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TAUTOS ATS! KLAUSIMAS
Š.m. rugsėjo mėli. 22 d. Australijos 

politiniame gyvenime vyks nepapras
tos svarbos aktas, kuris gali ateityje 
labai daug nulemti krašto konstituci
jos vykdymą. Min. pirm. Menzies 
suplanuotas tautos atsiklausimas (re
ferendumas) dėl komunistų partijos 
uždarymo išeina iš nūdienės britiško
sios konstitucijos rėmų. Jeigu Aus
tralijos piliečiai suliktų su šiuo kon
stitucijos pakeitimo nuostatu, tai, sa
vaime aišku, komunistų partija būtų 
Uždaryta ir jos aktyvieji nariai susi
lauktų užtarnautų bausmių.

Pasaulinei politikai galutinai išsi
kristalizavus ir paaiškėjus, kad komu
nizmas, kur jis bebūtų ir kokia forma 
besireikštų, yra brutalus Vakarų kul
tūros griovėjas, leisti legaliai veikti 
komunistinėms partijoms demokrati
niuose kraštuose, i.š tikrųjų, būtų lyg 
ir nelogiška. Ir dabar, kada vyksta 
pasiruošimas atsiklausti tautą ir kada 
vyriausybės atstovai, jų tarpe ir pats 
Ministeris Pirmininkas, nori išaiškinti 
tautai komunizmo destruktyviąją vei
klą, komunistėliai susirinkdami j 
sales, kelia kauksmą, neleidžia kalbėti 
ir net pati Menzies stengiasi išjuokti, 
keldami jo sutikimui rankas fašisti
niam saliutui. 'Šiems trukydmams 
malšinti turi kištis policija, tačiau, 
esant dabartiniams įstatymams galioje, 
ji yra bejėgė Išsišokėlius suiminėti.

Min. pirm. Menzies, atrodo, yra 
tvirtai pasirayžęs pravesti savo užsib
rėžtą konstitucijos pakeitimą ir su 
nepaprasta energija lanko Australijos 
miestus, aiškindamas tautiečiams šio 
reikalo būtinumą. Susirinkusiųjų 
didžiuma jam pritaria entuziastiškai, 
ir jis žada, kad 80% daugumos valia 
iki ateinančių Kalėdų būsiąs sudraus
tas Australijos komunistinis gaivalas.

Iš antros pusės, Australijos Darbo 
Partija ragina tautiečius balsuoti 
prieš šį vyriausybės projektą. Ypač 
aktyviai šioje rinkiminėje kovoje 
dalyvauja darbiečių lyderis dr. Ewatt. 
Būdamas juristas ir gilus diplomatas, 
jis savo kalbose pabrėžia šio įstatymo 
nctikslingumą ir jo pavojus. Jis aiški
na, kad priėmus šį konstitucijos nuo
statą. vyriausybė galėsianti panaudoti 
policines priemones ne tik prieš ko
munistus, bet ir prieš kitų opozicinių 
grupių žmones, nes šiame įstatyme ne
santi aiškiai apibrėžta komunisto defi
nicija. Priėmus šį įstatymą, pagal d r. 
Ewatt, Australijoj prasidėsianti mela
gių era, nes tada atsirasią daug tokių, 
kurie iš keršto pradėsią įskundinėti 
komunistais savo kaimynus ar pažįsta
muosius. Dėl šių sumetimų jis ragina 
darbiečius pasisakyti prieš šį vyriausy
bės žygį, nes tik tuo būdu esą galima 
Išsaugoti demokratines krašto laisves. 
Sekant spaudą atrodo, kad darbiečių 
liniją palaiko dalis intelektualų ir net 
evangcllškųjų religijų dvasiškių.

Taigi koks bus daugumos pasisaky
mas tuo tarpu negalima spręsti. Mes, 
tremtiniai, šioje kovoje tesame tik 
stebėtojai, tačiau be abejonės pabėgė
liai nuo bolševikinio teroro ir sau
valės, jei tik jie turėtų teisę, visi pri
sidėtų prie drąsios dabartinio Aus
tralijos vado min. pirm. Menzies ko
vos prieš bedieviškąjį ir nežmoniškąjį 
komunizmą.
K n s dešimtas gynyboj

D. Britanijoj vykdomas plataus 
masto karinis pasiruošimas. Didelė 
pramonės dalis jau dirba kariuomenės 
reikalams, o ir pačios kariuomenės 
skaičius nuolat didinamas, pašaukiant 
vis naujas vyrų klases.

Oficialiai pranešama, kad greitu 
laiku D. Britanijoj kas dešimtas žmo
gus bus įsijungęs į krašto .gynybos 
schemą, kurių viena dalis dirbs kari
nėj pramonėj, o kita dalis — tarnaus 
kariuomenėj.

leisto bomboiduoti Mcndziurijo ir Kitėjo
Korėjos frontuose paskutinių dvieju 

savaičių laikotarpyje neįvyko esminių 
pakitimų. Kietai kaujamasi vakari
niame ir ypač vidurio frontuose. 
Kacsongo rajone vis dar laikomasi 
“taikos , nors komunistai savo spau
doje ir per radiją kaltina sąjunginin
kus. kad jie pakartotinai pažeidę šio 
fronto ruožo neutralumą.

Sąjungininkų armijos, remiamos 
stiprios artilerijos, lėktuvų, karo lai
vyno ir tankų, stumiasi pirmyn. 
Komunistai turi nepaprastai dideliii 
nuostolių, nors jų gynyba yra atkakli 

I ir fanatiška. Rašoma, kad paskutinių 
savaičių laikotarpyje komunistai tu
rėję apie 10.000 aukių užmuštais, kai 
tuo tarpu sąjungininkų nuostoliai 
buvę visai nežymūs.

Šiuo metu, kaip žinome, Vašingtone 
posėdžiauja Amerikos, D. Britanijos 
ir Prancūzijos užsienių reikalų minis

LEKIOJANTIE]! “MATADORAT1
Jau eilė metų, kaip sklinda žinios 

apie lakstančias lėkštes erdvėje. Pra
džioje ši žinia buvo tikra sensacija ir 
net buvo manoma, kad šios lėkštės yra 
ne žemės gaminiai. Pereitais metais 
ši paslaptis ėmė aiškėti ir buvo pusiau 
oficialiai raminama Amerikos visuo
menė, kad šis skraidantis daiktas, 
greičiau lekiąs už garsą, yra Amerikos 
kariuomenės žinioje ir vadovybėje.

Dabar gi Amerikos orinių pajėgti 
vadovybė oficialiai paskelbė, kad 
Amerika sudarė raketinių lėktuvų, pa
vadintų “Matadorais" eskadras, ku
rios bus be lakūnų, o įvairuojamos 
tik radaro pagalba. Jos galėsiančios 
savo uždavinį atlikti ne blogiau, kaip 
ir bombonešiai, vairuojami gyvų la
kūnu. Jos būsiančios leidžiamos iš 
specialių rampų ir į tikslą lėksiančios 
greičiu, žymiai didesniu už garsą.

Tuo pačiu metu savo kalbose Ame
rikos prez. Trumanas ir žymūs sena
toriai pabrėžė, kad Amerika turi nau
jų fantastinių ginklų, o vyr. Amerikos 
štabo vadovybė paskelbė, kad esanti 
iKigaminta lengva atominė bomba, 
kurią galįs panešti naikintuvų tipo 
lėktuvas. Manoma, kad šie raketiniai 
lėktuvai greitai bus patobulinti, o 
artimiausioj ateity gaminami raketi
niai milžinai, kurie pakeis žmonių 
vairuojamus bombonešius.
Kalt i n a v y r i a u s y b ė

15 Persijos parlamento opozicijos 
narių viešai apkaltino min. pirm. 
\lussadiq, kad jis esąs blogas diplo
matas. J is’Iš viso nesugebąs vesti naf
tos reikalo, o savo grasinimais Išvyti 
iš bendrovės visus anglus specialistus 
naikina bent kokį susitarimo galimu
mą su anglais ir amerikiečiais.

Nepatvirtintomis žiniomis, dar 18 
parlamento narių esą priešingi Mussa- 
diq vedamai politikai.

Aukščiau minėtame Persijos parla
mentarų kaltinimo akte taip pat pab- 
rėžiama, kad dėl Mussadicj politinio 
nesugebėjimo naftos gamyba beveik 
visai sustojo, visuotinė krašto padėtis 
pablogėjo, o žadėti turtai del naftos 
pramonės nacionalizavimo ištirpo 
kaip miražas.

