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Teisinis ILB 
Fundamentas
Jau prieš keletą tūkstančių 

metų romėnai labai gerai suprato 
nepaprastą teisės reikšmę valsty
bės, bendruomenės, šeimos ir ki
tose gyvenimo srityse. Jie jau 
anuo metu sukūrė tokią teisę, ku
ria ir šiandie daugelis tautų va
dovaujasi.

Mūsų lietuviškosios bendruome
nės gyvenime šiame tolimame 
kontinente geras teisinis funda
mentas) yra mums tiek reikaling
as, kad dėl jo ginčytis visai nerei
kia. Susiorganizavus i Australi
jos Lietuvių Bendruomenę, buvo 
paruoštas statutas, kuris ir turė
jo būti tuo mūsų bendruomenės 
teistiniu fundamentu, arba mūsų 
taktinio gyvenimo ir veiklos kon
stitucija. Ruošiant šį statutą rei

škėjo taikytis prie bendros Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Statu
to, prie Australijos įstatymų, o 
be to tuo metu dar maža tetu
rėta patyrimo mūsų, tautiniame 
darbe šioje šalyje, dėl ko tasai 
statutai turėjo nemaža spragų. 
Praėjusis ALB Tarybos suvažia
vimas Adelaidėje tą statutą kiek 
aplopė, gi pastaruoju metu Kraš
to Valdyba jau išsiuntinėjo jį va
dovautis Apylinkėms bei Seniūni
joms. t

Bendrai, dėl teisinių nbrmų tu
rinio ir jų taikymo gyvenime ben
druomenėje galima pastebėti dvie
jų rūšių nukrypimus. Yra asme
nų, kurie įvairiems statutams ir 
taisyklėms iš viso nėra linkę su
teikti betkokios reikšmės ir tesi- 
vadovauja pagal laiko, tikriau 
pasakius, pagal savo ūpo reikala
vimus. Kad čia yra didžiausias 
kraštutinumas, vedąs į anarchi
ją, tai daug įrodinėti netenka, nes 
net laukinės ir pusiau laukinės 
giminės turi kad ir nerašytas tei
sines normas, pagal kurias tvar
kėsi savo gyvenimą. Tai ką jau 
bekalbėti apie atominio amžiaus 
ir tais laikais besitvarkančią ben
druomenę.

Kitas kraštutinumas, teisines 
ąormas taikant gyvenime, ryškiai 
pastebimas ir mūsų tarpe, kai 
imamąsi visu kruopštumu rai
diškai statutas įgyvendinti, visai 
neatsižvelgiant pakitėjusių arba 
visai satute nenumatytų gyveni
mo atvejų. ALB Statutas nėr koks 
nors Baudžiamasis Kodeksas, ku
riame kiekvienos organizacinės 
veiklos veiksmas būtų iki mažiau
sių smulkmenų aptartas, bet prie
šingai — jis teduoda bendrą mū
sų tautinės veiklos kursą sveti
mame krašte ir to krašto įstaty
mų rėmuose.

Savaime suprantama, kad dabar 
pataisytasis ALB Statutas dar 
nėra paskutinysis žodisy dėl jo to
bulinimo ir pritaikymo mūsų ben
druomenės organizaciniams rei
kalavimams. Kiekviena Apylinkė 
ir ateityje dar ras jame silpnes
nių vietų, kurias kaip tik svarbu 
sutrinkimuose ir spaudoje iškelti, 
kad busimieji Tarybos suvažiavi
mai galėtų įnešti reikiamų pa
taisų.

Teisinių normų, ir ypačiai gerų 
normų, sukūrimas reikalauja gilių 
studijų ir, nemaža darbo; šiam rei
kalui laiko perdaug nerdaug ne
reikėtų gailėtis, nes geras kūrinys 
atsilygins šimteriopai, pakeldamas 
mūsų organizacinio darbo našu
mą, sutaupydamas Apylinkių lai
ką ir lėšas. Iš tokio taško žiūrint, 
nereikėtų perdaug pykti, jei kar
tais su paragrafais suvažiavimu
ose ilgiau pasiginčyjama. Taip pat 
nereikėtų prikaišioti p.p. Valiui 
ir Raulinaičiui, kad jie be reikalo 
diskutuoja dėl būsimos Lietuvos,

REALŪS JAV KELIAS
NEW YORK A S. — Per. savai

tę prezidentas Eisenhoweris pasa
kė per radiją amerikiečių tautai 
reikšmingą kalbą, paliesdamas 
dabartinės tarptautinės padėties 
pobūdį ir pavojus. Prezidentas pa
sakė: “Mes visi žinome šį tą apie 
sąmoningai komunistų' planuoja
mą agresiją, šiuo metu nėra pa
grindo galvoti, kad Sovietai būtų 
pakeitę jų dažnai skelbiamas vilt
is ir tikslus — laisvės sunaikini
mą visa kame. Mes privalome ai
škiai ir nuolatos matyti, koks 
pavojus mtfs laukia. Tai yra dau
giau kaip vien tik karinė grėsmė. 
Sovietų vadai šaltakraujiškai yra 
apskaičiavę, ir įsitikinę, kad kari
ne savo grėsme jie uždės Ameri-

Susitiks Trys Didieji
VAŠINGTONAS. — JAV, D. 

Britanijos ir Prancūzijos vyriausy
bės susitarė sušaukti Trijų Did
žiųjų konferenciją. Konferencija, 
kurioj dalyvaus prezidentas Eisen
howeris, ministeris pirmininkas 
Churchillis ir Prancūzijos ministe
ris pirmininkas, įvyks maždaug 
birželio mėnesio viduryj Bermu- 
doje. Konferencijoje didžiųjų Vaka
rų vyriausybių atstovai aptars 
tarptautinės politikos klausimus 
ir ypačiai tuos, kurie yra susiję 
su santykiais su Sovietų Rusija.

ANTRAS MIGas DANI
JOJE

KOPENHAGA. — Gegužio 20 
d. Danijai priklausančioje Born- 
holmo saloje nusileido sovietinės 
gamybos sprausminis karo lėktu
vas — MIG-15. Juo atskridęs 22 
metų amžiaus lenkų pilotas papra
šė politinės prieglaudos teisių. Pa- 
bėgusis pilotas skrido viršum Bal
tijos jūros penkių sovietinių lėktu
vų; formacijoje, kai jis staigiai 
Išsiskyrė iš savo grupės ir pasuko 
į Bernholmo salą, kur jis nusilei
do priverstinio nusileidimo būdu. 
Lėktuvas menkai tebuvo apgadin
tas, o patsai lakūnas išliko visiškai 
sveikas. Atskraidintą sovietinį 
lėktuvą šiuo metu perėmė atitin
kamos 'Danijos valdžios įstaigos. 
Manoma, kad tai yra kaip tik 
naujausios laidos sovietinių MIGų- 
-15 naikintuvas, nž kurį Korėjos 
fronte amerikiešiai neseniai pasiū
lė 50000 dolerių. Gegužio 5 d. toje 
pačioje Bornholmo saloje buvo 
nusileidęs lenkij leitenentas F. 
Jarewski, tačiau jo atskraidintas 
MIG-15 nebuvo paskiausios laidos, 
kokio dabįar amerikiečiai siekia 
pasigauti. Jarewskis gavo prieg
laudą J. A. Valstybėse, gi jo atvai
ruotas MIG-15 po nuodugnaus 
Vakarų aviacijos specialistų išna
grinėjimo buvo atgal grąžintas 
Lenkijai.

konstitucijos. Juk niekas šiandien 
negali nuneigti, kad jau su pirma 
būsimos Lietuvos atstatymo diena 
(turės būti pasirinkta viena ar 
kia konstitucija. Jeigu taip, tai 
kas gi čia blogo, jei mūsų teisi
ninkai išryškina vienos ir kitos 
konstitucijos gerąsias ir silpnąsi
as puses. Juo kuris nors klausi
mas mūsų visuomenei bus aiškes
nis šiuo metu, juo mažiau dėl jo 
teks ginčytis ateity.

Taigi, nors teisiniai dalykai yra 
sausi ir daug kam nuobodūs, tači
au į juos reikia telkti rimto dė
mesio, kad tuo būdu per eilę metų 
pukurtume tvirtą teisinį pagrindą 
savo organizacinei veiklai, kad 
galėtume našiai dirbti ir siekti 
tautinių aspiracijų. J.P. Kedys. 

kai ir laisvajam pasauliui nepa
keliamą saugumo naštą, kuri pri
ves prie ekonominio sunaikinimo. 
Šia prasme komunistų ginklai tai
ko į ekonominius taikinius nema
žiau, kaip į karinius. Aš tvirtai 
tikiu, ir manau, kad Sovietai tai 
supras, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės, nors ir šiandien pri
verstos griebtis visuotinės mo
bilizacijos, galėtų sutikti ir lai
mėti kiekvieną betkurį karinį išš
aukimą”. Toliau prezidentas 
Eisenhoweris išdėstė savo ekono
minius planus, kurių pagalba, ne
pažeidžiant vidinio krašto ger
būvio, būtų įmanoma išlaikyti gy
nybos reikalus reikiamoje aukštu
moje.

Europos valstybėse ši konferenci
ja bandoma komentuoti ta prasme, 
kad Vakarai ieškos būdų susitarti 
su Sovietais, ir tai iš anksto en
tuziastingai sveikinama, gi JAV 
politiniuose sluoksniuose komen
tuojama kur kas ramiau ir su re
zervuotumu. Dar nežinoma, kas 
atstovaus Prancūzijai šioje konfe
rencijoje, nes dabartinė Myerio 
vyriausybė po pareikšto parlamen
te nepasitikėjimo yra atsistatydi
nusi.

RADIKALUS KNOWLANDO 
PASIŪLYMAS

NEW YORKAS. — Respubliko
nų Politikos Komiteto pirmininkas 
senatorius Knowlandas, prieš ke- 
lioliką dienų labai aštriai puo
lęs britų ministerio pirmininko W. 
Churchillio sugestiJonuotas nuolai
das Sovietams, per. savaitę pasiū
lė JAV Senatui rezoliuciją, ska
tinančią prezidentą Eiseųhowerį 
atšaukti JAV iš Jungtinių Tautų 
Organizacijos, jei komunistinė Ki
nija būtų priimta JTO nariu. Kal
bėdamas Senate dėl šios rezoliu
cijos fcnowlandas pranešė, kad 
UNo sferose nuolat esąs didina
mas spaudimas, kad komunistinė 
Kinija būtų priimta UNo nariu. 
Senatorius primins, kad tuo atve
ju, jei ši akcija būtų paremta kitų 
UNo narių, tai būtų išdavimas 
135 tūkstančių amerikiečių, kurie 
nukentėjo Korėjos fronte. Jei 
senatoriaus Knowlando pasiūlyta 
rezoliucija ir būtų priimta, ji vis 
dėlto nebūtų JAV prezidentui pri
valoma vykdymui ir ji tereikštų 
vien Senato nuomonės faktą.

GEN. FRANCO 
DRAUGINGUMAS

ARABAMS
MADRIDAS. — Kaip praneša 

Tarptautinė Žinių Agentūra, 
generolas Franco esąs įsitikinęs, 
kad jis būtų pakviestas tarpinin
ku tarp Vakarų valstybių ir ara
bų pasaulio, jei toksai reikalas 
kiltų. Ta pati žinių agentūra tei
gia, kad pastaraisiais metais gene
rolas Franco vykdo draugingumo 
politiką su arabų pasauliu. Ispa
nijos spauda ir radijas simpati
zuoja arabų nacionalizmui ir re
mia jų reikalavimus. Teigiama, 
kad gen. Franco yra suteikęs Is
panijos Morokui daugiau politi
nės laisvės, kaip pačiai Ispanijai.

