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SKELBIMAI
Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6. 
Kvadr. in. per vienų 
.skilti—10/-’.’j-vL 
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turini 
neatsakoma.

Eisenhoweris atsako Malenkovui
VAŠINGTONAS. — Balandžio 

16 d. JAV prezidentas generolas 
Eisenhoweris savo kalba JAV Lai
kraščių Redaktorių Sąjungos susi
rinkime suteikė atsakymą i kelin
tą savaitę Sovietų Rusijos vykdo
mą taip vadinamą taikos ofenzyvą. 
Kartu tai buvo pirmoji deklaraci
nio pobūdžio naujojo JAV prežl- 
dento kalba — Jungtinių Ameri
kos Valstybių užsienio politikos 
pareiškimas. Ši jo kalba neabejoti
nai yra traktuojama, kaip oficia
lus atsakymas naujajam Sovietų 
Rusijos valdovui Malenkovui po 
to, kai pastaruoju metu tasai pa
reiškė keliais atvejais pasauliui, 
kad Sovietų Rusija siekia tikros 
taikos. Pareikšdamas savo pasi
ruošimą visais galimais būdais 
prisidėti prie tikrosios pasaulio 
taikos kūrimo, prezidentas Eisen
howeris tačiau labai stipriai pa
brėžė, kad Sovietų Rusija, prok
lamuodama taikos akciją, turi pa
tikrinti savo žodžius abejonių ne
keliančiais darbais. Prezidentas 
Eisenhoweris pabrėžė, kad vienas 
pasaulio istorijos laikotarpis yra 
pasibaigęs kartu su Stalino 
mirtimi, ir- naujieji Sovietų Rusi
jos vadai šiuo metu turi vertin
gos progos pabusti ir pamatyti, 
kokio pavojų taško jie yra šiuo 
metu pasiekę. Prezidentas priminė, 
kad Sovietų Rusija šiandie turi 
labai daug progų pagrįsti taikos 
žodžius nuoširdžiais ir tikrais ge

ros valios darbais, sudarydama 
sąlygas pasiekti Korėjoje garbin
gos taikos, pasirastyti Austrijos 
taikos sutartį, paleisti tūkstančius 
jos tebelaikomų Antrojo Pasau
linio Karo belaisvių, įgalinti jos 
valdomoje Vokietijoje laisvus ir 
slaptus rinkimus. Be to jis dar 
priminė, kad savo nuoširdžiais ir 
tikrais darbais Sovietų Rusija 
galėtų prisidėti prie užbaigimo 
priešiškų veiksmų Malajuose ir 
Indokinijoje. Prezidentas Eisen
howeris atvirai paklausė Sovietų 
vyriausybę, ar ji yra pasiruošusi 
panaudoti savo įtaką, kad ne vien 
tik Korėjoje būtų pasiektos paliau
bos, bet ir visoje Azijoje būtų pa
siekta tikra taika. į pabaigą 
prezidentas Eisenhoweris ypatin
gai užakcentavo dabartinę pasau
lio padėtį, teigdamas, kad tuo at
veju, jei1 iš dabartinės kritiškos 
padėties nebūtų surasta jokio po
sūkio, tai blogiausiu atveju pasaulį 
ištiktų atominis karas, o geriausiu 
atveju pasaulis turėtų gyventi nu
olatinėje baimėje ir įtempime, sle
giamas ginklavimosi naštos.

Ši JAV prezidento kalba nebuvo 
palikta vien tik pareiškimu pasau
lio viešumai, tačiau JAV ambasa
da Maskvoje šį prezidento Eisen
howerio atsakymą — kvietimą 
kurti veiksmais paremtą ta'iką — 
įteikė Sovietų Rusijos užsienio 
reikalų ministerijai. JAV užsienio 
reikalų ministeris Dulles čia pat

pareiškė, kad kol į šį prezidento 
Eisenhowerio pareiškimą nebus 
tikrojo atsakymo, tol visais front
ais teks stiprinti pozicijas.

JAy prezidento atsakymas į 
Malenkovo “taikos ofenzyvą” buvo 
be jokių rezervų užgirtas visų Va
karų pasaulio valstybių. Anglijos 
ministeris pirmininkas W. Churc- 
hillis pareiškė, kad prezidentas 
Eisenhoweris neuždarė durų nu
oširdžiai taikai ir taip pat nesiė
mė silpninti laisvųjų tautų, kol su 
Sovietų Rusija nebus pasiektas 
garbingas susitarimas.

Sovietų Rusijos vyriausybei į 
JAV prezidento pareiškimą dar 
neatsakius, oficiali Sovietų žinįų 
agentūra TASS pastebėjo, kad 
žymi prezidento Eisenhowerio kal
bos dalis buvo skirta apkaltinimui 
Sovietų Rusijos dėl tarptautinės 
padėties nesklandumų ir priminė, 
kad prezidentas vengė paliesti 
Kinijos klausimo,© taip pat ir 
Vokietijos suvienijimo pagal Pots
damo sutarties nuostatus. Mask
vos radijas, panašiai pasisakyda
mas, dar priminė, kad prezidentas 
Eisenhoweris nepajėgė įrodyti fak
tais, kad Sovietų Rusija yra kalta 
dėl dabartinio pasaulio padėties 
įtempimo.
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SYDNĖJUS, 1953 m. balandžio 22 d.

Eucharistinis Kongresas Baigtas
SYDNĖJUS. — Balandžio 12 d. 

prasidėjęs Eucharistinis Kongre
sas ir kasdie įvairiomis savo bažny
tinėmis apeigomis kėlęs didelio su
sidomėjimo visoje Australijoje, įs
pūdingai, buvo užbaigtas balandžio 
19 d., sekmadienį. Kongresas buVo 
baigtas didžiule’ procesija Sydnė- 
jaus miesto gatvėmis. Toje procesi
joje dalyvavo apie 21000 dalyvių 
ir ją stebėjo apie pusė milijono Au
stralijos gyventojų. Procesijos prie
kyje jojo raitosios policijos būrys, 
o po šio žygiavo mokyklos, įvairių 
tautų grupės, australų religinės 
organizacijos, akademikai, vienuo-

^^Lictuuiai—

Pakeltas pagrindinis 
atlyginimas

Nuo gegužio mėnesio pirmojo 
mokėjimo visoje Australijoje atly
ginimai vėl pakeliami. Pagrindinis 
atlyginimas įvairiuose Australijos 
miestuose paskelbtas: Sydnėjuje
— £12.1.0., Melbourne — £11.12.0., 
Brisbanėj — £10.17.0., Adelaidėje
— 11.8.0., Perthe — £11.11.0., Ho- 
barte — £11.19.0., Canberoje — 
£11.15.0.

Vokietija.
LANKĖSI BERLYNE. — Pas- 

aulio Lietuvių Bendruomenės Vo
kietijos Krašto Valdybos pirminin
kas inž. Pr. Zunde kovo 22 ir 23 
d. d. lankėsi Berlyne. Jis matėsi 
su vietos lietuviais, kurių ten 
priskaitoma apie 30. Kiek tik Ber
lyno sąlygos leidžia, visais lietu
viškais reikalais ten ypatingai 
nuoširdžiai rūpinasi Leškevičius. 
Taip pat labai artimus ryšius su 
berlyniečiais lietuviais palaiko įr 
jėzuitas Tėvas Kipas, ilgus metus 
gyvenęs Lietuvoje. Vokietijos 
Krašto Valdybos pirmininkas inž. 
Pr. Zundė, viešėdamas Berlyne, 
tarėsi su RIAS radijofono vado
vybe dėl galimybės transliaejose 
panaudoti lietuvišką medžiaga ir 
ypačiai Birželio deportacijų pro
gramą.

Austrija.
ARKIVYSKUPO J. SKVIREC

KO SUKATIS. — Kauno arkivys- 
kūpąs metropolitas J. Skvireckas, 
šiuo metu temties gyvenąs Zamso 
vienuolyne prie Landėcko, Austri
jos Tirolyje, rugsėjo 18 d. susilau
kia 80 metų amžiaus. Jau dabar 
ši sukaktis kai kuriuose laikraščiu
ose pradedama minėti. Garbingasis 
Lietuvos bažnyčios dignitorius 
daugelio jau sveikinamas šiuo 
metu. Jam linkima susilaukti an
trosios tremties pabaigos, kad 
kartu su kitais lietuviais galėtų 
sugrįsti prie aukštųjų savo parei
gų tėvų šalyje.

Prancūzija.
ĮSIGIJO SAVO NUOSAVA 

PASTOGĘ. — Lietuvių Šalpos 
Draugija Prancūzijoje išsinuomavo 
buvusias VLIKo Vykdomosios Ta
rybos Paryžiuje patalpas. Patal
pos atremontuotos ir per Velykas

ten buvo suruoštas bendras Vely
kų stalas. Patalpose įrengtas 
Draugijos sekretorijatas, kurio 
reikalų vedėju paskirtas ‘ buvęs 
politinis kalinys Zigmas Zubrys. 
Tose patalpose įsteigiama ir lietu
viška svetainė — klubas. Tokiu 
būdu Paryžiaus lietuviai pirmą 
kartą įsigijo savą pastogę.

LIETUVIAI LEGIJONIERIAI.
— Paryžiuje buvo gydomas ir 
operuojamas legijonierius Rekštys. 
Sunkiai sužeistas į galvą, jis pra
rado kairiosios akies regėjimą. 
Pekštys išvyko į Marselį. Serg. 
Grinevičius pasirašė sutartį pasi
likti legijone dar dviems metams, 
tačiau tik Prancūzijos metropoli
joje. Bruno Lukšys iš Villerupto 
šiuo metu atlieka karinę prievolę 
Alžyre.

Šveicarija.
KONCERTUOS SMUIKININ

KĖ E. KUPREVIČIŪTĖ. — šiuo 
metu Argentinoje gyvenanti jau 
pasaulinio garso spėjusi įgyti 
smuikininkė Elena Kuprevičiūtė, 
koncertavusi antrą kartą eilėje 
Vakarų Europos didmiesčių, atvy
ko į Šveicariją, kur ji taip pat su 
dideliu pasisėkimu koncertavo. Ji 
yra sesuo taip pat pagarsėjusio 
pianisto Andriaus Kuprevičiaus.

DIDELĖ PARAMA. — PLB 
Šveicarijos Krašto Valdyba persi
untė į Vokietiją lietuvių vargo 
mokykloms paremti 995,50 DM. 
šie pinigai buvo surinkti paskelbto 
šiam reikalui vajaus metu. 
Vajus tęsiamas toliau. Krąšto 
Valdybos pirmininkas inž. J. Stan
kus užmezgė ryšius su Tarptautine 
Vaikų Globos Sąjunga Ženevoje. Ti
kimasi iš tos sąjungos gauti geros 
paramos Diepholzo lietuvių gimna
zijai ir vargo mokykloms.

PADEDA GYDYTOJAMS
Dr. Alex M. Burgess iš Provi

dence, Rhode Island, USA, įtakin
gas Amerikos gydytojas, užimąs 
aukštą vietą, galingos Amerikos 
organizacijos Veterans Adminis
tration medicinos patarėjas, apie 
reikalą įkurdinti D P gydytojus 
padarė pranešimą kongrese of 
American Federation of Inter
national Institutes ir tuo pačiu' 
reikalu paskelbė 1952 m. rugsėjo 
mėn. straipsnį “New England 
Journal of Medicine”. Dr. A. Bur
gess apgailestauja, kad, kalbant 
apie komunizmo ir nacizmo aukas, 
nesigailima gražių žodžių, bet 
neretai pasigendama darbų, kurie 
derintųsi su aukštais Amerikos 
idealais dėl laisvės ir žmogaus ger
bimo. Paminėjęs Australiją, kaip 
ypatingą su D P gydytojais nehu
maniško elgesio pavyzdį, kur emi
gravo apie 500 DP gydytojų, bet 
jiems neleidžiama dirbti savo sri
tyje ir jie verčiami dirbti paprastą 
nekvalifikuotą fizinį darbą, Dr. A. 
Burgess apeliuoja į gydytojų 
organizacijas ir sveikatos įstaigas 
tremties aukoms parodyti daugiau 
žmoniškumo. Dr. A. Burgess 
kviečia sveikatos įstaigas ir egza
minų komisijas santykiuose su D P 
gydytojais rodyti daugiau huma
niškumo ir drąugiškumo.

