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SIAUBO
DIENOS

Prancūzuose gyva hugenotų 
skerdynių naktis, su pasibaisėjimu 
kalbama istorijoje apie Nerono 
laikų krikščionių persekiojimą ir 
Romos gaisrą. Tai pačiai rūšiai 
skirtinas ir ruso okupanto siau
tėjimas Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje 1941 metų birželio 14—17 
dienomis. Visų lietuvių atmintyje 
tebėra gyvas vaizdas moderniųjų 
laikų barbarizmo: dieną ir naktj 
burzgia sunkvežimiai, jų netikėtas 
sustojimas prie durų ir, be kalti 
nimo ir sprendimo, įsakymas per 
keliolika minučių pasiruošti su 
visa šeima kelionei niekam neži
noma kryptimi. Kiekvieno mieste
lio stotyse, rusų sargybinių sau
gomi, stovi užkaltais langais trau
kiniai. Į gyvulinius vagonus kem
šamos vis naujos aukos. Neaplen
kiami seneliai ir ligonys, nėščios 
moterys ir vaikai. Ligonys tai vie
nur, tai kitur miršta dar traukini
ui nepajudėjus. Nakties tamsos 
prisidengus, lavonai pašalinami. 
Artimieji negali jų nei palaidoti, 
nei apverkti.

Visa Lietuva buvo tomis dieno
mis siaubo pagauta, visų veiduose 
matei mirties šešėli. Verkti retas 
kas begalėjo: visuotinė kapo grė
smė užgniaužė ir ašarą. Dingo ir 
užuojauta. Ir laisvasis žengė gat
vėmis ar tūnojo trobose tylus ir 
paniūręs: “Šiandien j| ištiko nelai
mė, rytoj mane”. Tai nuotaika, 
kuri tesutinkama visuotinam ma
rui siaučiant. Tai būsena, kuri iš
gyvenama priėjus bedugnės kraš
tą, kai nebelieka vilties išsigelbėti.

Visi tie įvykiai dabar mums, 
toli nuo Lietuvos gyvenantiems, 
praeities dalykas, šiurpas tik nu
krato anas dienas prisiminus. Bet 
tragedija nebaigta. Likę tautiečiai 
ir šiandien tebegyvena nuolatinėje 
grėsmėje. Ešalonas po ešalono 
Vilniaus-Minsko ruožu vis teb«- 
veža lietuvius beteisių vergų už 
spygliuotų vielų lemtin, pasmerk 
tus badui, šalčiui ir lėtai mirčiai. 
Visa tai vyksta vardan naujosios 
komunistų religijos, vardan žmo
nijos “gerovės ir laimės ateičiai". 
Iš tikrųjų — tai vardan rusiškojo 
imperializmo.

Pagaliau, šie prieš 12 metų rusų 
ir jiems betarnaujančiųjų vykdyti 
masiniai areštai ir trėmimai yra 
pagrindinė priežastis mūsų trem
tinio būsenos. Rusui antrą kartą 
įžygiuojant Lietuvon, pajutom vėl 
grįštant mirtį ne vien tik krašto 
suverenumui, bet ir mums, kaip 
paskiriems žmonėms. Išskubėjom 
nežinion, kad tik toliau mirties at
sidurtume, toliau į Vakarus. Argi 
tuo metu galvojome pateksią Au
stralijon !

Bendri praeities išgyvenimai ir 
bendros viltys yra stipriausieji 
mus jungiantieji saitai.

Zubras.
SUŠAUDYTI “AMERIKIEČIŲ 

ŠNIPAI“
MASKVA. — Sovietų Rusijos 

vidaus reikalų ministerija pranešė, 
kad keturi vyrai, veikę kaip Ame
rikos šnipai ir diversantai, buvo 
suimti, ntiteisti ir sušaudyti. 
“Pravda“ ir “Izvestija“ pranešė, 
kad A. V. Lachno, A. N. Makov,
S. I. Borvgorbunov ir D. Remigi 
keturmotoriu amerikiečių lėktuvu 
buvo nuleisti Ukrainoje šių metų 
balandžio mėn. 26 dienos naktį. 
Prenešime teigiama, kad šie vyrai 
po karo buvo atleisti iš amerikie
čių žvalgybos formacijų ir vėliau 
buvo ruošiami “specialioje špiona
žo ir diversantinio veikimo mo
kykloje netoli Muencherfo esanči
ame Bad Wiessel“. Oficialus ame
rikiečių kariuomenės Vokietijoje 
pranešėjas šį pranešimą paneigė.

MASKVOS KALBOS IR DARBAI
Lietuvos — SSSR santykiai 

prieš karą buvo pagrįsti pirmoje 
eilėje 1920 metų liepos 12 dieną 
Maskvoje pasirašyta Taikos Sutar
timi ir 1926 metų rugsėjo 28 dieną 
sudaryta Nepuolimo Sutartimi.

1935 m. liepos 12 d. minint Tai
kos Sutarties 15-ją sukaktį, anuo
metinis SSSR užsienio reikalų ko
misaras Litvinovas pareiškė Lietu
vos atstovams:

“Man labai malonu, mielas 
Pone Ministeri, kad guliu priim
ti tiek Tamstą asmeniškai, tiek 
Lietuvos delegacijos narius ir 
kartu atšvęsti mūsų tarpvalsty
binės taikos sutarties 15 metų 
sukakti, šita sutartis nebuvo 
vien oficialiu SSSR ir Lietuvos 
valstybių diplomatinių santykių 
pradžia, bet kartu ir pradžia 
draugiškų santykių, kurie per 
visus 15 metų nebuvo sudrumsti. 
Daugiau dar — šitie santykiai 
kasmet tvirtėjo ir darėsi vis tam
presni ... ”.
1934 m. balandžio 4 d., dar neiš- 

sibaiguš Nepuolimo Sutarties ter
minui, Sovietų vyriausybė pasiūlė 
Lietuvos vyriausybei ją pratęsti 
dar 10-čiai metų. Ta proga tas 
pats Litvinovas taip pasisakė:

“Ponai Atstovai! šiandieni 
mes gvildename sutartis, kurios 
pasibaigs tik po pusantrų metų. 
Vekselio, kurio terminas dar ne
suėjo, išpirkimas įrodo tiek ge
rą jo davėjo valią, tiek ir jo ge
rą finansinę būklę. Mūsų atve
ju patys faktai byloja, jog mūsų 
vyriausybės, norėdamos parody
ti savo gerą valią ir didelę tai
kos meilę, jau dabar gerokai iš 
anksto rūpinasi dar tesuėju
siais terminais. Tat patvirtina 
kad ir tas punktualumas, su ku
riuo buvo atsakyta į Sovietų vy
riausybės iniciatyvą ir kuris 
diplomatijos istorijoje neturi 
sau lygaus pavyzdžio. Vos mes 
kovo 20 d. pasiūlėm Jūsų vy
riausybėms prailginti sutartis 
— tuoj po kelių dienų Jūsų vy
riausybės atsakė — ir tai nuo
širdžiu, besąlyginiu ir pozityviu

K O K ĖJOS KARO FIASCO
BRITAI SIEKIA PERIMTI PASAULIO VAIRUS

PANMUNJOMAS. — šios sa
vaitės pradžioje amerikiečių taikos 
derybų delegacija Korėjoje priėmė 
paskutinįjį šiaurės Korėjos komu
nistą pasiūlymą ir tokiu būdu Ko
rėjos kare pasiektos ginklų paliau
bos. Korėjos likimas toliau palie
kamas spręsti specialiai politinei 
konferencijai, šį kompromisinį ko
munistų pasiūlymą amerikiečiai 
priėmė spaudžiami Anglijos ir jos 
imperijos kraštų. Pietų Korėjos 
vyriausybė bando protestuoti prieš 
tokį Vakarų pasaulio sprendimą 
tačiau ir ji verčiama nusileisti pre
zidento Eisenhowerio ir kitų Va
karų vadovų spaudimu.

SIMBOLINĖ PAGARBA...

LONDONAS. — Kaip praneša
“The Sun” korespondentas F. 
Nossal, vienas iš aštuonių Wind
sor© širmių arklių, traukusių auk
sinę Anglijos karalienės karietą 
vainikavimo dieną Londono gat
vėmis, buvo pavadintas Eisenho
werio vardu. Windsor© širmiai 
buvo taip pavadinti: pirmoji pora 
— Tedder ir McCreery, antroji 
pora — Craansford ir Tipperary’, 
trečioji pora — Tovey ir Sno- 
white ir ketvirtoji pora — Cunn
ingham ir Eisenhower.

TRAGIŠKUOSIUS BIRŽELIO ĮVYKIUS MININT
būdu, šiandien, suėjus vos porai 
savaičių, sutvarkyta jau oficia
lioji reikalo pusė. Mes norėjome 
Jums pasiūlyti sutartis prail
ginti neterminuotai. Tačiau 
terminų nenustatymas mums 
pasirodė abstrakcija, filo- 
zofinė koncepcija... Kad ir kaip 
ten bebūtų, tačiau pasaulis turi 
žinoti, jog mūsų pasiūlymas nė
ra termininis, Jog jis buvo suda
rytas ne atsitiktinių aplinkybių 
verčiamas,- bet kad tai yra išrai
ška pastovios ir nieku neaprėž
tos taikos politikos, kurios pag
rindus šudaro’ išlaikymas ne
priklausomų tų jaunų valstybių, 
kurioms Jūs čia atstovaujate ...” 

1939 m. spalio 10 d. Maskvoje 
pasirašytos sutarties apie Vilniaus 
miesto ir jo srities perdavimą Lie
tuvos respublikai bei apie savitar
pio pagalbą VII straipsnis skelbė:

“Šios sutarties taikymas jo
kiu atsitikimu neprivalo palies
ti susitariančių šalių suvereni
nių teisių, specialiai jų konsti
tucinės santvarkos, jų ekonomi
nės ir socialinės sistemos, kari
nės jų organizacijos ir, bendrai 
kalbant, nesikišimo į vidaus rei
kalus dėsnio”.

Tuo tarpu SSSR užsienio rei
kalų komisaras V. Molotovas vie- 
;.ame Vyriausiojo Sovietą posėdy
je 1939 m. spalio 31 d., komentuo
damas su visomis trimis Pabalti
jo respublikomis pasirašytas pa
našias sutartis, be kita ko pareiš
kė:

“Neteisinga sakyti, kad tos 
nepuolimo sutartyls yra SSSR 
įsikišimas į Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vidaus reikalus, kaip 
stengiasi įrodyti kai kurie užsie
nio spaudos organai. Priešingai, 
pasirašiusiųjų valstybių suvere
numo neliečiamybė yra tose sa
vitarpio pagalbos sutartyse for
maliai pripažinta, ir nesikišimo 
į kitos valstybės vidaus reika
lus dėsnis jose yra patvirtintas. 
Tos sutartys remiasi abišale 
partnerio politinės, socialinės ir 
ekonominės santvarkos pagarba,

LONDONAS. — Tuoj po Ang
lijos karalienės vainikavimo Lon
done prasidėjo Britų Imperijos 
ininieterių pirmininkų konferenci
ja, kurioje dalyvauja Anglijos, Ka
nados, Australijos, Naujosios Ze
landijos, Pietų Afrikos, Indijos, 
Pakistano ir Ceilono ministerial 
pirmininkai, ši konferencija yra 
būdinga tuo, kad ji šiuo kritišku 
pasauliui momentu ėmėsi spręsti 
didžiųjų pasaulio politikos klausi

PASIEKTA EVERESTO VIRŠŪNE
LONDONAS. — Vos kelias va

landas prieš Anglijos karalienės 
Elžbietos II. karūnavimo momentą 
Londono “The Times” specialia 
laida pranešė ką tik gautą žinią, 
kad britų pulkininko H. J. C. 
Hunt vadovaujama ekspedicija pa
siekė aukščiausiojo pasaulio kal
no Everesto viršūnę- Pirmieji 
Everesto viršūnę pasiekė nauja- 
zelandietis E. P. Hillary ir Sherpa 
giminės Himalajų kalnų vadovas 
Tensing Bhutia. šių dviejų vyrų 
Everestas buvo įveiktas gegužio 
29 d. šio) pasaulinio laimėjimo 
pranešimas britų ekspedicijos 
buvo specialiai kiek suvėlintas, 
kad jis pasiektų Anglijos kara

ir Jų paskirtis yra sutvirtinti 
taikios ir geros kaimynystės 
bendradarbiavimo tarp mūsų 
tautų pagrindus. Mes insistuo- 
sime su sąlyga visiško abišalu- 
bio, kad pasirašytos sutartys 
būtų lojaliai ir kruopščiai vyk
domos, pareiksdami, jog plepa
lai apie Pabaltijo šalių sovieti
zaciją tegali patarnauti mūsų 
bendrų priešų bei kai kurių an- 
tisovietinių elementų intere
sams”.

