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SUDUŽUSI LAIME
\. Kai kada ir aš buvau laimingas. 

Skyniau pavasarių pačius gražiausius 
žiedus. Jutau jaunos tėvynės pul
suojantį atgimimą. Turėjau gražią šei
mą ,kurią mylėjau ir jos buvau myli
mas. Puikią sodybą prie vieškelio, ku
riam mano seklyčios langai toli švies
davo. Sodas augino geriausius vaisius, 
bitės nešė saldžiausią medų. O lavai, 
javai savo auksiniu derlium užpildydavo 
mano svirno aruodus su kaupu. Niekas 
parapijoje neturėjo geresnio juodbėrio! 
Su pirma pavasario vaga trykšte tryško 
mano laimė.

Jau 11 metų negaliu surinkti. Be 
ašarų, be aimanų, be prakeikimo^keliauju 
svetimais laukais misdamas svetima duo
na. Išmaldos neprašau, nelenkiu galvos 
prieš svetimus dievus,, bet juntu po ko
jomis vis dar svyruojančią žemę, kaip 
lemtingam biržely. Juntu, kad Į mano 
gyslas kažkas įpylę švino, o į širdį 
įšvirkštė kartelio. Esu benamis. Kar
tais, lyg mažas vaikas stebėdamas vai
vorykštę, sukrykščiu sudužusios laimės 
miražų svajonėse. Ir vėl gili naktis.

Leiskite man gyventi buvusios laimės 
miražu. Neplėškit jos iš rankų. Pavy
das, apkalbos, rietenos, visiškas susmul
kėjimas, kito įsitikinimų niekinimas, ni
hilizmas daužo mano laimės likučius. Ne- 
vokim vienas kitam likučių laimės! Ne
laimės ištikta tauta spiečiasi, buriasi, 
kovoja, nusilpusius pakelia, kad visi dar 
kartą galėtų išvysti laimės spindulių 
blykstelėjimą. Sugriovęs kito laimę, 
pats laimės nerasi. Užsprings! savu pa
vydu ir egoizmu, šiandien juskim savo 
nelaimėje brolį ir seserį, kurie vienas 
kitam gelbėja, padeda, paguodžia, pau
škini esą nelaimingos Tautos vaikai, ku
rių vieningumo negali išardyti nei žemės 
drebėjimas, nei priešų kurstymas.

Mūsų tikėjimas Tėvynės prisikėlimu 
nepalaužtas. Mūsų vilties į laimę dar 
niekas nesugriovė. Mes dar nesam raup
suotųjų saloje, kur grįžimo vartai į lai
mę uždaryti. Mes kvėpuojam nauju pri
sikėlimu. Kvėpuojam nauju pavasariu 
savų sodybų laukuose.

Vai nieks man šio ilgesio neužslopins, 
njeks neišplėš jo man iš širdies. Tikiu, 
kad vieną dieną Tėvynė kelsis iš kančių 
į naujo gyvenimo pavasario rytą. Mes 
žengsim į pirmąją vagą su nauja laime, 
nauja viltimi '''■savam krašte, nešdami 
Tėvynės žaizdoms balzamo, kuris ją pa
kels džiaugsmui ir naujam atgimimui. 
Tikiu, kad, skausmą ir kančią pažinę, 
daugiau įvertinsim savąją laimę savam 
kraštę.

Nežvelk i tėvynę svetimųjų akimis.
Jie peikia, kas ne jų.

Vydūnas.

KORĖJOS KARAS
„ U.N. Command iš Tokijo praneša, kad 
Rusija laikinai nutarusi užšaldyti taikos 

' derybas Korėjoje, ligi paaiškės kai ku
rios politines komplikacijos. Tame pa
čiame raporte sakoma, kad gal būt U.N. 
lėktuvai ir pažeidė bombarduodami neu- 
tralę Kaesong dalį.

Kalbama, kad gen, Ridgway yra gavęs, 
instrukcijas nusileisti kai kuriuose ali- 
jantų reikalavimuose komunistams. Ma
noma, jog tas gali privesti prie kompro
miso Korėjos derybose. Tačiau tuo pa
čiu laiku alijantai apkaltino komunistus 
už aerodromu statymą Š. Korėjoje, o kinų 
gen. maj. Hsieh Fang pareiškė, kad per 
visą derybų laiką aliantai nepaliaujamai 
stiprinasi Korėjoje.

—

LAIVAI
* VIZITUOJA
šeštoji U.S. karo laivyno grupė, kuri 

įeinalį Viduržemioi Jūros laivyno sudėtį, 
vadovaujama admirolo B. Gardener, su 
sunkiuoju kreiseriu Des Moines, įšvyko 
vizituoti Malagos, Barcelonos, Paima di 
Malorcą, Kartageną ir Baleares. Prieš 
kelias savaites minėtas kreiseris vizitavo 
Rijeką (Fiume).

Paul Porter'S (representative of the 
Mutual Security Program) Madride pa
reiškė, kad amerikiečių karinė misija bus 
greitu laiku atsiųsta į Ispaniją, šita 
misija nieko /bendro neturės su politika 
ir Ispanijos valdyniosi forma.

“MŪSŲ PASTOGĖS” TRIJŲ METŲ SUKAKTUVIŲ PROGA NUOŠIR
DŽIAI SVEIKINU REDAKTORIUS, BENDRADARBIUS IR SKAITYTO
JUS, KURIE VIENOKIU ARBA KITOKIU BŪDU PRISIDĖJO PRIE “MŪSŲ 
PASTOGĖS” UGDYMO' IR GERINIMO. KAS YRA PADARYTA — YRA 
VISŲ MŪSŲ DARBO VAISIUS. LAIKRAŠTIS IR TOLIAU SKAITYTOJŲ 
NEAPVILS. DIRBKIME RANKA RANKON IR DIEVAS MUMS PADĖS.

ANTANAS BAUŽĖ

Statistika rodo, kad V. Vokietija pa
sidarė didžiausia mašinų gamintoja Eu
ropoje. Per 1951mi. pirmd pusmetį Vo
kietija eksportavo mašinų už 33 mil. do
lerių. Daugiausia į Švediją, Angliją ir 
Ameriką. Tenka pažymėti, kad per tą 
laiką Anglija eksportavo taip pat už 33 
mil. dolerių, o USA už 96 mil. dolerių.

Politines
Jugoslavijos vidaus reikalų ministeris 

pranešė, kad visi jugoslavai esantieji 
tremtyje gali grįžti namo, be baimės bū
ti apkaltintais ir persekiojamais. Minis
teris savo kalboje paminėjo tik keletą 
politinių nusikaltėlių, kuriems grįžimas 
yra uždraustas.

Buvusiuose aliiantų kariuomenės ma
nevruose V. Vokietijoje pirmą kartą 
dalyvavo vokiečių kariuomenės jungi
niai, daugiausia kaip ūkio ir inžineri
jos kuopos. Vokiečių karininkų laipsnis 
siekia ligi majoro, šitoje karioumeneje 
yra aktyvus tik vienas vokiečių genero
las — Gerhard Schwerin buvęs Adenaue
rio karinis patarėjas.

“Le Monde” praneša, kad prancūzai 
Indo-Kinijoje nuo 1945 m. ligi dabar ko
vose prieš komunistus neteko 28.711 žu
vusiais ir dingusiais iš kurių 1.014 yra 
karininkai.

—o-į—
Jugofilavijos vyriausybė įteikė Vengri

jos vyriausybei notą kaltindama, kad 
vengrų kariuomenė užėmė Mur upėje at
siradusią salelę — upės srovės atskirtą 
Jugoslavijos teritorijos dalį.

© Tito vienoje kalboje pareiškė: “So
vietų Sąjunga yra kraštas, kuriame vyk
doma niekada pasaulio istorijoje nebu
vęs žmonių žudymas. Kur šiandien yra 
Pavolgio vokiečiai? Kas atsitiko sų to
toriais? Kur dešimtys tūkstančių estų, 
latvių ir lietuvių? ... Ir toks likimas 
ištiks kekvieną tautą, kuri pateks Sovie
tų valdžion.” Toliau Jugoslavijos pro
pagandos šefas Milpvan Dzilas per radi
ją pareiškė: “Vietoje laimingo gyveni
mo žmonės gauna pilką mentalitetą. Iš
kyla įniršę nežmoniškos alkoholines pai
kos laimės prasiveržimai, šėtoniškas 
smurtas ir totalinis geležinės kulnies rė
žimas. Šnipinėjimas persimetė į smul
kiausius bendruomenės narelius, kokių 
ligi šiol žmonija neturėjo. Lėkšti triva; 
liški melai demagogija ir surežisuoti 
teismai — su tikslu apgauti paprastus 
eilinius žmones.”

© Skelbiama, kad būk gen. Žukovas 
yra paskirtas tokioms pat pareigoms 
kaip gen. Elsenhoweris. Šiuo metu jo 
dispozizijoje yra 70 divizijų. Jo būstinė 
įkurta Varšuvoje.

© Atvykusieji iš rytų pasakoja, kad 
asmeniniu Stalino įsakymu Karaliaučius 
paverstas stipriausiu Sovietų pylimu 
prieš Vakarus. č>a stovi rinktiniai so
vietų kariuomenės daliniai. ApUkui Ka
raliaučių įrengtes milžiniškos šaudyklos 
ir pratimų laukai.

• Klaipėdos vokiečių laikraštis “Me-1 
merler Dampfboot” duoda savo skatyto- 
jų nuomones apie Klaipėdos krašto atei
tį. Ten vienas Klaipėdos krašto moky
tojas rašo: “Kada Klaipėdos kraštas 
priklausė Lietuvai, mes gyvenome lai
mingus laikus. Lietuvių tauta savo ge
raširdiškumu' daug pagelbėjo Rytprū
siams bėdos metu ir užsitarnavo mūsų 
pagarbą.” Gi “Ostpreussenblatt” rašo
ma, kad Rytprūsiai ir Lietuva yra vieno 
likimo bendruomenė. Mums reikia šitą 
ryšį stiprinti. Kitas skatytojas po ilgų 
išvedžiojimų pareiškia: “geriau su lie
tuviais tėvynėje, negu nekenčiamais sve
čiais svetur,”

šalia šitų pasisakymų yra nuomonių, 
kad Klaipėdos kraštas, be trumpo laiko
tarpio, niekada Lietuviai nepriklausė. 
Net po 1410m. mūšio lietuviai jokių pre
tenzijų į Klaipėdos kraštą nekėlė. 
Klaipėdos krašte gyvenantieji lietuviai 
yra emigrantai iš D. Lietuvos.

----- o------
© 20 Amerikos laikraščių koresponden

tų gavo leidimą aplankyti tą Nevarios 
vietą kur pr. metų pradžioje buvo keli 
atominiai sprogimai. Jie nustebo nera
dę jokių sprogimo pėdsakų. Ryšium su 
tuo reiškiniu, jie iškėlė Įvarių spėjimų 
apie tuos sprogimus, bet nei vieno jų 
Atominė komisija nei paneigė, nei pat
virtino. Manoma, kad sprogimas įvyko 

ore.

naujienos
S Australijos ABC vyr. direktorius, 

grįždamas iš kelionės po Ameriką, Ka
nadą ir Europą, kurios metu jis studi-x 
javo galimumus įvesti televiziją Aust
ralijoje, pareiškė, kad Australija dar il
gai neturėsianti televizijos. Net jeigu 
darbai būtų tuoj pat pradėti, tai vis vien 
tik apie 1952 metų pabaigą galėtų būti i 
užbaigti.

LONDONAS.—Sausio mėn. 30d. nau
jasis Egipto ministeris pirmininkas Ali 
Maher Pasha pranešė, kad jis pasiruošęs 
kalbėtis su alijantais dėl Artimųjų Rytų 
gynimo. Be to, pažymėjo, kad sutin
ka pradėti derybas-su britais dėl Suezo 
kanalo ir britų padėties Egipte.

LONDONAS.—Sausio mėn. 29d. An
glijoje paskelbtas naujas planas gelbėti 
ūkinei Anglijos padėčiai. To plano rė
muose numatoma suvaržyti maisto pro
duktų ir aplamai galimai apkarpyti ne
būtinų prekių vartojimą.

LONDONAS.—Sausio 30d. Admirolas 
Lynde McCormick šiandien pripažintas 
vyriausiu admirolu Atlanto Pakto Orga
nizacijos laivyną. Kaip žinome dėl šito 
posto ilgai buvo ginčijamasi tarp anglų 
ir amerikiečių. Minėtas admirolas yra 
amerikietis. Tokiu būdų dabar Atlanto 
Pakto Organizacijoje vyriausių postų vir
šūnėse randasi amerikiečiai.

Prancūzijos, Italijos, Benelux ir Vokie
tijos ministerial Paryžiuje susitarė, kad 
europiečių armijoje vokiečių pajėgos su
darys 320.000 vyrų įskaitau 6 motorizuo
tas divizijas.

Angių daliniai Suezo kanale buvo pa
rengties stovyje prieš galimą egiptiečių 
kariuomenės puolimą. Tačiau naujas 
inin. pirm. Ali M. Pasha, atrodo, prie to 
neprileis.