Šiomis dienomis Didž. Britanijos 
vyriausybė paskelbė atšaukimą palan
kių susitarimo punktų su Persija. 
Jie atšaukė garantiją, pagal kurią 
Persijai buvo duota teisė paversti 
svarus doleriais, mokėti sterlingais 
kitiems ne britų kraštams ir pirktis 
Didž. Britanijoj* trūkstančių pasauli
nėj rinkoj prekių, mokant už jas sva
rais, tuo tarpu, kai jos galėtų būti 
daug pelningiau parduotos doleriais.

terial, kurie aptaria daug žymių ir 
aktualių politinių problemų. Tarp 
kitko jie svarsto V. Vokietijos neprik
lausomybės ir atginklavimo klausimą, 
Vid. Rytų problemas ir Korėjos karo 
eigą. Amerikos spauda jjraneša, kad 
jie, savo vyriausybių įgalioti, esą davę 
pritarimą sąjungininkų kariuomenės 
vadui Korėjoje gen. Ridgway sutiki
mą, reikalui esant, bombarduoti ko
munistų bazes Mandžifirijo ir Kinijoj, 
šio fakto pasitvirtinimas realybėje, 
suprantama. Ibi. Rytų karą galėtų 
išplėsti, įtraukiant į jį gal net ir sovie
tus, ypač kad paskutiniu metu sąjun
gininkų žvalgyba tvirtina, jog š. 
Korėjoj ir Mandžiūriioj koncentruo
jami sovietų išmankštinti satelitų ka
riuomenių junginiai, vadinami “sa
vanoriais". Tarpe jų esą net vokiečių 
ir japonų daliniai, sudaryti iš Sov. 
Sąjungoj ' pasilikusių belaisvių. Esą 
taip pat'lietuvių, latvių ir estų . . .

— v
Savaites Žinios

T r u mano du k t e i r 
“ K r o k o d i l a r ”

Kaip jau buvo ankščiau “M.P.” 
rašyta, Amerikos prezidento Truma
nn duktė yra dainininkė.

Ta proga sovietinis satyros žurna
las “Krokodilas" nesenai įdėjo šitokią 
karikatūrą: Trumano duktė Marga- 
reta atvaizduota sėdinti prezidento 
soste, o tėvas T rumanas stovintis prieš 
mikrofoną ir dainuojantis ariją iš 
operos "Tosca”. Po karikatūra buvo 
prierašas: “Jos tėvas yra blogas prezi
dentas, ji — neturinti jokio talento 
daininkė. Ar nevertėtų jiems pasi
keisti rolėmis? Visas pasaulis turėtų 
iš to tik naudos."

Trumano duktė, atsakydama, taip 
pat sąmojingai parašė “Krokodilo” 
redakcijai: "Jūsų pasiūlymą perdaviau 
tėvui. Jis, iš savo pusės, linkęs paban
dyti dainininko karjerą, tačiau tik ne 
"Toscoj”, nes šioje operoje žmonės 
vieni kitus žudo, o kurioje nors kito
je taikaus turinio operoje. Be to, jis 
stato dar vieną sąlygą: jam dainuo
jant, “tėvelis” Stalinas su savo gražiu 
baritonu turėtų pritarti ir sudaryti 
sklandų duetą.”
Japonų d u m p i n g a s

Paskutiniu metu Londono preky
vietės yra apverstos pasakiškai pigio
mis japonų prekėmis. Pav., khaki 
marškiniai parduodami po 6 penus, 
vyriškos kojinės po 9 penus, rankšluo- 
ščiai po 1/5: vaikiškos vilnonės kal- 
drytės po 3/-: nosinės j>o 1/6 tuzinas, 
brezentiniai aukščiausios rūšies batai 
tarp 3/- ir 7/- už porą.

Sąjungininkų komercinio eksperto 
direktorių!? viešai pareiškė: “Nėra jo
kios abejonės, kad japonai išleidžia į 
rinką aukščiausios kokybės prekes to
kia žema kaina, su kuria jokia anglų 
firma negali konkuruoti.”

Šią savaitę Australiją taip pat pa
siekė katalogai prekių, kurios jau yra 
pakeliui iš Japonijos į Australiją.

Newcastle Prekybos Rūmų direkto
rius šiuo klausimu, tarp kitko, taip 
išsitarė: "500 puslapių dydžio Japo
nijos prekių katalogas yra geriausias, 
kokį man kada nors teko matyti. Aš 
manau, kad jeigu tų prekių kainos 
bus pakankamai žemos, tai žmonės 
dėl jų plėšysis.”

Tarp kitų japonų siūlomų Austra
lijai prekių yra aukštos kokybės tek
stilės audiniai, statybinės medžiagos, 
vaikų žaislai ir liuksuso bei mados 
dalykai.

Australijos prekybos ir muito niinis- 
j ten’s senatorius O’Sullivan, norėdamas 
nuraminti Australijos prekybininkus, 
pasakė kalbą, kurioje pabrėžė, kad 
importas iš Japonijos nebūtino varto
jimo ir netruksiančioms Australijos 
rinkoje prekėms iki š.m. gruodžio 
mėn. 31 d. bus apribotas iki 1.000 
svarų vertes vienai prekių rūšiai. 
Išimtį tesudarys cementas, geležis ir 
jos išdirbiniai, statybinės medžiagos 
ir plienas.
L e n g v e s paskolos 
n a m a m s

Kooperatinės Statybos Bendrovės 
generalinis sekretorius p. G. Pooley 
pareiškė, kad Australijos vyriausybė 
davė jai sutikimą mokėti aukštesnius 
nuošimčius už gaunamą Iš finansinių 
įstaigų paskolą.

Tuo būdu tūkstančiams Australijos 
gyventojų, kurie šiuo metu negalėjo 
gauti paskolos, bus atydarytas vėl 
prieinains kelias namų statybai.

B-vės nariams taip pat pranešama, 
kad jiems nebus pakeltas savaitinis 
mokestis, bet susidarė nuošimčių skir
tumas bus išdėstytas sekantiems 18 
mėnesių.

S u ekspresu į I a i s vę !
Šiomis dienomis vieno Čekoslovaki

jos ekspreso mašinistas, su 106 kelei
viais, darydamas 60 mylių į valandą 
perlėkė rubežių ties Sell) (Vakarų 
Vokietija).

šis pabėgimas buvo Iš anksto su
planuotas: buri pakrautos sisos norin
čių pabėgti į vakarus čekų šeimos, 
jų turtai ir net baldai. Mašinistas, 
(buvęs prieš bolševikams okupuojant 
Čekoslovakiją vienos didelės stoties 
viršininku) iš anksto sužinojo visų 
einančių tuo keliu traukinių planą ir 
palinko laiką, kad kelias būtų laisvas 
ir neįvyktų katastrofos.

Kada traukinys pasiekė čekų-vokie- 
čių rubežių ir dideliu greičiu šovė, 
sutriuškindamas pasienio barjerą, 
Čekoslovakijos komunistų pasienio 
sargybiniai taip sumišo, kad lik atsik
vošėjo ir pradėjo šaudyti iš kulkosvai
džių į nykstančio traukinio dūmų 
uodegą . . .

Pasiekęs Selbo stotį, mašinistas ir 
26 jo draugai paprašė politinės a {išau
gos. (ii 80 likusiųjų keleivių užpro
testavo ir pareikalavo juos grąžinti į 
Čekoslovakiją.
Pekinas kalti n a

Pekino radijas apkaltino amerikie
čius. kad jų karo laivai ir lėktuvai 
skraido am Kinijos ir Mandžiūrijos. 
Kom. Kinija pareiškė, kad 4 dienų 
laikotarpyje amerikiečių lėktuvai 
skraidė ant jų teritorijos net 17-ką 
karių.
Tilo siūlo draugi š k u in ą

Maršalas Tito savo paskutinėje 
kalboje kreipėsi į Italiją, siūlydamas 
jai Jugoslavijos draugystę ir bendra
darbiavimą. Jis pareiškė, kad Italijos 
— Jugoslavijos susitarimas bus pasku
tinis trūkstamas narys tvirtoje pietry
čių taikos fronto grandyje visuotino 
karo atveju.
G a m i n a m o s naujos 
a t o m. bombos

Amerika pradėjo gaminti mažas 
atomines bombas, kurias pajėgia ne
šioti ir žvalgybiniai lėktuvai.

Greitu laiku numatoma atominę 
energiją įkinkyti ir į U.S.A, jūros lai
vyną.

JAV senatorius J. O’Mahoney taip 
pat pareiškė, kad Amerika jau turinti 
“fantastinius instrumentus", kurių 
pagelba žmogus galės užkariauti visą 
atmosferą. Jis taip pat pareiškė, kad 
dabartiniai JAV bombonešiai esą du 
su puse kartų greitesni už greičiausius 
II-jo Pasaulinio karo lėktuvus.

