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Prisikėlimo prasme
Visatos sąrangoje vyksta žmogaus Ižinties atvirumo momentu nuodėmin- 
— -------- „_.•..... į jr nesuvokiami gasis žmogus atgaivintų savo gražiuo-

i nrisi- sius sielos polėkius, kad pavydas, 
šmeižtas, artimojo apkalba ir jo sąži
nės knisinėjimai užleistų vietą broli
škam, paslaugiam ir bičiuliškam jaus
mui.

Kaip Kristus savo kančia ir mirtimi 
ant Kryžiaus ryžosi atpirkti pasaulio 
nuodėmės, taip ir mes velykinio prisi
kėlimo įtakoj turėtume apsivalyti nuo 
ydų, kurios, gal būt, ir yra esminis 
mūsų bendruomeninio gyvenimo ne
gerovių kaltininkas. Kada mes iš savo 
jausmų orbitos išjungsime ncbičiuli- 
šką ir neskanų pavydą, kada mes savo 
akyje greičiau pamatysime tą biblijįnį 
rąstą, negu savo artimoje sieloje ma
žytį nuodėmių krislelį, kada į brolį 
lietuvį žiūrėsime su meile ir nuošir
džiu prieraišumu ir neskaitysime jo 
sąžinės knygoj praeities puslapių, 
tada, tvirtai tikėjime, mūsų subu
vimai, sueigos, kultūrinių vertybių 
kūrimas ir kitos teigiamosios tautinio 
gyvenimo paraiškos sustiprės ir pagau
sės. Tada ir Lietuvos išlaisvinimo 
darbas pasidarys našesnis, nes ir Tau
tos Fondo dėžutė pasunkės nuo įme
stųjų centų.

Juk viskas pareina nuo mūsų pačių: 
kai eliminuosis iš mūsų tarpo piktas 
šnairavimas į vienas kitą, kai mes 
viešai nekaltinsinme vienas kito “pū
liuojančiais šašais”, kai bus renkamasi 
į bažnyčias, sales ir minėjimus, nerū- 
šiuojant tautiečių į geruosius ir blo
guosius, į mokytuosius ir bemokslius, 
į doruosius ir nedoruosius, — tada 
įvyks tikrasis prisikėlimas ne tik mūsų 
tarpusavės santykiuose, bet mūsų šir
dyse ir Tėvynės išlaisvinimo kelyje. 
Tada tikrai kelsis mūsų kenčiačioji 
tauta ir pavergtoji Tėvynė naujam

KORĖJOJ KIETAI KAUJASI
proto neaprėpiami 
reiškiniai. Čia mirtį pakeičia prisi
kėlimas, liūdesį — džiaugsmas, o ne
laimę — laimė.

Šiandieną mūsų jausmų virpesiuose 
vis dar slypi malonaus jutimo kruo
pelės, kai prisimename savo Tėvynės 

. gamtos pulsavimą, nes mes aiškiai gir
dime mažutės žolelės daigo braškėji
mą, kai ji kyla po gilios žiemos miego, 
mes matome lietuviškosios žibutės 
pražydimą, kai jos gležna, bet švelni 
galvutė skečiasi baigiančio tirpti snie
go pašonėje, mes prisimename berže
lių sprogimo vyksmą ir baltažiedžių 
vyšnių malonųjį pavasario kvapą . . .

Ir mes nuliūstame, kai mūsų atmin
ty atgyja Nemuno šalies tėviškėlė su 
bundančiu pavasario grožiu, su Vely
kų ryto varpų gaudesiu, su įvairia
spalvių margučių simbolika ir su ka
daise tylia rimtimi mūsų laiminguose 
sodžiuose ir miesteliuose. Mums da
bar mirė ta žavioji praeitis, nes mes 
negalime ja džiaugtis, jos pasiekti, jo
je gyventi, nes ten įsimetė žiaurioji 
Sibiro taigų žiema, į ten atklydo kru
vinasis priešas — žiaurus, negailestin
gas ir baisus . ..

Velykų rytas ir čia, šioj karštojoj 
šaly, mums yra neįprastas, nejaukus, 
račiau savo mistine prasme mums vis 
dėl'to teikia ateities vilčių. Visatos 
Kūlėjo žadėtasis Prisikėlimo Žodis ir 
šio pažado prasmė sako, kad niekas 
nemiršta amžiams, kad mirtis tėra tik 
laikinis reiškinys ir kad visada po jos 
seka prisikėlimo palaima, kurios taip 
labai trokšta išsiilgusios benamių šir
dys. Kaip tik dėl to Krikščionių 
Bažnyčia Velykų prisikėlimo mintį su- 
simbolino ta prasme, kad pavasario 
gamtos atbudimo prieglobsty atbustų 
ir žmogaus širdis, kad Velykinės Išpa-1 gražiam gyvenimui.

Pastarojo mėnesio kieti mūšiai be
veik visą laiką tęsėsi apie Pietų Korė
jos sostinę Seoul ą, kuris taikos 
metu turėjo arti 2 mil. gyventojų. 
Komunistų daliniai labai kietai gynė 
šį strateginiu atžvilgiu svarbų, miestą, 
nes jie buvo gerai įsitvirtinę šiauri
niame Han upės krante. Sąjunginin
kai savo ugnies persvara, ypač aktyviai 
dalyvaujant sunkiesiems bombane- 
šiams, pagaliau vis dėl to pralaužė 
stiprias priešo pozicijas ir nubloškė 
priešą į šiaurę. Krito ir antras svar
bus strateginis punktas — Chunchon 
miestas Centrinėje Korėjoje, gulįs tik 
už 8 mylių nuo 38 paralelės. Kariuo
menės sluogsniuose vyrauja nuomonė, 
kad sąjungininkų pajėgos kelių dienų 
laikotarpyje pasieks 38 paralelę ir ga-

lūtinai išvalys priešą iš Pietų Korėjos. 
Dėl pakartotino peržengimo paralelės 
esama kelių nuomonių. UNO narių 
dauguma prašo Amerikos karinę va
dovybę tuo tarpu susilaikyti ant para
lelės, nes norima paskutinį kartą ban
dyti tartis su komunistais baigti Korė
jos karą abiems pusėms priimtinu 
būdu. Tačiau gen. McArthūras savo 
paskutiniame pranešime sako, kad su
stojimas ant paralelės kariniu atžvil
giu būtų tikras sąjungininkų pralai
mėjimas, nes ten nėra geni strateginių 
pozicijų ir todėl sąjungininkų armijos 
negali tinkamai įsitvirtinti galimo 
priešo priešpuolio atveju. Taigi, rei
kia manyti, kad sąjungininkai, neat
sižvelgdami į jokį diplomatinį žaidi
mą, pagal galimybę žygiuos toliau.

PREZIDENTAS TRUMANAS

Sovietai juosiami žiedu
Mažasis karas Korėjoje vis dar 

tęsiasi. Politiniuose sluogsniuose vis 
dar spėliojama, kad jis gali išsiplėsti 
į platesnį gaisrą Tolimuose Rytuose, 
sudarant dar ir kitą frontą Kinijos 
pietuose. Šį frontą manoma sudaryti 
padedant Kinijos nacionalistams, nes 
Čiangkaišekas vis dar laiko Formozos 
saloje gerai parengtą armiją, siekian
čią per 1 mil. vyrų. Suprantama, kad 
kiniečiai tebūtų tik invazijos prie
danga, nes kariuomenės branduolį su
darytų sąjungininkų armijos, jei 
UNO patvirtintų sankcijas prieš 
Kom. Kiniją.

Šiuo tarpu, dar nepaaiškėjus šio 
antrojo fronto reikalui, trečiajam pa
sauliniam karui vis dėl to karštligiškai 
ruošiamasi. Sov. Sąjungoj vykdomi 
“valymai”, kaip paprastai prieš rim
tus įvykius daroma. Ten suiminėjimi 
aukšti kariuomenės pareigūnai, kurie 
be gailesčio.kariami, o jų šeimos de
portuojamos. Mat, komunistų parti
ja nori "įbauginimo taktika” išlaikyti 
kariuomenėj ištikimumą Kremliaus 
vadovams, kad karo atveju neatsirastų 
separatistinių nuotaikų.

Amerika be juokų pradėjo stiprinti 
savo pozicijas visose pasaulio dalyse. 
Avijacijos ir laivyno bazes ji pradėjo 
steigti ir plėsti visuose strateginiai 
svarbiuose punktuose, kaip Azijoj, 
taip ir Afrikoj bei Europoj. Bazės 
parenkamos tokiose vietovėse, kurios 
yra sunkiai prieinamos priešo bom
bardavimams ir savo nuotoliu pato
gios pasiekti Sov. Sąjungos ir jos sate
litų strateginius punktus. Gcn. 
Eisenhovcris, kaip vyriausias Atlanto 
Pakto valstybių karinių pajėgų virši
ninkas, sąmoningai ir tiksliai renkasi 
bazėms punktus, kurie iš visų pusių 
juosia Sov. Sąjungos valdomas sritis.

Jau šiuo metu USA kariuomenė 
turi ištisą eilę oro bazių, kurios tęsiasi 
nuo Casablankos iki Tolimųjų Rytų. 
Prancūzų Moroke yra įrengti penki 
geri karo areodromai, dabar iš Arabi
jos karaliaus Ibn Saud išnuomota 
viena oro bazė Pietų Arabijoj, Persi
jos įlankos srityje. Čia turima tikslo 
saugoti Viduriniuosius Rytus, kurie 
tiekia vakariečiams, ypač D. Britani- i 
jai, gana didelius kiekius naftos pro- 1 
dūktų. Didž. Britanija turi savo ka- ■

Paskutiniu laiku prez. Truma
nas susilaukė 66 metų amžiaus. 
Nors jis dar stiprus ir pilnas energi
jos vyras, tačiau Amerikoje vyrauja 
nuomonė, kad jis jau nestatys savo 
kandidatūros į naujus prezidento rin
kimus 1953 metais sausio mėn. 20 d.

Šiems gandams sklisti priežasčių 
esą daug, tačiau didžiausią pagrindą 
tam davęs pats prezidentas, kuris įvai
riomis progomis skundęsis savo drau
gų ir bendradarbių tarpe sunkiomis 
ir atsakomingomis Amerikos preziden
to pareigomis. Nekartą jis esąs išsi
taręs, kad jeigu Amerikos padėtis ne
būtų taip sunki ir pavojinga, jeigu 
šiuo metu pasaulyje viešpatautų tai
ka ir ramybė, tai jis nesvyruodamas 
atsisakytų savo posto dar prieš kaden
cijos pabaigą.

Šios jo pastabos nesukelia nusiste
bėjimo amerikiečių tarpe, nes dauge
lis tikrai supranta, kad Amerikos pre
zidento pareiga savo atsakomingumu 
yra tikrai nepavydėtina. Juk dėl 
kiekvieno Amerikos politinio nepasi
sekimo yra kaltinamas prezidentas, nes 
pagal konstituciją jis yra vyriausias 
krašto suverenas. Prezidento Tru- 
inano asmeny nėra nei karingojo 
Napoleono, nei diplomatijos "nenuo
ramos” Churchilio, nei avantiūristo 
Hitlerio charakterio bruožų . . .

Amerikos spauda (gal dėl to, kad 
ji yra visiškai laisva) moka ne tik su
žinoti smulkiausias jai rūpimo asmens

gyvenimo detales, bet ir išaiškinti in
tymiausius dvasinius niuansus. Todėl 
ir nenuostabu, kad kiekvienas ameri
konas žino, jog jo dabartinis preziden
tas yra ramaus ir linksmo budo žmo
gus bei pavyzdingas ir senoviškų pa
žiūrų šeimos tėvas.

Esą, kai jis sužinojęs, kad buv, pfe- 
zidento Roozevelto sūnus nori skirtis 
su savo pirmąja žmona, jis baisiai pa
sipiktinęs ir taręs: “Jeigu jau kartą, 
vyras apsisprendžia vesti, tai jis neturi 
mažiausios teisės vėliau šias vedybas 
ardyti.“

Prez. Trumanas nesąs šykštus, bet 
labai taupus. Jau iki šios dienos iš 
prezidentavimui gaunamos algos jis 
esąs sutaupęs apie 250.000 dolerių.

