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Taika graso karu
Pasaulis įtemptai seka ateinančią 

š.m. rugsėjo mėn. 4 d. San Francisko 
konferenciją, kur bus pasirašyta tai
kos sutartis su Japonija. Keista, kad 
dvidešimtajame amžiuje, kada įvykiai 
vystosi nepaprastai greitai, kada žmo
gus lekioja oru žaibo greitumu, kada 
karui užsiliepsnoti tereikalmga tik 
įsakymo akimirka, sutarčių pasirasy- 
mas su praėjusio karo nugalėtaisiais 
slenka labai lėtučiu žingsniu ir per 7 
metus tokios sutartys dar nėra pasi
rašytos nei su Vokietija, nei su Aus
trija, nei pagaliau su Japonija. Kiek 
atsimename iš praeities, ši procedūra 
būdavo gana greita, nes juk tokių su
tarčių tekstą ir dvasią paprastai dik
tuoja ne pei blokštatasis, bet laimėju
sia.

Sį kartą pasaulis dėl komunistinių 
intrygų tiek susipainiojęs ir narplus, 
kad vad. nugalėtojai jokiu būdu ne
gali pasiekti susitarimo, kokias sąlygas 
padiktuoti nugalėtajam. Sov. Sąjunga, 
kaip žinome, iš viso nėra linkusi prisi
dėti, kad pasaulis įsivažiuotų į stabc- 
lias vėžes. Jai daug parankiau dar 
labiau maišyti jau ir taip drumstą 
vandenį, kuriame ji tikisi daugiau 
prisižvejoti. Taigi ir sutarčių su 
minėtosioms valstybėms pasirašymą ji 
sąmoningai vilkina, kad jos negalėtų 
atsistoti ant kojų ir įsijungti į demo
kratinių valstybių eiles.

Dabar ypač opus pasaulio politikos 
klausimas — sutarties su Japonija pa
sirašymas. Mat likimas taip lėmė, 
kad sovietai ano karo metu nesuspėjo 
įkelti savo kojų į Tekančios Saules 
šalį, kurią visą okupavo amerikiečiai. 
Taigi dabartiniam Japonijos gyveni
me sovietai negali vaidinti jokio vaid
mens, nes jie ten neturi nei savo poli
tinių komisarų, nei enkevedistų, nei 
kitų žiauraus teroro institucijų. 
Amerika gi priešingai turi Japonijoj 
savo įgulas, iš ten veda karą Korėjoje, 
ir ji yra laktinasis Japonijos valdyto
jas ir įsakinėtojas. Per visus pasta
ruosius metu Amerika norėjo susitarti 
ir su Sov. Sąjunga, kaip buv. karo 
partneriu, dėl Japonijos ateities. Ji 
yra išdirbusi sutarties projektą ir jį 
išsiuntinėjusi visiems INO nariams. 
Besitariant dėl sutarties pasirašymo ir 
dėl to projekto detalių aptarimo, 
prez. Trumanas buvo išsiuntęs į są
jungines valstybes net specialius savo 
pasiuntinius, tačiau jau nuo pat 
pradžios Sov. Sąjunga veda pasiprie
šinimo akciją, įrodinėdama, kad Japo
nijos sutarties pasirašymo ir jos tek
sto sudarymo ceremonijose dalyvautų 
ir Kom. Kinija, kaip netarpiškas 
Japonijos kaimynas ir buvusiojo karo 
priešas. Be to, Sov. Sąjunga princi
piniai nesutinka su Amerikos siūlomu 
sutarties tekstu, kur Japonijai sutei
kiama pilna nepriklausomybė su 
laisvu atsiginklavimu ir visomis kito
mis laisvos valstybes savybėmis. Sov. 
Sąjunga norėtų, kad Japonijai būtų 
varžomas alsiginklavimas, kad ji 
mokėtų reparacijas ir būtų kontro
liuojama jos karo pramonė.

Amerikos tikslai yra suprantami: ji 
nori atginkluoti Japoniją ir jos mili
jonus karių, prityrusių ir karingų, 
panaudoti busimajame kare, šitai 
gerai supranta ir sovietai, kurie pas
kutiniu metu išvystė didžiulę akciją, 
norėdami rugsėjo mėn. 4 dienos sutar
ties pasirašymą sutrukdyti. Komin- 
formas yra išsiuntinėjęs viso pasaulio 
komunistų organizacijoms slaptą 
aplinkraštį, kuriame liepiama partijų 
nariams įvairiais būdais vesti propo- 
gandą prieš numatytosios sutarties 
pasirašymą. Daromi įvairūs žygiai per 
įtakingus vakariečių pacifistus, kurie 
iš savo pusės įtakuoja savas vyriausy-

Posilorimoi galutinai iširo
Kaip ir ankščiau galima buvo spėti, 

Korėjos karo paliaubų pasitarimai 
visiškai nutrūko. Kaltė, kaip ir pa
prastai, čia tenka komunistams, kurie 
surado provokacinę priežastį, apkal
tino vakariečius ir atsisakė toliau 
sėdėti už bendro derybų stalo. Ko
munistai išsigalvojo, kad vakariečių 
bombonešiai bombardavę neutraliąją 
derybų zoną, atseit Kaesongo rajoną. 
Kada sąjungininkų delegacija nuvyko 
šio tariamo bombardavo pasekmių 
patikrinti, tai jiems buvo parodyta 
kelios granatų šukes ir nedidelė 
žemėj išrausta duobelė. Vakariečių 
giliu įsistikinimu, šis tariamas bom
bardavimas buvo inscenizuotas provo
kaciniais tikslais, kad sudarytų pre
tekstą nutraukti pasitarimus. Kari
nių vakariečių ekspertų nuomone, šie

Už Geležinės Uždangos
Paskutinėmis dienomis Anglijos lai

kraščiai daug rašo apie du lenkus, 
pabėgusius iš Lenkijos, ir apie grupę 
karo belaisvių, kurių nei tautybė, nei 
pavardės (jų pačių prašymu) neskel
biamos.

Šie du lenkai, buvę angliakasiai, 
pasakoja, kad juos paskatino pabėgti 
iš Lenkijos radio transliacijų iš U.S.A, 
klausymas.

. “Aišku, lenkams yra griežtai už
drausta klausytis radio transliacijų iš 
užsienio”, — pasakoja Henrik Skorup- 
ka, “bet beveik kiekvienas lenkas jų 
klauso, rizikuodamas būti nubaustu 5 
m. sunkiųjų darbų kalėjimo”.

Gyvenimas Lenkijoj esąs nepaken
čiamas tam, kuris nepriklauso Kom. 
Partijai. Nekomunistas darbininkas 
gaunąs atlyginimą, už kurį pusbadžiai 
vos tegalįs išsimaitinti. Tuo tarpu 
darbininkas, priklausąs Kom. Partijai, 
gaunąs “bonusų” pavidale trigubą 
atlyginim

Kiekvienas fabrikas esąs pilnas sau
gumo policijos agentų ir karinės mili
cijos šnipų.

Lenkijoj visi žmonės esą nepaten
kinti rėžimu ir, jei būtų galimybė, 
visi bėgtų į užsienį. Tačiau pasku
tiniu laiku sovietai ypatingai susti
prinę pasienio sargybą ir visą pajūrį 
patruliuojančius laivus.

kalbomis, paskutinėmis dienomis 
pradėjo grasinimo akciją. Savo spau
doje ir per radiją jie skelbia, kad šito
kia sutartis su Japonija yra agresyvus 
veiksmas prieš Sov. Sąjungą ir Kom. 
Kiniją. Kinijos Pekino radijas taip 
pat perspėjo vakariečius, kad ir ji 
laikysianti šią sutartį, kaip tikrą agre
sijos aktą prieš savo suverenitetą. Jis 
prideda dar daugiau: jei būsianti pa
sirašyta ši sutartis, tai tatai būsią toly
gu karo paskelbimui Kinijai ir Sov. 
Sąjungai ...

Amerika gi, atrodo, šių bauginimų 
nesibaido. Prez. Trumanas pareiškė, 
kad Amerika vistiek pasirašys numa
tytą sutartį su Japonija, jei jos nepa
sirašytų net nė viena kita pasaulio 
valstybė.

Pasaulio politiniuose sluogsniuose 
vyrauja gilus įsitikinimas, kad busima
sis San Francisko aktas, atseit sutarties 
pasirašymas su Japonija, gali visiškai 
nutraukti santykius tarp Sov. Sąjun
gos ir Amerikos; jei bus išvengta žy
miai rimtesnių veiksmų. Spėjama, 
kad viso pasaulio komunistai tą dieną 
rengs mitingus, protestus ir streikus.