VISI SKAITO — PRENUME
RUOJA MŪSŲ PASTOGĘ

BRITAI PADEDA 
KINIJOS KOMUNISTAMS

VAŠINGTONAS, — Kaip pra
neša B.U.P. ir A.P., JAV Senato 
Tardymo Pakomisijos patarėjo 
padėjėjas Robertas Kennedy pa
liudijo Senato Tardymo Komisi
jai, kad pereitais metais britų 
laivai transportavo Kinijos pak
raščiais komunistę kariuojnenės 
dalinius. Kaip Kennedy teigia, 
šioje komunistų karių transporta
vimo laivais akcijoje dalyvavo dvi 
britų laivininkystės kompanijos 
Hongkonge. Jis paminėjo vienos 
firmos vardą, būtent: Wheelcook 
Marden, ir vieną tos firmos laivą 
— Charles Dickens. Toliau R. Ke
nnedy teigė, kad šimtai laivų po 
britų vėliava užmezgė prekybą su 
komunistine Kinija per pirmuosi
us tris šių metų mėnesius. Pasak 
jo, britų prekyba su komunistine 
Kinija auga. Jei per pereitų me
tų sausio ir vasario mėnesius An
glija išvežė į komunistinę Kiniją 
už 119 tūkstančių svarų, tai per 
tą patį laiką šįmet Anglija eks
portavo į komunistinę Kiniją pre
kių už du milijonu svarų, šis R. 
Kennedy pranešimas labai įaudri
no Tardymo Komisijos pirminin
ką senatorių McCarthy. Pastara
sis pareiškė, kad neįmanoma ir 
patikėti, kad tauta/’ kurios sū
nūs yra žudojni Korėjoje, leistų 
savo laivams gabenti priešo ka
riuomenės dalinius”. McCarthy 
toliau pareiškė, kad R. Kennedy 
pateikti skaičiai parodo, kad An
glija teikia milžinišką pagalbą 
savo priešui, su kuriuo ji tariamai 
kariauja. Jis dar pridūrė: “Britų 
prekyba su Kinija daugiau negu 
išbalansuoja betkurią karinę pa-

į^Lieruui&i— 
pamulyjc

D. Britanija
SOLISTO B. PAULAVIČIAUS 

LAIMĖJIMAS. — Tarptautinia
me dainos ir šokio festivalyje, 
įvykusiame gegužio 10 d. Londone, 
Albert Hall salėje, dalyvavo ir 
lietuves solistas B^ Paulavičius. 
Jis dalyvavo konkursiniame solis
tų pasirodyme ir laimėjo antrą 
vietą. Laimėtojui teko koncerto 
rengėju skirta premija — savaitė 
atostogų Neptunia laive, šiame 
fostivalyje dalyvavo 24 tautų dai
nos ir šokio varžovai.

Italija
APGYNĖ JDOMIĄ DISERTA- 

CIJĄ. — Kun. Z. Smilgevičius Gri
galiaus Universiteto Romoje filo- 
zofijos fakultete apgynė disertaci
ją — “Stalino žemės ūkio kolekty
vizacijos mokslas pagrindinių en
ciklikų principų šviesoje”. Įrodęs 
kolektyvinės' sistemos absurdišk
umą, disertacijos autorius kartu 
pažymėjo, kad dėl žemės ūkio su
kolektyvinimo Sovietų Rusijoje 
mirė 6.400.000 žmonių.

Argentina
ŽUVO SENOSIOS KARTOS 

VEIKĖJAS. — Buenos Aires prie- 
miestyj Sarandi traukinys užmušė 
A. Kačinską, senosios lietuvių 
kartos veikėją, Vilniaus Seimo 
narį. Velionis į Argentiną buvo 
atvykęs kaip politinis emigrant
as) po 1905 metų revoliucijos, čia 
jis turėjo mechanišką medžio, dir- 

galbą, kokią mes esame gavę iš 
jos Korėjoje”.

VAŠINGTONAS. — Atitinka
mos D. Britanijos įstaigos panei
gė teigimus, kad britų laivai gabe
no komunistų kariuomenės dalinius 
Kinijos pakrantėse.

KAIRAS. — Pereitą savaitę, 
kalbėdamas į Egipto tautą per ra
diją, ministeris pirmininkas gene
rolas Naguibas atsakė D. Brita
nijos ministerial pirmininkui 
Churchilliui, ryšium su pastarojo 
pareiškimais Egipto atžvilgiu bri
tų parlamente. Generolas Nagui
bas aštriais žodžiais puolė Chir- 
chillio pastangas sukliudyti visišk
os Egipto nepriklausomybės rai
dai. Generolas pranešė savo tautai, 
kad Egipto vyriausybė šiuo metu 
pasiruošia “mūšiui už nepriklau
somybę”. Tasai mūšis prasidėsiąs 
ne priešo norimu laiku, bet pačių 
egiptiečių pasirenkamu laiku ir 
jų pageidaujamomis aplinkybėmis.

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
EGIPTE

KAIRAS. — Po telefoninio pa
sikalbėjimo su Londonu Britų am
basada Egipte patarė įvairiose 
Egipto vietovėse gyvenantiems 
britų tautybės asmenims, kurių bu
vimas nėra susietas su būtinomis 
pareigomis Egipte, ir moterims 
bei vaikams apleisti saugumo su
metimais Egiptą.

Per. ketvirtadienį Port Saide 
vienas britų kareivis gatvėje buvo 
mirtinai nudurtas peiliu, o kitas 
kareivis labai sunkiai sužalotas.

btuvę. Velionis paliko labai gausią 
šeimą.

LIETUVIŠKOS GĖLIŲ PLAN
TACIJOS. — Argentiniečių žurna
las “Aborro” rašo, kad lietuviams 
priklauso Argentinoje keliolika 
gėlių plahttacijų. Žurnalas pažy
mi, kad net paprastose pelkėse 
lietuviai yra sukūrę pavyzdingi
ausius gėlynus,.

J. A. Valstybes
ČIKAGOS BURMISTRU GALI 

BŪTI LIETUVIS. — Čikagos 
“Chicago Daily Tribune”, laiko
mas didžiausiu pasaulyje dienra
ščiu, neseniai pasiūlė kandidatu į 
vyriausius Čikagos burmistrus 
senosios lietuvių kartos ateivį ad
vokatą Antaną Olį, dabartinį 
Čikagos* miesto Sanitary District 
viršininką. Antanas Olis be šių 
savo labai aukštų ir svarbių pa
reigų uoliai dirba visuomeninia
me JAV lietuvių darbe. Jis yra 
buvęs pirmuoju Amerikos lietu
vių Tautinės Sąjungos pirmininku 
ir, šiuo matu uoliai toliau daly
vaudamas Amerikos lietuvių tau
tininkų gyvenime, jis yra Ameri
kos! Lietuvių Tarybos vicepirmin
inku. Amerkiečių pasaulyje jis 
yra įtakingas respublikonų parti
jos veikėjas.

TAUTINĖS SĄJUNGOS SEI
MAS. — Amerikos lietuvių Tau
tinės Sąjungos Seimas Filadelfi
joje naujuoju Sąjungos pirminin- 
inku išrinko Čikagos advokatą 

700 M. SUKAKTIS 
LIET. VALSTYBEI

JAV Lietuvių Bendruomenė 
kartu su ALTu ir kitomis lietu
viškomis organizacijomis šių me
tų birželio 20 ir 21 d. d. ruošiasi 
iškilmingai paminėti Lietuvos val
stybėm 700 metų sukaktuves. 
Tomis dienomis Vašingtone ruo- 
šidelės iškilmės, į kurias pakvi
esta apie 200 JAV senatorių, kon
greso narių ir kitų aukštųjų ame
rikiečių valstybės vyrų. Neseniai 
Lietuvos valstybės 700 metų su
kaktį vienoje savo kalbų priminė 
ir JAV Valstybės Departamento' 
sekretorius J. Foster JDulles.

šią labai svarbią sukaktį pagal 
turimas išgales ir vietos sąlygas 
taip pat turėtų paminėti ir Aust
ralijoje gyveną lietuviai. Ypa-* 
čiai būtų svarbu, kad asmenys, 
turį kokių nors ryšių ar galimy
bių prieiti prie australiškųjų lai
kraščių, pasitarnautų skaitančiai 
australų visuomenei vienokia ar 
kitokia informacija apie Lietuvos 
valstybės 700 metų sukaktį.

Vargo Mokyklos
Kovo mėn. duomenimis, šiuo 

metu veikia šios lietuvių tremti
nių Vargo Mokyklos:

Augustdorfe — 16 mokinių, mo
kytojas dr. V. Literskis; Augs
burge 12 mokinių, mokytoja 
V. Augustaitienė; Dillfngene — 
7 mokiniai, mokytoja O. Rauc
kienė; Geesthachte — 11 mokinių, 
mokytojas A, Midveris; Memm- 
ingene — 37 mokiniai, mokytojai 
V. Vykintienė ir S. Vykintas; 
Munchene -—11 mokinių, mokyto
ja S. Laukaitienė; Neustadte — 
6 mokiniai, mokytojas J. Parei
gia; Rendsburge — 4 mokiniai, 
mokytojas dr. L. - Stelmokas; 
Salzgitter-Lebenstedt —- 98 
kiniai, mokytojai F. StonČienė ir 
Masiliūnas; Seedorfe — 6 mo- 
kiniai^ mokytoja E. Beinarauski- 
enė; Hariau — 8 mokiniai, moky
toja B. Survilienė; 1 Wehnene 
— 45 mokiniai, mokytoja J. Atle- 
nė; Wehnene — vaikų darželis su. 
25 vaikais; dėl lėšų stokok nevei
kia. ' . 1 ■

Materialinė mokyklų padėtis 
yra sunki. Nors mokiniai neretai 
yra sušelpiami, bet stinga lėšų 
pačioms mokykloms išlaikyti. Tam 
būtinai yra reikalinga 2.500 DM 
suma mėnesiui.

PLB Vokietijos Krašto Vąldy-L 
ba (Litauisches Zentralkomitee, 
Hannover-Kleefeld, Hegelsftr. 6, 
Germany, Br. Zone) Šiam tikslui 
telkia lėšas. Užjūrio lietuvių visu
omenė kviečiama organizuoti 
Vargo Mokykloms remti būrelius, 
kurie, pastoviai siųsdami aukas, 
kaip tai daro Vasario 16 gimna
zijai remti būreliai, įgalintų 
Krašto Valdybą planingai skirstyti 
lėšas, kad būtų aprūpinami Var
go Mokyklų reikalai pagal jų 
svarbumą. — V. K. V. Inf.

Antaną Lapinską, atvykusį Ame
rikon iš Šiaulių prieš 25 metus. 
Sąjungos Valdybon išrinkti čika- 
giškiai lietuviai: dr. S. Biežis,. P. 
Linkus, dr. Bartkus ir T. Blin- 
strubas. Į Tautinės Sąjungos Ta
rybą seimas išrinko: adv. Antaną 
Olį, J. Balčiūną, K. Karpių, B. Gi
džiūną, A. S. Trečioką,. V. Rašte: 
nį, V. Abraitį, J. Kasftnauską, dr, 
B. Kalvaitį, dr. Nemicką ir dr. 
Colney.
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LIETUVOS ŪKIO ATSTATYMAS
r> Balandžio 25 d. New Yorke po
sėdžiavo Lietuvos Ūkio Atstatymo 
Studijų Komisijos Prekybos - Eko
nominė Sekcija. Dalyvavo, p.p. 
Dymša, Vainauskas, Simutis, Tre
čiokas, Rastenis ir Audėnas.

Buvo svarstomas nuosavybės at
statymas, jos grąžinimas ir likusių 
be savininkų? turtų valdymo klau
simai. Klausimus referavo Jf Au
dėnas. Referentas pirmiausia pab
rėžė, kad, ruošiant Lietuvos .ūkio 

*ąts>tatymo projektus, labai svarbus 
yra nuosavybės klausimas. LŪASK 
tuo reikalu seniai domisi ir. savo 
bendradarbius informuoja, kad, 
projektuojant bet kurį ūkinį klau
simą, reikia turėti galvoje tiek tur
tų nuosavybės, tiek ūkinės laisvės 
buvimą- Takiau konkrečias! ekono
minės politikos gaires išlaisvintoje 
Lietuvoje galės nustatyti tik kraš
to, vyriausybė pagal realias krašto 
ir-tarptautines sąlygas.