Keturios moterys turi didelės įtakos 
prezidento gyvenime. Tatai yra: jo 
dabar jau mirusi motina, dabartinė 
jo žmona Bess, uošvė ir ypač jo duktė 
Margaret, kuri yra gana žymi Ameri
kos dainininkė ir kaip artistė dalyvau
ja televizijos seansuose. Prezidentas 
Trumanas ypač gerbiąs savo žmonos 
nuomonę. Kai 1944 metais jis buvo 
painformuotas, kad greičiausiai bus 
paskirtas vice-prezidentu, tai jo pir
mieji žodžiai buvę: “Aš nemanau, kad 
Bess būtų tuomi patenkinta.” Savo 
šeimos ir draugų tarpe jis vadina savo 
žmoną vardu, o oficialiuose pobūviuo
se — “madame”.

Iš viso prez. Trumanas yra ameri
kiečių mėgiamas ir gerbiamas.

rines bazes Libijoj, Eigipte, Sudane, Be to, dar esanti ruošiama taip pat 
Maltoj, Kipre, Jordane ir Irake. Šio- amerikiečių oro bazė prie Paryžiaus, 
mis bazėmis, suprantama, gali naudo- St. Germain srityje.
tis ir amerikiečiai, kaip karo sąjun
gininkai.

Prancūzija ilgai spyrėsi, nenorėda
ma įsileisti amerikiečių kariuomenės 
dalinius į savo suverenines sritis. Ta
čiau bendras pavojus ir bendri gyny
bos interesai pagaliau ir čia atidarė 
kelią Amerikos kareiviui. Susitarta, 
kad Amerikos armija gali įsirengti 
dvi karines bazes netoli Marselio, 
Pietų Prancūzijoj. Darbai jau pra
dėti, kurie kainuosią apie £4,5 mili
jono. Čia stacionuosią amerikiečių 
bomba nėšiai ir kovos lėktuvai, kurie 
karo atveju Europoj būsią panaudoti 
staigiam priešo puolimui sulaikyti.

Tolimuose Rytuose Amerikos armi
ja įsitvirtino visame Japonijos salyne, * 
iš kur lengvai pasiekiamos visos Sov. 
Sąjungos Sibiro industrinės sritys. Net 
ir pačioje šiaurėje — Grenlandijoje 
amerikiečiai laiko savo karius, o pa
skutiniu metu tariamasi ir su Norve
gija dėl išnuomavimo tam tikrose vie
tovėse teritorijos oro bazėms.

Kaip matome, Amerika vis stan- 
driau juosia gigantiškąjį sovietinį 
priešą, kad karo atveju suduotų le
miamą smūgį, suprantama, reikalui 
esant, panaudojant ir atominius gink
lus.
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Psi. 2

Is pavergtos Tėvynės
Karinis pasiruošimas

Jau prieš pat Korėjos karą, Lietu
voje ir visame Pabaltijy prasidėjo 

. skubotas pasiruošimas galimam karui. 
'Iš 5 Vilniaus aerodromų sudaryta 
viena didelė oro bazė (Siėviernaja 
Transportnaja Baza). Pradėta statyti 
nauji pastatai, platinami pakilimo ir 
nusileidimo takai, sustiprintos įgulos. 
Pačiame Vilniaus mieste ir apylinkėse 
sutraukta žymios karines pajėgos. 
Visam Pabaltijy ir jo uostuose gyvas 
karinis judėjimas: statomos sunkiųjįj 
patrankų baterijos, atgabenami plie
niniai kazematai, tikrinami kvalifi
kuotų technikų sąrašai ir t.t.
Žemdirbiiį vargai

Paskutiniuoju metu prasidėjo 
mažesnių kolūkių jungimas į” dides
nius, siekiančius pusantro tūkstančio 
hektarų ir daugiau. Ukmergės aps. 
yra įsteigtas milžiniškas sovehozas 
(dvaras), užimąs pusantro tūkstančio 
kvadratinių kilometrų plotą. Iš jo 
visi gyventojai lietuviai esą ištremti 
ir į jų vietą atkelti azijatai. Maistas 
sovehoze racionuotas. Už bandymaą 
pabėgti gresia mirties bausmė. Sov- 
chozo ribose esanti Siesikų bažnyčia 
yra paversta komunistų partijos susi
rinkimų sale.

Pati komunistų spauda pilna skun
dų, kad kolūkiai nepristato valstybei 
užplanuoto kiekio grūdų, kad dėl 
'kluonų stokos nekulti javai sudedami 
laukuose į stirtas, kūlimo metu gau
nama apie 10% sudygusių grūdų. 
Žmonės yra išnaudojami įvairiausių 
viršininkų, kurie beveik visur yra 
rusai. Pasiskųsti nėra kam, nes var
gas tam, kuris nepatenkintas sovieti
škąją tvarka.
Pavyzdingas kolūkis

Skaitydami Lietuvos komunistų 
vyriausiąjį organą “Tiesą”, gauname 
liūdną bolševikiniij Lietuvos dvarų — 
kolūkių vaizdą. Korespondencijoje 
iš Pabradės rašoma: “Dėl darbo jėgos 
trūkumo vasarojus dažnai nerišamas 
į pėdus, o paliekamas gulėti pradal
giuose tiesiog ant ražienų.” Toliau 
rašoma, kad kūlimą tekę atlikti lauke, 
netgi nebuvę pastogės atgabentai ma
šinai. Del to daug grūdų nusimetę. 
Nors derlius ir nuimtas, nesą, sėklų. 
Pūdymai nckartojami, trąšos ncatga- 
bentos. Viso to priežastis — darbas' 
dirbamas ne sau . . .
Tikėjimo persekiojimas

Deputatė Lebedienė “Tiesoje” 
skundžiasi, kad “pereitais metais silp
nai vyko kova su religiniais prieta
rais”. Kiek “optimistiškiau” žirui 
ministrų tarybos pirm. M. Gedvilą. 
Jo nuomone “pradeda nykti religiniai 
prietarai, ilgus amžius temdę žmonių 
sąmonę. Vis daugiau įsigali materia
listinė pasaulėžiūra”. Tikėjimo ir 
sąžinės laisvei sovietinėje Lietuvoje 
pailiustruoti “Tiesa” puola Kauno 
Žemės Ūkio Akademijos dėstytoją Na- 
vardaitį, koliodamą jį “smetoninin- 
ku”, “buože” ir “liaudies priešu” už 
tai, kad jis “drįso išstoti ir pareika

Juozas Tininis

Sesuo Agniete
LEGENDA

(Tįsinys iš 111 Nr.)
Merginos balsas čia ėmė virpėti ir 

nutrūko.
— O kas toliau įvyko? — paklausė 

kunigas, jausdamas, lyg penitentė ne 
viską nori pasakyti.

— Jis paprašė mano rankos, bet aš 
atsisakiau už jo tekėti.

' —Tada jis išgėrė nuodtj taurę mano 
akivaizdoje ir mirė baisiose konvulsi
jose.

Penitentė vėl nutilo, ir nuodėm
klausys turėjo antrą kartą ją raginti. 
Ir ji tęsė:

— Po šio baisaus įvykio aš tuojau 
palikau Neapolį ir išvažiavau į Romą. 
Man atrodė, kad nusižudęs mano mei
lužis atsivijo mane į Romą' ir, vaikš
čiodamas šio miesto gatvėmis, tyko 
mane užpulti ir iš pasalų nužudyti. 
Nors aš gerai žinojau, kad jis ilsisi 
Neapolio kapinėse, bet jo vaizdas vi

lauti nutraukti antireliginę paskaitą, 
studentams”.
Korsakas atgailauja

Okupuotosios Lietuvos bolševi 
kinių rašytojų suvažiavime Lietuvių 
Literatūros instituto direktorius Kos
tas Korsakas-Radžvilas viešai atgailavo 
dėl neseniai išleistos savo knygos 
“Literatūra ir kritika”. Korsakas 
viešai prisipažįsta, kad bolševikiškai 
neįvertino dabar prie bolševikų prita
pusių prof. Mykolaičio-Putino, Vie- 
nuolio-Žukausko ir Antano Venclovos 
kūrinių. Antanas Venclova, neseniai 
parašęs naują pavergtos Lietuvos him
ną, praeityje savo kūrinuose bolševikri 
partijai tiek pat nusikaltęs, kiek ir 
kiti buržuaziniai-nacionalistiniai rašy
tojai.

Korsakas dabar pripažįsta, kad jo 
knygoje esą “permaža bolševikinio 
principiškumo ir nesutaikomumo ver
tinant literatūrinio palikimo reiški
nius ir triuškinant buržuazines teori
jas”, kad jo knygoje visiškai nelie
čiami naujausi lietuvių sovietinės lite
ratūros “laimėjimai”. Visos tos 
“klaidos” Korsako knygoje atsiradę 
dėl jo nepakankamo įsisąmonini
mo istorinių bolševikų partijos nuta
rimų ideologiniais klausimais, dėl 
atitrūkimo nuo partinio požiūrio į 
literatūrą. Tas pačias klaidas darąs 
ir Korsako vadovaujamas Lietuvių 
Literatūros Institutas. Pastarasis už
vilkino lietuvių literatūros bolševiki
nio konspekto paruošimą, padarė eilę 
ideologinių “klaidų” savo paskelb
tuose darbuose. Korsakas žadėjo 
naują lietuvių literatūros konspektą 
netrukus paruošti ir perduoti bolševi
kinei cenzūrai.
Puolimai ir kas toliau?

Vilniuje lapkričio 9-11 dienomis 
įvyko Lietuvos Mokslo Akademijos 
visuotinas susirinkimas. Apie Akade
mijos veiklą 1949 m. pranešė jos pre
zidentas prof. J. Matulis. Jis pa
brėžė, kad Akademija dirba Lietuvos 
komunistų partijos VI suvažiavimo 
nutarimų įtakoje. Ji paruošusi 83 
mokslo veikalus, jų tarpe “Puškinas 
ir lietuvių literatūra”, rinktinį 23 
autorių veikalą — “Lietuvių literatūra 

. kovoje su klerikalizmu” ir pan. Lietu
vos istorijos institutas paruošė — “Vil
niaus miesto istorijos" bruožai” ir mo
nografiją — “Lietuvos istorija antroje 
XIX a. pusėje” skirtą Sovietų Sąjun
gos Mokslo Akademijos leidžiamam 
TSRS tautų istorijos veikalui. Taip 
pat esąs paruoštas ir Lietuvos istorijos 
vadovėlis gimnazijoms. Žymus veika
las būsiąs — “Lietuvių ir slavų tautų 
pasakų, bendrumas” ir “Lietuvių tau
tos kova už tarybinę santvarką”. Visi 
veikalai turi tikslo įrodyti Lietuvos 
kultūrinę sąsają su didžiąja Rusijos 
tauta. Matulis nepatenkintas kai ku
riais Lietuvos mokslininkais, kurie 
dar nesivadovaują komunistų partijos 
CK nutarimų ideologiniais pagrin
dais, kurie taip greit kinta, kad mok
slininkai nespėja bėgti paskui juos.

sur mane persekiojo, ir aš net vengiau 
rodytis gatvėje, bijodama praeivių 
tarpe išvysti jo veidą arba išgirsti 
atskubančius iš paskos jo žingsnius. 
Aš dabar pajutau reikalą turėti šalia 
savęs tokį žmogų, kurio prieglobsty 
jausčiausi saugi nuo visokių persekio
jančių dvasių. Netrukus toks žmogus 
man pasitaikė. Tai buvo žymus Ro
mos turtuolis. Aš su juo visą vasarą 
lankiau gražiausias ir ištaigingiausias 
Italijos vasarvietes ir jo globoje visai 
užmiršau savo nusižūdžiusį meilužį. 
Netrukus ir jis paprašė mano rankos. 
Iš pradžių man nevisai buvo aišku, 
kokį jam duoti atsakymą: aš delsiau, 
o jis nervinosi. Paskui sužinojau, kad 
jis turi žmoną: dėl manęs jis buvo iš
kėlęs jai skyrybų bylą. Tačiau prieš 
prasidedant šiai bylai, jo žmona nu
šoko nuo tilto į Tiberio upę, negalė
dama išgyventi paaiškėjusios savo 
vyro neištikimybės. Ši žinia mane 
labai sujaudino, ir aš atsisakiau už jo 
tekėti. Tada jis ėmė visur mane per
sekioti, ir aš turėjau nuo jo bėgti i 
kitą miestą.

