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ANGLIJOS 
UŽSIENIO 
POLITIKA
(Eltos bendradarbis D. Britani

joje J. Vilčinskas)
D. Britanijos min. pirm. W. 

Churchillis gegužio 11 d. užsienio 
politikos reikalais pasakytoj kal
boj pasiūlė didžiųjų valstybių vyr. 
galvų konferenciją, kurioje turėtų 
dalyvauti kuo mažesnis skaičius 
valstybių ir kuo mažiau žmonių. 
Savo ilgoje kalboje Rytų Europai 
jis teskyrė tik kelis žodžius, pra
sitardamas apie Lenkiją, kad ji 
turėtų likti buferinė, bet laisva 
valstybė tarp Vokietijos ir Rusi
jos. Opozicijos šulas C. Attlee pri
tarė svarbiausioms min. pirm, kal
bos mintims, ypatingai pabrėžda
mas reikalą, siekiant susitarimo su 
Rusija, nekelti visų didžiųjų pro
blemų iš karto, bet bandyti “iš
laisvinti vieną kitą rąstą iš įstri
gusio sieliaus”.

Tarp daugelio kitų parlamento 
atstovų, dalyvavusių diskusijose 
ir kalbėjusių Egipto, Korėjos ir 
apskritai Rytų klausimais, keli at
stovai atkreipė dėmesį į Rytų ir 
Vidurinės Europos kraštus. Sir 
W. Railkes, kuris, vienas iš nedau
gelio parlamento atstovų, savo lai
ku protestavo prieš Jaltos sutar
tį^ tarp kito pasakė: “Jeigu Ru
sijos vyriausybė ' tikrai nori ilga
laikio susitarimo, tai toks susita
rimas turi remtis platesniais pla
nais, ir į jį turi įeiti Vidurinės 
ir Rytų Europos tautų išlaisvini
mas,leidžiant toms tautoms neto
limoje ateityje ir su tarptautine 
kontrole apsispręsti, ar jos nori 
ateičiai surišti savo likimą su ko
munizmu, ar su Vakarų pasauliu. 
Kad ir koks bebūtų vienu ar kitu 
užsienio politikos klausimu susi
tarimas, dėl vieno dalyko aš esu 
visai tikras: mažosios Europos tau
tos turi teisę apsispręsti savo 
ateitį. Ilgalaikės taikos mes ne
pasieksime tik daliniu susitarimu. 
Karo metu ir po karo mes esame 
keliais atvejais pasižadėję, jog da
rysime viską, kad Vid. ir Rytų 
Europos tautos būtų laisvos. Jei
gu šiuo metu, kada yra kai ku
rių pažymių, jog Rusija yra lin
kusi būti klek nuolaidesnė, negu 
ji buvo netolimoje praeityje, mes 
galėtume pasiekti susitarimo, pa
gal kurį tarptautinėj kontrolėj di
džiosios valstybės atitrauktų savo 
kariuomenę iš tų kraštų,—tai jau 
būtų pirmasis žingsnis. Bet mes 
taip nedarome, sunku tikėtis, jog, 
pasikeitus vienam asmeniui, ku
ris tarp kitko buvo pirmtakūno de
šinioji ranka, ten įvyko visiškas 
nusistatymo pasikeitimas”.

Darbo partijos atstovas Percy 
Daines, pacitavęs Eisenhowerio 
žodžius, kad nė iš vienos tautos 
negali būti atimta teisė pasirin
kti savo valdžios formą ir ekonomi
nę sistemą, pastebėjo, jog kaip 
praktika parodė, nuolaidos, pada
rytos Rusijai po paskutinio karo, 
pasirodė esančios pražūtingos pa
saulio taikai. “Mes davėme pasi
žadėjimus Lenkijai — ir kas su 
ja atsitiko? Šiandien Lenkija la
biau nei prieš 100 metų yra Ru
sijos imperijos dalis”. Vengrijos 
prarijimas, kaip Rakosi prisipa
žino, galėjo įvykti tik su Rusijos 
parama. Rumunijoje, kaip pažy
mėjo Anna Pauker, komunistai 
užgrobė valdžią tik dėka “palan
kių sąlygų, kurias sudarė Sovie
tų kariuomenės buvimas krašte”. 
Mūsų sąžinė taip pat nevisai sva
ri dėl Čekoslovakijos.

P. Percy Daines, kreipdamasis 
į min. pirmininką, paklausė: “Ar 
mes nieko neturime pasakyti dėl 
visų tautų? Ar šie debatai taip ir

RIAUŠĖS VOKIETIJOJ
BERLYNAS. — Pereitą trečia

dienį daugelyje Rytų Berlyno mie
sto dalių buvo pasireiškę masiniai 
darbininkų judėjimai —demonst
racijos, vietomis išsiplėtusios net 
į riaušes. 40000 darbininkų apgu
lė vyriausiąją komunistų partijos 
būstinę. Jie akmenimis apmėtė 
policiją ir apstumdė partijos būs
tinės pareigūnus, bandžiusius su 
jais kalbėtis. Kitose vietose maiš
taujančių darbininkų minios apsu
po komunistų valdžios įstaigas ir 
šaukė: “šalin tokią valdžią! Palei- 
skit politinius kalinus! Duokit 
mums laisvus rinkimus!’’ Riauši
ninkai daugelyje vietų nuplėšė ko
munistų vėliavas, jų iškabas bei 
kitus komunistų valdžios ženklus. 
Raudonosios Armijos tankų gru
pės ligi pietų stebėjo riaušes pa
tylomis, gi po pietų įsimaišė į jų 
malšinimą. Du vokiečių darbinin
kai riaušininkai žuvo, kai bolše
vikų tankas juos pervažiavo. Vie
noje vietoje riaušininkų apsupta 
policija numetė savo ginklus ir pa
reiškė prisidedanti prie riaušinin
kų. Nemažas policininkų skaičius 
pasitraukė į Vakarų Berlyną. 
Riaušės prasidėjo po to, kai sta
tybos darbininkų kolona atžygia
vo prie komunistinės vyriausybės 
būstinės ir reikalavo, kad būtų 
atšauktas nuostatas, įpareigojąe 
darbininkus pakelti 10 procentų 
darbo našumą pasitenkinant se
nuoju atlyginimu. Tačiau netru
ko, kai ši demonstarcija išsiplėtė 
į politinio pobūdžio riaušes. Oku
pacinė Sovietų valdžia paskelbė 
Berlyne ypatingos apsaugos įsta
tymą ir įvedė draudžiamąjį laiką.

EGIPTAS PASKELB
TAS RESPUBLIKA

KAIRO. — Egipto ministeris 
pirmininkas generolas Naguibas 
paskelbė, kad Egipte panaikina
ma monarchija ir įvedama respub
likos santvarka. Visi karališkieji 
titulai liko panaikinti. Egipto res
publikos prezidentu paskelbtas ge
nerolas Naguibas. Prieš paskelb
damas šį Egipto valstybės sant
varkos pakeitimą, generolas Na
guibas atliko kai kuriuos pertvar
kymus Egipto ministerių kabine
te. Egipto gyventojams pranešta, 
kad naujai paskelbtoji krašto vi
daus santvarka truks trejus me
tus. Per tą laiką 50 asmenų spe
cialus komitetas paruoš Egipto 
konstituciją ir po trijų metų vi
suotiniu balsavimu egiptiečiai ga
lės tarti galutinį žodį dėl respub
likos sistemos ir išsirinkti respub
likos prezidentą. Ryšium su Egip
to naujos valstybinės santvarkos 
proklamavimu, valdžios įstaigų 
buvo paskelbta, kad Egipto užsie
nio politikoje neįvyks jokių pasi
keitimų.

pasibaigs nieko nepasakius apie 
juos? Ar mes norime parodyti, Jog 
mūsų tylėjimas reiškia, kad jie 
privalo amžiams likti vergijoje, o 
jų kraštai paversti Rusijos ūki
nio imperializmo kolonijomis? 
Yra liūdnas faktas, ir aš manau, 
tat turi slėgti kiekvieno mūsų są
žinę, kad yra milijonai žmonių, 
panašių į mus, gyvenančių ver
gų sąlygose, kuriose žmogus bijo 
pasakyti žodį savo kaimynui ar 
net savo šeimos nariui, nes už tai 
jį tuojaus suims valstybės polici
ja”.

Atstovas Percy Daines taip pat 
kreipėsi į savo partijos draugus, 
kurie nevisuomet sugeba įvertinti 
padėtį už geležinės uždangos.

BONNA. — Tik po poros dienų 
pasaulį pasiekė neabejotino tikru
mo žinios, kad Berlyno vokiečių 
darbininkų riaušės pasireiškė kone 
visose Vokietijos didesniuose mies
tuose. Vietomis riaušininkai puo
lė kalėjimus, bandydami išleisti 
politinius kalinius. Jena mieste su
kilę vokiečiai pakorė penkis vokie
čių komunistų policininkus. Mag
deburge riaušininkai paleido 230
kalinių, paskirtų deportavimui į 
Sibirą. Buvo sunaikinta ir didžiu
lė Leuna sintetinio benzino refine- 
rija. Didžiausios riaušės įvyko pa
čiame Rytų Berlyne, Leipcige, Che- 
mnitze, Magdeburge, Brandenbur
ge, Dailėje, Jenoje, Geroje ir Pot
sdame. Vokiečių sukilimą labai 
žiauriai malšino Sovietų Rusijos 
tankų bei šarvuočių daliniai dau
gely! vietų į maištaujančių žmonių 
minias paleisdami kulkosvaid
žių ugnį. Žuvusių nuo bol
ševikų tankų žmonių skai
čius nėra įmanomas nustatyti. Aiš-

NEPAPRASTAS ŽMONIŠKUMO ŽYGIS
SEOULAS. — UNo vardu vei

kiančiai amerikiečių taikos dele
gacijai pasirašius su Korėjos ko
munistais karo belaisvių likimo 
reikalu sutartį ir toliau abiem de
legacijom jau besiruošiant paskel
bti ir Korėjos karo paliaubas, Pie
tų Korėjos prezidentas Syngman 
Rhee, protestuodamas prieš jo kra
štui nenaudingus amerikiečių su
sitarimus su Šiaurės Korėjos ir Ki
nijos komunistais, visiškai ’nelauk
tai išleido įsakymą paleisti iš visų 
karo belaisvių stovyklų tuos Korė
jos karo belaisvius, kurie atsisako 
grįžti į komunistų valdomus savo 
kilmės kraštus. Pietų Korėjos ka
riniai daliniai, saugoję didesnę da
lį karo belaisvių stovyklų, tuoj 
ėmėsi vykdyti savo prezidento įsa
kymą ir tokiu būdu ligi šiol jau 
paleista daugiau kaip 27000 karo 
belaisvių. Daugelyje vietų ameri
kiečiai bandė sutrukdyti kalinių 
paleidimą, tad įvyko ginkluotų su
sirėmimų, kurių metu nemažas 
skaičius anti — komunistų karo 
belaisvių žuvo. Amerikiečiai šiuo 
metu gaudo paleistus karo belais
vius ir grąžina juos j belaisvių 
stovyklas.

CAMBODIA REIKA
LAUJA NEPRIKLAU

SOMYBES
PARYŽIUS. — Combodijos vy- 

riausybė per savo atstovą Pary
žiuje pareikalavo Prancūzijos vy
riausybę, kad jai būtų suteikta 
visiška nepriklausomybė nuo Pra
ncūzijos. Cambodia yra viena iš 
trijų Indokinijos valstybių suda
rančių su Prancūzija uniją. Perei
tą savaitę jaunas šios valstybės ka
ralius Norodom Sihanoul buvo ap
leidęs kraštą, siekdamas užsienyje 
daugiau pasitarnauti savo kraštui 
dėl visiškos nepriklausomybės. Co
mbodijos valstybės sekretorius 
Sam Sary pareiškė, kad Combodia 
gali sudaryti sąjungos ir draugiš
kumo sutartis su Prancūzija tik po 
to,kai jai bus suteikta visiška nepri
klausomybė. Sam Sary nusiskundė, 
kad Prancūzija ligi šiol nenorėjo 
suprasti laisvos Combodijos inte
resų. Išvykęs Combodijos ka
ralius įspėjo Prancūziją, kad jo 
kraštas glausis prie komunistų, 
jei Combodijai nebus suteikta vi
siška nepriklausomybė. Po kelių 
dienų karalius sugrįžo?

kiai žinoma apie 17 vokiečių žuvi
mą, tačiau aukų skaičius tikriau
siai siekia kur kas didesnį skaičių. 
Sovietų armijos karinis teismas 
Berlyne nuteisė mirties bausme 
Vakarų Berlyno gyventojų vokietį 
Willį Goettlingą. Mirties bausmę 
jam įvykdė karinis bolševikų ka
reivių dalinys, gi viešumai buvo 
paskelbta, kad sušaudytasis Willis 
Goettlingas organizavo darbinin
kų riaušes, veikdamas pagal “sve-
timos valstybės nurodymus”. So
vietų saugumo organai suėmė dide
lį skaičių vokiečių.