Tiek referentas, tiek diskusijo
se dalyvavę aiškiai pasisakė už 
nuosavybės principą: turėtų at
gauti kiekvienas tai, ką jis turėjo 
194ft m. birželio 15 d. Tačiau Vil
niaus krašte jau.buvo pažeisti nuo
savybės reikalai pačioje II-jo pa-

Kas ketvirtas
Kaip praneša Amerikos lietuvių 

“Dirva”, Antrojo Pasaulinio Karo 
metu Jungtinės Amerikos Valsty
bės nustojo žuvusių karių 393131, 
o sužeistųjų - 678807. Toliau laik
raštis rašo, kad amerikiečių ka
rių tarpe Europoje dar neseniai 
nerVų priepuoliais susirgdavo ket
virtadalis visų karių, dėl ko prie
žastimi būdavo krašto pasiilgi
mas. Dabar tasai susirgimų skai
čius yra žymiai sumažėjęs!, šiuo 
metu Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, kaip laikraštis teigia, yra ap
ie 300000 protinėmis ligomis ser
gančiųjų. Jie ligoninėse užima dau- 
giąuvietų,kaip sergą širdies ligo
mis ar vėžiu. Pastaruoju metu jų 
gydymas yra žymiai sėkmingesnis. 

saulinio karo pradžioje, o Klaipė
dos krašte jau 1939 m. kovo 22 d. 
Konkrečiai visos- šios ir kitos da-” 
to.^ teks turėti galyoje. Supranta
ma, kad faktinis nuosavybės grą
žinimas bus susijęs su dideliais 
keblumai?. Svarbiausia priklausys 
nuo laiko, kada bus) išlaisvintas 
kraštas ir kiek teisėtų turto savi
ninkų beatsiras. Juo greičiau bus' 
kraštas išlaisvintas, juo daugiau

’’NERIES” KONKURSAS JAUNIMUI
“NERIES” Stip. Fondo steigė

jai: dr. J. Kazickas ir dr. K. Va
liūnas, bendram posėdyje su, Fon
do globėjais: A. Simučiu, dr. VJ. 
Viliamu ir P. Jurkum, svarstė 
studijuojančio lietuviškojo jau 
nimo problemas-ir, norėdami jam 
pagelbėti bei suinterestuoti studi
javimo galimybėmis ir dar nestu
dijuojančius, nutarė skirti konkur
siniu keliu 200 dol. premiją už 
geriausiai parašytą darbą tema: 
Mokslo siekiančio lietuviškojo 
jaunimo problemos ir jų sprendi
mas”.

Konkurso dalyviams nustaty
tos tokios sąlygos:

1. Konkurse gali dalyvauti tik 
Lietuvių Studentų Sąjungos J. A. 
Valstybėse nariai ir abiturientai, 
šį pavasarį bebaigiu aukštesnią
sias mokyklas, ir už J. A. Valsty
bių gyvenantieji visi lietuviai stu
dentai ir abiturientai.

2. Visas darbas turi sudaryti 
tarp 8 ir 15 rašomąja mašinėle 
rašytų (dviguba interlinija) pus
lapių (2000—4000 žodžių), kuris 
atsiunčiamas ar įteikiamasi Stip
endijų Fondui iki rugpjūčio 15 d. 
Darbas rašomas vienoje lapo pu
sėje ir pasirašomas slapyvardžiu, 
kartu pridedant užklijuotą voką, 
ant kurio užrašytas tas pats sla
pyvardis, o voko viduje raštelis 
su slapyvardžiu.ir autoriaus tikrą
ja pavarde bei adresu, šalia pa
vardės reikia nurodyti, kokius 

bus nėišnykusįų savininkų, juo vė
liau — tuo jų bus mažiau. Kas ga- 

’li žinoti, kada? Po ilgesnio okupa
cijos laiko jąu gali būti kalba, tik 
apie turto suprivatinimą. Ryšium 
su tuo turės būti atsižvelgta ir į 
didesnius ūkinius planus — likvi
duojant įvestąją sovietizaciją ir 
kuriant naują socialekonominę 
santvarką. — ELTA.

mokslus ir kokiam universitete ar 
kolegijoje studijuoja. /

3. Darbus įvertinti ir geriausią 
jų išrinkti sudaryta jury komisi 
ja, į kurią pakviesti ir maloniai 
sutiko įeiti dr. Br. Nemickas, Le
on. Dambriūnas ir Paulius Jurkus 
— “Neries” Stp. Fondo globėjas.

4. Jury komisijai yra rezervuo
ta teisė, reikalui esant, premiją 
dalyti pusiau, kaip ir teicė skelbti 
spaudoje premiją laimėjusį darbą.

5. Jury komisijos nutarimas 
skelbiamas vieno mėnesio laiko
tarpyje, skaitant nuo rugpjūčio 
15 d.

Visi konkurso darbai Siunčiami 
“Neries” Stip. Fondui tokiu adre
su: Mr. A. Simutis, Neris Scholar
ship Fund, 41 W. 82nd St., New 
York 24, NY.
A. Simutis, Fondo Pirmininkas;

Dr. VI. Viliamas, Iždininkas;
P. Jurkuą, Sekretorius. 
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• Europos Sąjūdžio Tarptau
tinis Jaunimo Sekretoriatas, pa
dedamas “Europos Jaunimo” Są
jūdžio ir visų jaunųjų politinių 
sambūrių atstovų, birželio 5-7 d. 
Paryžiuje rengia Europos jaunimo 
konferenciją, kurioj bus svarsto
mos įvairios Centro ir Rytų Euro
pos problemos. Pabaltiečiai galės 
pasiųsti po 3 kiekvienos tautybės 
atstovus. Paskirti po vieną atsto-

MIŠKUOSE VIEN TIK PARTIZANAI
i* GČJžę iš Lietuvos vokiečiai daug 
paslikoj a apie partizanus ir jų 
veiklą. —-

1950 m. pas vieną ūkininką, 
kurio ūkis buvo prie miško, at
vyko du partizanai. Jie atrodė la
bai pavargę ir buvo tuojau pa
guldyti. Ūkininkas su savo dar
bininku išėjo į kiemą ir, ten dirb
dami, pamatė atvažiuojant du 
sunkvežimius. Greitai buvo paža
dinti miegantieji partizanai įr 
šie, kadangi miegojo apsirengę, 
suspėjo išbėgti ir pasislėpė rūsy
je. Netrukus į kiemą įvažiavo 
abu sunkvežimiai, pilni NKVD- 
istų ir milicininkų, apie 30 vyrų. 
Vienas iš jų pasiliko kieme, o 
kiti, trumpai pasikalbėję, išėjo 
miško link. Pasilikusysis ėmė dai
rytis po kiemą, nuėjo į tvartus ir 
kitus pastatus. Ūkininkui jis pa- 
disakė, kad atvykę likviduoti ban
ditų, kurie vis dar laikosi miške. 
Jis buvo pakviestas įeiti į vidų, 
bet atsisakė, pareikšdamas, kad 
geriau liksiąs lauke, nors oras tą 
dieną buvo blogas.

Vaikščiodamas, ji^, matyti, bu
vo pastebėjęs kažką įtartino, nes 
kelis kartus norėjo įeiti ,į rūsį, 
kur buvo abu partizanai, bet ne
drįso ir tik neišleido šios vietos 
iš akių. Pamažu enkavedistas 
pradėjo nervintis, taip pat abu 
rūsyje buvusieji pajuto negerą. 
Pagaliau jis nutarė patikrinti ir 
atidarė duris į rūsį, bet tuo pačiu 
momentu gavo smūgį į veidą ir 
parvirto. Abu partizanai pasileido 
bėgti miško link. Jįe nepaleido 
šūvių, nenorėdami sukelti triukš
mo, kurį būtų išgirdę kiti mili
cininkai.

Be sąmonės gulinčiam enkave- 

vą paprašytos svarbiausios lietu
vių organizacijos. Konferenciją 
ruošti iniciatyvos ėmėsi komitetas, 
kuris jame baltams atstovauti pa
kvietė dr. S.A. Bačkį. 

distui ūkininkas atnešė vandens. 
Jis netrukus atsigavo ir tuoj pra
dėjo šaudyti. Miške taip pat pa
sigirdo šūviai. Vienas iš partiza
nų bėgdamas pateko ant milicinin
kų ir buvo jų nušautas. Antrasis 
buvo sunkiai sužeistus. žmonės 
pasakojo, kad jis/ po to buvo nu
baustas ištrėmimu 25 metams. 
Ūkininkui nieko neatsitiko, nes 
sužeistasis partizanas neišdavė, 
kad jis buvo priėmęs pailsėti.

Su partizanais milicija turėjusi 
labai daug vargo. Dažnai vykdo-

Nuotykis paslaptingojoj Indijoj
Delhi mieste, Indijoje, susirūpi

nę psichologai stengiasi išspręsti 
keistą mįslę.— Devynių metų indų 
mergaitė Shanti Devi skelbiasi gy
venanti antrą kartą. Mokslininkai 
negali nuspręsti, ar čia yra įsivaiz
davimas ar tikrovė.

Susilaukusi trijų metų, Shanti 
Devi pradėjo savo tėvams pasako
ti apie savo vyrą, manufaktūroj 
prekybininką, gyvenantį netolimo
je Mutra vietovėje. Susilaukusi 
penkių metų amžiaus, ji pradėjo 
pasakoti tėvams apie savo vedybi
nį gyvenimą. Ji nupasakojo, kaip 
jos vyras atrodo, ir pradėjo reika
lauti, kad ją leistų grįžti namo.
Shanti Devi niekada nebuvo buvu

si Mutroje, bet ji nupasakojo, kaip 
atrodo toji gatvė, kurioje ji gyve
no, nupasakojo, kuriame name ji 
gyveno ir, keisčiausia, kad pagal 
jos nurodytą adresą gyveno manu
faktūros prekybininkas Ahmed 
Ludgi, visiškai toks pat, kaip 
Shanti Devi nupasakojo.

Ahmedo giminės šiuo įvykiu su
sidomėjo ir pasiuntė jo brolį ištir
ti. Vos jį pamačiusi, Shanti pradė
jo kalbėti su juo, kaip au senu pa
žįstamu ir vadinti jį vardu, nors 
niekas ten jo nepažinojo. Vėliau ją 
aplankė patsai Ahmedas. Shanti 
tuoj jį atpažino ir pradėjo klau
sinėti, kaip laikosi jos sūnus.

Tada šiuo įvykiu susidomėjo'

muose taip vadinamuose valymu
ose dalyvaudavo ir kariuomenė su 
tankais. Milicininkai, paprastai, 
giliai į mišką vengdavo eiti, nes 
partizanai kovodavo iki paskuti
nio šūvio, - paskutinįjį sau pasilai
kydami. Tiek milicininkai, tiek ka
reiviai labai gerai tatai žinojo ir be 
ypatingo įsakymo į mišką neida
vo. Buvo kalbama, kad miestus 
valdo rusvai, kaimuose — dienos 
metu rusai, o naktimis — partiza
nai. Gi miškai tik partizanų 
žinioje. — V. K. V. Inf.

mokslininkai ir jie pradėjo nuo
dugnų jos apklausinėjimą. Ji pa
pasakojo, kad jos tikrasis vardas 
yra Anned. Ji esanti gimusi pirma
jam gyvenimui 1902 m., ištekėjusi 
už Ahmedo Ludgi ir mirusi 1925 
m. spalio 24 d. gimdydama sūnų. 
Nustebęs Ludgi turėjo patvirtin
ti, kad visi jos teigimai yra 
visiškai teisingi. Jis buvo vedęs 
žmoną vardu Anned, kuri mirė 
tuojau po gimdymo 1925 m. Agro- 
je-

Psichologai įtarė, kad Shanti 
Devi gali būti kieno nors primo
kyta. Jie pasiūlė, kad ji nuvyktų 
kartu siu komisija ir surastų savo 
namus, nes žinojo, kad ji niekad 
ten nebuvo buvusi. Shanti buvo 
nuvežta į Mutrą ir stotyje ji tuo
jau atpažino savo brolį ir jo sese
rį, o paskiau be jokių sunkumų 
nuvyko į savo namus ir atpažino 
savo uošvį.

Dabar vyras yra įsitikinęsį kad 
Shanti yra antrą kartą gyvenanti 
jo žmona. Indijoje leidžiama tu
oktis ir vaikams, tad Ludgi norė
tų pasiimti atgal savo devynių 
metų “žmoną”, kurios sūnus jau 
yra gerokai už ją vyresnis. Indi
joje ši problema dabar yra die
nos pašnekesių tema. — Br. L.

Pereitų metų pabaigoj okupuoto- 
je.Lie|uvoje Valstybinė Grožinės 
Literatūros Leidykla. Vilniuje išlei
do . gražios. išvaizdos leidinį 
“BRANGIOJI TĖVYNĖ”, kur pa
teikiami šių dienų, Lietuvoje gy
venančių ; rašytojų, prozos/ įr poe
zijos kūriniai, o taip pat ir, kai ku
rių, menininkų bei. mokslininkų ap
žvalginiai pranešimai.

Šalia kai kurių lietuviškųjų kla
sikų- pavydžių, šalia senesniųjų 
pripažintųjų lietuvių rašytojų kū
rinių, pąteikiąmi grožinės , litera
tūroj kūrinių pavyzdžiai ir visos 
eilės, naujųjų tarybinių rašytojų, 
mums, negirdėtų-neregėtų: R. Lu- 
kinsko, J. Avyžiaus, K. Maruko, 
M. Sluckio, V. Grybo, A. Baltrūno 
ir k.