Penitentė vėl nutilo ir susimąstė.
— Toliau, — tarė kunigas.
— Aš turiu čia truputį pagalvoti, 

nes neišmanau, kaip mam pradėti pa

sakoti šią nudttėmę.
— Kaip pradėsit, taip bus gerai: 

svarbu pasakyti, — atsakė nuodėm
klausys.

Taip. Pabėgusi į naują vietą, tuo
jau' užmezgiau ryšius su vienu jaunu 
kunigu, labai protingu žmogumi. Aš 
pasisakiau, kad esu praradusi tikėjimą 
ir noriu grįžti atgal j Dievo avių būrį. 
Tada jis ėmė lankytis mano bute ir 
diegti man religines tiesas. Netrukus 
man paaiškėjo, kad nėra pasauly daly
ko, kurio jis nesiryžtų del manęs pa
daryti. Pagaliau jis metė kunigystę ir 
paprašė mano rankos. Aš paprašiau 
trijų dienų laiko apsigalvoti. Tačiau 
praėjus šiam laikui, daviau jam nei
giamą atsakymą. Jis grąsino man 
kerštu, ir aš turėjau sprukti nuo jo 
persekiojimų į Šiaurės Italiją, Vėliau 
sužinojau, kad jis pasidaręs aršus mo
terų priešas ir nuo jų užsidaręs trapi- 
stų vienuolyne.

Apsistojusi Milane, susipažinau su 
dviem aukštos kilmės studentais. Abu 
jie buvo labai šaunūs vyrai ir abu 
man vienodai patiko. Su vienu pra
leisdavau vieną vakarą, su antru — 
antrą. Paaiškėjus mano veidmainy
stei, tarp jų įvyko dvikovė, ir vienas 
iš jų žuvo. Išlikusis gyvas paprašė
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Min. S. Lozoraitis Londone ir Paryžiuj
Liet. Diplomatijos Šefas St. Lozo

raitis buvo’ nuvažiavęs į Londoną. 
Grįždamas jis buvo sustojęs Paryžiuje 
ir Zueriche.

Londone jis turėjo eilę pasitarimų 
su min. B. K. Balučiu įvairiais mūsų 
politikos klausimais ir susitiko su vie
tos lietuvių veikėjais, dalyvaudamas 
D. Britanijos lietu viij organizacijų 
atstovų posėdyje, ir kitomis progomis.

S. Lozoraitis lankėsi pas Estijos ir 
Latvijos pasiuntinius ir dalyvavo lat
vių tautos šventėje. Jis užmezgė kon
taktą su Anglijos parlamento narių 
grupe, kuri pakvietė jį pusryčių. Be 
to, jis susitiko su lenkų užsienių rei
kalų ministeriu.

Paryžiuje min. Lozoraitis tarėsi su

Ekonomistai apskaičiuoja, kad šian
dien iš visrj europiečių, įskaitant kare 
nedalyvavusius švedus ir šveicarus, 
geriausiai gyvena liuksemburgiečiai.

Liuksemburgas turi tik apie 300,000 
gyventojų. Tie gyventojai šiandien 
dėvi geriausios angliškos medžiagos 
drabužius, turi geriausius Šveicarijos 
laikrodžius, važinėja geriausiais Ame
rikos automobiliais, fotografuoja 
geriausiais Vokietijos foto aparatais ir 
valgo geriausį Danijos ir Olandijos 
maistą. Kai kas juokaudami sako, 
kad tie 300,000 gyventojų gyvena kaip 
karaliai.

Iš kur gi Liuksemburgas gauna tiek 
pinigų pirktis visoms čia paminėtoms 
gerybėms ?

Tarptautinės statistikos biulete
niuose Liuksemburgas laikomas žemės 
ūkio kraštu. Bet iš tikrųjų taip nėra. 
Jo mažytėje teritorijoje, savo dydžių, 
yra šeštoji pasaulyje plieno liejykla. 
Ta liejykla per metus pagamina

Lietuvos atstovu dr. S. Bačkiu ir pa
kartotinai lankėsi užsienių reikalų 
ministerijoje, kur buvo priimtas 
generalinio politikos reikalų direkto
riaus. Jis turėjo progos tęsti pasikal
bėjimus, pradėtus Romoje, su Estijos 
buv. užsienių reikalų ministeriu K. R. 
Pusta, kuris, išbuvęs kelis mėnesius 
Europoje pro Paryžių grįžo į Jungti
nes Valstybes.

Paryžiuje Liet. Diplomatijos šefą 
dar aplankė gudų Rados pirmininkas 
M. Abramčik, kuriam S. Lozoraitis 
padarė atitinkamų pareiškimij dėl 
apgailėtinos ir nepagrįstos laikysenos, 
kurią Rada pasirinko Lietuvos atžvil
giu.

Mažiausieji gyvena geriausiai
4,000,000 tonų geležies, 2,00p,000 
tonų špižiaus ir 2,000,000 t. plieno. 
Šiandien, kada plieno pareikala
vimas yra milžiniškas ir ta lie
jykla savo gamybą plečia, liuksem
burgiečių gerovė beveik kasdien kaip 
ant mielių kyla.

Bet gyventojai, kad ir dideliame 
pertekliuje gyvendami, kaip paprastai 
būna, “pamurma” prieš valdžią, kad 
reikia išlaikyti “didelę”, trijų batali- 
jonų kariuomenę . . . ir, Europai pra
dedant ginkluotis, dar tą kariuomenę 
reikia padidinti bent vienu ar dviem 
batalionais . . .

Bet liuksemburgiečiai, skaičiuoda
mi, kasdien didėjantį kunigaikštijos ir 
privatinį kapitalą, neužmiršta padė
koti ir palankiam likimui, kad pa
skutinysis karas praėjo tik šiaurine 
krašto dalimi ir nepalietė tos garsio
sios plieno liejyklos, kuri dabar jų he 
tik pasididžiavimas, bet ir neišsemia
mas turtas. “D”

Vis dar esą tebejaučiama buržuazinai 
nacionalistinės ideologijos įtaka.

Kaip nebedažai savo kailio, dūšia 
vis lieka lietuviška. Labai daug prie
kaištų susilaukė prof. J. Balčikonis, 
Lietuvių kalbos Instituo direktorius. 
Jis Lietuvių kalbos žodyno III t. po 
žodžių aiškinimo priedanga prakišęs 
eilę buržuazinio nacionalistinio pobū
džio teigimų ir tuo būdu “užteršė” 
žodyną tokia frazeologija, klerikali
niais bei nacionalistiniais posakiais ir 
visiškai neįtraukė į žodyną naujo 
sovietinio žargono, atnešto iš Mask
vos.

Prof. Tado Ivanausko veikalas 
“Lietuvos Paukščiai” taipgi susilaukė 
smarkios Matulio kritikos.

Po Matulio pranešimo vienuolikos 
institutų direktoriai padarė savo insti
tutų veiklos apžvalgą.

Lietuvių literatūros instituto direk
torius prof. K. Korsakas pats savo vei
kalą sukritikavo ir atsiprašė už visus 
nutolimus nuo partijos linijos ir už 
pavėlavimą išleisti lietuvių literatūros 
vadovėlį.

Akademijos sekretorius prof. K. 
Bieliukas apžvelgė geologijos ir geo
grafijos instituto darbus. Lietuvos 
geografijos vadovėlis gimnazijoms jau 
esąs paruoštas.

Technikos instituto direktorius J. 
Indriūnas papasakojo apie nuveiktus 
tyrimo darbus šiaurinėje Lietuvoje.

Istorijos instituto direktorius, vice
prezidentas ir Akademijos politrukaS 
prof. J. Žiugžda paskaitė' pranešimą 
— “Mokslo išsivystymas Tarybų Lie
tuvoje per pirmą dešimtmetį.”

Akademijos tikrasis narys rusas B. 
Larin’as paskaitė — “Drg. Stalino dar
bai kalbos mokslo srity.”

Buvo išklausyti pranešimai Teisės 
Instituto direktoriaus doc. Juozo Bu
lavo, Ekonomijos Instituto direk. 
Dzidzo Budrio, Chemijos Inst. dir. K. 
Daukšo ir Žemės Ūkio instituto dir. V. 
Vazalinsko.

Akademikas V. Girdzijauskas pas
kaitė apie naujausios sovietų biologi
jos laimėjimus, o Dzidas Budrys — 
apie kolchozų sustambinimo reikšmę.

Akademijos visuotiname susirinki
me dalyvavo ir komunistų partijos CK 
atstovas Vladas Niunka ir ministro 
pirmininko pavaduotojas Kazys Preik
šas.

Susirinkimas priėmė numatytų dar
bi) “piatiletką” ir dar atskirai 1951 
metų darbi) planą. Reikia pagaliau 
vieną iš tų “užbaigtų’'* darbų ir išlei
sti! Kaip paprastai, susirinkimas 
baigtas Stalinui paliaupsinti laišku.

mano rankos. Aš atsakiau, kad 
žmogžudys negali būti mano vyru. 
Jis dėl to labai nusiminė ir netrukus 
išėjo iš proto, begalvodamas apie 
mane ir nužudytą savo draugą.

Penitentčs lūpos čia susičiaupė, ir 
klausykloje valandėlę buvo tyla.

— Viskas? — užklausė nuodėm
klausys.

— Ne. Aš žiauriai atstūmiau nuo 
savęs vieną jaunuolį, kuris iš nusivy
limo įstojo į dvasinę seminariją ir 
tapo kunigu. Šiuo- metu jis darbuo
jasi misijonieriumi Indokinijoje. Iš 
ten jis man parašė laišką, dėkodamas, 
kad aš nulėmiau jo gyvenimo kelią ir 
padariau jį laimingą. Bet gal tai ne- 
nuodėmė ?

— Nenuodėmė, mano dukra. Prie
šingai, tai geras darbas. Pasakokit tik 
nuodėmes.

Ir penitentė dar ilgai pasakojo savo 
triukšmingos jaunystės nuodėmių isto
riją, prašinėjusią prieš daugelį metų, 
kai ji pirmą kartą garbės aureolėje 
įžengė į sceną, ir užsibaigusią laivo 
nuskendimo dieną, kai jūra, tarsi ne
drįsdama paslėpti jos nuodėmių, atsi
sakė ją priglausti savo gelmėse.

Užbaigus jai pasakoti savo nuodė
mes, kunigas pasiteiravo:

2
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Naujieji Sovietu kolchozai s'i’iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiimiiiliKliiiiniiiiiiiiiiiitiiraiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiniiiiiiiiiilitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiliiiiiiiiKiiiiiuiiiiiiaiii*:*  
i I 
g Juozas Almis Jūragis

Prieš kokį laiką visasąjunginės bol
ševiką partijos sekretorius ir polit- 
biuro narys Nikita Chriuščiovas pa
sakė Maskvoje kalbą, kurioje tarp kita 
ko buvo pasakyta: "Kaimiečiams, 
kurie nesilaiko drausmės, reikalinga 
jų gyvenimas subiaurint. Žemės 
ūkyje turi būti sudarytos tokios sąly
gos, kad kiekvienas kaimietis jaustų, 
jog yra nuolatinėje priežiūroje. Kiek
vienas kaimietis turi žinoti, kad kiek
vienas jo, kad ir mažiausias nusikalti
mas padarytas šiandien, ryt bus žino
mas vietos partijos komitetui, o poryt 
nusikaltimo vietoje pasirodys proku
roras.”

Nikita Chriuščiovas yra naujoji 
Kremliaus žvaigždė ir vienas artimiau
sių Stalino žmonių. Po karo jis buvo 
paskirtas Ukrainos valdovu. Savo 
darbais čia jis pelnė Ukrainos budelio 
vardą. "Nuraminęs" Ukrainą, jis 
atsidūrė sekančių metų pavasaryje 
Maskvoje kaip visasąjunginės bolševi
kų partijos sekretorius, Maskvos 
Sovieto sekretorius ir sovietų žemės 
ūkio diktatorius, kurio uždavinys 
buvo įvesti sovietų kaime “taiką ir 
ramybę”.