Dr. Burgess akcijos dėka . D P 
gydytojai jau gali įsikurti JAV- 
-ėse, nes eilėje JAV valstybių bu
vo padaryta esminių įstatymų pa
lengvinimų bei išimčių. Prieš kiek 
laiko jis Vašingtone liudijo senato 
komisijai prieš dabartinį nepalan
kų imigracijos įstatymą. Jis yra 
eilei DP gydytojų — latvių, estų, 
Čekų, vengrų — pats suradęs glo
bėjus, o tiems gydytojams atvykus 
į JAV, jiems surado darbo ligo
ninėse. — ELTA.

BALTIJOS KRAŠTUS 
APEYVENDINS 

RUSAIS
ELTA. — Vienoj ir Salzburge 

leidžiamas žinių biuletenis “liter- 
report-Ost” paskelbė tokią žinią: 
“Naujas Sovietų apgyvendinimo 
planas Pabaltijy. Sekančiais me
tais rusai numato apgyvendinti 
trijuose Pabaltijo kraštuose: Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj 3 milijo
nus rusų. Iš jų numatoma apgy
vendinti 1 mil. Estijoj, i mil. Lat
vijoj, ir Ii mil. Lietuvoje, šitomis 
priemonėmis Pabaltijy gyvenančių 
rusų skaičius numatyta padidinti 
net iki 4 milijonų. Tuomet Pabal
tijy bus 9 mil. žmonių, iš jų 5 mil. 
pabaltiečių ir 4 mil. runų. Apgy- 
vendint iumatomi didesnieji mies
tai ir lenkų, vokiečių, žydų ir pa
bėgusių sodybos. Apgyvendinti no
rima Talinas, Ryga, Ventpilis, 
Liepoja, Klaipėda, Kaunas, Vilni
us, Daugpilis ir rečiau gyvenamos 
sritys, kaip Klaipėdos kraštas, Vil
niaus kraštas, Latgalija”.

šią žinią komentuodama pabal
tiečių spauda ta proga iškelia aikš
tėn, ką bolševikai skelbia savo 
propaganda ir kaip elgiasi iš 
tikrųjų Tokios plačios rusifikaci
jos, jei ji bus įvykdyta, nesitikėjo 
net ir didžiausi skeptikai.

Iš VATIKANO PERDUOTA 
ŠV. TĖVO KALBA KONGRESO 
DALYVIAMS IR JO PALAIMI
NIMAS. — KONGRESO PROCE
SIJOJE GERAI PASIRODĖ IR 
SYDNĖJAUS LIETUVIAI.

liai, dvasiškiai. Milžiniškos kolonos 
pabaigoj dalyvavo aukštųjų dva
siškių apsuptas Šv. Tėvo legatas 
Kongresui Sydnėjaus arkivysku
pas kardinolas Gilroy kartu su In
dijos ir Armėnijos arkivyskupais 
kardinolais. Čia taip pat žygiavo 
ir N.S.W. valstijos ministeris pir
mininkas J.J. Cahill, teisingumo 
ministeris R. Downing, sveikatos 
ministeris O’Sullivan, keli aukš
čiausio teismo teisėjai ir kiti aukš
ti australų pareigūnai.

Procesijoje dalyvavo kitų tautų 
tarpe ir lietuviai. Lietuvių grupė, 
vedama Australijos lietuvių kuni
gų, priekyje nešė labai gražaus dar
bo kryžių, kurio viduryj buvo įra
šas “Lithuania”, šis kryžius sukė
lė didelį stebinčių tūkstantinių mi
nių susidomėjimą. Tai buvo tikrai 
įspūdinga ir lietuvių grupė šiuo 
atveju išsiskyrė iš visų procesijos 
dalyvių, lygiai kaip ir tvarkingu 
savo dalyvavimu. Prie įspūdingo 
tautinių ornamentų kryžiaus labai 
gražiai derinosi tautiniais drabu

žiais pasipuošusios lietuvaitės, es- 
kortuojančios bažnytines vėliavas. 
Kryžiaus- projektą paruošė K.. Gi- 
landis.

Kongresas buvo baigtas prie St. 
Mary’s katedros, kur buvo atlaiky
tos kardinolo Gilroy specialios pa
maldos ir jo pasakytas atitinkamas 
žodis. Po to kongreso dalyviai iš
klausė specialią Kongresui pasaky
tą šv. Tėvo kalbą angliškai. Savo 
kalboje popiežius priminė 150 metų 
sukaktuves nuo to laiko, kai Aus
tralijoje buvo leistos atlaikyti JRo- 
mos katalikams pirmosios Šv. Mi
šios. Savo grynai religinio pobūd
žio kalbos pabaigoje Šv. Tėvas su
teikė visietns Australijos katali
kams ir Kongreso dalyviams apaš
tališkąjį palaiminimą. i

šis antrasis Australijos Eucha
ristinis Kongresas buvo ypatingai 
gerai organizuotas ir savo didin
gumu jis paliko Australijos gyven
tojams, net ir ne katalkams, labai 
didelio įspūdžio. Apie jį daug rašė 
ir Australijos dienraščiai.

Lietuvių grupės dalyvavimą šia
me Eucharistiniame Kongrese or
ganizavo Sydnėjaus lietuvių klebo
nas kun. P. Butkus. Nuojįįrdžios jo 
pastangos yra sveikintinos ir atsi- 
Iteistinos didele visos lietuvių ben
druomenės padėka. — jž.

t

LIET. ENCIKLOPEDIJA 
KURIASI BOSTONE

IŠ'MŪŠŲ VEIKSNIŲ VEIKLOS
• Dėl senosios karalienės 

Marijos mirties D. Britanijos 
karalienei Elžbietai II-jai VLlKas 
pasiuntė užuojautos telegramą.

(I ALTO delegacija, be prezi
dento Eisenhowerio, Lietuvos by
los reikalais lankėsi dar valstybės 
departamente ir susisiekė su at
skirais senttoriais. Paskum jai 
Lietuvos pasiuntinybėje buvo su
ruoštas priėmimas, ALfTO vado
vybė yra numačiusi kviesti talkon 
visas lietuvių organizacijas, drau
gijų veikėjus, senuosius ameri
kiečius ir saujai atvykusius trem
tinius.
• Dėl asmeninių sumetinų 

karo attache Paryžiuje p. pulk. J. 
Lanskoronskis toliau eiti VLIKo 
kariškojo patarėjo funkcijas atsi
sakė.
• Kovo mėn. 30 d. Stuttgarte 

Pietų Vokietijos radiofono patal
pose buvo suruošta Oswaldo Kos- 
trba-Skalickio paskaita: “Rytų ir 
Vidurinės Europos vienijimas”. Po 
paskaitos buvo gyvos diskusijos, 
kuriose dalyvavo Pabaltijo kraštų, 
čekų, bulgarų, rumunų ir vokiečių 
visuomenės bei valdžios įstaigų 
atstovai. Diskusijų pradžioj buvo 
pranešta apie “Europa Union” 
Speyeryje įvykusį interesantų sąs
krydį. I jį dalyviai buvo sukviesti 
privačiai. Iš( lietuvių pusės tokį 
^pakvietimą buvo gavęs MLT na
rys V. Banaitis. Iš lietuvių pusės 
į paskaitą ir diskusijas buvo nu
vykę pp. žalkauskas, Gelžinis, 
Banaitis ir Simkaitė.

Buvo skelbta, kad Lietuvių En
ciklopedijos pirmasis tomas pasi
rodys dar šį pavasarį. Kad tai įvyk
tų, nemaža organizacinio ir redak
cinio darbo jau buvo atlikta.

Pirmojo tomo išleidimą vistf pir
ma sutrugdė Amerikos lietuvių 
spaudoje Enciklopedijos reikalu ki
lusi polemika. Dabar jau galima 
tarti, kad visi tie rašiniai darbo 
nesugriovė. Atvirkščiai, Lietuvių 
Enciklopedijos išleidimo klausimą 
jie gerokai išjudino -ir išpopulia
rino. Neigiaina- toj polemikoj buvo 
gal tik tai, kad ji prasidėjo tuo me
tu, kada buvo bandoma surinkti 
Enciklopedijos prenumeratorių mi
nimumą, įgalinantį ją leisti. Grei
čiausia tų kalbų paveikti, kai ku
rie tautiečiai nesiskubino Lietu
vių Enciklopedijos prenumeruotis, 
todėl ir pirmasis tomas pasirodys 
kiek vėlesniu terminu. Tačiau šia 
proga malonu atžymėti, kad mūsų 
visuomenė jau pasisakė už Lietu
vių Enciklopediją. Tai įrodo kas
dieną augantis Enciklopedijos pre
numeratorių skaičius.

Kol nebuvo išryškėjęs platinimo 
klausimas, buvo suvaržyta ir Lie
tuvių Enciklopedijos leidykla. Ne1 
atsisakant sumanymą įgyvendinti, 
buvo galvojama, kad su negausiu 
prenumeratorių skaičium pirmuo
sius tomus teks spausdinti ne savo 
spaustuvėj. Tačiau dabar jau yra 
nupirktos visos ręikalingos spaus
dinimo mašinos, Enciklbpedijos 
spaustuvė baigiama įrengti.

Lietuvių Enciklopedijos leidykla 
kuriasi Bostone. Apsispręsta, kad 
šiame Amerikos mokslo ir kultūros 
centre bus tinkamos sąlygos ir Lie
tuvių Enciklopedijai tarpti. Gal sa
vaime suprantamą, kad sava En
ciklopedijos spaustuvė spartins dar
bą ir pagreitins to didžiulio veika
lo išleidimą. Spaustuvės įrengimo 
darbai šiomis dienomis bus baigti. 
Kai tik susitelkš medžiaga, tuoj 
prasidės L. Enciklopedijos pirmų
jų tomų spausdinimas.

Lietuvių Enciklopedijos leidimo 
sąlygoms išryškėjus, Bostone ku
riasi ir Enciklopedijos redakcija.

Vyr. redaktorius prdf. Vaclovas 
Biržiška jau prieš keletą savaičių 
atvyko ič Washington© ir pradėjfi 
dirbti, čia pat gyvena L. Enciklo
pedijos redaktorius dr. J. Girnius 
ir sekretorius Stasys Santvaras. 
Bostone ir jo apylinkėse gyvena ir 
daugiau Enciklopedijos bendradar
bių, kurie taip pat jau įsijungė į 
darbą. Vyr. redaktorius ir leidyk
la tariasi su kitais redaktoriais, ku
rie artimiausiu laiku turėtų atsi
kelti į Bostoną. Redąkctjoslįran- 
duolys skubama sudaryti -lead reda
kcinis darbas galėtų būti dirbamas 
sklandžiai ir visu rimtumu. Reikia 
atžymėti ir tą faktą, kad Bostone 
gyvena nemažas būrys lietuvių in
telektualų, kuriuos tikimasi po tru
putį įjungti į Liet. Enciklopedijos 
leidimo darbą, žinoma, kviečiami 
ir kitur gyveną lietuviai mokslinin
kai L. Enciklopedijoj bendradar
biauti.

Baigiant pranešimą apie L. En
ciklopedijos kūrimąsi Bostone, dar 
kartą tenka priminti lietuvių vi
suomenei, kad niekad nėra vėlu įsi
rašyti į Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjus — į jos prenumeratorius. 
Kas greičiau tai atliks — tas pag
reitins ir palengvins L. Enciklope
dijos išleidimą. Kad Lietuvių En
ciklopedija būtų pakankamai to
bula, didelė ir vertinga, kad ji ap
rėptų visas mokslo, meno ir visuo
meninio veikimo sritis, kad joje bū
tų sutelktos svarbiausios lituanis
tinės vertybės, reikia, kad ją remtų 
daugumas lietuvių, kurie nūdien 
gyvena laisvajame pasauly.

