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Neužmirškime
savo pareigos

Švęsdami rugsėjo 8-tąją, mes nei
švengiamai užkliūvame mūsų žilosios 
praeities. Teisingiau — ši Tautos 
Šventė mus įpareigoja atsukti Lietu
vos valstybinio gyvenimo laikrodį 
atgal ir suvesti į vieną tašką prosene
lių ir mūsų kelius.

Prabėgomis, per šimtmečius šokinė
dami, mes matome Lietuvos valstybi
niame gyvenime didelių kilimų ir kri
timų. Istorija sako, Lietuva buvus 
viena galingiausių valstybių Europoje, 
bet ta pati istorija kalba ir apie tai, 
kad Lietuva buvo svetimųjų valdoma. 
Tačiau tiesa yra tai, kad lietuvių 
tauta visais amžiais vedė sunkias kovas 
dėl savo žemės ir laisvės.

Ar reiktų čia kalbėti apie mūsų 
tautos kančią per 130 metų po sveti
mųjų jungu: apie kovas dėl lietuviš
kos maldaknygės, laikraščio ... Ar 
reiktų priminti carinės Rusijos Sibirą, 
į kur tūstančiai laisvės kovotojų, 
knygnešių buvo ištremti.

Po I-jo Pasaulinio Karo Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma valstybė. 
Bet nepriklausomybės paskelbimas 
dar nesuteikė faktiškosios laisvės, nes 
Mindaugo, Gedimino ir Vytauto Di
džiojo laikų Lietuvos priešų ainiai — 
vėl kibo į jauną atgimstančios valsty
bės kūną. Lietuviai, kaip daugel 
kartų praeityje, rinkosi į pulkus, ko
vojo ir mirė, kad gimtoji šalis laisvai 
gyventų.
' Paskui, apie ketvirtį šimtmečio, 

gyvenome nepriklausomi. Augome ir 
stiprėjome. Mokėmės iš klaidų ir 
ateitis turėjo išlyginti mūsų politinio, 
visuomeninio ir socialinio gyvenimo 
raukšles.

Bet ateitis lėmė ką kita — Lietuvos 
valstybės ir Tautos gyvenime atsivertė 
tragiškiausias istorijos lapas.

Kalbame apie Sovietų Sąjungos 
okupaciją, kada klasta ir smurtu buvo 
užsmaugta mūsų šalies laisvė.

Bet nekalbėsime plačiai ir apie šią 
tragiškąją mūsų tautos golgotą: apie 
fizinę ir dvasinę maltretaciją, apie 
išniekintus partizanų kūnus miestų 
aikštėse, apie žudomus kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose. Mes tai 
žinome, mes esame gyvi ir šio nusi
kaltimo, vykdomo valstybiniu mastu, 
liudininkai.

Del Lietuvos laisvės žuvusiųjų krau
ju nudažytas mūsų Tautos istorijos 
siūlas, matuojamas šimtmečiais. Ka
muolys rieda toliau . . . kada jis sus
tos? -

Turint prieš akis moralinį ir fizinį 
mūsų tautos naikinimo procesą už 
geležinės uždangos, mes, kurių nepa
siekia nepasotinamo NKVD Molocho 
ranka, žūstančiųjų brolių esame įpa
reigoti išlikti — išlikti lietu
viais.

Daug mūsų gal ir numirsime trem
tyje. Tai nebus mūsų kaltė. Bet 
jeigu nusigręšime nuo Lietuvos, nuo 
jos laisvinimo reikalo, jeigu atbukusiu 
sotaus gyvulio žvilgsniu žiūrėsime į 
kraujuojančią gimtosios šalies žaizdą 
bus nuodėmė.

Laisvės kova reikalauja aukų. 
Kraujo auką sudeda mūsų broliai — 
partizanai. Mes, esantieji šiapus ge
ležinės uždangos, kol kas tegalime tik 
morališkai ir materiališkai paremti 
šią kovą. Todėl neužmirškime savo 
pareigos.

Baigiant leisite priminti žydų, se
niausios pasauly tremtinių bendruo
menės, išminties knygose esantį posa
kį: Tegul nudžiūsta mano dešinė ir 
mano kairė, jeigu aš Tave užmiršiu, 
o, Jeruzale.

Žydai neužmiršo savo Jeruzalės ir

Nerašytoji sąjunga 
su Jugoslavija

“New York Times” praneša, kad 
tarp Amerikos ir Jugoslavijos vyriau
sybių esanti sudaryta “nerašytoji” 
sąjunga prieš galimą sovietų agresiją. 
Laikraštis sako, kad šiuo metu vyk
stančios derybos tarp Jugoslavijos 
diktatoriaus Tito ir specialaus prez. 
Trumano pasiuntinio Averell Harri
man, kur jau esą susitarta eilė punk
tų. Būsianti suteikta didelė parama 
Jugoslavijos ekonominiam gyvenimui 
sustiprinti ir karinei gynybai išplėsti, 
bet su sąlyga, kad Jugoslavija karo 
atveju su sovietais nepasiliktų nuo
šali.

Šiame pasitarime buvę aptarta daug 
kitų abi šalis liečiančių klausimų, o 
taip pat buvusi nagrinėta ir diktatū
rinė sovietų santvarka bei Stalino 
asmuo ir jo, kaip vado, sugebėjimai.

Sovietu lakūnai Korėjoj
Australijos lakūnai, kurie kovoja 

Korėjoje, tvirtina, kad retkarčiais pa- 
sirodą Korėjos karo lauke sovietų 
gamybos naikintuvai esą ir vairuoja
mi ne kiniečių ar šiaur. korėjiečių, 
bet sovietų lakūnų.

Iki šiol nepavyko numušti nei vie
no tų lėktuvų sąjungininkų užkariau
toj teritorijoj, nes jie pasirodą tik 
Šiaur. Korėjoj ir po mūšių vėl staiga 
dingstu už Yalu upės, atseit Mandžiū- 
rijoj. Australų lakūnai mano, kad 
rusų lakūnai turį savo vyriausybės 
griežtą įsakymą jokiu būdu nepatekti 
į priešų renkas. J ų nuomone, naikin
tuvų lakūnai turi būti gerai apmo
kanti, o tokiais nesą nei kiniečiai, nei 
korėjiečiai.

šiandien jie, tegul po ilgų amžių, turi 
savo Izraelį.

Tad ar užmiršime mes Vilnių, Ne
muną, ar pamiršime mes Lietuvąl

J. Vaičaiti s,
ALB-nės Krašto Valdybos

. Pirmininkas
. J. Kalakauskas,

ALB-nės Tautos Fondo Atst. 
Pirmininkas

Vytauto Didž. paminklas Kaune

Indija nepasirašo

Didelį nustebimą Vakarų Pasaulio 
politiniuose sluogsniuosc sukėlė Indi
jos atsisakymas vykti į San Francisko 
ir pasirašyti taikos sutartį su Japoni
ja. Čia manoma, kad Indijos min. 
pirm. Pandit Nehru atsisakė tatai 
padaryti todėl jog sutartyje numatyta 
klauzulė, kad Amerikos kariuo
menės įgulos dar kurį laiką turės pa
silikti Japonijoj. Jo nusistatymas 
esąs, kad “Azija turinti būti tik azija
tams.”

Amerika dėl to Indijos atsisakymo 
labai pasipiktino ir pasiuntė jai 
griežto pobūdžio notą.

A rėš tu o j a m i komunistą i 
net Havajų salose
..Amerikos saugumo įstaigos paskuti
niu metu veda griežtą akciją prieš 
kominištų partijos vadus. Nežiūrint 
kad pačioj Amerikoj jau senai suimi
nėjami komunistų partijos vadai, sau
gumo ranka šiomis dienomis pasiekė 
net Havajų salas, kur buvo suimti 7 
komunistų vadai. Jiems iškelta byla, 
kaltinant, kad ruošę perversmą, norė
dami nuversti vyriausybę.

Tomis pačiomis Amerikos saugumo 
žiniomis, Amerikos komunistų parti
ja jau perėjo į pogrindį. Esą jau pra
dėta platinti slapti atsišaukimai ir 
leidžiami net slapti laikraštukai, nors 
iki šiol dar nėra oficialiai uždaryta 
partija ir išeina vieši komunistų lai
kraščiai.

Nepriėmė kredencialų
Amerikos prez. Trumąnas nepriėmė 

naujo Čekosloyakijos pasiuntinio, ku
ris atvyko j Ameriką, motyvuodamas, 
kad abieju kraštų santykiai pablogė
jo nuo to laiko, kai komunistai nu
žudė Čekoslovakijos prez. Masaryką. 
Be to, prezidentas Trumanas nauja
jam pasiuntiniui telefonu dar pabrė
žė, kad santykiai su Čekoslovakija 
gali pagerėti tik tada, kai bus paleis
tas Amerikos žurnalistas Oatis, kuris 
yra nubaustas 10 metų sunk, darbų 
kalėjimo ir kalinamas Prahoje. Jis 
buvo apkaltintas šnipinėjimo byloj.

Savaites Žinios
Bėga į. vakarus

Paskutiniu metu iš Rytų Vokieti
jos pas vakariečius bėga masės gyven
tojų, nors komunistai sieną yra susti
prinę gausiais sargybiniais, aptverę ją 
keliomis eilėmis spygliuoti; tvorų ir 
saugo su šunimis.

Amerikos įgulų Vyr. Štabas Frank
furte praneša, kad šiais metais į V. 
Vokietiją atbėgo arti 900 vad. liau
dies policijos narių iš R. Vokietijos. 
Vien tik š.m. rugpiūčio mėn. jau yra 
perbėgę 100 milicininkų.
Žydai nori taikytis

Pasibaigus Izraelio valstybės ir 
arabiškojo pasaulio karui, kurį fakti
škai laimėjo žydai, šiame žemės rutu
lio sektoriuje kurį laiką vyravo 
įtempta taika. Tačiau paskutiniu 
metu padėtis vėl pradėjo aštrėti, kai 
Eigipto nacionalistai pradėjo akciją 
prieš britus? Eigipto vyriausybė pra
dėjo kontroliuoti Sueso kanalu plau
kiančius į Izraelį laivus, nepraleisda
ma karinių prekių.

Ši aplinkybe, atrodo, ir privertė 
Izraelio min. pirm. David Ben Gu
rion padaryti viešą pareiškimą, siū
lantį arabamas taiką ir bendradar
biavimą. .Iš antros gi pusės, gal šis 
pasiūlymas tėra tik apgaulus diplo
matijos žestas, nes yra žinių, kad 
Izraelio armija, kurios didumo ir 
pajėgumo niekas tikrai nežino, šiuo 
metu manevruoja arabiškųjų valsty
bių pasieniuose.
Ir E i g i p t e neramu m a i

Paskutiniu laiku Eigipto vidaus 
gyvenimas panašiai verda, kaip ir 
Persijoj. Opozicinės partijos nariai, 
ypač studentai ir jaunimas demon
struoja gatvėmis šaukdami: “Šalin 
britiškuosius piratus- iš mūsų žemės 1 
Nutraukti negarbingąją sutartį su 
Anglija!”

Kaip žinome tarp Anglijos ir Eigip
to yra pasirašyta sutartis, galiojanti 
iki 1956 metų, pagal kurią D. Britani
jos kariuomenė saugo Sueso kanalo 
zoną ir Angliją drauge su Eigiptu 
valdo Sudaną. Eigiptiečiai gi reika
lauja juo skubiau reviduoti šią sutar
tį, reikalaudami, kad iš Sueso zonos 
išsikraustytų britų kareiviai, o Suda- 

• nas pereitų grynan Eigipto valdymam 
Šiems reikalavimams pritaria ir šiuo
metinė Eigipto vyriausybė, dar labiau 
skatindama savo ekstremistus.