Karo metu sovietų kaimo gyvenimas 
gerokai pairo. Kaimiečiai, pasinau
doję proga daugelyje vietų kolchozus 
savo valia panaikino ir žemę pasidali
no tarp savęs. Štai, iš kur atsirado ren- 
kalas duoti kaimui “taiką ir ramybę 
ir pacifikaciją.” Vedant taiką ir ramy
bę, žemė iš kaimiečių buvo atimta 
prievarta. Kiek tos rūšies “taika” 
paėmė kaimiečių gyvybių, sunku pa
sakyti. Spėjama, kad žuvo didelis 
kaimiečių skaičius. Ta "taiką” nešė 
kaimui Chriuščiovas.

Sekančių metų pavasarį Chriuščio
vas paskelbė įsakymą jungti kol
chozus į didesnius vienetus — di
džiuosius kolchozus. Tas jungimas 
šiandieną vykdomas visu brutalumu, 
kokį sugeba rodyti tik sovietų valdžia. 
Į sudaromus didžiuosius kolchozus 
įjungiama gyvasis ir negyvasis inven
torius tų ūkelių, daržų, kurie buvo 
duodami kolchozininkams privačiam 
naudojimui. Čia Chriuščiovas sutiko 
stiprų kaimieehj pasipriešinimą. Prie
šinamasi dažniausia pasyviai, bet daž
nai pasitaiko, kad tas pasyvus pasi
priešinimas pereina į sukilimo formas. 
Suprantama, tas ūkininkų pasiprieši
nimas skandinamas negailestingai jų 
pačhj kraujuje. Kremliaus įprasti 
keliai.

Oficialiais duomenimis, šių metų 
pradžioje Soviettj Sąjunga turėjo 
254,000 kolchozų. Dabartiniu metu 
jų pasiliko apie 215,000, vadinasi, lik
viduota apie 35,000. Jungimas mo- 
žesnių kolchozų j didžiuosius varomas 
toliau. Brutaliausia ši naujoji kolek- 
tivizacija varoma Ukrainoj ir Gudi
joj. Gudijoj iš 9,782 kolchozų pa

daryta 3,480. Tuo būdu likviduota 
apie du trečdalius mažesųių kolchozų. 
Ukrainoj buvo 10,000 kolchozų. Iš 
jų padaryta 4,000 didžiųjų. Oficialiai 
šaltiniai kalba apie rytų Ukrainą. 
Nieko nekalbama apie vakarų Ukrai
ną, buvusią lenkų valdžioje, nei apie 
Lietuvą. Kodėl! Ar ten nebūti} ve
dama kolektivizacija! Turime žinių, 
kad Lietuvoje jį pradėta. Tačiau 
naujose srityse ji vedama nedrąsiai, 
eina lyg ir bandymas. Galimas daik
tas dėl to, kad ten dar nebaigta pir
moji kolektivizacija — jungimas į ma
žuosius kolchozus. Bijomasi per sti
praus ūkininkų pasipriešinimo, bet 
svarbiausia — partizaninis tų kraštų 
sąjūdis. Partizanai drąsiai ir sėkmin
gai kovoja su kolektivizacija. Sovie
tiniams valdžios organams jie padaro 
daug juntamų nesmagumų ir nuosto
lių. Tad su naująja kolektivizacija 
rodosi nedrąsiai. Tačiau, reik many
ti, kai ji bus įvesta visoj Rusijoj, kai 
bus įvesta “taika” rusų ūkininkijai, 
visu spartumu nauja kolektivizacija 
bus pradėta varyti ir naujai raudono
sios rankos užgrobtosiose žemėse.

Koks naujos kolektivizacijos ir nau
jos karo Kremliaus su ūkininkija tiks
las?

Pirma. Sovietai projektuoja nau
jųjų viešųjų darbų eilę: didžiųjų ka
nalų kasimą, drėkinimo ir elektrifi
kavimo darbų ir kit. Tiems darbams 
atlikti neturi reikiamos darbo žmonių 
jėgos. Naujų darbininkų gali duoti 
tik kaimas. JDidieji kolchozai sudaro 
geresnes sąlygas žemes ūkiui sumecha
ninti. Atliks milijonai kaimiečių, 
kuriuos galima bus permest į pramo
nę ir į viešuosius darbus. Ūkininkai 
nuo tų Kremliaus užsimojimų ginasi 
kiek įmanydami, bet suprantama, be 
didesnių, deja, pasekmių. Maskvinė 
“Pravda” pasakoja, kad prie Stalin
grado elektros jėgaines statymo duota 
darbo 200 kaimiečių. Su jais sudary
ta sutartis ligi š.m. liepos mėnesio. 
Sutarčiai pasibaigus, kaimiečiai norė
jo grįžti į savo kaimus. Tos pačios 
“Pravdos” teigimu, tie kaimiečiai pa
vieniui ir mažesniais būreliais buvo 
kviečiami (nors nepasakyta kieno, bet 
mes lengvai galim tai patys suprasti) 
ir verčiami pasirašyt sutartį kitiems 
metams. Tačiau, nepaisydama spau
dimo, kaimiečių didžiuma sutartį pa
sirašyt atsisakė. “Pravda" nutyli, kas 
su tais atsisakiusiais kaimiečiais atsi
tiko. Kas pažįsta bolševikus, nesun
kiai ir šį klausimą gali išaiškinti.

Antra. Ligšioliniai mažieji kolcho
zai apimdavo ar didesnius ūkius ar 
visus kaimus. Tokis kolchozas turėjo 
šeimyninio dvarelio charakterį. Ja
me visi nariai buvo gerai pažįstami, 
daugelis giminių, vienas kitam padė
davo ir visi bendrai lengvino savo sun
kią būklę. Dėl to ir kieta bolševikų
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ILIUZIJA
Kai išeinu — pilkai pilkieji akmens žydi
Ir saulė laužiasi pro kalnų keterų tamsius šešėlius.
Rasos nėra. Ir nepalieka akmenynuos žingsniai brydžių
Nors ankstų rytmetį aš kėliau.

O vėjas dėvi nuostabų drabužį
Iš kovo mėnesio garsų ir kvapo tolimosios šiaurės žemės.
Girdžiu aš jį tarpukalnėje linksmą ūžiant
Ir nutembu — kur jis išmoko tos dainos, kur jis meliodiją tą 

ėmė?

Ji man pažįstama, šita daina, ir mylima —
Ją gaude šilas ir karklų baltieji katinėliai skambėjo jos pilni 
Kai per pavasario baltųjų debesų pusnis atklydusi saulutės 
šilima
Panerdavo laukus, ir paupes, ir girią šiltų alsavimų vilny . . .

Ir auga širdyje truputis džiaugsmo,
Kai po dienų, pilkoje monotonijos tyloje sukepusių,
Vėl išgirstu džiaugsmingą vėjo gausmą,
Ir jo alsavimas kažkaip lietuvišku pavasariu man kvepia.

Paleistas Australijos seimas ir senatas
Liberalų vyriausybė pagaliau ryžosi 

paleisti Australijos seimą ir senatą, 
kad naujais rinkimais patikrintų savo 
politikos teisingumą ir gautų galimy
bę ir senate turėti savo partijos dau
gumą.

Kaip žinome, Menzies vadovaujama 
koalcinė liberalų ir krašto partijų 
vyriausybė negalėjo pravesti nė vieno 
svarbaus įstatymo konstituciniu keliu, 
nes senate buvo darbiečių dauguma, 
kurie parlamento priimtųjų įstatymų 
netvirtindavo. Tuo būdu nepavyko 
liberalams prastumti bankų ir anti
komunistinio įstatymo, kas, svarbiau
sia, ir privedė prie dabartinės padė-

drausmė nevyko palaikyti ir kontrolė 
buvo nesėkminga. Kolchozą kolcho- 
zininkai laikė kaimo, o ne valstybės 
nuosavybe. Išeinant iš tos pažiūros 
skirtingumo, labai skyrėsi ir pažiūri į 
kolchozo turtą. Ta kaimiečių pažiūra 
buvo labai nuostolinga bolševikų 
valdžiai ir labai tolima jos idealams 
bei siekimams. Kas kita yra didysis 
kolchozas, čia tas "savumo” charak
teris išlaikyti negalima. Labai atmie- 
šiama giminingumas ir pažintys. 
Didysis ūkis pareikalauja daug naujų 
darbininkų. Jie atkeliami iš toliau. 
Į savųjų tarpą įjungiamas nežinomas 
svetimasis elementas. Tuo būdu su
daromos sąlygos, kuriose kolchozinin- 
kai nebegali prieš nustatytą tvarką 
pasigelbėti sau iš kolchozo svirnų ir 
tvartų. Čia didžiojo kolchozo nau
dingumas Maskvai, Chriuščkovui. 
Privačios nuosavybės idėja stipri kai
me. Didysis kolchozas ją silpnina.

Trečia. Mažo kolchozo kolchozi- 
ninkas daugiau uždirbdavo, nes prie 

ties.
Australijos gener, gubernatorius 

McKell, kurį min. pirmininkas aplan
ke praeitą šeštadienį, prašydamas 
patvirtinti vyriausybės nusistatymą 
paleisti seimą ir senatą, davė sutikimą 
šį nutarimą patvirtinti. Tuoj po to 
min. pirmininkas Menzies paskelbė 
naujų- rinkimų datą š.m. balandžio 
mėnesio 28 dieną.

Toks įvykis yra tikra retenybė Aus
tralijos politiniame gyvenime ir lau
kiama naujų rinkimų su nekantrumu, 
nes manoma, kad šie rinkimai sukels 
aštriausią rinkimę kovą, kokia kada 
nors yra buvusi Australijos istorijoj.

menkučio uždarbio dar gaudavo pri
vačiam naudojimui daržą su teise 
turėt tą ar kitą gyvulėlį ir naminį 
paukštelį. Jis dar jautėsi nors skur
džium, bet vis ūkininku, turinčiu la
bai silpna forma nuosavybę. Didysis 
kolchozas visa tai naikina. Iš kol- 
chozininkų atimama daržai ir visas 
inventorius. Jis turi ilgiau dirbti ir 
mažiau jam už darbą mokama. Ūki
ninkas paverčiamas tikru vergu. Iš 
visa to atrodytų, kad didysis kolchozas 
turėtų duoti valstybei žymiai daugiau 
pelno. Tačiau iš tos pačios "Pravdos" 
aiškėja, kad bent šiuo metu nesidžiau
giama naujos rūšies kolchozu Mask
voje. Kolchozininkas, kaip esu minė
jęs, naujai kolektivizacijai, bent pasy
viai, priešinasi. Jis skerdžia ir valgo, 
net naikina kitu būdu savo gyvulį, 
kad jis nepakliūtų didžiajam kolcho
zui. Jis taip pat naikina ir savo pa- 
dargėlį — nei man, nei tau.

A. - M.K.

— Kodėl jūs kiekvienam pasipiršu- 
siam sinjorui atsakydavo! neigiamai?

— Aš svyravau tarp dviejų dalykų 
savo gyvenime: tarp šokio meilės ir 
vyro meilės. Mano kančia dažnai bu
vo milžiniška, kai atstumdavau nuo 
savęs pasipiršusį vyrą, bet dar didesnė 
man būtų buvusi kankynė, jei aš šo
kio meną būčiau iškeitusi į vyro 
meilę.

Po šių žodžių klausykloje įsivyravo 
tyla: kunigas svarstė kokią skirti at
gailą, o penitentė spėliojo, ar ji gaus 
išrišimą ar ne, ir jai buvo be galo 
nejauku. Tačiau netrukus suskambo 
nuodėmklausio balsas:

— Atgailai nueisit pėsčia į Romą ir 
pasimelsit prie šv. Petro karsto. Be 
to kiekvienoje bažnyčioje, pro kurią 
pakeliui praeisit, sukalbėkit po tris 
antifonas: “Viešpatie, neatmink mano 
jaunystės nusidėjimų!”

Šokėja dabar jautėsi tarsi nusime
tusi nuo savo pečių sunkiausią naštą, 
ir jos širdis virpėjo neišsakomu 
džiaugsmu. švytėdama nežemiška 
laime, nuolankiai ji atsitraukė nuo 
klausyklos, ir jos ausyse dar tebe
skambėjo išrišimo žodžiai: "Absolvo 
te . . -

Su tikru atgailos'ir nusižeminimo 
jausmu ji prisiartino prie Dievo stalo, 
pagarbiai priėmė šv. Komuniją ir dar 
tą pačią dieną pėsčiomis iškeliavo į 
Romą. Jai taip buvo smagu ir lengva 

eiti, tarsi nematomi sparnai ją neštų. 
Pakelėse rožinėmis spalvomis žydėjo, 
vaismedžiai, o švelnus pavasario oras 
buvo prisotintas saldaus alyvij kvapo. 
Pagrioviais besiganančios ožkutės, ją 
išvydusias, pakeldavo savo margas gal
vutes ir, kramtydamos pluokštelius 
kvepiančios žolės, palydėdavo keleivę 
liūdnais savo žvilgsniais.