Taip skelbė laisva valia pasira
šytos iškilmingos sutartys, taip jas 
aiškino ir patikinėjo savo gerą va
lią Sovietų valstybės vyrai.

Deja, skaudi ir tragiška mūsų 
tautos patirtis visam pasauliui įro
dė, kad su Sovietais sudaromos 
sutartys teturi tiktai “chiffon de 
papier” — suglamžyto popieriaus 
gniužulo vertę, o jų atsakingų val
stybės vyrų skambūs pareiškimai 
tėra apgaulingas ir klaidinantis 
tuščiažodžiavimas.

Šiandien, kai savo dauguma tie 
patys Sovietų valstybės vairuoto
jai bando vilioti Vakarų pasaulį 
savo taikingais pareiškimais, kiek
vieno lietuvio šventa pareiga yra 
asmeniškai ar organizuotai pri
minti laisvajam pasauliui ne tik 
savo tautoš gyvenamą tragediją, 
bet kartu ir įspėti jį, kad būtų ne 
tik neleistinas naivumas, bet ir 
sunkus nusikaltimas visai žmoni
jai, jei būtų pasitikėta Maskvos 
imperialistų žodžiais bei parašais.

Mes privalome reikalauti, kad 
bolševikinio imperializmo sudary
toji padėtis niekad neturi būti pa
miršta, kad jokiomis derybomis 
bei nuolaidomis sovietiniams už- 
grobikams neprivalo būti nei tiesio
giniu, nei netiesioginiu būdu toji 
padėtis t įteisinta, bet, priešingai, 
visiems pavergtiesiems privalo bū
ti grąžinta laisvė ir sudarytos 
Jiems sąlygos laisvai pareikšti sa
vo valią įsijungti į viso laisvojo 
demokratinio |>asaulio bendruome
nę. — ELTA.

mų. Neoficialiai pranešama, kad 
ši konferencija nutarė remti ko
munistinės Kinijos priėmimą į 
Jungtinių Tautų Organizaciją 
klausimą. Taip pat pranešama, 
kad konferencijoje nutarta remti 
mintį, kad Anglijos ministeris pir
mininkas W. Churchillis turėtų su
sitikti su Malenkovu dar prieš Tri
jų Didžiųjų (JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos) pasitarimus Bermu- 
doje šio mėnesio pabaigoj.

lienę kaip tik jos vainikavimo 
dienos išvakarėmis. Karalienė 
Elžbieta II, jos vyras Edinburgho 
kunigaikštis Pilypas ir ministeris 
pirmininkas W. Churchillis tuoj 
pat pasiuntė nugalėtojams pas
veikinimus. Pasiekę Everesto kal
no 29002 pėdų viršūnę, nugalėto
jai ten iškėlė D. B ritini jos,'Jung
tinių Tautų Organizacijos ir Na- 
palo valstybės vėliavas. Everesto 
nugalėjimo pranešimas milijoni
nėms minioms, belaukiančioms 
vainikavimo iškilmių Londono 
gatvėse, sukėlė neapsakomą dži
augsmą.

IŠVEŽTAM BROLIUI
Žalių klevų pavėsyje sodyba,
Aplink laukai banguojančių rugių, 
žvelgi į juos — džiaugsmu tau akys žiba — 
šitaip tave, o broli, prie vartų tėviškės regiu.

čia augai tu. čia metais tu lapojai 
Kaip tie augšti viršūnėmis klevai, 
Bet pančiais apkalė nedorėliai apstoję, — 
Kaip jaunas sakalas į narvą pakliuvai.

Kai vežė iš namų, prie kelio pasukimo 
Rūpintojėlis liūdnas laimino tave. 
Ant slenksčio motina nuo ašarą užkimo, 
Palūžo sielvartu, skausmu ir senatve.

Seni klevai Budėdami nutilo, 
Bičių netraukė žydinti lanka. 
Nelaimės siaubas ant namą pakilo 
Tarsi sunki, grąsinanti ranka...

O ėjo skausmas lyg paklydęs ežiom, 
Ir verkė kaimas šermenų rauda, 
Kai iš namų nelaisvėn brolius vežė 
Iš kur sugrįžt, gal būt, jau niekada^.

O kaip visiems tada mums oro stigo, 
Kai širdį veriantys kartojosi vaizdai! 
Nesurašysi į didžiulę knygą 
širdžių sugeltų sielvarto žaizdą...

Ar grįšim, broli, dalią iškentėję
Nors bent numirt ties tėviškės slenksčiu? — 
Ten mūsų protėviai kartą kartom praėjo, 
Tenai pradžia jautimą ir minfią..-...... .. VL *.
DAR 240.000

ELTA. — Gegužio 22 d. vokie- 
čią spauda paskelbė amerikiečią 
žinią agentūros US1S perduotą 
žinią, kad 32 amerikiečią organi
zacijų atstovai pasisakė už prezi
dento Eisenhowerio pasiūlytą įs
tatymo projektą, kuriuo norima 
padėti pabėgėliams iš komunistą 
užimtų kraštų. Pagal šį projektą 
numatoma per sekančius dvejus 
metus įsileisti į Jungtines Ameri
kos Valstybes dar 240000 asmenų. 
Po bendros konferencijos atstovai 
pareikalavo, kad šis įstatymo pro
jektas būtų nedelsiant priimtas. 
Vokiečių “Frankfurter Allgemein” 
ta proga pažymi, kad tame skai
čiuje 110000 numatyta įsileisti iš 
Vakarų Vokietijos, Austrijos ir 
vakarinių Berlyno sričių. Iš JAV 
patirta, kad pagal šį projektą ga
lėtų į JAV išvažiuoti ne tik atvy
kusieji po 1945 metų pobėgėlial, 
bet ir likusieji iš seniau tremtiniai. 
Tikimasi, kad tuo būdu pavyks dar 
porai tūkstančių mūsų tautiečių 
atvykti į JAV. Projektui pritarė 
visa eilė žymių amerikiečią. Jis ga
li būti priimtas šią metą vasarą. 
Kaip pareiškia atsakingi amerikie
čių pareigūnai Vokietijoje, vokie
čių pabėgėlių problema tarptauti
niu mastu spręsti numatoma jau 
ateinančiais metais.

NEW YORKAS. — JAV Auk 
ščiausiojo Teismo Teisėjas William 
Douglas, kalbėdamas vieno labda
ringo susirinkimo proga, pareiškė, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės 
prarado moralinį vadovavimą pa
sauliui dėl to, kad amerikiečiuose 
yra puolęs žemyn pagarbumas 
žmogaus laisvėms. Teisėjas toliau 
be kita ko pareiškė: “Jungtinės 
Amerikos Valstybės galėtų at
gauti moralinį ir dvasinį vadovavi
mą pasauliui, jei mes patirsime 
esą taip pat didelėje kovoje už 
žmogaus mintis ir širdį visame 
pasaulyje. Mūsų pagalba turi būti 
siunčiama ne tiems kraštams, ku
rie stengiasi palaikyti feodalizmą, 
bet tiems kraštams, kur išlaisvi
nimas ir laisvė yra kelią rodančios 
žvaigždės.

ELTOS KRONIKA
• Gegužio 20 d. Zueriche lan

kėsi VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius, Vykdomosios Tarybas 
pirmininkas K. Zaikauskas ir Fi
nansų Tarnybos bei Tautos Fondo 
valdytojas T. Šidiškis. Jie susiti
ko ir tarėsi su vietos lietuvių vei
kėjais ir Sveiearilos Lietuvių Ben
druomenės vadovais.
• Aktyvinant kovų su bolševi- 

kų užmačiomis, prie Užsienio Rei
kalų Tarnybos įsteigtas Propagan
dos Skyrius.
• Užsienio Reikalų Tarnybos 

pakviestas, lankėsi E. Turauskas 
pasitarimui dėl numatyto Pabalti
jo valstybių memorandumo, kuris 
bus įteiktas visoms UNo valsty
bėms, ryšium su pasireiškusiu ta
riamai taikinga Sovietų Rusijos 
politika.
• Gegužio 22 d. Tuebingene įvy

ko eilinis Baltų Tarybos posėdis. 
Pagal eil, pirmininkavo estų ats
tovas pulk. Jacobsenas. Dalyvavo 
ir buvęs Estijos užsienio reikalų' 
ministeris Selteris. Lietuviams ats
tovavo Užsienio Reikalų Tarny
bos valdytojas dr. P. Karvelis ir 
Informacijos Tarnybos valdytojas 
M. Gelžinis. Tarptautinės politikos 
apžvalgų atliko Selteris, Liepinė 
ir dr. Karvelis. Plačiau pasitarta 
dėl numatomos Rytų Europos tau
tų konferencijos.

LENKŲ UNIVERSITETAS 
LONDONE

ELTA. — Lenkai tremtiniai įs
teigė savo universitetą Londone. 
Pirmųjų paskaitų skaitė vienas 
žymiausiųjų lenkų filosofų prof. 
A. Zoltovskis. Universitete pas
kaitas skaito apie 30 lenkų profe
sorių, anksčiau dirbusių Šukėtosio
se Lenkijos mokyklose. Kol kas te- 
dėstomi tik humanitųriniai moks
lai, nes tiksliųjų mokslų institu
tams bei laboratorijoms įrengti 
dar stingama lėšų. Šiuo metu Bri
tų Imperijoje gyvena apie pusė 
milijono lenkų. Daugiausiai jų yra 
susitelkę Kanadoje • 230000, Ang
lijoje — 170000 Ir Australijoje 
— 70000. Vien Londone prisiglaudė 
40000 lenkų.
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VARGAS AUSTRIJAI!
Jungtinių Amerikos Valstybių, 

D, Britanijos, Prancūzijos ir So
vietų Rusijos vyriausybių atsto
vai 260 kartų tarėsi Austrijos 
taikos sutarties reikalu. Keturi 
Didieji, formaliai vis dar tebesi- 
vadiną sąjungininkais ir paskuti
niojo karo laimėtojais, 260 kartų 
posėdžiavo ir vis bandė išspręsti 
Austrijos pokario likimą. Nuo ano 
romantiškojo laikotarpio, kada 
trys vaikiškai nuoširdūs Didieji 
glėbesčlavosi su Stalingrado, Viaz- 
mos ir Rostovo generolais, nesit
verdami džiaugsmu, kad raudonie
ji meškinai pakeitė šiurkščius savo 
kailius į švelniausių avelių vilnas, 
praėjo visa eilė metų. Per tą patį 
laiką Trys Didieji dar ilgai trynė 
savo akis, kol pamatė, kad raudo
nieji meškinai vėl įsikiautino į 
senuosius savo kailius, ir net maža

ATEIVIAI IR 
VEDYBOS

Kaip praneša T.S.M.H., daugiau 
kaip trys iš dešimties Europos 
ateivių veda australes moteris, gi 
tik viena iš dešimties Europos 
ateivių moterų išteka už australo 
vyro. Apie tai pranešama Immi- 
gracijos Departamento leidžiama
me mėnesiniame biuletenyje. Ten 
pat nurodoma, kad daugiau kaip 
vienas trečdalis ne britų tautybės 
ateivių, kurie vedė 1947—19511 
metų laikotarpyje, pasirinko au- j 
strales moteris. Tačiau tik viena 
dešimtoji ne britų tautybės atei
vių moterų, ištekėjusių per tą 
patį laikotarpį, pasirinko australą 
vyrą. Biuletenyje pastebima, kad 
į šią ętatistiką nėra įtrauktos 
Baltijos kraštų ankstyvesmiosios 
ateivės. Manoma, kad žymi jų dalis 
1949 ir 1950 metais ištekėjo už 
australų vyrų. Iš 12000 britų 
tautybės moterų du trečdaliai 
ištekėjo už australų vyrų, gi iš 
570 airių moterų australų vyrus 
pasirinko trys penktadaliai. Tuo 
tarpu iš 21000 britų tautybės vyrų 
keturi penktadaliai vedė australes 
ir iš 1000 airių vyrų australes mo
teris vedė trys ketvirtadaliai.