Lietuvių Enciklopedijos skyrių 
redaktoriai, bendradarbiai, platin
tojai ir visi tautiečiai, kurie L. E. 
turi vienokių ar kitokių reikalų, 
prašomi nuo šiol nerašyti laiškų į 
Brooklyną, o kreiptis šiuo pastoviu 
adresu:

Lietuvių Enciklopedija, 
366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 
U. S. A.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
LEIDYKLA
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MALENKOVO KALBOS IR FAKTAI
ELTA. — Ryšium su “N. Y. 

Times” 1953. 3. 17. paskelbtu nau
jojo Sovietų min. pirmininko pa
reiškimu, kuriame jis, be kitko, 
pažymėjo, kad Sovietų 
paremta gerbimu teisių, 
sančių kitoms tautoms 
kraštuose, nepaisant,* ar tai būtų 1 
didelės tautos, ar mažos, kad ji . 
laikosi priimtų tarptautinių nor
mų ir kad Sov. Sąjungos užsienio 1 
politika gerbia visas sutartis, ku
rias Sovietų Sąjunga yra sudariusi 
su kitomis valstybėmis, Lietuvos 
ministeris Vašingtone P. Žadeikis : 
yra padaręs vietos įstaigoms kele
tą pastabų tiek dėl čia minimos 
ištraukos, tiek ir dėl viso Malen- 
kovo padaryto Sovietų Vyr. Tary
bai Maskvoje kovo 15 d. pranešimo.

Lietuvos Ministerio nuomone, 
toji Malenkovo kalbos ištrauka pa
sako, kaip gal turėtų būti, bet ko 
nėra daroma pačioje Sov. Sąjungo
je. Ją būtų galima pavadinti pir
mąja pavasario kregžde, jei ne toji 
krūva sulaužytų sutarčių^ kurios 
barška vėjui papūtus, kaip tie ka
puose iškasti kaulai. Kremlius yra 
sulaužęs su Lietuva šias sutartis: 
1920 m. liepos 12 d. Taikos Sutartį, 
Nepuolimo Sutartį, sudaryta 
1926 metais, kurios termines buvo 
prailgintas iki 1945 m. gruodžio 
31 d.; Paryžiaus Paktą, daugiau 
žinomą Kelloggo-Briand’ o vardu, 
kuriuo pasirašiusios jį tautų vyri
ausybės pasižada nekariauti 
Agresijai Apibūdinti ^Sutartį, pa
sirašytą 1933 m. Londone; 1939 
m. spalio 10 d. Tarpusavio Pagal
bos Sutartį, šia paskutine sutar
timi Sovietai grąžino Lietuvai 
Vilnių, pridėdami dar keletą val
sčių į šiaurę ir į pietus nuo Vil
niaus. Už grąžintas Vilniaus kraš
to žemes, kurios Lietuvai prik-

politika 
priklau- 
kituose

lausė pagal Taikos Sutartį jau tis sutartimis bei p(feižadėjimais,

Lietuvos Laivyno Likimas
nuo 1920 m., Sovietai pasiglemžė 
sau teisę Lietuvoje laikyti raudo
nąsias įgulas. įvedimas įgulų prieš 
Lietuvos valią bei pasipriešinimą 
jau reiškė, kad Lietuvos okupacija 
buvo Sovietų pradėta 1939 m. spa
lio mėnesį. Tačiau dabar paaiškė
jo, kad tiek Sovietų įgulos, tiek 
lygiai ir pati Tarpusavio Pagal
bos Sutartis bei Lietuvos okupaci
ja bei jos 1940 rugpjūčio mėn. 3 
d. inkorporavimas Maskvoje tarp
tautinės teisės požiūriu yra nieko 
nevertos ir jokiu atveju Lietuvos 
neįpareigoja, nes kai Maskvoje 
vyko derybos dėl sudarymo Tar
pusavio Pagalbos Pakto, tai pa
sirodė, kad Sovietai slaptai ir sa
vavališkai buvo perleidę visą Lietu
vą Hitlerio Vokietijai, pasirašy
dami 1939 m. rugpiūčio 23 d. slap
tąjį protokolą.

Dėl to yra bergždžias dalykas, 
kad Sovietai kalba ir bando rem-

kuriuos jie /yra patys. sulaužę. 
Todėl Sovietų įvykdyta Lietuvos 
okupacija ir inkorporacija į Špv. 
Sąjungą neturi nė šęšėlio teisėtu
mo; tai yra'tik brutališkos jėgos 
ir klastos aktas. To viso akivaiz
doje Lietuvos ministeris Vašingto
ne nurodė, kad MalenkoVo taikės 
pareiškimas yra ir bus tik propa
gandos burbulas, kol jis nepadarys 
kito pareiškimo, pagrįsto Sovietų 
ąera valia, kuris įrodytų laisvojo 
pasaulio valstybėms, ypač Ameri
kai, kad tuos jo žodžius seką dar
bai, kurie iki šiol vis atidėlįojamį. 
Tegul Sovietai paskelbtų amnestiją 
politiniams kaliniams, grąžįntų 
ištremtuosius ir atpalaiduotų Lie
tuvą nuo neteisėto inkorporavimo. 
Nors tai yra panašu į stebuklą, 
bet tik tokiu būdu šis tarptautinis 
banditizmas ir tegali būti likviduo
tas. Brutalios jėgos viešpatavimas 
turi' kada nors baigtis.

KLAIPĖDA IR VOKIEČIAI
VOKIEČIŲ PAŽIŪRA Į KLAIPĖDOS KRAŠTĄ

ELTA. — Vokiečių vyriausybė 
Klaipėdos krašto klausimo iki šiol 
niekur nekelia. Taip pat ir Vakarų 
Vokietijos vokiečiai juo maža ir 
nevienodai pasireireiškia. Žemėla
piuose kai kur Klaipėdos kraštas 
priskiriamas prie Vokietijos, kai 
kur prie Lietuvos. Tačiau pabėgė
lių spaudoje, šventėse, susirinki
muose ir minėjimuose klausimas 
pastatomas visai kitaip. Ten griež
tai ir besąlyginai Klaipėdos kraš
tas skelbiamas vokiečių žeme ir 
Vokietijos dalimi. Daugelyje Vo
kietijos miestų paskelbtas “Me- 
meler Strasse” arba “Memellands-

tary-

Lietuviu Dienos
Vfeflintelis pasaulio lietuvių iliustruotas žurnalas.
LIETUVIŲ DIENŲ kiekviename numeryje telpa per 40 įdomių, 

aktualių ir didelių nuotraukų iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo ir 
veiklos.

LIETUVIŲ DIENOS duoda taip pat įdomių ir aktualių straips
nių, beletristikos, įvairios informacijos.

LIETUVIŲ DIENOS turi anglišką skyrių; parašai po visomis 
nuotraukomis duodami abiem kalbom, tad LD prieinamos ir kita
taučiams.

LIETUVIŲ DIENŲ vienas numeris siunčiamas susipažinimui 
nemokamai, prisiuntus administracijai savo adresą. Prašykite, kad 
LD Jums užsakytų giminės bei pažįstamieji gyveną Kanadoje ir J. A. 
V-bėse. Metinė prenumerata 4 dol. Administracijos adresas: “Lietu
vių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3 Calif., U.S.A.

trasse”. Mannheimo miesto 
bos administracinis skyrius 1953 
m. kovo 10 d. posėdyje vienu balsu 
sutiko bubi Klaipėdos miesto ir 
klaipėdiečių kūmu (Patenstadt). 
Ten ateityje vyks klaipiediečių 
vokiečių sąskrydžiai, bus komplek
tuojamas Klaipėdos archyvas, 
steigiamas klaipėdiečių vaikų naš- 
laitynas, ten numatomas spaudos 
ir leidėjų centras.

Klaipėdiečių, kaip ir kitų voki
ečiu pabėgėlių, vokietinė pilietybė, 
kuri iki šiol ne visų įstaigų buvo 
vienodai tvarkoma, ateityje įgaus 
tvirtą statusą. Kovo viduryje Va
karų Vokietijos ministerių kabi
netas perdavė parlamentui naują 
pilietybės įstatymo projektą, kuri
ame pasakyta, kad, neatsižvelgiant 
į tarptautinės teisės teisės aiški
nimus apie galiojimą ar negalioji- 
mą Muncheno sutarties, įpilietini- 
mo patvarkymą buvusiame Bohe
mijos ir Moravijos protektOrate, 
■įpilietinimo dekretus Aukštiutini- 
ame Bohemijos ir Moravijos prO- 
tektorate, įpilietinimo dekretus 
Aukštutinei Silezfi jai, Klaipė
dos 
dabar 
tymas 
kiečių 
taikos 
tautinės sutartys nustatytų, kad 
nacių pagrindan paimti dėsniai 
kolektyviam įpiliėtinimui būtų pa
skelbti negaliojančiais.

Iš jūrų kapitono R. Vilčinsko 
tyririėjimų apie-Lietuvos nepriklau
somybės laikų bandymus sukurti 
savo lietuvišką jūrų prekybos lai
vyną aiškėja, kad 1938 m. gale 
lietuviškas laivynas buvo pasiekęs 
jau 12.000 brutto tonų. Paduoda
mos čia dar tokios įdomios smulk
menos :

“Iki 1936 m. mūsų ūkio gaminių 
eksportas ir įvežamų prekių impor
tas vyko veik svetimais laivais. 
Tas pareikalavo ddelių išlaidų sve
tima valiuta. A. b. “Maistas“ Klai
pėdoj pabandė išnuomoti iš norve
gų 2 laivus-šaldytuvus, ir įsitikino, 
kad tuo būdu bekonų pervežimas 
Anglijon pasidarė žymiai pigesnis. 
1935 m. rudenį a.B. “Maistas” — 
“Lietuvos . Eksp<fttas” nupirko 
Hamburge laivą-šaldytuvą “Ajax.” 
vėliau pakrikštyta vardu “Maistas” 
(640 BRT) ir paleido po Lietuvos 
vėliava.

1936 m. bendro vijų “Maistas”, 
“Pienocentras” ir “Lietūkis” ka
pitalais įkurta^ A. B. “Lietuvos 
Baltijos Lloydas”, kuri perėmė jau 
minėtą laivą ir norvegų nuomotus 
laivus “Utena” 540 BRT) ir “Kre 
tinga” (540 BRT). Tokiu būdu 
atsirado pirmieji^jūrų laivai su lie± 
tuviškomis įgulomis. Vėliau nu

kraštui, Dancigui etc., 
kabineto paruoštasis įsta
bus pagrindu nustatyti vo- 
pilietybei ir tada, jei vėliau 
sutartis arba kitokios tarp-

Klaipėdos krašto vokiečiai ir 
šiaip dar būdingai reiškiasi: prieš 
3 metus Miunchene įsteigtas stu
dentų ir- filisterių sambūris “Or- 
densland” (Ordino žemė) sukaktu
vių proga pakėlė garbės nariais 
dr. Ottomarą Schreiberį (buvusį 
Klaipėdos krašto direktorijos pir
mininką) , dabartinį viceministerį 
pabėgėlių ministerijoje (Staats- 
sekretar im Bundesvertriebenmi- 
nisterium) ir Rytprūsių rašytoją 
Agnes Miegel.