BERLYNAS. — Per. penktadie
nį dideli neramumai prasidėjo R. 
Vokietijos Aue uranijaus kasyk
lose ties Čekoslovakijos siena. Kaip 
pirmadienio “Daily Telegraph pra
nešė 100000 vokiečių darbininkų 
sukėlė didžiules riaušes, kurias 
malšindami bolševikų tankai pa
vartojo kulkosvaidžių ugnį. Žuvo 
daugiau kaip 25 žmonės ir apie 
300 sužeista.

JSyngman Rhee žygis nepapras
tai sūjaudino ir nustebina visą 
pasaulį, šis Pietų Korėjos prezi
dento žygis yra laikomas dideliu 
smūgiu Vakarų demokratijų ir 
UNo prestižui. Anglosaksų spauda 
puola ir griežčiausiai smerkia Pie
tų Korėjos prezidentą ir jo vyriau
sybę. Vakaruose gyvai keliamas

SPRENDIMUS ĮVYKDYTAS
VAŠINGTONAS. — JAV Au

kščiausiam Teismui per. ketvirta
dienį panaikinus teisėjo Douglas 
mirties bausmės vykdymo atidė
jimo sprendimą ir JAV preziden
tui dar kartą atmetus malonės 
prašymą, Juliui Rozenbergui ir jo 
žmonai Ethel Rosenberg mirties 
bausmė buvo įvykdyta per. penkta
dienio vakarą. Juodu buvo pasodin
ti Sing Sing kalėjime “elektros 
kėdėn”. Prieš mirties bausmės 
įvykdymą jiems buvo leista dvi 
valandas paskutinį kartą pasima
tyti. Abu Rozenbergai, amerikie
čiai žydai, prieš porą metų buvo 
nuteisti mirties bausme po to, kai 
atitinkamas amerikiečių teismas 
pripažino juodu kaltais dėl perda
vimo Sovietų Rusijai labai svar
bių JAV atominio ginklo paslap
čių. Per du metu jų gynėjai išnau-

POVANDENINIS 
REKORDAS

LONDONAS. — Britų povande
ninis laivas Andrew perplaukė 
Atlando* vandanyną povandeniu 
nuo Beraudos ligi Anglijos kran
tų, tuo būdu atlikdamas 2500 
mylių kelionę. Britų admiralitetas 
nepraneša, per kiek laiko Andrew 
atliko šią povandeninę kelionę, 
tačiau manoma, kad jis mažiausiai 
išbuvo Joje 13 dienų. Tai pirmas 
povandeninis laivas perplaukęs 
Atlanto vandenyną povandeniu.

Vysk. Paltarokas gyvena 
Vilniuje

ELTA. — Paskutiniu laiku iš 
Lietuvos gautos žinios patvirtina, 
kad vyskupas K. Paltarokas vis 
dar tebegyvena Vilniuje. Savo di- 
spozijoj Jis turįs 107 kunigus, ku
rie aptarnauja parapijines bažny
čias. Šįmet buvę įšventinti 4 nauji 
kunigai, priklausą Vilniaus ir Pa
nevėžio vyskupijoms. Iš visko at-

LONDONAS. — Kaip praneša 
A.A.P., JAV, Anglijos ir Prancū
zijos kariniai komendantai Berly
ne pasiuntė Sovietų kariniam ko
mendantui griežtą notą, protes
tuodami ir pasmerkdami Sovietų 
panaudotas žiaurias sukilimo mal
šinimo priemones, žudant ir sun
kiai sužeidžiant didelį skaičių ber
lyniečių, kurių nemaža yra ir iš 
Vakarų zonos.

VAŠINGTONAS. — Kalbėda
mas spaudos konferencijoje, JAV 
prezidentas Eisenhoweris pareiš
kė, kad Rytų Berlyno darbininkų 
riaušės yra reikšmingas faktas, 
paneigiąs komunistų pasakas apie 
laimingą liaudį anapus geležinės 
uždangos.

BERLINAS. — Rytų Vokietijos 
vyriausybės išleistame komunikate 
teigiama, kad darbininkų riaušės 
Rytų Berlyne buvo sukeltos “sve
timų valstybių provokatorių ir 
fašistinių agentų”.

klausimas kaip prezidentą Syng
man Rhee “sudrausminti”.

Kaip ir reikalo laukti, Korėjos 
karo taikos derybos sustojo, nes 
komunistai pareikalavo visus pa
leistuosius karo belaisvius sugau
dyti. Amerikiečių kariniai daliniai 
šį komunistų reikalavimą dabar 
vykdo.

dojo visas JAV teismų apeliaci
nes galimybes. Visame pasaulyje 
komunistų kontroliuojamos orga
nizacijos bei paskiri asmenys at
kakliai bandė visokiariopais bū
dais Rosenbergus išgelbėti. Jų pa
sigailėjimo vienokiu ar kitokiu bū
du prašė ir kone visų tikybų dva
sininkai, kurių tarpe ir keli katali
kų kardinolai, o taip pat savotiš
ką intervenciją bandė ir popiežius. 
Tardamas galutinį Rosenbergų liki
mo žodį, atmesdamas per. i>enk- 
tadienio popietį nuteistųjų malo
nės prašymą, JAV prezidentas Ei
senhoweris pareiškė, kad Rosen
bergų byloje JAV teismas atliko 
ypatingai kruopštų ir teisingą tei
sminį darbą, gi patiems Rosen- 
bergams buvo suteiktos visos gali
mybės savo byloje gintis.

M. LIETUVOS ATSTO
VAS VLIKe

ELTA. — Paskutiniame VLIKo 
posėdyje nutarta priimti į VLIKą 
mažlietuvių rezistencijos atstovą. 
Mažlietuvių rezistencijos centras 
dabar yra Amerikoje, jos valdybos 
narių dalis gyvena Kanadoje, o 
kita dalis — Čikagoje. Centras 
šiomis dienomis pranešė VLIKo 
pirmininkui M. Krupavičiui, kad 
jų atstovu VLIKan paskirtas E. 
Simonaitis, įžymusis mažlietuvių 
veikėjas.

rodo, kad parapijų ir kunigų skai
čius sumažėjęs apie 70%. Vienuo
lynai esą išblaškyti. Dar laisvi 
likę kunigai vienuoliai dirbą at
skirose parapijose. Turima žinių, 
kad kaikuriuose Vilniaus vysku
pijos didesniuose miestuose veikia 
valdžios paskirti bažnyčių admini
stratoriai. djmet Senuosiuose Tra
kuose mirė kun. Liudvikas Kliu
kas.

BALUTIS DALYVAVO 
I . VAINIKAVIMO

IŠKILMĖSE
ELTA. — Britų Imperijos kara

lienės Elžbietos II vainikavimo 
proga Lietuvos ministeris B. K. 
Balutis įteikė oficialų sveikinimo 
raštą, kuriuo pareiškė visos lietu
vių tautos linkėjimus karalienei 
Elžbietai II, jos Vyriausybei bei 
visai britų tautai. Sveikinimo raš
te pareikšta padėka D. Britani
jai už jos paramą Lietuvai beko
vojant dėl nepriklausomybės, atsi
sakymą pripažinti Sovietų okupa
ciją de jure, suteikimą pabėgėliams 
globos ir kt Lietuvos ministeris 
Londone sveikino savo, Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos užsienyje, 
jos šefo ir Vyriausiojo Išlaisvini
mo Komiteto vardu. Be to, specia
liai buvo paminėtos taip pat lietu
vių organizacijos D. Britanijoje 
bei visame britų Commonwealths. 
Lietuvos ministeris Londone B. K. 
Balutis, pasiuntinybės patarėjas 
V. Balickas su žmona ir pasiunti
nybės attache V. Varkala su žmo
na buvo pakviesti ir dalyvavo ka
ralienės Elžbietos II vainikavimo 
iškilmėse.

D. Britanijos ambasadoriaus ir 
konsulų pakviesti, JAV-se suruoš
tose vainikavimo proga iškilmėse 
taip pat dalyvavo Lietuvos minis
teris Vašingtone P. Žadeikis Ir 
konsulai J. Budrys, Dr. P. Dauž- 
vartfis, A. Šalna ir Dr. jr. "įleiskiš.

Atskirti nuo pasaulio
ELTA. — Kaip praneša “Ost- 

-West-Kurier” savo Šių metų Nr. 
19 laidoje, Sovietų Rusijos atlasai 
jų laikinai okupuotą šiaurinę Ryt- 
prūsių dalį, vadinamąją Kalinin
grado sritį, yra jau atžymėję kaip 
integralinę SSSR teritorijos dalį. 
Laikraštis pažymi, kad dar ir Ši
andien Rytprūsius skiria vieną 
nuo kitos dvi geležinės uždangos. 
Pajūrio sritis iki pat Klaipėdos 
yra kimšte prikimšta kariuomenės, 
o karinių įtvirtinimų žiedas ro
do stipriausią tos rūšies koncen
traciją. Prie Aistmarių pastatytos 
septynios V ginklų stotys ir dau
gybė radaro stočių. Piluva su 
Klaipėda sujungta dvidešimčia 
fortų, kurių patrankos atsuktos į 
pačius šiauriausius Vakarų gyny
bos narius. Sritis tarp Karaliau
čiaus, Isrutės ir Tilžės yra tiesiog 
hermetiškai atkirsta nuo likusio 
pasaulio. Net ir pietinę Rytprūsių 
dalį okupavusiems lenkams neleid
žiama laisvai vykti per spygliuoto
mis vielomis, apsauginiais bokšta
is ir kulkosvaidžių lizdais susti
printą sieną. Laikraštis toliau 
skelbia, kad Šiuo metu Rytprū
siuose esą apie 800000 Sovietų ka
reivių ir civilių. Iš Jų 100000 
gyvena tik^viename Karaliaučiuje. 
Iš 450000 valstiečių ir darbininkų, 
įkurdintų 1946—1948 m.m. Ryt
prūsiuose iš centrinių Rusijos 
dalių, tik iki 1947 m. rudens apie 
80000 grįžo slaptai atgal. Vokie
čių belikę nedaug. Jų kolonijos 
dažnai iki 800 žmonių dydžio ke
liaujančios iš vienos vietos į kitą. 
Jos susisiekiančios su antibolše- 
vikiniais partizanų daliniais, vei
kiančiais Baltijos valstybių terito
rijose. Lenkų ukupuotoje srityje 
daugumą naujai kurdinamų gyven
tojų sudarą naujakuriai iš Vilni
aus srities ir šiaurinių Lenkijos 
sričių. Geležinkelio Unija tarp 
Varšuvos ir Karaliaučiaus, skirta 
pervežti lenkų reparacinėms gėry
bėms į Sovietų Rusiją, nepaisant 
stiprios apsaugos, nuolatos yra 
puolama partizanų. Daugiausiai 
iš jų pasireiškia “Husarų Divizi
jos” ir “Miško Brolių” atskiri 
vienetai.

1
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NEBEREIKALINGAS PARTNERIS MIRĖ PROF. P. JAKUBĖNAS NUOSAVYBĖS
Pasaulio spaudoje šiuo metu 

labai daug rašoma apie Pietų Ko
rėjom prezidentų Syngman Rhee, 
atkakliai atsisakanti priimti Ko
rėjos karo paliaubų sutarties są
lygas. , Kietas jo pareiškimas, kad 
toliau jis kariaus nors ir vienas 
ne tik stebina pasaulio politikus, 
bet ir kelia jiems didelio susirū
pinimo, kai naujais kompromisais 
laimėta taikos šakelė atsiduria ne
tikrumam Ligšiolinės amerikiečių 
politikų bei generolų pastangos 
perkalbėti 78 metų amžiaus ko
rėjiečių vadą nuėjo niekais. Ne
pagelbėjo ir tų pačių laisvės te
momis daug šnekančių amerikiečių 
spaudimai bei grasinimai—Syn
gman Rhee vis dar tebeatsako, 
kad jis vienas toliau garbingai ir 
ištikimai kariaus prieš savo kra-

Protingos
Kalbos

Pasaulio spauda šu plačiais ko
mentarais paskelbė Ridgway Įpė
dinio busimojo Atlanto sąjungos 
karinių pajėgų vyr. vado gen. A.M. 
Gruentherio pareiškimą, pasaky
tą Italijoje Anzio karių kapuose, 
minint amerikiečių karžygių dieną. 
Juo laisvasis pasaulis buvo įspė
tas, kad nepasiduotų bolševiki
niams viliojimams ir nemažintų 
savo karinio pajėgumo nusigink
luodamas. Gruentheris pažymėjo, 
kad jei norime laisvę, taip sunkiai 
iškovotą per Antrąjį Pasaulinį ka
rą, ir toliau išsaugoti, tai turi būti 
sudarytos trys sąlygos: 1) nelei
sti suskaldyti Š. Atlanto sąjungos 
gynybinį pajėgumą; 2) laisvojo pa
saulio politinės priemonės, siekiant 
nusistatytųjų tikslų, turi būti vie
ningos ir 3) laisvosios tautos turi 
ryžtingai ir su atsidėjimu tol sti
printi savo gynybinį pajėgumą, 
kol su laiku pavojus visai išnyks. 
Kaip pranešė amerikiečių žinių 
agentūra A.A.P., JAV spec, am
basadorius EuropojeFr. L. Ander
sonas savo kalboje amerikiečių ka
rių kapuose Fere en Tar- 
denois pareiškė, kad tie, kurie šia
ndien tik žodžiais sakosi laisvę my
lį, bet tai laisvei ginti nenori dė
ti jokių aukų, iš tikrųjų tik komu
nistams padeda. — E. 