Su šia knyga įdomu susipažinti 
ta prasme, kad per ją turime pro
gos patirti berašančių naujomis są
lygomis senųjų mūsų rašytojų kū
rybinį lygį, kad galime pajus|ti, 
kaip juos veikia okupacinių sąlygų 
diktuojami reikalavimai, šiuo tik
slu pateikiamas Mūsų Pastogės 
skaitytojams ir šis Ievos Simonai
tytės kūrinėlis. Dar nepriklauso
mosios Lietuvos laikais ji už gi
lios kūrybos romaną “Aukštųjų 
Šimonių Likimas” buvo laimėjusi 
valstybinę literatūros premiją, ši 
dabartinės josi kūrybos ištrauka 
akivaizdžiai parodo, kad autorė 
šiandien yra paverčiama propa
gandiniu kolūkinio gyvenimo rate
liu.

S .ėdžiu ant Minijos kranto ir, 
rankas nuleidusį į vande
nį, žaidžiu šiltąja drėgme; 

pirštais stengiuos užtvenkti mažą 
bangęlę. Bet kur tau! Atliūliavusi 
ikimano rankos, ji susisuko ir čiur
lendama, tąrsi džiūgaudama, kad 
pagaliau rado kliūtį, dar greičiau 
negu pirma nuskubėjo toliau - tie
siai, be atodairos, lyg pasityčioja- 
mai tardama: tų gali pylimą supil
ti, bet ir tas manęs nesulaikys.

šviesu mintyse! Tikrai: niekas 
nębesufltabdys naujos bangos, ir 
mėginimas tai padaryti — tiktai 

negalvojančio vaiko žaislas.
Iš anapus Minijos, kur žinau be

galinei žydinčias lankas, atskamba 
išdykaujančio kumeliuko žvengi
mas, jam atsiliepia motina. Žydra
me ore vyturiuoja juodi taškai; 
kažkokiame sode, taip pat už Mi
nijos, kukuoja gegutė. Palei van
denį ant upės priešpriešais šaudo 
linksmos kregždės; giliau upėje 
išdidžiai, neskubėdamos, retkar
čiais pasišokėdamo^ nuplaukia ke
lios. stambios žuvys pavandeniui.
1 Kolūkyje šiandien poilsio diena. 
ŠDėl to ir ramu taip. Tik kartais 
suloja šuo, bet daugiau iš nuobo
dumo ir nekantrumo.

Staiga kažkur pyptelėjo auto
mobilio sirena, suūžė motoras. Ma
tyti, įvyko kažkas neįprasta poil
siaujančio kolūkio sąlygomis.

įsižiūrėjus pamačiau kaimo gat
vėje stovinčią greitosios pagalbos 
mašiną: raudonas kryžius baltame 
lauke. Taip aiškiai, taip sjkaisčiai 
jis švietė saulės nutviekstas.

Nebuvau girdėjusi, kad kolūkyje 
kas sirgtų. Bet ... — juk tarp 
vakar ir šiandien buvo naktis, ga
lėjo susirgti tiek pirmasis, tiek 
paskutinysis kolūkio žmogus. Ir 
aš matau, kaip neštuvais išneša li
gonį, kaip neštuvus pastato, kaip 
prie ligonio pasilenkia aukšta, bal
tu chalatu moteris, kaip ji atsitie
susi įsakinėja, rodo ranka, kaip 
neštuvai dingsta mašinoj, kaip ma
šina pajuda, tykiai nuslenka gatve 
ir dingsta už triobų. Dar sušvilpia 
sirena, reikalaudama kelio ir at
sargumo, ir . . . ir daugiau nieko. 
Žmonės, padėję atnešti ligonį ir 
jį palydėję, išsiskirstė, beliko tik 
vienas vienintelis. Jis žiūrėjo į tą 
pusę, kur nuvažiavo mašina, lyg 
ją dar matytų. Kelis kartus pa
kylėjo!, kepurę, tarsi atsfisveikin- 
Ūamas, o gal ir šiaipsau, susimąs
tęs. Pastovėjęs ir pagalvojęs, pa
daliau jis pajudėjo iš vietos ir 
nuėjo Minijos link.
’ Dabar jį pažinau, tai buvo ko
lūkio arklininkas/ senasis Kūliur- 
ąis.

Atėjęs prie Minijos, visai netoli 
manęs, jis atsigulė žolėje, pasisu
ko kniūpsčias ir. parėmė smakrą 
delnais. A 

— Aišku, kad į ligoninę išvežė 
jam artimą žmogų, — pagalvojau. 

,— Dabar jį kamuoja rūpestis^ gai
lestis, nežinia.

Ir aš jau rengiausi jį užkalbin- 
įti, paguosti.
— Na, id tu dar tebesėdi pas 
mus? Aš maniau, kad tu jau va
kar išvažiavai.

Nustebusi išplėšiau akis: negi 
tikrai tas pats žmogus^ Kūljur- 
gis, šitaip mane užkalbino? Taip, 
jis. Ir jo balsas skamba visai ne 
taip, kad jam būtų reikalinga 
užuojauta.

— Nusibodau jums? —'paklau
siau, stengdamosi pagauti tą patį 
toną.

— Ką čia nusibosi, mums juk 
netrukdai... Juk savas žmogus, 
paklausti galima, stukis nenu
truks.

— Ką čia nutruks, — atsakau 
ir priduriu klausimą: — No... 
ka čia išvežė į ligoninę?

— Ką, ar ką išvežė — su 
automobiliu? — Kūljurgis atsi
sėdo ir pasiruošė kalbėti. Bet 
matau: jis nori, kad dar kartą 
paklausčiau. Ir aš klausiu:

— Na taip... Kas apsirgo šią 
naktį?

— ... Ir ką išvežė, klausei?
— Jo balsas skambėjo taip, lyg 
jis ruoštųsi man pasakyti tokią 
naujieną, kad aš stačiai atvirsiu 
iš; nustebimo.

— Taigis, išvežė mano motriš- 
ką... su automobiliu... su automo
biliu išvežė, — pabrėžė, kad su
prasčiau, kas svarbiausia. Bet, 
pastebėjęs, kad aš nė kiek nesijau
dinu, o tokiu pat veidu tebelaukiu, 
ką jis dar pasakys, įsižeidė: —1 
Ar išmanai? Maąp... na, mano 
žmoną išvežė į ligoninę — su, au
tomobiliu.

— O kas jai atsitiko? —: pa
klausiau. — Juk vakar, man ro
dosi, buvo dar sveika.

— Kas atsitiks... Apsirgo, ir 
gana. Šį rytą susitikau pirminin
ką: “Kas tau, ko toks/ surizgęs, 
drauge? — paklausė Jis. O aš 
jam ir sakau: “Mano motriška 
serga... Perdaug bus kukulių 
užyąlgįu?į tai dabar ir spaudžia. 
Bet ji gįnčyjąsi, žinai moteris,, ir 

sako, kad čia kažkas baisesnio... 
Senas žmogus, ką benori”, — 
sakau. O jis man kad sudrožė tai 
sudrožė, sako: “Nėra tokio seno 
žmogaus, kurio negalėtum gydyti,
— sako, — mesi dar neturime am
bulatorijos, bet mes tuojau iššau- 
ksim greitąją pagalbą”. Pasakė 
ir nuėjo į valdybą. Visko aš nesu
pratau, aš tik supratau, kad Jis 
nori mano motrišką pagydyti, bet 
kaip jis tai padarys... Apsiliuo
bęs einu namo, o mano motriška, 
silpna jinai buvo, bet buvo kiek 
geriau, ima man pasakoti, kad 
pirmininkas ' buvęs, kad į miestą 
telefonavęs, kad dabar atvažiu
osią jos į ligoninę nuvežti. “Duok 
man,- sako,- kitus marškinius...”

Taigis. Susyk išgirstu automo
bilį. Mano ir širdis užšalo. Ne 
taip, kad aš būčiau nusigandęs, 
fui ne! Ale... Atvažiavo automo
bilis iš miesto pas mano seną bo
bą! Ar tų. permanai? Kad aš ir 
sakau “sena boba”, ale aš taip 
nemįsliju... Aš tik niekaip neiš
manau, kokie dalykai šiandien 
darosi. Kaip čia pasakyti... Na, 
juk tu matai, kad aš prastas žmo
gus, neiškalbus, taigi suprask 
pati!

Vargšas Kūljurgis mato, kad 
niekaip ir niekaip .negali manęs 
'išjudinti, jis norėjo, kad ir aš 
dėl automobilio akis pastatyčiau, 
■kad ir aš sakyčiau “ne, ne!” ar 
įką nors panašaus. Bet aš tik pa
stebėjau :

— Kad taip greitai pribuvo pa
galba, tai nebijok, pamatysi, po 
savaitės kitos vėl parvažiuos tavo 
žmonelė.

— Ale kas tau sako, kad aš 
bijau? Juk aš matau, juk aš turiu 
akis kaktoje... Ar tu žinai, kaip 
buvo su mano sūnumi, su vienin
teliu mano vaiku?

— Kada, ar dabar? — paklau
siau gal kiek naiviai.

— Dabaaar... — pamėgdžiojo 
ji^ mane: — tavo nei kalba, nei 
pasaka... Dabar... Ne! Tai buvo 
dar tada, kai biedno žmogaus vai
kas buvo laikomas šuns vietoje.
— Ir giliai atsidusęs jis pradėjo ' 
pasakoti:

— Dabar aš tau papasakosiu 
atsitikimu ir< tada tu ■sfuprasi, 
kodėl aš šiandien niekaip negaliu 
atsistebėti tuoautomobiliu... Mu
du turėjova sūnų. Jis visada buvo

labai sveikas ir stiprus. Jis buvo 
akylas ir gabus vaikinas^ tik mes 
neturėjome iš ko jį leisti mokytis 
kokio nors amato ir mes jį išlei
dome tarnauti. Ir jis buvo per 
berną tame pačiame kaime pas 
Miegalį, o čia, kur aš dabar gy
venu. Miegalis buvo didelis tur
tuolis, didžiausias visame kaime. 
Gali spręsti iš trobų. O koks jis 
buvo skauja! Kad žmogų, kokį jis 
beturėdavo, lupdavo primynęs nuo 
jo skūrą. Taip ir mano vaiką... 
— Kūljurgis. nutilo, paskui at
sikosėjo ir dar kartą atsikosėjo, 
nors aiškiai mačiau, kad joks ko
sulys jo nevargino.

— Ir vieną sykį mūsų Martinu- 
jkas susirgo, o taip piktai, kad 
•vos namo beparsivilko.
| — Man liepė eiti namo, — sakė 
J jis. — Jei aš dirbti negaliu, kam 
įaš čia guliu, sakė . . .
į Mes jį paguldėme ir slaugėme. 
j Bet jo liga didėjo, kažką turėjo 
su viduriais, vėmė ir ėmė nykti, 

į nykti-... Aš bėgau pas tą patį 
Miegalį, kad duotų arklius nuvežti 
pas daktarą. Ale Miegalis visai ir 
įkalbėti nekalbėjo su manim, tik 
per petį primetė man žodį: “Tin
ginys tavo sūnus”. Bėgau pas 
kitus arklių prašyti. Ale visi man 
trumpai arba nenorom atsakė, ar 

’jie Miegalio berną vežiosią arba, 
ar jie Miegaliui gėdą darysią. Nė 
vienas nevažiavo ir arklių nedavė. 
O mano Martynėlis jau žalias pu
ltas vėmė. Tai ką man daryti? Ar 
tu gali pasakyti, ką man reikėjo 
daryti? Aš pasodinau Martynėlį 
ant karnelio — juk žinai, ant to
kio su vienu tekiniu, kur velėnos 
kuruojamos pelkėje, — apkamšiau 
jį pagalviais iš visų pusių ir ve
žiau pats. Aš ir mano žmona vis 
pasikeisdamu, pasilsėdamu. Ar 
permanai?120 kilometrų nuvežti 
ligonį, tai ne juokai. O per ak
meninį plento grindinį kaip kra
tė!;...

Seniukas vėl nutilo, įrėmė kak
tą į rankasį kelis kartus jis su
trukčiojo, lyg ašaras rytų, paskui, 
išsitraukęs nosinę, apsivertė ant 
šono, garsiai šnypštė ir ilgai šlu
ostėsi nosį.

— Šiandien puiki diena, bet jau 
lietaus reikėtų, — pasakė jis, lyg 
apie kitą mes ir nebūtume kal
bėję.