Taigi, kaip matome, taikos gilini
mo aktas ko gero dar gali virsti jei 
jau ne karu, tai bent gana rimtais 
neramumais.

bes prieš tą sutartį. Vid. Rytų vals
tybių nacionalinės vyriausybės (Persi
jos, Eigipto ir kt.) kurstomos taip pat, 
nes joms įrodinėjama, kad pasirašius 
šią sutartį sustiprėsianti ir D. Britani
jos pozicija, kuri esanti amžinas jų 
priešas. Neapseinama. nepalietus ir 
Australijos. Čia kairieji darbiečiai 
yya taip pat priešingi Japonijos pil
nam atginklavimui, nes ir jie tame 
fakte įžiūri pavojų savajam kraštui.

Sovietai pradžioje buvo visai atsi
sakę dalyvauti sutarties pasirašymo 
ceremonijoje. Tačiau paskutiniu 
metu pranešė Amerikai, kad atvyk
sianti visa jų delegatūra “aptarti su
tarties tekstą”. Į šį pasisiūlymą Ame
rikos vyriausybė davė trumpą ir aiškų 
atsakymą: š.m. rugsėjo mėn. 4 d. San 
Franciske tebusiančios atliktas tik 
pačios sutarties su Japonija pasirašy
mo ceremonijos, o nebūsiąs svarstomas 
ar nagrinėjamas jos tekstas. Tam lai
ko buvę pakankamai prieš tai, nes 
Amerikos vyriausybė sutarties tekstą 
buvusi išsiuntinėjusi visoms UNO 
valstybėms. Čia nebūsianti politinių 
diskusijų konferencija, o tik ceremo
ninis susivažiavimas pačiam sutarties 
pasirašymo faktui.

Sovietai, matydami, kad jie ten ne
galės plėšytis savo propogandinėmis

daviniai nerodo, kad čia vyko bom
bardavimas, o greičiausia tebuvo 
žemėje susprogdinta bomba, ir ta pati 
nedidele . . .

Korėjos frontuose jau ištisą savaitę 
vyksta aršūs mūšiai. Vietinio jx>bū- 
džio ofenzyvą pradėjo vakariečiai, 
norėdami išblaškyti komunistų tel
kiamas pajėgas. Pietų Korėjiečiai 
viduriniame ir rytiniame frontų sek
toriuose, po ilgų ir žiaurių kautynių, 
užėmė svarbias strategines aukštumas 
ir priešą pastūmėjo į šiaurę. Komu
nistai naujomis jėgomis, kurias jie su
traukė pasinaudodami paliabų dery
bų pertrauka, kietai ir atkakliai gina 
kiekvieną žemės pėdą. Atrodo, kad 
šį kartą Korėjos frontai dar labiau 
pakietės ir gali būti, kad karas ne 
tik sužiaurės, bet gal net ir išsiplės.

Buvę karo belaisviai ir Sov. Sąjun
goje išdirbę 6 metus įvairiuose fab
rikuose, pasakoja, kad Sov. Rusijoje 
esanti tokia padėtis, kaip Vokietijoj 
1939 metais buvusi. Visi geležinke
liai esą perpildyti kariuomenės ir 
karo medžiagų transportais, o visuose 
naujuose fabrikuose ir daugely mie
stų ruošiami gilūs bunkeriai ii' kasa
mos slėptuvės orinio bombardavimo 
atvejams.

Visa Centra lines Rusijos Uralo sri
tis esanti paversta požeminių fabrikų 
miestu ir išvagota tankiu geležinkelių 
tinklu.

Visi šie neabejotini pasiruošimai 
karui labai bauginą ir neraminą Sov. 
Rusijos gyventojus. Sov. Sąjungoj 
abejojama, kad jų vyriausybė turėtų 
atominių bombų, tačiau tvirtai tiki
ma, kad amerikiečiai jų turi didelius 
kiekius ir kad tos bombos bus numes
tos ant jų galvų.

Darbininkai Sov. Sąjungoj esą ne
patenkinti savo padėtim ir patyliai 
skundžiasi išnaudojimu ir žemu atly
ginimu.
Buvusių karo belaisvių nuomone, 
šiuo metu Sov. Rusijos pramonė I 
esanti atsilikusi 30 metų nuo vakarie
čių technikos ir produkcijos atžvilgiu.

— V

Savaites Žinios
RUGSĖJO AŠTUNTOSIOS 
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

Š.m. Tautos Šventes minėjimas Syd- 
nėjuje įvyks rugsėjo mėn. 8 d. (šešta
dienį) 5 vai. p.p. Camperdown 
parapijos bažnyčioje ir salėje. Minė
jimą ruošia ALB-nės Sydnėjaus Apy
linkės Valdyba. Lygiai 5 v. vak. pra
sidės pamaldomis.

Programoje numatyta: 1., Apylin
kės Valdybos pirmininko p. Saudargo 
atidaromasis žodis; 2., teisininko p. 
Kmito paskaita dienai pritaikyta 
tema; 3., p. P. Pilkalnio “Pabaigtu
vių” vaidinimas ir po to šokiai. Veiks 
bufetas ir gros gera muzikos kapela.

Sydnėjaus ir apylinkės tautiečiai 
kviečiami skaitlingai susirinkti į šią 
mūsų tautos iškilmingą šventę.

IR PERSIJOJ NEBESIDERA
Persijos vyriausybės ir D. Britani

jos pasitarimai del naftos šaltinių 
eksplotavimo taip pat pasibaigė be 
jokių rezultatų. Persai nesutiko, 
kad Abandan naftos rafinerijos mene
džeriu būtų anglas, ir todėl britų dele
gacija išvyko atgal į Londoną. Tuoj 
po to buvo duotas įsakymas, kad visi 
britų, indų ir pakistaniečių tarnauto
jai ir darbininkai apleistų Persiją.

D. Britanijoj vėl pbsėdžiauja minis- 
terių kabinetas, vėl užaliarmuotos 
Art. ir Vid. Ryti] pėstininkų ir para
šiutininkų divizijos ir vėl į Persijos 
įlanką plaukia britų karo laivyno 
sustiprinimai.

Šį* kartą padėtis, atrodo, yra dar 
rimtesnė, nes jau nėra vilties, kad per
sai ir anglai susės prie bendro derybų 
stalo. D. Britanijos spauda pabrėž
tinai rašo, kad D. Britanijos vyriau
sybė turi’ siųsti į Persiją kariuomenės 
dalinius, jog apsaugoti] britų gyven
tojus ir britišką turtą Persijoj.

Taigi ir čia kvepia naujo karo pa
rako dūmais.
Kinijos nacionalistai 
jau kovoja

Pranešama iš Honkongo, kad Kini
jos nacionalistų partizanai kovoja su 
komunistais dviejuose Azijos frontuo
se: Kinijos pietuose prie Burmos sie
nos ir Mandžiūrijoj. Mandžiūrijoj 
jų esą per 100.000, o apie Burmos 
pasienio pajėgas skaičius nepaduoda
mas. Jiems vadovaująs gen. Čiank- 
kaičeko karinis štabas iš Formozos. 
Kovos esančios sunkios ir atkaklios,, 
tačiau nacionalistams gana palankios, 
nes daug komunistų karių bėgą pas 
juos ir drauge kovoją prieš savo bu
vusius šeimininkus.
Karo pavojus jau dabar

Anglijos užsienių reikalų vice- 
ministeris Wyatt viešai pareiškė, pab
rėždamas: “Šiandieną tiktai kvailiai 
gali netikėti faktui, kad Sov. Rusija, 
nors ji ir visą laiką kalba apie taiką, 
yra tikrojo karo pavojaus židinys. 
Karo pavojus nuolat slypi mūsų tarpe. 
Anglijos saugumo policija turi tikrų 
žinių, tvirtindama, kad Sov. Sąjunga 
turi 215 divizijų pilname parengties 
stovyje. Sov. Sąjunga taip pat pui
kiai žino, kad iki 1954 metų ji turi 
galimybė karo atveju tapti nugalėtoja, 
kadangi iki to laiko Vakarų Sąjungi
ninkai dar nebus karui tinkamai pasi
ruošę. Jausdami savo persvarą, sovie
tai gali surizikuoti karą kiekvienu 
momentu, nežiūrint ar jau turės pa
kankamą atominių bombų atsargą ar 
neturės.”

Pabaigoje Didž. Britanijos diploma
tas išreiškė viltį, kad Vakarų Sąjun
gininkai, neklausydami Sov. Rusijos- 
apgaulingų siūlymų ir saldžių žodžių 
apie taiką, negaišindami laiko bevai
sėm konferencijom ir pasitarimais, 
kuoskubiausiai ginkluosis ir ruoši* 
apsigynimui. —
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Plinta nacizmas Vokietijoj
Nei praėjusio karo žiaurumai, nei 

pokario teismai, nubaudę daug Vokie
tijos nacių net mirties bausmėmis, 
neišdildė vokiškojo nacionalizmo 
jausmu iš šios karingosios tautos šir
džių. Nepakeliami bombardavimai, 
kuriuos ne vienas vokietis yra pra
keikęs ir širdyje prisiekęs nebūti dau
giau karių tautos nariu, šiuo metu 
tapo vėl užmiršti ir kiekvienas viduri
nis vokietis vėl puoselėja mintis apie 
atsiginklavimą, militarizmą ir gal net 
netolimos ateities revanšą.