Priėjusi pirmą pakeliui bažnyčią, 
atgailaujanti šokėja atsiklaupė ties 
didžiosiomis durimis ir kalbėjo: “Vie
špatie, neatmink mano jaunystės nu
sidėjimų!” Tačiau maldos metu jos 
mintys nuolat skrido į triukšmingą 
praeitį, ir jai atrodė, kad ji vistiek ne
gerai atlieka užduotą atgailą. Paskui 
ji apėjo aplink bažnyčią ir lyg tyčia 
rado visas duris Užrakintas. Sugrįžusi 
prie didžiųjų durų, atgailautoja pra
dėjo išdarinėti dailius šokio vingius 
ir grakščius sūkius. Plastiškais rankų 
bangavimais ir žaviais liemens lank
stymais, plaukė aukštyn''į dangų atgai
los malda, tarsi kokia nematoma srovė-

Tuo metu atsidarė bažnyčios durys, 
nulipo nuo dulkėtų stovų šventieji ir, 
susirinkę į priežbažnytį, smalsiai žiū
rėjo į nuostabų atgailos šokį. Šv. Pet
ras išėjo į priekį, padavė šokėjai ran
ką ir fasadiniais laiptais ją įvedė į 
priešbažnytį, kur ji vikriai ištrūko iš 
jo rankos ir lengvomis šokio siūtimis 
nusiauto iki pat didžiojo altoriaus, 
ant kurio stovėjo besišypsantis Kristus 
ir meilingomis akimis žiūrėjo žemyn. 

Iš paskos atskubėjo visi šios bažnyčios 
šventieji ir nustebusiomis akimis sekė 
nematytą šokį. Padariusi daug nuo
stabaus žavumo vingių, šokėja pabu
čiavo altoriaus laiptus ir lengva, kaip 
plaštakė, išsiautė pro marmurines ko
lonas atgal į šventorių. Išsiskleidusio 
jos sijonuko sukeltas oras nupūtė nuo 
tuščių stovų gausias dulkes, kurios iš 
lėto leidosi žemyn ir gulė ant vėsių 
granito grindų. Šv. Petras dabar pa
liepė šventiesiems vėl uždaryti duris 
ir visiems grįžti į senąsias savo vietas.

Patenkinta ir linksma atgailautoja 
ėjo toliau, kol prieš jos akis iškilo dar 
dailesnė bažnyčia. Ji čia vėl sukal
bėjo tris "Viešpatie, neatmink mano 
jaunystės nusidėjimų!” ir, apsupta su
sidomėjusių šventųjų būrio, grakščiais 
judesiais šoko atgailos šokį.

Sekančią dieną atgailautoja vėl 
priėjo kelias bažnyčias ir jose šoko vis 
tą patį atgailos šokį, susigraudinusi 
bučiavo altoriaus laiptus ir savo šo
kiu žavėjo šventuosius, kurie tyliai 
nusileisdavo nuo aukštų savo stovų, 
šypsodamiesi pasitikdavo ir paskui 
gailėdamiesi ją išlydėdavo. Sustoję 
ant fasadinių laiptų, jie dar ilgai sek
davo ją liūdnais žvilgsniais, kol ji 
dingdavo skersgatvy ir kol šv. Petras 
įsakydavo jiems skirstytis į. senąsias 
savo-vietas.

Taip atgailautoja per kelias dienas 
pakeliui aplankė dvylika bažnyčių, 
sukalbėjo dvylika kartų po tris “Vieš

patie, neatmink mano jaunystės nusi
dėjimų” ir sušoko dvylika nuostabių 
atgailos šokių.

Pasiekusi Romą ir šv. Petro bazi
liką, atgailautoja parpuolė ant kelių 
prie dangaus karalystės raktų valdy
tojo karsto, sukalbėjo septynis anti
fonas ir prie jo statulos sušoko 
paskutinį atgailos šokį. Paskui ji pa
bučiavo šv. Petro koją, kurios didysis 
pirštas buvo taip sudilęs nuo milijonų 
lūpų bučiavimo, kad tik jo trečdalis 
bebuvo likęs, ir laiminga išėjo iš ba
zilikos, kur ant fasadinių laiptų ją 
pasitiko balti balandžiai ir leidosi jai 
ant pečių ir, kraipydami kuoduotas 
savo galvutes, nekaltomis akimis žiū
rėjo į dievišku džiaugsmu spindintį 
jos veidą. Niekada ji savo gyvenime 
nesijautė tokia laiminga kaip dabar.

Nuo šios dienos šokėja pradėjo 
naują gyvenimą: ji užsidarė vienuo
lyne ir pasirinko Agnietės vardą. Ir 
kai kitos vienuolyno seserys, vykdyda
mos griežtą savo ordino regulą, kelda
vosi vidurnaktį melstis, tai seseriai 
Agnietei buvo viršininkės leista kas
nakt vienuolyno koplyčioje visatos 
Viešpatį pagarbinti savo šokiu, be ku
rio ji ir čia negalėjo išsiversti, nes ji 
buvo gimusi šokiui. Ji sakydavo:

— Anksčiau aš šokau pasauliui, da
bar šoku Dievui. Anksčiau mano 
žiūrovai buvo žmonės, dabar — Dievas 
su savo angelais.
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We Can’t Give the Reds the Same 
Freedom As Other Parties

>-T AST year Mr. Justice Jackson, of 
J-J Supreme Court of the United 

^States, handed down a judgment 
-which has a special current interest 
-Jor Australians.
* The judgment was the result of a 
challenge to the Supreme Court of 
the United States — which fulfils 
much the same function as our High 
Court — on the validity of the Taft- 
Hartley Labor Act.

One of the questions specifically 
involved was a provision of the Act 
•that officers of a Labor union who 
wash to enjoy any privileges under the 
Act must file an affidavit that they 
pre not members of the Communist 
Party.

Those who challenged the Act I
argued — like Mr. Chifley and Dr. 
Evatt — that the Communist Party 
was just another political party, an
other political philosophy, and should 
therefore enjoy all the freedoms and 
privileges with which a democracy 
defends the right of the individual 
and any political group to seek a 
change of government.

Mr. Justice Jackson disposed of this 
argument in a judgment which lucid
ly sets out just why a'democracy can’t 
permit the Communist Party the same 
freedoms and privileges it allows 
other political parties.

The judge began by saying that if 
the Taft-Hartley law required union 
officers to foreswear membership in 
the Republican Party, the Democratic 
Party, or the Socialist Party, no doubt 
everyone would agree the law was un
constitutional.

How, then, could anyone argue that 
such a provision was valid when ap
plied to the Communist Party!

The answer, said Judge Jackson, 
was in the decisive differences be
tween the Communist Party and every 
other party of any importance in the 
long history of the United States.

To define the differences in detail 
and accurately was difficult, “be
cause”, he said, “Communist Party 
activities visible to the public closely 
resemble those of any other party.”

Political parties, in office or out, 
were generally irresponsible in their 
use and abuse of freedom of speech 
and Press; made scapegoats of un
popular persons or classes; made 
promises of dubious sincerity or feasi
bility to win votes; when in oppo
sition tried to discredit and embarrass 
the government of the day by spread
ing exaggerations and untruths and 
by inciting prejudiced or unreasoning 
discontent, not even hesitating to in
jure the nation’s prestige among the 
family of nations.

“The Communist Party, at least 
outwardly, only exaggerates these 
well-worn political techniques,” said 
the judge, “and many persons are 
thus led to think of it as just another, 
more radical, political party.

“If it were nothing but that, I think 
this legislation would be unconstitu
tional. There are, however, contra
dictions between what meets the eye 
and what is covertly done, which, in 
my view of the issues, provide a 
rational basis upon which Congress 
reasonably could have concluded

MINISTRY OF AGRICULTURE 
BLASTED

Sovietskaia Latvia o£ January 5 
writes in its leading article the 7th 
plenary session of the CC of the Lat
vian CP had discovered many short
comings in the work of the ministry 
for agriculture. Minister Janis Va- 
nags and his deputies Yevghoni Poro- 
shin, Anton Motrov and Konstantin 
Davidenko have done little to imple
ment the resolutions of the Supreme 
Soviet of the USSR which demand 
the doubling of the grain output, a 
still greater increase of the flax and 
sugar beet output and an 80 per cent, 
mechanization of farming in the 
course of the next five years.

The ministry has shown itself total
ly incapable of directing the compli

resting their case upon persuasion and 
any appeal inherent in their ideas and 
principles, the Communist Party 
adopts the techniques of a secret cabal 
— false names, forged passports, code 
messages, clandestine meetings. To 
these it adds occasional terroristic and 
threatening methods, such as picket
ing courts and juries, political strikes, 
and sabotage.

> , ~ “This cabalism and terrorism is
by and for a minority rather than to understandable in the light of what 
nrrtuire bmver through the vote of a 1 to accomplish and what they have to 

overcome. The Communist pro
gramme does not presently, nor in 
foreseeable future elections, commend 
itself to enough American voters to 
be a substantial |x>litical force. Un
less the Communist Party can obtain 
some powerful leverage on the popu
lation, it is doomed to remain a 
negligible factor in the United States.

“(4) The Communist Party has 
sought to gain this leverage and hold 
on the American population by 
acquiring control of the labor move-, 
ment.

“All political parties have wooed 
labor and its leaders. But what other 
parties seek is principally the vote of 
labor, The Communist Party, on the 
other hand, is not primarily interest
ed in labor’s vote, for it does not Ex
pect to win by votes. It strives for 
control of labor’s coercive power — 
the strike, the sit-down, the slow
down, sabotage, or other means of 
producing industrial paralysis.

“Congress has legalised the strike as 
labor’s weapon for improving its own 
lot. But where Communists have

can be and 
to a party 
1941 undis- 
their labor 
nation’s ef-

that the Communist Party is some
thing different in fact from any other 
substantial party we have known, and 
hence may constitutionally be treated 
as something different in law.”

The judge then proceeded to set 
out the five reasons which he believed 
justified this opinion.

They were as follows:
“(1) The goal of the Communist 

Party is to seize powers of government 

acquire power through the vote of a 
free electorate.

“It seeks not merely a -change of 
administration, or of Congress or re
form legislation within the constitu
tional framework. Its programme is 

' not merely to socialise property more 
rapidly and extensively than the other 
parties are doing . . .

“The Communist programme only 
begins with seizure of government, 
which then becomes a means to im
pose upon society an organisation on 
principles fundamentally opposed to 
those presupposed by our Constitu
tion . . .

“If, by their better organisation and 
discipline, they were successful, can
did Communists admit that it would 
be to an accompaniment of violence, 
but at the same time they disclaim 
responsibility by blaming the violence 
upon those who engage in resistance 
or reprisal.

“It matters little by whom the first 
blow would be struck; no one can 
doubt that an era of violence and 
oppression, confiscations and liquida
tions would be concurrent with a re
gime of Communism.

“Such goals set up a cleavage 
among us too fundamental to be com
posed by democratic processes.

“(2) The Communist Party alone 
aa&Hg American parties, past or pre
sent, is dominated and controlled by 
a foreign government.

“It is a satrap (despotic, subordi
nate) party which, to the threat of 
civil disorder, adds the threat of be
trayal into alien hands . . .

“In each country where the Com
munists have seized control, they have 
so denationalised its foreign policy as 
to make it a satellite and vassal of the 
Soviet Union, and have enforced a 
domestic policy in complete confor
mity with the Soviet pattern, tolerat
ing no deviation in deterrence to any 
people’s separate history, tradition, or 
national interests.

" (3) Violent and undemocratic 
means are the calculated and indis
pensable methods to attain the Com
munist Party's goal.

“In not one of the countries it now 
dominates was the Communist Party 
chosen by a free or comestible elec
tion; in not one can it be evicted by 
any election. The international police 
state has crept over Eastern Europe 
by deception, coercion, coup d’etat, 
terrorism, and assassination.