Bet man ne oras rūpi, aš norlti 
žinoti, koks Martynuko likimas.

— Tai vis dėlto jį nųvežėte, 
kad ir vargingai? — paklausiau.

— Nuvežėm...
— Kaip paskui buvo, ar pasvei

ko? — stačiai sunkte sunkiu iš 
jo žodžiust

— Nuvežėm, taigis... Daktaras 
išėjo į gatvę, pasižiūrėjo ir...

— Na. ir...' — nekantrauju aš.
— ... ir sako: “Vežkite į la

voninę” .....
Kūljurgis atsistojo, nusiėmė 

kepurę, perbraukė ranka per bal
tus plaukus ir vėl užsidėjo, daugi
au užsismaukdamas- ant akių. Pa
skui išsitraukė iš kišenės laikrodį 
pasižiūrėjo ir tyliai pasakė:

— Reikia eiti arklius šerti — 
jau laikas... — paskui Jau per
daug garsiai: — Taigis, o mano 
motriška šiandien.tik suvaito
jo, ir automobilis su visu daktaru 
jau čia... Ar tu išmanai?

— Nauji laikai, — sakau.
... Nauji laikai, taigis, ir kokie 

laikai! — Staiga matau, kaip se
nio kumščiai susigniaužta taip, 
kad per narius pabalo: — Ech, 
gaila, kad to smaugulio nebėra! 
Šiandien jo akys būtų iš kaktos 
išsprogusios, kaip, kaip...

— Ne, kaimyn, — atsakau, — 
ne šiandien, o Jau tada, kai būtų 
pamatęs, kaip jo laukuose pradė
jo šeimininkauti visi tie, kuriuos 
jis mindžiojo, ir kad tu apsigyve
nai jo gyvenamojoje.

— Tiesa, tiesa, — nusijuokė 
senis, — jau čia būtų jo tulžis 
sprogusi.

— O gal jis būtų prisitaikęs 
prie šių naujų laikų, kaip manai? 
— gundau jį-

— Kas? Greičiau vištvanagis 
balandžiu pavirstų, negu toks ne
prietelis! Je! Už tokius laikus, už 
šią dieną dešimt sūnų nebūtų gaila 
atiduoti, o nėra nė vieno!

— Bet pats likai, kaimyn, ir tavo 
žmona liko... Jeigu dar abejoja!, 
tai šiandien, manau,, galutinai 
įsitikinai, kad *Taj*ybų šaly kiek
vienas žmogus brangus*

— Brangus, taigis... Na, lik 
sveika, bėgsiu.

Ir Kūljurgis nuėjo tokiais tvir
tais, tokiais! jaunate žingsniais, 
lyg jo paste tik per apsirikimą 
būtų parašyta, kad jis. 67 metų, 
senis.
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risTBO novo EISENHOWER SAYS:
Titisiumn as

Prieš šešioliką metų šio mėnesio 
12 dieną Kaune mirė Petras Leo
nas. Netekome žmogaus, kurio dar 
ilgai pasigesime savo gyvenime. 
Būta mūsų tarpe didžios asmeny
bės, ir stropaus darbininko. Jo pa
daryta, tiek, kiek retai kam iš mū
sų tenka nuveikti: jo būta ir auš
rininko, ir teisininko, ir valstybės 
vyro, ir, mokslininko.

Jo kilmė — kaip beveik visų mū
sų: gimė ūkininkų šeimoje Lecka
vos kaime, Marijampolės apskri
tyje, 1864 m. lapkričio 16 d. Prad
žios mokslią išėjo Naumiestyje, o 
gimnaziją — Marijampolėje. 1884 
m. įstojo į Maskvos universiteto 
Teisių Fakultetą ir 1889 m. jį bai
gė.

Universitetą baigęs sugrįžo į 
Lietuvą, kur iki 1893 m. dirbo kaip 
kandidatas Suvalkų Apygardos 
Teisme, o vėliau, persikėlė į Taš
kentą, kur buvo valdžios/ paskirtas 
tardytoju. Iš ten pateko į Samar- 
kandą — iŠ pradžių valstybės gy
nėjo padėjėjo pareigoms, o vėliau 
— Margelano Apygardos Teismo 
teisėjo darbui.

Už dalyvavimą, tikriau sakant, 
už prijautimą 1904-5 metų revo
liucijai Petras Leonas buvo atleis
tas iš pareigų. 1906 m. jis sugrįžo 
Lietuvon. Kaune pradėjo verstis 
advokatūra. 1907 m. buvo išrink
tas į antrąją Valstybės Dūmą (į 
senosios caristinės Rusijos seimą).

Pirmojo Didžiojo Karo metu Pe
tras Leonas vėl pateko Rustijon, 
Maskvon, kur vadovavo tremtinių 
šalpos komitetui. Po karo jis vėl 
sugrįžo Lietuvon, kur pirmame 
prof. Voldemaro ministerių kabi
nete užėmė teisingumo ministerio 
vietą. Nuo 1922 m. jis dirbo Lie
tuvos universitete kaip teisių Fa
kulteto dekanas), teisės enciklope
dijos ir teisės filosofijos istorijos 
profesorius. Nuo tų pat metų jis 
tampa ir nuolatiniu Lietuvos Ad
vokatų Tarybos pirmininku.

2
Tai stambiauslieji Petro Leono 

biografijos metmenys.
Petro Leono veikla pradėjo rei

kštis maždaug 1884 m., “Aušros?’ 
metais, kai jis pradėjo mokytis tei
sės mokslų Maskvos universitete. 
Ten anuomet Teisių Fakultete 
skaitė paskaitas žymūs teisių mok
slininkai. profesoriai Gambarovas, 
Feldšteinas ir kiti. Petro Leono 
siela buvo ištroškusi mokslo, čia 
užsimezgė ir išsivystė jo teisinė 
pasaulėžiūra, čia jis tapo ir tuo 
visuomenėm-veikėju, kuo jis išbuvo 
ligi pat savo mirties.

CHANGES IN U.S. ' 
MILITARY COM 

MANDS ANNOUNCED
Last week President Eisenho

wer sent, to. the United States 
Senate the nomination of Admiral 
Arthur W. Radford, U.S. Comm
ander in Chief in the Pacific, to 
be Chairman of the Joint Chiefs 
of Staff to succeed General Om
ar N. Bradley.

This appointment, upon appro
val by the Senate, will become ef
fective. at. the end of General 
Bradley’s term in August. Admi
ral-Radford’s nomination is for a 
twonyear term.

Upon the recommendation of 
the. Secretary of Defense and the 
army, the President sent to the 
Senate the nomination of General 
Ridgway to be Chief of Staff of 
the United States Army, to suc
ceed General J. Lawton Collins, 
to become effective upon the ter
mination of Collins’ term as Chief 
of Staff in August. This also is 
a two year appointment.

General Alfred M. Gruenther, 
Chief of Staff at Headquarters, 
Allied Powers, Europe, will suc
ceed General Ridgway as Supre
me Allied Commander, in Europe. 
The. President said he took the 
action at the request of the North 
Atlantic Council.

President Eisenhower also an
nounced, his intention of sending 
to the Senate at a later date the 
nomination of Admiral Robert B. 
Carney, presently Commander in 
Chief, South, under General 
Ridgway, to succeed Admiral 
William M. Fechteler as Chief of 
Naval Operations. USIS.

Kartu su Petru Leonu anuomet 
Maskvoje buvo nemažai lietuvių 
studentų (Antanas KrišČiukaitis 
— A iš B, Vladas Mačys, Motie
jus Lozoraitis-, Petras Radzvicka^ 
ir kiti), susimetusių į slaptą or
ganizaciją. Prof. V. Biržiškos ži
niomis, po 1840 m. (Jono šliupo, 
Jono Basanavičiaus, Jono Jablon
skio laikais) draugija vėl*atgijo ir 
siavo hektografu spausdintąja “Au
šra”, skirta Maskvos kolonijai, 
davė pradžią ir Tilžėje išleistai 
“Aušrai”. Draugijos siela buvo 
Petras Leonas.

— Padėkime kuo nors savai sp
audai, — būdavo sakys jis savo 
draugams. — [Duokime jai kas ko
respondenciją, kas kokią mokslo 
žinią.

Nebergždžias liko tasai paragi
nimas. Jo dėka pati “Aušra” ir 
ypačiai poaušrio spauda žymiai pa
gyvėjo. Pavartę jos puslapius^ o 
ypačiai Jos “šviesos” priedo, bei 
“Lietuviškojo Balso”, “Varpo” 
puslapius, greta Antano iš Būgnų 
(A iš B.— Kriščiukaičio), J. Obe- 
laičio (J, Jablonskio), Pr. M. (Pra
no Mašioto) ir kitų mes randame 
Liūto, Girininko pseudonimus. Tai 
būta Petro Leono.

Tą darbą jisl drbo visą savo am
žių. Jo raštų buvo visur: ne tik 
“Vilniaus Žiniose”, “Lietuvos Ūki
ninke”, ‘^Lietuvos žiniose”, bet ir 
A. Smetonos “Viltyje” ir kun. Da
mbrausko “Draugijoje”, čia ran
dame jo gražiausius atsiminimus 
apie Vincą Kudirką ir Motiejų Lo
zoraitį. Vėliau,kai Šiauliuose pa
sirodė “Kultūra”, jis buvo vienas 
iš artimiausių to žurnalo bendra
darbių. įdomiausi straipsniai apie 
demokratiją, žodžio ir tiesos laisvę, 
apie naminį ispanų karą ir apie 
kitką buvo Petro Leono rašyti st
raipsniai. Galiausiai, jis ir reda
gavo tą žurnalą.

Pagal raštus buvo ir jų forma. 
Ji buvo įvairi. Dažn.jausliai publi
cistinė. Neužmirštini jo “Gyveni
mo Paradoksai”, Skaitai juos, su- 

■ pintus iš gyvenamo gyvenimo maž
možių, ir rftatai, kokia didelė gyve
nimo tiesa juose slypi. Autoriaus

ENOUGH OF THAT HORROR!
• That was the slogan, usied in 
1932 by the Danish Parliament in 
a drive against the road accidents 
which developed to unheard — of 
limits.

The number of people, killed by 
road accidents rose to frightening 
heights, similar to those in Aust
ralia, particularly in Victoria.

Good roads and well developed 
motorcar industry put little Dan
mark among the best motorised 
countries, it having 190.000 mo
torcars for its 3.700.000 inhabit
ants. People were recklessly killed, 
injured, roads damaged, cars sma
shed, buildings burned.

Who was responsible for that 
horror?

The answer is simple: drivers 
— suicides, c’est a dire, unsober, 
'overtired or unskilled drivers, who 
did not or did not want to under
stand, that their reckless driving 
not only might kill themselves, but 
others as well. Consequently, their 
behaviour should be charged as at
tempted murder, they should be 
very severly punished and condem
ned by the whole society.

In 1938 I visited the Ford fac
tories in Copenhagen to study the 
Danish auto — service. I was dri
ven around all Denmark and south 
Norway by the Ford engineer, who 
explained to me their traffic rules. 
The traffic rulesl accepted by the 
Parliament, as far as I can remem
ber, where as follows: —

1. The driver: only adults, per
fect health, vision and hearing, 
physically fit, having passed a 
very rigid drivers examination; 
the driver had to refrain from 
any kind of alcohol at least 5 
hours before driving and not 
to be overtired (The police had 
the right to test any driver’s 
blood for alcohol or fatigue at 
any time).

2. The vehicle had to be checked 
by an approved specialist at 

mokėta savo paradoksuose vaizd
žiai nusakyti ją ir iškelti aikštėn.

Įdomi forma.ir jo “Atsiminimuo
se”. Aš turiu galvoje kitus atsimi
nimus, ne tuos, kurie prof. V. Bir
žiškos ištraukose buvo paskelbti 
1938-39 m. “Mūsų Senovėje”. Ko
kia daili jų forma 1, Sakyčiau: juo
se Petras Leonas pasirodo toks, 
kokį jį mes, teisininkai, nekartą 
matydavome savuose pobūviuose: 
kupiną. jumoro, atvirą, tiesų 
ir draugišką. Įpėdiniai turėjo iš
leisti juos.

3
šalia Petro Leono rašytojo-pub- 

licisto stovi visuomenės veikėjas. 
Plataus masto nepailstąs darbi
ninkas.

Mes gyvename, — rašo Jis* vie
name savo paradoksų, — ne sau, 
bet tai visuomenei, iš kurios esa
me kilę.