Paskutiniu metu užsienio ir Austra
lijos spauda patiekia daug žinių apie 
nūdienę Vokietiją liečiančias proble
mas, kurių santrauką čia paduodame 
ir “M.P.” skaitytojams.

Padrąsinti ženklų, kurie rodo, kad 
Amerika yra pasiruošusi mokėti auk
štą kainą už vokiškas divizijas, kurios 
sustiprintų gen. Eisenhoverio vado
vaujamą Europos armiją, daugelis 
dabartinės V. Vokietijos vyrų, kurie 
dar taip nesenai dėvėjo hitleriškus 
marškinius, pamažu vėl išlenda iš| 
savo slėptuvių ir pradeda kelti balsą. 
Tuo tarpu Prancūzijoj ir D. Britani
joj kyla baimė, kad apginkluota Vo
kietija laikui bėgant gali būti žymiai 
pavojingesnė, negu Sovietų Sąjunga. 
Ten tikima, kad vokiečių tauta yra iš 
prigimties linkusi į militarinius nuo
tykius ir turi žymiai didesnį karinį 
patyrimą, negu sovietai.

Šiandieną Vokietijoj iš lūpų į 
lūpas skleidžiama legenda, kad Vokie
tijos armija ir paskutiniame kare bu
vusi nenugalima ir kapituliavusi tik 
todėl, kad Hitlerį supo išdavikai, 
kurie privedė kraštą prie pralaimė 
jimo. Buvę asmeninės Hitlerio pa
rašiutininku divizijos “Žaliasis Vel
nias” karininkai čia rodo ypatingą 
aktyvumą, keldami Hitlerio garbę į 
padanges ir orgątnizuodami ekskursi
jas į Monte Casino vienuolyną Itali
joj, kur jie savu laiku fanatiško atka
klumo dėka ilgam laikui buvo su
trukdę sąjungininkų afenzyvą į Romą.

Buv. “Žaliojo Velnio” divizijos ka
riai yra išleidę V. Vokietijoj pašto 
atvirutes, kur vaizduojamos narsiosios 
šios divizijos kovos. Rašoma, kad šios 
atvirutės plačiai sklinda po visą Vo
kietiją. Beveik visose V. Vokietijos 
kavinėse ir alaus baruose galima nusi
pirkti kaklaraiščiams segtukų, port
sigarų, žiebtuvėlių ir kitokių smulk
menų su minėtosios parašiutininkų 
divizijos emblema: velniu su trišakiu.

V. Vokietijos laikraščiuose dažnai 
dedami straipsniai ir net protestai dėl 
“neteisingai nuteistųjų” vad. karo 

nusikaltėlių. Vienas “Žaliojo Vėl 
nio” divizijos atsargos karys pareiškė 
D. Britanijos reporteriui: “Mes nesa
me jūsų priešai, tačiau mes esame 
tvirtai pasiryžę žengti užsibrėžtu ke
liu — kol mūsų teises nebus lygios 
jūsiškėms ir kol mūsų didieji vadai 
(generolai Manstein, Kesselring, Doe- 
nitz ir kt.) nebus išlaisvinti, mes ne
kovosime už jus.” -

Vad. Afrikos Korpo veteranai šiuo 
metu taip pat įsteigė savo organiza
ciją, kurie pūčia į tą pačią dūdą. 
Parašiutininkų gen. Ramcke, apie 
kurį jau anksčiau buvo rašyta “M.P.”, 
dabar važinėja po V. Vokietiją, saky
damas nacinio pobūdžio kalbas, ku
riose ypač iškeliamas adin. Doenitz, 
kurį esą pats Hitleris ičkėlęs į “didį 
ir garbingą vyrą’J, 50 senųjų Hitlerio 
generolų ir kitų aukštų karininkų 
įteikė V. Vokietijos kancleriui Ade
nauer memorandumą, kuriame pata
riama visais klausimais, kurie liestų 
Vokietijos atginklavimą, tartis su buv. 
Hitlerio adjutantu generolu majoru 
Fridrichu Hossbachu.

Kancleris Adenauer turi tikrai ne
mažų sunkumų, kad. išbalansuotų nū
dienį Vokietijos politinį gyvenimą 
tarp šios jėgos ir socialdemokratų par
tijos, vadovaujamos Dr. Schumache- 
rio. Iš kitos pusės jis dar turi labai 
rūpest-ngai laviruoti tarp amerikieti
škosios ir prancūziškosios politikos.

Tačiau šios kanclerio pastangos 
neįstengia nuraminti Prancūzijos ir 
Anglijos politikų, kurie akivaizdžiai 
mato, kaip kasdieną vokiečiuose auga 
~;*—Kaip minėta, šio;

grėsmė, o iš antros pusės — jos sąjun
gininkų (Prancūzijos ir Anglijos) ne
pasitenkinimas ir būgštavimai.

Neperseniausiai įvykusioj Bonuos 
. . Konferencijoj, kurioje dalyvavd vaka-

militanms įkarštis. Kaip minėta, šio I ru sąjungininku ir vokiečiu kariniai 
jausmo neišdildė jokie pergyvenimai■ ekspertai, buvo sudarytas projektas, 
ir jis vėl sudaro karo grėsmę Europos pagaj kurj numatyta leisti vokiečiams 
širdyje. Nors kancleris Adenauer la- 250.00(1 vyru armijų. |i susidėtų iš 6 
bai nacizmo doktrinierium pasireišku- korpllsl! p0’ 2 divizijas kiekviename 
sj maj. Otto Remer jau ir pasodino su pakankamu visu rūšių ginklų dali- 
“už grotų”, tuo norėdamas vakarie- į kiekiu. 'T’-;........... °............. .
čiams įrodyti Bonuos vyriausybės de- 
mokratiškumą, tačiau Prancūziją ir Vl to> | 
Angliją juo labiau baido naujojo, • ’ :
“nacių apaštalo” gen. Ramcke propo- 
ganda.

Spaudos pranešimuose sakoma, kad 
Rytų Vokietijoj komunistai yra suor- - . - - . «
ganizavę gana stiprias vokiškas gink- vokiečių kariniai daliniai turėtų būti 
luotas pajėgas. Po “Ypatingosios • įjungti į gen. Eisenhoverio vadovau- 
Liaudies Milicijos Komandos” vardo jamą Atlanto Pakto valstybių armiją, 
priedanga, komunistai jau yra sukūrę 'račiau šis projektas dar ir liekasi tik 
70.000 vokiečių armiją, ginkluotą projektu, nes jam principiniai nepri- 
sunkiąja artilerija, tankais, žvalgybi- į taria V. Vokietijos karinė kasta. Be 
niais lėktuvais ir net “moskitiniais”, to, šitokių dalinių steigimas susiduria 
laivais. Šį pavoju matydami, ameri-: ir su kitomis nenugalimomis kliūti- 
1.......... , ’ 7 ’ ■ •*; J ‘ ‘ "
lavimo projektą, tačiau su šiuo savo, vinių ir 1.1, 
siūlymu jie atsidūrę nepavydėtinoj Antrąjį V. Vokietijos atginklavimo 
padėty: iš vienos pusės Sov. Sąjungos' projektą pasiūlė Atlanto Pakto vai- būti savo likimo kalviais.

. Taip pat ten numatyta 
leisti vokiečiams 2.000 taktinių lėktu- 

pajūrių gynybos kariniai 
įrengimai ir “moskitinis” laivynas. 
Šiuo tarpu yra du projektai, pagal 
kuriuos norima V. Vokietija įtraukti 
į vakarinės Europos gynybos schemą. 
Pirmąjį jų siūlo Prancūzija, pagal kurį

(___ . , . Be
kitimais” | to, šitokių dalinių steigimas susiduria 

.......... r_t r z i, ameri-iir su kitomis nenugalimomis kliflti- 
kiečiai ir pasiūlė V. Vokietijos atgink- mis, būtent: jų finansavimu, vadova- 
lavimo projektą, tačiau su šiuo savo Į vinių ir 1.1.
siūlymu jie atsidūrę nepavydėtinoj Antrąjį V. Vokietijos atginklavimo 
n-jJstv- iu virtine nnene Snv Sji ilinvns ’ nrnirk tn nasiiilė Atlanto Pakto A

Šveicarijos lietuviai
• Šveicarijoje šiuo metu gyvena 

trys veterinarijos gydytojai: dr. med. 
vet. Petras Radvila, dr. med. vet. 
Vacys Dargužas ir vet. gyd. Alfonsas 
Kušlys.