Šiuos pareiškimus senatorius 
O’Mahoney padarė parlamente prieš 
atidarydamas debatus, kuriuose svar
stoma £28.000.000.000 suma kariniams 
reikalams.
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Kos vodovaus sovietu Armijoms?
Užsienine spauda vis daugiau ir 

daugiau pradeda kalbėti apie bręstan
tį naująjį karą. Dabar jau niekas ne
nuneigia fakto, kad karas su Sov. Są
junga yra neišvengiamas ir gal jau ne 
“už jūrių — marių“.

Ta proga toje spaudoje ne tik daug 
rašoma apie paruoštąsias sovietų divi
zijas, kurių jau priskaitoma arti 300, 
bet ir apie sovietinį karį, o taip pat 
ir apie jo vadą — maršalą.

Sovietų Sąjunga praėjusiame kare 
iškepė ne tik vadinamą generalisimą 
Staliną, bet ir visą eilę maršalų. Gal 
ir keista, kad tariamai “revoliucinė“ 
kariuomenė atsisakė “proletarinės“ 
lygybės, o karinės herarchijos pakopo
se padarė neišmatuojamų skirtingumų 
ne tik atlyginimo ir aprūpinimo rei
kaluose, bet- net ir kariškoj aprangoj. 
Juk sovietinės armijos karininkija 
šitio metu “nublizginta” auksiniais 
antpečiais, žibančiais dirželiais prie 
kepurių ir apkabinėta visokiais orde- 
nais ir ordenėliais, kurių Vakarų Pa
saulio demokratiškoji kariuomene 
turi dešimteriopai mažiau.

Tačiau ne šį klausimą užsieninė 
spauda šiuo metu nagrinėja. Jai dau
giau rūpi peržvelgti tų vad. maršalų 
sąrašą ir panagrinėti jų sugebėjimus 
bei tinkamumą busimojo karo metu. 
Čia taip pat spėliojama, kuris iš tų 
maršalų užims vadovaujamą vietą, 
kuris bus Stalino “pamėgtasis”, jo pa
tikę. tinis ir dešinioji ranka.

Vėl pradedama linksniuoti maršalų 
trijules — Vorošilovo, Budiony ir Ti- 
mošenko vardai. Jie visi esą kilę iš 
darbininkų luomo, revoliucijos metu 
dar nebuvę net kariai, bet tik aktyvūs 
komunistų partijos nariai. Dar ir 
šiuo metu jie neišmokę kaip reikiant 
strategijos meno, bet bolševikų parti
jos akyse jie esą ypatingai vertinami, 
kaip savi ir atsidavę revoliucinėms 
idėjoms: Iš jų ypač išsiskiriąs marš. 
Timošenko, kuris esąs lankęs net karo 
mokyklą ir todėl esąs sumanus “stra
tegas”.

Didžiausioji Sov. Sąjungos maršalų 
garsenybe esąs marš. Žukovas. Šis 
žmogus yra kilęs iš Rusijos bajorų, 
jau caro armijoj išsitarnavo kapitono 
laipsnį, pradžioje komunistų buvo pa
sodintas į kalėjimą ir ten ilgai “spe
cialiose” sąlygose laikomas. Jis buvęs 
paleistas asmeniškai Stalinui įsakius

Netolima
Buvęs vokiečių laivyno istorinio 

biuro viršininkas Kurt Assmann po 
kelių mettj tyrinėjimų paskelbė knygą 
“Deutsche Schicksalsjahre”, kurioje 
kaikuriūos praeito karo reiškinius 
aiškina visai kitaip, negu įprasta juos 
aiškinti pokarinėje spaudoj.

1. Miuncheno susitarimas paprastai 
spaudoje minimas kaip gėdingiausias 
Vakarų demokratijos žygis karo išva
karėse. Tuo tarpu Assmann aiškina, 
kad, turint galvoje anuometinę tarp
tautinę padėtį reikalas atrodo visai 
kitaip. Pasak jo, Chamberlain sąmo
ningai siekęs Vokietijos karinės galios 
sutvirtinimo, kaip uždangos prieš bol
ševizmo grėsmę. Ir Stalinas 1938 m. 
birželio 5 d. Britų atstovui Davies tai 
prikišęs, tardamas: “Padėtis yra pavo
jinga, nes reakcinė Britų vyriausybė 
siekia sustiprinti Vokietiją prieš Rusi
ją”. Ir Britų parlamentas Chamber- 
laino politiką patvirtinęs didele dau
guma, nes buvę aišku, kad Europa 
negalų likti beginklė prieš Sovietų 
Sąjungą. Chamberlainas tik nenu- 
matęs, kad Hitleris nebus ištikimas 
savo pažadams, todėl kaip tik jis įsi
veržė į Čekoslovakiją, Chamberlain 
tuojaus pakeitęs savo politiką. Tai 
rodą ne jo silpnumą, bet padorumą 
ir pasitikėjimą pažadais.

2. Neteisinga esanti komunistų 
skelbiama tezė, kad Stalinas 1939 m. 
siekęs taikos. Tada Vakarų valstybės 
pasiūtosios jam sąjungą, su sąlyga, 
kad Sovietų Rusija garantuotų Lenki
jos sienas ir atsisakytų pretenzijų į 
Pabaltijį, Besarabiją ir Suomiją. Jei 
tai būtų įvykę, Hitleris nebūti} drįsęs 
pradėti karą, nes be Sovietų naftos, 
duonos ir žaliavų nebūtų galėjęs ka
riauti. Tačiau Europos padėtis Sta
linui buvusi nepriimtina, nes jau tada 
jis siekęs praplėsti savo sienas į vaka
rus ir užvaldyti Baltijos jūrą. Vokie
tijos karas su Vakarais Stalino pla
nams buvęs labai parankus ir jau tada 
jis numatęs bolševizmui naudingą pa
saulinį konfliktą.

3. Neteisingai esąs aiškinamas ir 
"Dunkirko stebuklas”. Pasak Ass
mann, vokiečiai britus ten galėję su
triuškinti. Gegužės 23 d. Vokiečių 
vyr. fronto vadas buvęs davęs įsakymą 
šarvuočių daliniams skubėti prie to 
katilo ir per kelias dienas jis, esą, būtų 
buvęs sunaikintas. Bet gegužės 24 d., 
generolų didžiausiam pasipiktinimui, 
Hitleris įsakęs šarvuočių judėjimą ke-

praeitis
lioms dienoms sulaikyti. Taip pat 
įsakęs Sulaikyti ir oro laivyno puoli
mus. Lig šiol buvę manoma, kad tai 
buvus Hitlerio didele strategine klai
da. Tačiau ištikrųjų tai buvęs ne 
kariškas, b'ct politinis sprendimas. 
Šiuo žestu Hitleris norėjęs “permesti 
aukso tiltą” tarp Vokietijos ir D. Bri
tanijos. Rundstedto vyriausioje būs
tinėje Charleville tada jo pasakyti 
žodžiai, kad po 6 savaičių su Anglija 
turėsime taiką, reiškę, kad jis tikrai 
tikėjęs šio “tilto” galimybe. “

4. Neteisingai esąs aiškinamas ir 
1941 m. žiemos kampanijos praloši
mas, kai viskas suverčiama šalčiams. 
Buvę kitaip.

Karinė Vokiečių vadovybė suplana
vusi smūgį į Maskvą. Dėl to tai cen
trinė puolamoji grupė turėjusi būti 
pajėgiausia. Buvę manoma, kad So
vietų Rusiją galima paklupdyti tik 
paėmus Maskvą. Gen. Bock manęs, 
kad tą įvykdyti įmanoma. Tuo tarpu 
Hitleris liepos 19 d. išleidęs savo in
strukciją Nr. 33, kurioje įsakęs iš cen
trinės puolamosios grupės didelius vie
netus išskirti ir pasiųsti dalį į pietus, 
o kitą dalį į šiaurę Leningradui 
paimti. Žygiui prieš Maskvą buvę 
palikti tik pėstininkai. -Štabas šitam 
sprendimui labai priešinęsis. O to 
vaisius buvusi nauja Hitlerio instruk
cija, pasirašyta liepos 21 d., kurioje 
nurodoma, kad pirmasis tikslas nesan
ti Maskva, bet Krymas, Dono sritis, 
Kaukazas, Leningradas ir susijungi
mas su Suomiais.