Nauja Valstybe
Praėjusių Kalėdų išvakarėse UNO su

kūrė naują valstybę — Libijos karaly
stę. Libijos istorija sena ir marga. 
Amžių slingtyje Libija buvo užkariavę 
įvairių tautų kariuomenės, pradedant 
Aleksandru Didžiuoju ir baigiant italais. 
Italai Libiją valdė nuo 1911m. ligi 1943 
m. kada’ alijantai sužlugdė garsiąją Ro
melio Panzerdivision ir Libiją nerėmė 
UNO globon po angių administracija.

Nustatyti Libijos valdymosi formai 
lemiamos reikšmės turėjo angiai. Ang
lų pasiūlytas anglofilas karalius Moha- 
metas Idris El Mahdi Senussi praėjo 
nesunkiai ir angiai įsigijo dar vieną 
draugišką valstybę Viduržemio jūros 
pakrantėje.

Dabartinį karalių angiai karo metu 
parsigabeno iš Egipto, kame jis gyveno 
kaip tremtinis po nepavykusio senussi 
religinės sektos sukilimo Libijoje, kurią 
žiauriai savo laiku numalšino gen. Gra
ziani. Dabar karalius Idris yra ir Libi
jos religinis vadas. Jis pats yra labai 
pamaldus. Negeria. Nerūko ir turi tik 
vieną žmoną. Savo atsišaukime į tautą 
karalius tarp kita ko rašo: “Maloningojo 
ir gailestingojo Dievo vardu mes šaukia
mės Dievo malonės rasos ir meldžiame, 
kad Dievas mums suteiktų palaimos ir 
nurodymo . . . , nes is tikrųjų visokių pa- 
gelbų šaltinis yra Dievas.”

Libija tęsiasi Viduržemio jūros pak
rante. Rytuose ji susisiekia su Egiptu, 
pietryčiuose su anglų-egiptiečių Sudanu, 
pietuose su Prancūzų Afrika, vakaruose 
su Alžėria ir šiaurės rytuose — Tunizija. 
Libija ploto atžvilgiu yra keturis kartus 
didesnė už Prancūziją (633.040 kv. my
lių). Svarbiausios jos provincijos yra 
Kirenaika, Siaurės Rytų Libija, Tripoli-, 
tanija ir Šiaurės Vakarų Libija. Di
džiausi krašto miestai yra Bengazis 
(45.000), Tripolis (110.000). Tripolis

Gen. Eisenhower pareiškė, kad jo ma
nymu Rusija nelaimėtų globalinio karo, 

! užtai ir Kremliaus vadai dar ilgai gal
vos, kaip užimti pasaulį lengvesniu Dū
dų.

Japonų kariuomenės pajėgos bus pa
keltos Hgi 110.000 vyrų. Salia to kinų 
komunistų užsienių vic-ministeris Chang 
Han-fu pareiškė, kad Japonija norinti 
pasirašyti taikos sutartį su Nationalis- 
tine Kinija.

Sausio mėn. 23d. Dean Acheson parei- 
i škė, kad 'jeigu egiptiečiai puls anglus 
Sueso kanalo zonoje, tai šitas puolimas 
nepalies Atlanto Pakto valstybių.

Sausio mėn. 25d. prancūzų kariuome
nės daliniai Alžerijoje nuskubėjo į Tuni
są malšinti nationalistų sukelto sukili
mo įvairiose krašto vietovėse.

Iš New Delhi pranešama, kad Dr. K. 
I. Singh padarytas sukilimas Nepalyje 
nepavyko. Karaliui ištikimi kariuome
nėj daliniai saugoja vyriausybės įstaigas 
Khatmandu. Sukilimo organizatoriai 
nepagauti. Jie norėjo nuversti karaliaus 
vyriausybę ir jos vietoje pastatyti kraš
tu partijų koalicinę vyriausybę kartu su 
komunistais.

Paryžiuje Višinskis pareiškė, kad Ru
sija visada parems Artimųjų Rytų tau
tas jų išsivadavimo kovoje iš “ekonomi
nio vakariečių dominavimd”.

Britanijos, Prancūzijos, USA ir Sovie
tų Sąjungos ministerial vasario mėn. 21 
d. susirenka Vienoje diskutuoti Austri
jos problemą, šitai problemai išspręsti 
ligi šiol susirinkta 261 kartą ir turėta 
260 posėdžių.

yra krašto sostinė, bet karalius gyvena 
Bengazyje. Tripolis yra senas mįestas 
statytas finikiečių, 19 km. ilgio oazėje, 
apie kurią siaučia lekiančio smėlio dyku
ma. į Tripolį sueina svarbūs keliai iš 
Sudano ir Vidurinės Afrikos. Tripolyje 
yra triumfinė romėnų arka iš 163m. pr. 
Kr^ Tripolis yra didelis tarptautinio su
siekimo uostas ir oro centras.

96% Libijos ploto yra dykuma. Tik 
Viduržemio jūros pakrantėse yra dirba
mos žemės. Klimatas sausas ir karštas. 
Krašto viduje mažiai kada lyja.’ Visoje 
valstybėje yra virš 1 mil. gyventojų, ku
rie gyvena pajūryje. Krašto vidurio 
oazėse randasi tik apie 50.000 žmonių. 
Gyventojų prieauglis nepaprastai dide
lis. Žmonės kalba arabiškai ir priklau
so islamo religijai. Daugelis moka ita
liškai. Iš europiečių daugiausia čia yra 
italų. Libija yra viena iš neturtingiau
sių pasaulio kraštų, nes čia nėra ne tik 
žemės turtų, bet ir medžių, išskyrus pal
mes.

Nuo 1932 m. italai ėmė nepaprastai 
Libiją modernizuoti: nutiesė kelius, su
laikė lekiančio smėlio kopas, įrengė kvie
čių alyvmedžių ir vynuogių plantacijas 
atvežė raguočių ir įsteigė apie 20.000 
gerai sutvarkytų italų ūkių. Italų ka
pitalo dėka kraštas iš nomadinio ūkinin
kavimo paverstas sėsliu ūkininkavimu. 
Italų valdymo laikotarpiu išugdytas ir 
švietimas bei sanitarinė priežiūra.

Arabų lygos sekretorius Azzamas Pa
ša pareiškė, kad atkurtoji Libija yra tik 
anglosaksų marionetė ii- pažadėjo jai 
pagalbėti atgauti “tikrą nepriklausomy
bę”. UNO tačiau Libijai pažadėjo pas
kolą ir technikines priemones reikalin
gas" pakėlimui krašto gerovei. Žodžiu 
ŪNO žada nauja valstybę “pastatyti ant 
kojų.”

J.* Tininis.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1952 m. vasario 4d.

Br. Z u m e r’i s.

Kviprusiu tikimas Carp Slavu Ar žinai kad,
ir germanu

(Tęsinys iš praėjusio „M. P.“ numerio)

buvo tada priimta skelbti žmonėms sup
rantama kalba. Todėl ir Mažojoje Lie
tuvoje norint ar nenorint teko įvgsti lie
tuviškas pamaldas ir išauginti lietuviš
kai kalbančius kunigus. Tam tikslui 
įgyvendinti Albrechtas savo I įkurtame 
Karaliaučiaus universitete 1546 m. pas
kyrė 7 stipendijas lietuvių kunigams 
ruošti. (Vėliau šitų stipendijų buvo pa
didinta ligi 12.) Ruošiant kunigus ir 
norint sėkmingai skelbti tikėjimo tiesas 
žmonėms, neišvengiamai teko spausdinti 
ir knygas. Tačiau pirmosios lietuviškos 
knygos buvo paruoštos ateivių iš D. Lie
tuvos, būtent Abraomo Kulviečio, Stani
slovo Rapagelionio, Martyno Mažvydo 
ir kt. 1570 m. Mažvydas išleido pirmąjį 
lietuvišką katekizmą.

Mažvydo pradėtas lietuviškos rašlla^ 
vos darbas Mažioje Lietuvoje klestėjo li
gi XVIIa. vidurio, šitame amžiuje lietu
vių kalba buvo vartojama net kunigaik
ščio kanceliarijoje, kame buvo keli lietu
viškai kalbantieji raštininkai. Tačiau 
sekančiame šimtmetyje Branderburgo 
elektoriai ima iškelti .lietuvių ir vokiečių 
valstiečių skirtumą. Tačiau nežiūrint to 
lietuviška kalba klestėjo. Lietuviškų 
knygų leidimas nemažėjo. 1653 m. D. 
Kleinas išleido net pirmąją- lietuvių kal
bos gramatiką. Bet čia reikia pasakyti 
kad, ką neįveikė vokiečiai, tai padarė 
gamtos katastrofos. Maras išnaikino 
1/3 gyventojų. Atsikėlę kolonistai gavę 
valdžios pašalpas greit įsitaisė ir galima 
pasakyti pradėjo tikrąją krašto germa
nizaciją. Tačiau lietuviai nepasidavė. 
Nors parapijų bažnyčiose dabar imta 
laikyti vokiškos pamaldos kolonistams, 
tačiau po jų būdavo laikomos lietuviškos. 
Karaliaučiuje, Tilžėje ir Klaipėdoje buvo 
grynai lietuviškomis pamaldomis 
bažnyčia. 1568 m. išėjo įsakymas prie 
kiekvienos parapijos bažnyčios įsteigti 
mokyklą. Karaliaus paskirtas šitų mo
kyklų prižiūrėtojas Lysius sumanė šitas 
mokyklas paversti vokiškomis. Tačiau 
čia į pagalbą lietuviams atėjo patys pa
rapijų kunigai. Mat jie bijojo, kad vo
kiškai išmokę dabai; kalbantieji lietuviš
kai valstiečiai nebus reikalingi lietuvių 
kalbos ir tokių būdų jie automatiškai 
nustos garų vietų lietuviškose parapijose. 
Buvo ir tokių kunigų, kurie tikrai nuo
širdžiai gynė lietuvių kalbos teises. Ly- 
siaus sumanymas nepavyko. Karaliau
čiaus ir Halės universitetų specialios se
minarijos dėstė lietuvišką kalbą besiruo
šiantiems kunigams. Pastatyta 300 nau
jų namų mokykloms. 1730 m. Halės se
minaruos docentas Haackas išleido lietu
višką žodyną ir gramatiką. Pilypas h’ 
Povilas Ruzgiai, paskelbė eile į vokiečių 
kalbą išverstų liaudies dainelių. Į jas tuo
jau atkreipė dėmesį Lesingas, Herderis ir 
Goethe. Tas susižavėjimas paskatino ir 
kitus tirti lietuvių kalbą ir tautosaką. 
Šito pasėkoje surinkta daug lietuviškos 
kultūros lobių. Be anksčiau minėtų Her- 
derio, Goethės ir Lesingo šiltų atsiliepi
mų apie lietuvių liaudies dainas ir pa
čios lietuviškos kalbos grožį, išeina hano- 
verietis Sauerweinas su “Lietuviais esa
me mes gimė . . .” Pasaulinio mąsto 
filosofas Emanuelis Kantas savo įvade 
į lietuvių kalbos gramatiką parašo, kad 
lietuviai yra karališko charakterio, o jų 
kalba yra raktas ne tik į filologijos, bet 
ir istorijos mislę. Gi garsus vokiečių fi
lologas Schleicheris didžiuliame veikale 
4*Geographie Universelle” iškėlė, kad jei
gu tautos vertė būtų matuojama atsižvel
giant į jos kalbos grožį, tai lietuviams 
tektų pirmoji vieta Europos tautų tarpe.

171/-1780 m. Mažojoje Lietuvoje iškyla 
didis lietuvių poetas Kristijonas Duone
laitis. apie kurį šiandien net svetimieji 
pažymėjo; kad. esą jeigu Duonelaičio 

■“Metai” būtų buvę išversti i svetimas 
kalbas anuo metu, tai Duone'aitis būtų 
pasidaręs vienas to metu pasaulinės lite
ratūros šulas. 1726-1775 m. buvo iš
spausdinta net 50 knygų, žodžiu XVIII 
a. yra Mažosios Lietuvos rašybos klestė
jimo laikdtarpis.

Tikrasis lietuvių nutautinimo darbas 
pradėtas XIXa. Jeigu ligi šio laiko Ma
žosios Lietuvos vokietinimu daugiausia 
rūpinosi vietos vokiečiai, tai nuo dabar 
pradeda į reikalą kištis pati centro vai-, 
džia. Laikraščiai pradeda varyti viešą 
agitaciją. Tiesa ir šiuo laiku atsiranda 
vokiečių, kurie nori pripažinti lietuviams 
lygias 'teises. Pa v. anksčiau minėtas 
Kantas net pareiškė, kad vokiečiai turė
tų būti laimingi, jeigu savo valstybėje 
turi tokių kilnių žmonių kaip lietuviai. 
Toliau 1807 m. Napoleono išvytas į Klai
pėdą Prūsijos karalius Fridrichas Wil- 
chelmas III pažinęs lietuvius ėmė rodyti 
savo palankumą. Jo įsakymu j lietuviš
kas sritis buvo skiriami lietuviškai kal
bantieji valdininkai ir įsteigė 6 valstybi
nes stipendijas lietuviams studentams. 
Tačiau tiek šitas įsakymas ir tiek 1844 
m. pakartotas Fridricho Wilchelmo IV 
panašus įsakymas valdžios organų buvo 
ignoruojamas arba stačiai nevygdomas. 
Pav. karalius leido Tilžės gimnazijoje dės
tyti lietuvių kalbą, bet valdžics organai 
ją iš gimnazijos pašalino. Gumbinės 
apygardos mokyklų tvarkvto.ias nuėio vi
sai toli — pašalino lietuvių kalbą iš visų 
mokyklų. Tik mozūro GizeviČiaus rūne- 
sčiu šis karaliui priešingas Įsakymas bu
vo atšauktas, bet pati lietuvių kalba į

mokyklas nebuvo sugrąžinta. 1865, 1872 
ir 1873 m. paties Švietimo minister!© 
įsakymais lietuvių kalba pašalinta iš mo
kyklų yisoje Mažojoje Lietuvoje. 1876 
m. įsakymu valstybinė kalba palikta tik
tai vokiečių. Tiesa Čia vėl įsikišo pats 
karalius, kurio specialiu įsakymu vietos 
žmonių kalba paliekama dar 20 m. Ta
čiau šitas įsakymas pasiliko tik popie
riuje. Karalius lietuvius užstodavo dėl 
jų paklusnumo ir prielankumo, šituo 
prielakumu naudodamies lietuviai išsiko
vojo 1849-1880 m. leisti lietuvišką laik
raštis, kuris skiepindamas lietuviams 
ištikimybę valdžiai ir valdančiam sluoks
niui, iš tikrųjų atliko lietuviškumo mari
nimo darbą.