-Išskyrus Klaipėdos klausimą, 
visais kitais atžvilgiais lietuvių ir 
vokiečių santykiai yra draugiški, 
net labai draugiški. Tėvynėje, 
esančių lietuvių krikščioniškas 
priėmimas badaujančių atbėgėlių 
vokiečių iš Rytprūsių, mūsų part
izanę besąlyginė .ginkluota kova 
su raudonuoju slibinu, mūsų veiks
nių objektyvus nusistatymas dėl 
vokiečių Rytų politikos ir eilė as
meninių pažinčių sukėlė mums 
vokiečių eilėse malonaus prielan
kumo. Pastaruoju laiku vokiečių 
spauda gana dažnai mini Lietuvos 
vardą ir atžymi jos dabartinę ne
laimę, o į Vasario 16 d. Nepriklau
somybės minėjimą įsijungė ir ketu
rios Vokietijos stotys. Neseniai Dr. 
Gilles pasakytieji lietuviams malo
nūs padėkos žodžiai tokius drau
giškumo ryšius tik sutvirtina.

pirkta iš danų dar du : laivai: 
“Marijampolė” ' i^910 BRT)' ir 
“Šiauliai” (910 BRT) 1938 m, 
nupirkti laivai
BRT) ir “Panevėžys” (1567 BRT), 
bet laivas “Maistas” parduotas 
Argentinai. Bendras A.B. “Lietu
vos Baltijos Lloydo” tonažas 1938 
m. siekė 5,985 BRT. Be to dar 
buvo pirktas senas laivas “Darbas” 
kuriame įrengtos laivų remonto 
dirbtuvės, ir vėliau — Klaipėdos 
uosto vilkikai “Vilkas” ir “Ūdra”. 
“Liet. Baltijos Lloydas” be jūrų 
transporto užsiėmė taip pat vidaus 
laivininkyste, įsigydama nemažą 
Nemuno baidokų ir garlaivų. Iš 
pastarųjų, paskutinėmis karo die
nomis Kielio uostą pasiekė garlai
viai “Balanda” ir “Lithuania”, 
vilkikas “Lapė” ir baidokai “Ūdra” 
ir “Rimgaila”. Šie vidaus vandenų 
laivai šiuo metu randasi Kontroli
nės Komisijos žinioje, stovi Ham
burgo uoste ir jų likimas dar neiš
spręstas. Be 6 “Liet. Balt. Lld.” 
laivų po Lietuvos vėliava plaukio
jo dar Klaipėdos vokiškųjų laivi
ninkystės b-vių laivai “Stephanie” 
(760 BRT), kuris 1935 m. mūsų 
trispalvę pakeitė į Panamos vėlia
vą, “Friesland” (1120 BRT), 
“Holland” (980 BRT) ir “Gotland” 
(980 BRT).

1937 m. akc. b-vė AB “Sandė
lis” Klaipėdoje mėgina įsigyti lai
vų. Jos nupirktas laivas “Neringa” 
(1200 BRT), plaukdamas pirmą 
kelionę į Klaipėdą ties Juodkran
te nuskendo. Iš vėliau nupirktų 
laivų “Nida” (700 BRT) nusken
do, užėjęs ant povandeninių uolų 
Botnijos įlankoje, o „Venta” (1250 
BRT), jau karui prasidėjus 1939 
m., buvo vokiečių karo laivų sulai
kytas ir kaipo karo grobis nuga
bentas į Swinemindes uostą, nes jis 
plaukė su Anglijai skirtu kroviniu. 
Vėliau šis laivas, berods Kontrolės 
K-jos Hamburge buvo perleistas 
latvių rederijai ir šiuo metu plau- 

. kioja po Anglijos vėliava.
1939 m., Vokietijai, aneksavua 

Klaipėdos kraštą, lietuvių laivai 
buvo perregistruoti į šventąją o 
vokiškųjų Klaipėdos rederijų laivai 
pakėlė Reicho vėliavą ir tuo būdu 
išsibraukė iš mūsų prek. laivyno 
registro. 1939 m. rudenį Suomių 
įlankoje ant povandeninės uolos 
užėjo ir nuskendo “Panevėžys”, 
o tų pat metų lapkričio mėn. šiau 

; rėš jūroje buvo torpeduotas ir. nu- 
. skendo “Kaunas”.

Prasidėjus karo veiksmams tarp 
. Vokietijos ir Sov. Rusijos, bolše- 
. Vikai, traukdamiesi iš Pabaltijo 
- laivą “Marijampolę:” paskandino 
■ tafp Rygos uosto mblų, tuo norėda

mi užblokuoti vokiečiams įėjimą į

Kaunas’’ (1458.

uostą. Laivai. “Utena ir “Kreti
nga”, traukdamiesi iš Estijos uos
tų į Leningradą, Suomiij įlankoje 
buvo paskandinti vokiečių-lėktuvų < 
bombų. Taip pat nuo lėktuvų? bom
bų nukentėjęs laivas ^Šiauliai” 
atsidūrė Hango saloje. 1942 m. 
žiemą suomiai atsiėmę salą iš rusų, 
šį laivą nuėmė nuo seklumos ir 
suremontavę paleido po savo vė
liava. Taip pa,t vokiečiai iškėlė 
Rygos uoste “Marijampolę”, kuri 
ilgą laiką stovėjo uoste, ir jo liki
mas nežinomas. Jau karui prasidė
jus 1939 m. rudenį Liet. Balt. 
Lloyd nupirko dar vieną JAV 
“Denny” — apie 900 BRT, kuris 
buvo pavadintas “Trakai”. Dėl 
karo šiam laivui skirta įgula ne
begalei© išvykti ir laivą perimti. 
Ligi šiai dienai šio likimas tebėra 
neaiškus.

Nėra abejonės, kad išlaisvinta
me Lietuvos pajūryje vėl bus su
kurtas savas lietuviškas laivynas 
— dar didesnis, gražesnis, negu 
anksčiau. Keleivis.

1
I

Česlovas Grincevičius

VIDURNAKČIO VARGONAI
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Jungtinių Amerikos Vals
tybių lietuviškos knygos len
tynose pasirodė Česlovo Grin- 
cevičiaus “VIDURNAKČIO 
VARGONAI”. Tai pasakoji
mų rinkinys. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas Chicagoje. 
Skoningai papuošta dailinin
ko Telesforo Valiaus pieštu 
viršeliu.

Česlovas Grincevičius rašy
ti tepradėjo tremtyje, gyven
damas Austrijoje. Tačiau li
teratūrinis pasaulis nebuvo 
jam svetimas ir anksčiau, nes 
Kaune jis studijavo visuotinę 
literatūrą bei . teatro meną ir 
dirbo bibliografo darbą.

Savo “Vidurnakčio Vargo
nais” debiutuodamas Česlovas 
Grincevičius pasirodo kaip 
stipri lietuvių rašytojų šei
mos pajėga. Savo raštuose jis 
sumaniai moka vaizduoti re
alistinį pasaulį, nekartą tąjį 
supindamas ir- su fantastiš
kuoju. Geras jis ir psicholo
gas, sumanus ir turinio kom
pozicijoje. Beje, kiek nublės- 
ta, kai įsipina per toli į filo- 
zofiją. Jo raštų vertę sustip
rina ir paprastas, lengvas sti
lius.

čia pateikiama viena ge
riausiai nusisekusių debiutam 
to novelių.
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Senelis Labūnavos klebonas, at
kalbėjęs brevijorių, dar ilgai 
meldėsi už savo parapijos mi

rusius, kad jie greičiau išvystų Am
žinąją šviesą, ir už gyvuosius, kad 
juos Viešpats saugotų nuo netikė
ti} nelaimių ir sunkių nusikaltimų, 
ypač girtavimo, iš kurio kyla ir vi
si kiti prasižengimai. Paskui už
pūtė žįburį ir atsigulė. Jau trečią 
dešimtį metų klebonavęs Labūna
voj, senelis gerai pažinojo jam pa
vestų atvesti prie šventojo Petro 
vartų sielų, kaip jis pats sakydavo, 
silpnybes, ir dėl jų nemažai krim
tosi. Taigi ir šį vakarą, prisiminęs 
pereito sekmadienio įvykį, kai vie
ną narsuolį teko net į ligoninę už 
poros mylių vežti, nemažai susijau
dino ir negalėjo užmigti. Kai jam 
pabodo vartytis, kėlėsi iš lovos, įsi
žiebė žvakę ir atidaręs knygų spin
tą išsitraukė nedidelę knygelę.

— Beskaitant miegas greičiau 
suims, - mąstė klebonas, patogiai 
atsirėmęs lovoje.

Daug skaityti neturėjo kada ir 
nemėgo. Skaitė tik tai, kas jam, 
kaip kunigui, buvo būtina ir dar šį 
bei tą apie oro* atmainas, gamtos 
reiškinius ir laukinius paukščius. 
Nemėgo ypačiai ir neturėjo pamo
kslų vadovėlių.

— Pamokslus reikia sakyti iš gy
venimo, ne iš knygų-sakydavo jau
niems kunigams.

Ėmė skaityti pasakojimą apie 
vilką, kuris naktį brovėsi į tvartą, 
bet buvo pagautas. Jam parišo po

kaklu varpelį, ir taip žvėris su tuo 
skambančiu daiktu buvo paleistas 
į mjšką.

— Vilkui buvo prastai, - palinga
vo galva senelis ir užgesino žiburį. 
—Tam galgonui taip ir reikėjo. 
Bet ir sugalvojo kas padaryti!

Atsigulęs dar ilgai mąstė, net re
gėte regėjo, kaip vilkas dieną nak
tį bėgioja po mišką ir negali atsi
kratyti varpelio, kaip visi gyviai 
jį iš tolo išgirsta ir nuo jo bėga. 
Vilkui, žinoma, reikės badu stipti, 
ir ši mirtis yra labai baisi. Jis vis 
tik nekaltas, kad negali žole misti, 
ir kad jau taip nuo pasaulio prad
žios sutvarkyta. Pagailo jam nelai
mingo žvėries.

—' Geriau, kad taip išminčiai su
galvotų kokį skambalą pritaisyti 
piktam žmogui, sakysim, vagiui. 
O, ir šitoj parapijoj tasai išradi
mas praverstų, oi, praverstų! — 
taip begalvodamas užmigo.

Naktį klebonas pabudo ir iš kar
to pajuto, kad kažkas lyg ir netaip.

— Kas gi ten? Negali būti! Nak
tį vargonais groja! — aiškiai bu
vo girdėti bažnyčios vargonų gar
sai.

Klebonas uždegė žvakę. Buvo ly
giai pusė antros.

— Mūsų Danieliui pasidarė ne
gerai. — pagalvojo apie vargoni
ninką, apisenį kavalierių. — Juk 
aš nesapnuoju ir nesu kurčias. 
Kaip gyvas nesu girdėjęs, kad kas 
keltųsi vidurnaktį, rakintų bažny
čią, karstytųsi laiptais prie vargo

nų ir ten grotų visokias melodijas. 
Reikės pamokslą atskaityti, reikės. 
—-Klebonas apsivertė ant kito šo
no, stengėsi nieko nemąstyti ir už
migo.

Rytą kėlėsi įprastu laiku, bet iš
kart pajuto, kad gerai savijautai 
kažko trūko. Bejieškodamas tam 
priežasties, prisiminė vidurnakčio 
vargonus ir bent kiek pyktelėjo.
— Aš jam pasakysiu, kas dera ir 

kas nedera daryti. Jei jam užeina 
noras vidurnaktį groti, tai jis gali 
namie barškinti savo atšipusiais 
klavišais kiek tik jam lenda. Matai, 
nepataisomas vargonų entuziastas 
atsirado! Kad nors gerai grotų. 
Magnificat, tokia graži mišparų 
vieta, o kai užtraukia, tai nors bėk 
iš bažnyčios ar pagalbos šaukis.

Nuėjęs bažnyčion viską rado po 
senovei ir niekam nieko nesakė. Po 
mišių Juliukui, zakristijono vaikui, 
liepė pašaukti Danielių.

— Gerbiamasis, ar pačiam neuž
tenka dienos, kad keliesi vidurnaktį 
ir bažnyčioj rengi koncertus?

— Atleiskite, klebone, bet aš čia 
nieko nesuprantu, ką jūs tuo norite 
pasakyti, — nustebo vargonininkas.

— čia nėra ko ' nesuprasti. AŠ 
klausiu, koks paib^lis patį šią nak
tį nešė ant vargonų? Gali groti vi
są dieną jais ,bet naktis yra naktis, 
ir padorus žmogus vidurnaktį baž
nyčios durų nevarsto ir vargonais 
negroja.

— Klebonėli, ką jūs sakote! Ar 
kas grojo vargonais r Rimtai? Kaip 
mane gyvą matote, nieko apie tai 
nežinau ir negirdėjau. Miegojau 
kaip užmuštas.

— Nemanyk, kad sapną pasako
ju. Girtas taip pat nebuvau.

Ginčytis ilgai klebonas nemėgo

LIETUVIS IŠGELBĖJO DLDEN- 
BURGĄ NUO POTVYNIO.