Biuletenyje toliau teigiama, kad 
mažiausią palinkimą vesti austra
les yra parodę lenkų vyrai, o taip 
pat ir jų moterys. Graikų moterys 
kaip ir lenkės, taip pat turinčios 
mažiausią palinkimą ištekėti už 
australų vyrų. Didžiausią palinki
mą kurti su australais šeimas yra 
parodą prancūzai. Iš šimto pran
cūzų ateivių 68 prancūzai yra 
vedę australes ir is to paties skai
čiaus 44 prancūzės yra iš
tekėjusios už australų vyrų.

šie skaičiai ir santykiai yra 
paimti is 10632 ateivių vyrų vedy
bų ir 7276 ateivių moterų sutu
oktuvių. — jž.

P. Abelkis.

PER ATLAIDUS PLUNGĖJE
Prieš pat Plungės kalną, gany

klose, lenktyniautojai prieky, į 
kalno viršūnę kopiant, pamatė 
keistą vežimą, neįprastą šiokią 
šventą dieną regėti: pora arklių, 
aukštai, virš gardžių, prikrautas 
šieno, ant kurio riogsojo du vyrai. 
Jei šie nepasitrauks iš kelio, — 
įsiutusių arklių nebuvo įmanoma 
sulaikyti, — ištiks baisi nelaimė: 
visi važiuojantieji suvirs vienas 
ant kito vienon žirgų ir vežimų 
krūvon.

— Tai žydai valkatos! — sušu
ko iš pirmųjų rogių, mėgindamas 
stabdyti šaunų Kaštangį; bet bijo
damas, kad į jo roges neįliptų iš 
paskos važiuojančio arklys, ėmė 
visaip plūsti.

— IŠ kelio, žydų parkos, pago
nys! Šventą dieną laikas jum šie
nauti! — rėkė kitas, greta pirmo
jo važiuojantis, matydamas, kad 
negali sulaikyti savo širmio.

— Iš kelio, iš kelio! — šaukė 
iš visų rogių vyrų balsai, o mo
terys, įsikibusios į juos klykė, ma
tydamos neišvengiamą pavojų.

Kai jau virtinės pirmieji buvo 
vos už kelių šuolių nuo pastebėto 
šieno vežimo Šis vikriai pasuko 
arklius iš vieškelio į ganyklų keli
uką; visi nustebo jo miklumu.

Dabar eilėse pasigirdo juoko 
klegesys, Inksmi riksmai ir visa 
armada nurūko pakalnėn, iš pas
kos likdama sniego pūgą ir susto
jusį šieno vežimą.

— Kad jie sprandus nusisuktų,

— pravažiavus lenktyniautojams, 
pasakė ant šieno sėdįs vidutinio 
amžiaus vyras savo draugui. — 
Ir reikėjo man pramigti! Kaip aš 
esu Jeckus Derkintis, to niekuomet 
nebuvo atsitikę. Dabar visiems 
krenta į akis mudviejų vežimas. 
Kaip įvažiuosiva į miestą, Anice
tai: akys degs.

— Girdėjai, esava žydai; tokius 
ir vaidinkiva. Sustosiva pas Olš- 
vangų jiepkę: Šime ar Levis vis 
išbėgs durų atidaryti.

— Ne kvailai sakai. Dabar įsi- 
rauskiva į šieną, kad niekas ne
pažintų: esava žydų parkos.

Kol jiedu važiavo kunigaikščio 
Oginskio parko patvoriu, dar nie
kas į juos nekreipė dėmesio: vos 
vienur kitur pralenkdavo pėsčią 
moterėlę. Kai prasuko malūną, 
įkopo kalniukan ir pasiekė turga
vietę, čia jau buvo būreliai žmonių, 
ir iš vieno kito juodu pasveikino:

— Iš kur tas Irškė, ar ir suba- 
tos vakar nešventė?

— Parkos, nori pasijuokti iš 
mūsų atlaidų!

— Mesk degtuką į šieną!
— Užges: geriau iš pypkės ugnį 

sukratyti.
— Gaila tabako.
— Bijai žandarų.
— Spiaut ant jų.
—- Pamėginkime iškepti pago

nis.
Juokavo žmonės, norėdami pa- 

gązdinti važiuojančius, bet nė vie
nas nesiėmė kito veiksmo, kaip

to — Trys Didieji net užgirdo 
piktą jų urzgimą, glostančiai ran
kai ne kažkiek gero bežadantį. Po 
260 romantiškos draugystės posė
džių Trys Dideji, vis dar kantry
bės ir vilčių kupini, įlašėsi ir 261- 
-mojo posėdžio, tačiau raudonie
siems meškinams nusibodo tasai 
politinis Vakarų entuziazmas ir 
jų užkietėjimas viltyse. Garsusis 
UNo cirko didžiųjų žvėrių tram
dytojas Jokūbas Malikas, šalta
kraujiškai kilstelėjęs Londone 
savo ambasadorišką cilinderį, pra
nešė, kad toliau posėdžiauti Au
strijos laisvės reikalu nebėra pra
smės.

Dar nebuvo nudžiūvęs rašalas 
ant 261-ojo posėdžio kvietimų, kai 
amerikiečių. U.S. News AND 
World Report Austrijos klausimu 
taip apgailestavo:

Malenkovas, jeigu jis tikrai nori 
būti taikus, galėtų atlikti daug 
dalykų tokio savo jausmo įrody
mui... Stalino valdoma Rusija 
kelis metus spyrėsi suteikti nauja 
sutartimi Austrijai nepriklausomy
bę, tuo tarpu kai ta sutartis 
praktiškai jau buvo surašyta. Ma
lenkovas dabar galėtų tik pasira
šyti tą sutartį ir išvesti savo ka
riuomenės dalinius iš Austrijos. 
Karinę okupaciją Austrijos pilie
čiai jau kenčia penkiolika metų — 
nuo to laiko, kai 1938 metų kovo 
13 dieną į jų kraštą įvažiavo su 
savo tankais Hitleris. Keturi Di
dieji 1943 metais Maskvos de
klaracijoje paskelbė, kad vienas iš 
pirmutiniųjų jų tikslų yra atsta
tyti Austrijos — pirmosios nacių 
agresijos aukos suverenumą ir 
nepriklausomybę. 1945 metais ve
lionis maršalas Tolbuchinas, anuo
metinis sovietinės armijos dalinių 
viršininkas Austrijoje, paskelbė 
savo išleistoje Vienos gyventojams 
proklamacijoje:

“Raudonoji Armija įžengė į 
Austrijos žemę ne dėl to, kad 
užimtų jos teritoriją. Vienintelis 
jos tikslas yra tik sumušti vokie
čių — fašistų dalinius ir išlais
vinti Austriją. Raudonoji Armija 
pritaria Maskvos deklaracijai, pa
skelbtai sąjungininkų vyrisusybių 
Austrijos nepriklausomybės rei
kalu”.

Šis plataus mosto pažadas nie- 
kumet nebuvo tesėtas. Sovietų ka
riuomenės daliniai niekumet ne
apleido Austrijos ir Sovietų Są
junga naudoja kiekvieną progą, 
kad tik galėtų sukliudyti Austri
jos taikos sutarti. Maskva tuo 
tarpu labai spėriai melžia Austri
jos ekonomiką, šiandie ji naudo
jasi dviem trečdaliais Austrijos 
aliejaus gamybos, triem ketvirta
daliais jos refinerijų ir dvylika 
šimtų Austrijos įmonių, pradedant

plieno fabrikais ir baigiant paskir
stymo sandėliais. Maskvos užgro
btų austrų nuosavybių vertė siekia 
septynius šimtus milijonų dolerių. 
Sėkmingą Austrijos prekių gabe
nimą į Rusiją prižiūri 50.000 so
vietinių kareivių. Tuo tarpu Jung
tinės Amerikos Valstybės pabėrė 
Vakarinei Austrijos zonai 973 
milijonus dolerių, lesisiengdamct 
jai padėti nuo 1945 metų.

Savo balandžio 16-tos die.os 
kalboje prezidentas Eisenhoweris 
pabrėžė, kad vienas iš būdų, ku
riais naujieji Kremliaus valdovai 
galėtų įrodyti savo taikingus no
rus, yra nedelsiamas pasirašymas 
Austrijos taikos sutarties. Mask
vos “Pravda”, atsakydama į 
prezidento Eisenhowerio taikos 
šauksmą, aplenkė Austrijos pro
blemą pasakydama tik tiek, kad 
turi būti apsvarstytos Austrijos 
tautos “demokratinės teisės”. Dėl 
suprantamų priežasčių įtūžę Au
strijos žmonės jau aštuntus metus 
laukia, kada Sovietų Sąjunga 
atsižvelgs į jų demokratines teises 
ir apleis jų žemę. Austrijos žmo
nės su dideliu karteliu prisimena 
Keturių Didžiųjų paskelbtą Mask
vos Deklaraciją, skelbusią pažadą 
atstatyt Austrijos nepriklausomy
bę. čia pat jie labai gerai žino, 
kad JAV, D. Britanija ir Prancūzi
ja nekartą įrodė savo norus tą 
pažadą tesėti. Jie taip pat labai 
gerai žino ir mato, kad akivaizdo
je Sovietų Rusijos gobšumo Au
strija yra gelbstima Vakarų val
stybių pastangomis.

J. ž-kas

PAKVIPO PARAKU PASAULIS ..
'LIETUVOS PARTIZANŲ DAINA, UŽRAŠYTA JAUNO Iš 

LIETUVOS SUGRĮŽUSIO VOKIEČIO:

Pakvipo paraku pasaulis, 
Paskilido šūviai alkani.
Skaisti, raudona saulė leidžias, 
Nuskendo ežero dugne.

Išėjo broliai Ąžuolas ir Vėtra, 
Veidai žibėjo jų drąsa.
Jiems žalios klevo šakos molo 
fIr lapai, lyg ašarom, mirgėjo rasa.

Suklupo rūtose mergaitės, 
Žolynai glostė veidus jų.
Melsvas akis į dangų kėlė,
Kaip linų žiedą prie rasos. f

Grąžink, Augščiausias, mūsų brolius', 
Grąžink sūnelius į namus, — 
Malda pravirko vakarinė, 
Kaip tyli vasaros naktis.

Kai sutema ant žemės skleidžias, 
Kai paukščiai grįžta į namus, — • 
Skaisti, raudona saulė leidžias 
Ir skęsta ežero dugne.

tik liežuviu. #
Vežimą pasukę kairėn, tuoj at

sidūrė prie stadalos durų. Greit 
išbėgo šviesiaplaukis mažas berniu
kas, visai nepanašus į žyduką, gal 
kiek bajoriška įjosimi, bet ir tos 
lenkimas nedidelis, mažai kuo sky
rėsi iš miesto lietuviukų.

— Bus dvi barankos, tik daryk 
greit vartus! — nuo šieno sušu
ko ūkininkas ir įvažiavo į aukšta 
lentų tvora, per kurią niekas ne
galėjo įžiūrėti, kas viduje darosi, 
apsuptą kiemą.