Tačiau lietuviai ir priešingų įsakymų 
pavėsyje nenuleido rankų. Jau minėto 
Sauverweino darbais ir rūpesčiais dėl 
lietuvių likimo susidomėjo didysis Bis
marko priešas, Vokietijos kataliku parla
mentarinės partijos centro vadas Wind- 
thorstas. Jo ir kitų užtarimo dėka buvo 
įkurta vokiečių mokslo draugija: “Ll- 
tauische Literarishe Gesellschaft”. Bet 
šita draugija nesirūpino lietuvybės išlai
kymu. Jie tikėjo, kad lietuviai yra mir- 
tin einan čia tauta. Lietuvybės gelbėji
mo reikalais paliko rūpintis patiems be
teisiams lietuviams. 1879m. po ilgų ir ne
vaisingų pastangų lietuviai parašė su 16.- 
400 parašų karaliui peticiją reikalaudami 
atšaukti lietuvių kalbos draudimo įsta
tymą. Po dviejų metų gautas atsaky
mas, ' kad dviejuose pradžios mokyklos 
skyriuose leidžiama mokyti tikybos lie
tuvių kalba. Tačiau šitas įsakymas ne
buvo įvykdytas. Tada 1882 m. lietuviai 
kreipėsi su nauja peticija, bet šį kartą 
negauta jokio atsakymo. 1885 m. buvo 
pasiųsta peticija su 27.000 parašų, šita 
peticiją nuvežusi delegacija nebuvo pri
leista pas karalių. 1897 m. į šitą peti
ciją atsakyta, kad susinktais daviniais 
lietuviai nėra skriaudžiami ir karalius 
peteijos netvirtina. Ne gerlasnės sąly
gos buvo ir parlamentarinėje lietuvių ko
voje. Mažoji Lietuva buvo padalyta į 4 
rinkimų apygardas. Tačiau iš vienos 
pusės dėl pačių lietuvių nevieningumo ir 
nesusipratimo, o iš antros dėl vokiečių 
trugdymų, atstovais visada buvo išren
kami vokiečiai. Tik vėliau Klaipėdos 
apygarda išrinkdavo vieną atstovą į im
perijos parlamentą, tačiau savaime sup
rantama jis ne ką galėjo padėti. Kas 
tautinę lietuvių sąmonę ištikrųjų palaikė 
ir saugojo tai tik susipratę lietuviai ir 
kultūrinės Mažosios Lietuvos organiza
cijas. Firm-ausa šiuo atveju (cu:a pa
minėti lietuvički laikraščiai, čia pir
moje vietoje tenka paminėti “Nusidavi
mai apie Evengelijos prasplatinimą tarp 
žydų ir pagonių.” (1832). Toliau eina 
minėtas Kuršaičio prūsiško patriotizmo 
ir monarchizmo idėjomis vainikuotas 
“Keleivis”. Ant grynai tautiško pagrin
do atsistoja 1878 m. šerno redaguojama 
“Lietuviška Ceitunga”, kuri ėmė skelbti 
Mažosios Lietuvos lietuvių bendrumą su 
Didžiąja Lietuva. Tačiau šitos mintys 
sukėlė nepasitenkinimą ir redaktorius 
buvo priverstas laikraštį paversti pap
rastu informaciniu laikraščiu.

Šalia lietuviškų laikraščių buvo lietu
viškos draugijos, kurios deja būdamos 
lietuviškos nevarė stiprią tautinę idėjinę 
kovą, bet dažniausia apsiribojo tik reli
giniais reikalais. Vienaip ar kitaip ver
tinant šitos draugijos vis dėlto stropiai 
saugojo lietuvišką kalbą, pamaldas, gies
mes ir lietuvišką kalbą susirinkimuose. 
Pirmoji stipriau išėjusi ginti lietuvybę 
buvo 1885 m. Tilžėje įkurta “Birutės” 
draugija, kurios tikslas buvo stiprinti 
lietuviškumą ir kelti tautinę sąmonę. 
Šitos draugijos sumanytojai buvo Basa
navičius, šliupas, Zauerveinas, Jankus, 
Bruožis, Mikštas ir kt. Švęsdama savo 
dešimtmetį šita draugija sukūrė “Lietu
vių Giedotojų Draugiją”, kur’ai ligi pa
skutinių dienų vadovavo dar tebegyve
nantis V. Vokietijoje Vydūnas. 1904 m. 
Klaipėdoje buvo Grigalaičio įkurta 
“Sandaros” draugija, kuri jungė visus 
krašto lietuvius.

Aplamai dėl rytinės Rytprūsių dalies 
lietuviškumo ir jos priklausomumo Lie
tuvai istoriniai duomenys nesukelia jo
kių abejojimų. Tik hitlerinės Vokietijos 
keletas “mokslininkų” bandė įrodyti, kad 
buvusieji prūsai ir lietuviai čiame krašte 
yra atėjūnai, tačiau jie visada nutylėda
vo skaudžiausią faktą, kad vokiškas 
elementas Rytprūsiuose turi'tik 200 me
tų tradicijas. Bet vokiečiams ir šito už- 
tanka. . Jie ir dabar tvirtai pareiškia, 
kad šitas kraštas yra vokiškas, apgyven
tas.. vokiečių ii- žydintis po vokiška kul
tūra. Todėl jis besąlyginiai priklauso 
Vokietijai. Taigi vokiečiai savo preten
zijas į Rytprūsius remia tik istoriniu 
kolonizacijos faktu, nežiūrėdami į tai, 
kad jau toli nuo priešistorinių laikų ši
tas kraštas buvo apgyventas lietuvių gi
minių — prūsų. Dar sipnesnių argu
mentų už vokiečius į Rytprūsių kraštą 
turi rusai. Reikalaudami Rytprūsių 
Posdamo konferencijoje rusai tegalėjo 
naudotis pasiskolindami lietuviškus ar
gumentus. Aplamai Rytprūsiai atiteko 
rusams Roosvelto politinės nuovokos trū-

. . . Kiekvienas havajietis per metus 
kalba telefonu 437 kartus. Kiekvienas 
amerikonas — 370 kartų kanadietis — 
361; irlandietis — 360; aleskietis — 327; 
švedas — 313; danas — 259; argenti- 
nietis — 161; norvegas — 156; šveica
ras — 144; suomis — 131; kubietis — 
126; australas — 118. Amerikoje kiek
vienam šimtui gyventojų priklauso 28,1 
telefonas; Švedijoje — 23,9; Havajuose 
— 21,9; Kanadoje — 20,8; Šveicarijoje 
ir Naujojoje Zelandijoje — 19,1; Dani
joje — 16,9; Monako — 14,7^ Irlandijo- 
je — 14,4; Australijoje — 13.9; Angli
joje — 10,7; Sovietu Sąjungoje — 0,7. 
Vašingtone kiekvienam šimtui gyventojų 
tenka 60,6 telefonai; Sydnėjuje — 18.

. . . Jugoslavų partizanai puolė Trie
stą. Maža vokiečių įgula vienoje pilyje 
narsiai gynė miestą. Partizanai paprašė 
anglus vokiečius bomborduoti. Anglai 
sutiko. Nnetrukus anglų lėktuvai sėjo 
bombas ant jugoslavų galvų. Vokiečiai 
gavo iš anglų pranešimą laikyti visomis 
išgalėmis miestą. Netrukus anglai pa
tys įžygiavo į Triestą, šita politinė ir 
miHtarinė “klaida” įvyko 1945 metais. .

kūmo ir geros širdies dėka, kurios dėka 
šiandien pasaulis žengia į naują karą. 
Buvusių karo veiksmų dėka žydintis Ryt
prūsių kraštas paverstas dykuma. Ru
sai progą išnaudoja. Jie pilnai vykdy- 
dam Jono žiauriojo metodus ir priedo 
pridėją azijatišką nationalizmą iš pag
rindų keičia Rytprūsių veidą. Iš Rusi
jos gilumos vežami nauji kolonizatoriai 
ir paskubintu tempu krašte įgyvendina
ma sovietinė ūkinė ir politinė sistema. 
Anksčiau buvęs vokiškai-lietuviškas kra
štas šiandien įgavo ryškų rusišką-azija- 
tišką bruožą. Tiek vokiški, tiek išlikę 
lietuviški vietovardžiai pakeisti rusiškais 
—sovietiškais: Karaliaučius — Kalinin
gradas; Tilže—Sovietsk; Ragainė— 
Sverdlovsk; Įsrutis—černiakov; Plliava 
—Baltijsk ir t.t. Pagal iš Rytprūsių 
ateinančius paskutinius davinius senieji 
krašto gyventojai sudaro mažumą. Ru- 
saisjau suspėjo privežti sau patikimes
nių gyventojų. Jie per kelis metus sus
pėjo sunaikinti tai, ką lietuviai buvo čia 
sukurę per eilę šimtmečių ir vokiečiai 
paskutinių šimtmečių bėgyje. Ką šian
dien apie Rytprūsius galime pasakyti 
tai, kad rusai jį pavertė ne tik de jure, 
bet ir de facto integraline Sovietų Są
jungos dalimi. Žinoma šitas dalykas 
yra laikinas ir jis nepakeičia pačio isto
rinio fakto esmėje.

Šalia vokiečių ir rusų savo pretenzijas 
į Rytprūsius reiškia ir lenkai. Lenkų 
pretenzijos į visą Rytprūsių kraštą 
„lindžlamcs praeL.es įvykiais, kurie at
sitiko lietuvių-lenkų valstybinės unijos 
šviesoje. Ligi šiol lenkai nenori pripa
žinti pagrįstas lietuvių pretenzijas į lie
tuviškas rytines Rytprūsių sritis, bet no
ri visą kraštą ligi Nemuno vagos paim
ti savo kontrolėm šitokios lenkų pre
tenzijos nieko gero nežada būsimų atei
ties įvykių eigoje. Dar daugiau. Ryt
prūsių istorija rodo, kad Rytprūsiai nė
ra vokiečių arba rusų ekspansijos vai
sius, bet istorinis lietu
vių ir 1 e n kų nesutarimo 
kūdikis. Lietuviai ir lenkai rody
dami gerus kaimyninius norus galėjo jau 
seniai likviduoti Rytprūsių probleipą sau 
palankia prasme ir tai ne vienai dienai 
bet visiems amžiams. Lietuviai ir len
kai Rytprūsių klaus’mą galėjo išpręsti 
tuojau po Žalgirio kautynių. Tą patį 
jie galėjo padaryti 13-kos metų karo 
metu ir penkiems šimtams metu pras
linkus Versalio pilyje po pirmo Pasauli
nio Karo. Tačiau Ūgi šiai dienai, ypa

tingos lenkų laikysenos lietuvių atžvil
giu dėka, Rytprūsų likimas duonelaitiš- 
kai kalbant yra: “žiemos Šaltos ledus 
pargriaudamas juokiasi.”

Pabaigai šitų palaidų minčių eilėie 
liudijančių skaudų lietuviškos žemės li
kimą. šiandieninės situacijos dėka nieko 
nelieka pasakyti, kaip pakartoti mūsų 
poeto lūpomis Ištartą amžinąjį buvimo 
dėsnį: keičias rūbai margo svieto, stip
rus griūva, silpnas kelias. Gi šalia to 
peršasi taikli Jules Vernes fantastinio 
romano pasirodžiusį fantastinės tikrovės 
pranašyste. Ten vienas fantastas rašė, 
kad griuvėsiais pavirs Europos miestai 
ir žūs ištisos tautos. Vokiečiai atsidurs, 
prie Maskvos ir Egypto; ateis prie Vol
gos ir Nilo krantų; įlips į Kaukazo ir 
Olimpo kalnus. Rusai užims Berlyną, 
Vieną, Budapeštą, Prahą. Paskui susi
grupuos pasaulio tautos į dvi grupes il
ties Viduržemio jūra prasidės pasaulyje 
nebuvęs kruvinas karas, po kurio tautii 
ir valstybių gyvenamos vietos ir ribos 
pasikeis tiek, kad viršys visokią žmo
gaus fantaziją . . .

Atnešė teutonas tau kadaise kryžių

Ir Dievo žodžiu pridengtas klastas...