Paskutinėmis žiniomis, D. Britani
jos vyriausybė ieškanti kelių, kuriuo 
nors būdu šį klausimą sutvarkyti. 
Reikia manyti, kad ir čia angliškasis 
liūtas padarys, kaip paprastai pasku
tiniu metu, nuolaidų.
Japonija—laisvojo 
pasaulio dalis

New-Yorko burmistras, buvęs kandi
datas į Amerikos prezidentus ir žymus 
respublikonų lyderis Dewey bai
gia savo keliones po Ramiojo Van
denyno kraštus. Kalbėdamas iš Alia
skos, jis pabrėžė, kad Pacifico valsty
bės turinčios skubiai susijungti į ka
rinį paktą, jei jos nori atsispirti iš 
Azijos plintančiam komunizmui. Šia
me pakte turinti būtinai dalyvauti ir 
Japonija, nes tik jos pagalba šiame 
regi jone galima būsią užšachuoti ko
munistų ekspansiją. Japonija turinti 
būti laisvojo Vakarų Pasaulio dalis. 
Rašoma Korėjos karo 
istorija

Žymus anglų novelistas ir istorikas 
Eric Linklater rašo oficialią 
D. Britanijos’ dalinių dalyvavimo 
Korėjos kare istoriją. Vykdamas iš 
Japonijos į Nauj. Zelandiją jis buvo 
sustojęs Australijoj ir išreiškė čia 
pasididžiavimą australų kareiviu, ku
ris narsiai kaujasi su komunistais 
Korėjoje.
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Laisvė nėra filosofinė abstrakcija, 
bet kažkas realaus nelyginant kas
dieninė duona. Patrijotizmas yra 
ne vėliava, kuri iškeliama tautos 
iškilmių metu, bet yra neužgesina
mas prisirišimas prie to, ką paliko 
istorijos tylon praslink^ amžiai ir 
ką mes esame įpareigoti palikti 
ateinančioms kartoms, kad mūsų 
tauta gyventų.
Rugsėjo 8-tosios dienos proga pa

žvelgę j mūsų tautos likimą, pirmiau
sia pamatome, kad tarytum kokia ne
matoma amžių ranka mūši} tautą tai 
persekioja, tai globoja ir saugo. Nuo 
neatmenamos senovės mūsų tauta, 
įsikūrusi aname Pabaltijo kampelyje, 
matė tautų kilnojimusi Europos že
myne. Ji taip pat yra liudininkė, ka
da gimė ir brendo dabartinės Europos 
tautos ir valstybės, k.t. Vokietija, 
Prancūzija, Italija, Anglija ir kitos. 
Pro lietuvių tautos proistoriją ir isto
riją pražygiavo daug tautų, daug 
kartų keitėsi politinis Europos žemy
no veidas ir eilės didelių įvykių nus
linko į nežinią per tą laiką, kada tarp 
Nemuno ir Dauguvos įsikūrė, gyveno 
ir tebegyvena rami, sumani ir darb
šti lietuvių tauta — aisčių giminių 
branduolys. Lietuviai į istorinę erą 
išėjo tik 10 amžiuje. Šie keli šimt
mečiai istorinio gyvenimo yra tik 
trumpas laikotarpis, palyginus su iš
tisais tūkstantmečiais nusitęsusių į 
nežinią nuo istorijos aušros. Mūsų 
archeologai turi neginčijamų davinių, 
kad lietuviai jau 2000 metų prieš Kri
staus gimimą gyveno dabartinėse že
mėse. Vėlyvieji tyrinėjimai šitą am
žių prailgina ligi 4000 mettj prieš 
Kristų, priskirdami baltų protautos 
kultūrai tuos plotus, kurie nusitęsė 
tarp Vyslos, Dauguvos ir Okos bei 
Volgos aukštupio. Nuo 1800 ligi 500 
metų pr. Kr. yra pastebima, kad lie
tuviai varė prekybą su tolimais Pietų 
Rusijos ir Mažosios Azijos kraštais. 
Jie jau tada buvo išugdę akšto lygio 
savitą kultūrą, dirbo žemę ir augino 
gyvulius. 4-5-tame amžiuje Kristui 
negimus, lietuviai varė plačią prekybą 
su Roma, Graikija ir Skandinavais. 
Romėnų istorikas Tacitas savo vei
kale "Germania” apibūdina lietuvius 
kaip žmoniškiausią tautą — genus 
humanissima, gyvenančią prie Balti
jos jūros. Čia yra įdomu, kad tas 
pats Tacitas lygina lietuvių kultūros 
aukštį su kitomis to laiko romėnams 
pažįstamomis kultūromis; jis iškelia 
lietuvių kalbos skirtingumą nuo kitų 
Europos tautij kalbų ir pabrėžia, kad 
lietuviai žemės ūkyje yra daug pažan
gesni už savo kaimynus germanus. 
Žinomi svetimšaliai mokslininkai k.t. 
Wtilfstanas, Ibrahim-ibn-Jakub, Rim- 
bertas, §v. Adalbertas-Vaitiekus, Bre- 
menitis, Šv. Brunonas iš Kverfurto, 
Helmholdas ir t.t. savo išlikusiuose 
ligi mūsų dienų raštuose teigia, kad 
lietuviai toli prieš Kristaus gimimą 
davė slavų kultūrai bei civilizacijai 
pirmuosius namų statybos, laivinin
kystės ir žemės ūkio pradmenis.

Vykstant istorijos procesui, ilgainiui 
šalia aisčių apgyventų plotų išaugo 
du milžinai: slavai ir germanai. Tarp 
šitų milžinų prasidėjo amžinos grum
tynės: slavai trauke į Vakarus, o ger
manai — į rytus. Lietuvių tauta, bū
dama kryžkelėje, negalėjo išlikti rami 
ir nepaliesta šitų milžinų ekspansinių 
užmačių. Ji buvo įtraukta į šias am
žinas grumtynes — tiktai su ta išim
timi, kad slavai ir germanai grūmėsi 
vieni su kitais dėl teritorijų, o maža 
lietuvių tauta išėjo vienu kartu prieš 
šituos besigrumiančius milžinus į 
kovą dėl savo egzistencijos 
ir laisvės. Lietuvių tautos isto
rijos apyaušryje pakeltas raitelio kar
das reiškia ne užgrobimus ir karus, 
bet žūtbūtinį norą būti laisvais. 
Pirmasis mūsų istorijos 
žodis yra kova. Kova papra
stai turi būti dėl ko nors ir už ką 
nors. Lietuviai išėjo į kovą ne dėl 
ekspansinių planų, bet dėl savo tautos 
ir savo žemių laisvės. Už šventą 
žodį “laisvė” rami žemdirbių tauta 
virto narsiais kariais, kurie skersai ir 
išilgai išvaikščiojo Rusijos plotus ir 
aštuonių generacijų laikotarpyje ąžuo
linėmis buožėmis ant Nemuno krantų 
skaldė geležinius kryžiuočįų ordino 
šarvus, pašventintus to meto Vakarų 
Europos vienuolynuose.

Iš įvairių davinių susekame vieno
kią arba kitokią savo tautos praeitį. 
Tie patys šaltiniai aiškiai liudija 
vieną nuostabų momentą: lietu

Praeitis ir dabartis
BR. ZUMERIS

vių tauta visada, buvo 
negausi. Net didžiausio savo 
išsiplėtimo laikotarpyje, būtent Vy
tauto Didžiojo laikius, lietuvių pris- 
kaitoma mažiau nei pusė nepriklau
somos Lietuvos gyventojų. Skamba 
kažkaip paradoksiškai, kad šitokia ne
gausi tauta slavų ir germanų jūroje 
ištisus amžius kovojo, gynėsi, laimė
davo, pralaimėdavo, bet išsilaikė 
ir n e p a s k e n d o. Jau vien 
tik šitas momentas kalba už tai, kad 
lietuviai turėjo būti kokybiniai 
stiprūs, kad atsvertų priešų ma
sinę kiekybę. Priešingu atveju 
peršasi neginčijama išvada — lietuvių 
tautą jau vargu ar istorijos vadovėliai 
šiandien beminėtų, jeigu lietuviai 
nebūtų turėję savybių, kurios būtų 
atsvėrę priešo fizinę persvarą.

Legendariniai mažos lietuvių tautos 
žygiai ir atlikti darbai Rytų Europos 
regijone tebegalioja dar ir šiandien. 
Energingas gynimasis prieš vakarų 
agresiją ir herojiškas-pagoniškas lie
tuvių patriotizmas, įkūnytas Pilėnuose 
(1336), Strėvoje (1348), Kauno išgrio- 
vime (1363), Rudavoje (1370) bei Ne
muno ir kitų upių reikšminga pilių 
sistema yra tas faktorius, kad vokie
čiai 15 amžiuje visiems laikams buvo 
sustabdyti ant Nemuno krantų. Jeigu 
ne Žemaičių iškyšulys ir atkaklus lie
tuvių pasipriešinimas, vokiečiai grei
čiausia būtų atsidūrę ant Dniepro 
krantų taip lengvai, kaip jie laikinai 
buvo prasiveržę nuo Oderio ligi Nar
vos ir Suomių įlankos kalavijuočių 
laikais. Lietuvių suorganizuotą Žal
girio mūšį vokiečiai puikiai atsimena 
dar ir šiandien, pastarąjį aiškindami 
kaip slavų ir germanų mūšį. Toliau 
mes matome gigantiškas lietuvių pas
tangas nukariaujant ir suorganizuo
jant ištisas slavų tautas rytuose, čia 
matome militarinį bajorų luomo ka
rinį įsipareigojimą ir kolonizavimą 
nukariautų žemių bei sėkmingą rytų 
erdvės tvarkymą: slavų apgynimą nuo 
totorių; slavų pagalba lietuvių kovoje 
prieš vokiečių ordinus pačių slavų 
labui, ir lietuvių pastangos prieš toto
rius, apginant jų veržimąsi į vakarus 
pačių totorių tarpusaviais vaidais ir 
kovomis. Dar ir šiandien mes nega
lime išaiškinti kulminacinės lietuvių 
ekspansijos į rytus prasmės, tuo pačiu 
metu vedant gigantišką apsigynimo 
kovą Rytuose bei Vakaruose. Kaip 
šita negausi, iš visų pusių puolama, 
tauta pajėgė sukurti ir kontroliuoti 
kuone vieno milijono kv. kilometrų 
imperiją? Tie patys lietuvių pulkai, 
apmalšinę kryžiuočius Nemuno pa
krantėse, pasiekdavo Kremlių, o iš 
čia jodavo į Krymo pusiasalį ir, 
apgynę jį nuo totorių, skubėdavo į. 
Pavyslį, kame telkdavosi nauji kry
žiuočių pulkai “misijų" tikslais į pa
gonišką Lietuvą. Šiandien legenda
riniai skamba Vytauto žirgo išmaudy- 
mas Juodosiose jūrose ir Algirdo kir
tis Kremliaus vartuose. Vokiečiai, 
prancūzai, italai ir kiti turi puikiau
sius kūrinius apie savo tautos didvy
rius ir praeitį. Mums šiuo tarpu kyla 
klausimas, kokios priežastys čia yra 
veiksmingos? Ar tai lietuvių tautos 
genijus, ar karo vadai, ar susidėjusios 
politinės aplinkybes? Iš kur ta gai
vališka jėga, kuri tryško iš mažo 
aisčių branduolio toli už jos ribų? 
Iš visų čia patiektų klausimų aišku 
tik viena — tai būtent, kad lietuvių 
tauta, pasijudinusi iš savo žemės sody
bų, parodė nepaprastą valstybinį, 
politinį ir karinį išsivystymą bei su
gebėjimą. Rytuose slavų žemės buvo 
didysis lietuvių valstybinio-adminis- 
tracinio genijaus išsiplėtojimo laukas. 
Jo dėka buvo sulaikytas totorių ant
plūdis į Rytų Europą ir patiems sla
vams duoti pirmieji tvarkos, teisės, 
valstybingumo ir politinio brendimo 
pradai. Vakaruose-ištisa piliakalnių 
siena vakarinėje Lietuvos dalyje liu
dija, kiek lietuvių tauta padėjo pas
tangų išlaikyti savo laisvę ir egzisten
ciją ir tuo pačiu apginti kitas slavų 
tautas nuo vokiškos ekspansijos planų 
Rytuose. Kaip egiptiečių piramidės, 
tautos pastatytos savo faraonams, taip 
Lietuvos, utilitarinės to laiko galybės, 
kūriniai, — piliakalniai — liudijo ir 
liudys, kiek lietuvių tauta yra sudė
jusi fizinių ir dvasinių pastangų iš
laikyti savo ir Rytinės Europos tautų

laisvę. Be viduramžių lietuvių vaid
mens, šiendieninio politinio Rytų 
Europos veido, tur būt, nepažintume. 
Berods, neką kitą, o šitą mintį turė
dama Dostojevskio duktė rašo: "Jokia 
tauta slavų civilizacijai nėra tiek da
vusi, kiek mažoji Lietuva. Kitos tau
tos dirbo sau, savo garbei; Lietuva 
savo dvasios žiedus pavedė kaimy
nams. Lenkai, Rusija, Ukraina to 
dar nesupranta ir nėra dėkingos. Bet 
ateis diena, kada aiškiai pažins, kiek 
daug jos' skolingos išskirtai, tylinčiai 
Lietuvai”.