Kaip greit buvo atidaryti vartai, 
taip greit ir užsidarė. Dar 
nespėjo, privažiavę patvory pada- 
ryton arkliams pastogėn, nušokti 
nuo šieno, vaikas jau stovėjo at
kišęs ranką.

— čia dvi kapeikas.
Ūkininkas išėmė iš kapšo didelį 

varioką ir įdėjo vaiko delnam
— Kiek turi?*
— Penkias kapeikas.
— Jos tavo. Žiūrėk, kad niekas 

nepeštų šieno, net ožkos, supranti?
— Suprantu.
— Prižiūrėk, kad arkliai nenu- 

mestų nuo nugarų gūnias.
— Taip.
— Kai nebeturės ėsti, pąpešęs 

duok šieno.
— Duosiu šieno.
— Išvažiuojant gausi dar pen- 

kapeikį.
— Turėsiu griviną. Už tai bus 

viskas padaryta, kaip ponas sakei.
— Gerą dieną, ponas Derkinti,

V

Žmogaus
Jau prieš Šimtą metų mokslinin

kų buvo nustatyta, kad Everesto 
kalno viršukalnė yra aukščiausias 
žemės rutulio \ iškilimas. 1852 me
tais britų topografas ir geografas, 
ilgus metus dirbęs geodezinius 
darbus Indijoje, išmatavo ir nu- 

atė, kad Himalajų kalnyne yra 
.ukščiausias pasaulyje kalnas, 
turįs 29002 pėdas aukščio, šio 
mokslininko pagerbimui tasai kal
nas buvo pavadintas Everesto 
kalnu. Kai žmogaus, kalnų laipio
tojo koja jau buvo pasiekusi visus 
kitus aukščiausius pasaulio kal
nus, atsirado užkietėjusių pasiry
žėlių nugalėti ir šį patį aukščiau
sią žemės rutulio iškilimą. Tačiau 
ištisais dešimtmečiais tai nebuo 
įmanoma atlikti, kadangi religiniai 
ir politiniai Tibeto bei Napalo va
dovai neleido kalnų laipiotojams 
prie Everesto prieiti.

Tik 1921 m. Tibeto vyriausybės 
tebuvo leistas pirmasis bandymas, 
kai britų pulkininkui Howard 
-Bury pasisekė perkalbėti fana
tiškus Tibeto valdovus. Jo vado
vaujama ekspedicija atliko visą 
eilę matavimų ir priėjimų prie 
Everesto pažinimų ir, žinoma, Ev
eresto viršūnės nepasiekė. Tačiau 
ši Howardo ekspedicija parodė 
pirmuosius takus į Everesto vir
šūnę kitoms būsimoms ekspedici
joms. Pirmą kartą pačią Everesto 
viršūnę bandė pasiekti 1922 m. 
britų brigados generolo C. G. 
Bruce vadovaujama ekspedicija. 
IDu šios ekspedicijos nariai, pa-

, — išėjusi į namų tarpdurį ėmė 
| sveikintis kresna, taip pat blond
inė, visai neišskiriama iŠ kaimo mo
terėlių, gal tik akcentu, žydė.

Gerą dieną, poni Olšvangiene, 
tegu užmeta vyrai akį ant arklių.

— Pas mus, kaip pas Dievą 
užpeČiuj, kaip tamstos stainioje 
jie bus. Prašau į vidų.

Vyrai per nedideles durikes įėjo 
karčiamon. čia jau buvo ir dau
giau žmonių Nors priekinės durys 
ir buvo dar uždarytos: dsaudžia- 
mas laikas, bet jie rado per kur 
patekti į šią Bachuso koplyčią, ir 
Jau skambino pirmosioms pamal
doms su visais stiklais.

įėjusieji mirktelėjo šimkoriui ir 
pasuko į gyvenamus kambarius; 
per juos išėjo į kitoje namo pusė
je esančią Telšių gatvę.

— Dabar esava ir vėl padorūs 
krikščionys, — pasakė Derkintis, 
jau einant gatve.

— •Ir, dar kokie,-— atsakė Bu- 
belis.

— Skubėki va: Jurgis Gudas jau 
seniai- laukia.

— Viešoje vietoje niekad nemi
nėk vardų ir pavardžių, net savo, 
kur bent mažiausia galimybė yra 
pašaliniui nugirsti! — griežtai įs
pėjo ūkininką.

šis nutilo, kaip su botagu gavęs.
Turgavietės vidury buvo eilė 

krautuvių, geriau pasakius vienas 
raudonų plytų ilgas namas, per 
visą turgavietę, iš abiejų jo pusių 
buvo durys į žydų krautuves. Apie 
šį namą stoviniavo būreliai žmo
nių. Vieni šnekučiavosi su pažįsta
mais, giminėmis, iš kitų parapijų 
atvykusiais į atlaidus; kiti ėjo į 
krautuves pasipirkti. Jaunimas

Nugalėtas Everestas
dedami būrelio Sherpa giminės 
čiabuvių, pasiekė 27300 pėdų auk
ščio, tačiau tolimesnis kalno ko
pimas turėjo būti nutrauktas, kai 
užėjusi sniego pūga septynius 
sherpiečius palaidojo. Bruce dar 
kartę bandė pasiekti Everestą 
1924 m.; šį kartą du jo ekspedici
jos nariai Norton ir Somervell pa
siekė 28150 pėdų aukštį, tačiau 
liko taip iškamuoti, kad buvo pri
versti grįžti atgal, kai ligi viršū
nės jiems bebuvo likę tik apie 
900 pėdų. Po poros dienų tos pa
čios ekspedicijos nariai Mallory ir 
Irvine toliau bandė nugalėti Eve
restą, tačiau jie dingo ir niekad 
nebesugrįžo. 1933 m. Harris ir 
Wager pasiekė 27600 pėdų aukščio 
ir rado Mallory ir Irvine pamestą 
kirvį. Toliau nesėkmingai baigėsi 
ir Ruttledge ekspedicija. Nesėk
mingai, o ne kartą ir labai tragi
škai baigėsi ir visa eilė vokiečių, 
šveicarų, prancūzų bei kitų tautų 
bandytų ekspedicijų.

Galop mokslininkų ir kalnų lai
piotojų buvo įsitikinta, kad Eve-
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Pagrobti Vaikai Graikijoje
Kasmet pastaraisiais laikais 

Graikijoje yra švenčiama Nekal
tųjų Kūdykių Diena, kuria prisi
menami 1948-tieji metai, kai grai
kų komunistai susigaudę 28 tūk
stančius graikų vaikų ir išgabeno 
juos nežinion. Tokią dieną Graikijo
je yra skelbiamas gedulas. Laikra
ščiai pasirodo apsivedžioję juod- 

cflis rėmais, pusiau nuleidžiamos 
vėliavos ir per visą dieną kas pus
valandį skamba varpai. Gatvės 
ištuštėja ir susigrūdę bažnyčiose 
žmonės maldauja dieviškojo už
tarimo.

1948 m. komunistų gaujos nu
siaubė kaimus ir miestelius,, tero
ro veiksmais atplėšdami iš tėvų 
jų vaikus. Tūkstančiai vaikų nuo 
dviejų metų amžiaus ligi 17 metų 
buvo sukrauti į jaučių traukiamus 
vežimus ar varomi ilgomis kolono
mis per Graikijos rubežių į sate
litinius komunisttų kraštus. Jie 
šiuo metu yra perauklėjami pagal 
komunistų ideologiją ir verčiami 
neapkęsti savo motinos tėvynės.

Jungtinių Tautų Organizacija 
nekartą priėmė rezoliucijas, rei
kalaujančias, kad pagrobtieji vai
kai būtų grąžinti, tačiau tai nie
ko nepadėjo. Komunistų kraštai 
prisipažįsta, kad jie turi graikų 
vaikų, tačiau čia pat atsako, kad 
tie vaikai yra “savanoriški pabė
gėliai” ir priduria, kad jie yra 
labai gerai prižiūrimi valstybės 
išlaikomų įstaigų. Nieko nepadė
jo ir Tarptautinio Raudonojo 

ieškojo pirmų pažinčių, ar senas 
atnaujino. Įsimylėję žvalgėsi, ar 
nepamatys širdies pustyklės.

Čia juodu pasitiko nedidelio ūgio 
žmogelis. Pasisveikinant šis palie
pė Oerkinčiui:

— Eik pas Dovydienę. Žinai 
kambarį, lauk! Ateisiu: triem eiti 
įstabu. — šiam nuėjus, tyliai pa
klausė vaikiną: — Kas atsitiko, 
kad taip vėlai atvykote?

— Pramigome.
— O aš maniau ... Eik dabar į 

karčiamą pas Olšvangicnę, pasi
imk alaus bonką ir gerk, šimkor- 
ka pakvies.

Vaikinas per tas pat duris grį
žo karčiamon, pasiėmė vaisvande
nių ir tik pradėjo gerti, kai šim- 
korka, mirktelėjusi jam, nuėjo. Jis 
pasekė ir įėjo mažan kambariukan, 
be langų; pasieniais stovėjo dvi 
lovos, o ant staliukų, prie kurio 
sėdėjo jo draugai, degė žibalinė 
lempa.

— Dovydiene, — pašaukė Jur
gis, — atsinešk pusbonkį ir tris 
alaus!

— Užkandžiams?
— Žuvies, jei turi nuo subatos. 

Tu moki gardžiai ją pataisyti.
— Atsiras visiems po šmotą.
— Tuoj atsiųsk Levį,
— Gerai.
Kai vaikas įėjo, Jurgis kreipėsi 

i jį:
— Nori uždirbti griviną?
Vaiko akys sužaibavo.
— Ką reiks padaryti?
— Veik nieko. Nueisi į kleboni

ją, paklausi Kulių vikaro. Jis tok
sai nedidelis, su akiniais.

— Jis sykį buvo čia, pažįstu.
— Dar geriau. Įduosi jam šį po-

ręstą pasiekti geriausiai būtų iš 
jo pietinės pusės, tačiau čia buvo 
kliūtis. Napalo vyriausybė vis dar 
neleido pasinaudoti šiuo Everesto 
priėjimu per savo teritoriją. Pa
dėtis pasikeitė, kai po II Pasau
linio Karo Napalo vyriausybė pa
sidarė sukalbamesnė ir Shiptonui 
buvo leista atlikti pirmuosius tyri
nėjimus iš pietų pusės, šiuo keliu 
pirmieji bandė Everestą pasiekti 
pereitais metais šveicarų alpini
stai. Lambertas su vienu sherpie- 
čiu pasiekė 28200 pėdų aukštį, ta
čiau toliau nebeįstengė ir turėjo 
dėl nuovargio ir blogo oro grįžti 
atgal.

Pagaliau Everestas liko nugalė
tas ir jo viršūnė buvo pasiekta 
britų pulkininko H. J. C. Hunto. 
1953 m. gegužio 29 d. pirmą kartą 
pasaulio istorijoje žmogaus koja 
pasiekė aukščiausią žemės rutulio 
kalną — Everesto viršūnę. Ši gar
bė teko 34 metų amžiaus nauja- 
zelandiečiui E. P. Hillary ir 39 
metų amžiaus sherpiečiui Tensin- 
gui Buthia. J. Ž.

Kryžiaus žygiai. Jungtinių Tautų 
Organizacijai buvo pateiktas 
Specialios Komisijos pranešimas, 
kuris yra pagrįstas 16.5 graikų 
liudininkų parodymais.

Amerikiečių žurnalas “Time”, 
pasiklausdamas graikų liudininka
is, mačiusiais vaikų pagrobimo 
veiksmus, vaizdžiai pavaizduoja 
šią Graikijos tragediją savo pu
slapiuose.

Epirietis graikas Kaliroe Gou- 
loumik iš Gorgopotamos paliudijo: 
“Jie jau gyveno mūsų kaime išti
sus metus. Pirmiausiai jie atėmė 
iš mūsų gyvulius, po to — maistą 
ir galiausiai jie atėmė mūsų vai
kus. Aš turėjau tris vaikus, — 
čia Kaliroe nusišluostė su savo 
pakakliniu ašaras. — Jie neleido 
man net atsisveikinti su jais. Jie 
man pasakė, kad jie nebe mano, 
bet jų vaikai.”