Tu šiandie lygiai priešų suspausta 
varguole

Kantri, širdie po pilką rudinę . . .

■ (Kcssu Aleksandriškis)
----- -o-----

. . . Vienas Pietų Afrikos gyventojas 
Faręira turėdamas 97 metus sugalvojo 
apsivesti penktą kartą. Savo žmona pa- 
sirnko savo marčios seserį, kuri tekėjo 
jau trečią kartą. Šitokiu būdu jis pasi
darė savo anūkų dėde, o marčiai svainiu. 
Jo ketvirtoji- žmona buvo turėjusi su pir
muoju vyru dukterį, kuri ištekėjo už da
bartinės penktosios žmonos antrojo vyro 
sūnaus.

. . . Vienas vokietis gavęs mokesčių 
inspekcijos pakvietimą sumokėti kelias 
markes žemės mokesčių ant gautojo pak
vietimo užrašė “idijotai” ir pasiuntė mo
kesčių nspekcijai. Netrukus gavo atsa
kymą su 15 markių pabaudos už valsty
binės įstaigos įžeidimą. Ūkininkas ant 
šito pakvietimo užrašė — “superidijo- 
tai.” Netrukus gavo baudos 25 markes. 
Ūkininkas įpykęs vėl užrašė — “dris
kiai” už ką gavo atsakymą su 35 mar
kėmis baudos. Ūkininkas nutarė dau
giau nerašinėti ir sumokėjo mokeščius 
su 75 markėmis baudos.

. . . Neseniai Bramtone, Kanadoje, 
buvo atšvęsta pasaulinis karvės rekor
das. Šita karvė per metus davė 35.314 
svarų pieno iš kurio buvo sumušta 1.260 
svarų sviesto. Karvės pagerbimo puo
toje dalyvavo 200 žmonių ir pasakyta 
daug jautrių kalbų juodmargės atresu. 
Svečiai pokylio metu buvo tiek kilnūs, 
kad nevalgė jautienos, bet tik kalakutų 
mėsą.

. . . Portugalijoje yra 43,9 tonos nacių 
aukso. Anglija, Amerika ir Prancūzija 
svarsto kaip prie to aukso prietl ir ką su 
juo daryti. Toliau yra gandų, kad na
cių sugrobti turtai iš žydų ir okupuotų 
Europos kraštų randasi Austrijos Al
pėse iš kurių apmokama dabartinė na
cių veikla.

. . . Mississippi upės slėnyje atkasti 
indljonij kaimo likučiai maždaug loOOm. 
pr. Kr. Manoma, kad čia bus atidengta 
nežinomos mokslui medžiagos iš indijonų 
gyvenimo, čia tenka pažymėti, kad Ko
lumbui atvykus į Ameriką inkai ir ma
jai buvo sukūrę aukštas kultūras ir civi
lizacijas. Europiečiai iš jų pasiskolino 
bulves, pamidorus, gumą ir ųuinlną. 
Kolumboi laikų indėnai mokėjo gaminti 
guminius batus ir sviedinius. Europie
čiai tik po kelių šimtmečių po Amerikos 
atradimo suprato gumos vertę.

. .k. Didžiulėje Colliers enciklopedijoje 
išleistoje 1950m. New York, be kitų žinių 
apie Lietuvą randame pažymėta, kad 
Lietuvos sostinė yra Vilnius (Vilna) su 
208.000 gyventojų. Sekanti didieji Lie
tuvos miestai yra: Kaliningrad (Konigs- 
berg) turintis 368.400 gyv., Kaunas 
(Kovno) — 152.365 gyv., Tilzit — 57.286 
gyv. ir Klaipėda (Memel) su 41.189 gy
ventojais.

. . . JTO speciali komisija surinko, 
jog be Sovietų Sąjungos vergija plačiai 
gyvuoja pasaulyje. Įvairiu būdu prakti
kuojami žmonių pirkimai, adoptavimas', 
skolininkų pavergimas ir t.t. yra gyvi 
Prancūzų ir Belgų kolonijose. Kinijoje 
ir Japonijoje bei Afrikoje žmonų pirki- 

I mas yra nuolatinis reiškinys. Senojo 
I tipo vergystė, kur žmogus laikomas 
parduodama preke, yra gyva arabų pa
saulyje ir Marokp.

. . . JAV planuoja įvesti naujus dole
rinius banknotus pagamintus is nylon. 
Šitokie pinigai bus ųesuglamžomi, nesu
draskomi ir svarbiausia neįmanoma suk
lastoti. Higienos atžvilgiu juos bus ga
lima plauti daugelį kartų ir kiekvienas 
galės turėti “švarių pinigų.”

. . . Fulton Sheen, kuris yra vienas 
geriausių JAV katalikų kalbėtojas, pro
fesorius, filosofas ir rašytojas praėju- * . 
siais metais gavo 742.227 laiškų liečian
čių įvairius opiuosius dabarties gyveni- 
mo klausimus. «

. . . Antropologinis institutas Čikagoje 
po ilgų skaičiavimų prlėio įsitikinimo, 
kad per 100 praėjusių metų žmonių ūgis 
padidėjęs 4 cm. Instituto nuomonė žmo
nių ūgis ir toliau didės.

. . . Prėjusiais metais Atėnų miesto 
aikštėje, ten dirbanti amerikiečių archeo
loginė ekspedicija, aptiko 13 kapų, kurie 
yra 3.500m. senumo. Šitie atidengimai 
duos daug pamatuotos medžiagos apie 
atėniską to laiko kultūrą apie kurią da
bar turima menkai žinių, bet yra ženklų, 
kad čia tada klestėjo aukšta civilizacija 
ir kultūra.

. . . Viename Amerikos Konsulate . 
įvyko šitoks pasikalbėjimas tarp DP ir 
konsulo: “Ar nekenti bolševikų” — klau
sia konsulas “Labai nekenčiu.” “O ką 
darytum, jeigu i tavo rankas atiduotų 
Staliną”? “Le ščiau jam pereiti visas 
emigracines komisijas į USA” — atsakė 
DP.

PAGAL PEILĮ IR ŠAKUTĖS
Raudonannietis atjojo pas ūkininką ir 

paprašė valgyti. Kad padarytų didesni 
įspūdį, ištraukė kardą ir padėjo ant sta
lo. Ūkininkas išėjo iš trobos ir netrukus 
sugrįžo su mėšlinėmis šakėmis, kurias 
padėjo šalia kardo:

— Ką tai reiškia? — paklausė raudo
narmietis.

— Prie didelio peilio reikia ii- didelių 
šakučių, — ramiai atsakė ūkininkas.
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ŪKIO KRIZE GRASO PASAULIUI
Karui pasibaigus Europos valstybės 

buvo taip ūkiškai nuteriotos, kad USA 
iniciatyva buvo suorganizuotas “Mar- 
shallio* Planas”, kurio pagalba pavyko 
Europą apsaugoti nuo ūkinės katastro
fos. Tačiau šitas planas neišsprendė 
pasaulinės ūkinės problemos, kuri ypa
tingai aštrėja šiuo laiku.

Šias eilutes rašant Britų imperijos 
ūkio specialistai Londone svarsto kaip 
išeiti iš susidariusios padėties. Anglijos 
ir dominijų iždai yra sunaudoję dolerių 
atsargas už kurias tegalima nusipirkti 
žaliavų gamybai.

U SA prezidentas $ių metų pradžioje 
vėl prašė pakelti mokesčius, kad būtų 
galima finansuoti Korėjos karą ir apgin
klavimą. Savaime aišku, makeščių pakė
limas apsunkina dirbantį ir tuo kelio ne
pasitenkinimą.

Prancūzijoje dėl ūkinių sunkumų val
džia keičiasi kuone trys mėnesiai. Bel
gija kovoja su infliacijos pavojumi ir 
nesuranda būdų jai nugalėti. Vokieti
joje, Italijoje ir Japonijoje vyriausybės 
kovoja su bedarbe, nes karui pasibaigus 
gyventojų padaugėjo, o darbo galimybės 
sumažėjo.

Viso Šito pirmoji priežastis yra gink- 
lavimasis. 20-30% visu žaliavų ir darbo 

, jėgos skiriama apsiginklavimui. Kad bū
tų gaminami ginklai turi būti nutraukta 
namų statyba, drabužiams ir maistui. 
Apie tre?dalis šiuo metu reikalingų nau
dojimui prekių skiriama apsiginklavimo 
labui. Salia to ginklavimui išmetamos 
milžiniškos sumos. Pasaulinėje rinkoje

GEN. VLASOVAS
Vlasovas, sovietų raudonosios armi

jos generolas, 1941 m. vokiečių paimtas 
į nelaisvę, tarėsi suvaidinsiąs isto
rinį vaidmenį. Jis tikėjosi nacinės Vo
kietijos padedamas, pasieksiąs tai, kas 
prieš ketvirti šimtmečio dėl per menkos 
britų ir prancūzų paramos nebuvo pavy
kę Vrangenui ir Denikinui. Jis buvo 
įstojęs į Hitlerio tarnybą ne iš simpa
tijos nacionalsocializmui ir ne iš meilės 
Vokietijai: j-s norėjo išvaduoti Rusiją 
nuo Stalino ir padaryti ją stiprią bei 
galingą.

Jau 1942 m. Vlasovas pamatė, kad jo 
misija pasmerkta nepasisekti. Jis buvo 
eilę kartų kalbėjęsis su Hitleriu, Goe- 
ringu ir Goebbelsu. Dažnas tų pasi
kalbėjimų buvo audringas. „Ar Tams
ta manai, jog mes tokie kvailiai ir idi- 
jotai, kad atstatytume nepriklausoma, 
didelę ir stiprią Rusiją su galinga armi
ja?“ pasąkė jam Goebbelsas vieną dieną 
1942 m. gruodžio mėn. Po kelių savai
čių tas pats Reicho propagandos minis
teris Vlasovui priminėjo „neužmiršk, 
Tamsta, kad juridiškai esi vokiečių ka
ro belaisvis“.

Su tuo belaisviu trečiojo reicho galvos 
tepradėjo iš naujo kalbėtis po Stalingra
do katastrofos. Goeringas pareikalavo, 
kad jis sudarytų 30 rusų divizijų: pats 
Hitleris tada prižadėjo jam sukurti ne
priklausomą Rusiją, su kuria po karo 
Vokietija pasirašysianti sąjungos su
tarti. Ribbentropa am parodė net 
tokio', sutarties projektą. Tačiau ne
trukus po to Vlasovas iš von Becko su
žino, kad to projekto nuorašas duotas 
japonų pulkininkui Ušigavai, kuris Jį 
persiuntė japonų ambasadai Stockhol- 
me, kad toji parodytų draugei Kolontai, 
sovietų pasiuntinei Švedijoje. Schulen- 
burgas, ligi 1941 m. birželio 22 d. vokie
čių ambasadorius Maskvoje, Vlasovą įs
pėja, kad tečiojo reicho valdovai su juo 
žaidžia Jam pavojingą žaidimą: „Aš ži
nau“, kalbėjo jam vokiečių diplomatas“, 
kad Ribben tropas jus ir visą jūsų armi
ją rengiasi išduoti sovietams, jeigu tik 
Vokietija galės pasirašyti separatinę 
taiką su Sovietų Sąjunga“.

Vargšas Vlasovas įveliamas ir i in- 
trygas, kurias wermachto generolai ren
gia prieš Hitlerį. Von Beckas (kuris, 
kaip ir Schulenburgas, po 1944 m. liepos 
x tentą to savo gyvenimą baigė kartu vė
le) jam išdėsto savo ir savo draugų pla- 
ią: wermachtas pašalinsiąs Hitlerį, li
kviduosiąs idijotus“ (Ribbentropa ir 
joebbelsą) pasirašysiąs separhtinę tai
ką su Angliją ir JAV ir visas pajėgas 
mesiąs prieš sovietus. Stalino valdžia 
žlugsianti, ir busianti pastatyta nauja 
vyriausybė, „vadovaujama raudonosios 
ironijos generolo Vlasovo, Vokietijos są- 
iunginiko!“ Vlasovas, patekęs į vokie
čių tarpusavio peštynių sūkurį, kur vieni 
ivajoja apie separatinę taiką'su anglo
saksais, kiti su sovietais, liūdnai sam
protauja: ,Tie žmonės pradeda suprasti, 
kad karas jau pralaimėtas“. O Vokieti
jai pralaimėjus, griūva ir visi jo, Vlaso
vo, planai. •

Vienas ir jo artimų bendradarbių, 
Kazlovskis, — tamsi asmenybė, kaip pa
sirodė, visą laiką sovietų šnipas, po karo 
su didele garbe Maskvos priimttas, — 
kiek įmanydamas stengiasi Vlasoyą de
moralizuoti. 1943 m. sausio mėn. — 
Stalingrado tragedijai neišvengiamai ei
nant į epilogą — jis jam kalba: „Žinai 
ką, Vlasovai, mes žuvę: viskas eina vel
niop!“ Tų pačių metų gegužės m. jis 
įtikinėja Vlasovą, kad Stalinas pasi
darė tikrasis rusų tautos herojus, nes jis 
realizavo istorinius rusų siekimus. Kaz
lovskis išsiskyria su Vlasovu,, bet Jam 
pataria eiti savo likimo keliu iki galo: 
„Kai raudonoji armija pasirodys, čia, 
Vokietijoj, Čekoslovakijoj, Vengrijoj.

prekės sumažėja trečdaliu, o žmonių per
kamoji galia ne mažėja, bet išmetant į 
apyvartą ginklavimui skirtas sumas, ata
tinkamai didėja. To pasėkoje kyla kai
nos, graso infliacija ii* t.t.