Kol Hitleris pagaliau sutikęs duoti 
įsakymą pradėti žygį į Maskvą, praėję 
dar 6 savaitės, o be to, dar reikėję 
padaryti kariuomenės pergrupavimus, 
grąžinti centrinei grupei nuo jos at
skirtus dalinius, ir tik dėl to užklupusi 
žiema. “T .%.”

“ypatingiems uždaviniams.“ Prasidė
jus karui su Vokietija, Žukovas nepa
prastai greitai iškilo karinėj karjeroj, 
išsitarnaudamas net maršalo laipsnį. 
Jis, kiek atsimename, vadovavo armi
joms, vėliau net visai sovietų kariuo
menei, jis taip pat turėjo laimės 
paimti ir Berlyną. Šie Žukovo nuo
pelnai nebuvę "tėvelio” Stalino už
miršti ypač kad ir Rusijos masėse jis 
yra laikomas narsumo ir drąsos simbo
liu. Jis juk apgynė Maskvą, Stalin
gradą ir daugelį kitų svarbių strate
ginių punktų. Kur jis dabar yra, spė
liojama visaip, tačiau gal vis dėl to 
tikriausios amerikiečių žvalgybos ži
nios, kad marš. Žukovas sėdįs Man- 
džiūrijoj ir netiesioginiai vadovaująs 
Korėjos frontui. Taigi spaudoje jo 
pavardė gana dažnai sumirga, kur 
minima, kad tik jis, o ne kas kitas 
vadovausiąs busimajame kare sovie
tams. Tačiau ir marš. Žukovas turįs 
svarbią ydą - dažną ir stiprų girtuo
kliavimą. Ši jo būdo savybė esanti 
stropiai sovietinio saugumo sekama, 
jis pats labai saugomas, nes juk 
MWD negalinti garantuoti, kad žymu
sis maršalas vieną dieną stipriai įsigė
ręs nepasprūktų pas būsimą priešą, 
ypač kad šiuo metu jis neturįs savo 
šeimos.

Kiti trys maršalai — Koniev, Roko- 
sovski ir Malinovski — neįeiną į bū
simojo kariuomenės vado kategoriją. 
Nors jie taip pat visi esą tikrieji dar 
caro armijos karininkai, nors šiuo 
metu jie esą ypač atsidavę naujajam 
“carui” Stalinui, nors jie esą ambi
cingi ir kieti, tačiau komunistų parti
jos centre jie dėl savo praeities neturį 
pasitikėjimo. Iš jų daugiausiai Sta
linui atsidavęs Konievas, nors Mali- 
novskis taip pat gana dažnai geriąs 
“už Stalino sveikatą”.

Maršalas Vasilevski esąs pats savi
stoviausias žmogus visoj sovietų kari- 
ninkijoj. Jis per karinius posėdžius 
nebijąs pareikšti savo skirtingos nuo
monės ir net paprieštaraująs pačiam 
Stalinui. Kažkodėl dar iki šiol šios 
jo būdo savybės Stalinas nėra užskai- 
tęs į nemalonę, ir labai dažnai sovietų 
valdovas jį kviečiąs pas save pasitari
mams. Amerikos spauda paskutiniu 
metu kažkodėl apsistojo prie marš. 
Vasilevskio, kuriam, ji mano, kritišku 
momentu Stalinas paves sovietų armi
jos vadovavimą.

V i d. Rytų gynybos 
Planas

Ateinantį mėnesį Ottavoje (Kana
doje) susirinks Atlanto Pakto valsty
bių taryba. Manoma, kad tuoj po to 
bus įkurtas Vid. Rytų valstybių blokas 
ir sudaryta tarp jų savitarpinės gyny
bos sąjunga, į kurią įeitų D. Britanija, 
Amerika, Australija, Naujoji Zelan
dija, Pietį] Afrika, Prancūzija ir Tur
kija. Šio valstybių bloko ginkluotoms 
pajėgoms esą vadovautų anglas.

Tautos Šventove
Nepriklausomoje Lietuvoje Tau

tos Šventė — Rugsėjo 
Aštuntoji būdavo džiaugsmo 
diena. Visas mūsų mielasis kraštas 
tada pasipuošdavo trispalvėmis vėlia
vomis. Mokyklose ir visose kitose sa
lėse būdavo rengiami šventės minėji
mai su paskaitomis ir menine dalimi. 
Po to vykdavo šokiai ir kiti pasilinks
minimai. Tauta džiūgaudavo gatvėse 
ir aikštėse, tauta džiūgaudavo lau
kuose ir gražiuosiuose mūsų šiluose...

Tačiau pačios didžiausios iškilmės 
vykdavo laikinojoj Lietuvos sostinėj — 
Kaune. Čia centrine minėjimo 
vieta būdavo Karo Muziejaus sodely, 
kur atsibūdavo iškilmės, būdavo sako
mos kalbos ir demonstruojama kariuo
menės dalinių šaunus miklumas.

Jaunesniajai išeivijos kartai, kuri tų 
iškilmių nėra mačiusi, čia patiekiama 
dalis buv. Lietuvos Kariuomenes 
Vado gen. Stasio Raštikio 
straipsnio, neperseniausiai pasirodžiu
sio užsieninėj lietuvių spaudoj, apie 
Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus 
iškilmes:

"Iš seno medinio rusų barako 
(jojyklos), kurią savotiškai puošė ar 
nepuoše mūrinis bokštas su dideliu 
laikrodžiu, tuometinio Lietuvos ka
riuomenės karo sanitarijos valdybos 
viršininko pulkininko gydytojo Vlado 
Nagiaus triūsu ir rūpesčiais, Kaune, 
Donelaičio gatvėje, išaugo naujosios, 
nepriklausomos Lietuvos senųjų relik
vijų saugotojas ir naujoji mūsų tau
tinė šventovė — Lietuvos Karo Muzie
jus.

Oficialiai jis buvo įsteigtas 1921 m. 
sausio 22 d., o iškilmingai pašventin
tas ir atidarytas tų pačių metų vasa
rio 16 dieną.

1930 Vytauto Didžiojo jubilieji
niams metams paminėti Karo Muzie

jui buvo pastatyti dideli ir gražūs 
rūmai, o šio didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio garbei pats muziejus pava
dintas Vytauto Didžiojo vardu.

Karo Muziejaus reikšmė lietuviams 
ypatingai padidėjo jo sodelyje pasta
čius labai kuklų, tačiau kartu ir itin 
originalų paminklą žuvusioms dėl 
Lietuvos laisvės. Paminklas pastaty
tas iš paprastų Lietuvos akmenų, su
rinktų laukuose ir vietose, kurios bu
vo apšlakstytos lietuvių karių krauju 
kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
■Šis paminklas pasidarė dar brangesnis 
visai lietuvių tautai 1934 m. laukričio 
23 dieną, kada Lietuvos Kariuomenės 
šventėje jo papėdėje buvo palaidoti 
Lietuvos Nežinomojo Kareivio palai
kai. Laidojimo apeigas atliko arkivy
skupas Pr. Karevičius. Iškilmėse daly
vavo Respublikos Prezidentas Antanas 
Smetona, Juozo Tūbelio vadovauja
moji vyriausybė, kariuomenė, Vytauto 
Didžiojo universiteto ir kitų mokyklų 
profesoriai ir jaunimas, įvairios orga
nizacijos ir tūkstančiai tautiečių. Daly
vaudami iškilmes pagerbė ir kitų val
stybių diplomatai bei kariniai atstovai.

Nuo to laiko Vytauto Didžiojo Karo 
Muziejus dar labiau, negu iki tol, 
pasidarė centrine visos Lietuvos tau
tinė šventovė, kur per tautines bei 
bažnytines šventes ir kitomis progo
mis susirinkdavo tūkstančiai lietuvių 
pareikšti savo džiaugsmą ar liūdesį, 
pasiguosti ir pasisemti naujų dvasinių 
jėgų gyvenimui, kovai ir kūrybai.