“The American Communists have 
imported the totalitarian organisa
tion’s disciplines and techniques, 
notwithstanding the fact that this 
country offers them and other discon
tented elements a way to peaceful 
revolution by ballot. But, instead of

cated machinery of kolkhoz fanning. 
The minister and his deputies exercise 
their functions ina bureaucratic man
ner. Their most important mission 
should be to organize the building of 
the new rural settlements but this 
work is shirked. The setdements 
shoul dbc built from local material, 
every kolkhoz should provide the 
necessary bricks, mortar and roofing 
tiles. Among the main reasons for 
the many failures and mistakes, the 
insufficient political consciousness of 
the kolkhozniks and slackness in the 
organization of Socialist conqictitions 
are mentioned. The minister and his 
associates are given a severe warning.

Janis Vanags is an old Communist. 
The importance of his position may 
be measured by the fact that quite 
recently he had five depuites. 

lot. 
labor control, the strike 
sometimes is perverted 
weapon. In 1940 and 
closed Communists used 
offices to sabotage this 
fort to rebuild its own defences.

“When a union entrusts its bar
gaining powers, its records, and its 
treasury to the Communists, the 
union finds itself a more or less help
less captive of the Communist Party. 
Its officers cease to be interested in 
correcting grievances, but seek to 
worsen and exploit them: they care 
less for winning strikes than that they 
be long, bitter, and disruptive. They 
always follow the Communist Party 
line, without even knowing its source 
or its objectives.

PHILIPS {Mil)
Jau 60 metų, kai P h i 1 i p s' a s tarnauja visam žemės rutuliui, 
teikdamas Jums žinias, muzikę ir tikrų gyvenimų.

MODELIS 132 — yra dviejų bangų priimtuvas, tekainuojųs tik 
£35.1.6. gis aparatas yra puikiausios vertės. Jis yra mažas, patogus 
nešioti, turįs 5 lempas ir gerų malonų girdimumų trumpomis 

bangomis.

PHILIPS

PHILIPS'O vardas yra tikrai žinomas 
visame mūsų krašte.
Šis ženklas veda visame pasauly milijonų pasirinkimui.
M. L u k a u s k a s, ilgametis Philips’o įgaliotinis 
Lietuvoje ir dabartinis atstovas Australijoj —
31a Lamette St., Chatswood, Sydney. Telefonas JA3346.

Užsakymai priimami paštu ir telefonu.

“The most promising course of the 
Communist Party has been the under
cover capture of the coercive power 
of strategis labor unions as a leverage 
to magnify its power over the Ameri
can people.

“ (5) Every member of the Commu
nist Party is an agent to execute the 
Communist programme.

"What constitutes a party! Major 
political parties in the UnitedStates 
have never been closely knit or secret 
organisations. Anyone who usually 
votes the party ticket is reckoned a 
member, although he has not applied 
for or been admitted to membership, 
pays no dues, has taken no pledge, 
and is free to vote, speak, and act as 
he wills. Followers arc held together 
by rather casual acceptance of general 
principles, the influence of leaders, 
and sometimes by the cohesive power 
of patronage. Membership in the 
party carries with it little assurance 
that the member understands or be
lieves in its principles and none at 
all that he will take orders from its 
leaders.

“One may quarrel with the party 
and bolt its candidates and return 
again as much a member as those who 
were regular. And it is often a source 

:of grief to those who have labored 
long in the vineyard that late arrivals 
are taken into the party councils from 
other parties without scrutiny. Of 
course, when party organisation is of 
this character, there is little ground 
for inference that all members are 
committed to party plans or that they 
are agents for their execution.

“Membership in the Communist 
Party is totally different. The party 
is a secret conclave. Members are 
admitted only upon acceptance as 
reliable and after indoctrination in 
its policies, to which the member is 
fully committed.

“They are provided with cards or 
credentials, usually issued under false 
names so that the identification can 
only be made by officers of the party 
who hold the code. Moreover, each 
pledges unconditional obedience to 
party authority. Adherents are known 
by secret or code names. They consti
tute "cells” in the factory, the office, 
the political society, or the labor 
union. For any deviation from the 
party line they arc purged and ex
cluded.

“Such, then, is the background 
w hich Congress could reasonably find 
as a basis for exerting its constitu
tional powers and which a judiciary 
cannot disregard in testing them."

—“Daily Telegraph"
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Savaites Žinios
k o n t r o l i u o j a rn as ūkis

Gyvenimo praktika parodė, kad 
Vakarų Vokietijos laisvasis ūkis, vyk
domas Amerikos pavyzdžiu, neturėjo 
pasisekimo. Vyriausybė yra priversta 
vėl grįžti prie griežtos ekonominio 
gyvenimo kontrolės, kad sulaikytų 
markės kritimą ir svetimų valiutų 
aliarmuojantį kilimą. Vokietijoj vėl 
įvedama kainų kontrolė, racionuoja- 
mos žaliavos ir pakeliami valstybiniai 
mokesčiai.

Amerikos atstovai, kurie dar prieš 
du metu daugiausia palaikė "prievar
tos marškinių” nuo Vokietijos nuėmi
mo teoriją, dabar pamatė, kad klydo 
ir kad jauna Vokietijos respublika 
artėja į ekonominę krizę. Jau šiuo 
metu V. Vokietija išnaudojo 7K.OOO.- 
000 dolerių iš suteiktos pagal Marsha- 
l.io planą 120.000.000 dolerių paskolos.

Norėdami sutaupyti, vokiečiai jau 
dabar sunormavo anglies, žibalo, aly
vos ir elektros naudojimą. Skubiai 
įvedama drastiški suvaržymai visos 
pramonės produkcijoj. Finansų mini
sterija’ruošia valstybinės paskolos lak
štus. Be natūralių ekonominio gyve
nimo sunkumų, V. Vokietiją dar gula 
mokesčių našta, nes jai tenka sumo
kėti sąjungininkų okupacinių pajėgų 
Vokietijoj išlaikymo išlaidos.
J u g o sla v i j o s spauda

*
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Įtakingas Jugoslavijos komunistų 
dienraštis “Vicstnik” ilgame straips
nyje rašo, kad Prancūzijos, Italijos ir 
kitų V akarų Europos komunistų par
tijų pareiga esanti išlyginti ideologi
nius skirtumus su tu kraštų buržuazi
nėmis vyriausybėmis "ir bendradar
biauti dėl tautinės nepriklausomybės 
karo pavojaus metu.

Toliau šis laikraštis apkaltina Ita
lijos ir Prancūzijos komunistų parti
jas, kurios klauso įsakymų iš Maskvos 
ir kelia neramumus bei išdavinėja 
savo valstybių paslaptis rusams. Šios 
penktosios kolonos parsidavėlių dar
bai esą taip aiškūs, kad jie užsitraukę

By A. Vaičiulaitis
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Having fashioned his own strict 
3 forms of criticism and being a relent- 

j less adversary of all modernism, he 
fought ruthlessly every novel literary 

į tendency, and for this reason, he was 
spared all avoidable provocation. 
Jakštas earned everyone’s respect for 
his staunch character, inflexible will, 
and sharp, clear-cut decisions. His 

3 verses were published in a collection 
MS called “Lyrika”.
i?} Canon Juozas Tumas-Vaižgantas 
M (1869-1933) was one of the most 

popular personalities in all Lithuania. 
His name was spoken even in the 
lowliest cottage of the most distant 
village. Everyone was eager to catch 
a glimpse of him. Of lively disposi
tion, an irrepressible optimist, always 
available for public service, and ever 
ready to do a favour; editor, devout 
priest, crusader in Lithuanianism 
from his early days, publicist, silver- 
tongued orator, university professor, 
writer, with twenty volumes of works 
to his credit — such was Vaižgantas, a 
man of noble magnanimous heart.

; His optimism and vivacity, his 
broad understanding of the life of 
his countrymen, and his love of all 
mankind and nature, too — all this 

; is reflected in his writings. His most 
‘distinguished work is the three- 
volume novel "Pragiedruliai" (Sun
beams), in which he depicts the 
'Lithuanians in defence of their cul
ture, battling against the Russians. 
In this work he brings to light two 
characteristics of the Lithuanian tem
perament: the tendency to mysticism 
and phantasy, and a feeling for the 
practical, accompanied by a certain 
.stubborness and patience. Besides 
presenting many colourful characters, 
the author brings back the customs 
and accomplishments of the past, 
oęers us an insight into the lives of

VIII.
OTHER WRITERS

Vincas Pietaris (1850-1802) in his 
lengthy historical tale "Algimantas” 
proves himself to be a romanticist 
and a visionary. To the present day 
"Algimantas” is welcome reading, 
especially to the young, for its adven
tures, its lively style, and its ancient, 
legendary romantic setting. Pietaris 
has also left us some vivid, personal 
narratives, "Iš Mano Atsiminimų 
(From My Recollections).

Pranas Vaičaitis (18761901) in his 
brief span of life composed a consid
erable number of poems, some of 
which are akain to the spirit of "Var
pas”: they reflect their times and 
employ themes of national andsocial 
significance. He did not neglect his
torical subjects and produced some 
items of a deeply personal nature that 
reveal a truly poetic soul.

Jonas Mačys Kėkštas (1867-1902), 
who started his writing in “Aušra”, 
dealt in his lyrics extensively with rea
listic problems. Kėkštas spent the lat
ter part of his life in America. Jonas 
Žilius-Jonila (1870-1931) has contri
buted some interesting verses on folk 
customs and was one of the first 
make literary use of folk speech.

The first efforts in the writing

■■ >>■

savo tautų neapykantą. Laikraštis 
giria Tito pasekėjus Italijos komuni
stų partijoj. Tatai esą garbingi vyrai, 
mokėję pasipriešinti Maskvos domina
vimui.

Pabaigoje rašoma, kad nusivylimas 
Maskva plečiasi abiejose "geležinės 
uždangos” pusėse ir kad greitu laiku 
Maskva neteks savo šalininkų Italijos 
ir Prancūzijos komunistų partijose, o 
teliks ištikimais tik saujelė partijos 
vadovų, kurie nebeturės jokios įtakos 
kitiems komunistų partijos nariams. 
Policija renku 
nelegaliai atvykusius

Š.m. kovo mėn. 14 d. Sydnėjaus 
policija suėmė 26 vyrus, kurie esą ne
legaliai iš laivų išsėdę imigrantai. 
Tatai daugumoje esą kiniečiai ir Ja
vos bei Panamos čiabuviai. Toki 
suiminėjimai būsią vykdomi ateityje 
dažniau, nes Sydnėjaus miesto poli
cija turinti žinių, kad tokių imgrantų 
esą daugiau, ypatingai Redferno, 
Kings Crosso ir Waterloo rajonuose. 
Hitlerinio generolo 
nuomonė ■

Hitlerio laikų Vokietijos kariuo
menės štabo šefas gen. H. G u d e- 
r i a n viename Berlyno dienraštyje 
parašė -straipsnį, kuriame iškėlė šių 
įdomių minčių: "Nesvarbu, kurioj 
vietoj prasidės karas, tačiau jis vistiek 
išiplčs po visą Europą. Karo ugnis 
pasieks net Pirenėjus. Tuo būdu 
natūraliausios ir geriausios gynybos 
bazės yra steigtinos Viduržemio, 
Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų 
srityse. Be to, geros yra bazės ir Skan
dinavijos srityse, siekiant Grenlandi
jos salyną. Jeigu Vakarti Sąjunginin
kai laiko Europos gynimų svarbiausiu 
tikslu, tai reikia neatidėliojant sukon
centruoti visą dėmesį į šias sritis ir 
neįsitraukti į mažesnės svarbos karines 
operacijas, kaip . Korėjos karas Tol. 
Rytuose.’-’ '

Dėl Vokietijos dalyvavimo Europos 
gynybos sąjungoje gen’. Guderian pa
reiškė: "Kada bus mums sudarytos pa- j , 
lankios ekonominės, karinės, politinės kimų į tautų, kuriame tarp kita^ kp 
ir psichologinės sąlygos, tik tada gali- sakoma: “Vyriausybė yra pasiruošusi 
ma bus reikalauti, kad Vokietija ben- sutikti visus netikėtumus ir juos nu- 
dradarbiautų gynybos planuose. Ta- malšinti, atstatant krašte tvarką.

čiau šių sąlygų iki šiol mes dar netu
rime” ...