što užpuolikus ir nesutiks, kad pu
sė Korėjos pasiliktų komunistų 
rankose. Daugeliui Vakarų demo
kratijų Syngman Rhee dėl savo 
pareikšto nusistatymo garbingai 
ginti šalies laisvę yra jau pasi
daręs taikos ardytoju, demokra
tijos priešu ir pasaulio ramybės 
drumstėju. Visai eilei anglosaksų 
ir Vakarų Europos laikraščių Syn
gman Rhee jau yra pasidaręs kur 
kas blogesnis ir pavojingesnis, kaip 
Malenkovas ar komunistinės Kini
jos vadas Mao Tse-tung. Gi tūlas 
australų laikraštininkas Selkirk 
Panton, sydnėjiškiame “The Sun” 
kasdie savo nerimtų samprotavimų 
skiltyse “It’s my opinion” prirašąs 
dažnai net vakarykščiams savo tei
gimams prieštaraujančios rašlia
vos, neseniai jau apšaukė Pietų 
Korėjos laisvės kovotoją Syngman 
Rhee bepročiu ir diktatorium. Per 
tris metus kovoję Korėjos fronte 
už demokratines idėjas, Vakarų 
sąjungininkai nepajėgė tų idėjų 
apginti dviejų milijonų žmonių 
aukomis ir sustojo prie pirmos pro
gos, kai jiems buvo pakišta atbu
la ranka nuskurusi taikos šakelė.

Per paskutiniuosius 15 metų 
daugybė Vakarų pasaulio demo
kratiškai rinktų vadovų ne tik ne
sugebėjo apginti savo tautų prieš 
ta pačia demokratine skraiste be
sidangstantį užpuoliką, bet ir pa
dėjo jam savo neišųiintimi įsistip
rinti oknpaciniame soste. Už savo 
pasirinktų ir parlamentuose užliu- 
liuotų vadų kvailumą ir krimina
linį jų naivumą visa eilė tautų su
mokėjo vergijos kaina. Tuo tarpu 
ne baltaodis Korėjos tautos 'rin
ktasis vadas ryžtasi visai kitaip 
pasielgti ir atsisako eiti tuo ke
liu, kuris tradiciniu būdu Vakarų 
didžiųjų demokratijų yra nurodo
mas vakarykščiams savo draugams, 
kai jos pačios prilimpa prie nema
lonių dalykų.

Syngman Rhee už Korėjos tau
tos laisvę pradėjo kovoti susilau
kęs vos 19 metų amžiaus. Tą kovą 
toliau jis tęsė per visą savo gy
venimą. šiandie jis jau 78 metų 
amžiaus senelis, tačiau tebėra ly
giai tiek pat ryžtingas, kaip ir 
prieš 50 metų, kai buvo savo prie
šų įrakintas į medines kalades ir 
žiauriausiu azijatiniu būdu kan
kinamas. Nors jo gyslose ir teka 
karališkas kraujas, bet jis jau

Gegužio 30 d., eidamas 83-čius 
savo amžiaus metus, Weesene San
kt Galleno kantone, Šveicarijoje, 
mirė kun. prof. dr. Povilas Jaku- 
bėnas, Lietuvos Evangelikų-Refor- 
matų Bažnyčios generalinis super
intendentas. Velionis daugiau kaip 
2 metus išbuvo Šveicarijoje, kur 
gyveno evangelikų bažnytinės or
ganizacijos išlaikomoje senelių 
prieglaudoje.

Prof. Jakubėnas buvo palaido
tas Weeseno kapinėse birželio 2 
d. Bažnytines apeigas atliko ev. 
— reformatų kun. G. Breit iš Zu- 
ericho. VLIKo, Vykd. Tarybos, 
Mažosios Lietuvos Tarybos ir Švei
carijos Lietuvių Bendruomenės 
vardu atsisveikinimo žodį tarė 
šveic. LB tarybos pirmininkas dr. 
A. Gerutis, apibūdinęs šviesų ve- 
lionies asmenį ir jo didžius nuo
pelnus. Savo kalboje jis paminėjo, 
kad prof. Jakubėnas ir po mirties 
Svies kaip pavyzdys gyviesiems 
kovotojams už Lietuvos išlaisvi
nimą, be to, padėkojo šveicarų įs
taigoms ir labdaros organizaci
joms už velionies ir kitų tautiečių

anuomet, jaunystės dienomis, ne
matė savo kraštui išganymo mo
narchinėje santvarkoje ir išėjo 
prieš ją į kovą. Kalėjime kentėda
mas septynių metų bausmę, jis 
perėjo į krikščionybę. Iš kalėjimo 
1904 metais paleistas, išvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
kur studijavo teologijos mokslus. 
Po to, kai 1910 m. Harwnrdo uni
versitete baigė humanitarinius mo
kslus ir Princetono universitete' 
įsigijo filosofijos daktaro laipsnį, 
jis vėl grįžo į savo gimtąją Korėją, 
kurią ką tik buvo užėmę japonai. 
Jis keliavo po savo kraštą kaip mi- 
sijonierius, kad tuo būdu galėtų 
krikščionybės skelbėjo skraiste pri
sidengti savo politinę veiklą. Kai 
pamatė iškabintus skelbimus, kad 
už jo galvą okupantai siūlo šimtą 
tūkstančių svarų, pabėgo į Havajų 
salas. Per ilgus tremties metus 
jis su nepaprasta ištverme kovojo 
už savo tautos laisvę, išnaudoda
mas visas galimas progas japonų 
pavergtos Korėjos naudai. Kai 
1933 m. atvyko tautos laisvinimo 
reikalais į Tautų Sąjungos buvei
nę Šveicarijon, jis susitiko su au
strų kilmės Francesca Donner. Ji 
liko jam ne tik gera žmona, bet 
ir puikiu padėjėju politiniame dar
be, nors Francesca ir buvo 20 me
tų už jį jaunesnė.

Antrojo Pasaulinio Karo metu 
Syngman Rhee per radiją sukur
stė ir dirigavo rezistenciniam korė
jiečių judėjimui. Kai 1945 m. pa
gal amerikiečių susitarimą su So
vietais Korėja buvo padalinta į 
dvi zonas — šiaurės ir Pietų, Syn
gman Rhee sugrįžo ir 1948 m. jis 
buvo išrinktas Pietų Korėjos prezi
dentu. Tačiau 50 metų atkakliai 
kovota kova dar nebuvo baigta, 
nes ne -susas jo kraštas buvo išlais
vintas. Gi po poros metų jam teko 
išeiti į likiminę ginklo kovą, kai 
1950 metų sausio 25 d. šiaurės Ko
rėjos komunistai pagal Maskvos 
direktyvas užpuolė Pietų Korėją.

Pereitais metais Vakarų demo
kratijos labai susijaudino kai ku
riais Syngman Rhee žygiais. Kai 
svetimųjų valstybių agentų pavei
ktas jo valdomas kraštas norėjo 
juo nusikratyti, Syngman Rhee pa
skelbė ypatingą apsaugos įstatymą,’ i 
suėmė 12 vyriausių savo politinių 
priešų ir kreipėsi į kaimiečius, 
kurie išrinko jį vėl prezidentu.

Amerikiečiai ir anglai įspėjo Syn
gman Rhee dėl šių nedemokrati
nių veiksmų, tačiau tasai jų ne
paisė. Britai net pasiuntė lordą 
Alexanderį į Pietų Korėjos sosti
nę, tačiau ir tasai sugrįžo į Lon
doną, apgailestaudamas, kad ne
galėjęs gražinti' Syngman Rhee į 
demokratines vėžes. Tačiau nepai
sant šių nusižengimų demokratinei 
dorovei, Vakarų sąjungininkai to
liau kariavo Pietų Korėjos pusėje, 
visą laiką vietoje trypdami ir re
tkarčiais per vieną kitą kalną 
persirisdami, kad po kelių dienų 
vėl nuo jo nusiristų atgal.

Gi šiuo metu, susilaukę išsiilgtų 
karo paliaubų išvakarių, Vakari: 
sąjungininkai nervinasi, kaip su
sitvarkyti su nusibodusiu laisvės 
kovotoju. Jei Syngman Rhee kieto 
savo nugarkaulio prieš Vakarus 
nenulenktų, taj bene neatsitiktų 
taip, kad karo išvarginti Pietų 
Korėjos politikai, kai kieno pade
dami, patalpins šį laisvės kovos 
fanatiką į “saugią apsaugą”, kaip 
tai anais metais buvo pasiūlęs ir 
lordas Alexanderis.

J. Žukauskas.

KLAUSIMU
Tiek tėvynėje, tiek ir už Jos sie

nų lietuviams, ypač tremtiniams, 
rūpi, kaip bus išspręstas nuosavy
bės klausimas būsimoje laisvoje 
Lietuvoje. Dar daugiau: tuo da
lyku taip pat domisi net ir nelie
tuviai, buvusieji N. Lietuvos pi-į< 
liečiai. Nuosavybės reikalu buv^W 
nemaža rašyta spaudoje, būta gy* į/ 
vų diskusijų įvairiuose lietuvių 
susirinkimuose bei studijinėse ko- O 
misijose.

Nuosavybės klausimas yra tvir- . 
tai užfiksuotas visose Lietuvos 
konstitucijose. Tas dėsnis nebuvo N 
paneigtas taip pat vykdant Nepri-- | 
klausomybės laikais žemės refor- | 
mą, atnešusią beatsistatančiam į 
kraštui tiek gero. Už privačią nuo
savybę, kaip principą, taip pat pa
sisakė Lietuvos Ūkio Atstatymo 
Studijų Komisija ir įvairūs to 
klausimo specialistai, iš pagrindų 
studijuodami busimosios Lietuvos 
ūkinio atstatymo planus. Galiau
siai tuo reikalu savo žodį tarė ir $ 
VLIKas, vyriausiasis iš Lietuvos įj 
laisvinimo veiksnių, plenume pri- Aį 
imdamas savo pirmininko M. Kru- < 
pavičiaus pateiktąją rezoliuciją Jfc. 
Joje sakoma, kad visus okupante^^ 
išleistus įsakymus ir patvarkymus 
VLIKas laiko niekingais. VLIKas 1 
dar kartą patvirtina, kad J
jis taip pat pasisako už visose 
Lietuvos konstitucijose įsakmiai J
atžymėtą privačios nuosavybės 
principą, betgi paliekant valstybei 
teisę nuosavybę reguliuoti. Kaip 
konkrečiai nuosavybės klausimas 
turės būti tvarkomas, pasakys iš
laisvintosios Lietuvos seimas, pri
imdamas nuosavybės reikalu ati
tinkamą įstatymą.

Nėra jokio abejojimo, jog tuo 
pačiu bus atitaisyta visiems Lie
tuvos piliečiams padarytoji skriau
da. Tiesa, bus nemaža technikinių 
sunkumų, teks atsižvelgti į realias 
krašto ir tarptautines sąlygas, į 
platesnio masto ūkinius planus ir 
kuriamą naują socialekonomifię

globojime Iš Frankfurto a/M į 
j laidotuves atvykęs kun. Barnelis 

kalbėjo velionies artimųjų ir Lietu
vos evang.-reformatų bažnytinio 
sinodo vardu, ypač sustodamas 
ties prof. Jakubėno nuopelnais 
bažnytinėje srityje. Kapas sken
dėjo vainikuose ir gėlėse. Vaini
kus, be kitų, padėjo VLIKas ir 
Vykd. Taryba, šveic. L. Bendruo
menė, Lietuvos Evang.—Reforma
tų Bažnyčios Sinodas, šveicarų 
bažnytinės organizacijos ir kt.