Antroji sunkumų priežastis yra ūki
nės pasaulio sistemos suardymas. So
vietų Sąjungai užgrobus milžiniškus mū
sų planetos plotus su masėmis žmonių ir 
vesdama antarkinį ūkininkavimą, gele
žinės uždangos dėka, sugriovė pasaulinę 
ūkio organizaciją. Vengrijos kviečiai 
nustojo maitinę Europą. Rumunijos 
nafta teka į rytus. Persijos rafinerijos 
visai sustojo. * Milžiniška Kinijos rinka 
ii* Mandžiūrijos žaliavos yra daugiau 
neprieinamos seniesiems savininkams.

Trečioji ir didžioji sunkumų priežastis 
yra Sovietų Sąjungos organizuojami 
streikai ir neramumai visuose pasaulio 
kraštuose. Galima būtų suminėti dar 
visa eilę priežasčių, tačiau kiekvienas 
skaitytojas tuojau pastebės, kad čia- su
minėtos priežastys galima suvesti Į vie
ną integralą, kurio vardas — tarptauti
nis raudonasis komunizmas su sostine 
Kremliuje. Komunistinė galybė remda
masi idėjine, militarine ir ūkine jėga de
da visas pastangas, kad visą mūsų pla
netą perimtų į saSro kontrolę ir sunai
kintų per tūkstantmečių kurtą krikščio
niškąją kultūrą ir pasiektą žmonijos 
ūkinę gerovę. Kol šita šėtoniškoji galy
bė egzistuos bent kurioje formoje, tol 
nebus jokios ūkinės gerovės ir kilimo.

Islamas kyla
šalia kitų politinių faktorių šiandieni

niame politikos teatre vis dažniau ir daž
niau pasirodo islamo pasaulio vardas. 
Islamas šiandien skaičiuoja apie 400 mil. 
Nusitęsiantis nuo Moroko ligi Indonezi
jos, Korano pavėsyje, sudaro teoretišką 
valstybę. Šitas blokas kaip vienetas nė
ra pavojingas ir jo laikotarpis, kaip ko
votojo prieš krikščionybe, jau yra praė
jęs. Tačiau pavojus randasi iš kitos pu
sės. Jis kyla iš to, kad užpakalyje šito 
savyje nevieningo bloko žaidžia juodoji 
ranka. Islamo blokas visą laiką yra di
desnėje ar mažesnėje vakariečių kontro
lėje arba priklausomybėje. Tas savaime 
aišku negali nerūpėti Kremliui, kuris nuo 
Rusijos iškilimo laikų negali atsisakyti 
streteginių punktų esančių islamo pasau
lio plotuose. Kremlius niekada 'neati
traukia rankų ir visada stengiasi išnau
doti kiekvieną progą, kuri įgalintų va
kariečių susilpnėjimą ir tuo pačiu Rusi
jos įtakos didėjimą tuose pačiuose plo
tuose. Ypatingai sustiprėjo įvykių grali 
dinė paskutiniu laiku. Net kai kurie 
prancūzų ir anglų laikraščiai tvirtina,

kad sovietai islamo pasaulyje nori su
kelti antrą Korėjos situaciją. Sekant 
įvykius TunezioJe, Prancūzų Afrikoje, 
Persijoje, Egipte, Irake ir kitur šitokia 
mintis peršasi savaime. Kremliaus po
litiniu! blefui nesudaro kliūties tai, kad 
penkiose Sovietų Sąjungos respublikose 
islamas paskelbtas anti-revoliucinis ir 
bet koks ten gyvenančių tautų savaran
kus judėjimas yra nuslopinamas bruta
liausiomis priemonėmis. Sovietai visada 
pažada pagalbą islamo tautoms išsiva
duoti iš vakariečių globos. Jie propa
guoja islamo pasaulio bloko reikalingu- 
mą ir žadina atskirų tautų nationalisti- 
niuš judėjimus, tačiau tik tiek toli, kiek 
tai reikalinga sovietams. Tam tikslui 
jie organizuoja atatinkamas fantaštis- 
kas, nesavarankiškas ir neatsakomingas 
organizacijas: “Egipto brolių draugija” 
Egipte, “Fadazijam Islam” — Persijoje, 
“Šventojo Karo organizacija” — Pales
tinoje ir Jordane ir t.t. Su šitų organi
zacijų pagalba sovietai tiesioginiai ar 
netiesioginiai kelia neramumus arba pa
šalina jiems nepageidaujamus asmenis. 
Tik keletos mėnesių laikotarpyje terori
stų auka tapo Persijos ministeris pirmi
ninkas gen. Razmara, Jordano karalius 
Abdulah, Paskitano ministeris Ali Khan 
ir eile kitų. įvairiomis teroristų orga
nizacijomis naudodamies sovietai siekia 
vienintelio tikslo — susilpninti vakarie
čiu itaką ir tada susiskaldžiusiame isla
mo pasaulyje uždėti savo “tvarkos ir glo
bos” ranką. įvairūs politiniai judėjimai 
šiuo laiku vakariečiams kelia rimtų rū
pesčių islamo pasaulyje. Kaip visa tai 
nuvyks —, parodys netolima ateitis ir 
:r.i daugiausia nuo to, kiek pačios isla
mo tautos supras realų pavojų ne iš va
kariečių, bet iš naujų “globėjų” šiaurėje.

Oro bazių tinklas
Šiaurės Atlanto Taryboje numatytas 

visas tinklas nuo Norvegijos iki Itali
jos, bet daugiausia jų užplanuota pasta- 

I tyti Prancūzijai. (Maždaug 1 bi
lijono dolerių). JAV norinčios jūrų ba

zių Cadiz — į šįaurės vakarus nuo Gib
raltaro, Cartagena — Viduržemio jūro
je, Ferrol — Biskajos įlankoje, į šiaurę 
nuo Portugalijcs, ir Santa Ciruz de Te
nerife — Kanarų salose. O oro bazių 
JAV nori Madride, Barcelonoje, Seville 
ir gal Valencijoje bei Lugo, pietvaka
riuos nuo Ferrol.

Geležinis apsupimo žiedas apie visą 
Sovietų Sąunga, pradedant nuo' šiauri
nių Norvegijos krantų ir baigiant šaltą
ja Aliaska, jau baigiamas nukalti ir ne
trukus pradės spausti iš'visų pusių.

Kas Nušovė Liaquat Ali 
Khan?

Pakistano premjero žudikas Said Ak
bar yra afganas. Jis buvo užsiregist
ravęs Pėsevaro policijoje kaip svetim
tautis.

Prie- savęs jis turėjo 2040 rupijų 
(apie 200 sv. sterlingų) ir 10.000 rupijų 
buvo rasta jo bute Mottamade. Pakis
tano vidaus reikalų ministerija tuo faktu 
remdamosi teigia, kad Said Akmar buvo 
paprastas žudikas.

Tarp jo popierių rastas šiaurinio Pa
kistano žemėlapis, rodąs kai kuriuos 
strateginius punktus ir laiškas, rašytas 
persiškai.

Taip pat patvirtinta žinia, kad Afga
nistano konsulas Peševare, Abdul Qua- 
jum Khan paslaptingai dingo prieš aten
tatą.

-s—n—
»

Rusu Išgrobtieji Meno 
Kuriniai

Vokiečių muziejų direktoriai apskaį- 
čiavo, kad iš rusų zonos komunistai pag
robė ir išvežė per 900,000 meno kūrinių. 
O tarp šių kūrinių yra neįkainojamos 
vertės. brangenybių, pradedant Siksto 
Madona ir baigiant ■ Pergamo altorium 
(tai monumentalus senovės graikų pas
tatas, kurį vokie?ių archeologai atkasė 
Maž. Azijoj ir atsigabeno į Berlyną).

Ir šiendię niekas nežino, kur šie tautų 
kūrybos šedevrai dingo.

kada prasidės baigiamoj kova, trenk 
vokiečiams smūgį į nugarą, padaryk 
paskutinę paslaugą raudonajai armijai! 
Tai išpirks atleidima ląvo kariams. 
Tau asmeniškai nebus atleista, ir am
nestijos sau tu nė nelauk. Tačiau mir
damas,tu išgelbės! savo karius, ir tai 
bus tavo paskutinis pasveikinimas 
triumfuoančiai tautai“.

Atrodo, kad Vlasovas paklausė Koz
lovskio patarimo. Jis išdavė vokiečius, 
be kitko, 1945 m. kautynėse ties Praha. 
Generolas Meandrovas ir eilė kitų jo 
bendradarbių pasielgė kaip ir jis. Ta
čiau jo ir visų asmeninis likimas jau 
buvo nuspręstas.

, MARŠALO VALIA1 
Paskelbtas mirusio karo kalėjime, 

Yen saloje, marš. Petain testamentas. .
Jis pageidavo būti palaidotas Deau- 

mont karių kapinėse prie Verdun, neno
rėjo, kad prie jo kapo būtų sakomos kal
bos ir dedami vainikai. Gyvas būdamas 
nuo siūlomo pastatyti jam paminklo atsi
sakė, o jei toks būtų statytas po mir; 
ties, tai turi vaizduoti jį, spaudžiantį 
eiliniam kariui ranką. Ar bus sitas tes
tamentas įvykdytas — neskelbiamas.

----- o-----

MOTERYS UNIFORMOJE
Karo tarnyba moterims yra įvesta tik 

Izraelyje, Čilėje, Turkijoje, Pakistane. 
Sunkiausia ir griežčiausia karo tarnyba 
moterims yra Izraelyje, kur visos mer
gaitės tarp 18 ir 25 metų turi kareiviauti 
dvejus metus. 'Todėl visos miesto gatvės 
yra pilnos jaunų uniformuotų žydaičių. 
Nuo karo tarnybos neatleidžiama ir 
griežtai religingos mergaitės, kurioms 
religija draudžia nešioti ginklą.

Visai priešingai yra Liuksemburge, 
Belgijoje, Urugvajuje, Gvatemaloje, San 
Salvadore, Egipte, Sy rijoj e ir Siame. 
Ten moterims draudžiama bet kokia ka
riška tarnyba.

Didžiosiose valstybėse dažnai karo 
tarnyba yra privaloma ir moterims An
glija, Amerika ir Sovietų Sąjunga pas
tarojo karo metu buvo mobilizavusios 
daug moterų, Vienas vyras iš Chicagos, 
Jake Macchia, persiskyrė su savo žmona 
vien dėl to, kad ji, tarnaudama Ameri
kos kariuomenėje, buvo gavusi leitenan
to laipsnį ir reikalavo, kad jos vyras, iš
sitempęs kaip styga, jai pasakytų “La
bas rytas”.

Laikraščio klausimai,
Italų laikraštis “Realta sociale d’oggį” 

išspausdino C. Pagani straipsnį, 
ji^ nagrinėja — darbininkų atsakymus 
į du to paties laikraščio ankščiau pateik
tus klausimus: 1. Ar manai, kad tavo 
vaikai išaugtų geresni be religijos? 2. 
Kokį tu pageidautumei turėti kunigą? <

Į klausimą: “Ar manai, kad tavo vai
kai išaugtų geresni be religijos?” atsakė 
1025 arba 97,15% “ne”. Tik 6 arba 
0,5% “taip”. 24 arba 2,3A nedavė aiš
kaus apsisprendimo.

I klausimą: “Koki tu page'dautumei 
turėti kunigą?” 23,14% pareiškė, kad 
esą patenkinti tokiais, kokie yrąs 50,28% 
norėtų, kad kunigai būtų šventesni, to
bulesni. 19,23% smarkiai kritikuoja, 
primesdami savos naudos ieškojimą ir 
politikavimą. Likusieji arba visai į ši 
klausimą neatsakė, arba jų atsakymai 
neįskaitomi.

Naujienos
— Los Angeles metinėje meno paro

doje, kurioje buvo išstatyta 2.000 eks
ponatų. Šitoje parodoje lietuvis dail. 
P. Puzinas dalyvavo jury komisijoje.

— Komp. J. Gaidelis sukūrė sonetą su 
smuiku ir fortepijonu.

— Latvių-Lietuvių Vienybės’ Centro 
valdybos rūpeščiu Muenchen-Ottobrunn 
įstegtas Baltijos Centrinis Knygynas, 
kuris susidės iš knygų žemėlapių, archi
val i jų ir foto nuotraukų medžiagos.

— Tremtiniai studentai iš Niujorko ir 
Bostono savo lėšomis vyksta Vokietijon, 
kur tikisi studijuoti Laisvosios Europos 
Universitete.

— “Lietuvių Dienos” suruošė didelį 
literatūros vakarą. Vakaras buvo fil
muojamas.

— Argentinoje Dr. A. Zotovas ir Dr. 
J. Kuncaitis gydytojų suvažiavime Kor
dobos universitete skaitė paskatas TBC 
institute.

— Pian. A. Kuprevičius dienr. “EI Te- 
ritorio” pakviestas suruošė 5 koncertus 
Argentinoje ir Paragvajuje.

— “Ventos” leidykla baigia išspaus
dinti A. Vaičiulaičio rinktinius raštus.