Kas Lietuvoje nežinojo šio tautinių 
jėgų šaltinio? Kas su ekskursijomis 
ar be jų nesilankė šiame gražiausiame 
Lietuvos sodelyje, kur plevėsavo tau
tinė, valstybinė ir Vyčio Kryžiaus 
vėliavos, kur Nežinomojo Kareivio 
kapą ir paminklą žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės supo ir saugojo lietuviški 

kryžiai; kur Laisvės paminkle Laisvės 
Angelas, nutraukęs vergijos pančius, 
kėlė augštyn Laisves Vėliavą; kur 
didžiųjų Lietuvos vyrų — Maironio, 
Basaitavičius, Kudirkos, Daukanto, 
Jankaus, Putvinskio, Žukausko ir 
kitų biustai; kur aukso raidėmis buvo 
iškaltos garsiųjų knygnešių pavardės; 
kur vienas prieš antrą stovėjo, du mūsų 
tautiniai galiūnai — Knygnešys ir 
Sėjėjas; kur reprezentavosi Lietuvos 
kariuomenės pergalių trofėjai — iš 
priešų atimti artilerijos pabūklai; kur 
žydėjo tūkstančiai įvairiaspalvių kvap
nių rožių, liepų ir beržų kaimyny
stėje, kur kiekviena tautiniais drabu
žiais’ pasipuošusi lietuvaitė būdavo 
apdovanojama tradicine rože; kur . . . 
ak, kaip čia viską ir išpasakosi ... *

O ko nejaudino kuklios, bet be ga
lo gražios, gilios ir jausmingos apei
gos prie Nežinomojo Kareivio kapo, 
kada, besileidžiančios saulės paskuti
niųjų spindulių šviesoje ir gražaus 
vakarinio dangaus didingume, paskir
tą valandą augštame Karo Muziejaus 
bokšte pasirodydavo Lietuvos kario 
siluetas ir iš ten pasigirsdavo pažįstmi 
karinio trimito garsai.

Jiems atsakydavo kitas trimitas iš 
aptvertos aikštelės prie Nežinomojo 
Kareivio kapo. Jie primindavo žuvu
sių dėl Lietuvos laisvės karių dvasių 
pasikalbėjimą, tarp bokšto.’viršūnės ir 
paminklo papėdės, tarp padangių ir 
Nežinomojo Kareivio poilsio vietos, 
tarp Dangaus ir Žemės.

Nutildavo vėjas, sustodavo plevėsa
vusios garbingos vėliavos, nurimdavo 
platūs kaštanų lapai, nutildavo pauk
ščiai giesmininkai, sustodavo žmonės, 
nutraukę savo kalbas, nukreipdami 
žvilgsnį į augštai iškilusį akmeninį 
kelią.

Rimties ir laukimo minutėje kaž
kur giliau, tartum išdidžių Karo Mu
ziejaus rūmų požemiuose, ten, kur yra 
rami žuvusių karių kripta, kur vieš

patauja nuolatinė tyla, kur melsvų 
žiburėlių šviesoje auksu spindi tūk
stančiai garbingai žuvusių didvyrių 
vardų, ir kur to žėrinčio aukso bliz
gėjime formuojasi didžiausio pašven
timo ir meilės žodžiai:

“Žuvome, kad jūs gyventum ė L”, 
pasigirsta iš pradžių labai duslūs, o 
vėliau vis garsesni ir aiškesni karinio, 
nors ir liūdno maršo garsai.

Iškilusiame akmeniniame kelyje pa
sirodo juodieji karžygiai. Žengia 
orkestras; jį seka negausios karių gre
tos.

Drabužiai juodi, papuošalai raudo
ni, ženklai blizga auksu. Tai žeme, 
kraujas ir garbė.

Ginkluoti-ilgomis jietimis. Ginklai 
papuošti Vyčio Kryžiaus vėliavėlėmis. 
— pergalės ženklais. Dideli auksiniai 
Vyčio Kryžiai spindi šalmuose. Kuk
lūs sidabriniai Vyčio Kryžiaus ordi-. 
nai puošia krūtines.

Žygiuoja iškilmingai, lėtai ir sun
kiai, šlubuodami ir pasiramsčiuodami 
lazdomis, vieni berankiai, kiti bekojai.

Iš kur atsirado šie simboliški kariai ? ' 
Kas jie?

Tai tie patys, kurie buvo kartu, 
viename būryje su anais, kurių var
dai auksu išrašyti žuvusiųjų karių 
kriptoje. Tai tie, kurie kartu su Ne
žinomuoju Lietuvos Kareiviu gynė 
Lietuvos laisvę, tai sužaloti, tačiau 
likę gyvi Lietuvos laisvės kovų kariai. 
Tai Lietuvos Laisvės Karo invalidai.

Kur jie dabar žygiuoja? Aplankę 
žuvusiųjų karių kriptą, eina aplan
kyti Nežinomojo Kareivio kapo, ir 
prie paminklo žuvusiems kariams 
pagerbti visus, kurie yra žuvę dėl Lie
tuvos laisvės.

Susikaupusi minia stebi Lietuvos 
karžygius. Vyrai nusiima kepures.
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Would Eisenhower Run?
BUTCHER

? to General Eisenhower; 
Years With Eisenhower“

discord and cross-pulling at home 
with General Ike’s success as the lead
er of the Allied team. Some of the 
editors had gone so far as to say that 
the home front needed its own Gene
ral Eisenhower to lead the people into 
greater harmony.

So, around the fireside that even
ing, with just the two of us shooting 
the breeze, I told him what I thought 
was the significance of the editorial 
comment — mainly, that because of 
his success in making people work 
together, he would one day have to 
decide whether to accept or reject a 
nomination for the Presidency.

The cold blue eyes came into play 
again, and he said, “I would not ac
cept a nomination unless it were by 
both parties, and it would have to be 
unanimous, and you know that’s im
possible.”

But if General Ike were nominated 
by one party, Republicans, Demo
crats and unlobelled voters would 
sweep him into office. They would 
make him their coalition President.

What kind of Chief Executive 
would he maker In a word, great.

In foreign relations, where the 
United States is most deficient, Eisen
hower has as much experience in 
dealing with leaders of other coun
tries, military and civilian, as any 
man of our times.

On the domestic front, his demon
strated ability to get people to work 
together should be his greatest asset. 
As to knowledge of the workings of 
that maelstrom of manoeuvre — 
Washington — General Ike/all in all, 
has had at .least a dozen years of 
service there, and he learns fast and 
remembers long.

But what about his obligations in 
the task he recently undertook as 
Supreme Commander of the Atlantic 
Pact nations of Europe? When I last 
saw him before he took off for his 
new post, he said he had told Presi
dent Truman he would do his darne
dest for 18 months. Just what he 
meant by this time limit 1 do not 
know. But the feeling I had as I left 
General Ike’s office that day was one 
of sympathy. Instead of achieving 
the leisurely pace he had sought, he 
was still a slave to his duty. He had 
appointments one after the other. He 
had made a quick exploratory trip to 
Europe and reported back to Wash
ington. Now he and his wife would 
have to move to France and set up 
housekeeping again after nearly 40 
years of Army life, moving from post 
to post.

He told me, rather wistfully, that 
he had hoped that Washington might 
call on some of the younger*men of 
the military this time and let the old 
dogs lie in peace. But he looked 
fit, seemed full of energy, talked with 
the vigour of a top sergeant. He 
was ready once again to do his duty.

Millions of often confused, worried 
and at times almost frustrated Ameri
cans think the continuing crisis may 
demand that General Ike accept a 
nomination.

That, I think, automatically would 
mean his election.

“The Reader’s Digest”.

HARRY C.
I World War II naval aid*

author of “My Three '

General dwight d. eisen- 
HOWER has often made it clear 
that he doesn’t want to be President 

of the United States. But the truth 
is he still might be persuaded to run.

General Ike, after many years of 
service to his country, would like to 
retire to some quiet, untroubled spot 
and live his own life. But he has 
always put duty first. If the country 
unmistakably needed his as President, 
he would serve.

The key factor in his decision to 
fun or not to run would be wether 
the country needed him — not just 
wanted him, but needed him.

This became clear to me one day 
in 1947. I was in Washington and 
called on the General the day he 
made public the first of his two let
ters rejecting Republican and Demo
cratic moves to nominate him. He 
was still Chief of Staff. I said 1 
thought the letter had a loophole. It 
was not definite like that of General 
Sherman, a hero of the U.S. Civil War 
in the 1860’s, who said, “If nominat
ed, I will not accept; if elected, I will 
not serve.”

Eisenhower answered that if Gene
ral Sherman had been Chief of Staff 
and the country had called him to 
serve as President, and the people 
thought they needed him, Sherman 
could not properly have refused to 
do his duty. No man, the General 
insisted, especially one who has been 
educated at the expense of the Gov
ernment to serve in its armed forces, 
could conscientiously refuse if the 
country were in such a serious situa
tion that his peculiar qualifications 
for leadership would be of benefit 
to the nation.

Has that time now arrived ?
I saw Eisenhower while he was get

ting ready for his new assignment in 
Europe. He told me: “The country 
has not been in such grave peril since 
the darkest days of the Civil War.” 
Perhaps the General, in that apprai
sal, unconsciously was predicting his 
own personal destiny.