Kaip paskiro žmogaus, taip ir tautų 
gyvenimo kelias eina tarp tamsios 
nakties ir šviesios dienos; tarp dory
bių, klaidų bei ydų; tarp laimėjimų 
ir pralaimėjimų. Žmogus klysta. Su
klumpa taip pat ir tautos. Kas beliko 
iš garbingos mūsų tautos praieties? 
Tik istoriniuose žemėlapiuose nuo 
Baltijos ligi Juodosios jūros nusitęsusi 
valstybe. Rusijos plotuose aptinkami 
šiandien istoriniai, daug pasakantieji, 
vardai: Lietuvių vieškelis Kijeve 
(Litovskoje šose); Lietuvių pusiasalis 
Kryme (Litovskoje jioluostrov), Lietu
vių Brasta (Brest Litovsk); bei lietu
viškai skambančios pavardės Ukrai
noje: Litvinov, Litvak, Litovcenka ir 
ištisas, lietuviškais vietovardžiais nu
sagstytas, visas Rytprūsių kraštas. 
Turime virš miljono nutaustančių 
išeivių užjūriuose, tūkstančius tremti
nių Vakaruose, o kitus tūkstančius 
beviltiškoje padėtyje Sibire, Altajuje, 
Urale ir nuožmiojo okupanto kalėji
muose. Šitos apgailėtinos šiandieni
nės mūsų tautos padėties akivaizdoje 
iškyla jos praėjusios garbės garsuose 
viena mintis: nei viena tauta 
negalėjo padaryti visko, 
ką ji anuo momentu turė
jo padaryti ir nei v ie n a, 
nors ir didelių polėkių 
tauta, negali padaryti 
viso, ką ji esamoje padė
tyje turi padaryti.

Visa, kas yra sukurta — nyksta. 
Daug galingų tautų ir valstybių praė
jo žemės veidu ir dingo. Pasaulis 
pamiršo jų karo žygius, užmiršo juos 
pačius, bet tačiau žino tai, ką 
jų dvasia sukūrė.

Lietuva kaip karinė galybė savo 
misiją Ryti} Europoje atliko. Praėjo 
Lietuvos kaip militarinčs "Dr'ang 
nach Osten" ir "Drang nach Westen” 
užtvaros laikotarpis. Tačiau šituo 
jos uždaviniai anaiptol nėra baigti. 
Lietuvių tauta amžitj bėgyje, pasaky
tume, turėjo nepaprastą instiktą. Ji 
prisitaikė prie laiko ir padėties sąlygų, 
visada tačiau turėdama akyse vieną 
tikslą — savos egzistencijos 
išlaikymą. Šitaip įvertindama 
savo gyvenimą ir šiandieninės padė
ties siūlomą situaciją, Lietuvių tauta 
į ateitį) turėtų eiti orientuodamosi 
savo dvasinių turtų išplėtojimo bare, 
atseit iš horizontalines istorinės padė
ties pereinant į vertikalę. Kultūrinė 
ateitis — Lietuvos ateitis. Imant tai 
demėsin, galėtume pasakyti, kas buvo 
Lietuvos. valstybė viduramžiuose ryti
nėje Europoje kaip fizinė pajėga, to
kias pat perspektyvas jai siūlo ateitis 
kultūros ir dvasinės plėtotes srityje.

Ypatingus smūgius pergyvena tos 
tautos, kurios yra stiprios moraliniai 
ir dvasiniai. Lietuvių tauta daugeliu 
bandymų aiškiai įrodė turinti šias 
vertybes. Tai liudija didžių laimėji
mų ir skaudžnj pralaimėjimų momen
tai Tačiau lietuvių tauta po jais 
nesugniužo. Ji ėjo nuo kara
liaus sosto ligi vergo 
likimo, visada remdamosi 
tuo pačiu atramos ir sti
prybes tašku savyje. Giliai 
savyje, iš savo versmės šaltinio, ji 
sėmėsi ne tik sunkiai s, bet ir 
laimingais likimo momentais 
stiprybės. Savo laimingais momentais 
lietuvių tauta iš ten ėmė nuosaikumo, 
ramumo, pastovumo ir susivaldymo. 
Gi sunkiais vergijos metais, nelyginant 
sraigė savo kiaute, mito ji tuo, ką jį 
amžiais buvo sukrovusi savo būties 
gelmėse. Pirmapradis lietuvių tautos 
dvasinės versmės šaltinis ir yra tai, 
kas lietuvis yra iš viso. Žiluose 
užmirštuose amžiuose 
glūdi lietuviškos kultū
ros esmė, mūsų būties

šaknys — didybės ir tragi- 
kos paslaptis.

Čia kyla klausimas, ar maža tauta 
gali išeiti purenti tų pačių dirvonų 
su didelėmis ir toli pažengusiomis 
tautomis? Atsakymas išplaukia savai
me, kad mažos tautos kultūrinėse 
rungtynėse gali rungtyniauti su di
džiosiomis, kaip lygus su lygiu. Gi 
aplamai pasaulio tautų istorija rodo 
net priešingus rezultatus, kad mažų 
tautų ne" tik dvasinė, bet ir 
fizinė potencija ir veiksmingu
mas yra žymiai prašokantis didžiąsias 
tautas, šitas teigimas išriša mažųjų 
tautų istorinio išsilaikymo mįslę tarpe 
didelių ir dažniausia grobuoniškų 
kaimynų. Jeigu lietuvių tauta kul
tūrinėje veiklos plotmėje yra nuo kai 
kurių tautų atsilikusi, tai tas dar ne
reiškia, kad mes esame menkesni. 
Šiuo -atžvilgiu anoms tautoms istori
nis likimas tikrai buvo švelnesnis ir 
palankesnis. Paimkime tik porą iš
viršinių faktų. Kada kitos tautos ra
miai ir nekliudomai kūrė savo kul
tūrą ir civilizaciją, lietuvių tauta tu
rėjo visus sugebėjimus kaupti militą- 
rinei galybei stiprinti, kad įstengtų 
vesti bekompromisinę kovą už “žūti 
ar būti”. Arba vėl — kada aųos tau
tos džiagėsi laisve ir žengė ekonomino 
gerbūvio linkui, Lietuva buvo vergi
joje ir skurde. Sunkti rasti tautą, 
kuri kentėjo spausdinto žodžio nelai
svę tuo laiku, kai Eurojioje skambėjo 
l’Egalitė, Fraternitė, Libertė — laisvės, 
lygybės ir brolybės — šūkiai. Sun
ku rasti istorijoje tautą, kuri turėjo 
sunkesnes sąlygas savo tautinei kultū
rai kurti. Tai lietuvių tautos likimi- 
niai paradoksai. Viso šito išvadoje 
tenka pasakyti, kad mažos tautos ne
gali fiziniai rungtyniauti karo laukuo
se, bet užtai jos kultūrinėje pažangoje 
vaidina pionieriaus rolę. . Kas yra 
maža graikų tauta Vakarų kultūrai, 
kas buvo lotynų tauta Romos imperi
jai — visi žinome.

Šalkauskio teigimu, lietuvių ateitie? 
uždavinys yra Rytų ir Vakarų kultūrų 
sintezė. Lietuvių tauta stovi ant di
džiojo slavų ir germanų kultūrų kelio. 
Lietuviai orientuojasi į Vakarus. 
Tačiau ne vien tik Vakarai turi tai, 
kas yra geriausio. Didelių vertybių 
turi Rytai, kurių trūksta Vakarams. 
Tačiau slavai nesupranta germanų 
dvasios, o germanai — slavų. Lietu
vių tauta yra tarpininkai tarp vienų 
ir kitų. Čia mes nesiimame spręsti, 
ar lietuvių tauta yra pašaukta šitai 
sintezei tarp Rytų ir Vakarų kultūrų, 
'lačiau vienokiu arba kitokiu atveju 
lietuvių tauta turi tam tikro laipsnio 
tarpininko galimybių. Tik šita rolė 
nereiškia, kad lietuviai turi viską iš 
kitų skolinti ir kopijuoti. Kultūros 
plotmėn mes turime iškelti savąjį kul
tūros “Aš" — realizuoti tautinį kul
tūrinį genijų.

Žmogaus būdas, jo papročiai ir pa
žiūros į įvairius gyvenimo klausimus 
pareina nuo to, kokiose aplinkybėse 
ir sąlygose teko'jam išgyventi. Ka
dangi kiekviena tauta turėjo kitokias 
aplinkybes, tuo pačiu ir kiekvienos 
tautos būdas bei jos pažiūros į kultū
rines, tautines, socialines ir politines 
problemas yra kitoks. Mūsų tautinė 
kultūra ilgus šimtmečius buvo ugdyta 
nepriklausomai nuo kitų tautų įtakos. 
Toliau ir pačios įtakos pas mus atėjo 
kitokiose apystovose. Pav. kad ir tą 
pačią krikščionybę įj Lietuvą atnešė 
ne apaštalai ir misijonieriai, bet poli
tiniai išskaičiavimai. Krikščionių Die
vas ilgai turėjo kovoti ligi laimėjo 
lituvių širdis. Be to, Lietuvoje kitaip 
fiergyventi ir kitaip atsiliepė velyves- 
nieji vakarų dvasiniai judėjimai. 
Aplamai, visa tai turėjo skirtingos 
įtakos tautos dvasiai ir jos pažiūrai į 
pasaulį, gyvenimą, žmogų, kultūrą, 
gamtą ir patį Dievą.

Mes kitas tautas nustebiname, kai 
parodome savo lietuvišką dvasią: pa
rodome savo originalaus lietuviško 
veido kraštelį. Sakome kraštelį, nes 
ištikrųjų savo lietuviško veido net 
atskirų bruožų neturime suformavę, 
kad juos galėtume parodyti. Mes 
turime labai daug, tik visa 
tai neišryškinta ne tik svetimiesiems, 
bet ir mums patiems. Mūsų 
kultūra nėra nei slaviška, 
nei germaniška; nei vaka
rietiška, nei rytietiška. 
Ji yra tik lietuviška, ir 
tiek skirtinga, kiek yra 
skirtinga ir lietuviška 
mūsų kalba, kuria išreiš-

(Nukelta į 4 psl.)
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Kelias i gimta kaima
Du metu išgyvenęs Maskvoje, daž

nai praeidavau pro Sovietų Rūmus, 
kurie tikrumoje dar ir dabar nėra 
pabaigti. Jau prieš 10 metų sovietai 
paskelbė apie šių rūmų statybos pro
jektų. Su įprastiniu sovietų vadams 
“kuklumu” jie kiekviena proga pabrė
ždavo, kad tai būsiąs “žymiausias 
architektūros paminklas, kokio iki 
šiol pasaulis dar nėra matęs.” Jis 
būsiąs papuoštas milžiniška išskėstom 
rankom Lenino statula. Tatai būsiąs 
aukščiausias pasauly pastatas, — taip 
pat tvirtino ir Stalinas.

Šių rūnuj statyba prasidėjo prieš 
patį II-jį Pasaulinį Karą. Buvo pra
dėta kasti milžiniškos duobės pama
tams, kurie tikrai išlaikytų-didžiausį 
Amerikos dangoraižį. Karui prasidė
jus, šie darbai buvo staiga nutraukti 
ir visa statybos vieta aptverta aukšta 
tvora. 1947 metais, kada Maskvoje 
buvo švenčiama 800 metų sukaktis 
nuo šio miesto įsisteigimo, sovietinės 
Maskvos gyventojai buvo nustebinti 
retu reginiu: aukštai viršum Sovietui 
Rūmų statybos vietos buvo iškeltas ir 
plevėsavo plakatas, vaizduojąs didžiu
lį Leniną . . .

Taigi nors šitokia propogandos 
forma Kominformas pasirodė, kad jų 
projektas buvo “įvykdytas.”

Šį žygį aš asmeniškai taip aiškinuo
si: šie fantastiniam miraže skendį 
Sovietų Rūmai (kurie, greičiausiai 
niekad nebus pastatyti), yra tarsi visos 
nūdienes Maskvos simboliu, kuri tik
rai yra fantastinga sostinė su apgau
lingu veidu, su milžiniško užsimojimo 
projektais, tačiau niekad neįvykdo
mais pažadais ...

Kai aš pirmą kartą 1948 metais 
vykau į Maskvą, kaip USA karo 
attache, aš turėjau gražių norų ir vil
čių. Su savo žmona atskridome lėk
tuvu į Suomijos sostinę Helsinkį, iš 
kur mus turėjo paimti sovietų laivas 
“Bieloostrov”, plaukiąs į Leningradą. 
Mes nenorėjome važiuoti traukiniu, 
nes girdėjome, kad suomiai atkabinė- 
davo visus krovininius vagonus prieš 
Sov. Sąjungos pasienį. Jie tatai darė 
dėlto, kad kiekvienas krovininis vago
nas, pervažiavęs Sov. Sąjungos sieną, 
dingdavo be žinios. Taigi nors suo
miai šiuo metu ir yra labai pavojin
goj ir opioj padėty su Sov. Sąjunga, 
bet jie vis dėlto veikia ir'elgiasi labai 
savystoviai. Ši ryžtinga Suomijos 
elgsena mano atsiminimuose dažnai 
spindi tarsi žvaigždė ir duoda pavyzdį 
Amerikai, kuri kartais būna tokia 
neryžtinga ir dvejojanti savo žygiuose.