Graikas Kleoniki Kiprou iš 
Monopilo Kastoria taip pavaizda
vo šią Graikijos tragediją:

“Pirmiausia jie pakorė kunigą, 
po to jie nukirto jo motinai rank
as ir galop liepė mums eiti kartu. 
Ką gi mes galėjome daryti?’’

Alexis Kirou, Graikijos atsto
vas Jungtinių Tautų Organizaci
joje, priminė Specialiam Politiniam 
Komitetui, kad greitai šie 
vaikai nebebus “nei vaikai, nei 
graikai”. Penkeri metai Komin- 
formo mokyklose, kur jie yra per
auklėjami į užkietėjusius komu
nistus, visiškai atims iš jų gimtą
ją motinos kalbą.

Tačiau Jungtinių Tautų Orga
nizacija ir Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius nenuleidžia rankų 
ir vis tebeieško būdų, kaip tuos 
vaikus išgelbėti, kai tūkstančiai 
graikų kaimiečių tėvų vis tebe- 
maldauja jų grąžinimo.

U.S.I. (jz).

pieriuką, tik jam. Kai jis antroje 
pusėje užrašys — parnešti atgal.

— Ir gausiu griviną, sidabrinę?
— Žinoma.
— Kur tas popieriukas?
— Palauk, pasistenk taip įduoti, 

kad daugiau nieks nematytų.
— Tą padaryti aš moku.
— Ar jau esi nešęs tokį laišku

tį?
Vaikas palingavo galvą teigia

mai.
— Kam nešei?
— Nežinau, — atsakė šelmiškai 

ir, įsikišęs raščiuką švarkelio vi
daus kišenėn, lyg strėlė, šovė iš 
kambario.

Kai šimkorka atnešė žuvį, užsi
gerti, ir Derkintis padėjo ‘terbą su 
atsivežtomis gėrybėmis, Jurgis įs
pėjo:

— Tai būs pietūs: nebebus vė
liau laiko valgyti, kol neparvykai
me pas mane.

— Ar ne Plungėje “našta”? 
— užklausė Derkintis, pilstydamas 
degtinę.

— Man nepilk, — įspėjo Anice
tas: — vistiek negersiu.

— Ne, — atsakė Jurgis, — čia 
būtų pavojinga: žandarai yra įsiu
tę. Be to, vežimas išduotų. Kas 
šventą dieną važiuoja su šienu?

(Tęsinys kitame numeryje)
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Vėtras Leonas buvo ir vienas iš 

geriausiųjų mūsų teisininkų, 
advokatų. Bylose jis būdavo maža
kalbis, bet esmingas ir pagrįstas. 
Tiek aiškūs ir verti būdavo jo iš
vedžiojimai! Jis buvo tik “baisus“ 
priešininkas bylose, bet malonus 
žmogus. Visa “baimė“ kildavo tik 
iš bylos duomenų ir argumentų. 
Pats būdamas atviras ir tiesus, 
nemėgo betkokio vyliaus ar klas
tos.

— Neskubėk pulti savo prieši
ninko, — sakydavo jis jaunesnie
ms colegoms. — Geriausia: lauk 
puolamas, kada galėsi teismui pa
rodyti savo galių ir netikėtų prie
šininkui atsikirtimą.

Teisininkams, advokatams Pe
tras Leonas buvo autoritetas. Po 
Vlado Stašinsko Jis buvo iki savo 
mirties nepamainomas Lietuvos 
Advokatų Tarybos pirmininkas. 
Jo prakalbos visuotiniuose advo
katų susirinkimuose būdavo įdo
mios ir turiningos.

Peikia pažymėti ir metines Ad
vokatų Tarybos apyskaitas, ypači
ai jos sprendimus ir nutarimus 
advokatų drausmės bylose. Iš jų 
išėjo apsti, daugeriopa medžiaga 
mūsų advokatūros etikai. Kartu 
su velioniu man teko nagrinėti tą 
medžiagą ir rinkti vyriausius 
mūsų advokatūros etikos dėsnius. 
Jie nedaug kuo skyrėsi nuo Va
karų Europos — prancūzų advoka
tūros etikos principų.

— Tai bus mūsų Moleau (etikos 
kodeksas, kaip prancūzų etikos 
kodifikatoriaus Moleau). — saky
davo man velionis, jau įpusėjus

Sumanus Lenkijos žydas Į 
Lenkijos žydas Brunonas Ja

blonskis 1930 m. atvyko į Lond-į 
cną ir čia įsteigė firmą — Jablo! 
Propellers Ltd. įsigijęs Croydone 
namus, sodo gale jis įsiruošė 
laboratoriją, kurioj ilgai bandė 
naujos medžiagos panaudojimą 
lėktuvų propeleriam*. Pagaliau 
jis išrado tokį plastinį medį, ku
ris pilnai galėjo pakeisti prope
leriams naudojamą brangų metalą. 
Anksčiau sukonstruotieji mediniai 
propeleriai jokiu būdu negalėjo 
atlaikyti jėgos spaudimą, sukelia
mą greitųjų britų Spitfire. Tuo 
tarpu B. Jablonskio išrastieji me
diniai projieleriai užtikrintai pa
tenkino naujųjų britų karo lėktu
vų reikalavimus ir britų vyri
ausybė aprūpino kone visus grei
tuosius savo Spitfire ir Hurri
canes Jablonskiniais propeleriais. 
Brangus metalas galėjo būti nau
dojamas kitiems būtiniesiems karo 
reikalams. Karo metu greitųjų 
britų lėktuvų praktika visiškai 
užtikrino Brunono Jablonskio slu- 
ogsninio medžio propelerių pat
varumą. Tai buvo milžiniška para
ma britams karo metu, kai auk
štos kokybės lėktuvų propeleriams 
naudojamas plienas galėjo būti su
taupomas ir panaudojamas kitie
ms karo reikalams.

Prieš porą savaičių Britų Kara
liškoji Išradimų Komisija paskel
bė, kad Brunonui Jablonskiui už 
jo išrastus sluogsninio medžio 
propelerius, kurie prisidėjo prie 
“Mūšio už Britaniją’’ laimėjimo, 
skriama |>enkiolikos tūkstančių 
svarų dovana.

ši piniginė dovana šiandien 
Brunonui Jablonskiui daugiau 
tereiškia tik kaip moralinį atpildą. 
Šiuo metu jis jau turi fabriką, 
kuriame dirba 400 darbininkų. 
Šalia propelerių jis dabar gamina 
karavanus ir įvairius plastinius 
gaminius. Privataus gyvenimo 
reikalams jis šiandie jau turi du 
puikius namus Croydone ir Add- 
ingtone. Kasdien keletą valandų 
jis praleidžia savo fabrike ir to
liau kruopščiai dirba tyrinėjimų 
darbą privačioje savo laboratori
joje. Atspėjamu nuo kruopštaus 
darbo laiku jis žaidžia tenisą ar 
sodininkauja savo sode. — A.A.P.

Naujas ginklas
LONDONAS. — Britų karinių 

išradimų mokslininkai išrado nau
ją prieštankinį 120 mm pabūklą, 
kurio Šovinys gali pramušti 6 
inčių storio plieno šarvus, Patsai 
pabūklas sveria tik 2200 svarų. 
Naujasis ginklas sėkmingai išban
dytas Salisbury lygumose.

S1MINI
mūsų darbui.

Kodeksas buvo ruošiamas dvie
juose egzemplioriuose. Manasis 
tremties ugnyje žuvo. Ar išliko 
velionies egzempliorius, aš neturiu 
žinios.

6.
Petras Leonas nusipelnė ir tei

sės mokslams. Nuo 1922 m. jis 
liko Lietuvos universiteto profe
sorium ir ilgamečiu Teisių Fakul
teto dekanu. Per tą laiką jis para
šė šiuos mokslo veikalus: “Tei
sės Enciklopediją“, “Teisės Filo- 
zofijos Istoriją“, “Sociologiją“ (is
torinė žmoniškumo etikes ir teisės 
evoliucija), “Advokatų profesiją 
ir jų organizaciją“.

Mokslo žinios raštuose nėra 
originalios. Jas žinojo ir Vakarai. 
Bet savo lengva, gražia kalba Pe
tras Leonas supažindino mus su 
buvusiomis Vakaruose mokslo 
žiniomis. Ne vienam jaunuoliui, 
tikiuosi, atsivėrė naujas idėjų pa
saulis.

— Materialistinė pasaulėžiūra, 
— be kita ko sakydavo jis, — ne 
man. Susidūrusi su gyvenimu ji 
davė tą chaosą (kaip nacionalso- 
cializmas, fašizmas), kuris temdė 
politinę Lietuvos padangę. Ilgai
niui, nukrypusios tautos turės 
grįžti į teisės ir teisybės kelią.

Palietęs būties klausimus veli
onis tai)) samprotaudavo:

— Pasaulis yra organiška išti- 
sybė, vienetas, susidėjęs iš įvai
rių būties tarpsnių. Jo centre — 
žmogaus asmenybė; ne nepriklau
soma ji, bet solidarumo saitais 
susijusi su kitomis 'asmenybėmis, 
be ko negali gyvuoti teisingai sut-

JIAI
varkyta visuomenė.

Ypačiai įdomus velionies verty
bių mokslas apie etiką, žmonišku
mą. die klausimai turi mums ypa
tingos reikšmės dabar, kada jų 
sąvokos gyvenime taip kraipomos 
ir valkiojamos.

7.
'Daug laiko praėjo nuo velionies 

mirties, daug pasaulio įvykių nuai
dėjo. Bet kaip nauja visa tai, ką 
jis mąstė ir rašė! Ir anuomet, ir 
dabar — vis tie patys pasaulį var
giną klausimai: taika, karas (anu
omet ispanų karas), kultūra, val
stybė, demokratija, žmoniškumas.

Raudonoji banga jau gręsia 
užlieti ir likusią Europą. Baimė 
didelė. Kovai su ja jau telkiamos 
(Siaurės Atlanto Paktas) jėgos. 
Diplomatų kova virs (kitos išeities 
nėra!) ginklų kova, visuoti
ne kova.

Ir Petro Leono gyvenimas, to 
gimusio kultūrininko gyvenimas, 
virto viena kova — kova už tėvy
nę. Visa, ką jis turėjo, sudėjo ant 
tėvynės laisvės, jos garbės auku
ro: jaunas būdamas — savo entu
ziazmą, suaugęs — savo energiją 
ir drąsą, senstelėjęs — savo iš
mintį ir prityrimą. Visa sudėjo: ir 
širdį, ir meilę, ir džiaugsmą!

Šiandien, kada mus slegia toks 
skurdas begalinis, tokia neviltis 

’dėl mūsų rytojaus dienos ir tėvy- 
'nės ateities, teesie Petro Leono 
sudėtoji Lietuvos ateičiai auka 
mums priminimas:

— TU ESI DAR TĖVYNEI, 
JOS LAISVEI SKOLINGAS!

Compaign to Split Free Nations
By Paul

At the same time Britain, 
France and the United States are 
preparing for the tripartite con
ference in Bermuda, the Soviet 
Unirtr is Intensifying its campa
ign to exploit differences among 
the free nations.

Communist agitators and propa
gandists are under instructions 
from the new Kremlin heirarchy 
to step up the divisive tactics ord
ered by Stalin shortly before his 
4eath.

* Stalin’s last published work, 
“T%e Economic Problems of Socia
lism,“ is being used as a basic 
guide by these so-called “ideolo
gical workers.“ The Stalin article 
appeared in bolshevik magazines 
last October. In essence, it declar
ed that a ’split among the free 
nations was inevitable.

Stalin was not simply advancing 
a personal thesis. He was enuncia
ting a doctrine which communists 
everywhere were expected to 
follow and to implement whenever 
possible. The current propaganda 
offensive being waged under the 
Malenkov-Beria-Molotov regime 
is clearly direetted at fomenting 
discord among other governments. 
Bb talking “peace” while practi
cing aggression, the communists 
seek to confuse and to divide the 
Free World.