Velionies sūnus muzikas Vla
das Jakubėnas ir duktė yra įsikū
rę JAV—se. Velionis lietuvių gy
venime yra išvaręs gilią vagą, 
ypač daug prisidėdamas prie re
liginio gyvenimo ir švietimo plė
timo. Velionis buvo gimęs Biržų 
apskrityje 1871 m. balandžio 11 d. 
Gimnaziją baigė Mintaujoje, o te
ologiją licenciato laipsniu Tartu 
un—te. Pradėjęs eiti reformatų— 
evangelikų kunigo pareigas, pla
čiai įsitraukė į visuomeninį gyveni
mą. Steigė liaudžiai knygynėlius, 
organizavo kooperatyvus, telkė ug
niagesius, 1908 m. Biržuose įsteigė 
keturių klasių mokyklą, išleidusią 
apie 300 susipratusių lietuvių, 
1913 m. ten pat lietuvišką spaustu
vę pigioms knygoms leisti.

Per karą Petrapilyje dirbo nuo 
karo nukentėjusiems šelpti centro 
komitete, Voroneže mokytojavo M. 
Yčo gimnazijoje, Biržuose įsteigė 
po karo gimnaziją, suorganizavo 
smulkaus kredito banką ir kt. 
Ypač daug nudirbo organizuoda
mas visoje Lietuvoje lietuvių evan
gelikų reformatų gyvenimą. 1919 
m. sušaukė pirmąjį N. Lietuvos 
ev. —reformatų sinodą. 1922 m. 
Jakubėnas buvo išrinktas Lietu
vos Ev. —Reformatų Bažnyčios 
superintendentu, 1925 m. —gene
raliniu superintendentu. Lietuvos 
Universitete buvo Evangelikų Te
ologijos Fakulteto dekanas. Nuo 
1926 m. iki pat bolševikų okupa-
cijos redagavo dvisavaitinį “Sė
jėją”. Prof. Jakubėnas yra para
šęs visą eilę mokslo veikalų ir dau
gelį kartų atstovavęs Lietuvos 
evangelikams įvairiuose tarptau
tiniuose kongresuose.

pusės,santvarką, tačiau, iš kitos 
netenka abejoti, kad įvesto 
vietizacija bus likviduota i/ 
to gyventojams padarytoji" skriau
da atitaisyta. — ELTA.

LENKŲ RAŠYTOJAS ZYGMUNT NOWAKOWSKI APIE LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIUS.

“Britanijos Lietuvio” 
bendradarbis kreipėsi į | 
žinomą lenkų rašytoją ir 
publicistą dr. Z. Nowako
wski, laisvės dienomis 
viešėjusįį Kaune, prašyda
mas pasisakyti, kaip jis 
žiuri į lietuvių - lenkų 
santykius, žemiau spaus
diname šį dr. Z. Nowako- 
wskio laišką, kurį jis ma
loniai teikėsi prisiųsti Bri
tanijos Lietuvio Redakci
jai. Dėl savo aktualumo 
ir įdomumo šis laiškas pa
teikiamas ir Mūsų Pasto
gės skaitytojams. — Red.

rf’ '■
Linkiu Jums nuoširdžiai grįš- 

ti ne iš “naktinės”, bet iš tolimos 
ir ilgos iškylos į Jūsų Tėvynę. 
Prisiekiu Perkūnu, kad sakau tei
sybę. Jūsų kraštas Jums yra gra
žiausiu pasaulyje kraštu, kaip 
mums pasaulyje yra gražiausiu 
kraštu Lenkija. Ir Jums, ir mums 
yra nepaprastai bloga be nuosavų 
namų, kuriuos matome dabar vi
same puikume,nes jų esame netekę. 
Mūsų dalia yra vienoda, nes taip 
buvo, yra ir bus, kad kai maras 
turi užpulti Lietuvą, tuo pačiu už
puola Lenkiją. Ir priešingai, ma
ras, užpuolęs Lenkiją užpuola ir 
Lietuvą. Pagaliau, gal Jums dar 
blogiau, negu mums. Nesivaržyda
mi šitoje plotmėje, turime pasaky
ti, kad mes turime ryšius nors ir 
su dalimi Lenkijos, ir iš esmės ži
nome, kas ten baisaus vyksta, tuo 
tarpu kai Jūs, kaip man atrodo, 
esate daugiau palikti spėliojimams. 
Bet, kad Jums ir mums yra blo
ga, nėra mažiausios abejonės.

Vienas Jūsų malonus tautietis 
pasakojo, kad didysis Jūsų rūpes
tis —išlaikyti tremtyje tautišku
mą jaunoje lietuvių kartoje. Mes 
pažįstame šį rūpestį taip pat. Lin
kiu Jums, kad visi grįžtute iš to
limos iškylos lietuviais, kaip kad 

trokštu, kad mes grįžtume į mūsų 
namus lenkais. Kadaise skaičiau, 
kad kur kas esate turtingesni liau
dies daimųnis negu mes. Mūsii 
Oskar Kolberg sužymėjo apie dvi
dešimt tūkstančių motyvu, tuo tar
pu kai Jūs turite per šimtą tūks
tančių. Tegu nė viena Jūsų dainų 
nežūsta kryžiaus kelyje. Tas dai
nas dainuodami, griškite į savo 
Tėvynę. Bet, gal būt, mano abejo
nės yra bereikšmės, nes pasakyta, 
kad daina nežūsta.

Kreipėtės į mane, feljetūnistą 
—vaidilą, su garbingu pasiulymu 
parašyti straipsnį Jūsų savaitraš
čiui. Garbė? Suprantama, bet šis 
tas ir daugiau. Nepameluosiu, sa
kydamas, kad prieš atsisėdant prie 
mašinėlės apėmė mane džiaugsmas, 
kartu ii’ pekliška baimė. Lietuviai 
nori kad lenkas šimtaprocentinis 
ir be to šovinistas (apie šį mano 
“šovinizmą” kiek vėliau) parašy
tų keletą žodžių Jųjų laikraščiui. 
Pridurkime, kad esu krokuviškis, 
o kiekvienas krokoviškis yra grei
tas, nesivaldąs ir turi neišplikytą 
burną. Iš kur tai kilę, nemoku 
išaiškinti, bet žinau kad *ne kas 
kitas, tik Voldemaras apibūdino 
Krokuvos miestą daugiau lietuviš
ką, negu Kaunas.

Jūs mane pažįstate, kaip piktą 
pinigą ir nežiūrint šito, o gal kaip 
tik del to, šį laišką rašydamas tie
siu ne vieną pirštą, bet visą ran
ką. Ką turėčiau daryti? Nebent pa
daryčiau tai, ką padarytų kiekvie
nas lenkų rašytojas, analoginėje 
situacijoje: spaudžiu šią ranką la
bai stipriai. Dabar nėra tai kokia 
nors unija, sakysime, Liublino, ar 
net Horodlės, nei Krėvės sutartis, 
bet šį faktą galima laikyti asme
niška unija, kuri man suteikė iš 
tikrųjų džiugų malonumą.

Spausdamas ranką, privalau šia
me mano tikėjimo straipsnyje, pri
eiti prie trumpos išpažinties. Bu
vo, iš tikrųjų buvo, tarp manęs ir

lietuvių rašytojų ar laikraštininkų 
tam tikri nesklandumai, rūpesčiai 
ir ginčai. Imsime metus 1935 ir 
1939. Pirmame atvejuje prisipažį
stu prie kaltės, parašęs straipsnį, 
leisdamas sau panaudoti, beveik 
tokį stilių, kokį prieš lietuvius pa
naudojo garsus publicistas ir dar 
geresnis barnius ir nenuorama kun. 
St. Orzechowski, maždaug prieš 
kokius keturis šimtus metų. Kas 
žino, ar ne jis ištaisė, kad taip mū
sų nemėgstate? Gal būt.

Antrame atsitikime — jau nep- 
recizuosiu — kaltė anaiptol ne ma
no pusėje. Nesutapo nuomonės 
Kaune, ir demonstratyviai turė
jau sutrumpinti savo viešnagę prie 
Nemuno. Teko man atsisakyti 
daugelio asmeniškų iškylų pasakiš
kai gražių Jūsų krašto vietų. Gai
liuos! O, kaip gailiuos! Iki šios 
dienos mąstau apie tuos miškų 
kalnelius, apie žaliąsias pievas, 
plačiai prie melsvojo Nemuno iš
sidėsčiusias iki šios dienos svajoju 
apie laukus, įvairiaspalviais ja
vais pasipuošusius, kviečiais pa
auksuotus, rugiais sidabruotus. 
Gal kada nors aš juos dar pamaty
siu?

Na, bet įvyko. Ir įvyko blogai, 
gal net kvailai įvyko, nes tai įvy
ko 1939 m., liepos mėn., keletą sa-1 
vaičių prieš karą, dėl kurio ir mes 
ir Jūs netekome pastogės, šian
dien susitinkame, keturioliktais ka
ro metais, prie Temzės, kuri ang
lams yra tokia graži, kaip Jums ir 
mums Nemunas. Esam senesni, 
žymiai senesni. Tremties metus 
reikia skaityti ne dvigubai, tai bū
tų per maža. Beveik šimtą ketu
riasdešimt metų, kai aš apleidau 
Lenkiją, o Jūs ne kiek trumpiau 
esate tremtyje. Jau neberašyčiau 
tokio straipsnio, koks mano plun
ksnos pasirodė 1935 metais. Ma
nau, esu beveik tikras, kad jei at
važiuočiau pas Jus viešnagėn, į 
puikųjį Kauno slėnį, neturėčiau

demonstratyviai sutrumpinti vie
šėjimo, bet pasilikčiau ilgiau ir 
pakviesčiau Jus į Krokuvą, kad 
akivaizdžiai galėtumėte įsitikinti, 
kiek daug jis yra lietuviškas, tik
riau pasakius, jogailiškas.

Malonūs Ponai, esu ne politikas, 
bet rašytojas, tačiau nenoriu sau
sai išsisukinėti, lygiai kaip neno
riu pilti alyvos į lietuvių lenkų 
nesantaikos židinį. Savo paties pa
vyzdžiu ii’ asmeniška patirtimi pa
siremdamas, tvirtinu, lead įvyko 
tam tikri pasikeitimai. Jei parei
kalavote keletos žodžių, nevalia 
man atsikalbinėti Mickevičiaus iš
traukomis, nors susijaudinęs skai
čiau jo žodžius Jūsų Kauno mu
ziejaus marmure, auksu įrašytus. 
Ar tie žodžiai dar ten yra — ne
žinau, bet žinau, kad, jei juos iš 
ten barbarai pašalino, Jūs vėl grą
žinsite.

Nevalia man grįžti į praeities 
laikus, į plusquamperfectum Len
kijos — Lietuvos bylas, į kurias 
Jūs tikriausiai kiek kitaip žiūrite, 
negu mes. čia, tremtyje, nėra Al
donos, Gedimino dukters, nei Kazi
miero Didžiojo, kaip nėra Jadvy
gos ir Jogailos. Horodlės unijos 
žodžiai turi tam tikrą burtą, bet 
kai kas juos gali pripažinti išpūs
tais: “Meilė kuria teisę, valdo ka
ralystėmis. .. Todėl, mes visi susi
rinkę, alsuojame jos pamaldžiu įk
vėpimu, susijungėme ir susivieni
jome,. .. ir t. t.” Taigi, kaip tik ir 
yra tiesa, kad paskutiniais laikais 
pies nesusivienijome ir nesusijun- 
gėm, nors kitas ir didelis istorinis 
abiejų mūsų tautų dokumentas, tei
singai byloja, kad “Suvienyta ga
lybė yra stipresnė už suskaldytą”.

Bet žinau, kad senienos nemė
giamos, todėl kalbėkime paprastai, 
nesikvietę talkon tolimos praei
ties. Mūsų žymus rašytojas Ste
fan Žeromskį, sakė, kad Lenkija 
guli tarp dviejų triuškinančių ma

lūno ratų, tarp Rusijos ir Vokie
tijos. Manau, kad galima tą patį 
pasakyti ir apie Jus. Kai 1939 me
tais rusai ir vokiečiai pasidalino 
Lenkiją, netrukus ir Lietuva nete
ko nepriklausomybės. Ryšys tarp 
šių dviejų faktų yra nepaneigia
mas. Kai paskutiniuoju metu pre
zidentas Eisenhoweris ėmė kalbėti 
apie išlaisvinimą už geležinės sie
nos valstybių ir tautų, lietuviškos 
ir lenkiškos širdys plakė tuo pačiu 
ritmu . Kai paskutinėmis dieno
mis Sir Winstonas, užuot kalbėjęs 
apie išlaisvinimą (liberation), ėmė 
blūdyti apie vergijos sušvelninimą 
(“liberalisation”), apėmė ir Jus ir 
mus vienodas pyktis. Kai britų 
spaudoje skaitome, kad esanti kaž
kokia galimybė susikalbėti Vaka
rams su Rusija, apima ir Jus ir 
mus toks pat juokas. Kai pasta
ruoju metu prancūzas, ministeris 
Bidaut, Strasbutge preiškė, kad 
vakarų valstybės turėtų imtis asi
miliacijos politikos pabėgėliams iš 
už geležinės sienos, apėmė mus vie
nodas paniekos jausmas. Norime 
likti lenkais, kaip Jūs norite likti 
lietuviais.