— Leidykla “Vaga” išleido M. Vait
kaus bolševikų laikotarpį vaizduojančią 
novelę “čh-ikšas Siautė.”

— Vyt, Alantas parašė komedija “Ra
gučio šaltinėlis” ir istorinę tragediją — 
“Mindaugas.”

— N. Mazalaitė priimta nariu į The 
Gallery of Living Catholic Authors.

— A. Škėma parašė nauja prozos vei
kalą “šventoji žeme.”

— Daumanto “Partizanai už geležinės 
uždangos” rūpinamasi išleisti vokiškai 
ir prancūziškai.

— Sovietų spauda praneša, kad Lietu
voje yra 1G visasąjunginės vertės pamin
klų: Mikalojaus bažnyčia Vilniuje, šau
lių bažnyčia, Trakų pilis, Raudonės ir 
Gelgaudo pilys, Petro ir Povilo bažny
čia Vilniuje ir t.t. Kiti 500 istorinių 
paminklų tėra tik respublikinės reikš
mės ir nesaugojami.

— L. Vismantas Vokietijoje pasižy
mėjęs knygų leidėjas yra numatęs USA 
išleisti visą eilę žymių rašytojų kūrinių.

— JAV Kongreso informacinis biuleti- 
nis praneša, kad prof. Vaclovas Biržiška 
Kongreso bibliotekoje dirba kaip slavų 
skyriaus patarėjas. Kongreso bibliote
koje jis paruošė lietuvius liečiančios 
medžiagos apžvalgą.

— Jurgio Jankaus “Velnio bala” iš
leista vokiškai. Taip pat baigiama iš
versti Jurgio Savickio “žemė dega”.

— Jurgis Jankus “Gabijos” laidyklai 
atidavė nauą veikalą1 “Paklydę pauk
ščiai”.

— Prel. P. M. Juras leidžia poeto Ais
čio “Sesuo buitis” ir F. Kiršos “Šven
tieji akmenys”.

— B. Brazdžionis baigia tvarkyti nau
ją eilėraščių rinkinį.

— Lietuvių Dainos Ansamblis Buenos 
Aires suruošė puikiai pavykusį koncertą 
argentiniečių publikai. Ponia Moreno, 
susižavėjusi koncertu, pastarąjį pakvie
tė pakartoti programą didžiajame Bue
nos Aires teatre “Odeon”.

— Buenos Aires dienraštyje “El Pue
blo” pasirodė-visa eilė mūsų tautiečio K. 
Čibiro straipsnių apie komunistų terorą 
Lietuvoje. Taip pat Uragvająus Monte
video mieste išeinantis dienraštis “EI 
Dia” įsidėjo visą seriją to paties auto
riaus straipsnių apie Lietuvoje vykdomą 
sovietų genocidą.

IŠMINTIS
Vieną dieną visos knygos, kur buvo 

žmonių mintys sudėtos, dėl kažkokių 
burtų ėmė ir žuvo.

Tada susirinko didieji mokslininkai: 
matematikai fizikai, chemikai, astrono
mai, poezijos, istorijos, literatūros ir vašų 
kitų mokslų žinovai.

Jie tarėsi ir kalbėjo:
— Mes savo žinioje laikome žmogaus dva
sios turtus; mes atsiminsime ir išrėšime 
nemirtingame marmure gražiausius mok
slininkų ir poetų išradimus, bet tik tuos, 
kurie nuo pat pasaulio pradžios stovi 
pačiose aukščiausiose proto viršūnėse. 
Paskalis turės teisę tik į vieną mintį, 
Niutonas tik į vieeną žvaigždę, Darvinas 
tik į vieną vabzdį, Galilėjus tik į vieną 
dulkės grūdėlytį, Tolstojus tik į vieną 
gailestingumo veiksmą, Heine tik į vie
ną eilėrašti, Šekspyras tik į vieną su
šukimą, Vagneris tik į vieną gaidą . . .

Ir tada, kai jie susikaupė, norėdami 
savo mintyje sugauti šedevrus reikalin
gus žmogui pagarbinti, jie su pasibaisė
jimu pamatė, kad ju galvos buvo tuščios.

Francis Jamvies.
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Vakaru
. Ji gimė Viduržemio jūros pakraš

čiuose, jos pusiasaliuose, kurių gyvento
jai, ypatingų sąlygų dėka, pasisavino 
visų civilizacijų pasiektus laimėjimus, 
juos susintetino. Pirmą kartą žmogus 
pasijuto mąstančia būtybe. Jis atsky
rė savo galvojimą nuo savo gyvenimo.
Abu jo asmenybės aspektai ėmė vysty

tis pagal savus, skirtingus dėsnius. 
Graikai pajuto nuostabų potraukį min
čių žaisme, žmogus tapo įkūnyta min
tis, jo asmeninis gyvenimas, ribotas ir 
bereikšmis prieš didžiąją minties jėgą 
pasirodė neįdomus. Sokratas kibiau 
vertino savo idėjas, negu savo gyvybę. 
Graikų galvojimo jėga pasire.škė ap
čiuopiamais rezultatais: mokslu, menu. 
Bet žmogaus asmenybė nebeteko lygs
varos: žmogus pats pradėjo bodėtis taip 
sumedžiaginta savo siela. Toj dvasioj 
susikūrė sofistų tradicijos, stoikų ir ci
nikų mokyklos.

Romėnai dar labiau pagilino žmogaus 
asmenybės skilimą: jo asmenybė buvo 
perkelta į išorinį pasaulį. Žmogaus ver
te nebesudarė minties jėga, bet tos 
minties įgyvendinimas praktiškų darbų 
forma. Romėnai patobulino socialinį 
gyvenimą, sukūrė imperiją. žmogus 
perkėlęs savo asmenybę į išorinį pasaulį, 
pamilo jį ir panoro jį užvaldyti. Bet 
jo sielos tuštumas tapo nepakenčiamas. 
Pačiame Respublikos žydėjimo laikotar
py pradedamas jausti nuobodulys. Vė
lyvesnėj literatūroj randame tik skepti
kus, cinikus, satyrikus: Horacijus, Ju
venalis.

Su krikščionybė prasideda antrasis 
tos kultūros vystymosi laikotarpis. 
Kristaus mokslas grąžino žmogaus dva
siai pusiausvyrą: žmogus- at
sižadėjo pasaulio j r užsi
ėmė savo sielos tobulini
mu. Jis vėl tapo pilna asmenybe: 
krikščioniškoji kultūra pasižymi medžia
ginių laimėjimu sulėtinimu. Bet toj iš
orinėj stagnacijoj, matomas nepapras
tas dvasios veiklumas: jį įrodo didelė 
disputų meilė. Dvasios miklume žmo
gus jautė tą patį malonumą, kokį šių 
laikų žmogus patiria kine ar automobi
lių lenktynėse. Bet tas dvasios lakumas 
stūmė žmogų į nepasitikėjimą Iš klaidų 
baimės kilo inkvizicija. Šv. Tomas Ak- 
vinietis mėgino nustatyti žmogaus dva- 
sioos turtų ribas: vis tas pats pastovu
mo, tikrumo troškimas,ieškojimas prie
monių žmogaus dvasios veržlumu su- 
nęrmuoti.

Tas dvasios veržlumas įgyja naują pa
vidalą Renesanso metu: juo prasideda 
trečiasis Vakarų kultūros vystymosi lai
kotarpis.

Renesansas buvo ne tik paprastas grį
žimas į senovę,bet žmogaus sielos grą
žinimas į panaš ą padėtį, kurioj ją rado 
krikščionybė. Iš tikrųjų, renesansas

Kultūra
yra žmogaus asmenybės perkėlimas į 
išorinį pasaulį. Iš čia ir kilo toks pats 
noras užvaldyti pasaulį, kai ir Romos 
Imperijos kūrimo metu. Jį pavaizduo
ja Amerikos atradimas, XV-Jo šimtme
čio karai. Sumaterialindamas žmogaus 
asmenybę, renesansas pradeda didžiąją 
progreso avantiūrą. Progresas yra sa
votiška pasaulio užkariavimo forma. 
Bet kartu su progresu grįžta ii* senųjų 
amžių nuobodulys.

Po XVII-jo šimtmečio reakcijos pra
sideda naujas renesanso dvasios žydėji
mas : industrinėXVIII-jo šimtmečio re
voliucija. žmogaus dvasia vis naujais 
šuoliais metasi į progresą, bet ją kartu 
vejasi tuštumo ir nuobudulio jausmas. 
Šios žmogaus lenktynės su pačiu savimi 
pasibaigia jo energijos išeikvojimu ir 
ankstyvu senėjimu. Nežiūrint visų pa
žangos vaisių, senėjimo žymės jaučia
mos visose Vakarų Europos tautose: 
žmonių amžius ilgėja, senų žmonių skai
čius neproporcingai didėja, jų galvojime 
jaučiamas skepticizmas. Vakarų žmo
gus niekuo nebetiki, jis nebeturi jaunat
vės įkarščio.

Vakarų kultūra atrodo priėjusi kri
zės. Kur ji pasuks? Bet viena aišku: 
ji nuvedė žmogų. į laimėjimus, o kartu į 
senatvę ir mirtį.

Kultūra naikina pati save: Vakarų 
kultūros žydėjimas baigiasi Vakarų tau
tų susilpnėjimu. Iškyla pranašystės, 
štai kelios iš jų. Mes esame žlugimo 
išvakarėse. (?)

Apie tai ką šiandien kalba istorijos- 
filosofijos tyrinėtojai, jau prieš šimtą 
metų pranašavo Baimės, Chateau
briand, vėliau rusų filosofai, kaip Vla
dimiras Solovjovas (1853—1900), Kon
stantinas Leontevas ir kiti. Solovjevo 
dalis filosofijos buvo persunkta mistikos 
apie žlugimą, a'rtėjančią katastrofą, 
apie artėjantį istorijoj Blogio (Anti
kristo) iškilimą ir tuo pačiu šios krikš
čioniškosios kultūros galą. Leontjevas 
gi 1877 m. rašė: „Saugokitės! Baisioji 
valanda jau arti. Kuriame Europos 
krašte ji prasidės, mes nežinome, bet ka
tastrofos kibirkštis jau rusena pelenuo
se“. . . Tą patį tik su natūralistiniu 
realumu mūsų laikais pakartojo Oswald 
Spengler savo knygoje „Der Untergang 
dės Abendlandes“.

“Vargšė Lietuvą! Ji kaip vieškelis iš 
rytų į vakarus. Negrįstas vieškelis. 
Daug dulkių šitam vieškely . . . Kai atei
na juodas debesys, kai ima lyti, šitos 
dulkės į purvą pavirsta. O turėtume 
būti kaip žvirgždai! . . . Tegu mindžioja 
praeiviai tokį vieškelį: žvirgždus sus
paus, ir vieškelis bus dar kietesnis.”

V. Ramonas.

Dideli ir m
Kad milijonas vienetas su šešiais nu

liais, žino jau ir vaikas: 1.000.000 mi- 
lionas. Vis dėlto jau nelengva jį įsi
vaizduoti. Dažnai jau girdime ir apie 
miliardą kalbant. Dėl miliardo nesuta
riama. Matematika jo vengia iš viso. 
Ekonomikoj jis įprastas vartoti*tik Vo
kietijoj, kuriuo vadina tūkštantį milio
nų — 1.000.000.000. Prancūzioj ir JAV 
šį skaičių vadina bilionu, nors vokiečiai 
bilionu vadina tūkstantį miliardų, arba 
milioną milionų — 1.000.000.000.000.

Ką vokiečiai vadina bilionu, amerikie
čiai ir prancūzai — trilionu. Miliardai 
ir trilionai (vok. bilionai) jau yra mil
žiniški skaičiai. Visoje žemėje yra vos 
du miliardai gyventojų, o triliono vaizdui 
sudaryti turime atsiminti, kad tai bus 
nuo Kristaus gimimo praėjusių sekun
džių skaičius.

Primintina, kad trilionu vokiečiai va
dina jau milioną milionų milionų — 
l.OOO.OOO.OOO.OOO.Ooo.ooo. Šį skaičių 
jau visai sunku įsivaizduoti. Kubiniame 
centimetre dujų yra 27 trilionai (vok.) 
molekulių, kurios jau per jokius ultra-

Is pesimizmo himno
Palaimintas^ būki, žmogaus nežinojime, 
Nei savo gimimo, nei savo mirties, 
Nei savo likimo vienatvės klajojime 
Nei savo menkystės džiaugsme ar 

vaitojime — 
Nei ką tu prakeikei, nei kam tu meldies.

Vedi tu bedugnėmis kelią man ties
damas, 

Kaip vergą per drėgnus ir juodus urvus, 
Vylingais miražais gyvenimui 

švęsdamas, 
Sapnais į nežinomus pasviečus 

kviesdamas, 
Kol siela prie kapo ir kryžiaus pabus.

Tada gal patirsiu, kad visas gyvenimas 
Nevertas nei juoko, ne lašo aukos, 
O mano gyvenimas, mirtis ir išganymas, 
Kaip amžinas dieviškas jausmas ir 

manymas, 
Per amžius Kūrėjo krūtinėj liepnos.