Pirmas dalykas, kuris tuoj atkreipė 
mūsų dėmesį jau ant sovietiškojo lai
vo denio, buvo didžiulis plakatas, 
vaizduojąs puotos stalą, apdengtą tur
tinga balta staltiese. Ant stalo buvo 
pavaizduota auksiniai, sidabriniai ir 
krištoliniai indai. Jau ir tada aš kaž
kaip pagalvojau, kad dažnai gyvenime 
balti švarūs viršutiniai marškiniai po 
savim slepia nešvarius apatinius bal
tinius.

Šį plakate pavaizduotą stalų mes, 
iš tikrųjų, išvydome, kai mus įleido 
į laivo restoraną, bet kažkodėl už šio 
stalo visos kelionės melu niekas neat
sisėdo: nesėdėjo čia nei laivo kapito
nas, nei jo svečiai keleiviai. Visiems 
buvo nurodyti mažiau ištaigingi sta
lai, o sidabriniai peiliai, šaukštai ir 
šakutės turėjo USA armijos anspau- 
dus . . .

Iš Leningrado į Maskvą mes vyko
me “žymiuoju” Sov. Sąjungoj “Arro- 
vo Ekspresu” kuris padaro ne daugiau 
25 mylių į valandą.

Viso pasaulio komunistų centralė 
Maskva yra išsimėčiusi ant 7 neauk
štų kalvų Maskvos ir Janzos upių 
santakoje. Ant aukščiausios kalvos 
stūkso Kremlius — šiuo metu stipriau
siai saugoma Komunistij Partijos 
Politbiūro Citadelė. Miesto ribose 
šiuo metu priskaitom apie 5 mil. gy
ventojų. Nežiūrint plačiai garsina
mos sovietų reklamos apie Maskvos 
grožį, šis miestas daro tokį įspūdį, 
kaip blogą vardą turinčios Amerikos 
miestų dalys. Kelios plačios centrinės 
Maskvos gatves yra pravestos tik akims 
apdumti, nes visos šalutinės gatvės 
yra siauros ir blogai grįstos. Sov. 
Sąjungos keliai dar ir dabar nepaken

čiami, ir tik vienas meksfaltuotas- 
plentas veda iš Maskvos į Minską, o 
antras — į Komunistij Partijos vadų 
vilas Maskvos vasarvietėje. Kiti ke
liai, supą Maskvą, yra siauri ir duo
bėti trečios rūšies vieškeliai.

Kai atvykome į Maskvą, mus nu
stebino didelės žmonių minios gat
vėse. Mes manėme, kad čia* švenčiama 
kokia nors šventė gatvėse. Tačiau 
tuoj pastebėjome ne šventadienišką 
gatvėje slankiojančių žmoniij nuotai
ką; jų veidai atrodė bereikšmiai ir 
atbukę, o drabužiai buvo beveik vie
nodi, skurdūs ir seni. Vėliau mes su
žinojom ir priežastis, kurios verčia 
Maskvos gyventojus trankytis miesto 
šaligatviuose. Juk Maskvoje beveik 
kiekvienas kambarys apgyvendintas 
trimis ar dviemis šeimomis, ir kiek
viena šeima teturi jame tik savo kam
pelį atskirta plonų lentelių užtvara. 
Dėl patalpų skurdumo, gyventojai ir 
leidžia laiką mieliau gatvėse, kur jie 
paskęsta į nepažįstamą žmonių minią 
ir bent kurį laiką turi laisvės pojūtį: 
jų niekas nesiklauso ir jie niekam 
nerūpi.

Jau po keliij dienų aš įsitikinau, 
kad esu sekamas MVD agentų. Pra
džioje tatai mane labai slėgė ir pikti
no, tačiau vėliau apsipratau ir net 
pradėjau krėsti juokus. Pastebėjęs už 
nugaros seklį, aš lėtai ir išdidžiai 
žingsniuodavau pirmyn, paskui staiga 
paskubindavau žingsnį, šuoktelėdavau 
pirmyn ir staigiu posūkiu atsigrįžda- 
vau atgal — ir čia uždusęs mano “an
gelas sargas” iš inercijos įpuldavo į 
mano glėbį ...

Stebėdamas sovietų darbininko 
gyvenimo ir darbo sąlygas, aš ilgai ne
galėjau suprasti, kodėl jis nestreikuo- 
ja ar nesukyla. Mane dar labiau ste
bino darbininkų kantrus pritarimas 
savo vadams, įkalbinėja n tiems juokin
gą nesąmonę: “Jūs esate laimingi, lai
mingiausi darbininkai pasauly. Jūs 
gyvenate geriau, valgote geriau, turite 
daugiau užtikrintą ir laimingą ateitį, 
nei “atsilikusios” Europos ir Ameri
kos darbininkai”.

Tas gi “laimingasis” Sov. Sąjungos 
darbininkas štai kaip gyvena: jis turi 
labai sunkiai dirbti, jis yra labai blo
gai atlyginamas ir tuo tikrai sunkiai 
uždirbtu skatiku jis perkasi blogiau
sios rūšies drabužius ir avalynę. Nu- 
sipirpkęs už 200 rublių (pusė savo 
mėnesinio atlyginimo) batus, darbi
ninkas tedėvi juos labai trumpą laiką, 
nes jie yra blogi, nestiprūs ir tuoj su
plyšta.

Sov. Sąjungos darbininkų baldai 
yra tikrai blogi ir skurdūs, kurių ga
mybos trūkumus kritikuoja net patys 
sovietų laikraščiai.

Nors Kremlius nuolat viešai giriasi 
apie naujų namų statybas, tačiau būti] 
rūkumas Maskvoje kasdieną didėja. 
Tie negausūs naujai statomi namai 
yra labai blogos rūšies ir kambarių 
nuoma yra tokia aukšta, kad net spe-

Rasom. kolbos žodynas įpusėtos
Neseniai išėjo iš spaudos lietuvių 

rašomosios kalbos žodyno septyniolik
tasis sąsiuvinis, kuris baigiasi žodžiu 
“pasižinimas”. Žodyną leidžia Carl 
Winter’io leidykla Heidelberge, o jį 
sudaro prof. Max Niedermannas, 
Neuchatclio Šviecarijojė universiteto 
garbės profesorius, A. Seimas, Pensil
vanijos universiteto profesorius, ir A. 
Salys, to pat universiteto profesorius. 
Žodyną pradėjo redaguoti trys švei
carų kalbininkai, jų tarpe buvo Kau
no universiteto prof. F. Brenderis. 
Pastarajam mirus, į žodyno redakciją 
neseniai buvo priimtas lietuvis kalbi
ninkas Salys.

Žodyno sumanytojas ir siela yra 
prof. Niedermannas, kurį daugelis 
Šveicarijos lietuvių pažįsta ir asmeni
škai. Tai didelio mąsto mokslininkas, 
ypač pamėgęs lietuvių kalbą, kurios 
studijoms yra pašventęs daugelį savo 
ilgo gyvenimo metų. Prof. Nieder
mannas lankėsi Lietuvoje, kur tyrė 
lietuviškas tarmes. Yra parašęs visą 
eilę raštų apie lietuviij kalbą, be to, 
daug rašė ir šiaip apie Lietuvą ir lic- 

Išvaikščiojus pasaulio tolimus kelius, 
erdves gatves .šauniųjų miestų, 
tas vieškelis toks siauras ir kuklus, 
bet mielas jis — 
lyg, gelsvo smėlio provėžas ištiesęs, 
vingiuotų jis manos širdies liūdnais 

laukais.

Ir šokteli širdis džiugiai atgal sugrį
žus čia

vaikystės pėdsakų basų ieškoti, 
ir piemenio dienų saldumo, 
ir ilgesio, iš nežinojimo ir iš svajojimų 

taikių supinto,

kuris aušroje būsimų dienų ir metų 
šviesus, žėruojantis ir didis buvo . . .

Apstoja mane kaip bičiuliai 
šimtamečiai ir graudžiai rimti ąžuolai. 
Ant kelio žemai pasilenkę 
šakomis ir lapais vėsiais, 
kaip raminančiais delnais, 
karštą kaktą, ir veidą, ir plaukus man 

liečia.

O kryžius ant kalno,..........................
vienatviškas, senas, 
žilų samanų užsimetęs drabužį, 
tylaus atsiskyrėlio pozoj 
plačiomis, išnašiom kryžiavonėin 
moja man, kad prieičiau arčiau.

Nublanksta blizgėjimas aukso altorių, 
išdidžiųjų katedrų tylėjimo šaltis 

sunkusis
prieš kerpėtą liemenį kryžiaus, kurs 

tėviškės pakelę saugo,

cialistas darbininkas negali jų išsinuo
moti: jų nuoma viršija jo mėnesinį 
uždarbį.

Net Kom. Partijos organas “Izvies- 
tija” dėl naujai pastatytų butų štai 
kaip pasisakė: “Vos tik naujasis namų 
administratorius užėmė savo butą, 
tuoj reikėjo darbininkų jo remontui, 
nes vėjas švilpė per langų ir durų 
plyšius, o taip pat pradėjo kristi tin
kas nuo lubų. Grindys buvo supuvu
sios. Negalėdamas pakęsti triukšmau
jančių kaimynų, kurių kiekvienas 
žodis girdėjosi per plonutes sienas, 
administratorius turėjo sugrįžti į savo 
senąjį butą.” '

Polilbiūras deda visas pastangas, 
kad įtikintų Sov. Sąjungos ir pasaulio 
darbininkus sovietų technišku genia
lumu. Gal būt, komunistai ir gali 
savo lėktuvais, tankais ir laivais dary
ti įspūdžio sovietiniams vergams, bet 
jokiu būdu ne Vakarų Pasauliui. 
Geriausi Sovietų išradimai, kuriuos 
jie savivinasi ir jais didžiuojasi, yra 
arba paskolinti, arba išnuomoti arba 
nupirkti iš Vakarų. Maskvos požemi
nis traukinys buvo taip pat pastatytas 
užsieniečių inžinierių. Visi krašto 
geležinkeliai yra išplanuoti prancūzų 
ir amerikiečių technikų. Garsioji 
Dniepro hidroelektrinė stotis buvo 
suprojektuota ir įrengta pagal ameri
kiečių inžinierių nurodymus. Tai 
stočiai turbinos yra taipgi atvežtos iš 
Amerikos. Sovietiniai traktoriai yra

tuvių tautą, tuo būdu garsindamas 
Lietuvos vardą šveicarų spaudoje. .

Karo metu, 1943 m., žodyno leidimą 
ištiko skaudi nelaimė: per bombarda
vimą Vokietijoje sudegė visas penkio
liktas sąsiuvinis. Truko ištisi šeši 
metai, kol vėl buvo galima išleisti žu
vusįjį sąsiuvinį. Po to sekė du nauji 
sąsiuvinis, kuriuo būtų užbaigtas an
trasis tomas.

Profesorių Niedermanno, Senno ir 
Salio redaguojamas žodynas yra svar
bus įnašas į lietuvių kalbos mokslą. 
Nuoširdžiai linkime, kad gerb. prof. 
Niedermannas sulauktų tos dienos, 
kada išeis trečias ir paskutinis šio 
didžiulio veikalo tomas.

Prof. Niedermannas gyvena Neu- 
chatelyje, kurio universitete jis, be 
kitų dalykų, taip pat dėstė lietuvių 
kalbą. Susilaukęs mokomajam perso
nalui nustatyto amžiaus, profesorius 
pasitraukė pensijon, tačiau už nuopel
nus mokslui buvo paliktas universi
tete kaipo garbės profesorius.

Š.L.Z.

prieš dievdirbio rankų maldingų 
išdrožtą

ir vėtrų nučaižytą kenčiantį Kristų.

Čia vėjas maldingąsias psalmes
'ir giesmes senų mano protėvių genčių 
galingai palaukių vargonais atgroja 
ir meldžiasi dobilas, pienė ir linas.

O kalno ir kryžiaus papėdėj 
išsitiesia kaimas gimtasis . . . 
Vakaro saulės auksiniai gaisai 
šviesiom aureolėm papuošia 
pasėlio laukus, ir medžius, ir sody

bas ...

Pūliai kelią būrias į pakalnę 
lipa alksnių, šeimynos.
Ganykloje prunkščia arkliai.
Iš aprūkusios kalvės skamba kūjo 

skaudžiai paliesta geležis.

Sunkų nostalgijos posmą 
liūdnom gamom išloja šuva 
toli — pačiame mano kaimo gale.