Dr. Radvila Berno universitetą bai
gė 1932 m. ir dabar dirba Šveicarijos 
serumų ir skiepų institute, kur gami
na humaniškus ir veterinarijos skie
pus.

Dr. Dargužas baigė Berno universi
tetą 1948 m. Po studijų mokslo pa
gilinimo tikslais pusę metų išbuvo 
Anglijoje. Sugrįžęs į Šveicariją, Dr. 
Dargužas ėmėsi veterinarijos prakti
kos Thune. Pusę laiko jis betgi 
pašvenčia mokslo darbui, atlikinėda
mas vyriausiai kraujo tyrinėjimus 
(kraujo pasikeitimas įvairiose auk

štumose). Šioje srityje dirbo su Zū- 
richo universiteto prof. Hesse, Nobe
lio premijos laureatu. Du darbus Dr. 
Dargužas yra paskelbęs apie kobalto 
veikimą kraujyje, o kitus tris darbus 
parašė apie kraujo pasikeitimą pas 
sergančius snukio ir nagų liga gyvu
lius. Šie darbai, pasirodę Achweiz. 
Archiv fur Tierarzte ir Actą Hcma- 
tologica, vėliau buvo atspausdinti 
atspaudu.

Vet. gyd. A. Kušlys, baigęs Berno 
universitetą 1950 m., dabar dirba sarį Berno sekundarinę mokyklą ir 
kaipo asistentas to pats universiteto pradėjo mokytis kaipo laborante Ber- 
vet. bakteriologi jos institute ir ruošia no universiteto vet. . bakterini. 
daktaratą. ‘ lute.

• Davose, Šveicarijoje, šiuo metu 
gydosi keturi lietuviai: Jadvyga Ku- 
nickaitė, dr. med. K. Augevičius, dipl. 
teisininkas Andrius Koniu kovas ir 
Ponelis. Ligoniai jaučiasi atskirti 
nuo Ikusių tautiečių tiek Šveicarijoje, 
tiek kituose kraštuose. Nors jų gyve
nimo sąlygos gal kiek ir geresnės ne
kaip, pav., Vokietijoje, bet vis dėlto 
jie būtų labai dėkingi už moralinės ir 
materialinės paramos suteikimą.

• Elena Vaitkevičiūtė baigė Zuri
ch© universitete odontologijos moks
lus ir pradėjo dirbti Glaruse kaipo 
dantų gydytojo asistentė.

• Tomas Pečiulionis, generolo Pe- 
čiulionio sūnus, neseniai įsigijo Zuri
ch© politechnikume inžinieriaus dip
lomą ir dirba savo srityje to paties 
politechnikumo atliekamus darbus. 
Jo sesuo baigia medicinos studijas.

• Agne ir Katre Peldžiūtės šį pa
vasarį išlaikė kvotimus ir įsigijo psi
chiatrijos seserų profesiją. Panelės 
Peldžiūtės yra kilusios iš Klaipėdos 
krašto, Pagėgių apskrities. Abi se
serys atvyko iš Vokietijos į Šveicariją 
1948 m. ir įstojo praktikuoti į Wal- 
dau bei Munsingen© psichiatrines 
ligonines.

• Alina Linderytė baigė šį pąva- 

mstt-

stybių taryba, pagal kurį V. Vokietija 
turėtu būti įtraukta į Vakarų gyny
bos schemą, kaip lygiateisis narys, šį 
projektą siūlydama Atlanto Pakto val
stybių taryba motyvuoja, kad esant 
aiškiai Sov. Sąjungos agresijos grės
mei ir vakarų sąjungininkų nepajėgu
mui be vokiečių pagelbos apginti 
Europą, ši galimybė turinti būti 
priimta, kaip neišvengiama alterna
tyva. Tačiau pastarajam siūlymui 
ypač priešinasi ne tik Anglija, bet ir 
Prancūzija.

Visa tai matydami, amerikiečiai 
šiuo metu ieško V. Vokietijos atgin- 
klavimui kompromisinės formulės, 
tačiau jie primygtinai pabrėžia, kad 
reikalas yra be galo skubus ir svarbus. 
Atrodo, kad Amerikos vyriausybė yra 
pasiryžusi net atstatyti pilną V. Vo
kietijos nepriklausomybę, kad tik ga
lėtų ją įtraukti į vakarietiškojo pasau
lio gynybos gretas.

Matydami šitokį sąjungininkų ne
sutarimą ir įvertindami savo svorį, 
vokiečiai daro milžiniškas pastangas 
juo daugiau ištraukti naudos iš susi
dariusios politinės padėties: jie griež
tai reikalauja lygybės politinėj ir ka
rinėj srity, kas reiškia, kad jie vėl nori

Br. Zumeris.

Maironis ir mūsų dabartis
Maironis buvo atbundančios Lietu

vos kovos šauklys ir užsidegęs tautos 
žadintojas. Jis, eidamas per savo gim
tosios kalbos aukštinimą, garbingos 
lietuvių tautos praeities idealizavimą, 
tėvynės gamtos grožio iškėlimą, pasi
tikint Dievo Apvaizda, tiesė kelius į 
laisvę ir šviesią ateitį, l ai anų dienų 
Maironis, kurį mes tačiau, persikėlę į 
šiandieninę mūsų buvimo tikrovę, į 
dabartinės tremties dienas ir iš istori
nių tautos vergijos sutemų išgirstame:

Daugel žūva, daugel pūva, 
Kas apverks jų dali ?
Už Uralo, žemės galo;
Ne po savo šalį.

Pavergtos, kankinamos, vargstan
čios, fiziniai ir dvasiniai prispaustos 
tautos kančios akyvaizdoje poetas 
sako:

Miega bočių šalis, 
Apsiniaukus naktis
Tiek amžių kaip jau nebešvinta...
Veltui meldi aušros,
Miršta balsas maldos,
Vien gailios tau ašaros krinta.

Tačiau Maironis šiuo atveju nepuo
la į pesimizmą. Jis priima didįjį kan
čios momentą, kaip besąlyginį atbu
dimo pagrindą. Maironio gyvenimas 
eina per kančią. Iškentėta kančia vi
sada susilaukia jai prilygstantį atpil
dą. Kenčiančios tautos kentėjimuose 
yra gilios prasmės laidas — tautos pri
sikėlimas:

O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:

Ne veltui ji tiek iškentėjo.
Kanklių balsą išgirs, 
Miegąs kraujas užvirs: 
Nes kryžius gyvatą žadėjo.

Kryžius yra kančios simbolis. Jame 
įkūnytas skausmas. Skausmuose ir 
kančiose glūdi jėgos, vedančios į gyve
nimą. Pats kryžius savo esmėje nėra 
mirties ženklas. Jis savo esmės gilu
moje yra ne mirties, bet gyvenimo 
simbolis. Čia Maironis remiasi amži
nuoju Dieviškosios Apvaizdos dėsniu, 
“nes kryžius gyvatą žadėjo“. Salia to 
Maironis turi dar vieną motyvą, bū
tent — amžinąjį pasaulio d i n a- 
m i k o s dėsnį):

Mainos rūbai margo svieto:
Silpnas kelias, tvirtas griūna; 
Nebijokim vargo kieto . . .

Tačiau laisvė ir prisikėlimas nėra 
savaime iškylantieji ir savaime atei
nantieji. Jie nesustabdomai bėgančio 
laiko srovėje pagaunami tik tų, kurie 
būna tinkamai pasiruošę jį sutikti, 
arba kitais žodžiais tariant, laisvė ir 
prisikėlimas yra pasiekiami tik 
įtemptu darbu ir atkaklia 
kova: •

Gana aimanavus. Pažadinkim 
viltį

Ir stokim į darbą nelaukę gie
dros . . .

Prikelkim darbais Gedimino 
tėvynę . . .

Laimingas, kurs pradedant aušrai 
tekėti,

Su broliais į darbą kaip milžinas 
stos.