1953 m. vasario 1 d. naktį, nuo 
jūros potvynio ir siaučiančios aud
ros Oldenburgo kanalui pakilus, 
vanduo pradėjo veržtis prie Zand- 
platz estų stovyklos, kurioje gyve
na ir dalis lietuvių. Buvo pavojus, 
kad vanduo gali užlietį dalį Olden
burgo miesto ir apylinkės. Tai pas
tebėjęs, lietuvis Vladas Pranckevi- 
čius, ėmėsi darbo sulaikyti besiver
žiantį vandenį. Apsaugos policija, 
tikrindama pylimo krantus, rado 
tą lietuvį, visas jėgas įtempusį, 
bedirbantį potvynio pavojui sulai
kyti.

šį žygį įvertindamas, miesto sta
tybos viršininkas, dalyvaujant po
licijos ir miesto savivaldybės tar
nautojams, Vladui Pranckevičiui 
įteikė 50 DM premiją ir tokio turi
nio raštą:

“Gerbiamas Pone Pranckevičiaul 
Už pagalbą ir veiklumą, Ostern- 
burgo užtvankai pakilus 1953 m. 
sekmadienį, vasario 1 d., miestas 
pareiškia Jums didelę padėką. Vei- 
kdanias savo iniciatyva, Jūs apsau- ' 
gojote užtvanką, kuri tikriausiai 
būtų buvusi išardyta, jei Jūs* savo 
darbu nebūtumėte prisidėjęs. įver
tindamas 'šį Jūsų savanorišką pa
galbos žygį, miestas įteikia Jums 
50 DM/sumos premiją”. Apie, šį į- 
vykį buvo taip, pat rašyta dienraš
tyje “Die Wel^tik tenai per klai
dą V. Pranckėvičius buvo pavadin
tas latviu ((Lėtte). Jis yra lietuvis 
ir priklauso, . Ząndplatz — Olden
burgo lietuvių bendruomenės apy
linkei. — PLB Vok. Inf.

ir į kambarį grįžo nepatenkintas. 
Pašauktas pusryčių ne tuoj nuėjo 
į valgomąjį.

— Barabas! Nieko daugiau, kaip 
tikras Barabas, — kalbėjo klebonas 
maišydamas arbatą.

—- Barabas? O kas jis toks? — 
paklausė Zuzana, senoji klebono 
šeimininkė. — Ar ir vėl kas negero 
atsitiko?

— Aš kalbu apie tuos, kurie nes
kiria dienos nuo nakties ir nežino, 
kada kas tinka ar netinka.

— Tai, turbūt, bernai vėl tran
kėsi visą naktį.

— Ne, šį kartą ne bernai.
— Ne bernai? Ir nedavė miego

ti? O gal gaidys vėl tupėjo po lan
gu ir giedojo? — Zuzana viską 
stengėsi įspėti pati.

— Ne ir ne. Aš kalbu apie var
gonus.

Tokio mįslingo atsakymo šeimi
ninkė nesitikėjo. Gerai pažinodama 
kleboną, suprato . jog neverta jo 
daug klausinėti,, ir nesuraminta 
vaikščiojo visą dieną.

Kitą naktį klebonas vėl nubudo.
— O Viešpatie, proto nei už ka

peiką! — Iš bažnyčios sklido tylūs, 
švelnūs vargonų garsai. — Kas 
jam pasidarė? Na, jau šį sykį man 
neišsigins.

Užsidegė žibintą. Buvo trys ket
virčiai antros. Nusimetė antklodę, 
kėlėsi, priėjo prie lango ir jį ati
darė. I kambarį padvelkė vėsaus, 
kvapaus oro srovė. Rugpjūčio nak
ties tyloje vargonų garsai skam
bėjo nežemiškai, ir. jis jų ilgai su
sijaudinęs klausėsi. Senelis prisi
minė vienoj knygoj matytą, piešinį, 
kur vakaro prieblandoje prie 
vargonų sėdėjo šventoji Cecilija 
ilgais, išleistais plaukais, o jos

klausėsi aplinkui sutūpę ir ant 
kumščių galvutes parėmę apskri- 
tagalviai angeliukai.

— Gerai groja naktibalda, kaip 
dar niekad, tik nežino saiko. Baž- / 
nyčia yra Dievo namai, ją reikia 
gerbti ir joje negalima kažinko ' 
išdarinėti. O gal Danielius 
lunatikas ir vaikšto miegodamas’? 
Ne, mėnulio danguje nematyti, be 
to, pats vienas užlipęs ir nepagros, 
reikią, kad kas pamintų dum
ples.

Uždaręs langą užpūtė žiburį ir 
stengėsi užmigti, bet jautė padi
dėjusį susierzinimą, ir miegas 
neėmė.
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Po fUCTIMAIf 
 ĮSTATYMAI}VYRO IR ŽMONOS SANTYKIAI

LONG LIST OF VIOLATIONS

Visų Australijos valstijų įstaty
mai nusako, kad vyras turi išlaiky
ti savo žmoną. įstatymai įpareigo
ja jį teikti savo žmonai maistą, dra
bužius, butą ir kitus kasdieninio gy
venimo reikalavimus.

Jei vyras savo žmonai neduoda 
reikiamo kiekio pinigų, kuriais jį 
galėtų patenkinti reikalingiausius 
pragyvenimo reikalavimus, arba, jei 
jis apleidžia savo žmoną, nepalik
damas jai būtinųjų išteklių pragy
venimui, tai tokiais atvejais žmona 
gali gauti iš magistrato įsaką, įsa- 
k antį’vyrui mokėti kas savaitę ma
gistrato nustatytą pinigų sumą 
žmonos išlaikymui. Toksai teismo 
įsakas įpareigoja vyrą mokėti pini
gus į magistrato kasą, iš kurios sa
vo keliu pinigai išmokami žmonai.

Jeigu vyras sulaužo šeimos, išti
kimybę savo santykiu su kita mo
terim, arba, jei jis iki labai rimto 
laipsnio blogai traktuoja savo žmo
ną, žmona gali palikti savo vyrą 
ir reikalauti iš jo išlaikymo. “Iki 
labai rimto laipsnio blogas trak
tavimas” įstatymo yra suprantamas 
toksai teisme įrodytas veiksmas, 
kuris pasireiškia girtavimo, nuo
latinių niekinimų — įžeidimų, grą- 
sinimų ir fizinio smurto formoje. 
Taip tad, jei tūlas Petras Fetrinis 
reguliariai, laikas nuo laiko parei
na namo girtas, kolioja ir užgau
lioja, nuolat grąsina, stumdo ir ap
daužo savo žmną, tai taip traktuo
jama Petrinienė gali palikti savo 
vyrą ir, apsigyvenusi atskirai, pa
reikalauti, kad jis duotų jai išlai
kymą. Jei vyras šios savo pareigos 

How could I hav failed to notice 
that the walls were so flimsy? 
Why, the house was of wood and 
the wall was just a partition, you 
might say. I am very impractical 
and commit a new blunder at every 

. step. The room did not suit me 
in the least. I must have quiet at 
all costs! You see, I must by all 
means go over the Sanskrit langu
age grammar, and how can 
you do anything here if the child- 

$ ren raise such a terrible din? My 
room here is comfortless and I 
have to find another for myself..

That is what I said to myself 
on Christmas Eve, sitting late 

‘with my Sanskrit grammar. With 
my fingers stuffed into my ears, I 
repeated the dry rulea of grammar 
without comprehension. Though 

•5 my eyes followed the lines of every 
page from beginning to end and 
my lips mechanically whispered 
the words, I did not understand 
one sentence and did not try to 
understand. My thoughts were 
wandering someplace else. With a 
feeling of disgust, I avoided think
ing about the present and with my 
whole soul thrust aut beyond the 
thin walls where the merry voices 
of the children chattered, where 
from amidst their tumult rose the 
sonorous peals of happiness and 
blended into one with the voices of 
the grownups, in accampaniment 

. to the laughter of the children. 
$ And from among those voices I 

distinguished one that pierced 
. 'through my whole body, penetrat

ing to the heart, giving rise to 
longing, to dreams.. And my 
heart strove so to rush forth some
where, full-quivering.

I could not sit still in one place. 
The letters ran together, doubled 
up. My head grew heavy, chaotic 
of muddled thoughts mingled in 
my brain. Something drew me 
forward, something pushed me on. 
There waa a soughing and roaring 
of forests, in my ears.. In my 
heart the tempest wailed ever 
louder ; ever louder sounded the la
ment of longing.

Renewed'•waves of mirth floated

neatlieka, Petrinienė gali kreiptis 
į magistratą. Magistralas, liudi
ninkų įrodymais įtikintas dėl tokio 
laipsnio vyro elgsenos su žmona, 
neabejotinai pasirašys žmonos nau
dai įsaką.

Kita vertus, jei žmona neištiki
mybės veiksmu pažeis santuoką 
(commits a d u 1 t e r y) ir 
po to paliks savo vyrą, arba, ji be 
pateisinamų priežasčių apleis savo 
vyrą, tai ji nustoja savo teisės rei
kalauti iš vyro užlaikymo. Tačiau 
ir tokiu atveju vyras turi išlaikyti 
savo vaikus, nes įstatymas įparei
goja vyrą išlaikyti vaikus visais 
atvejais mažiausiai iki jie nesu
lauks 16-kos metų amžiaus. Jei ky
la ginčas, kam turi priklausyti vai
kai, reikia kreiptis į magistratą ar
ba į aukščiausią teismą — Supre
me Court.Į teismą turi krei
ptis toji santuokos šalis, kuri nori 
pasilaikyti sau vaiką, bet jo savo 
globoje neturi. Vadinasi, jei Pet
rinienė paliko savo vyrą ir kartu 
išsivedė aštuonių metų Petruką, 
tai Petras Fetrinis negali smurtu 
atsiimti savo vaiką, bet turi kreip
tis į teismą. Normaliai, teismai 
mažamečius vaikus, ypačiai mer
gaites, palieka kone visuomet mo
tinos globoje (custody is gi
ven to the mother). 
Jeigu nėra kokių ypatingų aplinky
bių, teismas, paprastai, pripažin
damas vaiko globą vienam iš tėvų, 
tos globos nustojusiam tėvui ar mo
tinai leidžia nustatytu metu lanky
ti savo vaiką ir išsivesti jį su sa
vim kelioms valandoms. Dažniau

MISTS
BY VINCAS KRĖVĖ

from the adjoining rooms, tickling, 
tempting, teasing, tearing asunder 
my soul.. The laughter of happi
ness rang louder and louder..

I doused my lamp. Sharp glints 
of light steeped in warmth, like 
needles, darted through the cracks 
in the wall.

My room was so dark, so cold, 
so gloomy..

The tempest wailed and tossed 
with more and more fury in my 
heart, and the conflagration spre
ad in my soul — I was unable to 
subdue my own self.

II
I went out into 

craned my head, 
mists in luminous 
and swathed the lamps, tempering 
and reducing their hot light. Long, 
white shafts of light shot upward 
from the windows, as though some
one were expected to sail down 
from the heavens to those illumi
nated, smiling windows. I lingered 
a moment off to one side, as if 
deciding in which quarter I must 
direct my steps. Murmuring some 
sort of monotonous noises, I 
walked slowly to the center of the 
city, after a hurrying man, who, 
in passing me, gave me a smart 
nudge in the side and growled an 
angry beg your pardon! The closer 
I approached the middle of the 
city, the more movement there was 
around me. Worried, lost in 
thought — the expression of holi
day festivities again in their faces 
—people chased after one another, 
hastening, bending, pushing about 
in the thick mists, one apologizing 
to the other. Jostled at eyery step, 
I strode on unhurriedly, humming 
under my nose some monotonous 
off-key air that I had heard once, 
I don’t know where, or perhaps it 
was my fancy’s song of longing. I 
gaped on every side of me as I 
went, although no one thing at
tracted my eyes.