Nuo tvenkinio dvelkia 
žuvies ir aitrių ajerų kvaptimi, 
ir žąsys, sustoję ant kranto, ištiesę 

kaklus,
plasnoja sparnais, neramiais, dideliais 

ir baltais.

Mane sveikina svirties girgždėjimas 
ir širdy atminimai suskamba ' 
kaip į šulinį krintantys vandens 

lašai . . .

gryni dublikatai amerikietinių. Ge- 
iausi sovietų automobiliai, kuriais 

važinėjasi pats Stalinas ir aukštieji 
partijos pareigūnai, yra sumontuoti iš 
Amerikoj gaminamų dalių.

Po ilgų metų planavimo sovietai 
pagaliau pradėjo gaminti ir taip vadi
namus “šeimos automobilius”, tačiau 
jie yra gryna vokiškojo Opal’o kopija. 
Šių automobilųj kaina yra taip auk
šta, kad jais tesinaudoja tik keliolika 
Maskvos šeimų.

Maskvoje beveik visus gatvių valy
mo darbus atlieka moterys, vyriškųjų 
‘bosų” priežiūroje. Jos valo šaligat

vius, šluoja sniegą, daužo ledus ir 
tuština atmatij dėžes. Moterys taip 
pat konduktoriauja ir šoferiauja 
Maskvos miesto autobusuose. Sov. 
Sąjungoj ir kitiems įvairiems vyri
škiems ir sunkiems darbams naudoja
mos moterys ne tik karo, bet ir taikos 
metu.

Sov. Sąjungos vyrai yra paklusnūs 
ir bevaliai pramonės kareiviai. Ofi
cialiai Sov. Sąjungoje neva dirbama 
48 vai. į savaitę. Tačiau neoficialiai 
visi darbininkai turi “progresuoti”, 
atseit — dirbti labai daug viršvalan- 
džių be jokio atlyginimo pakėlimo. 
Metų pabaigoje čia darbininkai pri
valo dažnai dirbti “savanoriškai” net 
sekmadieniais, kad išpildytų fabrikui 
nustatytą produkcijos normą. Už 
šitokį “patriotinį” darbą darbinin
kams paprastai atlyginama raginimu 
paaukoti kuriam nors partijos tikslui 
savo mėnesinį atlyginimą ir įsigyti 
nuobodžius “Stalino Raštus”. Darbi
ninkas nėra tiesiogiai verčiamas šias 
knygas pirkti, bet atsisakiusis yra ofi
cialiai atžymimas “krašto išdaviku.”

Mūsų pastangos susidraugauti su 
sovietų pareigūnais visada nueidavo- 
niekais. Gana retais atvejais sovietai 
atvykdavo į mūsij ruošiamus pobū
vius, bet jie atsirasdavo paprastai visu 
būriu ir daug vėliau, nei kvietimuose 
nurodytu laiku. Baliuje jie laikyda
vosi labai šaltai ir anksti išvykdavo į 
namus. Savo žmonų į pobūvius jie 
niekada neatsiveždavo, pateisindami 
jų nebuvimą liga arba išvyka iš mie
sto.

Nūdienė Sov. Sąjunga man prime
na ginkluotą karo stovyklą, o Maskva 
— tos stovyklos vyr. štabą. Vidutinis 
rusas yra nešlifuota mašinos dalelė, 
tačiau jis yra begaliniai masyvus savo 
skaičiumi ir visiškai paklusnus gele
žinei komandai. Jis tesupranta tik 
nuogą galybę ir ją terespektuoja. Jis 
pripažins svetimą galybę ir nusilenks 
jai tik tuo atveju, jeigu įsitikins, kad 
ta svetimoji galybė yra galingesnė už 
jo vadų sukurtąją . . .

Laisvai vertė: L. V-n ė
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LIVING IN FREEDOM
A SKETCH OF INDEPENDENT 
LITHUANIA'S ACHIEVEMENTS

in number who are capable of observ
ing things from the proper viewpoint. 
As a result of such observations one 
cannot choose but admit frankly: vio
lence committed yesterday against the 
Baltic States is already threatening 
further States — America, Britain, 
France — as well; the world is doomed 
to perish piece by piece unless the 
very source of that violence is ren
dered harmless; the whole of the 
world is lost if any part of it is aban
doned.

Thus the fate of the Baltic States 
is indissolubly linked up with that of 
the West. Those who pretend fight
ing for their own freedom are inevi
tably involved in fighting for the 
West, the whole of the world and, 
consequently, the Baltic nations. 
World’s freedom is as indivisible as 
peace. Thinking otherwise would be 
equal to suggesting that the head is 
not concerned in the least if feet and 
hands are burning. There is not 
much realism in such an ostrich pol
icy, and its partisans are decreasing 
in number as a result of many a bitter 
disappointment.

The case of Lithuania and her Bal
tic neighbours, the first to experience 
Soviet violence, has produced ample 
evidence of what happens to flourish
ing countries once the Soviets have 
got a grip on them. Alas, the West 
felt it was advisable to neglect that 
lesson. As a result of it Poland, 
Czechoslovakia, Hungary, Rumania, 
East Germany were to undergo the 
same fate. Whose turn is it now! 
This depends on what conclusion the 
West has drawn from that experience.

But now, the Baltic nations that 
were the first to be deprived of in
alienable human rights such as the 
right to live in one’s native country, 
to worship God, to exercise one’s pro
fession, to posses property, to think 
freely and to express one’s opinion; 
the Baltic nations that were the first 
to suffer from mass extermination by 
means of massacres and deportations 
that reduced their population by 25 
per cent, — those Baltic nations, along 
with other Soviet-enslaved countries, 
feel morally entitled to expect aid 
from the free Western world that has 
pledged its honour in proclaiming the 
Atlantic Charter, the San Francisco 
Charter, the Declaration of Human 
Rights, the Four Freedoms, etc.

We expect the democratic world to 
pay growing attention to the voice of 
Lithuania and her Baltic neighbours, 
and we strongly hope that their fate 
will be considered as that of equal 
members of the Western community, 
since —

Lithuania has valuably contri
buted to Western Europe: in the 
past by containing consecutive 
imperialistic expansionist moves, 
at present by valiantly accepting 
the challenge to fight for her own 
and world's freedom.

Independent Lithuania proved a 
valuable partner in Western 
Europe’s economic life and contri
buted to it both as producer-export
er and consumer-importer.

Independent Lithuania proved 
her ability to achieve rapid cultural 
and economic progress and consid
erably raise the standard of living 
of her inhabitants.

Freedom was the primary condi
tion of that progress; the Lithua
nians have proved their determina
tion never to give it up, and they 
never will. They will continue 
fighting until they regain it.

If the Western world is sincere in 
talking of freedom from oppression 
and fear, and freedom of faith and 
opinion, then the public opinion 
in the West must determine to 
make those principles applied 
where they are flagrantly disregard
ed, namely in the Baltic countries. 
The West must request to stop the 
genocide crime being committed 
there by the Soviets; to return home 
the deportees who have survived: to 
remove tile notorious Iron Curtain; 
and to make Soviet occupation

CONSIDERING THE FUTURE
— Is it not that a retrospective view 

of Lithuania’s independent existence 
produces, in this epoch of ruthless 
political realism, the impression of a 
beautiful dream?

— Is it not that the independent 
existence of the Baltic States con
tinues sinking in the Depths of the 
past?

— Is it not as if the world were 
about to say, “However beautiful is 
the saga of the achievements attained 
by the Baltic nations in the period of 
their freedom, we nevertheless have 
to look to our current tasks: let the 
dead past bury its dead” . . . ?

Such were the grim questions we 
put to Mr. Vaclovas Sidzikauskas, 
President ol the Lithuanian Execu
tive Council.

— To be sure, the questions are apt 
to make one despondent — he ans
wered. — Under the spell ol this mood 
I could make even more pessimistic 
assertions. Namely efforts will be 
made to declare the living dead, to 
slander them in distorting historical 
facts. As a matter of fact, Soviet his
torians and Moscow’s agents are 
doing their utmost to misrepresent 
the history of Lithuania. They have 
been ordered to present the Baltic 
countries as having always desired to 
accept Russian "protection" under 
which they allegedly felt happy. The 
West is being represented as the source 
of all the evil that has ever befallen 
the Baltic countries. Now, since in
dependent Lithuania was decidedly 
oriented toward the free and demo
cratic West, that period of Lithuania’s 
existence is being presented by Soviet 
historians as one of "tyranny exerted 
by enemies of the people”. The 
achievements of Independent Lithua
nia are characterized as pertaining to 
“bourgeois Western civilization" 
which must be destroyed in Lithuania 
as well as in all the other Western 
countries.

But you arc quite right in saying 
that Lithuania’s freedom continues 
lasting in saga. A cause on which 
sagas are invented must not be re
garded as lost. The William ‘I ell 
saga revealed the ideal of freedom 
the Swiss people was striving for; they 
eventually achieved it. The resurrec
tion of man has incessantly been an
nounced by the legendary sunken 
bell; that announcement has come 
true. The harder the oppression, the 
stronger the yearning for freedom. 
Massacres of the innocent raise uni
versal desire of peace just as deporta
tions and exile engender longing for 
tranquility so as to be able to work 
for one’s own benefit and that of 
mankind. Now, cynical disregard of 
man’s and people’s rights has exceed
ed all measures so as to revolt tire 
world’s conscience and to bring forth 
radical reaction.

I feel that the world’s interest in 
Lithuania’s freedom is continually 
growing. Silence was the first re
action of the perplexed Western 
world to the Soviet occupation of the 
Baltic States. Some did not dare to 
express their indignation at that flag
rant act of violence. But the words 
pronounced by President Roosevelt of 
the United States on October 15, 1940, 
that "Lithuania has not lost her inde
pendence, Lithuania’s independence 
has only temporarily been put aside”, 
are now pronounced louder and loud
er. Many a Senator and Representa
tive of the United States now deems it 
pertinent to state publicly that time 
has come to restore Lithuania’s inde
pendence which was “temporarily put 
aside” in 1940.

To be sure, there are people in the 
West as yet who say, “We must not 
interfere in what is going on behind 
the Iron Curtain; all we want is to be 
left in peace.” This is the viewpoint 
of the weary. It looks as if an ex
hausted traveller wanted to take a few 
hours’ rest in the jungle though he 
would then most certainly be devour
ed by beasts, of prey. Yet enlightened 
personalities are steadily increasing

Why America Irritates Her Allies
JAMES RESTON 

Diplomatic correspondent of The New York Times
Winston Churchill raised the ques

tion during the last war of devising 
our military strategy so as to be in 
possession of the key areas of Europe 
when it came time to make the peace 
settlement. The Swedes med to tell 
us before Yalta and Potsdam that it 
was unwise and unnecessaiy to make 
so many concessions to the Russians. 
Almost all the small and middle 
powers at San Francisco seriously 
questioned . our judgment that the 
U.S., the U.Š.E.R., Britain, Fi ance and 
China could reach unanimous agree
ments about the future of Europe and 
Asia. Almost all the smail nations 
rebelled against the idea that China 
was ready to be placed in the status ol 
a great power, with the right to veto 
in the Security Council, but U.S. in
sistence prevailed.

These mistakes have affected the 
confidence of our allies in the judg
ment of the U.S. Government, and 
when an ally’s confidence is low, his 
irritably is likely to be high.

Raised in the parliamentary tradi
tion, where the executive runs and is 
part of the legislature, the Europeans 
do not seem to understand the Ameri
can system of divided and equal exe
cutive and legislative powers. And 
this is one of the basic sources of 
mutual annoyance.

Acheson, Marshall, Eisenhower and 
the U.S. Joint Chiefs of Staff all im
press our allies as moderate, intelli
gent, well-balanced men bent on fol
lowing a policy of no-appeasement 
and no-provocation. What worries 
them is the evidence that the vieNvs 
of these men may not prevail against 
the opnions of powerful groups in the 
Congress. They have long memories 
of the League of Nations’ fight in 
1920, when President Wilson urged 
upon Europe a policy which his own 
Congress rejectee!. Similarly, many of 
them are convinced that United States 
policy toward Palestine was deter
mined in large measure by domestic 
political considerations.

The technical difficulties of nego
tiating with the U.S. Government are 
another source of quiet irritation. 
We Americans have a way of seeming 
to agree with the representatives of 
other countries in the first stage of 
negotiations. Then we take their 
proposition to the other interested 
departments of the U.S. Government 
and suddenly come back to them not 
with observations on their proposi
tion but with a fixed position, often 
quite different from the original. 
Here, we’will say, is the U.S. Govern
ment position, agreed upon by all 
interested departments and very hard 
to change.