Heavy emphasis was placed 
upon Stalin’s October guidance at 
u meeting of Sovet propagandists 
held in Zhitomir, near Kiev, 
which ended on May 19. On May 
20 the people of the Ukraine 
were told in a radio broadcast 
that a meeting of “ideological 
workers” had been held in the 
Kiev area. They were informed 
that Stalin’s article had been hail
ed by speakers as “a classic.”

On May 10, Krymskaya Pravda, 
published in the Crimea, an
nounced that “at the present time 
fundamental political agitation“ 
must be based in part upon Stal
in’s instructions. And on May 11, 
a broadcast from Baku declared 
that one of the chief guides of 
communism must be the program 
“laid down in Stalin’s work”.

These communist statements 
bring to mind warnings sounded 
over the past few months by Lord 
Ismay, Secretary General of the 
North Atlantic Treaty Organiza
tion. I recall especially a speech 
made on March 12 by Lord Ismay

L. Ford

in which he emphasized the need 
for unity among the free nations. 
He said: “I have no doubt that 
there is a long way still to go 
and that the road may be rough. 
That we shall have our little qu
arrels is very likely. This happens 
in the best regulated families. But 
that there will be persistent ef
forts to drive a wedge between us 
is certain. There is nothing that 
the Soviets are more anxious to 
accomplish.”

Lord Ismay was in Istanbul on 
May 17. He made it quite clear 
there that he had not changed his 
mind despite recent Soviet “peace” 
propaganda.

In fact, he said, that the “only 
aim of the manifestation of 
friendship shown by the Kremlin 
lately” might be the disruption of 
the solidarity among the allies.

It is that solidarity, he explai- 
ed, which the “Soviets detest 
most.” — U. S. I.

GENERAL COLLINS.
President Eisenhower has an

nounced the appointment of Gene
ral J. Lawton Collins as repre
sentative of the U.S. Joint Chiefs 
of Staff on the Military Commit
tee and the Standing Group of the 
North Atlantic Treaty Organiza
tion. The White House said the 
appointment will become effective 
upon the termination of General 
Collins’ tour as Chief of Staff, 
U.S. Army, on August 15, and up
on the retirement of General Om
ar N. Bradley, who now occupies 
the NATO assignment in his 
capaity as Chairman of the Joint 
Chiefs of Staff. The Military 
Committee Is composed of high- 
-rnnking officers from each of the 
14 signatory nations and is re
sponsible for the military aspects 
of defense plans for the North 
Atlantic Treaty area. It also 
senes in an advisory capacity to 
the North Atlantic Council. The 
Standing Group, composed of a 
representative of the United 
States, United Kingdom and 
France with offices in Washing
ton, is the executive agent of the 
Military Committee. — U. S.I.

VISI SKAITO — PRENUME

RUOJA MŪSŲ PASTOGĘ

“Incorporation” of the Baltic
- Nations

Ladies and gentlemen:
The refusal by ttyę United 

States to recognize the “incor
poration” of the Baltic nations 
into the USSR and the continued 
diplomatic relations with the re
presentatives of the once free 
governments of Lithuania, Latvia 
and Estonia is in the true Ameri
can spirit

The continued recognition of 
the Communist regime of Poland, 
Czechoslovakia and other Eastern 
European captive nations is not 
in the true American spirit.

Our policy with regard to the 
Communist world threat must be 
global — and it must be consi
stent

There is no consistency in re
cognizing some Communist govern
ments and in not recognizing 
others. The Communist conspiracy 
is global, consistent, worldwide 
and centrally controlled. It must 
be met by a single policy.

The American refusal to recog
nize the conquest of the Baltic 
peoples by the USSR should esta
blish the pattern for all of the 
Communist criminal conquest

There can be no true peace as 
long as the Reds hold the captive 
nations in chains. As a first and 
necesseary step to assist the 
enslaved peoples to regain their 
freedom — a necessary condition 
to world peace — we should stop 
doing business with and wthdraw 
dplomatic relations from the 
Communist regimes that enslave 
them.

Just to put a test question:
Would we, as Americans want 

other free governments to recog
nize an American Soviet govern
ment if, God forbid, the Commu
nist took over the United States?

Another initial step that must 
be taken to help the enslaved peo
ples regain their right to self-de
termination is to establish the 
facts for the world clearly to see 
concerning the subvei*sion and 
enslavement of the victims 
nations.

To commence this program and 
to assist the peoples of Lithuania, 
Latvia and Estonia to regain their, 
lost rights, on May 7th of this 
year, I introduced into the House 
of Representatives, H. Resolution

THE SOVIET REGIME’S PRICE OF "PROGRESS” 1
However, it has been estimated 
that death sntences were numbe
red in thousands and exiles in tens 
of thousands.

Thus did the Soviet regime, du
ring the first 22 years of its ex
istence, make the nation pay a hea
vy price for “progress.” From the 
standpoint of destruction of hu
man lives, the cost of the commu
nist experiment has been without 
precedent. The price paid by the 
Russian people can be set at be
tween 15 and 20 million human li
ves. Virtually one person out of 
every 10 was sacrified to further 
the ends of the great communist
experiment

With the express purpose of an
nihilating the Kulaks who were 
regarded by the Soviet government 
as the chief obstacle to collectivi
zation, a decree of 1930 called for 
the liquidation of the Kulaks as a 
class. Their property and lands 
were confiscated and thousands 
were sent off to forced labor cam
ps. This tremendous depletion of 
hands to work the farmlands in
evitably led to another disruption 
of the food supply. As a result, a 
terrible famine broke out, espe
cially in the vast areas of the Uk
raine and the north Caucasus, du
ring the winter of 1932 and 
spring of 1933.

There can be no doubt as to the 
historic responsibility of the So
viet government for the famine of 
1932-33. In contrast to its policy 
of 1921-1922, the Soviet govern
ment stifled any appeal for forei
gn aid by denying the very exis
tence of a famine. Foreign jour
nalists were refused permission to 
travel in the famine regions until 
it was all over. Famine was quite 
deliberately employed as an ins
trument of national policy, as the

Speech of Congressman
CHARLES J. KERSTEN
Before the Lithuanian Chamber of
Commerce of Illinois
At the 20th Annual Banquet
Sunday, May 17th, 1953, 6:30 P.M.
At the Bismarck Hotel, Chicago.

231 to create a select committee 
of Congress to conduct a full and 
complete investigation and study 
of said seizure and forced “in
corporation” of Lithuania, Latvia, 
and Estonia by the Union of So
viet Socialist Republics, including 
in such investigation, but not limi
ted to, secret agreements pertain
ing to the Baltic nations between 
the Union of Soviet Socialist 
Republics and German Nazi regi
me in the years of 1929—1940; 
treaties between the Baltic nati
ons and the Union of Soviet So
cialist Republics and the violation 
thereof; the infiltration of the 
Baltic nations by Soviet agents 
and the invasion of the Baltic 
nations by the Soviet armed for
ces in the years 1939—1940; the 
fraudulent election system im
posed upon the Baltic nations in 
tiie year 1940 to insure the election 
of persons favorable to the Union 
of Socialist Republics and inimi
cal to the Baltic nations and the 
Baltic peoples. z

The Soviet regime is guilty of 
conquest by naked aggresion of 
the once free and independent 
nation of Lithuania and for that 
reason should be expelled from 
the United Nations.

Let us take the case of your 
beloved and brave martyr nation 
of Lithuania. Its independence 
was proclaimed on February 16, 
1918, in the city of Vilnius, and 
was the result of a long, hard, 
but unflinching struggle for free
dom and justice. As defenders of 
Christiandom your forefathers re
pelled the Tartar invasions of 
1399; they succeeded in 1429 in 
laying the solid foundation of 
your country.

So Lithuania started on the 
road to a Christian nation, re
vealing her constructive virtues 
in the fields of social progress, 
economic development and culture. 
But the apparition of the Musco

last means of breaking the resis
tance of the peasantry. For their 
stubborn opposition to this com
munist experiment, six million pea
sants {laid with their lives.

The communist revolution of 
1917 had marked the emergence of 
a political dictatorship which grew 
ruthlessly stronger and bolder with 
each passing year. By the middle 
thirties, Stalin and his inner cir
cle resolved on a veritable era of 
trials and purges aiming to elimi
nate all persons who were poten
tially rivals for Stalin’s supreme 
leadership. All those, who, in the 
course of 20 years prior to the

ATOMIC POWER FOR
PEACETIME USE

North American Aviation has 
announced plans for construction 
of an experimental atomic power 
plant. The company’s announce
ment is in line with President 
Eisenhower’s recent suggestion 
that private industry be encou
raged to develop atomic power 
for peacetime use. The aviation 
company disclosed that it expects 
to build a ten million dollar pilot 
plant as an initial step in its pro
gram to develop atomic power for 
its own use. A company official, 
J. H. Kindelberger, said all the 
essential engineering problems 
have been solved. The company’s 
ultimate goal is a 60 million doll
ar plant in which nuclear fission 
of only ten pounds of uranium 
daily would equal the power pro
duction of the U.S. government’s 
big Hoover Dam in western 
United States. Dr. Chauncey 
Starr, Research Director of the 
company and a former head of 
the government’s atomic power 

vite imperialistic hordes at tne' 
gates of Europe put an end to any 
hope of normal development. For 
more than a century your Lith
uanians fought agains oppression, 
by the Russian czars against the 
attempt to destroy you as a nati
on; but at last, after sufferings 
and hardships, your reaistenee 
and your faith brought you to the 
great day of liberation.

It was a glorious day when the 
Council of Lithuania, in consulta
tion with American Lithuanians, 
formally declared the country to 
be free and independent It was a 
day which can not be erased from 
the hearts and minds *bf mankind, 
a day, the inspiration and the 
urge of which are not extinguis
hed, a day on whose foundation 
the coming liberation of Lithuania 
will ultimately be built.

Let us recall the position of 
Soviet Russia in regard to your 
country. This position throws a 
crude light on the real meaning 
of Soviett international commit
ments. On July 12, 1920, the So
viet Union concluded with you a 
peace treaty in which it was 
stated that Russia without any 
prejudices recognizes the seif rule 
and independence of the State of 
Lithuania and with all the juridi
cal consequences — and for ailti- 
mes renounces witty good will* all 
the sovereignity rights of Russia, 
which it has had in regard to the 
Lithuanian Nation or territory.

What noble expression; it is the 
same language the Soviets are 
using today. What a chasm be
tween their words and deeds. 
They have a remarkable propensi
ty for every piece of paper which 
could full the intended victim in
to a sense of security.

Thus on September 28, 1926, a 
treaty of nonaggression was sign
ed in Moscow between the Soviets 
and Lithuania. Article II of this 
treaty proclaimed in the same 
noble language that the two coun
tries will respect their respective 
sovereignity and also their inte
grity and territorial inviolability 
in all circumstances.

The love of the Soviets for no
naggression is so great that on 
April'4, 1934, this nonaggression 
pact was extended until Decem
ber 31, 1945. (To be continued) •• 

trials, had compeled with Stalin 
or opposed his policies were slatėd 
for a reckoning. During the great 
party purges of 1937-38, Soviet 
officials in high or humble positi
ons were accused of counter-revo
lution, sabotage, espionage, affil
iation with-Trotsky, and other cri
mes. For these crimes, after trial 
or without trial, they were Jailed, 
exiled, deported or executed. 
The exact number of victims is un
known, because it could hardly be 
supposed that the Soviet govern
ment would willingly release fi
gures as to the number of its peo
ple it chose to liquidate or banish.

project at Oak Ridge, Tennessee, 
said the proposed plant would 
generate electricity of steampo- 
wered turbines as in a conventi- 
nal power plant. But instead of 
burning coal or gas, he said, 
“burning uranium” would be the 
fuel. — U. S. I.