Čia kaip tik vieta išsiaiškinti 
mano laukinį, nepažabotą šoviniz
mą, kuris diena iš dienos auga, pa- 
sireikšdamas tame, kad visa, kas 
lenkiška, man atrodo geriausia. 
Esu senas žmogus, išaugęs Wys- 
piansko dvasioje, kurio šoviniz
mas telpa šituose žodžiuose: “Ir 
neįžeisiu nieku kaimyno jausmų 
ir neįžeisiu artimo akies, bet pa
sotinsiu širdį savo ir mintis savo 
visas pasotinsiu, štai, statau Len
kiją! Mano nuosavybė ir mano rei
kalas yra, kurio nenupirks nuo 
manęs mano kaimynas, nei brolis, 
nei vagis neišplėš ir nepagrobs”...

Lenkijos ir Lietuvos nepirko nei 
kaimynas, nei brolis, bet vagis iš
plėšė ir užgrobė. Vagis, tikriau sa
kant, vagys. Tie patys. Iš esmės 
esu priešininkas samprotavimo: 
“Kas būtų, jeigu būtų”.bet tuo 
atveju kertu tiesiog ir pasakysiu, 
kad genialusis lietuvis, Juozas Pil
sudskis, nesugebėjo ir neišsprendė

lietuvių — lenkų reikalo taip, kaip 
pirmomis Jūsų ir mūsų nepriklau
somybės dienomis turėjo būti iš
spręstas.

“Visas rūpestis tame, kad abu 
norėt drauge”. Nenorėjo nei vie
nas, nei antras, arba vienas norė
jo kitaip, negu antras. Ir viena 
ir antra pusė baigė fatališkai. Pil
sudskio pergalė 1927 m. gruodžio 
7 d., Genevoje buvo efektinė, bet 
problematinė. Į klausimą “la paix 
ou la guerrer” krito tylus atsaky
mas — “la paix”. Tai viskas.

Kas būtų, jei iš tikrųjų užvieš
patautų santaika tarp Lenkijos ir ,, . 
Lietuvos, tai yra santaika, kuri ne- </. 
įžeistų jausmų ir akies abiejų tau
tų? Nežinau, bet man atrodo, kad 
mūsų valstybių nepriklausomybės 
galėtų ilgiau tęstis abiejų susikir- 
tusių pusių naudai. Nepaisant vis- 
ko, grįštu į garbingas senienas, 
prie plusquamperfectum, kur sa- 
koma, kad “Suvienyta galybė yra 
stipresnė už suskaldytą”.

Jūsų malonią propoziciją trak
tuoju kaip draugiškos kurtuazijos 
išraišką lietuvių lenkui. Tai nėra 
taip maža, kaip galėtų tai atrody
ti, bet tuo pačiu ne tiek daug, kad 
nuo šio apsvaigčiau ir matyčiau 
tame įvykyje sąjungą londoniškėj 
unijoj, abiejų tautų, kurios abi at- 
sidūrusios po vežimu. Ne, tokiu 
megalomanu nesu! Nors tarpusa- 
vyje ir nepalaikome diplomatinių'' - -
ryšių, niekas neužtvenkia kelio -
pradžiai kolegiškiem satykiams. '
Rašytojai kai kada būna geresni 
diplomatai, negu profesionalai.

IŠ kur grįžta lietuviai? Iš Lon
dono, Manchesterio, New Yorko, 
Chicagos, iš tremties. Su kuo lie
tuviai grįžta? Su lenkais. Ir vieni 
ir kiti grįžta į savo Tėvynę. Ką jie 
su savim veža? Ne lobius turtin
gus, nors turtingesni išmintimi, 
kurią jiems suteikė ta pati, bend
ra, vienoda nelaimė, kuri sudaro 
tragišką, bet didžią platformą san- > 
taikai.

ZYGMUNT NOWAKOWSKI
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ATBUNDA MOLIO PIRKELES
Britų karinės ekspedicijos ir tei

smai nesustabdė Mau Mau keršto. 
Kovo pabaigoje buvo didžiausias 
užpuolimas. Nakčia Lari kaimo 
britams lojalių gyventojų trobelės 
buvo padegtos, ir iš ugnies bėgą 
žmonės išžudyti. Tuo vienu kartu 
žuvo apie 150 vietinių gyventojų. 
Priskaitoma, kad iš viso nuo Mau 
Mau rankos žuvo apie 300. Britai 
po paskutinio užpuolimo pasiuntė 
lėktuvais naujus kariuomenės da
linius.

Spalio mėnesio saulė jau buvo 
arti laidos. Jos paskutiniuose spin
duliuose linksmai maudėsi ponų 
Dawsonu farma prie Bungalovo, 
toje mažai žinomoje britų koloni
joje Kenya, rytų Afrikoje. Namuo
se viskas buvo kaip paprastai. Po
nia Dawson verandoje pateikė po
rai svečių ir savo vyrui vakarienę. 
Elektros šviesoje spindėjo ant 
stalo sidabras ir porcelanas. Pris
lopintas radijas tyliai skleidė šokių 
muziką iš Kairo. Juodi tarnautojai 
su baltais švarkeliais vikriai ir ty
liai sukosi basomis kojomis į kiek
vieną šeimininkės mostelėjimą. 
Prie verandos sustoję du jeepai 
galėjo būti ženklas, kad tik už 65 
kilometrų nuo šios farmos yra Ke- 
nyos sostinė Nairobi su savo septy
niais kinais, trimis moderniais 
viešbučiais, moderniu miestišku 
gyvenimu.

Bet šis vakaras buvo kažkuo ne 
toks kaip kiti. Kai tik juodas tar
nautojas savo basomis pėdomis ty
liai prisiartindavo iš užpakalio ir 
pro petį patiesdavo sidabrinius pa
dėklus su patiekalais, ponia Daw
son suvirpėdavo. Ponas Dawson, 
visiems pritilus, nejučiomis įsiklau
sydavo į darbininkų molines pir
kelės, iš kurių šiandien kažkodėl 
negirdėti įprastinių dainų, juoko, 
barnių. Abudu svečiai, advokatas 
iš Nairobi ir žemės agentas, prie
šingai višiems papročiams, pasi
prašė šeimininkę, kad leistų rū
kyti jau prie sriubos. Viršum ty
lių kalnų aiškus žvaigždėtas dan
gus, kuris nerodo jokios audros. 
Ir vis dėlto atmosferoje kažkoks 
įtempimas. Svečiai ir šeimininkas 
šalia viski stiklu, pasidėję -revolve- I. 
rius'.

Ore suūžė keleivinis lėktuvas, 
kuris turi leistis Nairobi ir kuris 
turi atgabenti vieną advokato kli- 
jentą. Advokatas, netrukus paky
la ir skambina telefonu į aerodro

LILUtV ENGLISH
RADIO PROGRAMME “FOR NEW AUSTRALIANS” 

BROADCAST BY THE AUSTRALIAN BROADCASTING COMMISSION
(A) Very Easy Lessons 1—26

EASY LESSON NUMBER ONE 
(1).

Saturday 4th, July 1953.
The Easy Lessons start again with 
this broadcast. If you begin with 
this broadcast you will learn Eng
lish very quickly.
JOHN: Come in! Come in!
PAUL: Good morning!
JOHN: Good morning! Oh you 
are Paul!
PAUL: Yes, I am Paul.
JOHN: Come in! Hullo, Mary! 
come in.
MARY: Hullo, John.
JOHN: Here is Paul, Mary.
MARY: Hullo, Paul.
PAUL: Good morning, Mary. 
JOHN: Paul is learning English. 
MARY: Good!

Are you Australian?
Yes, I am.
No, I am not.
Am I European?
Yes, you are.
No, you are not.

EASY LESSON NUMBER TWO 
(2)-

Saturday 11th, July 1953.
In this lesson Mary, John and 
Paul will teach you how to use 
the simple words and sentences 
which are used every day in Au
stralia.
JOHN: What is t h i s ?
PAUL: It is a match.
JOHN: And what is t h a t ? 
PAUL: That? — Oh t h a t ? 
Not t h i s ? It is the telephone.

This is here
This cigarette is here

,'r x H -

mą. Padeda nieko nekalbėjęs. Lai
dai nutraukti. Vyrai tylomis paž
velgia vienas į kitą. Niekas nepa
stebėjo, kad jų veidai balstelėjo. 
Tuo tarpu patalpoje, kur veikė di- 
zelinis motoras ir gamino elektrą, 
kažkas sprogo. Dar nespėjo vyrai 
pašokti, dingo elektra, ir nutilo 
šokio muzika iš Kairo. Trys vyrai 
sugriebė savo revolverius ir apsi- 
čiupinėdami išslinko į lauką.

Tuo tarpu iš verandos tamsumos 
pasirodė prie ponios Dawson dar 
tamsesnis pavidalas, kurio ranko
je buvo peilis...

Kitą dieną pasaulio spauda 
skelbė apie Mau-Mau naujus te
roro aktus. Skelbė apie ponią Dow- 
son, kurią ponas Dawson ir jo sve
čiai, po betikslių šūvių lauke, grį
žę į verandą rado su perplauta 
gerkle. Skelbė apie kitus du nužu
dymus prie Nairobi, apie baltųjų 
kolonistų namų padegimus, apie 
jų kaimenių išnuodijamą, apie 
nukankinimą negrų giminės virši
ninko, kuris norėjo būti lojalus 
baltiesiems.

Kai britų vyriausybė oro keliu 
pasiuntė savo kariuomenės batali- 
joną, kad jis saugotų baltuosius 
kolonistus ir jiems ištikimuosius 
juoduosius gyventojus nuo slaptos 
organizacijos užpuldinėjimų, pa
saulis staiga sužinojo, kad yra to
kia teroristinė organizacija Mau 
-Mau.

Vienam britų misiJonieriui vys
kupui Walter C. Carey pasisekė 
patirti dalį Mau Mau paslapčių, 
jų priesaiką kovoti su baltaisiais.

Didelės pirkios kampe buvo pa
kabinta bjauri kaukė. Jos siaurų 
akių skylėse buvo įspraustos akys 
avino, kuriam gyvam jas išrovė. 
Šalia kaukės laukia trys Mau Mau 
vadai, kaukėmis prisidengę. Prieš 
juos šliaužia pilvais kaip milžiniš
kos angys, juodi nuogi kūnai ir 
duoda priesaiką — klausyti vadų 
įsakymų, užmušti baltuosius,, jų 
moteris ir vaikus ir dar prieš nužu
dymą jas išniekinti. Jie prapjauja 
sau rankas ir vienas kitam iš žaiz
dų čiulpia kraują. Tuo jų priešai - 

i ka yra sutvirtinta. Kai nauji Mau 
Mau nariai išeina iš pirkios, jie 
yra jau tik klusnūs vadų įrankiai, 
pasiryžę būti nužudyti, jei įsakymų 
neklausytų.

Misijonierius patyrė taip pat, 
kad vadus pakursto prieš baltuo

That is there.
That cigarette is there.

EASY LESSON NUMBER 
THREE (3).

Saturday 18th, July 1953.
Paul is learning to use the words 
and phrases that are used in 
Australia. Listen! You can learn 
them too.
MARY: No, no Paul! You must 
say: “Where — is — he? John 
is a man... You must say h e, 
not i t !
Paul: Oh, dear! Where is he? 
MARY: Well, he is coming. 
Listen... , Yes, he is. coming now. 
That is John’s car... Open the 
door, please, Paul.
JOHN: Good morning, Mary, it 
is a beautifull morning. We are 
going to Melbourne in the car. 
And you Paul.
PAUL: W e ?
MARY: You — and John — 
and I. W e are going to Mel
bourne.

EASY LESSON NUMBER 
FOUR (4).

Saturday 25,th, July 1953.
Paul is practising, his English Le
sson. He is learning to use — I... 
You... He... She... Listen... 
PAUL: I am a man. You are a 
man. She is a woman. We are men. 
Oh dear! The telephone is ringing. 
Yes? Hullo?
JOHN: (On Telephone) Paul? 
PAUL: Yes, yes. This is Paul... 
Oh, hullo, John!... No Mary is 
not here. I am learning English^ 
Are you morning here? 

sius kolonistus dar ir baltieji, ku
rie gauna nurodymų trumpųjų 
bangų siųstuvais iš anapus geleži
nės uždangos. Ranka į ranką eina 
senieji juodųjų prietarai ir mo
dernioji komunistų agitacija. Drau
ge suėję du priešai virsta dideliu 
pavojum ir Afrikai.