This “sudden diplomacy” occurred, 
on the question of the re armament 
of Germany. Our real negotiations 
were conducted not within the alli
ance but within the American Gov
ernment; and once the State and De
fence departments reached a decision, 
the U.S. High Commissioner in Ger
many, John J. McCloy, suddenly 
allowed it to be known that we 
thought Germany could produce ten 
army divisions. Almost at once, the

forces withdraw from Lithuania 
and her Baltic neighbours.

The West, preoccupied as it is 
with setting up a European Federa
tion, must make up its mind to 
include the Baltic States in this 
Federation, since they now are se
cluded from Western Europe and 
strangled economically as well as 
culturally.
I am sure that a free word in a free 

world may substantially determine the 
shaping of the public opinion. Once 
this were achieved, half of the road to 
Lithuania’s independence would thus 
be covered. When Lithuania has 
eventually regained her full freedom 
and independence, the saga of her 
progress and prosperity achieved in 
the years of her independence, will 
have come true again.

THE END.

Secretary of State since the end of 
the war who did not even know the 
geographical location of some coun
tries for which they w’erc pronounc
ing policy. Secretary of State Ache
son, who has had more experience 
with foreign affairs than any other 
head of the State Department since 
the end of the war, had been in 
Europe briefly only once between 
1938 and 1949, and has not been ini 
Asia since the early 1920’s. The Sec
retary is, of course, backstopped by 
officials who have devoted long years 
to the Foreign Service, but it w'oukl 
not be accurate to imply that our 
lions have experienve equal to their 
terrible responsibilities.

The remarkable thing, on the 
whole, is not that we do so badly 
but that we do as well as we do. The 
British had about 150 years in which 
to adjust their education, their insti
tutions and their mentality to the 
leadership of the nations. VVe Ameri
cans have had about a decade, w’hich 
is barely long enough to acquire allies 
worth irritating. f .

And, incidentally, someone could 
write a lively article on Why Our 
Allies Irritate Usl

“The Reader’s Digest”

Praeitis ir dabartis
(Atkelta iš 2 psl.)

k i a m e savo būdingą gal
voseną. Tačiau čia ir iškyla 
liūdnasis mūsų buvimo momentas. 
Kokioje padėtyje lietuviška literatūra, 
muzika, tapyba, teatras, filosofija ir 
istorija? Kokie dvasios turtai rūdyja 
ir dingsta liaudies kūryboje? Kokią 
amžių išmintį slepia mūsų pasakos, 
patarlės, mįslės, priežodžiai, burtai ir 
prietarai ? Neisryškinta lietuvio gyve 
nimo filosofija; jo religija ir kokią 
pagaliau paslaptį įrašė lietuviai tauta 
savo kryžkelių Rūpintojėlyje. Jeigu 
šiandien tremtyje girdime pasisaky
mų, kad mes lietuviai turime tai, ko 
nerandame pas kitus, kas reiškia — 
mes turime savitą pasaulį ir turime 
sukūrę savitą dvasią. Jeigu visa tai 
būtų tinkamai išreikšta muzikoje, 
literatūroje, filosofijoje ir aplamai 
mene, tai mes galėtume atsistoti toje 
vietoje, kuri yra numatyta lietuvių 
tautai aname Pabaltijo kampelyje. 
Kad mes viso to neturime, yra dėl to, 
jog lietuvių tauta neturėjo žmonių, 
kurie galėtų tai padaryti. Tautos 
talentą ir jos istorinius darbus pada
ro žinomais ne patys darbai, bet žmo
nės tuos žygius aprašantieji. Dievų 
sūnus Achilas pasidarė nemirštantis 
per Homerą, nes ir pats Homeras bu
vo nemirštantis. Išreiktšti tautos 
dvasią gali tik dideli žmonės, nes tik 
jie gali išreikšti, ką tauta turi savo 
buvime, kuo tauta kalba savo buvimo 
gelmėse. Ką reikštų visi graikų did
vyriai, jeigu jie nemirštamuose graikų 
epuose nebūtų pakelti į didvyrius? 
Iš kitos pusės pats Aleksandras būtų 
niekas, jeigu jis nebūtų atėjęs į Ho
mero sukurto gyvenimo dabartį, kitais 
žodžiais ' tariant: jeigu jis nebūtų 
atėjęs į Homero sukurtą pasaulio už- 
viešpatavimą.

Mažos tautos žygiai ir 
talentas per didelių žmo
nių darbus išaugina ma
žą tautą didele tauta 
kultūroje ir civilizaci
joje. ...

Senovėje lietuviai turėjo puikių 
karo vadų, politikų ir administrato
rių. Šiandien reikia generolų ir vadų 
ne armijoms, bet kultūros darbui. 
Prieš keturis šimtus metų Mažvydas 
pirmasis vietoje kardo pakėlė lietuvi
šką plunksną. Nuo tada buvo pra
dėtas tautos gyvastingumo įkūnijimas 
ir jos dvasinės versmės sėmimas. Ta
čiau tas atliktas darbas tėra tik įžanga 
į. patį darbą, laukiantį ateityje.

Už savo tradicijų, pap
ročių, garbės, praeities, 
talento, ir tautinių dės
nių įkūnijimą tauta turi 
kovoti tiek pat sunkiai, 
kiek už savo teritorijos 
sienas. .
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Arabu Pasaulio pavojai Paminėtas vysk. M. Valančius
Kai vis dar neišspręstas D. Britani

jos ir Persijos ginčas dėl naftos šalti
nių eksplotavimo, kai Sov. Sąjungos 
kariuomenė beveik be pertraukos 
manevruoja Persijos pasieniuose, kai 
Kremlius oficialiai vis dar tyli, nesi- 
kišdamas Į to ginčo sprendimą, poli
tiniuose vakariečių sluogsniuose ir 
ypač užsieninėj spaudoj skiriama 
daug vietos ir laiko Viduriniųjų Rytų 
problemų nagrinėjimui. Gana daug 
rašoma apie ten vyksiančius neramu
mus ir politinę padėtį, nors nedaug 
kam yra žinoma tų kraštų gyventojų 
gyvenamosios sąlygos ir jų siekiai. Iš 
patiekiamų šaltų statistinių apskaičia
vimų sunku spręsti skaitytojui apie 
Vid. Rytų gyvenimo vaizdą ir to gyve
nimo smulkmenas, tačiau vien tik 
100.000.000 gyventąją skaičius, mažes
niame, nei Europa žemes plote, aiškiai 
kiekvienam sako, kad gyvenimas ten 
turi būti žmonėms nepalankus, ir 
dažnai skurdus.

Vid. Rytuose yra susitelkusios šios 
valstybės: Afganistanas, Eigiptas, Ira
kas, Izraelis, Libija, Persija, Saudi 
Arabija, Syrija ir Jemenas.

Yra apskaičiuota, kad vienas Vid. 
Rytų gyventojas per metus uždirba 
vidutiniškai £39.0.0, kai tuo tarpu 
USA - £673.0., Australijos - £312.8.0 
ir Vakarų Europos — £211.0.0.

UNO, nagrinėdama Vid. Rytų 
gyventojų neturto priežastis, padare 
sekančias išvadas:

1., Vid. Rytų gyventojai sudaro 4% 
viso pasaulio gyventojų skaičiaus, o jų 
prieauglis pastaruoju metu yra pats 
aukščiausias,

2., Mokslas ir higiena šiuose kraš
tuose yra žemiausiame lygyje, kokio 
nėra nei vienoje kitoje pasaulio šalyje,

3., Be alyvos, šie kraštai neturi jo
kių kitų žemės turtų,

4., Apie 75% visų šių šalių gyven
tojų verčiasi žemdirbyste, tačiau atsi
likę ūkininkavimo metodai, pagrindi
nio ūkiams gerinti kapitalo trūkumas 
ir perideli žemės mokesčiai — yra di
džiausios priežastys, dėl kurių ūkinin
kai gyvena ne tik skurdžiai, bet dau
geliu atvejų pusbadžiai.

5., Visuose šiuose kraštuose yra nei
švystyta pramonė ir tesiverčiama tik 

svetimų valstybių kapitalo pagelba,
6., Išskyrus Izraelio valstybę, šie 

kraštai yra valdomi tokio luomo, ku
ris paskendęs korupcijoj. Šis luomas 
plaukioja turte, kai tuo tarpu jo val
diniai negali išbristi iš skurdo, šie 
valdantieji visiškai nedaro pastangų 
gerinti savo žmonių gyvenimą ir ne
klauso Vakarų Valstybių (ypač D. 
Britanijos) patiekiamų projektų, kaip 
galima būtų pakelti gyvenimo lygme
nį. Suprantama, čia jie bijo savo po
zicijų susilpnėjimo, jei jų valdiniai 
užsikrėstų vakariečių idėjomis ir jų 
socialiniu progresu.

Rašoma, kad Lybiją, kuri yra pati 
kultūringiausia po Izraelio, valdo tik 
12 šeimų. Eigipto parlamentą sudaro 
ištisa kolekcija dvarininkų ir preky
bininkų giminių, kurių didžiausiu rū
pesčiu neleisti išbristi iš vargo savo 
“felakui” — kumečiui ir maitinti na
cionalizmo bei religinio fanatizmo 
idėjomis alkaną miesto darbininką. 
Iraką taip pat valdo keliu šeimų kli
ka.

Persijos parlamentas nenori net gir
dėti apie bet kurias žemės ar kitas 
socialines reformas. Čia yra vargas 
pakelti balsą prieš valdančios klikos 
turtus ir galybę. Pažangusis Persijos 
ministeris pirmininkas Ali Razmara, 
kuris norėjo pravesti žemės reformos 
įstatymą bei pakelti darbininkų atly
ginimą, buvo pasalūniškai nužudytas, 
jis taip pat nenorėjo nacionalizuoti 
D. Britanijos — Persijos naftos ben
drovės, nes buvo įsitikinęs, kad šitai 
įvykus, labai sumažės naftos produk
cija ir nukentės toje bendrovėje dir
bantieji darbininkai, o visas pelnas 
už naftą suplauks į kelių magnatų 
kišenes.

1949 m. Anglų — Persų Naftos Ben
drovėje dirbo 67.903 persai, kurie 
gaudavo 5 kartus didesnį atlyginimą, 
kaip kuris nors kitas Persijos darbinin
kas, dirbąs kur nors kitur.

Kaip matome, vad. Persijos nacio
nalizmas kelia triukšmą prieš vaka
riečius ne iš įsitikinimo, kad nusikra
čius jų įtaka gali pagerėti tų kraštų 
buitis, bet dėl valdančios kastos gry
nų egoistinių sumetimų. Antra, čia 
nemažą vaidmenį vaidina ir sovietine 

Š.m. rugpiūeio men. 19 d. Camper
down parapijos salėje ALKatalikų Dr- 
jos Sydnčjaus skyriaus Valdyba su
ruošė Vysk. M. Valančiaus 150 metų 
gimimo sukakties minėjimą. Į salę, 
papuoštą dail. V. Stanevičiaus spe
cialiai minėjimui nupieštu, įspūdingu 
Vysk. Valančiaus paveikslu, tautine ir 
popiežiaus vėliavomis, susirinko skait
lingas būrys pamaldose dalyvavusių 
tautiečių.

Atidarydamas minėjimą, kun. P. 
Butkus priminė Vysk. Valančiaus pa
sakymą: "Norėčiau ir po mirties jums 
būti naudingas”, ir pabrėžė, jog, pa
gal mūsų himno žodžius iš praeities 
semdami stiprybę, šiuo minėjimu tar
si prikeliame veiklų tautos ir Bažny
čios darbininką, kad pasimokytume iš 
jo darbų, pasisemtume jo stiprybės ir 
dvasios dabarčiai.

P. J. Tininis savo paskaitoje ryškiai 
ir sutelktais bruožais nušvietė Vysk. 
Valančiaus asmenį, istorines — poli
tines sąlygas, kuriose jam teko veikti 
ir didelius Valančiaus nuopelnus 
švietimo ir blaivinimo darbe. “Jei 
yra sakoma, kad didžiosios asmenybės 
yra Dievo dovana tautoms, tai Vysk. 
M. Valančiaus buvo tokia Dievo do
vana lietuvių tautai” — baigė paskai
tininkas.

P-lė Miniotaitė jautriai padeklama
vo du Bern. Brazdžionio eilėraščius, 
perduodama klausytojams tėvynės 
ilgesio nuotaikos.

Minėjimo dalyviai su susidomėjimu 
išklausė p-lės Makarovaitės skaitomos 
Vysk. Valančiaus raštų ištraukos — 

propoganda, kuri kursto ir valdinius 
ir valdančiuosius.