Nuo studento laikų jis pluša, dir
ba. Jam rūpi studentų veikla, jų 
slapta (anuomet kitaip negalima 
buvo) kupina atsakomybės) veikla: 
gauti iš Prūsų spaudą, platinti ją, 
gaminti raštus, redaguoti juos ir 
persiųsti į Prūsus. Kiek ryžto ir 
darbo reikėjo! Petras Leonas buvo 
tas darbininkasl

Apeina 1906 metai. Jis grįžta 
Lietuvon. Kaunas laukė jo — tas 
miesto nustumtas lietuvis, be balso 
visuomenėje, be jokios kultūrinės 
organizacijoj Petras Leonas ėmė
si to darbo. Su visa drąsa, energi
ja ir pasiaukojimu. Jo visur yra: 
jis vadovauja ką tik įsikūrusiai 
“Dainos” draugijai, jis konsultuo
ja ekonominei “Nemuno” bendro
vei, Jis organizuoja Kaune “Vil
niaus/ Dailės Draugijos” parodą 
ir šaukia pirmąjį lietuvių moterų 
kongresą. Jis tampa čia lietuvių 
visuomenės atstovu, jos autoritetu. 
Lenkai, kurie viešpatavo Kaune, 
niršo ant jo. Buvo ko širsti: vieną 
po kitos visuomenės poziciją Jie 
turėjo užleisti lietuviams — mies
to taryboje, visuomenės iškylose 
ir kitur. Nemažai puolimų iš lenkų 

i spaudos jis turėjo atlaikyti.
(Bus daugiau)

.by Vytautas Žemkalnis, 
prescribed intervals, and care
fully tended by the owner all 
the time.

3. The driver has a right to drive 
only when he is not tired and 
absolutely sober.

į 4. Speed: CARS — on highways
I — ap to 60-70 klm.; inhabited 

places — 30 klm.; curves — 15 
klm.; school, hospital areas — 
15 klm. TRUCKS — on high
ways — 30-40 klm. (depen
ding on the highways condition 
and the tonnage); habit places 
— 15 klm.; curves — 15 klm. 
Exception is made to ambulan- 
ces,'doctors on duty, firebrigade 
and police.

5. Pedestrians: — no jay-wal
king, very strict rules.

6. Control: — special traffic 
plain clothes police, motorised 
and on foot. The. driver never 
knows when he is being regis
tered, photographed or follo
wed. For instance: you leave 
Maffra at a certain time, at a 
moderate speed. Some patrol
man registres your car number 
and phones the next police sta
tion. You speed up on the high
way, where no living soul can 
control you. At the next police 
station you are stopped by a 
patrolman. Why? Becouse you 
are 20 minutes earlier, than you 
would have been, where you 
driving at the maximum speed 
allowed.
No excuses, no matter who you 
are.
It is an absolutely “totalitari
an” law. This “terror of the po
lice” or whatever you may call 
it, is directed solely against the- 
bandites of the road, to protect 
children, women, men — in fact, 
the whole population, 
Penalties: — First offence — 
500 Danish kronen (19321); 
2nd offence by the same, driver 
—-1< month imprisonment; 500

It knows that aggression in 
Korea and in Southeast Asia are 
threats to the whole free commu
nity to be met by united action.

This is the kind- of free world 
which the new Soviet leadership 
confronts — it is a world that 
demands and expects the fullest 
respect of its rights and interests). 
It is a world that will always 
accord the same respect to 'all 
others.

So the new Soviet leadership 
now has a precious opportunity to 
awaken, with the resit of the 
world, to the point of peril reach
ed, and to help turn the tide of 
history.

Will it do. this?
We do not yet know. Recent 

statements and gestures of Soviet 
leaders give some evidence that 
they may recognize this critical 
moment.

We welcome every honest act 
of peace.

We care nothing for mere 
rhetoric.

We care only for sincerity of 
peaceful purpose—attested by 
deed;!. The opportunities for such 
deeds are many. The performance 
of a great number of them waits 
upon no complex protocol but up
on the simple will to do them. 
Even a few such cleai* and speci
fic acts — such as the Soviet 
'Union’s signature upon an. Aust
rian Treaty or its release of thou
sands of prisoners still held from 
World War II — would be impres
sive signs ofi sincere intent. They 
would carry a power of persuasi
on not to be-matched by any 
I amount of oratory.
; This we do know: a world that 
; begins to witness the rebirth of 
trust among nations can find its 
way to a peace that is neither 
partial nor punitive.

With all who will work in good 
faith toward such a peace, we are 
ready — with renewed resolve — 

: to strive to redeem the near-lost 
hopes of our day.

The first great step along this 

D. kronen, suspension of licen
ce for 3 months; 3rd offence — 
3 months imprisonment, cancel-

I ling of licence for lifetime and 
confiscation of vehicle. 500 Da
nish kronen (1932!) is the basic 
penalty, which increases accor
dingly to the drivers wealth. 
(Imprisonment and confisca
tion does! not change). A pedes
trian offending the law pays 
25 D. kr. on the spot.

A driver, through whose fault a 
person is killed, will be punished 
for. murder — not manslaughter 1 
The driver knows beforehand, that 
misregarding the traffic rules he 
will kill t somebody, so it may be 
presumed that he wants; to kill.

When.the new laws came into 
force in Denmark, voices of? pro
test arose from, all sides, but the 
government did not. give in.
j People from different circles of 
society paid enormous sums for. 
minor offences. So,, for instance, 
a famous surgeon of Copenhagen, 
returning from his clinic one night 
touched a bus and scrached his 
mudguard. Nobody, was hurt, not 
even frightened, but nevertheless 
a sample of the surgeons blood 
wa.^ taken for inspection. No al- 
cochol was found, but it was sta
ted, the- surgeon was overtired 
(having had 5 serious operations 
that day) and as such, had no 
right to drive- a car. Considering 
the surgeons wealth, his) fine was. 
only . . . 45.000 D. kronen! The 
arbitration court, latex cut the. fine 
to 25.000 D. kr., which was still a 
heavy. price for a scrached mud
guard-

Two years after the introduc
tion of the traffic law the number 
of accidents decreased by 80 p.c.

It is high time something shou
ld be done in Australia, where tra
ffic-accidents are, like- nwfekilling. 
'Penalties- should be-cruueL Only

way must be the conclusion of an 
honorable armisitice in. Korea.

This means the immediate ces
sation of hostilities Mand the 
prompt initiation of political 
discussions leading to the holding 
of free elections in a united,Korea.

It should mean — no lesst im
portantly — an end to the direct 
security of Indo-China and Mal
aya. For any armistice in Korea 
that merely released aggressive 
armies to attack elsewhere would 
be- a fraud.

We seek, throughout Asia as 
throughout the world, a peace 
that isi true and total.

Out of this can grow a still 
wider task — the achieving of 
just political settlements for the 
other serious and specific issues 
between the free world and the 
Soviet Union.

None of these, great or small, 1 
is insoluble — given only the

I will to respect the rights of all 
nations.

Again we say: the United 
States is ready to assume its just 
part.

We have already done all with
in our power to speed conclusion 
of a treaty with Austria, wich 
will free that country from econo
mic exploitation and from occu
pation by foreign troops.

We are ready not only to press 
forward with the present plans 
for closer unity of the nations of 

Į Western Europe but, also, upon 
that, foundation, to strive to. fost
er a broader European communi
ty, conducive to the free move
ment of persons, of trade, and of 
ideas.

This community would include 
a free and united Germany, with 

la government based upon free and

COMMENTS ON CHUR- 
CHILL PROPOSAL

J A State Department sipokesman. 
[has issued the following statement 
on the- recent proposal of Prime 
Minister Sir Winston Churchill 
that a high level conference should 
be held by the world powers.

“Prime Minister Churchill’s sta
tement concerning a high — level 
conference with the Soviets is> a 
further manifestation of his own 

I high purpose and of the fervent 
desire of all the peoples of the- 
Free World to achieve a Just and 
lasting peace.

“Such a peace is a goal toward 
which we and our Free World al
lies are devoting our constant' ef
fort so that we might help all peo
ples toward better standards ofJ 
living. ,

“Recently, President Eisenhower 
stressed his willingness to do all 
within his. power to ameliorate ex
isting international tensions and 
to meet the other slide- halfway 
when and if there is concrete evi
dence that such a meeting would 
produce positive results.

“The President indicated in his 
speech of April 16 those places in 
Asia and Europe toward which we 
should look for such evidence.

“Indeed, at the prestent time, 
negotiations at'Pan Mun Jom and 
pending* negotiations with respect 
to Austria afford opportunity for 
the Soviets to demonstrate the sin
cerity of their avowals about the 
peaceful settlement of major in
ternational issues. Such a demons}- 
tration would help to pave the way 
toward a high level conference.”'
The “pending negotatiations with 

respect to Austria” mentioned in 
the statement refers to the May 
27 meeting in London of the Aus
trian Treaty Deputies, called by. 
the, Secretary. General of‘that bo
dy.,— USIS 

those people', could, object to the 
most .rigjdi traffic laws, who befo
rehand intend to break them.

Womens’ organisations should 
get together to prevent that sense
leaf killing of their children* Bad 
^publicity could be used: nobody 
would like to have his photo pub
lished in a paper with a caption 
similar to: “This man (above);is 
Mr. So and So of 35 Blank Street, 
who did .60/miles, per hour, ino the- 
metropolitian area*, fully realising1 
that he might kill anybody at;any 
time. He was punished so and so, 
and deserves much -more’’.

secret elections. : >
This free community and the 

full independence oį'the.easV Bu* 
ropean nations, could.; mean th.** 
end of the present unnatural di
vision of Europe,

As progress’in all these; areM 
strengthens world) trust), we could 
proceed concurrently with the 
next great work — the reduction 
of the burden of armaments now 
weighing upon the world. To .this 
end, we would welcome and» enter 
into the most solemn agreements^ 
These- could properly/ include:

L The limitation, by absolute 
numbers- or by an agreed 
international, ratio, of the 
sizes of the military and 

security forces of all nations;
2. A commitment by all nations 

to set an agreed limit upon 
that: proportion of total pro
duction of certain strategic 
materials to be devoted, to 
military purposes;

3. International - control. of/ at
omic energy to promote its 
utte for peaceful purposes 
only; and to ensure, the 
prohibition of atomic wea
pons;

4. A limitation or. prohibition 
of other categories of wea? 
pons of great dedtructive- 
ess;

5. The enforcement of all these 
agreed limitations,;and prohi? 
bitions by, adequate safe
guards, including a practical 
system of inspection, under 
the United Nations.

(To be continued)

į

SECRETARY DULLES 
CONTINUES DISCUS

SIONS IN EGYPT
“Our understanding of-1 the 

Egyptian viewpoint on many 
subjects has been enhanced,” 
Secretary of' State Dulles' said 
after a meeting with members of 

, Egypt’s Revolutionary Command 
Council.

The meeting,, Dulles said,. copsL 
sted. of a discussion “in gyeąter. 
detail” of’ the šaipe, problems 
which, formed the., subject of his 
conversations with. Premier Na^ 
guib. ’ / -

“We believe,” he . adided, “that 
there is- no subjstitude for a frank 
and/free exchange of ideas when 
dealing with complex problems of 
mutual interest,”

U.S. Ambassador Jefferson Caf- 
fery accompanied Dullest to the 
meeting with the Command Conn-* 
cil. Among the Council members 
present was Colonel Ardei pass
er, often referred to ad the Premi
er’s right hand man.

Earlier, Dulles called on pro
visional Regent Prince Mohamed, 
Abdul Manamein and received; 
the Brittish Envoy in Cairo, Sir 
Ralph Stevenson.

Dulles presented a personal let
ter from President Eisenhower th', 
the Egyptian Premier. A letter 
from Premier Naguib to PtėsG 
dent Eisenhower recently was de
livered to the White House by the 
new Egyptian Envoy to Washing
ton. The contents of the letters 
were not made public.-

Dulles told newsmen that he 
and Mutual -Security Director 
Harold E. StasSen were pleased;,to? 
have the opportunity to meet 
with the Egyptian Premier and) 
Foreign Minister “and discuss? 
with- them a number of, impprianV 
questions of mutual interest;”

“As you know,” Dulles; conttH 
nuėji, “we fraye come here to, liet“ 
eh and to leąrtt; And. not to, make 
de-eihions/or commitments ;,nejth?lt. 
hive' we a>4k.ed for. dędafoĄS, or, 
commitplęnts-.'dn. General Naguib’s, 
or -Drt Fawri’s part...