Generolas Guderian šiuo metu gy
vena vienoje senelių •prieglaudoj, Ba
varijoj.
"Laukiniai buliai por
celiano parduotuvėj”

Amerikos demokratų partijos atsto
vas pareiškė kongrese, kad reikia 
griebtis priemonių suvaldyti “geleži
nės uždangos” valstybių diplomatus, 
kurie esą “bėgioja kaip laukiniai bu
liai porceliano parduotuvėje po visą 
mūsų kraštą šnipinėdami ir išdavine- 
dami.” Pagal jo žodžius, šie sovieti
niai diplomatai ypatingai veržiasi į 
tuos miestus ir apylinkes, kur yra ato
minės energijos tyrinėjimo pastatai.

Atstovas Rivers perdavė savo parei
škimą Valstybės Departamentui, ku
riame pageidaujama aprėžti panašių 
diplomatų judėjimo ribas. Vengrijos 
ir Rumunijos ambasadoriams jau ri
botas judėjimas Vašingtono apylin
kėse. •
Angį i j o j ve i k i a 
a t o in-d n i'S fabrikas

Oficialiai pranešama, kad Anglijoj 
jau pradėjo veikti atomines energijos 
fabrikas, skiriąs plutoniumą iš urani- 
jaus. Statant šį fabriką, tik nedidelė 
grupelė mokslininkų žinojo jo paskir
tį. Tikimasi pagaminti didelius kie
kius plutoniaus didelio masto atomi
niams bandymams.
Ir Ispanijoj 
neramu m a i

Anglijos spaudos pranešimais, Ispa
nijoj Barcelonos uostamiesty vyksta 
dideli neramumai, darbininkų strei
kai ir demonstracijos. Esą, gatvėmis 
žygiuoja darbininkai ir moterys, pro
testuodami prieš pragyvenimo pa
brangimą ir mažus atlyginimus už 
darbą. įvykę net keletas kruvinų su- 
sirėmų su policija. Gen. Franco 
pasiuntęs karo laivyną neramumams 
malšinti. Paskutinėmis dienomis 
Ispanijos diktatorius išleido atsišau-

a number of public leaders and intel
lectuals, expounds the methods of 
political struggle, infects all with his 
sunny disposition, and thus creates a 
variegated and dynamic picture of the 
close of the last century.

Among the best of Vaižgantas’ 
books are "Dėdės ir Dėdienės” 
(Uncles and Aunts), dealing with the 
last days of serfdom, and "Rimai and 
Nerimai” (The Rimas and Nerimas 
Families), a short story of the World 
War.

Lithuanian drama were made by 
Aleksandras Fromas Gužutis (1822- 
1900). Further advances in this field 
were made by Gabrielius Landsbergis- 
Žemkalnis (1852-1916).

One of the best and most popular 
dramas appeared in 1895. It w’as a 
comedy "Amerika Pirtyje” (America 
in the Bath-House), by J. Vilkutaitis- 
Keturakis, who was well versed in 
dramatic technique. The play is 
lively, filled with action, and amply 
meets all stage requirements. Its 
sharply-drawn characters, brisk dia
logue, life-like spectacle of village buf
foonery, and its simple and appro
priate speech earn for this unpreten
tious play a high rating in the annals 
of Lithuanian drama.

The group of novelists, essayists 
and short story writers begins to ex
pand. A noteworthy author of humo
rous sketches was Aišbė-Krisčiukaitis 
(1864-1933). He gave us "Kas Tei

sybė — Tai Ne Melas” (Truth is No 
Lie).

IX.
WOMEN IN LITERATURE

In this period a number of women 
achieve prominence in letters. The 
list included Gabriele Petkevičaitė- 
Bitė, Žemaitė, Lazdijų Pelėda and 
Marija Pečkauskaitė-Satrijos Ragana.

One of the woman writers, Petkevi
čaitė (born 1861), was the one who 
evinced the closest affinity with the 
spirit of "Varpas”. She devoted the 
greater part of her life to publicism, 
dealing mainly with social, education
al, and political problems. Her 
stories are realistic and discuss timely 
topics, e.g, "Krislai” (Motes).

Žemaitė (Julija Žymantienė, (1845- 
1921) is looke dupon as a phenome
non in the world of literature, for she 
entered the field of literature when 
she was almost fifty years old. Before 
this she was an ordinary village 
woman, going the rounds of her daily 
chores. Prompted by those who knew 
her to be an intelligent and discern
ing woman, she began to write and 
eventually came ’to be ranked as a 
fundamental figure in Lithuanian 
literature. It is in her writings that
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Keturi didieji 
nesutaria

Keturių didžiųjų (Spv. Sąjungos 
Amerikos, D. Britanijos ir Prancūzi 
jos) įgaliotiniai, kurie susirinko Pary
žiun nustatyti dienotvarkę būsimajai 
šių valstybių užsienių reikalų ministe- 
rių konferencijai, vis negali susitarti. 
Sov. Sąjungos atstovas, žinomasis rėks
nys Gromyko, siūlo svarbiausiu dieno
tvarkės punktu Vokietijos problemos 
sprendimą, remiantis Podsdamo sutar
tim. Vakariečiai gi nori spręsti dar 
taikos sutarties klausimą su Austrija 
ir bendro nusiginklavimo reikalus. 
Atrodo, kad ir ši* konferencija nepa
sieks jokių rezultatų, kaip tatai bū
davo ir anksčiau.
S o v. S q j u n g o s c i n i z m a s 

Auksė. Sov. Sąjungos Taryba priė
mė įstatymą, kuriame sakoma, kad 
“karo propoganda yra nusikaltimas 
žmoniškumui.”
A t o m i n i ų bombų 
g a m y b a A u s t r ai i j o j ?

D. Britanijos . min. 
A 11 e e pareiškė, 1

i. pirmininkas 
kad Anglijos 

salos yra permažos atominės bombos 
tyrimams ir bandymams. Del to esą 
būtina rasti didesnį kraštą, kuriame 
šie ginklai būtų gaminami. Jo many
mu, šiam tikslui geriausiai tinka 
Kanada ir Australija, į kuriuos ir 
būsią perkelti D. Britanijos atominių 
ginklų gamybos fabrikai. i

STALINAS VEL VEDES
Prancūzų spauda praneša, jog vie

nas buvęs Stalino asmeninės sargybos 
kapitonas tvirtina, kad Stalinas vėl 
vedęs. Stalino antroji žmona Alliliu- 
jeva staiga mirė 1932 m. Buvo žinių, 
kad jų Stalinas papiovęs pavydo 
apimtas, po vieno baliaus, kur Alli- 
liujeva įsileidus j flirtą su vienu užsie
nio diplomatu. Po to Stalino sugy
ventinė buvo politbiuro nario Lazaro 
Chaganavičiaus sesuo. Dabar Stalinas 
vedęs buvusių lakūnę Raskovą, kuri 
esanti aukšta, plačių pečių, ruda
plaukė ir tipingai rusiškai mongoli
ško apvalaus veido. Maskvoje ji žino
ma savo puošnumu ir Packard firmos 
automobiliu.

we can see for the first time a genuine 
Lithuanian type, complete in menta
lity, customs, and speech. In her 
realistic scenes, which are devoid of 
all phantasy, she depicts in sharp 
detail the country folk and the living 
conditions of the time. Žemaitė had 
an unusually accurate and observant 
eye. Her scenes are strikingly true to 
-life. Her language is very rich and 
full of rare, refreshing terms and folk 
idioms. To philologists and all who 
are word-conscious her wrtings are an 
endless delight. She was most success
ful in depicting village scenes. When 
she touched upon city life, she became 
less convincing.

Under the pseudoynm of Lazdynų 
Pelėda wrote two sisters, Sofija (1867- 
1926) and Marija (born 1872) Ivanau- 
skytė. Their stories deal with the 
relations between the village peasants 
and the large landowners, and touch 
upon the lives of factory workers. 
Having experienced much sorrow and 
trouble in their own lives and having 
had to labor at hard and menial tasks, 
they were inclined to relate melan
choly incidents and to recount stories 
of homeless wanderers whom fortune 
had completely forgotten. At the 
same time they introduced national 
and moral problems. Sofija was more 
iiTClined to sentimentalism, while her 
sister favoured realism. Their finest 
works are "Ir Pražuvo Kaip Sapnas” 
(Gone Like a Dream), "Stebuklingoji 
Tošelė” (The Enchanted Flute) and 
"Motulė Paviliojo (Mama Prevailed). 
They also wrote a full-length novel, 
"Klaida" (The Mistake).

Marija Pečkauskaitč (1878-1930), 
whose pen-name was Šatrijos Ragana, 
at the age of seventeen was already 
writing for "Varpas”. However, her 
deep Christian spirit, her idealistic 
philosophy and her whole background 
kept her apart from the ideology of 
this publication. Possessing purity of 
soul, solicitous about others, loving 
her neighbour with a truly Christian 
heart, she devoted many of her works 
to problems of juvenile education and 
translated books by the pedagogue 

Friedrich Wilhelm Foerster.
(To be continued.)
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UŪSU PASTOGE
IŠ MUSU BUITIES tol

PADĖKOS LAIŠKAS
Pastarosiomis dienomis šio turinio 

laišką yra atsiuntęs VLIK’as: 
Mielas Pone Bauže,’

Sužinojęs, kad Australijos Lietuvių 
Bendruomenė LOKo pastangomis bu
vo privesta ligi visuotino suvažiavimo, 
kuris išrinko nuostatų numatytus 
organus ir įvedė ją į normalų gyveni
mą, reiškiu Tamstai, kaip buv. LOKo 
Pirmininkui, ir Tamstos bendradar
biams gilios padėkos. Aš tikiu, kad 
Tamstos ir toliau dirbsite tiem pa
tiems Lietuvos ir lietuvių tautos idea
lams ir talkinsite naujai išrinktiems 
vadovams pasiekti mums visiems bran
gių siekiamųjų tikslų.

Su pagarba
Jūsų
M. Krupavičius, VLIK o pirm.

Lietuvis boksininkas Sydnejuje
Plačiai australų spauda aprašinėja 

bokso rungtynes Sydnejuje, kurios 
įvyko š.m. kovo men. 12d. tarp žy
maus australo boksininko, Queens- 
lando krokodilų medžiotojo, J o h n- 
s o n ir lietuvio emigranto Prano 
M i k u 1 i č i a u j*— M i k a u s.

Johnsonas prieš tai yra laimėjęs 
visą eilę bokso rungtynių, paguldyda- 
mas savo priešus jau iki 4 puslaiko 
(rundo) žaibiniu smūgiu (knokautu). 
Šį gi kartą jis turėjo didelį vargą, kol 
tik 8-tame runde pagiiluė stiprų ir 
daug ateityje žadantį lietuvį.

Pandit Nehru ir jo politika
Suaktualėjus Azijos klausimui pa

saulio politikoje, vis dažniau ir daž
niau girdime Indijos vyriausybės gal
vos Pandit Nehru vardą. Iškilo jis 
tarptautinėje scenoje ryšy su Kinijos, 
Indokinijos ir Tibeto bylomis, nes 
tai kraštai, dėl kurių likimo negali 
nesurūpinti Indija ir jos vyriausybė. 
Kartais europiečiai stebisi Nehru 
pareiškimais bei Indijos laikysena, nes 
nesupranta, kaip gali šitaip reiškinius 
vertinti galva vyriausybės to krašto, 
kuriam jau šmėkčioja tiesioginis pavo
jus. Čia daug ką paaiškina ir paties 
Nehru asmenybė.

Negalima nesigėrėti Jawarharlal 
Nehru, kurio sesuo, tarp kitko yra 
žavi ir išmintinga Indijos ambasadorė 
Vašingtone. Deja atrodo, kad pats to 
nepastebėdamas, jis veda Aziją link 
komunizmo ir pražūties.

Pandit Nehru yra sudėtinga asme
nybė. Jis — universalistas, kuris tiki, 
kad pasaulis turi susivienyti.

Jis — Mahatmos Gandžio mokinys 
ir todėl, priešingas smurto panaudo
jimo idėjai.

Jis — Indijos nacionalistas, tebegy
venąs 19 amžiuje, kai nacionalizmas 
buvo aukščiau visko.