Jeigu Vakarų Sąjungininkams pasi
sektų tą pūliuojančią išnaudojimo, 
korupcijos ir priespaudos žaizdą Vid. 
Rytuose išvalyti tuomet, atrodo. Va
karų Pasaulio horizontai prablaivėtų 
ir neturėtų tiek daug rūpesšių ateities 
santykiuose.

Tačiau, greičiausiai, vakariečiai ir 
čia lauks tol, kol Sov. Sąjunga vieną 
gražią dieną įžygiuos su savo kariuo
mene ir sutvarkys šiuos kraštus enka- 
vedistiniais metodais.

pasakojimo “Stebuklinga bausmė" 
Iš jo klausytojams padvelkė labai arti
mas liaudies kalbai Vysk. Valančiaus 
stilius ir jo raštų auklėjamoji dvasia.

Juozas Almis Jūragis paskaitė tris 
savo kūrybos eilėraščius lietuviškos 
gamtos ir kaimo temomis.

Minėjimas užbaigtas Tautos Him
nu.

Ark. Auga.

Berlyno griuvėsiai
Vokietijoj, Berlyno vakarinėj zonoj, 

vyriausybė patvirtino projektą, pagal 
kurį skiriama 1,3 mil. D.M. mėnesinė 
suma "kovai su griuvėsiais”.

Šiuo metu Vak. Berlyne dar stūkso 
11.000 mūrinių namų griuvėsių, kurių 
buvimas grąso tiesioginiu ir netiesio
giniu pavojum Berlyno gyventojams.

Prieš kurį laiką Vokieitjos vyriau
sybė, negailėdama nei pinigų, nei pas
tangų, aptvarkė ir beveik pašalino šių 
minų užgriuvimo pavojų (ir tik kar
tais, po didelių audrų, dar šen ten 
pasitaiko nelaimingų užgriuvimo atsi
tikimų), tačiau dabar berlyniečius 
gąsdina dar didesnis pavojus: griuvė
siuose priviso galybė žiurkių ir tara
konų, kurie persimeta į gyventojų na
mus, nešiodami epidemines ligas ir 
“namų grybą”, kuris pasibaisėtinu 
greitumu plinta Berlyno gyventojų 
pastatuose.

Beto, tarp griuvėsių apsigyveno 
daugybė valkatų, benamių ir nusikal
tėlių, kuri yra tikroji Berlyno ramių
jų gyventojų pabaisa.

Yra apskaičiuota, kad minima 1, 3 
mil. D.M. suma galės įgalinti vyriau
sybę pravesti nuodugnią akciją šioms 
negerovėms aptvarkyti: visuose griu
vėsių rajuonuose bus išbarstyti dideli 
nuodų kiekiai parazitams naikinti, o 
visi langeliai, skylės, kuriuos vartoja 
kaip įėjimus į savo “apartamentus” 
kriminalinis elementas, bus užmūri
jami, o kur įmanoma — sprogdinantį.

Geriausia išeitis būtų visus griuvė
sius išsprogdinti ir pagrindinai išardy
ti, tačiau šitai akcijai pravesti reiktų 
200.000.000 D.M. sumos. Tai yra 
liuksusas, kurio šiuo metu negali sau 
leisti neturtingas Vokietijos iždas.

If Britain Goes Hungry 
It’s Her Own Fault

From DONALD HORNE

AUSTRALIA’S Minister for Com
merce and Agriculture (Mr. Mc
Ewen) is due here (London) to dis

cuss meat, butter, and cheese con
tracts.

He will find the British people 
hungry for food but the British 
Government strangely reluctant to 
pay a reasonable price.

Sometimes one wonders if the Food 
Ministry would prefer British people 
to go without food altogether rather 
than have them pay a proper price 
for it.

Over-generous to British fanners, 
whose highly expensive products, 
though providing only 40 per cent, 
of Britain’s food, use up 60 per cent, 
of the £410,000,000 food subsidy pro
gramme, the British Government con
stantly alienates overseas producers 
including Commonwealth countries, 
by niggling over each of the price 
increases that inflated costs regularly 
demand.

Last year the British Government 
sheltered the British people from the 
worst of the inflation that worried the 
rest of the world. It bought as little 
food as possible and used up as much 
as possible from stocks.

The object of this smart manoeuvre 
was to compel overseas suppliers to 
bring their prices down. All that it 
did achieve in fact was to compel 
overseas suppliers to sell more of their 
food to other people or to eat more 
of it themselves.

Consider the Dutch . . ,
As with other countries last year 

Britain despite devaluation. United 
States inflation, and the post-Korean

boom, would not offer the Dutch 
more than a five per cent, increase 
for Dutch products. This at a time 
when imported feeding stuffs essen
tial to Dutch farming methods had 
risen about 50 per cent.

For a time the British Government 
even tried to beat the Dutch down 
into lowering their prices.

The results were what you might 
expect.

Despite a long-term contract, the 
Dutch delivered no eggs at all to 
Britain. They delivered only 20,000 
tons of the agreed minimum. The 
remaining 15,000 tons went to Ger
many, which paid a higher price.

The price paid for Dutch butter is 
so low that the Dutch Government 
out of its own pocket pays farmers a 
subsidy to bring it up to the domestic 
price, so that they can still afford to 
supply Britain with butter.

Consider the Danes . . .
Traditional suppliers of high qual

ity bacon, butter, and eggs to Britain, 
the Danes are running a huge trade 
deficit, and face a serious economic 
crisis, mainly because Britain, their 
principal customer, refuses them a 
fair price.

Their import costs rose 54 per cent, 
last year, but they kept shipping to 
Britain at prices that were agreed to 
well before devaluation, and they 
tried to get a 7į per cent, increase.

Britain offered only 3 per cent., 
although it was charging Denmark up 
to 25 per cent, more for British coal.

After months of arduous haggling

(compared with 36 cents in 1949) 
leaving the Canadian Government to 
find the missing three and a half 
cents.

When the Canadians asked Britain 
to pay at least cost price, Britain re
fused. The Canadians refused to 
enter into any bacon contract, and 
Britain lost 58,000 tons of Canadian 
bacon. The Canadians also refused 
to supply Britain with cheese.

Britain is now trying to talk better 
terms with Canada. But, while the 
Canadians have every sympathy for 
Britain’s dollar difficulties, they are 
losing faith in Britain as a stable mar
ket.

Consider ourselves . . .
Australian food exports to Britain 

are dropping catastrophically.
We would be unfair to lay the 

major blame for this on the British 
Government. We have mainly our
selves to blame for internal weak
nesses that are sapping our strength 
as exporters of primary products.

But even here better British prices 
might have encouraged greater pro
duction.

British prices for mutton and Iamb 
have had no relation to the high 
prices farmers can get for their wool.

And better prices might have inter
ested some wool men in the idea of 
running a few cattle as a hedge 
against a slump in wool, inspired 
dairyfarmers to improve their methods 
stimulated pig production.

Australian farmers have been get
ting lower prices than almost any 
other exporters. It is absurd that 
lamb chops, so expensive in Australia 
(about 6.0 lb. in Sydney today) should 

sell in British shops at 1.9 a lb.
The friends of Britain would like 

to see her get more food.
But the British people aren’t going 

to get food unless they pay a price 
that matches the rise in world food 
prices and meets the prices domestic 
consumers in food-producing coun
tries have to pay.

From "Daily Telegraph."

negotiations broke down, and the 
Danes, in disgust:

• Agreed to supply Germany with 
15,000 tons of bacon, 30,000 tons of 
butter, 25,000 tons of cheese, and 
25,000 tons of eggs.

•Abolished butter rationing, decid
ed to eat more of their butter them
selves rather than sell it uneconomi- 
cally.

Only this year did the British Gov
ernment offerthe price increase the 
Danes had wanted. The delay has 
lost the British people a lot of food.

Consider the Argentineans . . .
Nobody need spare any tears for 

the Argentineans, but the fact re
mains that Britain has lost a lot of 
Argentine beef through fooling 
around with its ludicrous attempts to 
strike too keen a bargain.

For nearly 12 months Britain got 
no Argetine meat at all, because last 
year it refused to pay the Argentine 
price of an average of £120 per ton.

The two countries exchanged hot 
words, invoked national honors — and 
the British Government retired from 
the negotiations with the sulks.

Recently Britain climbed down and 
agreed to pay an average price of 
£128.12.0 a ton, with a restrospective 
price adjustment of £6,250,000 for last 
year’s meat, bringing the average price 
of this year’s meat up to £160 a ton.

Meanwhile the Argentineans are 
eating still more of their own meat. 
They have begun to develop exports 
of live cattle, and they increased ex
ports of canned meat to the United 
States from 20,000 tons to 40,000 tons.

The result: instead of getting the 
more than 300,000 tons of carcase 
meat it wanted, Britain will have to 
content itself with 200,000 tons or less.

Consider the Canadians . . .
Last year Canadian farmers asked 

32Į cents a lb. for bacon; the British 
Government would pay only 29 cents
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SUŪŠU PASTOGE
BUITIESaiili IŠ MUSU

LAIMĖS NAUJOJE VIETOJE!
“Mūsų Pastogės” redakcija nuošir

džiai linki laimės naujoje vietoje, iš 
Sydnejaus į Perthą išsikėltįsiems p.p. 
R a t a i s k i a m s ir tiki, kad rašy
toja Elzė Rataiskienė ir iš 
Australijos vakarų neužmirš turtinti 
“M.P.” puslapius savo originalia be
letristine kūryba.

PABAIGTUVĖS BUS 
PAKARTOTOS

Š.m. rugsėjo mėn. 22 d. Camper
down parapijos salėje Sydnejaus Lie
tuvių Liaudies Aleno Mėgėjų Ratelis 
dar kartą duos sydnėjiškiams progos 
pamatyti “Pabaigtuves”.

Po spektaklio bus šokiai, gerai mu
zikai griežiant, be to, bufetas, laimės 
šulinys ir kitos linksmybės. Tautie
čiai kviečiami atsilankyti, nes bus tik
rai jaukiai praleistas subatvakaris ir 
tuo pačiu paremta jaunųjų meninin
kų pastangos.

PRIMENAME
lietuviškajai • Sydnejaus visuomenei, 
kad š.m. rugsėjo mėn. 9 d. tuoj po 
lietuviškų pamaldų Camperdown pa
rapijos salėj įvyks ALKF-do ruošiama 
paskaita, skaitoma žinomo rašytojo ir 
pedagogo J. Tin i n i o.

Tautiečiai kviečiami šioje paskaito
je gausiai dalyvauti, nes bus paliesta 
moderni filosofinė tema.

Vokiečiu parlamentaras apie Lietuva
P.L.B. Vokietijos Krašto Valdybos 

informacijos biuletenio bendradarbis 
turėjo progos pasikalbėti su Federa
linės Vakarų Vokietijos Parlamento at
stovu, istorijos prof. dr. Bergstraesser, 
kuris jau nuo I Pasaulinio karo prie
lankiai sekė Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių atgimimą ir apie tai yra pa
rašęs spaudoje vertingų straipsnių.

Prof. dr. Bergstrasser, užklaustas 
apie Lietuvos ir Pabaltijo valstybių 
reikšmę ryšium su visos Europos pro
blema, išreiškė tokią nuomonę:

"Gvildenant ir atremiant Sovietų 
Rusijos pretenzijas ir bolševizmo pa
vojų bei sprendžiant dabartinę Vokie
tijoj susidariusią padėtį, pasaulis per 
maža kreipia dėmesio i Pabaltijo val
stybių reikalus.

Mums, vokiečiams, šiuo metu rūpi 
artimesni ir svarbesni reikalai, k.a. 
Odros-Neisės linija ir tie brangūs 
kraštai, kuriuos rusai ir lenkai atplė
šė nuo mūsų valstybinio kūno. Ta
čiau nereikėtų užmiršti ir trijų Pa
baltijo valstybių, tuo labiau, kad Vo
kietija nebeturi jokių tautinių preten
zijų į tas valstybes. Negali būti abe
jonės, kad tos trys valstybės priklauso 
prie Vakarą Europos bendruomenes. 
Tam įrodyti pakanka žvilgsnio į jų 
Struktūrą: Lietuva yra katališkas 
kraštas: Latvija ir Estija — evangeliški 
kraštai. Jau vien tas faktas skiria 
juos nuo rytų ideologijos. Su Rusija 
tie kraštai buvo lik istoriniai sujungti 
stambiųjų dvarininkų viešpataujančia 
galybe, panašiai kaip buvo Lenkijoj 
ir Vokietijoj. Šių kraštų gyventojų 
daugumą sudaro valstiečiai, kurie ne
pasidavė lenkų bajorų ir vokiečių 
dvarponių įtakai ir per šimtmečius 
apgynė savo kalbą ir istorinę kultūrą. 
Tas atsparumas suteikė jiems tvirtą 
pamatą po I Pasaulinio karo nuosta
biu greitumu sudaryti savarankišką 
valstybės organizaciją. Reikia pažy
mėti. kad ekonominės sąlygos buvo 
sveikos ir palankios. Jos buvo val
džios tiksliai stiprinamos, išvystant 
savarankišką apyvartos reikmenų 
gamybą.