“After.we- have- finished- onr- 
,tr jpr axwU hbVCtrgpnAtbaęlę home to 
'Washlpgfpn tĮ*.,tlĮ)njprajį,p^what 
I we. haye>. learned, we will report 
our., observations,..avdi,General 

..Nagjjfe’s tights
to.Freąidęitt Eiaenhowe^

'AJl thatiWsihoar.nhthiaiK that 
•we: l«arwplas»;abpart iwiMking 
lu# the'/foreign policy of the new 
Eisenhower Administration.” —

USIS.
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Tolimuose Vakaruose Spinksi Žiburys

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS 
SAVAIS NAMAIS

Sydnėjue. — Lietuvių 
Namų statybos įsigijimo klausi
mas Sydnėjuje jau, atrodo, išju
dėjo iš mirties taško. Renkami 
pasižadėjimai akcijoms pirkti susi
laukė gyvo pritarimo. Yra ir to
kių tautiečių, kurie pasirašė pasi
žadėjimą pirkti akcijų už £50. 
Daug tautiečių pasirašo pasižadė
jimus pirkti už £10 akcijų. Vien 
tik p. Grosas yra surinkęs pasi
žadėjimų £300 akcijų sumai. 
Renka akcijų pasižadėjimus ir 
kiti talkininkai. Tikėkime, kad 
neužilgo pradėsime tiesti pamatus 
{taviems Lietuvių Namams Sydnė- 
juje. — jk.

pasirodys po 
Susirinkime 

ir buvo

kelių 
buvo 

išreikštas

GYVAI RUOŠIAMASI MŪSŲ 
PASTOGĖS NUMERIUI

Adelaidė. — Neseniai įvy
kęs Adelaidės spaudos darbuotojų 
ir organizacijų atstovų susirinki
mas, kuriame dalyvavo apie 18 
asmenų, pritarė vietos/ ALB Apy
linkės Valdybos nutarimui išlei
sti vieną Mūsų Pastogės numerį, 
atseit, savo lėšomis ir sava reda
kcija. Šio adelaidiškio Mūsų Pasto
gės! numerio vyr. redaktorium bu
vo išrinktas V. Radzevičius. Nu
meris bus leidžiamas 8 puslapių 
ir jis 
savaičių.
aptarta 
pageidavimas, kad visas Mūsų 
Pastogės numeris būtų išleistas 
taip, kaip jis bus pateiktas iš 
Adelaidės. B. Borjerasi paruoš šio 
numerio laikraštinės medžiagos iš
dėstymo — sulaužymo brėžinį — 
schemą, šio numerio išleidimu 
Adelaidėje jaučiamas labai gyvas 
susidomėjimas. į susirinkimą, 
kuris buvo kviečiamas vieno Mū
sų Pastogės numerio išleidimo rei
kalu, atvyko visi kviestieji spau
dos ir organizacijų atstovai. Nu
merio vyr. redaktorius darbą pra
dėjo ir prašo įvairius asmenis bei 
organizacijų vadovus vispkeriopą 
medžiagą siųsti jam pagal šį 
adresą: Mr. V. Radzevičius, 1 
Euston Tee., Croydon, S.A.

Akivaizdus Dokumentas

Lietuvio Pasas ir Tautos Fondo 
ženkliukai platinami per ALB 
Apylinkių Valdybas, Seniūnijas ir 
Tautos Fondo Atstovybės įgalio
tinius. Šiuo būdu vykdomas lėšų 
telkimąsi Lietuvos laisvinimo ko
vai kai kur yra visai patenkina
mas, kitur gi- neatkreiptas reika
lingas dėmesys.

Už pirmąjį metų ketvirtį dar 
nevisi T. F. talkininkai yra pri 
siuntę apyskaitas ir pinigus, o 
dar yra ir tokių, kurie ir už per
eitus metus nėra Jokių žinių su

PASTOGĖ
LIETUVIŠKOS PRAMOGOS 
Brisbane, — Balandžio 5 

d. Kedrono salėje surengtas vely
kinis pasilinksmimas. Iniciatoriais 
buvo Dainos Mėgėjų Būrelis. Prie 
puikiai paruoštų stalų susėdo ke
lios dešimtys lietuvių bendros 
vakarienės. Velykinį stalą palai
mino Tėvas V. Balčiūnas. Salėje 
jaunimas parideno margučius. 
Pasižiūrėta ir pasiklausyta pro
gramos, pasišokta, padainuota 
apie vietos letuviškoJo gyvenimo 
garsenybes. Apgailestautina tik 
tai, kad į šį pobūvį ne visi lietu
viai buvo pakviesti. Tai įneša 
lietuviŠkon šeimon nesklandumų.

Gegužio 16 d. tautinių šokių 
grupė pašoko keletą šokių Kedro
no parapijos šventėje. Gražūs 
tautiniai drabužiai sudomino au
stralus. Programa buvo pagarsin
ta radijo bangomis. Mūsų šokė
jams teko šokti netinkamoje, duo
bėtoje aikštėje.

School of Arts patalpose gegu
žio 16 d. Sporto Klubas suruošė 
nusisekusį pasilinksminimą. Pui
kiai dekoruoton salėn 
didelis būrys tautiečių, 
minimo metu skambėjo 
daina, 
šokiai, 
linkės 
dėkojo
vakarą.

susirinko 
Pasilinks- 
lietuviška 
lietuviškipašokti senieji 

rateliai. Vietos ALB Apy- 
pirmininkas S. Rentas pa- 
sportininkams už šį gražų 

J. U.

Pasiteiravimai :
Maloniai prašau atsiliepti 

MATĄ KISIELIŲ su šeima. Tei
raujasi: J. Černiauskas, Terry 
Ave., Warilla, Illawarra South, 
N.S.W.

ANATOLIJUS LIPSKIS sku
biai pajieškomas. Jo gyvenamoji 
vieta prašoma pranešti jo tetai: 
E. KONDRAT, Russel Street, 
Balgownia, N.S.W.

VYTAUTAS USEVIČIUS, gyv. 
27 Edward Street, Sylvania Hei
ghts, N.S.W., prašo atsiliepti 
KOSTĄ GILIAUSKĄ, gyv. 
Perthe, W.A., atvykusį antruoju 
transportu, ir KĘSTUTI JUONĮ, 
atvykusi Australijon 1949 m.

teikę (Perth), šitai, suprantama, 
sunkina T. F. Atstovybės darbą 
ir Tautos Fondas negali tinkamai 
planuoti, nežinodamas disponuoti- 
nų sumų.

Tačiau daugis ALB Apylinkių, 
Seniūnijų ir įgaliotinių apyskaitas 
ir pinigus laiku prisiunčia, pasų 
ir ženkliukų platinimą yra gerai 
organizavę. Pav., Adelaidės Apy
linkės Valdyba, kaip ir pereitais 
metais, laiku prisiuntė už šių me
tų I ketvirtį apyskaitą ir per £.40; 
Melbourne Apylinkės Valdyba apie 
£.105, toliau eina Canberra, Sale, 
Geelongas, Hobartaa, Brisbane, 
Waga-Waga ir Snieguotų Kalnų 
Seniūnija prisiuntusi per £.22. 
Snieguotų Kalnų Seniūnija tik 
pereitų metų pabaigoje susiorga
nizavusi ir jai priklauso tik apie 
20, keliolikos myliu plote, laikinai 
gyvenančių ir dirbančių tautiečių. 
Bet energingas seniūnas A. Alyta 
randa laiko visus pasiekti ir retas 
atsisako sunkiai uždirbtu svaru 
prisidėti prie bendrojo reikalo. 
Snieguotųjų Kalnų Seniūnija pro- 
centualiai šiemet pirmauja.

Mes visi pripažįstame Lietuvos 
laisvinimo kovos svarbą ir reika
lingumą, bet ne visi ir visada pil
nai tai suprantame ir vertiname. 
Ši kova, kaip ir kiekviena kova, 
reikalinga ir lėšų, kurias mes pri
valome ir parūpinti. Be to, Lietu
vio Pasas ir Tautos Fondo ženk

HANAU VARGO 
MOKYKLA

ypatingai reikalinga 
paramos 
Bendruomenės Hanau 

pirmininko A. Survilos 
čia yra įsteigta lietu- 

pėsčio-

Mūsų 
žukau-

Lietuvių 
Apylinkės 
iniciatyva 
višloa Vargo Mokykla. Neturint
savo patalpų, mokylai tenka nuo
moti mažą kambariuką, už kurį 
reikia mokėti 10 DM per mėnesį. 
Iš pradžių užsiregistravo septyni 
mokiniai, iš kurių trys visai ne
moka lietuviškai, tačiau nori iš
mokti lietuviškai. Mokinių tėvai 
yra bedarbiai, tad savaime su
prantama, kad mokiniams tenka 
skurdžiai gyventi. Mokytojos dar
bą šioje Vargo Mokykloje dirba p. 
Survilienė, kuri kasdia vaikšto į 
šią mokyklą 6 kilometruą 
mis.

Dabar kreipiuos per 
Pastogės redaktorių Juozą 
ską į tolimuosius Australijos lietu
vius. Padėkite šiai ypatingai varg
stančiai Hanau lietuvių Vargo 
Mokyklai! Padėkite mūsų vaiku
čiams, norintiems išlikti lietuvia
is ir išmokti lietuviškai.

Australijos lietuviai, kurių šir
dyse šis prašymas neliks kurčiu, 
prašomi suorganizuoti šios Vargo 
Mokyklos rėmėjų būrelį ir siųsti 
paramą pagal šį adresą: (16) A. 
Survila, Hanau a.M., Barbaro- 
ssastr. 18/5, Germany, US Zone.

Mieli Australuos lietuviai! Pa
dėkite Hanau Vargo Mokyklai, 
kurios skurde besimoką lietuviu
kai amžinai liks Jums dėkingi.

Ignas šmigelskis, 
Heucheim-Giessen.

Prašomi patikslinti adresus:
S. KVEDARAS, Cooma, 

N.S.WU ir E. PANKEVICJUS, 
Bent Leigh, Vic. Siunčiami jiems 
laikraščiai paštų grąžinami atgal, 
tad šiuodu asmenys prašoifai pra
nešti Mūsų Pastogės Administra
cijai tikslius savo adresus.

liukai platinami dar ir tais su
metimais, kad kiekvienas tremty
je esąs lietuvis juos įsigijęs turė
tų akivaizdų dokumentą. Tai yra 
natūralu.

Bet kita vertus — neužtenka 
sumokėti 2 ar 4 šilngus už Lietu
vio Pasą ir įsigyti už kelis šilin
gus ženkliukų. Kaip kova už tė
vynės išlaisvinimą, taip ir jos rė
mimas turi būti pastovus ir nuo
latinis. Todėl ir Tautos Fondo 
ženkliukų pirkimas neturi būti at
sitiktinis ir vienkartinis. Tautos 
Fondo Atstovybė mano, kad kiek
vienas dirbantis Australijos lietu
vis privalėtų Tautos Fondui skirti 
vienos dienos uždarbį per metus.

Ligi šiol mes toli nepilnai at
likome savo pareigą, bet tai ne
reiškia, kad ii- ateityje abuojus ir 
nepaslankūs būsime.

Ten kur nėra ALB apylinkių, 
seniūnijų ir T. F. A. įgaliotinių, 
tautiečiai gali kreiptis laišku i 
Tautos Fondo Atstovybę, prašy
dami prisiųsti Lietuvio Pasą ir 
už nurodytą sumą ženkliukų.

Adresai: T. F. A. pirmininkas 
— J. Kulakauskas, 24 Goodsell 
Street, St. Peters, NSW; iž
dininkas — S. Grina, 10 Peel St., 
Kirribilli, NSW.

T. F. ATSTOVYBĖ.

Tolimoje Vakarų Australijos 
sostinėje Perthe, prieš keletą metų 
įsikūręs su šeima dailininkas Va
clovas Ratas tyliu ir kukliomis 
sąlygomis dirbamu darbu meno 
kūryboje pasiekė didelių laimėjimų, 
parodydamas vietos visuomenei, 
kad lietuvis dailininkas sugeba kur
ti kad irnepalankiausiomis tremties 
gyvenimo sąlygomis. Lygiai prieš 
20 metų, 1933, pradėjęs dailinin
ko darbą, dailininkas Vaclovas 
Ratas niekad nebesiskyrė dailės 
kūrybos. Kuria jis ir šiuo metu, 
gyvendamas bene nuošaliausiame 
pasaulio užkampyje, kurio egzo
tiška aplinkuma taip pat yra jaut
ri meno laimėjimams, jei atsiran
da kūrėjų, kurie čia pateikia ti
krųjų dailės kūrinių. Tinkamai 
^įprastas ir įvertintas liko šios 
egzotiškosios aplinkumos ir daili
ninkas Vaclovas Ratas.