Visi mūsų darbai, pastangos, pasiau
kojimas ir iš skausmo kylantis laisvės 
troškimas bus tas galingas pavasario 
sriautas, kuris grūmojančiai vėliau ar 
ankščiau sulaužys visas priespaudos 
užtvaras, nors priešas jį vengtų sutikti 
visomis galimomis priemonėmis:

Nebeužtvengsi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nesulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Ir štai, čia prieiname Maironio iš
keltą tautinį s ą m o n i n- 
g u m ą. Sekant Maironį, mes tik 
tada galėsime būti tas didis gaivalin
gas pavasario sriautas, ta tyli, bet ne
sustabdoma upės srovė, jeigu kiekvie
nas lietuvis bus sąmoningas 
visam tam, kas yra lietuvi- 
š k a. Mūsų kelias j laisvę ir 
prisikėlimą yra besąlyginiai surištas 
su lietuvišku sąmoningumu. 
Jeigu lietuvis mylės, gerbs ir gins tai, 
kas yra lietuviška, tada jis 
bus sąmoningas lietuvis, o 
būdamas sąmoningas lietuvis, jis bus 
visada sąmoningas savo tautos kančiai 
ir niekada nepraleis progos savo pas
tangų ir sugebėjimų ctalį aukoti tėviš
kės laisvės aukurui ten, kur ir kada 
šita auka yra reikalinga:

Mylėk prabočių kapus garbingus, 
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnūs.
Mylėk tuos amžius vardais garsin-. 

gus,
Kurie išugdė tautos galiūnus.
Mylėk jos kalbą, senovės būdą, 

Jos girių kvapą žaliąsias pievas . . .
Ginkime kalbą, žemę, jos būdą.

Stokim į darbą kaip milžinai.
Čia priėjome prie Maironio viso 

gyvenimo pagrindinio troškimo — 
v i e n v b ė s. Nieko poetas savo 
gyvenime taip netroško, kaip mažos 
lietuvių tautos dideles vienybės. Kiek 
maža yra lietuvių tauta skaičiumi 
prieš savo kaimynus ir priešus, tiek 
ji turi būti didelė v’enybėje 
ir tarpusavio susiklausyme, 'l ik vie
nybėje ir susiklausyme Maironis mato 
vienintelę ir galimą lietuvių tautos 
laisvės ir nepriklausomybės garantiją.

Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė, 
I darbą stokim vyrs į vyrą, 
Sujungtos rankos suteiks stipnbę.

Maironis žinojo, kad lietuvių tauta 
yra likimo pašaukta būti, tarp didelių 
maža. Savo fizine jėga ji niekada ne
galės prilygti savo kaimynams. Užtai 
ir egzistencinės kovos grumtynėse Mai
ronis siūlo lietuvių tautai ne fizinę, 
bet dvasinę kovos priemonę. Ne pat
rankose ir armijose, bet dvasinės po
tencijos išplėtojime yra Lietuvos 
galybės laidas:

Paimsime arklą, knygą, lyrą 
Ir eisime Lietuvos keliu.

Čia poetas siūlo ne kardą, ne fizinę 
jėgą, bet k ū r y b ą nesunaiki
namų kultūrinių vertybių. Dar
bas^ mokslas ir m e n a s — 
tai tikrasis lietuvių 
tautos laisvės ir d i d y- 
b ė s kelias. (Šitas kelias yra 
naujos gadynės kelias. Tik čia Mai
ronis jaučia, kad mes: “Užtrauksime 
naują giesmę broliai,” ir čia pat Mai
ronis prasmingai baigia: “Kurią 
jaunimas tesupras.“
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Why America Irritates Her Allies
JAMES RESTON

Diplomatic correspondent of The New York Times

WE Americans irritate our allies for 
the same reason that rich, frisky, 

green young men irritate their elders. 
We are high-spirited. We are cocky. 
We are flighty. We are often thought
less. We talk too often and too big. 
We assume that power is knowledge 
and sometimes even wisdom.

Every alliance since Adama and Eve 
has, of course, produced friction. This 
is because allies, like husbands and 
wives, have separate personalities, his
tories, interests, peculiarities and pre
judices. The current Atlantic alli
ance, however, has two special prob
lems: Frist, it is led by the United 
States of America, a comparatively in
experienced nation in a heck of a 
hurry; and second, that nation has 
forced the old leaders of the Western 
World in to a secondary position.

In short, there is a "displaced 
nations" problem, and even if we 
should lead the coalition with great 
wisdom the British and French would 
be annoyed with us.

But no matter how much vw: may 
annoy them they have to listen to us. 
We pay a lot of the bills. We lecture 
the French about the German prob
lem and out of our long experience 
give them tips on how to Hush Com
munists out of jungles in IndoChina, 
and what to do about Bao Dai and 
Ho Chi Minh. For the British we 
have advice about foreign trade and 
coal mining, and an American admi
ral to direct the defence of the Eng
lish Channel. For the Dutch: guid
ance on Indonesia’s future.

Our advice is usually pretty good, 
but that is just the point; there is 
nothing that annoys Mama and Papa 
more than advice from Junior, espe
cially if it involves criticism and truth. 
The British have known for 30 years 
what they ought to do about their 
foreign trade and their coal mines in 
Wales, and the French, having tried 
everything else, agree that they might 
as well play footsie with the Germans. 
But to hear advice on these things 
from the Americans—!

Maybe if we didn’t pretend that we 
were part of an “equal alliance” 
things would go down a little easier. 
The Atlantic alliance, however, is not 
and cannot be an “equal alliance”, 
and everybody in Europe and Ame
rica knows it. Yet we are constantly 
paying lip service to the principles of 
equality, of non-interference in the 
internal affairs of other countries, and 
of “joint action” when, as a matter 
of fact, we insist — quite properly — , 
on the special jxjsition that goes with ' 
our special power and our special I 
share of the burden.

If we stated the simple truth, which 
is that the United States and South 
Korea have furnished 80 per cent, of 
the casualties in Korea, then the 
British, the French and the Indians 
wouldn’t bother about the military 
and political strategy in Korea. When, 
however, we make a great deal of the 
idea that Korea- is a United Nations 
show and that we are all in it to
gether, our allies expect to lx: heard 
and are annoyed when we brush aside . 
their suggestions. ,

The same kind of hypocrisy sin- . 
rounds our participation in the North j 
Atlantic Treaty. Publicly, we insist 
that NATO is an equal partnership 
ol 12 nations. Privately, however, we 
organized it so that the power really . 
lay in a small Military Committee , 
composed only of the representatives , 
of the United States, Britain and ( 
France: and even the decisions of 
three are usually planned outside the

his idea of the truth. When we lec
ture our allies about the American 
way of life, and the dignity of the 
individual, meanwhile forgetting that 
black skins and yellow skins are not 
overly popular in the United States, 
he is scornful.

I wrote an article for the New York 
Ttmes not long ago about the prob
lem of the Chinese university students 
in the United States. A couple of 
days later 1 had a letter from one of 
these students, which included the 
following: ,

“This is my valedictory io the 
United States and 1 am going to 
speak here frankly . . . Too many 
non-white foreign students have seen 
America and they do not like what 
they saw. Your professed democracy 
is only for white people. Your civil 
liberties here — the subject of your 
bombast — arc only for those wearing 
white faces . . .

“There are 28,000 of us foreign 
students in your country. Many of 
us come from Africa and Asia and 
non-white lands. You do a thorough 
job of antagonizing these non-white 
students. Have you ever thought 
what we could do in influencing the 
thinking of our respective countries?”

At Lake Success and elsewhere, one 
hears this same theme in private, and 
it fills the press of India and the 
Orient. “We are making progress at 
home on these problems,” U.S. Assis
tant Secretary of State Rusk remark
ed the other day, “but we still have 
to recognise the unfortunate impres
sion made in Asia by our own atti
tudes and legal barriers against the 
non-whites."

One popular American attitude that 
annoys our allies almost more than 
any other is our tendency to measure 
sacrifice in terms of dollars and to 
assume that the guy who pays the 
piper (Uncle Sam) should always call 
the tune. Well, we say, if we arc 
spending 30 per cent, of our national 
budget, why shouldn’t the Dutch de . 
the same? The Dutch, however, point ■ 
out that a nation with a high stan
dard of living can reduce its standard

by 10 per cent, or even 30 per cent, 
far more easily than a nation with a 
low standard of living.

Moreover, what docs equality of sac
rifice mean? The Danes, 35 minutes 
from the Red Army, or the Norwe
gians, whose frontier runs so close to 
the Soviet Union, believe they are 
taking a bigger risk by defying Mos
cow and joining the North Atlantic 
Treaty than are the powerful Ameri
cans, 3000 miles away. Therefore, 
when we propose a “limited war” 
against Communist China, or the 
President talks publicly about con
sidering the use of the atom bomb in 
Korea, or Secretary of State Acheson 
insists upon the rearmament of the 
Germans — or any other question 
conies up that involves the possibility 
of war — they feel that their voice 
should not be determined by the num
ber of divisions they have.

1 he Europeans find t diflicuk to 
be impressed by our current Soviet 
and German policies, since we have 
been so positive so many different 
times about so many contradictory 
policies toward these two nations in 
the past five years.