Yet he has never willed it that way. 
During the war, when I was closely 
associated with General Ike and, in 
fact, lived with him, we often discus
sed the kind of life we would like to 
live after the war. He often pic
tured himself lazily fishing along a 
■quiet stream. His daydreams symbo
lized his hope of one day achieving 
release from a rigid schedule of 
appointments and the unending 
necessity of making decisions.

The first time I mentioned to 
General Ike the possibility that he 
might become President was back in 
the summer of 1942 in London. After 
another long day at headquarters, the 
two of us were alone in the back seat 
of his staff car being driven to the 
Dorchester Hotel, where we shared 
an apartment.

Something had come up during the 
day which,, made me comment (too 
impulsively, I fear) that American 
history showed that successful military 
leaders generally became President. 
I cited Washington, Jackson and 
Grant, and I pointed out that Per
shing had been considered. Eisen
hower gave me his coldest — and I 
mean coldest — stare and, in a few 
well-directed, barbed words, told me 
off. Under no circumstances would 
he knowingly permit any such talk to 
emanate from his headquarters — par
ticularly from his friends and most 
especially from someone actually liv
ing with him.

Some months later I apparently 
had thawed out from the frigid treat
ment I got on the Presidential sub
ject, for 1 again brought it up. The 
U.S. War Department regularly sent 
to Allied Forces Headquarters in 
Algiers clippings from American 
papers and magazines. One day, an 
extremely large batch of editorials 
and columns arrived comparing the

S.E. Asia Plans to Keep 
Out Communism

From DR. EMERY BARCS , 
who was our Special Representative at the Japanese Peace Conference

SAN FRANCISCO, Fri'day.-Though 
the San Francisco Conference end

ed last Saturday, many delegates — 
especially the Asians, including the 
Japanese Premier, Mr. Yoshida — are 
still here.

Allegedly they are sightseeing, but 
really they arc using the opportunity 
of being together to discuss future 
plans.

From the Australian point of view, 
the conference has had three impor
tant results:

• It has turned Mr. Acheson, who 
was never popular with the masses, 
into the Cinderella of American poli
tics. Men like Republican Senator 
Knowland, one of the six Senators 
who voted against Acheson’s appoint
ment, arc now saying that the Secre
tary of State is “superb”. Millions 
of Americans saw by television his 
handling of Gromyko, and now he is 
the great man of the day.

That means that his policy of 
building defences against the Reds at 
a cost of thousands of millions of dol
lars has the complete backing of 
Americans.

With Acheson’s boom, President 
Truman’s popularity has suddenly 
swung upwards. Californian Repub
lican leaders admit that the Truman- 
Acheson foreign policy is here to stay.

• The conference, via television, 
put Australia and New Zealand back 
into the consciousness of the Ameri
can masses.

Mr. Spender and Sir Carl Berend- 
sen handled treaty questions exactly 
as the American man-in-thc-street be
lieves they should be handled. Mr. 
Morrison and Mr. Younger get a 
share of the credit for the victory over 
Russia.

Since the end of the war, the British 
Commonwealth hasn’t been as popu
lar in America as it is now.

• Despite partial Indonesian and 
Filipino opposition to the peace 
treaty, the chances of building a real 
anti-Communist front in Asia have 
never been better.

Asians here are sure that India is 
anxious not to remain outside the 
general Asian organisation, and that 
she will come in via the backdoor by 
making a separate peace treaty with 
Japan.

Mr. Yoshida is convinced the 
Indians will accept the general lines 
of the San Francisco treaty, without 
the restricting clauses, thus demon
strating complete Asian equality.

This suits the other 48 signatories 
of the treaty fine.

During the past two days I’ve 
spoken to dozens of American and 
Asian representatives. From their 
opinions 1 can give the following pic
ture of the present situation and of 
future tasks:

Militarily, the U.S.A., Australia, 
and New Zealand are the solid foun
dations and bases of democratic 
policy in Asia.

Japan is now its front line bastion.
For the present, Japan is not ex

pected to send troops to Korea, but 
should the Korean war continue for 
long, the Japanese expect to be asked 
to contribute. And, as a spokesman 
in Mr. Yoshida’s entourage told me: 
“We won’t refuse to march with UNO 
if we are wanted.”

The Acheson policy stands for 
extending sensibly mutual defence 
pacts. America now has such pacts 
with 13 nations in the North Atlan
tic Pact, with 33 nations in Latin 
America’s Rio Pact, and with four 
nations — Australia, New Zealand, the 
Philippines, and Japan. — in her Paci
fic pacts.

Before extending mutual defence 
pacts to other Asian nations, America 
wants them to become more stable 
internally.

Communism — say the Asians who 
are here — has recently lost ground in 
South-East Asia, but it is still strong,

and more stable regimes can be built 
up only if internal Communist bands 
are successfully eliminated.

But how strong is Communism at 
this very moment in South-East Asia?

Here is an up-to-date summary, 
digested from Asian experts’ opinions: 

rhe most critical area is Indo
China, where 150,000 French troops 
arc fighting 140,000 Communists. 
Since last December, General de Lat- 
tre de Tassigny has done a great job. 
Fie has held the rebels back and 
advanced at some points.

But Victminh power isn’t defeated, 
and the situation could become dra
matic if Red China gave serious help 
to the Victminh.

Because taxes are very high in the 
areas held by the Reds, Communism 
has lost ground. The Communists’ 
main trump is anti-French national
ism, which can be countered only by 
giving greater autonomy to the Viet
namese.

Burma has “only” about 15,000 Red 
terrorists, but they keep busy the en
tire forces of the Thakin Nu Govern
ment. Because of Communist unrest, 
Burma cannot recover economically'. 
She exports only 1,000,000 tons of rice 
today, compared with 3,000,000 tons 
before the war. She produces less 
than half her own oil needs, though 
she exported oil before the war.

Burma has recognised Red China 
and follows India’s lead in world 
politics. •

Malaya is still a bad spot. One 
hundred thousand British and native 
troops and police are fighting 5000 
terrorists of the Malaya “Liberation 
Army.” My Asian informants out
spokenly admitted that the terrorists 
were not fighting against “foreign 
imperialists”, but for Moscow’s cause.

The Pakistani Foreign Minister, 
Mr. Zafrulla Khan, did a great propa
ganda job here fos his country. If 
the Asians could decide, all of them 
would give Kashmir to Pakistan.

AH arc emphatic that the Indo* 
Pakistan dispute is a major factor in 
causing uncertainty in the anti-Red 
part of Asia.

The Indonesians recognised Red 
China, but five minutes’ talk with the 
Indonesians here clearly shows . how 
much they fear the Chinese Reds and 
Indonesian’s own Chinese minority.

Recently the Red Chinese wanted 
to increase the staff of their Djakarta 
Embassy, but the Soekarno Govern
ment flatly refused to allow this.

The Filipinos are emphatic that 
their internal political situation has 
greatly improved. Now there is less 
graft, and less Kukbalahab unrest. 
They hope that wdthin 12 months the 
Government will completely exter
minate the Huk terrorists.

The only bright spot, of all the 
Asians agree, is Thailand, which has 
a fair living standard, as these' stan
dards go in South-East Asia, and no 
Red terror. But Thailand is in a 
precarious position between Indo
China and Burma.

This is the situation in an area 
which needs more peace, stability, and 
economic prosperity.

America and her allies hope that 
the Japanese peace will help establish 
this stability. Whether this will be 
so or not entirely depends on the Rus
sians and Chinese.

Everybody who a tended the confer
ence is convinced that if Russia has 
her way, though we have the Japanese 
peace treaty we won’t have peace. 
Gromyko’s Press conference statement 
that the treaty means preparation for 
a new war points that way.

The Western democracies are now 
ready to face this situation. The 
general feeling here is that the initia
tive in Asia has passed from the Com
munist group to the Western demo
cracies. And the West is determined 
to hold it.

“Daily Telegraph”, 15.9.51

NEW HOPES FOR KOREA 
TRUCE TALKS

United Nations Headquarters said 
it was hoped that the next series ot 
notes from the Communists would 
contain a definite statement for the 
resumption or conclusion of Korean 
truce talks.

"One result of the confusion caused 
at Communist headquarters by the 
United Nations’ admission of the Kae
song strafing is that the Communists 
may decide they can save enough face 
by accepting the apology and then re
opening negotiations,” said the state
ment.
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BIJOSI! PASTOGE
Mirė Stefanija Kelertienė

g IŠ MUSU BUITIES J

Menas galingas, bet- nepelningas
(£. Kepalaitės išraiškinio šokio Canberroje, 30.8.51, proga)

Dvi mergaitės, lietuvaitės: Elena 
Kepalaitė ir Rimvydą Normantaitė, 
keliaudamos po Australiją, ruošia 
išraiškinio šokio koncertus. Atsitikti
nai likimo suvestos darbo kontrakto 
metu gyventi viename kambaryje, su
sibičiuliauja ir bendromis pastango
mis, nepaisydamos didelių materiali
nių’ mostelių, ne daugybes kitokių 
skaudžių* smūgių ryžtingai žygiuoja 
sunkiais Australijos meno pionierių 
takais.