Kenya vadinama Afrikos rojum 
baltiesiems gyventojams. Aukštu
mos, derlinga žemė, pakankamai 
drėgmės, tinkama temperatūra. 
Tos teritorijos esą apie 5000 kv. 
kilometrų.

Kam ta žemė priklauso? Britai 
tvirtina, kad tai jų nuosavybė. 
Kikuyu giminė, kurios yra apie 
milijonas, laiko britus tik nuomi
ninkais, kurie turi jiems, juodie 
siems, mokėti nuomą. Spaudoje 
buvo rašoma, kad Kenya buvo ap
gyvendinta tik tada, kai buvo nu
tiestas geležinkelis tarp Uganda 
ir Mombasa. Tada čia atsikėlė iš 
Ugandos Kykuyu giminės, kurios 
čia medžiojo ir gyvulius augino. 
Su jų giminės viršininku buvo su
daryta britų kolonistų nuomos su
tartis. Kai ginčas kilo, buvo suda
rytas trečiųjų teismas, bet vykdant 
teismas buvo tiek delstas, kad jo 
vietoj atsirado nusikaltimai su 
žmonių aukomis. Nesulaukę teis
mo, juodieji vykdė savo prievartą. 
Juo toliau, juo kraujas gausiau 
liejasi. Britai gaudo ir teisia Mau 
Mau vadus ir dalyvius, o Mau 
Mau metė šūkius: Baltieji pagro
bė mums žemes, šalin baltuosius! 
šūkiai negali nerasti atgarsio ne 
tik juodojoj Afrikoj. Kai suimta
sis Mau Mau vadas buvo teisiamas, 
atsirado savanorių advokatų ne 
tik išz Afrikos, bet iš Indijos ir 
Amerikos. Kai Mau Mau paskuti
niu laiku jau šimtais žudo savo 
tautiečius, ištikimus baltiesiems, 
bus pralieta ir žudikų kraujo. Bet 
sykiu atverčiamas prieš viešumą 
ir britų kolonijinės politikos lapas 
ir į jį leidžiama pažiūrėti visam 
pasauliui.

Nairobi yra sudaryta europinio 
ir afrikinio susipratimo sąjunga. 
Prie jos būstinės durų pakabin
tas jos ženklas — pianino klavia
tūrą, kurioje juodi ir balti spaus
tukai gali duoti puikią muziką. 
Ženklas labai gražus. Tik besilie
jantis kraujas ne vieną privers pa
sidomėti, ar tie britai, kurie yra 
paskirti į kolonijas, moka groti 
tais klavišiais. — Darb.

EASY LESSON NUMBER 
TWENTY-SEVEN (27).

Saturday 4th, July 1953.
Paul has a good sense of humour. 
That’s one reason why it is en
joyable to learn English with him. 
MARY: Well, tonight we’ll all 
go to the pictures. Tere’s a very 
good film.
PAUL: When Olga and I go to 
the pictures, Mary, we go by bus. 
It stops at the theatre and I say: 
“Well, let’s go in”. Then Olga 
says: “Paul! Where are the tic
kets?
JOHN: And where are the tickets? 
PAUL: At home! On top of the 
radio in my room!
MARY: Paul, you’re terrible! 
I”ll never give you the tickets. 
John, put them in your pocket 
quickly.
JOHN: All right, Mary. There 
they are — in my pocket.
PAUL: And now John will put 
on a good coat to come to the 
pictures and the tickets will be 
in the pocket of his old coat hang
ing behind the door of his room!

!
Is Europos atvykęs VAIKŲ J 
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“Incorporation” of the Baltic 
Nations

So they say that liberation 
means war precisely for the reason 
that the liberation policy is grave
ly endangering their aggressive 
military buildup. It is therefore 
natural that liberation, which 
means primarily the ceasing of So
viet subjugation and brutal inter
ference in the life of other nations 
be stigmatized by, the Soviets 
through their well-known upside 
down technique, as interference 
in their domestic affairs. Certain
ly, the liberation of the victims 
is interference in the affairs of 
the criminal, and the criminal is 
coming to the United Nations to 
demonstrate that we want to in
terfere with his crimes.

Through the secret agreements 
made with the Soviets during the 
war, a tragic continuation of the 
Molotov, Ribbentrop pacts of 
1939, our leaders, without the 
knowledge of the American peo
ple, ceded Eastern Europe to So
viet rule. So we found ourselves 
in the situation of condemning 
aggression and interference, while 

[recognizing governments of Eas
tern Europe, imposed forcibly by 
[Aggression, and interference. We 
sound ourselves in the situation 
/while preeching of free elections 
(and self-determination we dealt 
wth gevernment of rigged elections 
and Soviet determination; We even 
/went so far as to conclude peace 
{treaties with those Soviet agents 
whom we knew pertinently did not 
represent the countries concerned. 
ęThere is only one bright spot in 
this dark picture, and that is the 
fact that we have never recogni
zed, and never will, the enslave
ment of tthe Baltic countries.

An historical moment has now 
been reached. President Eisenho
wer has proclaimed the repudia
tion of all secret agreements, which 
means we have no longer the bur
den of being in such a falce posi
tion toward the enslaved countries

POLISH ARMED FOR 
CES RUN BY SOVIET 

OFFICERS .
Not long ago this sign hung 

above the entrance to a regimental 
headquarters building at War
szawa-Kola Airfield in Poland. 
“Pilot Officers! You are urged to 
follow the example of Lieut. 
Jarecki!” The sign is gone now. 
So is Lieut. Francszek Jarecki, 
who had set the pace for his fel
low officers since his training 
days, when he had graduated first 
in his class. Neither, however, is 
likely to be forgotten soon by the 
Polish Air Force. Jarecki is the 
pilot who escaped from Poland 
and landed his jet fighter plane 
on the Danish island of Bornholm 
on March 5. News of his exploit 
was broadcast to Poland by non 
-communist radio stations. Lieut. 
Jazwenski, who had served with 
Jarecki, recalled the words, “Fol
low the example of Lieut. Jare
cki.” He flew to Bornholm on 
May 20. Jarecki was in Washing
ton last week as the U.S. Con
gress speeded action on a special 
bill permitting him to become a 
citizen of the United States. 
Through an interpreter, he voiced 
the belief that more Polish pilots 
will make the flight to freedom. 
The people of Poland, he explain
ed, are disgusted with communism. 
Jarecki is especially bitter ov
er the fact that the Polish 
armed forces are run not by Poles, 
but by Soviet officers. Marshall 
Konstantin Rokosovski is the most 
widely known of these Soviet 
officers. Communist sleight—of— 
hand: He changed from a Soviet 
Marshal to a Polish Marshal on 
November 7, 1949. He is Poland’s 
Minister of National Defense and 
a member of the Politburo of the 
Polish communist party. Few 
people, however, are aware of 
the amazing number of other So
viet officers who dominate the 
Polish armed forces. Most of 
these Soviet officers are ethnical 
Russians or Ukraines who have 
changed their names to conform to 
Polish spelling. A relatively minor 
number are Soviet citizens of Po
lish origin. — U.S.I.S.

and our own consciences. The door 
is now open for redeeming one of 
the most tragic mistakes of histo
ry. Let us therefore keep faith 
with our ideals and speak the 
truth in the proud tradition of us 
Americans; let this Nation, un
der God, accuse the Soviet Union 
with unwarranted and criminal 
interference in the domestic af
fairs of the Baltic States, Lithua
nia, Estonia, and Latvia, Poland, 
Czechoslovakia, Rumania, Hunga
ry, Bulgaria, and Albania, Eas
tern Germany, Austria, and China. 
Yes, of the peoples of the nations 
within the Soviet Union itself.

As you know, one of the great 
principles of American foreign 
policy has been and is the princi
pal of noninterference. We are 
against interference in the life of 
other peoples. We are solidly be
hind this principle, we believe in 
it and are decided to do everyth
ing in our power that it be re
spected, that it be true and real. 
We, therefore, solemnly ask the 
Soviets and their agents to cease 
tĖeir flagrant, their brutal, open, 
and tyranical interference in the 
countries behind the Iron Curtain 
and in China. We ask, that the ju
ridical masquerade, whereby the 
author of the most monstrous in
terference in the life of free na
tions, is accusing us, of interfe
rence, be drastically denounced in 
the United Nations.

t It is for free people, and us in 
particular, to accuse and call to 
account the Soviets. If we Ame
ricans really believe in the princip
les of noninterference we must 
work for the. ending of Soviet in
terference in the life of other na
tions.

What my amendments to the 
Mutual Security Act is doing, is 
just the beginning of an action in 
this direction. We want to help 
people in their defense against in
terference, against the most cruel 
and barbarous interference his
tory has ever seen. Interference 
by the Soviet military occupation, 
interference by imposing puppet 
governments of Soviet agents, in
terference by annexation, interfe
rence by exploitation and interfe
rence by Sovietization, interferen
ce in every step, every phase of 
human life, interference even in 
the soul of men, this is the inter
ference which we are fighting 
against, this is the Soviet interfe
rence which we demand should 
cease.

You know of the Soviet inter
ference on June 14, 1940, at 11 p. 
m. when the ultimatum was given 
to Lithuania? You know that the 
reply was expected before 10:30 
a. m. on June 15, but that even be
fore the .expiration of this term, 
armored units of the Red Army 
and cavalry divisions, 300,000 men 
in all poured into Lithuania. The 
legal government was dismissed 
and a new government composed 
of Moscow stooges was installed, 
then so-called elections for the 
people’s diet was staged and the 
incorporation into the Soviet Uni
on proclaimed on August 3, 1940, 
by the Supreme Soviet in Moscow. 
You surely remember that on Ju
ne 30, 1940, Mr. Molotov bluntly 
declared to Prof. Kreve-Mickevi- 
cius, vice premier of the Lithua
nian puppet government that “the 
traditional Russian policy, prac
ticed since the days of Ivan the 
Terrible, necessitated the incor
poration of Lithuania into the So
viet Union”. Was that not inter
ference? Was that not aggression? 
What happened simultaneously in 
Estonia and Latvia? Let each of 
Americans look for one moment 
into the greatest tragedy caused 
by Soviet brutal interference and 
aggression of mankind. Let us fol
low on a map the heartbreaking 
forced migrations of millions to- 

| ward the Kazakk Desert at Kara
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ganda, toward Lake Baikal ih-<SK 
beria, to the concentration camps / 
of Dalstroi in the ‘ Far East,, the 
Yagry group in the Archangel re
gion and the groups in Lapland, 
Novaya Zemlya, Sakhalin, and 
Kamchatka, and farther on in the 
Novosibirsk, Krasnoyarsk, and the 
Arctic regions. Let each of us bow 
down before this immense suffer
ing and pray God to help and gui
de us that we may be able to do 
our part in bringing it to an end.

Yes, my friends, it is in this way 
that we reach the core of the mat
ter. If we bring hope to this em
pire of the dead, if we come with 
faith in . their liberation we can 
call once inore to life those tre
mendous spiritual forces pf the 
enslaved which we arę in the ver
ge of losing by abandoning them, 
our brothers. This is the drama
tic significance of a message1 of 
liberation which will restore their 
confidence in us and so create that 
brotherhood so indispensable in- 
the fight for human liberty. La
dies and gentlemen, permit me be
fore concluding, to pay once more 
homage to your nation. I see in 
your trials, besides the glorious 
example of a little and heroic peo
ple fighting for its survival, also 
a symbol —r the symbol of the de
cisive moments in history, the sym
bol of the few and the faithful 
fighting against terrific odds,’for 
truth and justice, which- are not 
yet seen by the. numerous and-the 
lukewarm. I see in your fight the 
image of those always led the hu
man striving for right and free
dom. I see those who were ignored 
and isolated in the beginning of 
their fight, but whose fight 
brought eventually to humanity ' 
freedom and progress, dignity and 
brotherhood and if we look deep 
enough into this tragedy of our 
time, we see not more frontiers, 
we see no more different groups. 
We see only those who are fight
ing for freedom and justice on the 
other side the infamous gang of 
those who are bound by their com
plicit in crime and terror to fight 
for tyranny and oppression. This 
is the decisive, the global strug- 
gle of humanity, the struggle of 
faith against subhuman mateifia- C* 
lism, the struggle of freedom & 
against jungle despotism. Blessed £ 
be those, who like Lithuania, were J 
from the beginning soldiers '^f & 
freedom and truth under God.

.■ n . •■Jmd .s .1
U. N. Forced Labor Com

mittee To Hold Open 
Hearings

The special United Nations 
Committee on Forced Labor held 
an open hearing at Geneva last s ?o 
week to summarize the group’s ; 
work over the past two years. 
The committee’s formal report to 
the U.N. will be completed and 
released late this month. c

Testimony before the committee 
over the past two years has fo
cussed international attention on 
the Soviet slave labor system.

Former inmates of the forced 
labor camps, many of them also 
victims of nazi concentration 
camps, have told the committee 
that the slave labor system is an 
integral part of the Soviet eco
nomy.