šių metų vasario mėnesį Vaka
rų Australijos Meno Galerija nu
pirko keturius Vaclovo Rato pa
veikslus. Apie tai buvo paskelbta 
ir Vakarų Australijos valdiniame 
laikraštyje. įsigijusi mūsų dailin
inko paveikslus, Meno Galerijos 
vadovybė nesudėjo juos į stalčius. 
ar spintas, bet iškabino juos nuo
latinei parodai Australijos daili
ninkų kūrinių salėje. Galerijos va
dovybės papuošti skoningais rėma
is, šie keturi mūsiškio dailininko 
paveikslai liko iškabinti vieloje

KARALIAUS MINDAUGO INSTITUTAS
K. M. Institutas 1952 metų 

viešąjį veikimą pradėjo paskelbęs 
laikraščiuose lietuvių visuomenei 
šias paskaitas: gegužio 18 d., P. 
V. RaulinaiČio — “Lietuvos Vals
tybės Konstitucija” (ši paskaita 
buvo skiriama 1922 m. Lietuvos 
Valstybės Konstitucijos 30 metų 
sukakties paminėjimui); birželio 
8 d., J. Kalpoko — “žmogaus 
teisės ir pagrindinės laisvės”; lie
pos 13 d., A. Zemribo-Zubro — 
“Lietuviai rašytojai svetimomis 
kalbomis”'; rugpiūčio 3 d., V. 
Jakučio — “Lietuvos ekonomikos 
pagrindai 1922 m. Lietuvos Vals
tybės Konstitucijoje”; rugpiūčio 
24 d., A. Vaičaičio — “Lietuvių 
liaudies menas”; rugsėjo 21 d., V. 
Didžio — “Vakarų Lietuvos kul
tūros augimas”; spalio 12 d., kun. 
P. Vaserio — "Religinis indifi- 
rentizmąs — kultūrinė krizė”; 
lapkričio 9 d. — B. Zumerio — 
“Didieji pasaulio istorijos įvykiai” 
ir lapkričio 26 d., S. Balčiūno — 
“Tremtinys Lietuvos išlaisvinimo 
darbe”. Visos paskaitos buvo 
skaitytos Melbourne. Liko neskai
tyta tik V. Didžio paskaita dėl 
tam tikrų aplinkybių. Vietos visu
omenė šiomis paskaitomis labai 
domėjosi; dėl jų buvo net diskusi
jų spaudoje.

Be paskaitų Institutas atliko 
pagrindinį savo teisinės padėties 
išryškinimo darbą: Instituto va
dovybė paruošė statutą, kuris bu
vo priimtas metiniame susirinki
me 1952 m. birželio 5 d. Pagal šį 
statutą buvo išrinkta nauja In
stituto vadovybė: direktorium P. 
V. Raulinaitis, sekr. A. Vaičaitis, 
Kalbos ir Literatūros Sekcjos ved. 
A. Zemribas-Zubras, Kultūros ir 
Meno Sekc. ved. A. Vaičaitis, 
Teisės ir Soc. Mokslų Sekc. ved. 
P. V. Raulinaitis. Instituto statu
to pagrindiniai nuostatai buvo pa
skelbti spaudoje. Pagal statutą 
pagrindinis Instituto tikslas yra: 
tirti lietuvių mokslą, 

dirbti aukštojo moks
lo švietimo darbą.

Institutą sudaro jo nariai, ko
respondentai ir rėmėjai, šaukia
mas bent vienas susirinkimas per 
metus, kad galėtų išrinkti vado
vybę bei sekcijų vedėjus ir pat
virtintų veikimo planą, o taip pat 
atliktų ir kitas statute numatytas 
pareigas.

1953 m. kovo 5 d. įvykusiame

geriausių vietų — pirmame salės 
plane, kur iškabinami naujausiai 
Galerijos įsigyti rinktiniai meno 
kūriniai. Prie paveikslų- gražiai 
atspaustas ant storo popieriaus 
platus tekstas, kuriame pažymima 
kad šie keturi medžio raižiniai 
yra lietuvio Vaclovo Rato, prieš 
keturius metus a pagyvenusio Va
karų Australijoje; toliau šiame 
tekste pažymima, kad tai yra pu
ikūs medžio raižinių meno darbai, 
ir pateikiama labai palanki Jų 
charakteristika; čia pat dar pri
duriama, kad Vaclovas Ratas stu
dijavo meną Kauno Meno Mokyk
loje r Italijoje ir nurodoma, kad 
1937 m. Paryžiaus tarptautinėje 
parodoje jis buvo įvertintas gar
bės diplomu ir kad jis buvo pak
viestas dalyvauti su savo meno 
kūriniais Chicagos tarptautinėje 
litografijos ir medžio raižinių 
parodoje, čia reikia pridurti, kad 
Vakarų Australijos Meno Galeri
ja, iškabindama rinktinius ir kon
kursinius meno kūrinius, papra
stai, pasitenkina tik trumpu teks
tu su dailininko pavarde, kūrinio 
bei laimėto kbnkurso pavadinima
is, Jokių kitų žinių ar atestacijų 
apie patį dailininką daugiau ne
suteikdama. šia išimtimi mūsiškiui 
dailininkui Vaclovui Ratui Meno 
Galerijos vadovybė suteikė ypa
tingą įvertinimą ir pagarbumą jo 
kūrybai.

Instituto susirinkime B. Zumeris 
buvo išrinktas Istorijos Sekcijos 
vedėju. Apsvarstytas tolimesnių 
Instituto darbų pobūdis ir tvarka. 
Nusistatyta, kad Instituto nariai 
šįmet kreips daugiau dėmesio į 
savo individualinių studijų sritis; 
taip pat bus ruošiama ir visa eilė 
mokslinės populiarizacijos paskai
tų Melbourne. Apie paskaitas bus 
pranešta spaudoje.

Instituto nariai painformavo 
susirinkimą apie savo pradėtus ir 
dirbamus naujus studijų darbus. 
— Instituto direktorius P. V. Rau- 
linaitis ruošia mokslinę studiją 
lyginamosios teisės srityje apie 
prekybines bendroves, kaip medži
agą teisinei iŠ okupacijos išlais
vintos Lietuvos organizacijai; A. 
Zemribas-Zubras ruošia studiją 
apie “Lietuvių Tautos problemą”, 
kuri išeis nemažiau kaip 200 pus
lapių knygos formoje ir apims 
lietuvių tautos problemą psicholo
gijos ir filosofijos šviesoje, palie
čiant Lietuvos politiką ir meną; 
dail. A. Vaičaitis, ruošiasi pasiro
dyti su meno kūrybos darbais meno 
parodoje; kun. P. Vaseris be bend
rų kultūros filosofijos studijos dar
bų ruošia išsamią studiją apie Lie
tuvos bažnytines provincijos metro
polito arkivyskupo Juozapo Skvi
recko asmenį ir darbus, kuri bus 
skaitoma viešoje paskaitoje min
int šįmet arkivyskupo 80 metų 
amžiaus sukaktį; B. Zumeris ru
ošia veikalą apimantį lietuviš
kąjį jaunimą liečiančius pedago
gijos, psichologijos, kultūros ir 
istorijos klausimus, susietus su 
tautos dabartimi ir ateitimi, o be 
to jis renka medžiagą apie lietu
vių tautos revoliucinį-tautinį akt- 
ingumą amžių būvyje. Kiti In
stituto nariai yra nemažiau veik
lūs savo studijų darbuose bei su
manymuose, bet kol kas jie 
dar neskelbia visuomenei apie 
savo pasirinktus mokslinio darbo 
tikslus ar jau pasiektus rezul
tatus.

Metinis Instituto susirinkimas 
priėmė visą eilę naujų sumanymų 
ir nutarimų praktiškojo organiza
cinio darbo srityje, o taip pat 
nutarė pasveikinti arkivyskupą 
-metropolitą Juozapą Skvirecką jo 

metų amžiaus sukakties proga.
P. V. Raulinaitis,

Instituto Direktorius.
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Dailininkas Vaclovas Ratas šiuo 
metu ypatingai daug dirba, ruoš
damasis savo darbų parodai, kuri 
įvyks Perthe šių metų liepos mė
nesį. šią parodą papildęs senes
niais savo darbais, kiek netrukus 
dailininkai numato suruošti apž
valgines savo meno parodas Syd
nėjuje, Melbourne ir Adelaidėje.

Tolimuose Australijos vakaru
ose spinksi dailininko Vadovo 
Rato žiburys. Jis ten yra tarytum 
tasai vienišas jūrosl švyturio sar
gas, tamsią ir audringą naktį nu
rodęs besiblaškantiems laivams 
kelią j uosto užuovėjas. Spinksi 
ir dailininko Vaclovo Rato kūry
bos švytury?, tremties audrose 
besiblaškančiai lietuviškai mūzai 
parodydamas kelius į kūrybiių^^^ 
nors ir varganas, užuovėjas. *

J. Žukauskas/' '

Gelbekim Vaikus
Australijoje ir kituose svetimu

ose kraštuose jau pasitaiko lietu
vių vaikų, kurie vargiai besusikal- 
ba lietuviškai au savo tėvais. Aiš
kus dalykas, kad iš tokių vaikų 
išaugęs jaunimas jau nedaug kuo > 
besiskirs nuo vietinių gyventojų, 
nebenorės nieko girdėti apie sa- ' 
vo tėvų kilmės kraštą, tuoksią su J
.svetimtautėmis ar svetimtaučiais 5| 
ir, atėjus laikui, apie jokį grįžimą 
į Lietuvą nebegalvos. Kodėl šis 1 
lietuvių vaikų nutautėjimas taip 
sparčiai vyksta? Atsakymas aiš- > 
kus: vaikas nepajėgia ir nenori 
atsispirti svetimos, mokyklos ir 
svetimos aplinkos įtakai. Nejučio
mis jis darosi toks, kokia yra jį 
supanti ir veikianti aplinka: jis 
greit suartėja su svetimos moky
klos vaikais, greit pasisavina Jų 
kalbą ir papročius ir nė pats ne
pajunta, kad visa savo elgsena Jau 
beveik niekuo nuo jų nebesiskiria.

Vienintelė reali priemonė šiam 
asimiliacijas bei nutautėjimo vy
ksmui sustabdyti yra lietuviška uj 
mokykla. Australijos Lietuviųjjfln 
Bendruomenės Apylinkių Vado-WH 
vybėms kartais pasiseka vienur '■'* 
kitur tokių mokyklų įsteigti, bet 
netrukus jos turi užsidaryti dėl 
mokinių nesilankymo, nes tėvai 
neranda reikalo siųsti į jas savo 
vaikų. Vadinasi, patys tėvai są
moningai ar nesąmoningai stumia 
savo vaikus į nutautėjimą.

Ar mes Sydnėjuje turėsime sa
vų lietuviškų mokyklų ar visai jų 
neturėsime priklausys vien nuo 
pačių tėvų valios. Jei tėvai žūtbūt 
susirūpins siųsti savo vaikus į 
lietuviškas mokyklas, tada jie ap
saugos juos nuo nutautėjimo. Sa
va lietuviška mokykla suteiks to
kiems vaikams žinių iš Lietuvoą 
istorijos ir geografijos, išmokys 
dainų ir tautosakos, neleis užmirš
ti savo gimtosios kalboj ir lietu- Jg 
viškų papročių ir tuo būdu pa-^įfc 
dės tvirtus pagrindus tautlniawWp 
jų nusistatymui bei lietuviškai 
vigarbai, kuri nuolat jiems primins,—£ 
kokiai tautai jie priklauso. Tačiau 
jei tėvai pasdelgs priešingai, tada 
iš jų vaikų išaugs jaunimas, ku
ris Lietuvai jau bus žuvęs ir be 
naudos.

Tėvai, 
komybę 
Kol dar 
praskilę, kad tik lietuviška moky
kla yra jūsų vaikų nutautėjimo | 
stabdys! Nevenkite siųs& į ją 
savo vaikų! J. T. 1

jūs nešate didelę atsa- 
prieš ateities Lietuvę! 

nevėlu, pagalvokite ir eu-

W.'.W.V.VIWAWWW 
į Iš Europos atvykęs VAIKŲ 
į LIGŲ SPECIALISTAS 
į DR. A. NEMES 
■JĮ (Neregistruotas N.S.W. 
5 valstijoje)
Ji Savo draugams ir pažįsta* 
■“ mietus teikia patarimus ir 
5 pasitarnavimus.
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