Jis išpažįsta šūkį “Azija azija-l 
tams!” Tik neaišku ar prie azijatų 
jis priskaito ir australus bei nauja- 
zelandiečius. Jei ne, tai jo doktrina 
yra kaž kas panašaus į pietiečių ame
rikoną “baltųjų pirmenybę”, apversta 
aukštyn kojom. ■

Jis — taipogi marksistas, ir kaipo 
toks, turėtų laikytis dialektinio ma
terializmo.

Kaip indų nacionalistas, panazija- 
tas ir marksistas, jis yra didžiausias 
baltojo imperializmo priešas. Jis ne
pastebi, kad baltasis imperializmas 
yra miręs, tuo tarpu kai naujas komu
nistinis imperializmas, diriguojamas 
iš Maskvos, grąso užimti tarp kitų ir 
jo paties šalį.

Kaip jo pažiūros sudėtingos, taip 
ir jo politinis veikimuas tiesus lyg 
žaibo šviesa.

Jo Indija yra Britų Bendruomenės 
narys, todėl surišta su vakarais. Visgi 
jam pakeliui su laikraščiu “America 
Bazaar Patriką”, kuris neseniai ragino 
sudaryt? “trečiąją jėgą” iš Azijos tau
tų, t.y. Aziją “neutralią” tarp SSSR 
ir Vakarų, įskaitant D. Britaniją.

Nehru netiki į jėgos panaudojimą,

VELYKŲ PAMALDOS
VELYKŲ rytą pirmos Šv. Mišios 

bus laikomos Bass Hill lietuvių kolo
nijai p. Genio bute, 57 Horton St. 
Šventos Mišios bus 8.30 vol. Prieš 
Mišias bus. klausoma išpažinčių.

Kviečiami pamaldose dalyvauti ir 
apylinkių lietuviai, kurie neturi gali
mybės nuvykti į antrąsias lietuvių 
mišias Camperdown 11.30 vai. (kaip 
paprastai).

Antrą Velykų dieną (26 d.) 10 vai. 
bus laikomos pamaldos lietuviams 
Camperdown parapijos bažnyčioje.

Kun. P. B uįku s 
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tačiau buvo pasirengęs ją naudoti 
prieš Pakistaną Kašmiro ginče, o da
bar verčiamas kurti kariuomenę.

Jo atstovai šnibžda, kad “jei komu
nizmas grąsintų Indijai”, arba pavar
toti) agresiją, tada Indija be abejo 
prieš tai kovotų. (Lyg SSSR nuo 
1945 m. ne agresiją, o ką nors kita 
vartojo!)

Šitas anti-imperialistas negali 
įžvelgti, jog vad. tautinis komunisto 
Ho Ci-minh judėjimas Indokinijoje 
yra tik priedanga rusų tikslams.

Nehru Indija buvo viena iš pirmų
jų valstybių pripažinusi komunistinę 
Kiniją. Įteikdamas savo kredencija- 
lus Mao Ce-tungui Pekine, naujasis 
Indijos ambasadorius toli peržengė 
diplomatinio mandagumo ribas. Jis 
baigė stebinančia pastaba:

“Kinijos liaudies respublika ir Indi
jos respublika, atstovaujančios seniau
sias pasaulio bendruomenes, dabar 
turi galimybes bendradarbiauti ben
dram savo tautų labui bei gerbūviui. 
Šios dvi Azijos broliškos respublikos, 
kurios bendrai apima apie trečdalį 
pasaulio gyventojų, bendradarbiavi
mas gali tapti didžia ir nenugalima 
jėga”.

Jei tai turi kokią nors reikšmę, tai 
reiškia, kad Indija pasirengusi tapti 
dalimi nenugalimos jėgos su kraštu, 
kuris yra nedaloma dalis dar nenuga- 
limesnės jėgos, tarybinio komunistinio 
bloko.

Čia ir yra viso dalyko mazgas. 
Pono Nehru idą’-ps, nors ir vienos ki
tom priešingos bei nerealios, iš esmės 
tėra jo vieno reikalas. Tačiau min. 
pirm. Pandit Nehru vingiuotas kele
lis, kaip didžios tautos bei galingos 
valstybes galvos, yra kiekvieno žmo
gaus reikalas.

V.A. - T.Ž.

Namai iš Europos
Australijos vyriausybė pasirašė su

tartį su Švedija, kurioje numatyta im
portuoti 1.000 gatavų namų į Ade
laidę. Pirmasis transportas atplauks 
š.m. spalio mėn. Po to kas mėnesį bus 
įgabenema po 50 tokių namų. Šie 
namai bus 5 kambarių didumo ir bus 
pardavinėjami laisvai. Taip pat yra 
užsakyta 600 panašių namų ir Vokie
tijoj.

Stalino generolu likimas
Karo metu Sovietų Sąjungoje išgar

sėjo ne vienas generolas. Dėl to tai 
ir Stalinas viename politbiūro posė
dyje po karo pasakė: “Pagrindinis 
mums pavojus šiandien yra generolas 
ant balto arklio.” Taip, mat, mėg
stama apibūdinti Prancūzų revoliuci
jos karų iškeltą. Napoleoną Bona
partą, kuris nušlavė visą revoliuciją.

Bet Stalinas visada lieka Stalinu, 
sugebančiu pavojingus žmones laiku 
nušalinti arba visai likviduoti, kad 
nespėtų jo sutriuškinti. Ir niekas 
taip tiksliai, kaip jis dar nėra vykdęs 
Machiavelli patarimo kunigaikščiui: 
“Jei tavo karo vadas pasidaro pavo
jingas — užmušk jį ir pastatyk jam 
paminklą”. Stalinas čia pralenkė ir 
Machiavelli išmintį. Kad neužtem
dytų generalissimo “genijaus”, visi 
beiškylą genarolai bei maršalai buvo 
laiku nušalinti. Jei pasaulis dar tik 
spėliojo dėl Vatutipo, mirusio nuo 
operacijos dar karo metu, tai Žukovo 
tylus nuėmimas nuo priešakinių postų 
buvo ryškiausiai pastebimas. Mat, 
jau perdaug jis buvo pradėtas gar
binti armijos ir užsienio. Juk jį net 
išdrįso pakviesti su vizitu į užsienį! 
Jį vizitavo anglų maršalas Montgo
mery!

Tačiau Stalinas su generolais elgiasi 
atsargiai. Jis žino, kad be jų nega
lima būtų vesti karo, tad juos taupo. 
Iš didžiųjų karo vadų kad ir nuša
linti, beveik visi tebėra gyvi, bet lai
komi Kremliaus artumoje ir faktiškai 
atskirti nuo armijos. Iš generolų su
burtų Maskvoje po budria paties 
generalissimo akimi, sustiprinta viso 
jautraus MGB aparato, yra minimi: 
maršalas Vasilevskis, einąs karo minis- 
terio pareigas, jo padėjėjai Sokolov
skis su Konievu, artilerijos viršininkai 
maršalai Voronov su Jakovlev ir gar
susis tankų specialistas Bogdanov. 
Be jų dar yra gen. štabo viršininkas 
Štemcnko ir “partinis generolas”, Sta
lino dešinė ranka, maršalas Bulgani
nas.

Visi tie maršalai yra aukštose vie
tose, tačiau tiesioginiais ginkluotųjų 
pajėgų vadais, komanduojančiais 
generolais, yra Stalinui atsidavę, jo 
malonės priklausą ir vardo dar nepa
siekę, jauni generolai, kuriais jis gali

TITO PRIEŠ STALINĄ
“Jeigu Stalinas nusičiaudėjo, tai 

tas jau reiškia, kad jis prisidėjo prie 
Markso-Lenino mokslo patobulini
mo,” tarpe kitko kalbėjo ’Lito. “Ru
sijoj iš viso nėra jokios demokratijos, 
gi mano vyriausybės tikslas — sukurti 
laimingą Jugoslaviją. Mes esame pa
siruošę pralieti kraują kovoje del 
tėvynės nepriklausomybės ir laisvės. 
Mes mokėsime atremti kiekvieną už
puolimą iš rytų.”

Toliau jis pabrėžė, kad su laiku ga
lima būtų geruoju susitarti dėl Trie
sto su Italija, jeigu čia nesimaišytų 
Sov. Sąjunga su savo intrygomis. 
“Sovietų nagai vėl tiesiami Triesto 
linkui, bet mano nuomone šiandieną 
yra ‘ypač pavojinga laisti sovietams 
vėl kelti šį klausimą.” 
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ĮSIDĖMĖTINA ZINIA
Pranešame Australijos lietuvių žiniai, kad “Mūsų Pastogės” 
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pasitikėti, ir kurie net norėdami 
armijų neišjudintų.

Sovietų Rusijos karo apygardos 
yra dvejopos, dviejų klasių. 1 klasei 
priklauso didžiosios Rusijos centro ir 
pasienių apygardos, o II klasei prik
lauso nuošalesnių vidaus rajonų (pav. 
pavolgio ar vak. Sibiro) apygardos. 
Prie pirmosios klasės priklauso Kara
liaučiaus — Kaliningrado k. apygarda 
vadovaujama gen. Garbatov ir Kar
patų apygarda, prie kurios priklauso 
ir Čekoslovakija, vad. gen. Galicki. 
Šiose apygardose esą armijos laikomos 
parengtyje ir visi civiliai gyventojai 
yra karinės valdžios žinioje. Tai pri
mena okupuotųjų kraštų santykius. 
Panašūs santykiai yra pietų Kaukazo 
k. apygardoje, kurios armijos skirtos 
Artimųjų Rytų sričiai. Jos vadu bu
vo prieš metus miręs garsusis marša
las Tolbuchin, o dabar yra buvęs 
štabo šefas gen. Antanov.

Leningrado apygardai vadovauja 
jaunas, bet jau pasižymėjęs, gen. 
Lučinski, Kijevo — partijai ištikimas 
iki kaulų gen. Grečko, Odesos — Pu- 
chov, Pa baltės — armėnas. Bagramian, 
o Tolimųjų Rytų — maršalas Mali- 
novskis, vienas belikęs svarbiame poste 
praeito karo garsenybė. Iš dar nau
jai iškeltų žvaigždžių minėtini: Liu- 
dvikov, Bieloboradov, Cisiniakov, 
Pliejcv, Trofimicnko ir Zachvatajev. 
Karo metu jie beabejo taptų didelių 
armijų vadais, bet taip tuoj aus pat 
būtų panaudoti smegenys dabar nuo
šaly laikomų praeito karo garsenybių. 
Nėra jokios abejonės, kad praeito 
karo garsenybė, kurį greičiausia ir 
turėjo galvoje Stalinas, kalbėdamas 
apie generolą ant balto arklio, mar
šalas Žukovas, kuris dabar laikomas 
nuošalioje Uralo karinėje apygardoje, 
jei prasidėtų karas, taip pat būtų pa
šauktas svarbesniems uždaviniams.

Didelį pasaulio dėmesį traukia ir 
maršalas Rokosovskis, dabartinis kari
nis Lenkijos diktatorius. Spėjama, 
kad žygio į vakarus metu jis būtų 
paskirtas vyriausiu visų jungtinių — 
sovietu ir satelitų1— pajėgų vadu.

T.Ž.

“Mirtis Stalinu i ”
Tarptautinė Naujienų Tarnyba pra

neša, kad Vokietijoj, Sovietų valdo
moj zonoj vykdomi masiniai suėmi
mai. Ten esanti atidengta slapta po
grindinė organizacija, kuriai priklausė 
ne tik opoziciniai nusistatę vokiečiai, 
bet net dalis ir aukštų sovietų kari
ninkų. Suimtųjų tarpe esą nemaža 
pastarųjų, iš kurių karo lauko teismas 
skubos keliu jau nubaudė mirties 
bausme ‘net 14. Šios organizacijos 
tikslas — nužudyti Staliną ir nušalinti 
nuo valdžios vairo kitus komunistų 
vadovaujamus asmenis. Smulkesnės 
žinios tuo tarpu nepaduodamos, ta
čiau Londono laikraščių komenta
ruose pabrėžiama, kad čia tesąs tik 
eilinis Sov. Sąjungos gyvenimo įvykis, 
nes ten perjodiškai kartojasi suiminė- 
jimų bangos, darant “valymus” įvai
riuose gyventojų sluogsniuose. Dar 
primenama, kad pakartųjų karininkų 
šeimos esą jau deportuotos į Sibirą.

šaltą ir nuotakoms 
ius bei daro manikiūrą, 
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r s. Karzubovs, 59
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