Bet šiandien lenkiuosi prieš didelę 
paslaptį,

Kur degina kraują gyvybės alkiu — 
Ir vėl nenutilstančiu laimės ieškojimu, 
Likimo slaptų ištarmių nežinojmu 
Prie kapo ir kryžiaus vienatvėj žengiu

Putinas.

azi skaičiai
mikroskopus neįžiūrimos. O vis dėlto, 
jei tuos 27 trilionus molekulių suverta
me ant virbo, tai tasai virbas siektų ligi 
mėnulio.
Kvadrilionas dar didesnis skaičius. Tai 
vienetas su 24 nuliais. Su tokiais skai
čiais susiduriame astronomijoje. Mūsų 
žemė sveria 6 kvadrilionus kilogramų, 
o saulė tris šimtus tūkstančių kartų tiek. 
Jei kas įsigeistų žeme ant milžiniškų 
svarstyklių pasverti svarsčiais po 1 klg., 
tai, kas sekundė dėdamas ant svarstyk
lių po G klg., praverstų 20 milionų kartų 
ilgesnį laiką, negu egzistuoja pati že
mė. O žemė egzistuoja jau apie 2 mi- 
liardus metų.
A. Einšteinas ir P. Jordan apskaičia
vo, kad mūsų visata nėra be ribų. Jos 
svoris yra 20 ir dar su penkiasdešimt 
vienu nuliumi klgr. Arba 2 su pen
kiasdešimt dviejais nuliais. Jei mes ei
tume tolyn po kvadriliono, tai po kiek
vieno milioną kartų didesnio skaičiaus 
rastume kvinkvilioną, sekstilioną, sep- 
tilioną, aktilioną ir t.t. Taigi visata 
sveria dvidešimt tūkstančių oktilionų.

Bet pažiūrėkime mažųjų skaičių. 
„Milli“ reiškia tūkstantąją dalį metro. 
Milioninė metro dalis vadinama mikro
nu. Jis jau mikroskopinis dydis, švie
sos bangų ilgis yra šių dydžių ribose. 
Miliardinė metro dalis yra tūkstantoji 
mikrono. Ji jau mikroskopu nepasie
kiama. Tai atomų ir molekulių pasau
lis. Tarp žemės ir teniso sviedinio yra 
didelis skirtumas, o jeigu atomas būtų 
apgyventas, tai atomo gyventojams te
niso sviedinys išrodytų toks didelis, kaip 
žemė. Eidami ligi atomo branduolio, 
susitiksimą su šimtabilionine metro da
limi. Tai jau labai mažas dydis, bet 
dar ne nulis.

Su tokiais skaičiais, kuriems reikia 
prirašyti daugybė nulių, labai nepatogu 
operuoti, todėl matematika juos išreiš
kia daug patogesniu būdu, dešimtį pa
daugindama atitinkamą skaičių kartų iš 
jos pačios. Pav.,1 milionas lygus 10x 
10x10x10x10x10. Tai galima parašyti 
visai trumpai 10 su trupmenine 6 — 
detšimt šeštame laipsnyje. Tad bilionas 
lygus 10 dviliktame laipsny, trilionas — 
10 aštuonioliktame laipsny ir kvadrilio
nas — 10 dvidešimt ketvirtame laips
ny.

Taip mes galime labai lengvai ope
ruoti net fantastiškais skaičiais, žemė 
„matematiškai“ sveria Gkartus po 10 
dvidešimt ketvirtame laipsny klg.

Taip pat matematika išsisuka ir nuo 
milioninių, bilioninių ir trilioninių da
lių. Kadangi šie skaičiai vis mažėja, 
tai rašoma tiesiog 10 su minusiniu lai
psnio ženklu. Taip 1 bilioninė lygi 
1/1.000.000.000.000 lygu 10—12.

Taigi atoino branduolio skersmuo bus 
—14 —12

10 metro arba 10 centimetro.

Jį pravardžiuodavo Lozorium. Aš 
pažinau jį dar vaikas būdamas. Tada 
jis turėjo ilgus, juodus plaukus; dabar 
jie jau pražilę. — Negalima juk visada 
būti jaunam, — mėgdavo jis sakyti, bet 
būti kunigu be parapijoos, būti bena
miu, be draugų ii’ nuolat visur tran
kytis — galima.

Per kiek laiko aš jį dažnai matyda
vau, ir mudu pasidarėme geri draugai. 
Aš sužinojau, kad jis, dar jaunas vika
ras būdamas, truputį nukrypo į šalį, 
kad jį dažnai ištikdavo delirium trė- 
mens ir kad jis buvo vedęs ir persisky- 
ręs. Dabar jis trankydavosi aplinkui ir 
gitara pritardamas dainuodavo ūkinin
kams dainas. Visą savo turtą nešioda
vo susidėjęs į seną suplyšusį maišą ir 
dažnai jį man parodydavo; o tai buvo 
senas, sudėvėtas Plotino Eneadų tomas, 
kurį jis rėdydavo labai nusigandęs, se
na maldaknygė odiniais viršeliais ir ka
ladė senų kortų; jomis jis mėgdavo dė
lioti sau pasiansus vienas pasilikęs.

Jo žingsnis buvo įtemtas ir tiesus, 
viduje jis be galo didžiavosi tuo, kad bu
vo kunigas, kad jo tėvas buvo kasyklos 
savininkas, o motina gimimo von Knar- 
ring. Kartais visa tai jis išpasakodavo 
ir savo pamoksluose, nes kartą metuo
se per kokią porą mėnesių jis būdavo 
blaivus, susielgetaudavo drabužių, pa
siskolindavo gitarą ar citrą melsdavosi 
ir griaudžiomis ašaromis apverkdavo 
savo praeitą gyvenimą, šaukdavosi Die
vo ir prašydavo jėgų pasitaisyti. Bet 
kiekvieną spalių mėn. 1 d., kai Graengs- 
dale būdavo didžiausia rudens mugė, jis 
ten atvykdavo, dainuodavo aistringas 
dainas, pasigerdavo ir, žinoma, būdavo 
policijos suimamas. Tokiais atsitiki
mais nežmoniškas jo išdidumas jį įsiu
tindavo, kai policija, norėdama jį nura
minti, sakydavo jam „tu“. Tada bū
davo galas pamokslams;(jis tik lakstyda
vo aplinkui pasiėmęs kortas, maldakny
gę ir Plotiną, gerdavo, elgetaudavo ir 
dainuodavo.

Vieną kartą girtas būdamas jis įsi
geidė Graengsdalio bažnytkaimio ūki
ninkams skaityti paskaitas. Sutaisė 
mažą programėlę ir išsiuntinėjo ją po 
kaimus. Programa buvo visai paprasta:

„Žemiau pasirašęs kviečiu kukliai 
praleisti vakarą seniūno Peterseno sve
tainėje.

Programa:
1. Daina, pritariant gitara: Iš gra

žiosios Elenos.
2. Paskaita apie mano gyvenimo ke

lius.

3. Daina, pritariant gitara: Nimfų 
polka.

4. Paskaita apie Plotino filosofiją: 
Skaitymas iš trečios eneados.

Su didžia pagarba 
buvęs kunigas Rolandas.

To vakaro praleisti neatėjo daugiau 
n:ekas, tik aš ir mano brolis Efraimas. 
Mes kiekvienas sumokėjome po kroną: 
juk vistiek bus šis tas padainuota ir dar 
kai kas iš. Plot.no paaiškinta. Išdidus 
ir kartu didžiai nuliūdęs sėdėjo jis už 
stalo ir č.upinėio savo knygas. Jis pa
aiškino, kad jeigu nėra daug klausytojų, 
įtemptai klausančių, tai visai nėra nuo- 
ta.kos ir kalbėti. Mes supratome, kad 
jis buvo baisiai užsigavęs, todėl nieko 
nelaukę išsmukome laukan. Bet tas dvi 
kronas jis išeidamas pasiėmė.

Buvo vėjuota balandžio diena. Snie
gas tirpo ant kelių. Jis buvo labai nu
vargęs. Karštis degė jo ligotame kūne, 
o išdidumas sieloje: mirdamas jis neno
rėjo būti našta niekam ir nenorėjo būti 
palaidotas pavargėliams skirto fondo lė
šomis. Jį nunešė į kasyklų darbininkų 
baraką prie Norebergo, paguldė ant lo
vio ir apklojo nutriušusiu apklotu. Po 
galva buvo jo kortos, maldaknygė ir fi
losofas.
kurie pažino jį, girdėjo jo dainas, labai 
jis gulėjo ir galvojo, kad vis dėlto jam 
teks mirti; bet palaidotas norėjo būti 
kaip visi žmonės.Kasyklų darbininkai, 
jo gailėjosi ir jau norėjo surengti rin
kliavą, bet jis jiems užgynė imtis to 
darbo.

Dvi paras beveik be sąmonės. Tre
čią dieną pabudo ir atsisėdo. Jo akys 
žibėjo, žili plaukai buvo šlapi nuo karš
čio prakaito, bet jis atidžiai klausėsi, 
kas dedasi kitame barako kambaryje. 
Puikus uždarbis! Lošimas kortomis bu
vo pilname įkarštyje. Jis vėl atsigulė ir 
galvojo: — nebeturėjo nė vienos * oeros. 
Staiga jam atėjo puiki mintis.

LOZORIUS
Dan Anderson

Visi šeši pusberniokai, ant dviejų ožių 
pasidėję duris, kurios jiems atstojo stalą, 
pamatę tarpduryje pasirodžiusį Lozorių, 
išsigando jo lyg kokios baidyklės. Jo 
akys buvo įdubusios, skruostuose degė 
dvi raudonos dėmės. Jis stovėjo tvir
tai laikydamasis durų staktos ir išspro- 
gęs akis žiūrėjo į kortuojančius. Jie 
visi buvo draugiški ir gerbs širdies ber
niokai, ir visada vienas ar kitas grįž
davo namo susidėjęs į kišenę kito viso 
mėnesio algą. Nė vienas jų nieko neta
rė, bet visi pažvelgė į seno kunigo val
katos veidą, kuris jau kovojo su mirtimi, 
o jo , sudžiūvęs kūnas vos' bepajėgė 
panešti skarmalus. Užkimęs, girgždan
čiu balsu jis tarė:

— Ir aš noriu su jumis palošti. Pa
skolinkite man kuris nors vieną kroną.

Lošimas sustojo. Niekas nenorėjo 
arba, teisingiau, — niekas nedrįso loš
ti su mirštančiu žmogumi. Senio akys 
degė. Jis išėjo ir sugrįžo po pažasčia 
knyga odiniais viršeliais nešinas. Pa
dėjo ' ją vidury stalo ir panoro penkių 
kronų už ją. Gražūs juokai! Penkios 
kronos už tokį seną skarmalą.

— Antikvarui jūs parduosite ją už 
šimtą kronų, — tarė jis.

Bet kadangi niekas nežinojo, kur tas 
antikvaras buvo, niekas jam neatsakė.

— Aš manau, — tarė vienas, — ge
riau tegul jis eina gulti. Tegul dar iš
geria šnapsiuką ir eina gulti.

— Ne, jis negers šnapso, neis ir ne
guls, — kosėdamas atsakė Lozorius. — 
Jis loš kartu ir gana.

Visas nuvargęs atsisėdo ant suolo.
— Trys kronos už Plotiną, — tarė jis 

žemai nuleisdamas balsą: — Aš galiu 
nurodyti adresą, kur galima parduoti jį 
mažiausiai už 50 kronų Aš nemeluoju: 
aš kunigas, — dar pridėjo jis.

Visi susigodo, kad jis kalba visai 
rimtai. Užmokėjo už Plotoną 2 kronas 
ir padavė seniui kortą, o šis visai mono
toniškai tarė: 

— Dar vieną! Dar vieną! Gana. 
Lozorius laimėjo.
Jis atsilošė knygą ir paskui lošė visą 

vakarą ir vis laimėdavo, kol tik pajėgė 
sėdėti. Nė vienas nesiginčijo, tik kei
kėsi ir lošė be jokio azarto, o Lozoriaus 
kasa tuo tarpu augo ir augo.

Belošdamas pareikalavo degtinės. O 
kai išbalęs kaip lavonas nuvirto nuo sta
lo, išgėrė dar pora taureLų ir lošė to
liau ...

Niekas jam nieko nesakė, kai jis nus- 
verdėjo į savo lovą, nors turėjo išlošęs 
apie 30 kronų. Atsargiai susuko jis 
pinigus į seną nosinę, padėjo, po prie
galviu kartu su Plotinu ir vėl neteko są
monės, nors loš.mas gretimame kamba
ryje tebesitęsė. Bet vidurnaktyje jis 
atsikėlė, kažką parašė popieriuje ir už
kišo jį už knygos viršelio.

Lošimas ėjo skubiai, užtat nė vienas 
nebeturėjo laiko prisiminti senąjį Lo
zorių, gulinti ten už sienos ir kovojantį 
su mirtimi. Gal būt, jie manė, kad 
jam nėra taip bloga, jei jis prašėsi pri
imti jį lošti.

Bet kad jis pasirinko tą vietą lošti 
— juos tai nustebino, o be to, jis buvo 
taip įsikarščiavęs ir net drįso pasiūlyti 
jiems savo seną skarmalą, kuriame jų 
nė vienas nemokėjo išskaityti nė žodžio.