The longing gradually faded, 
melted, but in my breast I felt a 
deathly, fearful emptiness. It I to choke me... 
seemed to me I had. to. meet some- Į 1

the street and 
Thick opaque 
circles girthed

The destruction of a British 
bomber over Germany recently, 
and the attack by Soviet fighters 
on a U.S. weatherreconnaissance 
^aircraft over the north Paęific 
area March 15, is but the latest in 
a series of incidente involving 
mishap to non-Soviet aircraft at 
the hands of the USSR or its satel
lites in the past five years.

The record of other violations 
shows:

April 5, 1948: A British airliner 
crashed in Berlin after colliding 
with a Soviet Yak fighter, which 
apparently tried to “buzz” the 
liner.

April 8, 1950: An American 
Navy Privateer bomber disappear
ed’ over the Baltic with its crew 
of ten. The United States blamed 
the USSR.

November 5, 1951: A Navy Nep
tune plane with a crew of ten fai
led to return from a patrol in 
northern Japanese waters and is 
believed to have been shot down in 
the sea of Japan by Soviet aircraft.

November 17, 1951: An unarmed 
U.S. Air Force C-47 transport off 
its course was forced down over 
Hungary on a flight from Ger
many to Yugoslavia. Four crew
men were arrested and later re
leased after payment of a fine.

April 8, 1952: Two Soviet fight
ers shot up a French airliner bet
ween West Germany and Berlin, 
with two wounded passengers.

June 13, 1952: A Swedish trai
ning plane disappeared over the 
Baltic with its crew of eight. The 
Swedes said it had been fired on 
and blamed the Russians.

June 16, 1952: A Swedish Cata
lina flying boat was shot down in 
the Baltic while searching for the 
plane lost. June 13. Seven crew 
members were picked up.

October 7, 1952: A B-29 Super
fort, carrying a crew of eight, dis- 

Į appeared off northern Japan 
[shortly after radar equipment had

siai, toksai lankymas leidžiamas 
kartą per savaitę.

Jei vyras sulaužo šeimos ištiki
mybę (commits adulte- 
r y), Jei jis yra nepataisomas gir
tuoklis ir neteikia savo žmonai iš
laikymo per trejus metus, jei nuo
lat muša savo žmoną vienerių me
tų laiko tarpe, jei yra įvykdęs didį
jį nusikaltimą, kaip tai specifikuota 
įįstatyme (Matrimonial 
Causes Act), tai tokiais atve
jais žmona gali siekti teismo keliu 
santuokos panaikinimo. Tokią bylą 
sprendžia Supreme Court skyrius 
(Divorce Court). Kol 
byla bus išspręsta žmona gali pra
šyti per teismą iš savo vyro išlai
kymo, vadinamo alimony p e n- 
d e n t e 1 is t e . Kai teismas 
santuoką panaikina, žmona gali 
prašyti nuolatinės paramos - p e r- 
m a n e n t a 1 i m o n y .

Vyras gali prašyti santuokos pa
naikinimo, kai panašų pagrindą 
betiksliam šeimos tęstinumui su
teikia žmona. Skyrybų byla visuo
met užvedama ten, kur gyvena vy
ras. Vadinasi, jei Petras Fetrinis 
gyvena Victorijoje, tai Petrinienė, 
gyvenanti N.S.W. valstijoje, nega
li iškelti bylos savo valstijos atitin
kamame teisme; šiuo atveju byla 
turės būti sprendžiama Viktorijoje.

Įstatymai, liečią skyrybas, yra 
gerokai komplikuoti ir jie kiek ski
riasi Australijos valstijose, čia pa
teikiamos tik bendriausios apibrai- 
žos. Atskirai ir kiek plačiau reikė
tų apie tai parašyti kitą kartą ats
kiru straipsniu.

J. Ž-fcas.

The American people have been 
warned to guard against commu
nist attempts to use prisoners of 
war in Korea as tools of commu
nist propaganda designed to crea
te disunity in the Free World.

The United States Department 
of Defense, in a statement made 
public last week, described some of 
the methods by which the commu
nists use the natural interest of a 
United Nations soldier held as a 
prisoner of war. “The purpose of 
the communists,” įthe statement 
continued, “is to utilize their capti
ves in support of their global pro
paganda drive to blacken the 
reputation and standing of the 
United'States and to create disu
nity, dissension and confusion in 
the Free World.

“In the camps holding captured 
American personnel, individual 
and group discussions, classes, and 
printed material are utilized in a 
program of endless repetition of 
the favorite themes of communist

one here — who, I didn’t know, — 
and I waited for that someone. An 
unaccountable vague image flared 
up in a vision, dike a fleeting bolt 
of lightning, and vanished again 
without trace. I forgot that' there 
was a world, that I myself existed, 
and my (frowzy glance skipped 
among the various things, from 
person to person, from building to 
building, as though they were ob
jects of glass. Hope welled in my 
breast, and my whole being was 
concentrated in that monotonous 
humming, that kept increasing in 
volume and kept developing into & 
more distinct rythm. Withal my 
steps were faster, my breast was 
in a fever, revived, and a new 
image dawned in my thoughts, 
vested in clearer forms, growing 
mightier, changing in nature— I 
felt a new and mighty life in my 
breast...

Vince, where are you going in 
such a big hurry? rang out a voice 
close to my ears— and all vanis
hed again, fled like a covy of flus
hed birds. False Hope peered into 
my face with a surprised glance: 
someone had uttered my name.,.. 
Was it possible that it meant me, 
was it possible?

I turned around and looked be
hind me. An unfamiliar lady,, 
leaning on a man’s shoulder, was 
speaking to a students

I turned away and went on.
I experienced a terrible, bottom

less ■ emptiness in my soul. I felt 
I was all alone, more than ever, be- 
fore. My longing returned with 
redoubled force, and pain began* to 
rack my soul anew. I began to 
detest the happy — why were they 
happy? why were they at peace? 
the luckless, the suffering — for 
the blithe hours they had once 
had. My hatred mounted, wrapping 
my soul in a thousand threads of 
cobwed, sinking its jagged talęns 
into my brain, ripping it to shreds. 
And envy rose to power. I felt 
the injustice, I felt my disasteroua 
lot — and it clutched at my heart, 
and the wrong began to choke me.

such a big hurry? — asked evil 
TSnvy, looking into my face with a 
sneer.

My God, God! — a heavy lamen- 
’• Nation escaped from my breast.
' Black, bitter visions of the past 

ran before me, as if in a race with 
the life that my fancy conjured1 up, 

' strengthening the wrong and the 
1 hatred. Oh, how good it would be 

now to cast the harshest scorn in
to the face of the- world...

And the despair of loneliness 
kept growing, kept strengthening. 

( Tormented by these visions, I 
( stopped at a store window and
> eyed the expensive articles set out 
r for exhibit. Still I felt the increas-
> ing sense of wrong, which forced 
’ itself n my heart like some sort of

oppressive burden. My breast 
boiled, strange, unknown hands 
clutched at my throat ... Another 
įmamentr and I could not bear it 
any longer... I must break into 
tears...

And with all the means at the 
command of my soul I held bacle 
the tears... Suddenly everything 
fell quiet,, the hand clutching at 

Vince,. whexe.jute you. going, in. W sliced, down,, down to

picked up an unidentified plane 
approaching it from the direction 
of the Soviet-held Kurile Islands.

March 10, 1953: A U.S. Air 
Force F-84 Thunderjet was shot 
down over the U. S. zone of Ger
many near the Czechoslovak bord
er by Czech Sovietbuilt MIG-15 
fighters.

In commenting on the incident 
involving the British plane, Great 
Britain’s Foreign Secretary Eden 
said that his country takes “a gra
ve view of this serious event.” 
Noting that six British airmen 
lost their lives when the British 
plane was shot down, Eden said:

“Deliberate and unprovoked at
tacks of this kind by what are 
supposed to be friendly forces can 
only be called barbaric.”

The United States lodged a 
“vigorous protest” against the 
attack by ‘Soviet fighters on the 
U.S. weatherreconnaissance air
craft.

Announcement of the U.S. acti
on was made by the- State Depart
ment press- officer Lincoln White. 
He said:

“The American Embassy at Mo
scow this morning on instructions 
from the State Department lodged 
a vigorous protest with the Soviet 
Foreign Office against attacks by 
MIG fighters upon a U.S. Air 
Force RB-50 in the north Pacific 
area, on March 15.

“The note sets forth the posi
tion of the United States plane 
when attacked (about 100 miles 
northeast of the Petropavlosk and 
at least 25 miles from the nearest 
Soviet territory); vigorously pro
tests the action of the Soviet air
craft; states that the government 
of the United States evxpects to be 
informed at an early date of the 
disciplinary actions taken with re
gard to the Soviet personnel re
sponsible‘for the attack, and asks 
for information concerning measu
res adoptėd‘by Soviet authorities

PROPAGANDA THROUGH POW’S
propaganda.

“If a captured American doea 
succumb to this persuasion after 
months of repetition f the charge, 
he is then asked to write to his 
parents, relatives and friends, 
further spreading thd false propa
ganda of the communists.

“The communists do not accept 
the idea that a soldier who has 
been captured in battle has been 
removed from the conflict.

“They have used their own 
troops who are held in our POW 
compounds m South Korea for the 
purpose of fomenting riots and 
disorders in. an attempt to streng
then their hand at the truce negoti
ations.

“They are also attempting to 
use captured American personnel 
whom they hold in North Korea 
for what amounts to another form 
of warfare—prapaganda warfare 
against the American people on 
the home front.” — W.A.N.

my heart.
I turned into the first darker- 

-looking street and, listening my 
steps, began to repeat, senselessly 
and mechanically — ten times, a 
hundred times — Vince, where are 
you, going in such a big hurry? I 
walked fast, deaf and blind to all.

I walked faster and faster... 
and I felt.better, at p4ace...

Where are you going in such a 
big hurry?

1 (To be cqntinued) 
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to prevent a recurrence inci
dents of this kind.” J!

The U.S. plane was■ ofy,^•įrout- 
ine weather reconnaissance flight 
at the time. Its hometbase^s in 
Alaska.

A U.S. Air Force; spokesman 
said Alaskan based planes make 
daily weather reconnaissance 
flights over Arctic and north Paci
fic waters. Planes on such flights 
have orders not to. approach with
in 25 miles of Russian territory, 
they, pointed , out. — . W>A.N.

Vishinsky asked to ans
wer. Katyn inassaere 

charge
Representative Ray, Madden.re

cently called on Soviet Foreign Mi
nister Andrei Vishinsky to answer 
the charge that the Soviets were 
guilty of the Kątyn Forest mas
sacre.

Madden, chairman of the House 
of Representatives Committe'which 
found the Soviets guilty of mur
dering 15,000 Polish officers and 
intellectuals early in World’ War 
II, accused Vishinsky, Stalin and 
other Soviet leaders of having 
liecLto Polish authorities about the 
fate of the missing men,

“At that very time,” he charged, 
“during the numerous interviews 
you held with these Polish lea
ders, you knew the Polish priso
ners were buried in mass graves 
in Katyn Forest”

In a letter to the foreign minis
ter, who heads the- Soviet delega
tion to the U.N. General - Assemb
ly, Madden called on Vishinsky to 
answer a series of questions about 
the Katyn affair.

On February 10, Ambassador 
Henry Cabot Jf., c^ief American 
^delegate, to Jth&aUM handed Sec
retary-General Trygve Lie 70 co-
pies of the Congressional report 
charging the Soviets with guilt for 
Katyn.

The report, issued last Dcceinber, 
recommended that the Soviet Union 
be- brought before the World Court 
of International Justice to answer 
this charge.'

Lodge asked Lie to distribute 
the document among all U. N. 
members and agencies, “a» a matter 
pertaining to U.N. objectives in, the 
field of human righto.”

After, qjore than* a year of 
weighing evidence^ - to determine 
whether the Nazis or Soviets com
mitted the atrocity, the American 
Congressional group evidence re
ceived ire Washington^ Chicago and 
other U.S. cities pointed:^tondu- 
sively to, Soviet guilt. -- r ‘

Were you ever in 
Stuttgart?