NAUJI METODAI 
INDOKINIJOJE

HANOI. — Naujai paskirtas 
prancūzų karinių pajėgų Indokini
joje viršininkas generolas Rene 
Cogny nusprendė keisti ligšiolinę 
prancūzų karinę taktikų Indokini- 
jos kare su vletminhiečiais komu
nistais, pereinant ii statiškos 
taktikos j judraus karo vedimo 
būdų. Taikydamas šių naujų karo 
vedimo taktikų dėl išgelbėjimo 
nuo komunistų' puolimo Tonkingo 
“ryšių puodo“, generolas pareiškė, 
kad laikymas Įvairiose Indokinijos 
vietose jsistlprinimo punktų, 
aprūpinamų vien oro keliu, išsklai
do prancūzų karines pajėgas 
ir paverčia žymių jų dali 
neveiksmingomis.

3
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MŪSŲ PASTOGE

JAU PATS TINKAMIAUSIAS 
LAIKAS PRENUMERUOTI MŪ
SŲ PASTOGĘ II-AM ŠIŲ METŲ 
PUSMEČIUI.

pirmų j į pirmenybių 
29 d. Kovas susitiko 
nugalėtoju — East 

komanda.

METINĖ ŠVIESOS ŠVENTĖ Is Melbourno Spaudos Baliaus
NESIMATĘ NET TU, KURIŲ IR NEBUVO . . .

HUSU PASTOCE

vai. visų 
pavergtų

BIRŽELIO TRAGEDI
JOS MINĖJIMAS 

SYDNEJUJE
Šįmet tragiškieji Birželio įvy

kiai minimi Sydnėjuje bendromis 
visos eilės pavergtųjų tautų jė
gomis. Prie Baltijos Komiteto, 
įspūdingai paminėjusio Birželio 
įvykius pereitais metais, šįmet 
prisidėjo dar lenkai, ukrainiečiai, 
vengrai, čekai, slovakai 
rai.

BIRŽELIO 13 D. 12 
minėjime dalyvaujančių 
tautų vardu sudedamas vainikas 
ant Cenotapho — žuvusių australų 
karių paminklo Martin Place, 
čia dalyvaus pabaltiečių choras, 
kuris sugiedos atitinkamą giesmę; 
uniformuoti skautai, tautiniais 
drabužiais pasipuošusios paskirų 
tautų moterys ir t.t.

2 vai, p.p. Sydnėjaus Town Hall 
salėje įvyks jungtinis Minėjimo 
Aktas ir Koncertas. Be atitinka
mų kalbų rimto pobūdžio meninę 
programą užpildys įvairių tautų 
meninės pajėgos. Įėjimas į šį kon
certą visiems laisvas.

RADIJO PROGRAMA: birželio 
13 d., šeštadienį, atitinkama mu
zikinį programa transliuojama 1 
— 1,15 vai. ]ier 2BL stotį; 
birželio 14 d., sekmadienį, transli
uojama 7,45 — 8,15 vai., 1,15 — 
1,30 ir 5—5,15 vai. per 2BL stotį; 
birželio 18 d., ketvirtadienį, 7,45— 
8,15 vai. vak. per 2FC stotį.

BIRŽELIO TRAGEDIJOS MI
NĖJIMAS CAMPERDOWNE 
Birželio 14 d. tragiškųjų 1941 

metų birželio dienų minėjimas bus 
dar atskirai ruošiamas lietuviams 
Camperdowne. Minėjimas įvyks 
pagal šią tvarką:

1. 11,45 vai. pamaldos už ištrem
tuosius ir žuvusiuosius;

2. Tuoj po pamaldų parapijos sa
lėje minėjimas-paskaita su trumpa 
menine dalimi.

ALB Krašto Valdyba malo
niai kviečia visus Sydnėjaus ir jo 
apylinkių tautiečius kuo gausiau
siai dalyvauti abiejų dienų minė
jimuose.

' Skaudžioj valandoj dantų gydytoją
T. KOCĖNIENĘ, 

mirus jos mylimam vyrui dr.« ČESLOVUI KOCĖNUI, 
giliai užjaučia

NAUJA SENIŪNIJA
Radium Hill. — Gegu

žio 9 d. įvyko vietos lietuvių su
sirinkimas. Nutarta įsteigti ALB 
Radium 'Hill Seniūniją. Seniūnu 
išrinktas J. Zakarauskas, jo pa
vaduotoju — V. Brazaitis. Kon
trolės Komisijon išrinkti: Z. Lė
lys, V. šivickas ir P. Mockaitis. 
čia gyvena apie 30 lietuvių. — 

vj.
VELIONIES PRANO GRYBINO, 
mirusio Cootamundra vietovėje 
1951 m. balandžio 21 d., giminės 
prašomi kreiptis ar pranešti apie 
save raštu, nurodant savo pavardę, 
adresą ir giminystės su velioniu 
Pranu Grybinu laipsnį, Mūsų Pas
togės Redakcijai. Giminės yra jieš- 
komi australų įstaigų dėl paveldė
jimo velionies palikto turto.

SEPTYNIOS DIENOS — SEPTYNI VAKARAI!
Jei nori jaukiai praleisti vakarą, pasiklau

syti puikios vengrų muzikos prie skanios 
europietiškos vakarienės, užeik į 
NEW SPORT LATIN CAFE

Royal Arcade, 2 aukštas, kampe prie Pitt Street, City. 
, Tel.: MA 2282.

Kasdie nuo 3 vai.

Pačiūžų nuoma —1/3 ■ C E RINK
BEORGE ST.. RAILWAY SQUARE - MA69II

Dėmesio 1
Jfls galite įsigyti lygiai tokius pat drabužius, 

kokius Jūs dėvėjote savuose kraštuose, jei Jūs užsisa
kysite eilutes, kostiumus ar paltus pas prityrusį siuvėją

A . MUZIKANTE
14 Regent Street, Regent’s Park, N.S.W, 

Nelaukite Kalėdų antplūdžio, bet atlikite savo 
užsakymus jau dabar.

(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 tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

Sydnėjus. — šviesos Sam
būrio Sydnėjaus Skyrius birželio 
20 d. iškilmingai švenčia savo 
Skyriaus įsteigimo dviejų metų 
sukaktį, šventės programa suda
roma iš oficialiosios dalies ir me
ninės dalies. Visų narių dalyvavi
mas, kaip Skyriaus Valdyba pra
neša, yra būtinas: Kadangi turi
moje patalpoje vietų skaičius yra 
ribotas, tad svečiai kviečiami tik 
pagal pakvietimus. Nariams leid- 
žiaina atsivesti nedaugiau kaip 
vieną svečią. Metinė šventė įvy
ksta 12—14 Ennis Road, Milson’s 
Point. Prasideda lygiai 6 vai. 
vak. — jpk.

NAUJA VALDYBA, NAUJOS
VILTYS

Perthas. — Gegužio 17 
d. įvykęs vietos ALB Apylinkės 
susirinkimas perrinko Valdybą, 
kurią dabar sudaro: pirm. V. 
Kairaitis, vicepirm. Vyšniauskas, 
sekr. V. Knistautas, ižd. J. Bal- 
tromonaitis ir narys V. Kasputis. 
Apylinkė kartu su latviais ir 
estais ruošia Birželio trage
dijos minėjimą. Iš Katalikų Im- 
migracijos Skyriaus gautas pri
tarimas iškviesti lietuvį kunigą. 
Tikimasi, kad šiam čia esant bus 
galima geriau susiburti ir labiau 
pagyvinti veiklą. Naujos Valdy
bos išrinkimo proga tikimasi, 
kad vietos lietuviai pradės labiau 
rūpintis savais lietuviškais reika
lais. Vadovauti yra kam. Test
inga tik gerų norų prisidėti prie 
lietuviškojo darbo. — jv.

PAMALDOS NEWCASTLEJE 
(Tėvo, Gaidelio S. J. pranešimas)

Birželio 21 d. 11,30 vai. Hamil
tono katalikų bažnyčioje bus lai
komos pamaldos Newcastleje ir jo 
apylinkėse gyvenantiems lietuvi
ams ryšium su Birželio tragedija. 
Išpažinčių bus klausoma parapi
jos salėje prieš Mišias. Kviečiami 
šiose pamaldose dalyvauti visi 
Newcastlio ir apylinkių lietuviai.

BAČIULIŲ šeima.

PRANEŠIMAS

ALB Cabramatos Apylinkės Val
dyba praneša tautiečiams, kad š. 
m. birželio 14 d., sekmadieni, tuoj 
po pamaldų, įvykstančių Cabrama- 
ttoJe Mt. Pritchard bažnyčioje 8,30 
vai. ryto, įvyksta visuotinis apy
linkėje gyvenančių tautiečių susi
rinkimas.

Šiame susirinkime bus paminė
ta Birželio deportacijos ir šia te
ma paskaitą skaitys N. Cininas. 
Vėliau bus tariamasi savaitgalio 
mokyklos, savišalpos kasos ir ki
tais svarbiais einamaisiais reika
lais.

Prašome tautiečius kuo gausiau
siai dalyvauti.
ALB CABRAMATTOS APYLIN
KĖS VALDYBA.

p. p. iki 8 vai. p. p.
Įėjimas — 4/9

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI, SŪRIAI., ALYVOS ALIEJUS

M. FIORELLI Pty. Ltd.

jautrios 
tinkamai 
priiaiko-

Melbourno Apylinkės paskelb
tasis spaudos balius vietoj ben
druomenėj sukėlė didelį pagyvė
jimą. šis pagyvėjimas buvo jau
čiamas jau keletą savaičių prieš 
balių. Vienas kitą ragino: sene
snieji įžiūrėjo, kad laikas, ir la
bai jau laikas stiprinti savąją 
spaudą, jaunesnieji, be bendruo
meninio reikalo, tikėjosi jame 
rasti tai, kas žodžiais sunkokai 
nusakoma, o vien tik širdimi iš
siaiškinama. ..

Penktadienio vakarą, o tai buvo 
pereito mėnesio 22 dieną, keli šim
tai tautiečių, atitrūkusių nuo 
kasdieninės virvės, nuobodžios ir 
įgrisusios, paskubomis prausėsi, 
šukavosi. Ir išsipuošė nekasdieniš
kai : gražioje ir jaukioje salėje žval
gydamasis galėjai pastebėti, kad 
esama susirinkusios ne kieto prole
tariato klasės, bet žvilgančios po
nybės ...

Baliaus pradžia — rami ir abej
inga. Kažkas panašaus į nedrąsą, 
į neišsijudinimą. Muzikos garsai 
švelnūs ir kuteną, bet 
širdžių stygelės vis dar 
nepaliečiamos, kuklumo 
mos.

šį laikinį sustingimą 
tautietis Viliūnas, j 
Valdybos vardu pasveikindamas 
baliaus svečius. Paskiau linksmie
ji praeiviai — Daunys ir Petra- 
siūnas apdainuoja bendruomenės 
aktualijas. Galimas daiktas, kad 
ne tiek jų dainos pynės sukėlė vi
siems linksmo ir sveiko juoko, 
kiek jų pačių pusiau artistiškos 
povyzos. Po to salės vidurin išeina 
atkaklusis lietuviškos spaudos 
platintojas Leonas Baltrūnas ir 
spaudos baliaus valsui pradėti 
pakviečia Australijoje pagarsėjusį 
boksininką Praną Mikuličių su po
nia. Toliau baliaus valsas šoka
mas pagal lietuvišką paprotį — 
pora už poros, ratelis... Šis Ler 
ono Baltrūno pravestas lietuviš
kas valsas, kaip ir visas balius, 
priminė mums, kad mes ein<un0 
kartu su lietuviškomis tradicijoj 
mis ir jos mums vis tebėra mielos.

Baliui įpusėjus ir visiems paki
liai besijaučiant, šokančiųjų porų 
pašnekesiai įvairėja, vis labiau 
marguoja.

— Ar jums linksma? — įsiteik
damas šokėjai klausia tūlas part

į išjudina
Apylinkės

ĮSIGYDAMAS LIETUVIO PASĄ IR PIRKDAMAS TAUTOS 
FONDO ŽENKLIUKUS, PAREMSI LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBĄ.