Sunkumai mūsų narsioms tautie
tėms kyla ne iš jų pačių, ir ne iš tech
ninės ar idėjinės išraiškinio šokio me
no problematikos, bet vien tik iš ne
dėkingos aplinkos ir begaliniai sun
kių sąlygų, kuriose meninkci tenka 
dirbti. Paryškinimui pora pavyzdžių: 
dėl blogo susisiekimo p-lė Kepalaitė 
su savo drauge, gyvendamos Canber
roje, prieš Koncertą drauge, turė
davo pėsčiomis eiti po šešias mylias 
ten ir atgal, kad pasiektų reikalingas 
įstaigas. Arba’, geriausios Albert Hali 
scenos grindys toje pačioje Canberroje 
tokios blogos, kad šokėja po repetici
jos ir po koncerto grįžo namo kruvi
nomis kojomis nuo prilindusių į pa
dus pašinų. Pagaliau kai kuriose vie
tose, netgi Apylinkių Valdybos, ne tik 
neparėmė menininkės pastangų, jai 
pakartotinai kreipiantis, sėkmingiau 
suruošti koncertą, bet dargi savo gru
bumu pasunkino ir taip jau užtenka
mai sunkų koncerto ruošimo darbą.

Nebodama visų sunkumų Kepalaitė 
nesiliauja dirbusi savo išraiškinio 
šokio meno srityje. Jos meninė pri-1 
gimtis nerimsta ir verčia ją eiti, kad 
ir kruvinu, bet jos širdžiai mielu me- 
ninkės keliu. Kepalaitė yra tikrai 
meninke ir aukštų kvalifikacijų šokė
ja. Jos koncerto programoje mes ran
dame klasinius, augštos muzikinės 
vertės įžymiųjų kompozitorių kūri
nius. Mūsų šokėja netik neieško, bet 
tiesiog skrupulingai vengia visokio 
pigaus kabareto efekto. Ji yra dide
lio, gilaus ir gryno meno atstovė. Apie

jos skonį kalba pasirinktųjų kompozi
torių vardai: Brahms, Šimkus, Cho
pin, Debussy, Bartok, Gluck, Schu
mann, Hutchens, Albnez, Zoubek.

Būdama muzikė ir piešėja, Kepa
laitė su nuostabiu vidiniu įsijautimu 
pajėgia muzikos garsus išreikšti meni
škais, grakščiais, techniškai išbaigtais 
judesiais. Iškeliant ryškesniuosius 
šokius, pirmiausia tenka suminėti 
Šimkaus “Lithuanian Silhuettes”. 
Juose Kepalaitė yra jautri mūsų 
Tėvynės pabudimo »š amžių glūdu
mos ir neaprėpiamu išraiškos menu 
Kepalaitė pajėgia papasakoti mum: 
ir apie mūsų šalies kovas, skaudžias 
smūgius, didingas pergales ir dabarti
nę kančią. Chopin “Studies” Kepa
laitė supažindina mus su savo puikia 
šokio technika. Debussy “Arabesque” 
darnioje statinio ir judesio šokui har
monijoje atskeldžiamas modernios 
jaunystės vidaus pasaulis. Gluck 
“Grazioso” perkelia j judesio kilnumo 
ir nepaprasto grakštumo pasaulį. 
Schumann “Soaring” yra žaismingai 
gili judesio, garso ir spalvos vienuma. 
Hutchens “Goblin” Kepalaitė nusilei
džia į vaikų pasaulį ir kaip laimingas 
kūdikis žaidžia linksmą, smagų, pa
tenkintą, truputį padykusį nykštuką. 
Kiekvienas šokis atskleidžia vis naujų 
pačios šokėjos charakterio bruožų ir 
sužadina vis kitus vidinius išgyveni
mus. Vienu žodžiu, p-lčs Kepalaitės 
koncertas žiūrovui tampa didele este
tinio pasigėrėjimo švente.

Žinoma, išraiškinio šokio meno ži
novas, be abejonės, surastų ir p lės 
Kepalaitės išpildyme trukmei i ų ir 
šiokių tokių nelygumų. Bet, kur jų 
nėra? Juo labiau, kad p-lė Kepalaitė, į 
mūsų supratimu, dar nėra pasiekusi 
savo žydėjimo viršūnės. Ji yra dar 
tik kylanti žvaigždė. Šia proga mes 
linkime mūsų jaunai menininkei ir 
toliau nenuleisti rankų, dirbti, tobu
lėti ir sušvisti išraiškinio šokio men in
kų pasaulyje pilnutine savo gilios lie
tuviškos asmenybės šviesa.

Šuiesys.

Senosios emigracijos lietuvių Aus
tralijoj yra iš viso nedaug. Daugu
mas jų čia jau gyvena per 20 metų, 
ir senesnioji karta jau pradeda 
apleisti šią žemelę, nesulaukdama tos 
minutės, kada galės pamatyti išlais
vintą Tėvynę.

Šį kartą paliko mus senoji lietuvė 
emigrantė Stefanija Kelertienė, 
š.m. rugpiūčio mėn. 31 d. staiga mi
rusi nuo širdies smūgio, palyginti dar 
visai jauna būdama, tesulaukusi tik 
48 metų amžiaus.

Ponų Kelertų šeima senajai Austra
lijos lietuvių išeivijai yra gerai žinoma 
ir gerbiama. Ji per ištisą 20 metų 
laikėsi lietuviškosios bendruomenės, 
aktyviai dalyvaudama vakaruose ir 
minėjimuose. Pastaruoju metu p. 
Kelertas, a.a. mirusiosios Stefanijos 
vyras, buvo net Australijos Lietuvių

Katalikų Draugijos Centro V-bos 
narys.

Kelertų giminės liko Lietuvoje, 
Panevėžio apylinkėse, nes ir patys p.p. 
Kelertai yra atkilę į čia iš Panevėžio 
miesto. Mirusiosios sesutė su vaikais 
yra išvežta į Sibirą.

Velionė buvo palaidota Rokwood 
katalikų kapinėse Sydnėjuj. J laido
tuves vieningai susirinko senieji Syd
nėjaus lietuviai palydėti amžinatilsin 
savo tautietę ir bičiulę.

Sydnėjaus lietuvių kaj>elioiias kun. 
P. B u t k u s, kalbėdamas ALB-nės 
Centro Valdybos vardu, pasidžiaugė 
senųjų lietuvių vieningumu ir iškėlė 
mirusios geruosius būdo bruožus, ypač 
pabrėždamas jos vaišingumą. Ji pali
ko nuliūdusius vyrą, sūnų ir dvi duk
teris.

Tebūnie Tau, Stefanija, lengva 
Australijos žemeiėl A.B.

SYDNĖJUj PAMINĖTA RUGSĖJO 
AŠTUNTOJI

.Šiais melais į Tautos Šventės minė- 
jim i Sydnėjaus ir apylinkes lietuviai 
susirinko tikrai skaitlingai. Camjjer- 
,’own d..:-pi jos salė buvo pilnutėlė 
ir dalis tautiečių stovėjo net ant 
laiptų.

Po atidaromosios kalbos, teis. Rini
tas skaitė turiningą paskaitą, o po 
meninės dalies buvo ir šiemet pakar
totos ” P a baigtuvės ”. Visuo
menė vėl galėjo pasidžiaugti lietuviš
komis dainomis ir tautiniais šokiais.

Po iškilmingosios minėjimo dalies 
buvo šokiai, o prieš minėjimą kun. 
P. Butkos atlaikė šventei pritaikytas 
pamaldas. Šventės proga buvo ren
kamos aukos Tautos Fondui.

N.K.

DĖMESIO!
M. L u k a u s k a s praneša gerb. 

klijentams ir pažįstamiems naują 
adresą: 195 Willarong Rd., Caring- 
bah, Sydney: telef: LB7180.

Atstovaujama: gyvybės draudimas 
ir paskolos: radijo aparatai (kelių 
firmų), šaldytuvai, ei. ir gazinės ply
tos. skalbimo mašinos, elektr. ir gazi- 
n:ai vandens šildymo aparatai: piani
nai ir visi kiti muzikos instrumentai, 
O be to, visų rūšių automobiliai — 
nauji ir vartoti.

