinis 
leidinėlis anglu kalba. Leidinėlis 
laikraščio pavidalo. Jis bus išsiųs
tas laikraščiu redakcijoms, radio
fonams ir dalinamas a n gi iškaj ai 
visuomenei. 1 redakcine' komisija 
pakviestas Pranys Alšenąs, iš gat
vių puses — Dr. Drillis ir estu — 
kun. Oskar Puhm.

— Neseniai i . Torontą atvyko iš 
Kolumbijos antras kunigas, kuris 
yra Kardinolo patvirtintas i Toronto 
lietuviškąją parapija. Tai yra kun. 
Dr'. J. Gutauskas, kuris tremtyje 
dirbo Delegaturoj ir tik prieš keletą 
menesiu buvo nuvykęs i Kolumbija.

— Prieš kuri laika Toronte suor
ganizuotas LRbPK Sąjungos sky
rius. kuris bus kaip padalinys buv. 
Politiniu Kaliniu S-gos Vokietijoj. 
Nariais surašyti tie, kurie priklausė 
S-gai ir turi pažymėjimus. Ju rado
si Toronte, berods, net dvylika. 
Skyriaus seniūnu išrinktas p. A. 
žižvs, jo pavaduotoju — Pr. Kozu- 
lis.

i ~ * Tai? ĮSIGYTI nama? ~ Į
j Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i NEW SOUTH j 
j 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. J 1- Smulkiau teiraukitės:

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

j 166 PHILLIP STREET, SYDNEY. j

TAUPYKIT PINIGUS APDRAUSDAMI GYVYBE.

£1000 plius priedas mokama po 20 metu ar vėliau, jei pa
geidaujama, ir kiekvienu ankstyvesnes mirties atveju.

Šie ekstra priedai mokami be atskiru mokėjimu bei išlai
du :

£2000 mirties atveju lėktuvo katastrofoje, normaliai besi- 
naudojant oriniu susisiekimu.

£1500 mirties atveju kuriame nors nelamiugame atsitikime,
£500. plius priedas totalinio sužalojimo atveju; šiuo atveju 

toliau nebereikalaujania premijų mokėjimo, gi kiti £500 išmo
kami mirties atveju ar praėjus sutartam 20 metu laikui;.

Visas išsamias informacijas suteiks musu Draudimo Įstaigos 
ekspertas arba gyvybes draudimo vedėjas; kalbos sunkumu pa
lengvinimui del paaiškinimu bei informacijų galima kreiptis 
per justi redaktorių Mr. J. Žukauską (22 Handwick St., Rand
wick,' Sydney).
THE COMMONWEALTH GENERAL ASSURANCE CORPORA

TION LIMITED
46 Carrington Street (prie Wynyard aikštes), Sydney.

Tel. BX3006—3 lin.
Atliekami visu rusiu draudimai; ugnies, nelaimingu atsitikimu, 

juros ir k.

Ats. Redaktorius ANTANAS BAUZE 
Redaktorius JUOZAS ŽUKAUSKAS 

Išeina trečiadieniais
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22 Randwick Street, 

Ra nd wick, Sydney, N.S.W.
Tel.: FX4725
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PRENUMERATA
Paskiro numerio kaina 1/-.
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Anglijoje ir Kanadoje kaina ta pati.
J.A. Valstybėse metams—8 dol.

SKELBIMAI
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tei ar jos vietai—1/-.
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sako.
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