A former U.N'.R.R’.A. official 
now with the Department of Edu
cation in New Guinea would like 
to. hear from you. He^ iff Mr. Frank 
C. Hill, of Port Morsby, who was 
in the first Australian U.N.R.R.A. 
team to visit Germany just dftėr 
the wan

For two years he moved about 
many parts of the American Zone 
of Germany, getting to know the 
future new Australians and appre
ciating their problems.

Mr. Hill was first a. Camps In
spector, at Ludwigsburg nęar Stutt
gart, and later he took. over, the 
nearby Polish Camp of Pfortąheim. 
This camp had nęarjy 4,000, people 
;n it. ’

While at Ludwigsburg, Mr. Hill 
made a daily inspection of nine 
camps. These included Lithuanian, 
Latvian, and Polish camps. •• Later 
he was in charge of the .Polish 
camp at Zuffenhausen, a Stuttgart 
suburb and the repatriation camp 
at Stuttgart

“I have often wondered if any of 
my wards came to’Australia, as' I 
would like them to. Write to me,” 
Mr. Hill. said.

“In fact ! would be .glad to hear 
from any of the new Australians”

3
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MUSK PASTOGE
ATIDARYTA AIKŠTELĖ

Melbournas. — Prie Mari- 
byrnongo lituanistinės mokyklos, 
jos vedėjo A. Krauso rūpesčiu, 
įrengta mokiniams krepšinio aikš
telė. Džiugu, kad šį sumanymą 
parėmė tėvai ir kaimynai. Pažy
mėtina J. Adomavičiaus, A. Žem
aičio, mokytojos Bulakienės, E. 
Seženio ir Povilavičių talka, šio
mis dienomis aikštelė jau atidary
ta. Mokiniams ir tėvams dalyvau
jant, atitinkamą žodį pasakė dr. 
V. Didžys, o pirmąjį krepšį imetė 
Z. Šakienė.

Šios mokyklos tėvų susirinkime 
išrinktas toks komitetas: J. Mei
liūnas, .J. Kemėšis ir A. žemaitis. 
Svarstyti įvairūs mokyklos klau
simai. Tėvai nutarė metų būvyje 
skirti po vieną svarą, kad būtų 
padidintas mokyklos knygynėlis. 
Tėvų komitetui bendruose Mel
bourne mokyklų pasitarimuose at
stovaus komiteto pirmininkas J. 
Meiliūnas. — /a/.

LANKĖSI KUN. PR. VASERIS
H o b a r t a s . — Prieš Velykų 

šventes kun.. Pr. Vaseris porai 
dienų aplankė Hobarto lietuvius. 
Tautiečiai gausiai dalyvavo jo 
laikomose pamaldose ir pagiedojo 
gražių lietuviškų giesmių. Ta pačia 
proga kun. Pr. Vaseris pakrikštijo 
p.p. Beržanskų dukrelę Loretą-Ni- 
jolę ir p.p. Kontvilų Mariją-Dalią.

— lz.

SKAUDI GAISRO NELAIMĖ

PINIGAI LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMUI

Hobartas. — Per pirmąjį 
šių metų ketvirtį vietos Apylinkė
je buvo išduota už £8.8.0. tautinio 
solidarumo mokesčio ženklų ir už 
£6.10.0. Tautos Fondo ženklų. Stop 
Genocide ženklų nupirkta Apylin
kės iždo pinigais už £6.11.3., ku
rie lietuviams buvo išdalinti dy
kai. Iš viso per pirmąjį metų ket
virtį išsiųsta ALB Krašto Valdy
bai ir Tautos Fondo Atstovybei 
£21.9.3. — lz.

NUSISEKUSI LOTERIJA
Melbourne. — Verbų sek

madienį Soc. Globos Moterų Drau
gija, padedama rėmėjų būrio ir 
savo narių, surengė loteriją. Pa
veikslai, tautinės juostos, staltie
sėlės, rūbai, įvairūs indai, knygos, 
pačiūžos, višta, likerių bonkos ir 
kiti smulkesni naudingi daiktai 
suviliojo daugybę tautiečių išban
dyti laimę. Iš loterijos gauta £59 
pelno, kurio £50 pasiųsta sergan
tiems ir vargstantiems Vokietijoje 
lietuviams, gi £9 palikti vietos 
šalpos reikalams. Loterijos metu 
sėkmingai veikė ir šiltų užkandžių 
bufetas, kuris davė £11 pelno. Soc. 
Globos Moterų Komitetas nuo
širdžiai dėkingas rėmėjams ir 
D-jos narėms. — ds.

ŠOKIŲ VAKARAS
Hobartas. — Vietos Apy

linkės Valdyba praneša, kad ba
landžio 25 d., šeštadienį, Moonah 
Trottings Owner’s Club salėje yra 
ruošiamas lietuviškas šokių vaka
ras. Gros vengrų orkestras ir veiks 
bufetas. Ponios, panelės ir ponai 
pu, maloniais svečiais kfviečiamį 
gausiai dalyvauti. — lz.

Hobartas. — Didįjį Penkta
dienį Glenorchy priemiestyje sude
gė Jono šlyterio nuosavas medinis 
namas ir beveik visas ten buvęs 
jo turtas. Jonas šlyteris, kūrėjas 
-savanoris, Vyties Kryžiaus ka
valierius, jau pagyvenęs žmogus, 
į tą savo namelį buvo sudėjęs ir 
sveikatą ir sunkiai uždirbtus pini
gus. Gaisro išvakarėmis jis buvo 
išvykęs pasigaudyti žuvies ir su
grįžęs vietoj namo berado tik 
degėsių laužą. Gaisras kilo nak
ties metu. Manoma, kad jo priežas
tis — bloga elektros instaliacija. 
Jonas šlyteris yra labai draugiš
kas ir visų tautiečių labai gerbia
mas žmogus. Jo nelaimė sudrumstė 
velykines nuotaikas visiems Ho
barto lietuviams. Atrodo, kad 
draugai ir pažįstamieji nukentėju
sįjį visomis išgalėmis parems. Na
mas buvo apdraustas tik nedidelei 
sumai — lz.

PAMALDOS NEWCASTLE
LIETUVIAMS

Balandžio 26 d. 11,30 vai. 
Hamiltono katalikų bažnyčioje bus 
laikomos pamaldos Newcastle j ir 
apylinkėse gyvenantiems lietuvi
ams. Išpažinčių bus klausoma pa
rapijos salėje prieą Mi$as. Pa
maldas laikys ir išpažinčįų klau
sys Tėvas Gaidelis, S. J. Kviečiami 
visi Newcastlės ir apylinkių lietu
viai.

Pranešimas

VISUOTINIS PRITARIMAS LIET. NAMAMS
Besirūpinant Lietuvių Namais 

Melbourne, Mūsų Pastogės bendra
darbis kreipėsi Į visą eilę Melbour
ne gyvenančių tautiečių bei organi
zacijų vadovų,* teiraudamasis jų 
nuomonės dėl tokių namų reikalin
gumo.

Andrius S i a u r us a i - 
t i s Liet Namų reikalu aiškiai 
ir trumpai atsakė: “Statykite ar 
pirkite — ir aš prisidėsiu, ir mano 
draugai neatsisakys. Tik pasaky
kit, kas mums reikia daryti. Juk 
vienas komitetas namų neįstengs 
pastatyti”.

Melbourno lietuvių parapijos 
klebonas kun. P. Vaseris taip 

“Lietuviškai kultūri- 
priaugančio 

dvasioje są- 
Namai yra 

Iš visos šir-

(Iš PASIKALBĖJIMO SU MEL- 
BOURNO TAUTIEČIAIS)

LIETUVOS GARBEI
PRANAS MIKUS — LIETUVOS PAŽIBA

Balandžio 13 d. Sydnėjaus Bokso 
Stadione įvyko bokso rungtynės 
tarp mūsų tautiečio Prano Mikaus, 
Vikjtorijos pusiauvidutinio svorio 
meisterio, ir to paties svorio Aus
tralijos meisterio George Kapeen.

Dar prieš rungtynes visi Aust
ralijos dienraščiai skelbė apie šį su
sitikimą stambaus spaudmens ant
raštėmis, iškeldami abiejų boksinin
kų gerąsias savybes. Neabejotinai 
malonus faktas yra tai, kad ligi 
šiol ateivių atžvilgių sportiniais 
reikalais spaudoje rodytas pasyvu
mas šį kartą pasikeitė mums pa
lankia prasme — visuose laikraš
čiuose Pranas Mikus buvo aprašo
mas ne tik kaip stiprus ir gerą atei
tį turįs boksininkas, bet taip pat 
visur pažymimas, kad jis yra lie
tuvis. Tokiu tad būdu mes turime 
pripažinti, kad Pranas Mikus lie
tuvio vardo populiarinimui yra pa
daręs tai, ko nė vienas mūsiškių 
čia nėra pasiekęs, todėl už tai mie
lą savo Praną Mikų mes visi pri
valome atitinkamai įvertinti ir kiek
vienas pasijusti šia prasme esą kai 
kuo jam skolingi.

Atvykęs tą lietuvių triumfo die
ną į Sydnėjaus Bokso Stadioną, ra
dau čia didelį tautiečių būrį. Visi 
su nekantrumu laukė prasidedan
čių lemtingųjų rungtynių. Kiekvie
nas troškom Prano laimėjimo ir 
kažkaip jautėm, kad taip turi įvyk
ti, tačiau taip pat gerai žinojom, 
kad šį kartą jam teks labai sunkiai 
kovoti. Spaudoje favoritu buvo 
skelbiamas jo priešininkas George 
Kapeen, nors čia pat ir buvo pab
rėžiama, kad Pranas Mikus gali
mybių laimėti taip pat turi.

Prisirinko, prigužėjo didžiulin 
stadionan 8-9 tūkstančiai žiūrovų. 
Be poros šimtų mūsų tautiečių čia 
galėjai matyti visų tautybių atstb- 
vus su neabejotinomis simpatijo
mis Pranui Mikui. Didesnė dalis, 
žinoma, buvo australų. Keistoka, 
kad ir jų didesnė dalis reiškė sim
patijas mūsų tautiečiui. Rungty- 1 
nėms dar neprasidėjus buvo galima 
jausti aiškią žiūrovų daugumos pa
lankumą Pranui Mikui.

Pradžioje buvo pravestos kelios 
įvairaus svorio bokso rungtynės, 
matyt, žiūrovų “įšildymui". Joms 
pasibaigus atėjo momentas, kurio 
visi žiūrovai laukė su didžiausiu 
nekantrumu. Juk tai buvo pirmas 
kartas australų sporto gyvenime,

kai svetimo krašto ateivis ėjo ko
voti prieš Australijos meisterį.

Prieš išeinant Pranui į ringą, 
turėjau progos paspausti jam .ran
ką ir palinkėti laimėjimo. Pranas 
jautėsi gerai ir buvo kupinas pasi
tikėjimo savimi. Jis išėjo į ringą 
su plasteriu viršum kairės akies; 
tai buvo apsaugai dar gerai nespė
jusio užgyti ankstyvesnio prakir- 
timo. Pirmuosius šešius ratus jis 
kovėsi labai kietai, tačiau jo pers
varos per tą laiką dar nesimatė. 
Aštuntame rate jo veržlumas ypa
tingai išryškėjo ir jau devintame 
rate jis būtų savo priešą įveikęs, 
jei ne rato pabaigos signalas. Ta
čiau jei devintasis ratas jam buvo 
per trumpas, tai dešimtojo rato 
jau pirmojoje minutėje jis pasiekė 
labai efektingą laimėjimą, kai už
spaudė savo priešą ant virvių kam
pe. Nesu sportininkas, tad nesu pa
jėgus sportiniais terminais nupa
sakoti tiksliai visą šios kovos eigą.

Visiems žiūrovams ypatingai di
delį įspūdį padarė Prano ryžtumas ■ 
toliau atkakliai kovoti, kai jau an
trame rate senasis prakirtimas bu
vo jo priešo atnaujintas ir jo akį 
užliejo kraujas. Aštuntame rate 
jam buvo prakirstas ir dešinysis 
antakis, tad kraujas užpylė abi 
akis ir veidą. Tai jam labai apsun
kino matomumą, o jis vis dėlto ko
vojo ir tokiomis kritiškomis sąly
gomis laimėjo. Dėl šių sužeidimų 
teisėjas galėjo rungtynes nutrauk
ti, ko visi žiūrovai labai būgštavo.