Geros išsiniokejimo sąlygos. Atva
žiuojame į namus pirkėjui patogiau
siu laiku. Norintiems mokytis muzi
kos, rekomenduojame geriausius už
sieniečius profesorius. Kreiptas paštu 
arba telefonu.

PRANEŠIMAS
★Sydnėjaus Lietuvių Meno Mėgėjų 

Ratelis, plėsdamas savo veiklą, nori 
sustiprinti savo choro pajėgas, stei
giant atskirai mišrų ir vyrų chorus.

Visus dainos mėgėjus maloniai pra
šome atvykti į pirmąją repeticiją š.m. 
rugsėjo mėn. 24 d. (pirmadienį) 8 
vai. vak. Camperdown bažnyčios pa
rapijos salėn.

K. Batūra, 
Liaudies Meno Mėgėjų Ratelio 

Vedėjas.

L a i m i n g i a u s i a d i e n a — 
P i r m o j i S v. K o m u n i j a

š.m. rugsėjo mėn. 8 d., Sydnėjuje, 
baltais rūbeliais pasipuošę vaikučiai: 
berniukai su tautiniais kaklaraiščiais, 
o mergytės su rūtelių vainikėliais, 
lydimi jų tėvelių, su giesme “Jėzau 
pas mane ateiki” . . . kun. P. Butkaus 
buvo įvesdinti į lietuvių parapijos 
(Camperdown) bažnyčią — Pirmosios 

Šv. Komunijos apeigoms.
Per Šv. Mišias, giedotas kun. P. 

Butkaus, vargoninkavo dr. agr. J. 
Briedis, tuo priduodamas vaikučių 
šventei didesnį iškilmingumą. Vaiku
čiams pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. Gaidelis, palygindamas žmogaus 
tikėjimą su degančia žvake, kuri baž
nyčioje dega ramiai, o lauke jos liep
sna ir mažiausio vėjelio blaškoma į 
šalis. Taip ir žmogus, už bažnyčios 
ribų, gyvenimo pagundų blaškomas, 
tolinamas nuo Dievo ir jo įsakymų, 
dažnai nuklysta klystkeliais, bet tas 
pažeistas tikėjimas per išpažintį, at
gailą. ir Šv. Komuniją vėl priartina 
prie Dievo ... Be dienos solenizantų 
— vaikučių, Šv. Komuniją priėmė ir 
būrelis jų tėvų bei kitų tautiečių. Be 
to, kun. P. Butkus vaikučius įšventi
no į Šv. Roažnčių ir škaplierius.

Po pamaldų ir Pirmosios Šv. Komu

nijos vaikučiai parapijos mokyklos 
klasėje su gerb. kunigais, mokytoja bei 
tėveliais pasivaišino prie bendro vai
šių stalo ir sugiedojo pedagogams 
“Ilgiausių metų” . . .

Pirmąją Šv. Komuniją priėmė 11 
vaikučių, būtent: K. Batūra, J. Bal
trušaitis, A. Daudaras, M. Glioner- 
taitė, R. Gumbar-agytė, Matulaitis, E. 
Mažeika, Aid. Petnifinaitė, Alli. Sir- 
gėdas, N. šlefertaitė ir Vyt. Stasionis. 
Kalbamų vaikučių tėvai dėkingi kun. 
P. Butkui ir pasišventusiai Sydnėjaus 
sekmadienių mokyklėlės mokyt, p. 
Daudarienei, parengusiems mažyčius 
prie laimingiausios gyvenimo dienos — 
Pirmosios Šv. Komunijos, kaip kartą 
tvirtino Napoleonas.

Rašančiam apie didingą Pirmosios 
šv. Komunijos šventę, pirmąją tokio 
pobūdžio vaikučių šventę Sydnėjaus 
lietuvhj parapijos bažnyčioje, menasi 
ir jo vaikystės giedrioji diena . . . 
1918 metų ruduo Rusijoje . . . Lie
tuvių būriai ruošiasi grįžti į Tėvynę 
. . . Petrapilio Šv. Kotrynos parapijos 
klebonas kun. Matulionis (vėliau kan
kinys vyskupas) suteikia porai šimtų 
vaikučių Pirmąją Šv. Komuniją — 
brangią dovaną jų tėvams ir atgim
stančiai Tėvynei — Lietuvai . . . Argi 
istorija nesikartoja? . . .

P. Sirgėdas.

MOTERŲ DĖMESIUI!
Moterų madų salionas pra

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

Užsakymai priimami:
143 Auburn Rd., A u b u r n.

Tel. UX6471.
Darbas atliekamas gerai ir 

greitai.
Ten pat reikalinga patyrusi 

siuvimo mašinistė.
L y d i j a Frizz a.

Kana d a p a s i r u o š u .v
Kanados gynybos ministeris parci- 

škė, kad Kanada jau yra dabar pakan
kamai pasiruošusi netikėto karo atve
jui. Ji turinti 26.292 karininkų ir 
kar. kandidatų: 10.323 — karininkų 
aktyvioj tarnyboj, 8618 — razervo ka
rininkų ir 7321 — karo mokyklose.

Be to, dar esą 57.000 karininkų, 
paskutinio karo veteranų, kurie 
didelį patyrimą karo reikaluose.
Rado ginklų

Melbourne tapo sulaikytos

PRANEŠIMAS
A.L.K.D-jos Centro Valdyba viena

me iš paskutiniųjų savo posėdžių nu
tarė patiekti lietuviškajai visuomenei 
sekančius religinio, kultūrinio bei 
pasilinksminimo pobūdžio parengi
mus:

a) priešadventinį vakarą Camper
down parapijos salėje — lapkričio 
mėn. 24 d. (ruošia A.L.K.D.-jos Syd
nėjaus Skyrius);

b) Bendrąsias Kūčias;
c) Tradicinį Naujųjų Metų sutiki

mo vakarą — balių Camperdown pa
rapijos salėje — gruodžio mėn. 31 d.

d) Kojotą iškilų — ekskursijų — ge
gužinių, šūkiu: “Pažinkime Austra- 
!»&•”

★Liaudies Meno Mėgėjų Ratelis 
š.m. rugsėjo mėn. 22 d. 6 vai. 30 min. 
p.p. Camperdown parapijos salėje 
Sydnėjuje kartoja “Pabaig
tuves ”.

Pelnas skiriamas ratelio reikalams, 
k.a. tautiniams drabužiams įsigyti, 
gaidoms nusipirkti ir 1.1. Po vaidini
mo bus šokiai su gera muzika.

Lietuviškoji Sydnėjaus visuomenė 
maloniai kviečiama, nes savo gausiu 
apsilankymu ji parems jaunas meno 
mėgėjų pajėgas.

turį

..v. ....—.— dvi
moterys (motina ir 16 m. duktė), Ita
lijos emigrantės, kurios atplaukė laivu 
Toscana. Australijos muitininkai ra
do jų bagaže, o patikrinus, ir rūbuose 
du revolverius ir amunicijos.

Motina buvo tardoma, bet į visus 
klausimus, kodėl ji atsivežė ginklų į 
Australiją, ji atsisakė atsakyti.

Visas reikalas perduotas Australi
jos muitinės įstaigai išaiškinti.

Mūši] mielos kaimynes ir 
draugės
Stefanijos Kelertienės 
staigios mirties proga, jos vyrui 
Jonui Kelertui ir šeimai šiuo 
reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą

Jonas ir Rakauskai

Buv A.L.K.D.-jos Centro Val
dybos narį p. J. Kelertą ir 
jo šeimą liūdesio valandoje, ne
tekus žmones — motinos, nuošir
džiai užjaučia.v

A.L.D-jos Centro Valdyba.

Naujai atidaryta Lietuvių Photo Studija 
“A L G 1 S" 

kurioje atliekami visi photo darbai, o taip pat priimami iškvietimai 
į pobūvius.

Studijos darbas atliekamas meniškai.
Photo studia “Algis” — K. Žaliūnas ir sūnus, 75A Enmore 

Road, Newtown, Telef.: LA4476.
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E ‘ Savo sandėliuose mes turime ir tuojaus išsiunčiame = 
E lietuvi škai-angšlikus ir angliškai-lietuviš- E
E kus žodynus, talpinančius 70.000 žodžių, spausdintus Lon- E
= done 1951 metais. Kaina 82/8. Pas mus taip pat galima gauti =
E žodynų ir kitokių knygų beveik visomis Europos kalbomis. =
E leigu galima, rašyti angliškai arba vokiškai adresu: =
E J MINERVA I.M.L.kB.S., =
= Import Dept., 26 Moonee St., W.2., Melbourne, Via Ę
E Atsakymui įdedamas 6 penų vertės pašto ženklas. |
...................................................................................................................
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