(To be continued..)

the

theorganization by ourselves and 
French.
British. This does not amuse

In Asia the legacy of 300 years of 
Western colonial domination still 
rankles and the aroused and nationa
listic .Asiatic, with whom we are now 
having to deal, understands us even 
less than does the European. He is 
often suspicious and even hostile and 
he is extremely sensitive to any Wes-

the

LIVING IN FREEDOM
A SKETCH OF INDEPENDENT
LITHUANIANS ACHIEVEMENTS

The foregoing table discloses yearly 
quantities of essential foodstuffs con
sumed per capital in different coun
tries. The last column represents the 
value of food gained daily by an 
inhabitant of the country concerned. 
Lithuania, Latvia and Estonia are 
cited under common denomination as 
"Baltic States” since the standard of 
feeding in all of them was approxi
mately the same.

A look at the above table reveals 
that Lithuania already had closely 
approached the British standard of 
feeding. In this respect she had sur
passed such highly developed coun
tries as France and Germany. All 
countries in South West and in South 
East Europe (Spain, Portugal, Bul
garia, Yugoslavia, etc.) were below the 
Lithuanian standard of feeding, not 
to speak of Lithuania’s former occu
pant, Russia, that was left far behind 
despite her pretence of being the 
“Workers’ Paradise”.

'Ehe Lithuanian farmer was still 
better fed. His daily ration consisted 
of aproximately 3.500 calories. The 
people in Lithuania consumed com
paratively little bread and much meat 
and fats, which is characteristic of 
prosperous countries. The

tion of sugar, vegetables, fruits and 
milk was constantly increasing so as 
to counterbalance excessive consump
tion of meat.

Thus Lithuania within a short 
period of her independent existence 
approached the world’s highest stan
dard of feeding — that of the Scan
dinavian countries.

Indicative of a country’s standard 
of living is also the real purchasing 
power of ils workers’ wages. By this 
is understood the quantity of neces
saries of life that a worker is able 
to buy with his money earned during 
a definite period. As a matter of 
fact, high real wages can only be 
attained in the case of highly deve
loped production.

Main necessaries of life are food and 
clothing: under normal conditions 
they constitute two-thirds of the 
expenses of a worker’s family. Thus 
the real purchasing power of wages 
can be determined according to the 
quantities of bread, meat, butter, 
woollen cloth, men’s suits and foot
wear one is able to buy with the 
wages received. The following table 
represents the puchasing power of an 
unskilled industrial worker’s weekly

State

Lithuania

Estonia
Finland
Poland
Soviet Russia
Austria ........
Hungary

consump- wages in different countries in 1938:

Bread Meat Butter Woollen Men’s 
cloth suit

Labourer’s 
shoes

kg kg kg metres suit pairs
105 80 11.6 1.7 0.33 1.7
125 28 10.5 2.6 0.55 1.9
104 3 12 2.6 0.55 1.9
115 35 15 3.2 8.48 3.4
96 19 8.6 2.1 0.42 1.2
66 4.3 2.7 0.23 0.09 0.35
80 16 10.9 2.1 0.40 1.7
71 15 85 1.8 0.34 1.4
90 19 10 3.6 0.70 4.0

t Lithua of labourer’s shoes while the SovietThis table also reveals 
nia was one of the best-fed countries. | worker had to work for it 
The Lithuanian worker was able to 
buy, with his weekly earnings, twice 
as much meat, and considerably more 
butter and bread, than his Polish, 
Hungarian, or even French comrade. 
He was able to buy, generally speak
ing, the same quantities of clothing 
and footwear as the worker in any of 
the abovementioned countries (with 
the exception of France). The pur
chasing power of Lithuanian workers’ 
wages can by no means be compared 
with that of Soviet workers which 
is simply catastrophic. The Lithua
nian worker could buy, with his 
money earned in a week, almost twice 
as much bread, seven times more but
ter, and seven and a half times more 
woollen cloth than a Soviet worker. 
The Lithuanian worker could buy a 
man’s suit with less than three weeks’ 
earnings; the Soviet worker had to 
drudge eleven weeks to be able to buy 

tit. The Lithuanian worker paid less

more than 
this: the 

Soviet worker, even if he had got 
money, was not always sure of get
ting fod for it: food is scarce in Soviet 
Russia,above all meat and fats, while 
Lithuania was abundant in it. Pros
perity was the economic result of 
Lithuania’s severance from Russia 
that was, within a short space of time, 
left far behind.

Having created satisfactory condi
tions of living, Lithuania practically 
had no unemployment problem to 
cope with. On the contrary, shortage 
of agricultural working power was 
perceptible shortly before the out
break of World War II. Now, before 
World War 1, while Lithuania was 
under the Russian rule, 25,000 to 
30,000 of her most able-bodied people 
emigrated yearly since their homeland 
was short of sources on which they 
could depend for their livelihood. It 
is true, emigration kept going on dur-

weeks. More than

tern claims that do not coincide with than his four days’ earnings for a pairjing the first decade of Lithuania's in-1

dependent existence (1926-28 12,300 
persons yearly, 1929-31 8,000. The 
yearly increase in population was 
30,000). In later years it practically 
stopped as a result of steadily growing
possibilities at home.

Improvement in general living 
conditions resulted in the declines of 

’ mortality. The yearly death rate 
amounted to 17.1 per thousand in 
1920-2-1: it dropped to 13.-1 in 1935-39. 
Thus mortality decreased by 28%. 
Considerably lower death rates than 
in Lithuania were recorded in the 
Netherlands and Denmark; slightly 
lower were those in Britain, Sweden, 
Belgium. All the other States in 

; Europe (Ireland, France, Poland, etc.) 
’ were surpassed by Lithuania. No 
’ country in Europe managed to de- 
: crease its death rate in such a degree 
: as Lithuania.

To put it short, Lithuania having 
regained her independence, attained 
such standard of feeding as to closely 

[ approach the best-fed nations of 
i Europe (Britainand the Scandinavian 
; countries); she surpassed her former 
i occupant, Russia, by far. The pur- 
i chasing power of wages increased and 

the turnover of consumption develop
ed. The mortality declined as to 
approach the level of countries with 
the highest standard of living. As a 
result of all this the standard of living 
in Lithuania kept approaching that 
of the most progressive nations in 
Europe. The further increase of the 
standard of living (improvement in 
housing conditions, development of 
the communication system, etc.) de
luded upon providing a more rapid 
growth of public money. This trend 
went on, but it was too slow owing to 
the agrarian character of Lithuania’s 
economy.

Foreign capital had begun coming 
to Lithuania’s asssitance. Economic 
and financial conditions favoured this 

I trend: the country’s prosperity was 
į growing, its indebtedness to foreign 
countries was unimportant, the cur- 

| rency was stable. Nothing but foreign 
occupation put a sudden end to this 
development. At present Lithuania 
having lost hundreds of thousands of 
her most valiant sons and daughters 
and suffering under the Bolshevik 
terror regime, has become a country 
of misery and distress. With his earn
ings of one month one can buy not 
more than one kilogramme of fats. 
The purchasing power of his wages 
has dropped even below that of a 
worker in pre-war Soviet Russia. 
Shortage of food is perceptible even 
in the countryside since 40% of the 
soil has remained untilled. The Bol
shevik regime is deliberately destroy
ing the peasant class and proceeding 
to the introduction of collective farms.

The standard of living in Lithua
nia has dropped below that under the 
Czarist occupation. This once flour
ishing country is now being rapidly 
drawn into the abyss of immeasurable 
misery.

(To be continued.)
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Mellionrniečiu veikimas
Susirūpinkime Mažąja Lietuva

Rugsėjo mėn. 2 d., tuoj po lietu
viškų pamaldų, šaukiamas Melbourne, 
Lietuvių Bibliotekos salėje, prie Šv. 
Jono bažnyčios, steigiamasis Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos susirinki
mas. Dr. Didžys skaitys aktualią pas
kaitą Mažosios Lietuvos klausimais. 
Kam brangus Lietuvos pajūris, kam 
rūpi Lietuvos atkūrimas su Klaipėda 
ir Karaliaučium, visi burkimės j ML 
Bičiulių Draugiją. Jei svetimieji 
varo didelę propogandą už Mažosios 
Lietuvos prisijungimą, mes turime 
budėti ir viešai kelti savo balsą už 
lietuviškąjį pajūrį ir jo sritis. Tad 
visi į steigiamąjį ML Bičiulių Drau
gijos susirinkimą. ,
Gausėja LKF biblioteka

Šiomis dienomis Lietuvių Kultūros 
Fondo Melbourno Skyriaus tvarkoma Į 
biblioteka vėl praturtėjo. Edmundas Į 
Obolevičius paaukojo 7 knygas, F. į 
Adomaitis — 5 knygas, G. Umbrazili
nas - “ ‘ "
Jaikr. Laikraščių ir žurnalų paaukojo: 
J. Švabaitė-Gylienė, L. Baltrūnas ir 
Sidabrą. Pinigais aukojo: K. Miel
dažys 10 šil., P. Smolskis 1 svarą, 
Lazauskas 2 šil., Žėkaitė 2 šil. Ne
maža bibliotekos knygų jau įrištos. 
Biblioteka naudojasi gražus būrelis 
tautiečių.
Vaidybos meno bare