The committee was founded 
jointly in 1951 by the United 
Nations Economic and Social 
Council and the International 
Labor Organization. The three 
-man group set aut to investigate --d- 
forced labor wherever it might 
exist. ’

Meeting in 1952 first in New 
York and then in Geneva, the group 
heard hundreds of witnesses, in
cluding former slave laborers 
tell their story.

They were from the Soviet... 
Union, Rumania, Bulgaria, Czecho
slovakia, Poland, Hungary, Al
bania, East Germany and Baltic 
States. They represented many 
groups, including the Internation
al Commission against Concen
tration Camps, the International 
Federation of Free Journalists, 
the Investigation Committee of 
Free Jurists, and the Internation
al League for the Rights of 
Man.U.SXS.
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MŪSŲ PASTOGE 1963 m. birželio 24 d.

HŪSU PASTOGĖ
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ATSTO
VŲ KREIPIMASIS Į PASAULIO 

VADOVUS
Sidnėjus. — Didingai su

ruošto Birželio tragedijos minėji
mo proga Estijos, Latvijos, Lietu
vos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, 
Slovakijos, Bulgarijos ir Ukrainos 
išeivių atstovai pasiuntė memoran
dumą “Open Letter” Jungtinių 
Tautų Organizacijos generaliniam 
sekretoriui, o taip pat ir JAV pre
zidentui, Anglijos ministeriui pir
mininkui, Prancūzijos ministeriui 
pirmininkui ir Australijos ministe
riui pirmininkui. Lietuvių bendruo
menės vardu šį memoranduirią pa
sirašė ALB Krašto Valdybos pir
mininkas Justinas Vaičaitis. Be to 
memorandumas atspausdintas ats
kiru leidiniu ir plačiai paskleistas 
po visų Australiją. — jž.

PAMINĖJO IŠVEŽTUOSIUS
Brisbne. — Birželio 13 

d. Baltijos tautų ateiviai bendro
mis Jėgomis paminėjo 1941 m. bir
želio mėnesio deportacijas. Minė
jimas įvyko vakare N. R. S. salėje. 
Angliškai paskaitų skaitė latvių 
atstovas. Perskaitytas “Open Let
ter”, išleistas atskiras Jungtinio 
Baltijos Komiteto Sydnėjuje. La
tviai parodė keletu paveikslų iš 
Latvijos gyvenimo. Lietuvių miš
rus choras sudainavo “O, Lietuva 
motinėle”,kurios metu p. Luckienė 
gerai padeklamavo eilėraštį. Be 
to 6 lietuvaitės dainininkės padai
navo “Leiskit į Tėvynę”. Po lie
tuviškos dalies pasirodė ir mūsų 
kaimynų menininkai. Gaila, kad 
nebuvo sugiedoti Baltijos tautų 
himnai. Birželio 14 d. už išvežtuo
sius į Sibirą atlaikytos pamaldos. 
Kun. Balčiūnas pasakė atitinka
mą pamokslą. — J. U.

3 TAUTŲ BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

N e w c a s t 1 e.— Prieš po
rą savaičių susiorganizavęs vietos 
Pabaltijo Tautų Komitetas šio 
mėn. 14 d. suruošė įspūdingą Bir
želio tragedijos minėjimą. Pradė
ta pamaldomis Hamiltono katali-

Dantų gydytojai T. KOCĖ- 
NIENEI, mirus jos brangiam 
vyrui Dr. č. KOCĖNUI, 
gilią užuojautą reiškia

A. ir E. ESKIRTAI.

kų bažnyčioje, kur australas kuni
gas savo pamoksle plačiai kalbėjo 
apie Baltijos tautų vergiją. Prieš 
pamaldas ir po pamaldų tautiniais 
drabužiais pasipuošusios lietuvai
tės, latvės ir estės dalijo praei
viams brožiūrėles “The Tragedy 
of the Boltic States”. Po pamaldų 
tos pačios bažnyčios salėn susirin
ko daug pabaltiečių, svečių aus
tralų, vengrų ir k. Sceną puošė 
gedulu perrištos Baltijos tautų 
vėliavos, asistuojamos tų tautų] 
tautiniais drabužiais vilkinčių vy
rų bei mergaičių. Minėjimą pra
dėjo angliškai ir vokiškai pasaky
damas kalbą prezidiumo pirminin
kas estas Toljot. Apie 1941 m. 
birželio įvykius ir Baltijos tautų 
pavergimą angliškai paskaitą skai
tė vietos Apylinkės pirmininkas J. 
Viskauskas. Tolimesnėmis kalbo
mis latviams atstovavo Millers ir 
lietuviams— dr. M. šeškus. Po 
kiekvieno atstovo kalbos sugiedo
tas atitinkamos tautos himnas. 
Gražaus susirinkusiųjų susidomė
jimo susilaukė latvių solistė, su
dainavusi keletą liūdnų latviškų 
dainų. Pabaltijo Tautų Komitetas 
Newcastleje neseniai buvo suor
ganizuotas Apylinkės pirmininko 
J. Viskausko iniciatyva. Visos trys 
tautos nuoširdžiai remia koordi
nuotą savo veiklą ir siekia tą ben
dradarbiavimą ateityje dar labiau 
sustiprinti. — M.Š.

MŪSŲ PASTOGĖS 
MELBOURNO NUMERIS 
Sydnėjus. — ALB Mel

bourne Apilinkės Valdyba, susi
tarusi su M. P. redaktorium, savo 
jėgomis suredaguotą specialų Mū
sų Pastogės numerį išleidžia lie
pos 1 d. Tai bus 221-asis Mūsų 
Pastogės numeris, šio specialaus 
melbourniškio Mūsų Pastogės nu
merio redaktorium Apylinkės Val
dyba pakvietė prityrusį laikrašti
ninką Antaną Krausą. Jam tal
kininkauja visa eilė Melbourne gy
venančių lietuvių laikraštininkų ir 
kultūrininkų. Numeris bus gausiai 
iliustruotas, šis numeris išleidžia
mas Melbourno Apylinkės Valdy
bos lėšomis. Redakciniu požiūriu 
šis numeris išleidžiamas vien tik 
pagal Melbourno Apylinkės Val
dybos ir jos skirto redaktoriaus 
Antano Krauso nuožiūrą, gi Mū
sų Pastogės redaktorius J. Žukau
skas šį numerį išleidžiant atliks 
tik teeniškąją redaktoriaus darbo 
dalį.

Tokį pat Mūsų Pastogės spe
cialų numerį liepos 15 d. iš
leidžia ir ALB Adelaidės Apylin
kės Valdyba. Laukiama priside
dant tokiu pat būdu ir kitų Apy
linkių prie šio naudingo lietuviško 
spaudos darbo. — jž.
ALB PIRMININKŲ PASITARI
MAS
Sydnėjus. — Birželio 12 

d. įvyko pirmasis ALB Sydnėjaus 
Apylinkių pirmininkų posėdis. Da
lyvavo: Sydnėjaus Apylinkės pir
mininkas F. Sipavičius, Paramatos 
Apylinkės pirmininkas E. Migevi- 
čius, Bankstowno Apylinkės pirmi
ninkas J. Pranulis ir Krašto Val
dybos pirmininkas J. Vaičaitis. Po
sėdyje buvo aptarti veiklos derini
mo, jų raidos bei įvairių minėjimų 
klausimai ir kiti su ALB veikla 
susiję reikalai. — j v.
ŠOKO IR KITUS UžyADAVO 
Brisbane.-— Birželio 14 

d. Botanikos sode buvo didelė 
šventė. Miesto Valdyba atidarė pa
statą, iš kurio vėliau bus linksmi
nami įvairiomis progomis Brisba- 
nės miesto gyventojai. į atidary
mo iškilmes suplaukė tūkstančiai 
žmonių. Atidarymo proga suruo
štas koncertas užtruko 4 valandas. 
Koncerto programos atlikti buvo 
pakviesta ir mūsų Tautinių šokių 
Grupė. Queenslando valstijos mi
nisteriui pirmininkui pastatą ati
darius, Tautinių šokių Grupė su
šoko “Žiogelį” ir“Kalvelį”. Neat
vykus ukrainiečių menininkams, 
šios spragos užpildymui buvo pa
kviesta mūsų Tautinių šokių Gru
pė. Mūsų šokėjus stebėjo keliolika 
tūkstančių žiūrovų. — J. U.
ATSTOVAUJA BENDRUOME

NĖS REIKALAMS
Sydnėjus. — Baliui Bar

kauskui pasitraukus, lietuvių reika
lams New Settlers League atsto
vauti pakviestas V. Sadauskas; 
kartu su juo toliau šį darbą dirbs 
jau anksčiau pakviestas J. Kizlai- 
tis. New Australians Cultural As
sociation lietuvių reikalams atsto
vaujančiai G. Dantienei talkinin
kauti dar pakviestas L. žigaitis. 
— jv.
NAUJA TEISININKŲ

VALDYBA 
Adelaide. — Gegužio 31 

d. įvyko Lietuvių Teisininkų Drau
gijos Užsienyje Australijos Sky
riaus susirinkimas. Išrinkta nau
ja Skyriaus Valdyba: pirm. J. Kal
vaitis, sekr. L. Martinkus ir ižd. 
M. Rudzenskas. — jv.

BENKSTOWNO LIETUVIAI 
REGULIARIAI REMIA VASA
RIO 16 GIMNAZIJĄ

Sydnėjus. — Pereitų 
metų pabaigoj įsisteigęs Banksto
wno lietuvių Rėmėjų Būrelis No. 
191 ir toliau reguliariai remia 
Vasario 16 Gimnazijos mokinius. 
Ligi šiol nuolatinės paramos pasių
sta : už gruodžio mėnesį — £15.0.0., 
už sausio mėn. — £13.0.0., už va
sario mėn. — £12.10.0., už kovo m. 
—£15.0.0., už balandžio m. —£14. 
ir už gegužio m. — £13.10.0. Va
sario 16 Ginįnazijos direktorius 
A. Giedraitis savo laišku nuošir
džiai dėkoja šio Būrelio lietuviams 
už gausią ir tvarkingą paramą.-jž.

i

įį NELEISTINAS KLAIDINIMAS
Skaitome spaudoje, lietuviai, tais metais Lietuvoje ir valstybės 

šiemet švenčia 700 m. savosios ’ 700 m. sukaktį. Ta proga buvo iš- 
valstybės įkūrimo sukaktį. Ko
dėl 1253 m. dabar sumanyta lai
kyti valstybės pradžia? štai kų 
rašo apie Lietuvos valstybės 
kūrimų istorikas J. Jakštas:

įsi

tas turėjo atsitikti dar prieš 1236 
m., nes tais metais Voluinės ku
nigaikštis jau derėjosi su Min
daugu, kaip su visos Lietuvos val
dovu. Be to, tais pačiais metais 
buvo pirmas didelis suvienytos 
Lietuvos mūšis su kalavijuočiais” 
(A. Šapoka, Lietuvos Istorija, 50 
p.), čia turima galvoje Saulės mū
šis, atrodo, ir J. Jakšto, be rimte
snio pagrindo, siejamas su Šiau
lių vietovardžiu. Tą reikalą esu 
tyręs ir atspaudęs straipsnį: mū
šio pavadinimas, tikriausiai, kil
dintinas nuo Saulės pilkalnio ties 
Šiaulėnais. Saulės mūšio sukaktį 
1936 m. minėdami, atšventėme

-Sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, 
AUŠRĄ — VALERIJĄ KARPAVIČIŪ.TĘ ir 
ANTANĄ LAUKAITI

sveikiname, linkėdami ilgi, ii- harmoningo bendro gy
venimo

S.L.S. KLUBO KOVO VALDYBA.
i

0 »o«a»o.

Mielą Koi 
ANTANĄ 

sukūrusį šeimą su
AUŠRA — VALERIA KARPAVIČIŪTE, 

sveikinu. /

landos Dalyvį
Laukaiti,

S.L.S. UBO KOVO KREPŠINIO 
KOMANDOS KAPITONAS.

Sukūrusius šeimą, 
VALERIJĄ — AUŠRĄ KARPAVIČIŪTĘ ir 

ANTANĄ LAUKAITI,
sveikiname ir linkime visokeriopos laimės, taipgi — išlai
kyti tikrą lietuviškos šeimos šilimą ir likti toliau sporti
ninkų eilėse, vis siekiant aukštesnių sportinių laimėjimų.

V. TIŠKEVIČIUS,
V. ŠNEIDERIS ir

A. ALYTA.

PASIRENKAMI TIKRESNI 
KELIAI

Perthas. — Vietos lietu
viai Birželio tragedijos minėjimą 
pradėjo birželio 14 d. pamaldomis 
St. Mary Katedroje, kur australų 
kunigas pasakė dienos reikšmei 
pritaikytą pamokslą. Vėliau 3 vai. 
p.p. Y.M.C.A. salėje įvyko bendras 
Baltijos tautų ruoštas minėjimo 
aktas. Tiek pamaldose, tiek minė
jimo akte gausiai dalyvavo vietos 
lietuviai.