VAKARAS
Š. m. liepos 4 d., šeštadienį, ALB Sydnėjaus Apylin

kė rengia VAKARĄ. Vakaras įvyks puikioje Massonic 
Hali salėje, 38-40 Station Street, Newtown (3 min. pės
čiomis nuo Newtowno gelež. stoties).

Vakaro pradžia 6 vai. vak.
Veiks bufetas.

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA.

neris.
— Fine, lovely...
— Jūsų galvelėj kosmopolitinės 

mintys sukeliojasi, mieloji...
— Ne, ne... You wrong... Aš 

jaučiuosi kaip Aukštosios Panemu
nės kurhauze. Nice! Tiesa?...

Anava, kita pora, šokėja (pro
fesionalė) savo partnerį, dideliais 
šuoliais australėjantį, moko sin
taksės ir nuoseklaus minčių reiški
mo. Ji apygarsiai ir taisyklingai 
po jo palaidų sakinių ir alkano 
nuobodulio žodžių dėsto kablelius, 
taškus, klaustukus, daugtaškius 
ir šauktukus. Šalimais šokąs litua
nistas nustemba:

— Skamba, kaip sekmadienio 
mokykloj. Keista ir įdomu.

Kitur vėl:
— Juozai, tu nešoki su manim, 

žioplinėji aplinkui...
— Ka tu čia, brangioji...
— Žinau dabar, kodėl tu pra- 

šeisi vienas išleidžiamas į balių, 
— tyliai ir kerštingai pagalvoja 
trijų vaikų motina, — kitą kartą 
tu man vaikus supsi, o aš viena...

Šokančių porų kalbų raizginius 
nutraukia spaudos anties varžyty
nės. Dažnas nesigaili svaro, an
tro ir trečio, kad tik galėtų para
gauti anties šlaunelės. Kai laimin
gojo varžytininko valgomos ir gi
riamos anties traškėjo kauleliai, 
rengėjai suskaitė gražią pinigų 
krūvelę, valgomos ir giriamos an
telės uždirbtą.

Balius vyksta toliau. Vis įvairiau 
ir įdomiau. Linksmybės Inksmybę 
vejasi.

Gal liūdnai, o gal net ir pavy
dulingai, visa tai stebi iš savo 
gražaus ir skoningo bufeto užsta
lės Socialinės Globos Moterų 
Draugijos atstovės. Jos ne tik 
alkanais ir vargstančiais pasirūpi
na, bet ir besilinksminančiais.

Kitą dieną, ir taip per visą sa
vaitę, nebuvę baliuje tautiečiai 
vis neduoda ramybės:

— Kaip balius? Kas buvo, kas 
nebuvo? — ir toliau marios klau
simų.

Smalsuoliams ramiai buvo at
sakyta :

— Melbourno lietuvių bendru
omenė . pirmą kartą suruošė tokį 
puikų balių. Jame buvo tiek daug 
žmonių, kad nesimatė ir tų, kurių 
ir nebuvo... J. Rimas.

JŪSŲ LAUKIA GIMTOJO
KRAŠTO SPORTAS 
GERIAUSIOJE AUSTRALIJOS

ČIUOŽYKLOJE GLACIARIUM.
ČIUOŽIMO LENKTYNĖS. LEDO RU

TULYS. ŠOKIAI ČIUOŽIANT. FIGŪ
RINIS ČIUOŽIMAS.

Sydnėjus
— EAST SYDNEY, 

51:43

Užbaigiant 
ratą, gegužio 
su 1952 m. 
Sydney krepšinio
Rungtynės pradedamos su nemažu 
įtempimu, nes australai, atrodo, 
pasiryžę jas laimėti. Kovas atsa
ko jiems savo įprasta sparta ir 
tuoj Laukaičio ir .Šuto metimai 
įgalina Kovą viešpatauti aikštėje. 
Australai stengiasi santykį lyginti, 
bet tai jiems sunku atlikti, nes 
Kovas, išvystęs keletą gražių 
derinių, jau veda 13:4. Pirmasis 
kėlinys baigiamas 27:21 Kovo nau
dai.

Antrasis puslaikis australų pra
dedamas didele sparta. Jie laimi 
kelis tolimus metimus ir per 10 
minučių jau išsilyginama — 30:30. 
Kovas keičia savo žaidėjus ir 
minutės pertraukos metu aptaria 
savo klaidas. Gražiu ir sėkmingu 
žaidimu Kovas laimi per pasku
tinį antrojo kėlinio ketvirtį: au
stralų gynimas sužlugdomas ir 
krepšinių santykis ddinamas Ko
vo naudai.

Pasibaigus pirmajam varžybų 
ratui, Kovas su dviem pralaimėji
mais užėmė kartu su kitom dviem 
australų komandom, turinčiom 
taip pat po du pralaimėjimus, 
pirmąsias vietas. Džiugu, kad Ko
vo rinktinėje pastebimas koman
dinis susižaidimas ir geras žaidė
jų kondicinis pasiruošimas, o tai 
jį ir įgalino iškilti iš daugelio gerų 
australų A klasės krepšinio ko
mandų į pirmaujančią vietą.

Antrasis pirmenybių ratas pra
dedamas birželio 12 d.

Prieš East Sydney žaidė ir 
taškus laimėjo: Šutas 13, Laukai
tis 13, Genys 
Koženiauskas 
Vasaris o.

11, Kriaucevičius
4, šilinskas 2

8, 
ir

ĮDOMUS AMERIKIEČIŲ
IŠŠAUKIMAS

Rusai, nors ir yra pralaimėję 
krepšinį prieš Ameriką 1952 m. 
Helsinkyje įvykusioje Pasaulio 
Olimpijadoje, giriasi, jog Sovietų 
krepšinio rinktinė yra viena iš 
stipriausių pasaulyje. Neseniai 
amerikiečių negrų Globe Trotters 
krepšinio komanda, kuri važinėja 
po visą pasaulį ir stebina žiūro
vus savo nepaprastais žaidimo 
sugebėjimais, o ypačiai savo vir- 
touzišku sviedinio valdymu, iššau
kė Sovietų Sąjungos krepšinio 
rinktinę rungtynėms. Jie pasiūlė 
rusams atsivežti į Ameriką savus 
teisėjus, sviedinius ir sutiko žaisti 
pagal jų taisykles, 
atveju,
Rusiją savo krepšinio aikštę ir 
žaisti betkurioje vietoje.

Bet amerikiečiams negrams ne- 
pasišekė, nes Sovietų Sąjungos 
vyriausybė nesutiko įsileisti jų į 
savo kraštą, ir juo labiau nesu
tiko išleisti savo rinktinę, kurioje 
žaidžia trys lietuviai, vienas lat
vis ir vienas estas, į Ameriką.

Priešingu
jie sutiko nusivežti į

1953 m. birželio 10

Adelaide
COLONEL LIGHT GARDENS 

— VYTIS, 3—7
Gegužio 23 d. Colonel Light 

Gardens futbolo komanda, perei- 
tais metais žaidžiusi pirmojoj#^ 
divizijoje, i---- ” " ‘ ™
kietą pasipriešinimą. Pirmasis kė- 
linys baigėsi 4—1. Antrojo kėlinio 
metu Kitui ir Virbickui dėl sužėi- į 
dimų trumpesniam laikui apleįdųfe 
aikštę, australai rezultatą sušvel- J 
nino iki 4:3. Kitui su Virbičkį^ 
sugrįžus, mūsiškiai vėl atgavo,| 
persvarą ir rungtynes laimėjo.^1 
Žaidimas dėl teisėjo kaltės buvo į 
kiek šiurkštokas. Įvarčius įmušėi j 
Armonas 2 ir R. Sidabras 1. Vj^| 
tis čio sezono varžybose dabar yra< 
antroje vietoje. Pirmoje vietoję 
yra Cumberland, o trečioje — 
Polonia.

— Gegužio 23 d. Vytis (rezer- ; 
vas) laimėjo prieš West Torrehs^ 
— 2—1. Įvarčius įmušė K. Jaci- ; 
unskis ir V. Pledžinskas. VyČįb|. 
jauniai laimėjo be kovos prięš^ 
Prospect, šiai komandai žaisti nė^ 
atvykus.
VYTIS — ESTONIA, 78:45^ 

(34:21)
Gegužio 28 d. Vytis vėl pasirodė

: .r----- 4_ kurią buvoj
Į aikštę vėl % 
laiką Vyčio v

i. Matyki

savo senoje formoje, 
įgijęs prieš du metu, 
išėjo buvęs ilgesnį 
kapitonu S. Urnevičius. -w™— 
kad paskutinieji Vyčio pralaimėt 
jimai nebeleido jam toliau 1— 
žiūrovų eilėse ir j 
ginti savo klubo spalvų. Fer šias 

'■■■■> likti.;
jis sugrįžo atgal .3

____  spalvų. Fer šiaS'| 
rungtynes Ignatavičius, UrnevLįM
čius ir Jaciunskis sulaužė estų gy
nimą, o Gurskis su Petkūnū-į 
tvirtai kovojo su estų puolimai 
Estai, kurie šiuo metu yra pasiek^ 
ketvirtą vietą, žaidė su pilnu są» j 
statu. Ignatavičius per šias rūng*^ 
tynęs įmetė 27 krepšinius, Urne* • 
viČius su Jaciunskiu — po 14, 
Gurskis — 7, Pyragius — 6 irj 
Petkūnas — 5. Alkevičius ir Kitasg 
šiose rungtynėse nedalyvavo^

TAURAS — VENTA 22:41 
(9:20)

Kovos pradžia su latviais ne-.- 
buvo bloga, bet vėliau taškas P<>\, 
taško Venta pradėjo kopti auk*,| 
štyn, nors mūsų komandos kapito- 
nas ir bandė visais būdais sušvel-' 
ninti rezultatus, keisdamas žaidė-A 
jus, bet tai nieko nepadėjo. Geri--? 
ausiai pasirodė senieji veteranai: 
šliužas su Merūnu. Krepšinius^ 
įmetė: Merūnas ir Petruška po 6, 
šliužas — 4, Visockas, Smarskis 
ir Giruckas — po 2. Prie koman- JI 
dos prisidėjo ir Karia su Rak- 
ausku.
VYTIS — CUMBERLAND, 2:1 1 

Gegužio 30 d. Vyčio futbolo 
komanda susitiko su Cumberlandoį® 
komanda, ligi šiol neturėjusia pra- ; 
laimėjimų. Australų spauda jauį 
iš anksto pranašavo mūsiškių pra-; 
laimėjimą. Rungtynės prasidėjo 
greitu ir kietu žaidimu. VytleS 
užviešpatavo aikštę ir kamuolys 
ėjo koja nuo kojos. Mūsiškiam^

neišnaudojo. Rungtynes įpusėJwi§ 
Vyčio centro puolėjas, prasiVė'dO 
pro kelis australų žadėjus, ganaį 
iš tolo įkirto nesulaikomą įvartį 
Žiūrovai sukėlė dideles ovacijas^ 
Po penkių minučių Sabaliauską^ 
įkirto antrąjį įvartį ir pirmas pU- 
slaikis baigėsi 2:0 mūsiškių nawj 
dai. Antras puslaikis buvo pra
dėtas šiurkštoku žaidimu. Cumber-'^ 
landui pasisekė įkirsti vieną įvartį 
o po to žaidimas perėjo į dar* 
šiurkštesnę formą.. Nepaisantį 
kad keli mūsų žaidėjai aikštėj# 
jau šlubavo, mūsiškiai ir toliau 
atkakliai kovojo. Teisėjo švilp 
rungtynės baigėsi 2:1 mūsiški’ 
naudai. Vytis per pirmąjį kėliu 
parodė pirmos rūšies žaidini 
tačiau antrojo kėlinio metu kiek 
apsilpo, gal dėl to, kad Kita# 
Sidabras ir Vrbickas buvo su 
Geriausiai aikštėje pasirodė: 
as, čiplys, Sadauskas ir Sidabrą 
Įvarčius laimėjo Kitas ir Sab 
auskas. Edą#
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