Teatro mėgėjų būrelis, P. Morkūno 
vadovaujamas, repetuoja "Buhalteri
jos Klaidą”. Jaunimo teatro pionie
rių Nasvitytės-Gabrijolavičienės ir 
Kardei i ukienės pastangomis baigiama 
pasiruošti “Jūratės ir Kastyčio" pasta
tymui. Darbas vyksta visu tempu. 
Repetuojama, mokomasi baleto šo
kiams, kurių bu$ apie 8. Dekoracijos 
taip pat jau gaminamos. Tikimasi 
iki lapkričio mėnesio pabaigos galuti
nai pasiruošti ir melbourni.škiai galės 
išvysti “Juraitę ir Kastytį” scenoje. 
Lietuvis dailininkas puošia 
bažnyčias

Atidirbęs kontrakto laiką cukraus 
fabrike, dail. Jonas Fir-inauskas gavo 
savo profesijoje darbą Brooks-Robin- 
son bendrovėje, vitražų skyriuje. Jau 
ilgokas laikas, kaip dail. J. Firinaus- 
kas lapo vitražų paveikslus bažny
čioms. Ši bendrovė aprūpina visas 
bažnyčias Australijoje ir Naujoje 
Zelandijoje meno kūriniais. Pažymė
tina, kad mūsų tautietis dailininkas 
dirba namuose ir be jokių bosų gali 
kurti meno paveikslus ir pasišvęsti 
tikrajai kūrybai. Jo kūriniai jau puo
šia ne vienos bažnyčios didingus lan
gus Australijoje ir Naujoje Zelandi
joje.

nnaitis — 5 knygas, G. Umbraznū- ; ..
-2 kn. Br. Giulonis.- 20 kn. ir arčiau profesijos.

- .. ’ . i i • fhrh:i virimu- hen

Liepsnojančios Lelijos Brolija
Liepos 29 d. senųjų skautų "Lieps

nojančios Lelijos" Melbourno - 
turėjo nepaprastą sueigą tremtinio 
daliai apmąstyti. Sueiga pradėta 
deglų uždegimu. Namų ugnelę įžiebė 
Židinio Tėvūnas su namų ugnelės sau
gotojomis, tuntininkas psk. J. Maku- 
lis skautiškosios šeimos vardu ir skau
tų bičiulis K. Mieldažys bendruo
menės vardu. Buvo perskaitytas refe
ratas "Skautų vyčių pagrindiniai už
daviniai”. Po referato įvyko labai 
gyvos diskusijos, smagiai padainuota. 
Sueiga praėjo jaukioje nuolaikoje. 
Dalyvavo ir sesiū atstovės. Nutarta 
kiekvieno mėnesio paskutinį sekma
dienį rinktis prie židinio. Rugpjūčio 
26 d. 5 vai. panaši sueiga šaukiama 
pas Židinio Tėvūną, kur vyko praei- 

. toji sueiga.
\Dailininku šeimoje
, Melbourno mieste gyvena ir kiti 
'dailininkai, kurie taip pat dirba

*’ . Dail. A. Vaičaitis 
dirba vienoje bendrovėje kaip komer
cinis dailininkas. Skulptorius Uoselis 
eina muziejaus restauratoriaus parei
gas viename Melbourno muziejuje. 
Be šių, čia dar gyvena skulptorius T. 
Zikaras, dail. Simankcvičius ir skulp
torė Gražina Firinauskienė. — 
kasdieninio darbo pašvenčia 
ko ir kūrybai.
Įsisteigė nauja mokykla

Pedagogo Antano Krauso rūpesčiu 
vakarinėje Melbourno dalyje, Mari- 
byrnonge, rugpjūčio mėn. 12 d. įsteig
ta lituanistinė sekmadienio mokykla. 
Joje dėstomi šie dalykai: lietuvių kal
ba ir literatūra, Lietuvos gcograifja ir 
istorija, tikyba bei dainavimas. Mo
kytojais sutiko būti šie pedagogai: 
kun. Pr. Vaseris, Veronika Kazlaus
kienė, Marija Bulakienė, Kazimieras 
Mieldažys ir Antanas Klausas. Pir
mąją dieną susirinko ir įsirašė 14 
vaikų. Tuo būdu, įsisteigus ir antrai 
lietuvių sekmadienio mokyklai Mel
bourne, tautinis auklėjimas ir švieti
mas praplečiamas. Ir kiti tėvai, ku
rių vaikučiai nelanko mokyklos bei 
gyvena v ’ J
raginami siųsti savo vaikus į šią moky
klą. Lietuvių Kultūros Fondo Mel
bourno Skyrius parūpino reikiamus1 
baldus, nes mokykla yra privačiame 
name. Visais mokyklos reikalais 
kreiptis kalbamos mokyklos vedėjo 
adresu: A. Krausas, 24 Grandview 
Ave., Maribyrnong, Vic.

Mokyklos ūkiniams reikalams tvar
kyti bei palaikyti glaudžius ryšius su 
mokytojais įsteigtas Tėvų Komitetas, 
kurį sudaro: Kazimieras Kazlauskas, 
Antanas Žemaitis ir Jonas Kemėšis.

Iškilmes Cowroje
Balkuvienei, padėjusiai siuvinėti įra
šus ir p. Balkui, pagaminusiam rai
des. o taipgi ir j>. Antanaitienei, padė
jusiai siūti tautinius drabužius.

Po iškilmių, vaišių metu, mūsų 
jaunieji (berniukai pirmą kartą) pasi
rodė su tautiniais šokiais, sudominu
siais svečius, nes daugelis jų mūsų 
tautinių šokių, o laip pat ir tautinių 
drabužių dar nebuvo matę.

Daug stebėtasi ir žavėtasi papasako
jus, kad tikrieji tautiniai drabužiai 
yra pačio dėvėtojo rankomis gamina
mi. pradedant sėkla ir baigiant adata, 
atseit — dėvėtojas gauna juos tiesiog 
iš gamtos, be fabrikų ir parduotuvių 
tarpininkavimo.

Iškilmių pabaigoje jaunasis Irvis 
Jarašius įteikė Vyskupui savo darbo 
lietuvišką Kryžių su įrašu: “For 
memory oi my suffering country — 
Lithuania." Salėje pasidarė jaudi
nanti tyla. Kunigai ir kiti svečiai 
apsupo Vyskupą, laikantį iškeltą Kry
žių. Pasipylė klausiniai, ir nemaža 
džiaugtasi išgirdus, kati tokie kryžiai 
puošė mūsų Tėvynės pakeles, o koply
tėlės — miško medžius.

Vietos laikraštis “Cowra Guardian" 
įdėjo straipsnį, kuriame gražiai apra
šė kryžių ir jo gamintąją.

Stovyklos direktoriaus žmona Mrs. 
Kemp užsisakė koplytėlę, o direkto
rius ragino pagaminti mūsų tautinių 
tlož nių būsimai metinei Cowros paro
dai.

Mūsų jaunųjų šokių grupe pakvie
sta i Sydnėjų, į kur vyks rugsėjo mėn.

2 d. ' E.].

Rugpiūčio beu. 19 d. - sekmadienį, 
Cowros stovyklos katalikus aplanko 
Bath urs to Vyskupas. ’

Ta proga buvo iškilmes su įspūdin
ga procesija, sužavėjusi ir patį Vys
kupą, ir svečius australus, kurie iš mie
sto dalyvavo su savo orkestru ir vėlia-

i Pasak australų, tatai buvusi tikra
• iškilmių retenybe, nors lyginant ją 
atsiminimuose su didingomis Dievo 
Kūno procesijomis mūsų Tėvynėje, 
Cowros procesija niekuo nebuvo ypa
tinga. Tačiau ir mes žavėjomės ii

ži lh!v jaudinomės, nes tai buvo gabaliukas 
įmitimo mns'! 5viesi<?s praeities^ primenąs

mums buvusią laisvę, džiaugsmą ir 
gyvenimą . . . Ne vienam net graudi 
ašara-ištryško iš akių.

Lietuviai dalyvavo (šalia lenkų ir 
jugoslavų) su savo kuklia, bet savita 
vėliava, už kurios pagaminimą di
džiausia padėka tenka p. VI. Vaičai
čiui, nupiešusiam vėliavai paveikslus: 
Aušros Vartų Mariją ir lietuvišką Kry
žių.

Ponui Vaičaičiui, dirbančiam sunkų 
fizinį darbą, teko paaukoti savo bran
gias laisvąsias dienas, atsisakant šeimos 
lankymo. Jo jautrios lietuviškos sie
los atvaizduota Marija įtikinančiai 
žvelgia į mūsų karščiausį prašymą: 
‘Maria, Mater e.\:i—...
nobis!”