Vietos ALB Apylinkės Valdybos 
nariai yra pasiryžę aplankyti kiek
vieną Perthe gyvenantį lietuvį. Ta 
proga tikimasi tiksliau pravesti 
Lietuvio Pasų bei Tautos Fondo 
ženklelių vajų, o taip pat ir soli
darumo mokesčio ženklelių. Kartu 
bus renkamos Mūsų Pastogės pre
numeratos. Pravedamas ir drabu
žių likusiems Vokietijoje vajus, ku
ris pereitais metais nebuvo įvykdy
tas.

Kai atsiranda pasišventusių dar
bininkų palengvėja ir patsai dar
bas, kurį remia visi tautiečiai. Svei
ka mintis buvo iškelta pereitame 
Mūsų Pastogės numeryje tūlo tau
tiečio iš Meredino, kad Perthe būtų 
sukviestas platesnio masto lietu
vių susirinkimas. Ar nevertėtų 
Apylinkės Valdybai pasvarstyti 
tokio subuvimo įgyvendinimo ga-
limybę. — J.V.

STROPIAI ATLIEKA 
UŽDELSTAS PAREIGAS 
Sydnėjus. — Kone trys 

šimtai Mūsų Pastogės prenumera
torių, uždelsusių prenumeratos mo
kėjimą už pereitų metų antrąjį 
pusmetį ir šių metų pirmąjį pus
metį, neseniai paraginti atskirais 
Administracijos pranešimais ne
pamiršti savo įsipareigojimų Mū
sų Pastogei , rodo nemaža rūpes
tingumo ir geros valios. Žymi jų 
dalis prisiunčia prenumeratą, įti
kinančiai pasiteisindami ar atsi
prašydami dėl uždelstos pareigos. 
Daugelio prenumerata buvo uždel
sta dėl nedarbo ar ypatingai pa
sunkėjusių finansinių sąlygų ap
sikrovus skolomis įsigyjant nuo
savybę. Pastarieji, vos kiek nuo. 
sunkios finansinės naštos atsi
kvėpę, pirmoj eilėj pasirūpino at
siteisti su Mūsų Pastoge. Alber
tas Mozūras iš Benallos, Vic., pri
siuntė prenumeratą už visus 
šiuos metus vos kiek atsikvėpęs 
nuo skolų naštos, kuriomis jis ap
sisunkino steigdamas nuosavą ke
pyklą; dabar jo įmonė jau veikia ir 
jis jau suskubo savo finansinius 
reikalus žymiai palengvinti. Skai
tytojas L. Vadeikis iš Radium 
Hill, S. A., uždelstą laiką kom
pensavo prisiųsdamas Mūsų Pas
togei prenumeratą iš karto už 
1952, 1953 ir 1954 metus.

leistos kelios monografijos (be ki
tų, ir Z. Ivinskio), atspausta dau
gelis straipsnių. Mokyklose visų 
laikų sąmoninom mokinius 1236 
m. laikyti vėlyviausią valstybės
susiformavimo data.

Kas gi privertė istorinę tradici
jų reviduoti? Reviduoti Lietuvai 
neigiama prasme, t. y. trumpinti 
valstybės amžių? Visos tautos eina 
priešingu keliu: stengiasi nukelti 
valstybės pradžių į kuo seniausius 
laikus. Ir mums, pav., atrodo, kad 
jau 1219 m. galima laikyti istorine 
valstybės pradžios data, nes tais 
metais Lietuva pasirašė su Volui- 
nės kunigaikštyste taikos sutartį, 
taigi tarptautinio pobūdžio doku
mentų.

Kas gi yra įvykę 1253 metais? 
Tai Mindaugo karūnacijos metai. 
Bet ai* nėra buvę valstybių, kurias 
valdė kunigaikščiai?

Ar Rusai nekildina savo valsty
bės nuo Riurikų, t.y. nuo IX š.? 
Riurikai gi buvo svetimi įsibrovė
liai, geriausiu atveju tituluotini 
vado ar rikio vardais (chieftain). 
Rusams neateitų net galvon vals
tybės pradžių skaityti nuo Jono IV

Paskaita
Birželio 28 d. tuoj po pamaldų 

L.K. Draugija rengia Maironio mi
nėjimą Camperdowno parapijos 
salėje. Paskaitininkas — mokyt. 
J. Ramanauskas. Visuomenė ma
loniai kviečiama dalyvauti. — jt.

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

n kė rengia VAKARĄ. Vakaras .įvyks puikioje Massonic § 
i Hali salėje, 38-40 Station Street, Newtown (3 min. pės- 
] čiomis nuo Newtowno gelež. stoties einant Enmore Rd.). rO 
] Vakaro pradžia 6 vai. vak. 3
! Veiks bufetas. K
] ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA.

(XVI š.), kuris Maskvos kunigą j. 
kščių pirmasis karūnavos^ CJlt,u 
(Caesar, nuo kurio kilę kriijaBįfi 
ir kunigo vardai). Grįžtant prie 
mūsiškių, juk tik vienas Mindau
gas buvo karūnuotas karaliui^ 
gi visi kiti buvo did. kunigaikščiai.
Ar tad Algirdo laikais Lietuva bu
vo netekusi valstybės požymių? 
Šiandien karaliai ir kunigaikščiai 
retenybės, o turime valstybes. Se
nųjų graikų ir romėnų respubli
kas laikome valstybėmis. Pagaliau 
ir kunigaikštis karūnuojamas ka
raliumi tik tada, kada jis turi val
stybę. Tokių valstybę turėjo turė
ti ir Mindaugas, greičiausiai jų jis 
paveldėjo.

1253 m. Lietuvoje buvo dar įkur
ta bažnytinė provincija. Bet ar ga
li kas tų įvykį laikyti valstybės 
pradžia? Tai visai kitos rūšies 
įvykis.

Vis dėlto, šitaip lengvabūdiškai 
elgtis ir be jokio rimtesnio pagrin
do versti aukštyn kojomis valsty
bės įsikūrimo datų neleistina. Gi 
kai tuo valstybės amžius trumpi
namas, daromas nusikalstamas 
darbas. Pagaliau, nebūkime juo
kingi. '

A. Zubras.

(ĮĮ/popta^
Adelaide

VYTIS — S.A. RAILWAYS. 4:2 
Rungtynės pradedamos geru Vy

čio puolimu ir gražiu susižaidimu. 
Jau penktoje minutėje Vyčio nau
dai krinta Virbicko įmuštas įvar
tis. Railways komanda smarkiai 
kovoja dėl kamuolio; Vyčio varti
ninkas likviduoja pavojingą ant
puolį. Netrukus Kitas vienas pra- 
siveda ir įkerta įvartį; 35-toje mi
nutėje Armonas gražiai perduoda 
kamuolį prieš vartus, Kitas su gal
va siunčia kamuolį į vartus, varti
ninkas atmuša, Kitas vėl pakarto
ja ir jau 3:0 Vyčio naudai, žaid
žiant antrąjį kėlinį, Vyčio gyni
mas sušlubuoja, čia dar prisideda 
Sadausko klaida ir Railways ko
manda laimi iš eilės du įvarčiu. 
Tuo tarpu 10 minučių, prieš pabai
gą Kitas vėl pakelia rezultatus ir 
rungtynės baigiasi 4:2 Vyčio nau
dai. Geriausiai šį kartą sužaidė Ki
tas, Armonas, Sidabras ir Virbic
kas.

Per astuonias rungtynes Pietų 
Australijoje Kitas yra įmušęs 24 
įvarčius, o antroje vietoje yra žai
dėjas, įmušęs 11 įvarčių. Atrodo, 
kad Kitui pasiseks sumušti ligšio
linį rekordą, kurį yra pasiekęs vie
nas škotas, per dviejų metų laiko 
tarpą įkirtęs 59 įvarčius.

VYTIS — THEBARTON, 6:1
Birželio 13 d. susitikusios abi 

futbulo komandos pradeda kietą 
žaidimą; mūsiškius demoralizuoja 
nesportinės Langevičiaus pastabos 
žaidikams ir žiūrovams, ko atei
tyje neturėtų būti, juo labiau jei 
Klubo vadovybė atkreips į tai tin
kamą dėmesį. Netrukus Kitas iš
naudoja baudinį, o po poros mi
nučių po Sabaliausko ir Langevi
čiaus darniai permesto kamuolio 
Kitas kerta antrą įvartį; neužil
go jis vėl išnaudoja savo koman
dos naudai gautą baudinį. Priešas 
bando pralaušti mūsiškių gynimą, 
tačiau jam nesiseka; Kitas prasi - 
veda kamuolį pro žaidėjus ir iš 
16 metrų atstumo įkerta ketvirtą 
įvartį. Netrukus krenta ir penk
tas įvartis, kai gavęs iš Langevi
čiaus Sabaliauskas gerai permeta 
kamuolį. Pirmam kėliniui besibai
giant, priešas žiauriai puola mūsų 
vartininką, pastumia jį, bet tei
sėjas nepamato tai; susinervinęs 
Vyčio vartininkas paleidžia kamuo
lį į vieno Thebartono žaidėjo vei
dą — teisėjas skiria baudinį, kurį 
išnaudojus pasigirsta švilpukas ir 
pirmasis kėlinys baigiamas 5:1 
mūsiškių naudai. Per antrąjį kė

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.

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

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

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

^”°Įutoma_mieate_ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

linį priešas imasi kiečiau kovoti, 
vytiečiai kiek pakrinka, tačiau 
netrukus vėl vyrauja aikštėje, ta
čiau puolikams, o taip pat ir Ki
tui, nebesiseka įkirsti įvarčių. 
Antram kėliniui įpusėjus, Armo
nas įkerta paskutinįjį įvartį, šios 
rungtynės vytiečių buvo sužaistos 
nekorektiškai besiginčyjant su 
teisėju. Prieš pat kėlinio pabaigą, 
belikus vos viehai minutei, dėl 
teisėjo priteisto Vyčio nenaudai 
baudinio, vėl įsileista į ginčus su 
teisėju, dėl ko Vyčio žaidėjai Be- 
talli, Virbickas ir Martusevičius 
turėjo apleisti aikštę. Priešui bau
dinio neišnaudojus, rungtynės ir 
baigėsi 6:1 Vyčio naudai, šios run
gtynėse įvarčius įkirto: A. Kitas4, 
R. Sidabras 1 ir V. Armonas 1. 
Geriausiai žaidė: Betalli, Kitas, 
Sidabras ir Sabaliauskas.

Pirmam varžybų ratui pasibai
gus, Cumberland, Vytis ir Polonia 
užima pirmaujančias vietas. Iš de
vynių rungtynių Cumberland ir 
Vytis laimėjo po 8 rungtynes, pra
lošė po 1, ir turi po 16 taškų 
(įvarčių santykis — Vytis 47:11, 
Cumberland 30:7). Tuo tarpu Po
lonia iš 9 rungtynių išlošė 7, pra
lošė 2 ir turi 14 taškų.

VYTIS — A.L.S., 41:62 (23:21).
Birželio 11 d. Vyčio krepšinio 

komanda susitiko su šįmet dar ne- 
pralošusia latvių krepšinio koman
da A.L.S. žaidimo pradžioje Kitas 
įmeta pirmąjį krepšinį, latviai iš
lygina, bet Vytis vėl kurį laiką 
vyrauja; po kelių Ignatavičiaus 
metimų Vytis pasiekia savo nau
dai 23:17, tačiau kėliniui besibai
giant latviai pralenkia ir kėlinys 
baigiamas 23:21 jų naudai, žai
džiant antrąjį kėlinį, latviai vy
rauja aikštėje; mūsų žaidėjuose 
pastebimas nuovargis; Petkūnas 
pakeičiamas Pyragium, Gurskis iš 
centro pereina į gynimą, o Igna
tavičius į centrą, tačiau padėtis 
nepagerėja. Urnevičiui nesiseka 
metimai; Ignatavičius, nors ir ne- 
sveikuojąs išėjo žaisti, tačiau kar
tu su Kitu geriausiai sužaidžia. 
Buvo pajustas ir K. Jaciunskio ir 
Alkevičiaus nebuvimas, nes jie dėl 
darbo rungtynėse negalėjo daly
vauti. Taip, rungtynės ir pralaimė
tos 41:62 krepšinių santykiu.

REZERVAS:VYTIS CUMBER
LAND, 3:0

Tą pačią dieną Vyčio rezervas, 
papildytas jauniais ir vartininku 
Merūnu, susitiko su stipriu savo 
divizijoje pirmaujančiu priešu ir 
lengvai jį įveikė. įvarčius įmušė'; 
Čižauskas, Giruckas ir Petrjišk*.:

E d
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