Po rungtynių būrelis lietuvių il
gokai palaukėm išeinančio savo 
Prano, kad galėtume jį pasveikinti 
ir jam padėkoti. Prie stiklo limona
do posidžiaugėm kartu, pasidali
nom įspūdžiais. Iš simpatingo ir 
kuklaus Prano žodžių aiškiai buvo 
galima suprasti, kad visa tai, ką 
jis yra pasiekęs, tebesiekia ir dar 
pasieks, be asmeninio intereso yra 
skiriama ir saviems tautiečiams, 
savos mylimos tėvynės garbei.

Mes, Australijos lietuviai, šian
die galime didžiuotis, turėdami Pra
no Mikaus asmenyje tokį šaunų 
lietuvišką ambasadorių. Nuošird
žiai linkime jam ateityje su dar di
desniu pasisekimu demonstruoti 
lietuvišką valią ir jėgą tiek austra
lų, tiek kitų tautinių grupių tarpe.

A. U stėnas.

ALB Cabramattos Apylinkės 
Valdyba praneša tautiečiams, kad 
š.m. gegužio mės. 2 d. 4,30 vai. p.p. 
Canly-Vale, Returned Soldiers 
Club salėje (ten pat kur buvo 
Užgavėnių blynų balius), įvyksta:

. Gegužinės pamaldos;
2. Motinos Dienos minėjimas su 

paskaita;
3. Tuoj 

visuotinis 
rinkimas,
ma Kontrolės Komisija, tariamasi 
savaitgalio mokyklos 
reikalu ir k.

4. Po susirinkimo 
alutis ir šokiai.

Kviečiame tautiečius
ausiai dalyvauti. — Valdyba.

pareiškė: 
nei veiklai, ar mūsų 
jaunimo lietuviškoje 
moninimui Lietuvių 
būtinai reikalingi.
dies pritariu Lietuvių Namų įsigi
jimui. Ir labai gaila, kad prieš me
tus ar kitus nebuvo imtąsi jų įgy
vendinimui konkrečių žygių. Tuo
met lyg ir lengviau buvo. Nevėlu ir 
dabar. Kaip tik bus paruoštas ben
druomenės namams įsigyti planas, 
visos lietuviškos organizacijos ir 
paskiri tautiečiai jį vieningai turės 
remti”. — Toliau kun. P. Vaseris 
priminė, kad mūsų jaunimą trau
kia svetima aplinka, kad jis tolsta 
ne tik nuo lietuvių bendruomenės, 
bet ir nuo lietuviškos parapijos, kad 
mūsų jaunimui ypačiai yra reika
linga lietuviškoji užuovėja — Lie
tuvių Namai — kultūrinis lietuvy
bės išlaikymo šaltinis tremtyje”.

Architektas Vyt. Žemkal
nis, gyvai pritardamas na
mams, ragino skubėti dėl jų įgyven
dinimo, nes jokios šiandien laiki
nai naudojamos patalpos negali at
sverti nuosavos lietuviškos pasto
gės. Jis, kaip architektas, savo ži
niomis ir patyrimu visokeriopai pri
sidės prie lietuviško židinio įkūri
mo.

Jonui Stenonavi- 
č i u i neaišku, kap ligšiol galė
jo būti užvilkintas prieš porą metų 
Lietuvių Namų atlikto nutarimo 
vykdymas. Gi dabar, išjudinus rei
kalą, pasak jo, reikia imtis naujų 
priemonių ir be atvangos dirbti, 
dirbti kol bus namai.

Šį idėja ir dabar yra gyva ir aktu
ali. Savų namų reikšmė tokia dide
lė ia aiški, kad apimtai plačiau kal
bėti ir netenka. Dabar belieka do
mėtis praktiškais namų įsigijimo 
klausimais. Depozitą būtų galima 
organizuoti akcijų ir pašalpų pag
rindais. Lietuvių namus šalpa ir 
akcijomis remsiu kiek galėdamas. 
Esu įsitikinęs, kad visos mūsų kul
tūrinės organizacijos ir paskiri 
tautiečiai savo skatiku, nors ir sun
kiai uždirbamu, prisidės prie Lie
tuvių Namų, — baigė prof. P. A. 
Raulinaitis.

Jonas Valys pažymėjo, 
kad namams įsigyti reikia tikrai 
noro ir valios. Tokie klausimai, 
kaip, pavyzdžiui, lėšų telkimo orga
nizavimas ir pan., nesudarytų jo
kių sunkumų, nes bendruomeninių 
namų įsigijimas visus apjungia. 
Juk norima padėti pamatus bend
ruomeninio gyvenimo rūmui. Ge
rai esą daroma šį reikalą labiau 
iškeliant spaudoje, nes tuo būdu 
visi stipriau bus įtikinti dėl tokių 
namų būtinumo.

Danutė Žilinskienė 
nudžiugo, kad lietuviškuoju atra
mos punktu pradedama konkrečiai 
rūpintis; ji mano, kad Lietuvių Na
mai bus vienas iš gražiausių ir nau
dingiausių bendruomenės darbų 
tremtyje.

Mokytojas Juozas M a k u - 
1 i s stipriai-drūtai pabrėžė, kad 
Lietuvių Namui sutelktų ir tuos 
tautiečius, kurie esamomis sąlygo
mis bent kiek yra nutolę nuo lietu
vių bendruomenės, o švietimo rei
kalai, turint 
nius namus, 
pagerėtų.

Danutė'
č i e n ė tokias mintis pareiškė: 
“Mokame pinigus kitiems, dažome, 
dekoruojame sienas svetimiems.

savus bendrudmeni- 
mažiausiai, trigubai

Simankevi-

Per penkis metus šitaip išleisti pP ! 
nigai jau būtų graži suma Lietuvių * 
Namų Fondui. Tokių namų būvi- V 
mąs būtų, labaį ddelė ir efektingoj 
parama visokeriopam bendruomo- ,^ 
nes gyvenimui”.

Jonas Dudėnas pas*- į 
kė: “Aš mielai dėsiuos prie namų 
įsigijimo, tik'bereikėtų imtis konk-',? 
rečių darbų ir vengti ilgų kalbų”. ;■

Vladas Rukšėnas j 
kaip pavyzdį nurodė Londone gyve- 
nančių lietuvių įsigytus namus. J 
Kuo gi mes blogesni už londoniš-^ 
kiusl

Vytautas M a d z e 1 i a u- įį 
s k a s pasiguodė, kad Lietuvių \ 
Namuose ir sportininkai turėtų ma
žą kampelį. Sportininkai gyvai remg, 
savų namų akciją.

Antanas V i š k e 1 i g 
pakartotinai klausė, kada bus pas
kelbtas Lietuvių Namų vajus Mel
bourne.

ALB Melbourno Apylinkės ptrini- 
ninkas Adomas Vi ngli,|'^ 
labai susirūpinęs Lietuvių Namų 
įsigijimo rikalu, pareiškė; ,

“Savi namai Bendruomenei tu- ; 
rėti yra būtina. Tai yra pirmutinė"'1 
sąlyga, kuri įgalins mūsų Bendruo- a 
menę, kaip tautinę organizaciją, 
tremtyje sėkmingai vykdyti savo , 
paskirtį. Kodėl ligšiol nepasistatė- | 
me ar neįsigijome tokių namų? Tai 
gal būtų galima pateisinti nebent 
tuo, kad mūsų tarpe nėra pakanka- 
mai ugdomas pareigingumo jaus- ■’ 
mas Bendruomenės atžvilgiu. Jei- \ 
gu atliktume savo prievolę Bend
ruomenei, tai netruktume įvykdyti / 
Melbourno lietuvių 1950 metų ąu- 
tarimą — įsigyti Lietuvių Namus. į 
.Dabartinė Valdyba tvirtai tiki, kad . 
tasai nutarimas gali būti įgyven- ? 
dintas ir reikalingi darbai namų or
ganizavimui jau yra pradėti. Lie- į 
tuvių Namų reikalas turi būti ar- | 
ti širdies kiekvienam mūsų Bend- ; 
ruomenės nariui, — baigė pirmi- | 
ninkas. — J. Rimas. '

atidarymo PHILIPS
lietuviškas

kuo gausi-

Pranešimas

po minėjimo šaukiamas 
Apylinkės nariui susi

kuri© metu bus renka-

PHILIPS

VISI SKAITO — PRENUME
RUOJA MOŠŲ PASTOGĘ I

Gegužio 10 d., sekmadienį, ALB 
Geelongo Apylinkės Valdyba ruo
šia Motinos Dienos minėjimą. Šv. 
Jono bažnyčioje 11 vai. įvyksta 
pamaldos, kurios skiriamos pa
gerbimui mirusiųjų mūsų motinų. 
Patsai minėjimas įvyksta Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos salėje 3 vai. 
p. p. Programoje bus paskaita ir 
meninė dalis. Meninę dalį organi
zuoja vietos L. Kultūros Fondo 
Skyrius. Po minėjimo bus informa
cinio pobūdžio susirinkimas. Visi 
tautiečiai kveČiami kuo gausiausiai 
dalyvauti.
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba.

Valė Baltutytė, už
klausta namų rekalu, kalbėjo: “Ne 
merginų darbas sukti galvą dėl na
mų įsigijimo. Jūs, vyrai, dirbkit, 
planuokit, organizuokit, o mes, kaip 
galėdamos padėsim”.

Prof. P. A. Raulinaitis 
Lietuvių Namų klausimu pareiškė 
tokias mintis: “Melbourno lietuvių 
bendruomenė, regis, bus viena iš 
pirmųjų, kuri pradėjo rūpintis Lie
tuvių Namais. Jau 1950 metų prad
žioje anuometinės Australijos Lie
tuvių Draugijos Melbourno Sky
rius paruošė namams įsigyti nuos
tatus ir prašė manęs duoti jiems 
formą. Aš tokį statutą, suderintą 
su Australijos įstatymais, paruo
šiau. Anuomet buvo užsimota suor
ganizuoti Lietuvių Namų Fondą.

fWWVWWVWWVk

I
DR. A. NEMES

Iš Europos atvykęs VAIKŲ 
LIGŲ SPECIALISTAS 
(Neregistruotas N.S.W.

valstijoje)

Savo draugams ir pažįsta
miems teikia patarimus ir 

pasitarnavimus.

2 Bayview Street, Bronte — 
Sydney. — Tel. FW 1993

Lietuviams Melbourne!
Maloniai Jums pranešame, kad mūsų naujai atidaryta 
krautuvė yra pasiruošusi mielai jums pasitarnauti.

EUROPEAN SMALL GOODS &
BUTCHERY

151 Queens Parade, Clifton Hill, Melbourne.
— Pirmos rūšies įvairūs produktai, šviežia mėsa, 

rūkytas kumpis —

Tobulas Pasaulinio Masto. Priimtuvas
YRA ŠITAS 6 LEMPŲ PHILIPS
PHILIPS MODEL 125

Tai yra 6 lempų pasaulinio masto, stalo modelio, 
kiekvienam žinomas kaip nepamainomai tobulas priimtu
vas užjūrio stotims. Modelis 125 yra ypatingai stiprus, 
štai, kelios jo ypatybės: 6 nepaprastai stiprios lempos su 
R.F. padėtimi ir elektriniu BANDSPREAD įjungimu, 
balansuojamas tonas, turi puikų kabinetą. Philips yra 
priimtuvas, kurį Jūs privalote PAMATYTI ir IŠGIRSTI.

PHILIPS MODEL 140
Turi tas pačias savybes ir ypatumus kaip ir modelis 125. 

Patalpintas į plastikinį kabinetą. Pigi kainai

Geriausia gėralų ir maisto rei kmenų krautuvė, kur gaunami: 
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI, SŪRIAL, ALYVOS ALIEJUS

M. FIORELLI Pty.Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

106-118 COMMONWEALTH STREET, SYDNEY
Netoli nuo Centralinės stoties. # Telf. M 4243 ir MA 4542

Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir to limesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.
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