Ritoje vėliavos p 
Kryžium, išrašyta 
širdžių rauda: "Kristau, gelbėk kry
žiuojamą Tėvynę!"

Didelė padėka laip pat tenka p. L.

s“je, po lietuviško 
mūsų suvargusių

tinis Apylinkes lietuvių susirinkimas

§ie po 
kiek lai-

ATSIŠAUKIMAS t
Šiais metais mes švenčiame Lietuvos su šventei prilaikyta , dienotvarke, 

karaliaus Mindaugo krikšto 700 metų ....... .......................... .
sukaktį, šis didelis musu istorijos - . . „
įvykis turi būti visu lietuvių iškilmių- dybos sekretoriui p. Barkui išvyks 
gai švenčiamas ir atžymimas kaip Melbournan, naujas valdybos narys p. 
pradžia nuo krikščionybės įvedimo 1 V.. Rekežius pėrėme jo pareigas. Nau- 
Lietuvoje. Kai]) žinome, šis istorinis jojo sekretoriaus adresas: 36 Mercer

Visi lietuviai prašomi dalyvauti.
• A.L.B. Gcelongo Apylinkės Val-

Pamaldų tvarka 
rugsėjo m ė n.

Rugsėjo mėn. 2, 16 ir 30 dienomis 
(I, III, V sekmadieniais) 10 vai. bus 
laikomos ankstyvosios pamaldos Sef- 
tone.

Rugsėjo mėn. 23 d. (IV sekmadienį) 
9 vai. ryto įvyks pamaldos Scheyville 
šeimų stovykloje.

Rusėjo 8 d. bus pirmoji Komunija 
lietuvių vaikams Camperdown para
pijos salėje. Iškilmingos pirmosios 
Komunijos pamaldos prasidės 10 vai.

Išpažinčių bus klausoma Campcr- 
down’e: penktadienį — rugsėjo 7 d. 
nuo 5 vai. p.p. (kun. P. Butkus) ir 
rugsėjo mėn. 8 d. — šeštadienį prieš 
pamaldas nuo 8,30 vai. (Tėvas Gaide
lis ir kun. Butkus).

Vaikučių tėvai, artimieji ir kiti tau
tiečiai katalikai prašomi kuo skaitlin
giausiai dalyvauti tose pamaldose ir 
atlikti Šv. išpažintį Tautos ir Marijos 
švenčių proga.

Pamaldos, kaip paprastai, bus laiko
mos sekmadienį — rugsėjo men. 9 d. 
11,30 vai. Camperdown parapijos baž
nyčioje. Tautiečiai kviečiami jose 
dalyvauti.

Kun. P. Butkus.

' faktas pakreipė lietuvių tautą į va
karų krikščionišką kultūrą ir davė 

1 pradžią Lietuvos vienybei ir galybei. 
| Šios šventės metu pasistenkime 
, atkreipti istorikų, politikų ir kitų 
dėmesį, kad prieš 700 metų Lietuva 
pati persiorientavo į krikščionišką 
kultūrą ir į vakarti civilizaciją, ko ne
padaro svetimieji — nei vokiečiai, nei 
lenkai, nors jie tuo ir giriasi.

Mūsų istorikai ta proga turėtų su 
didesniu atsidėjimu išstudijuoti šį 
įvykį ir paskelbti pasauliui, o mūsų 
visų pareiga aktyviai dalyvauti šven- 

l7 Į tęs minėjimuose, rūpestingai paruošti 
, . _. ,, ,, . . ?, paskaitas ir savo bei svetimoje span-

yakarinėje Melbourno dalyj, garbingą mūsų islo-
rijos įvykį.

Tegul tampa ši šventė demonstra
cija prieš tuos, kurie giriasi savo ne
pelnytais nuopelnais ir prieš tuos, 
kurie persekioja krikščionybę, žudo 
mūsų tėvus, brolius ir seseris kara
liaus Mindaugo žemėj — mūsų Lietu
voje.

Šiuo raštu aš kreipiuosi į visus Aus
tralijos lietuvius, ragindamas juos 
juo skaitlingiausiai dalyvauti ruošia
mose šventėse, o didesnių vietovų, kur 
daugiau susibūrę tautiečių, vadovus 
prašau iki šių metų pabaigos surengti 
tokius Lietuvos krikšto pradžios mine-

St., Geelong, Vic.
• Š.m. kovo pradžioje Šveicarijoje 

lankėsi amerikietis lietuvis kun. dr. 
W. C. Jaskevičius, baigęs lietuvių ir 
slavų kalbų studijas Pensilvanijos uni
versitete Amerikoje, šiame universi
tete dėsto lietuvių ir slavų kalbas bei 
literatūrą keli leituviai profesoriai. 
Kun. dr. Jaskevičius Berne aplankė 
Lietuvių Bibliografinį Archyvą.

• Prof. K. Regelis, tarptautinės bo
tanikos sąjungos tyrimo skyriaus pir
mininkas, ilgesniam laikui apsigyveno 
Zuriche, kur atlieka mokslinius dar
bus. Profesorius mielai palaiko ryšius 
su vietiniais lietuviais. Prof. Regelis 
buvo Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius ir botanikos sodo direkto
rius.

Visais mokyklos reikalais

PRANEŠIMAS MELBOURNO 
LIETUVIAMS

Melbourno Apylinkes Valdyba 
praneša, kad TAUTOS ŠVENTES, 
t.y. rugsėjo 8-tos dienos minėjimas 
Melbourne ruošiamas rugsėjo mėn. 9 
d. (sekmadienį) tuojau po pamal
dų lietuvių parapijos bažnyčios 
salėje. East Melbourne, St. John’s 
church.

Minėjimo dienai numatyta sekan
čioji programa:

1) Paskaita,
2) Smuikas — muzikas Gabrielavi- 

čius,
3) Eilėraščiai — Julija Švabaitė,
4) Duetas — p.p. Morkūnas ir Zda

navičius,
5) Dainuoja — Melbourno mišrusis 

choras.
Šventės proga bus renkamos aukos 

TAUTOS FONDUI.
Melbourno Apylinkės tautiečiai yra 

kviečiami savo atsilankymu mūsų tau
tos šventę atatinkamai paminėti ir 
pagal savo išgales materialiniai pa
remti vedamą mūsų tautos išlaisvini
mo kovą — auka Tautos Fon
dui.

Melbourno Apylinkės Valdyba.

jimus.
Aleksandras M a u r a g i s, 

A.L.B. Krašto Valdybos Švietimo ir 
Kultūros Dalies Vedėjas

IŠ GEELONGO LIETUVIŲ 
VEIKLOS

• Tautos Šventės minėjimas Gee- 
long’e įvyks š.m. rugsėjo mėn. 8 dieną.

Šv. Jono parapijos salėje 10 vai. iš 
ryto kun. Vaseris atlaikys pamaldas. 
Prieš pamaldas nuo 9 vai. bus klau
soma išpažinčių.

Vakare 18 vai. Šv. Petro ir Povilo

PRANEŠIMAS
Š.m. rugsėjo mėn. 9 d. (sekmadienį) 

tuoj po lietuvių pamaldų Camper
down parapijos salėje įvyks ALKF 
Sydnėjaus skyriaus ruošiama paskaita, 
kurią skaitys J. Tin in is tema: 
'■ E k z i s t e n c i a 1 i.s.t i n ė filo
sofija”.

Tautiečiai prašomi joje skaitlingai 
dalyvauti.

' DĖMESIO, TAUTIEČIAI!
Radijo aparatai, šaldytuvai, clektn 

skalbimo mašinos, elektrinės plytos, 
visų rūšių dušų ir skalbinių virinimo 
elektriniai įtaisymai naujiems na
mams pigiomis kainomis ir geromis 
išsimokčjimo sąlygomis gaunami pas 
nuolatinį atstovą.

M. L u k a u s k ą, 
31A Lamette St., Chatswood, N.SAV.; 
Tel: JA3346—iki 11 vai. ryto kasdien. 

★Ieškau kompanijono — pusininko 
su nedideliu kapitalu čerpių dirbtu
vei praplėsti. Asmeniškai ar laišku 
kreiptis šiuo adresu: P. S t a k a u - 
s k a s, 16 Warren Avenue,

parapijos salėj (Mercer St.) bus visuo- B a n k s t o w n , N.SAV.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii£

- Naujai atidaryta Lietuvių Photo Studija 5 
= "ALGIS99 E
E kurioje atliekami visi photo darbai, o taip pat priimami iškvietimai E 
E į pobūvius. |
E Studijos darbas atliekamas meniškai. z
= Photo studia “Algis” — K. Žaliūnas ir sūnus, 75A Enmore =
E Road, Newtown, Telef: LA 4476. E
giiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiin
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