Man pačiam teko pamatyti ir nuo
lat iš arti sekti šitą Lietuvos ekonomi
nio stiprėjimo ir augimo raidą. Tie 
patyrimai padarė į mane labai gerą 
įspūdį. Kadangi šių kraštų gyvento
jai yra žemdirbiai ir su savo gimtąja

i’

SAMBŪRIO ‘‘ŠVIESA" 
KULTŪRINIAI PARENGIMAI 
Šiais metais sambūris “šviesa” yra 

numatęs suruošti sekančius kultūri
nius parengimus: š.m. rugsėjo mėn. 
16 d. 13 vai. 30 min. Milsons Point, 
Ennis Rd. 12-14 (gclž. stoties pastate), 
“Šventadienio popietę”, kurios metu 
pranešimą darys teisiu. J. Žukauskas. 
Po to bus kavutė.

Š.m. spalių mėn. I d., 19 vai. toje 
pačioje patalpoje — P.L.B. Australijos 
Krašto Valdybos pirm. J. Vaičaičio 
pranešimas. Po to įvyks pobūvis.

Š.m. lapkričio mčn. 18 d., 13 vai. 
30 min., toje pat patalpoje "Šventa
dienio popietę”, kurios metu bus colg. 
J. Reizgio dėl ligos neįvykusi, anks
čiau skelbtoji, paskaita apie Mažąją 
Lietuvą.

Š.m. gruodžio mėn. 31 d. bendras 
Naujųjų Metų sutikimas.

Be čia jau tiksliai numatytų paren
gimams datų, dar numatoma šiais 
metais suruošti lietuviškų dainų ir 
muzikos koncertą iš plokštelių. Be 
to, numatoma suruošti iškilą lėktuvu, 
jei tik susidarys reikiamas norinčiųjų 
skaičius.

Prieš kiekvieną čia suminėtų paren
gimų dar bus atskirai paskelbta smul
kesnė, programa. Apie nenumatytus 
pasikeitimus bus taip pat painformuo
jama.

Sambūrio ‘‘Šviesa’’ Sydnejaus 
sk. Valdyba

žeme suaugę, tai tuo pačiu jų nusi
statymas yra gamtiškai priešingas visa
galinčiam valstybiškumui ir nusavi
nimo sistemai, kuri viešpatauja So
vietų Rusijoj. Prie to dar prisideda 
kultūriniai skirtumai, kurie Lietuvo- 
j,e Latvijoje ir Estijoje po I-jo Pasau
linio karo sąmoningai ir griežtai pasi
reiškė už sąjungą su Vakarų Europos 
kultūrine bendruomene.

Lietuvoje tas reiškinys ypač pasi
žymėjo ir sustiprėjo Amerikos lietuvių 
parama ir įtaka, t.y. tų lietuvių, kurie 
ilgus metus gyvenę J.A.V., grižo į savo 
išlaisvintą tėvynę su gana didelėmis 
santaupomis ir paaukojo jas krašto 
atstatymui. Latvijoje gi jau iš seno
vės pasireiškė tam tikra vikiškos kul
tūros įtaka. Šen bei ten dar galima 
rasti prancūzų kultūros pėdsakų.

Taigi, visų šių faktų negalima pa
miršti sprendžiant Rytų — Vakanj 
problemas, svarstant rytų sienas bei 
nustatinėjant naujosios Europos ben
druomenės plotą.

Korėjoj vėl kietai 
kovoja

Pereitą savaitę, nutrukus paliaubų 
deryboms, Korėjos frontuose vėl pra
sidėjo kietos kovos. Sąjungininkai 
išstūmė rytiniame fronte komunistus 
iš svarbių strateginių aukštumų. Ko
munistai, norėdami jas atsiimti, 
siuntė pėstininkų mases tiesiog į 
sąjungininkų artilerijos ugnį, tačiau 
jų puolimas nenutrūkstamų sviedinių 
ugnyje sugniužo, palikdamas lavonų 
krūvas.

Savaitgalio pranešimais, kovos vėl 
kiek aprimo ir vėl pradedama kalbė
tis apie paliaubų tęsimą.

PRANEŠIMAS
Sekantis "Mūsų Pastogės” numeris 

pasirodys š.m. rugsėjo mėn. 20 d., 
atseit tik po dviejų savaičių. Toliau 
laikraštis vėl eis reguliariai kas sa
vaitę.

"M.P." redakcija.
★Diplimuota dainavimo mokytoja, 

baigusi Berlyno konservatoriją, duoda 
dainavimo pamokas. Kreiptis nuo 5 
vai. vak. adresu: Lucie Višniau- 
s k a s, Melbourne, LA. 1687.

Lietuviu Bendruomene Vokietijoj
Lietuviai tremtiniai, lygiai kaip ir 

vokiečiai pabėgėliai, bėgdami nuo ka
ro šmėklos j vakarus, pirmiausia sus
tojo artimiausiuose rytams kraštuose. 
Tokiu būdu, anglų zonos kraštuose, 
kuriuos užplūdo mases vokiečių pa
bėgėlių, ir lietuvių yra daugiausia. 
Neturtingiausi Vokietijos kraštai, 
Schlesvig-Holštein’as ir Žemu t. Sak
sonija, be didesnės pramonės, su 
sunaikintais didesniais miestais, 
užtvindinti pabėgėlių, minių, kurios 
prasibrovė arba buvo nukreiptos į 
mažiausius kaimelius, į tolimiausius 
užkampius.

Lietuvių tremtinių būkle čia yra 
visų blogiausia. Kraštų administra
cija, neturėdama užtektinai lėšų, 
taupo kiekviename žingsnyje ir gal
voja tik apie tai, kad neišleidus 
tremtinių reikalams ne vieno pfenigio 
viršaus. Čia stovyklose gyvenantiems 
skaitomos aukščiausios butii nuomos 
ir jas tremtiniai iš vargingų pašalpų 
turi sumokėti. Jie turi sumokėti už 
visa: butų, kurą, šviesą ir vandenį) ir 
iš mažos pašalpos dar pragyventi. 
Darbo galimybių nėra jokių, ir čia 
beveik visu 100% lietuviai yra be
darbiai.

Nežiūrint skurdžiausių pragyveni
I. Schlesvig-Holstein 13 vietovių 1382 lietuviai
2. Niedersachen 12 „ 1252
3. Nordhein-Westfalen 4 „ 262 „

viso 29 vietoves su 2896 lietuviais
Privačiai gyvenantieji:
1. Schlesvig-Holstein 32 vietovės 1840 lietuvių
2. Niedersachsen 22 1320
3. Nordhein-Wcstfalen 10 275

viso 64 vietovės su 3435 lietuviais

Viso Britu Zonoje 93 vietovės su 6331 lietuviais
L Bavarija 38 vietovės .su 2855 lietuviais
2. Hessen 1 „ su 200 lietuviu
3. Wuertenberg-Baden 8 „ su 301

Viso JAV Zonoje 47 vietovės su 3356 lietuviais
Viso Prancūzu Zonoje 15 vietovių su 584 lietuviais

Nežiūrint nuolatinės emigracijos, 
lietuvių skaičius per paskutiniuosius 
metus vis laikosi 10.000-11.000 ribose. 
Vyksta nuolatiniai, nors ir nedideli 
pakitėjimai. Pavieniai lietuviai vis 
dažniau po kclerių metų kreipiasi 
pinną kartą į Krašto Valdybą, norė
dami įsijungti į lietuvių bendruomc; 
nę arba gauti materialinės paramos 
bei patarimų.

Daugelis šių Vokietijoj esančių 
tautiečiij dar tikisi išemigruoti, net ir 
tie iš jų, kuriems dėl sveikatos ir kitų 
priežasčių emigracija atpuola, vis dar 
tikisi išvykti ir tų vilčių kabinasi, kaip 
skęstantis šiaudo. Tremtiniai mielai 
dirbtų, kad galėtų šviesiau ir sočiau 
gyventi, tačiau darbą gauti yra labai 
sunku. Ypatingai dėl to, kad lietuvių 
tremtinių dauguma yra susitelkė ne 
pramonės rajonuose.

P.L.B. Krašto Valdyba jau praeitais 
metais kreipėsi į vokiečių vyriausybę

NEPAMIRŠKIME,
kad š.m. rugsėjo mėn. 8 d., t.y. šį 
šeštadienį 5 vai. vak. Camperdown 
parapijos salėje įvyksta Sydnejaus lie
tuvių ir apylinkės subuvimas Tautos 
Šventei paminėti. Po atatinkami) pa
maldų, kurias laikys Sydnejaus lietu
vių klebonas kun. P. B u t k u s, 
bus susirinkimas su plačia menine 
dalimi, o po to šokiai, griežiant gerai 
muzikos kapelai.

Sydnejaus tautiečiai nuoširdžiai 
prašomi į šią tautinę šventę gausiai 
atsilankyti.

UŽUOJAUTA
Ponui J. Kelertui ir jo 

šeimai, staiga mirus mylimai 
žmonai ir motinai, liūdesio va
landoje, nuoširdžiausią užuo
jautą reiškiame.

A. A. B a u ž ė ir šeima.
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mo sąlygų, čia lietuvių bendruomenė 
yra pavyzdingiausia, .labiausia susi
organizavusi, disciplinuota. Iš čia 
centro organams tiksliausiai kiek
vieną mėnesi teikiamos žinios apie 
lietuvių bendruomenės vienetus ir 
renkami solidarumo mokesčiai. Čia 
ir privačiai gyvenantieji lietuviai yra 
geriausiai susiorganizavę ir išsilaikę 
seniūnijose per visus pokario penke
rius metus, nežiūrint to, kad pra
džioje lietuvių bendruomenės centrai, 
mažai arba ir visai nesirūpindavo po 
kraštus išsisklaidžiusiais mažesniais 
privačiai gyvenančių lietuvių, pirmo
je eilėje klaipėdiečių ir prūsų lietu
vių, vienetais.

Amerikiečių zona dabar pergyvena; 
kraustymų iš vienos stovyklos į kitą 
ir skaldymo didesniųjų bendruome
nių į mažesnes, blaškymą į būrelius 
arba net į atskiras šeimas, laikotarpį. 
Krašto Valdyba kiek įmanydama ko
voja prieš šias tendencijas, kurios 
trugdo organizacinį ir šalpos bei vai
kų mokslinimo darbą ir neša kiekvie
nam lietuviui dar didesnį vargą.

Šiuo metu Vokietijoje dar yra 155 
vietovėse 10.271 organizuotų lietuvių. 
Kraštais ir zonomis jų paskirtymas- 
yra sekantis:

(Bonn), prašydama leisti tiems lietu
viams, kurie nenumato galimybės 
išemigruoti, persikelti į darbą tiekian
čius rajonus. Iš vokiečių vyriausybės 
pusės, buvo gautas palankus atsaky
mas su pažadu perkelti kelius šimtus 
lietuvių šeimų į Nordhein-VVestfalen, 
tačiau šis planas dar iki šiol liko neį
gyvendintas dėl gyv. patalpų trūkumo. 
§iuo metu Nordheim-Westfalen 
Socialnunisterija pradėjo statyti kolo- 
nojas tremtiniams — užsieniečiams 
(DP), bet tuo tarpu tepriima tik savo 
krašto stovyklų DP žmones.

P.L.B. Vokietijos Krašto Valdyba 
visais būdais remia savo tautiečius 
emigracijos kelyje, bet nepamiršta ir 
pasiliekančiųjų Vokietijoje: amatinin
kams stengiamasi parūpinti darbą jų 
specialybėse, pramoninkams bei pre
kybininkams padedama gauti iš IRO 
skirtų per vokiečių Pcbcgeliu Banką 
paskolų.

PADĖKA
NuoŠird6iausią skautišką padėką 

reiškiame p. Jablonskiui, 
parėmusiam mus auka, ir. p. L. 
P ūkiui, prisidėjusiam nuoširdžiu 
darbu ir auka, ruošiant Sydnejaus 
Lietuvių Skautų .uždarą pobūvį.

Sydnejaus Lietuvių Skautų 
Vietininkija

MOTERŲ DĖMESIUI!
Moterų madų salionas pra

neša, kad gautos vasaros sezonui 
įvairios aukštos kokybės medžia
gos.

Užsakymai priimami:
143 Auburn Rd., Auburn. 

Tel. UX6471.
Darbas atliekamas gerai ir 

greitai.
L y d i ja Frizz a.
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