Kai dienos pifmoi šviesa apšvietė jo 
veidą jis buvo visai ramus ir sustingęs. 
Du lošikai išėjo iš vidurinio kambario. 
Jų akys buvo įdubusios, mieguistos ir 
pilnos ašarų Vienas jų norėjo eiti atsi
gulti, bet jo migį buvo užėmęs Lozorius. 
Kai jis pažiūrėjo ir pamatė, kas įvyko, 
pabudino miegančius draugus ir pasi
šaukė tris dar tebelošančius. Tie ne
noromis pakilo ir, pusračiu sustojo ap-, 
link guolį, ėmė keikt s, kam jis čia atsi
gulęs numii'ti. Venas jų pamatė ky
šantį popierį iš po f priegalvio. Jis 
ištraukė jį ir perskaitė, kas buvo para
šyta didelėmis ^kreivomis raidėmis:

„Už tuos pinigus, kurie yra čia mano 
nosinėje, turi ‘būti nupirktas dažytas 
karstas ir pasamdytas juodas laidotu
vių vežimas; tik ne paprasti darbo ra
tai. O kas bus viršaus — varpams. Se
noji knyga turi būti įdėta į mano kars
tą“
Popieris keliavo iš vienu rankų į kitas, 
ir kiekvienas, perskaitęs jį ir supratęs, 
palingavo galva; bet nė vienas nieko ne
tarė: visi buvo mirtinai nuvargę ir 
greitai užmigo. Bet nė vienas iš jų ne
miegojo taip saldžiai, kaip Lozorius.
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JIE VALDO LIETUVA

Nors teoretiškai Sovietų Lietuvą esą 
valdo lietuviai, .bet tikrieji ir praktiš
kieji Lietuvos valdovai yra sekantieji: 
Basile Piserev, Alexis Gistiakov ir Ale
xandre Sokolov yra ministrų tarybos vic. 
pirmininkas Alexis Petrov — valstybi
nio plano komisijos pirmininkas, Jacob 
Sviščiov — komunalinės ekonomijos mi
nisteris, Teodore Teriosin -----  lengvo
sios industrijos ministeris, Nicolas Liu- 
[bimcev — pramonės aprūpinimo ministe
ris, Dimitri Mamajav — sovkolchozų 
ministeris, Alexandre Jefremoov — vals
tybės .kontrolierius,Petrov Kapralov — 
valstybės saugumoo ministeris, Nicolas 
Kalugin — vietinės industrijos ministe
ris.

Lietuvos komunistų partijos vadai: 
A.S. Trofinov, M.A. Suslov, A.A. Mas- 
kinov, V.S. Niunka, A.J. Sniečkus, S.A. 
Filipavic, A. Raguotis.

Lietuvių tautos budelių vardą turi įsi
giję: C.S. Bakharov — respublikos pro
kuroras ir N.T. Gusev — profesinių uni
jų ir komsomolsų organizacijos viršinin
kas.

NEJAUKI ISLANDIJOS LAIMĖ

Islandija yra Atlantto pakto narys, 
nors ji neturi nei kariūomenės, nei lai
vyno, neiz aviacijos ir net paprastos 
krantų apsaugos. Net jos policininkai 
neturi ir nenešioja jokių ginklų. Tik 
kelios dešimtys medžiotojų visam kraš
te turi šautuvus.

Labai svarbi šios 39.758 kvadratinių 
nfylių ploto ir su 140.000 gyventojų sa
los geografinė padėtis. Ji yra vieta, iš 
kur karo atveju galima ne tik kontruo- 
liuoti šiaurinę Atlanto dalį, bet ir vyk
dyti puolimus, ypač Europos žemyno. 
Dėlto visai suprantama, kodėl čia Vaka
rai įsisteigė savo karinę bazę.

Islandijoje gyventojams šiuo metu iš 
tikro sunku apsispręsti, ai' džiaugtis sa
vo salos padėtimi, ar verkti dėl jos. 
Pastaraisiais metais šioje tolimos šiau
rės saloje įvyko tikra revoliucija. La
biausiai techniškai atsilikęs kraštas, 
pasidarė pačiu moderniškiausių. Kiek
vienas,net nuošaliau gyvenantis, Islan
dijos ūkininkas šiandien turi telefoną ir 
elektrinę melžiamąją mašiną, o priešais 
duris privatų aerodromą, kuriame nu
sileidžia krašte susisiekimą palaikantie
ji lėktuvai.

Salos sostinės Reykjavik© visi namai 
baigiami aprūpintai labai patogiu šildy
mu. Nors tai tolimos šiaurės sritis, 
Islandijoje yra nemaža šaltinių, iš kurių 
trykšta beveik verdantis vanduo, šis 
vanduo dabar vamzdžiais nuvedamas į 
namus ir labai puikiai pavaduoja mal
kas bei anglį. Dar daugiau. Tas van
duo šildo šiltadaržius, ir sniego bei ledų 
krašte dabar noksta bananai, apelsinai 
ir ananasai. Tas pats vanduo šildo ir 
menkai Islandijos saulės šildomas lys
ves, kuriose islandietis jau auginasi 
šparagus, salotas bei pomidorus. Atlie
kanti to vandens dalis teikia jam dar ir 
elektrą.

Šiandien trečdalis visų salos gyven
tojų gyvena Reykjavike. Pokario "metai 
jame atsirado 15.000 gyv. Juos čia pa
trauko anglų, vėliau amerikiečių įgulos, 
su kuriom atsirado ir nematyti kiekiai 
pinigo. Visur dygo statybos: uoste 
nauji sandėliai, kuro tankai, kranai, 
mieste prekybos įmonės, ligoninės, vieš
bučiai, radio stotys, aerodromai ir t.t. 
Amerikiečių pastatytas Keflaviko aero
dromas, po Fairbankso aerodromo, yra 
antras savo didumu pasaulyje, su kilo
metrais nusitiesusiais kilimo takais bei 
radio ir radaro įrengimais. Jau dabar 
į Keflaviką kas mėnuo’ atskrenda 320 
lėktuvų Ir tai dar tik pradžia. Turi 
būti pastatytai dar 40 lėktuvų nusileimo 
aikščių ir penki hydroplanų uostai.

... Islandija tapo svarbi Amerikos ba
zė. Būsimo karo metu ji gali būti kietai 
ginama nuo sovietų. šito apsigynimu 
metu gali visa tai būti paversta griuvė
siais.

Gen. KOSCIUŠKO KILĘS 
Iš LIETUVOS

„MASSACHUSETTS LAW SOCIE
TY JOURNAL“ atspausdino mokslinį 
-advokato Antano O. Shallna straipsnį 
„Adjudication of General Kosciuszko,s 
Wills“. Straipsnio autorius teisiškai na
grinėja 4 gen. Kosciuškos testamentus, 
kurių antrajame, rašytame Paryžiuje 
1806 m., Kosciuška aiškiai pažymi kili
mu esąs lietuvis („a native of Lithua
nia“).

Kai 1945 meti) pradžioj sąjungininkai 
visu frontu iš pietinės Italijos veržėsi 
šiaurės link, aišku, kad fiureriui yra ga-. 
lo pradžia, o Dučei — galas Laikas bu
vo ruoštis bėgti. Vidaus reikalų mi
nisteris Guiddi ir finansų ministeris Pel
legrini gavo įsakymus rinkti auksą ir 
svetimą valiutą.

Po keletas savaičių juodu pateikė Du
čei auksinius pinigus, dolerius, sterlin
gus, pezetus, eskudas ir šveicarų bei 
prancūzų frankus. Musolinį pridėjo sa
vo grobį, kurio sudėty buvo ir užrašų 
knyga, aukso viršeliais, deimantais iš
sagstytu fašistų ženklu ir svastika — 
Hitlerio dovana, rubinais dekoruotas 
auksinis medžioklės ragas — Vengrijos 
Regento Horty dovana ir Etijopijos im
peratoriaus karūna iš aukso ir brange
nybių. Taip pat po 70 svarų aukso ir 

milijardai lirų. Viso vertintina apie 2 
mil. svarų sterlingų.

Kovo gale Duče išvyko iš Romos. 
Sustojo Milane. Tačiau gen. Mark 
Clarco šarvuotos kolonos artėjo. Vie
nintelė viltais buvo pasiekti Šveicariją, 
o iš ten gal Pietų Ameriką. Musolinis 
ir su juo bėgą ministteriai su visu gro
biu prisijungė prie mažos vokiečių ko
lonos. Pats Musolinis sėdėjo kariškoje 
vokiečių mašinoje, apsisiautęs vokiečio 
kareivio milinę, vokiečių štabo karininko 
kepure. Lobis buvo sukrautas prie jo 
kojų, o šalia sėdėjo jo meilužė Clara 
Petacci, brangiais kailiniais apsivilkusi.

štai jau Dongo miestelis, 16 kilometrų 
atistu nuo Šveicarijos sienos. Auto
mobilių lempų šviesoje kažkas pasiro
dė skersai kelio. Medžio kamienas. 
Automobilis sustojo. Dar nematę pil
kų figūrų, lendančių iš šešėlių su au
tomatais rankose. Duče suprato, kad 
medis ne atsitiktinai buvo ant kelio 
nugriuvęs.

Jis išlipo iš mašinos. Lijo. Prisista
tė „pulkinikas Valerio“, partizanų da
linio vadas. Ten pat „Valerio“ septyy 
niais šūviais nušovė Musolinį, aštuntoji 
kulka teko Petacci. Viso 22 lavonai kri
to ant lietumi permirkusios žemės, švin
tant, dvi partizanų kolonos išvyko iš 
Dongo. Viena su Musolinio ir kitų la
vonais link Milano, kur lavonai buvo pa
kabinti už kojų, o kita kolona, su nužu-

Džiovininkai ant (otnentiniu grindų
Mažam Huntlosen b/Oldenburg- kai

melyje, pušyne ant kalno, išsirikiavę 9 
barakėliai. Džiovininkų sanatorija, ku
rioje gyvena sunkias dienas 30 lietuvių. 
Visi džiovininkai. Tiesa, daugumai lei
džiama atsikelti iš lovos, bet ryšys su 
pasauliu jiems uždraustas. Trisdešimt 
gyVųjų tautiečių tebeskursta ant akme
ninių grindų, menkuose barakų kamba
rėliuose. Kiti trisdešimt jau yra atken
tėję savo likimą, ir maži mediniai kry
žiai sanatorijos kapinėse liudija apie 
tai, jog čia ilsisi tremtiniai nuo Baltijos 
krantų ...

Ligoniai sutinka mus su neslepiama 
nuostaba.

— 5 metai aš jau guliu toj pačioj lo- 
voja ir tam pačiam kambary—pasakoa 
buvęs Lietuvos karininkas Boydomas — 
ir niekas dar manęs nebuvo aplankęs. 
Tik kartą, kai pusiaunaktį netoliese su
gedo tautiečių automobilis, jie užsuko ir 
pas mus.

— O jūsų išemigravę draugai, ar pa
rašo, ar gal atsiunčia siuntinėlį?

— Apie siuntinėlius jau seniai nusto
jom svajoje. Kai ie nors savo šventus 
pažadus tęsėtų, kuriuos emigruodami 
davė — laišką parašyti. Ir tai užmiršo.

Pietų metu pasiseka visus tautiečius 
suvesti į krūvą, štai šypsosi ir šposus 
krečia K. Sakalauskas, nors is dalies 
šonkaulių neturi, o plaučiuose kavernos.

— Ir ko jūs stebitės? — Juk aš bu
vau Lietuvos kariuomenėj muzikantas. 
Dūdas iš viso vieko pučiau, tai bent 
plaučiai buvo.

Daug tylesni atrodo palaužti Mažutis 
ir Makrickas. Pastarieji, kaip ir Saka
lauskas, vieniši kaip pirštai, nors arti
mieji, jų spėjimu, užūriuos turėtų būti 
neblogai įsikūrę.

Vienintelė moteris lietuvių tarpe J. 
Čerkauskaitė - Lukšaitienė iš Suvalkų
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MUSOLINIO TURTAI
dytųjų turtais, pasuko į vyriausią par
tizanų būstinę prie Como ežero.

Tūlas „kapitonas Neri“ su dviem ma
šininkėmis — Tuisa ir Bianchi (taip 
pat partizanėmis) inventorizavo grobį. 
Tai truko anie savaitę laiko. Paga 
liau telefonu buvo pranešta, kad kelias 
į Milaną laisvas. Lobis buvo pakrau
tas į sunkvežimį, sulipo sargyba, maši
na išvažiavo.

Bet sunkvežimis nepasiekė Milano. 
Mašina, turtai ir žmonės dingo pakeliui.

Atsikūrus Italijos valstybei, šią pas
laptį tirti ėmėsi vienas gabiausių poli
cijos valdinnkų — generolas Zingales. 
Po mėnesio laiko Comoo ežere jis rado 
„Neri“ ir abiejų mašininkių lavonus. 
Visi buvo nušauti iš užpakalio. Jokie 
partizanų s vadai nieko nežnojo nei apie 
grobį, nei apie jo inventorizaciją.

Laidojant Bianchi lavoną, jos tėvas 
susijaudinęs prie kapo sušuko, kad jis ži
nąs, kas nužudė jo dukterį ir kodėl. 
Policija nekantriai laukė jo prie kapinių 
vartų. Kai jis ašarotomis akimis pa
mažu ėjo iš kapinių, šūviai nuskambėjo 
iš pravažiuojančio automobilio ir Bian
chi krito, nespėjęs ištarti savo dukters 
ir savo žudikų vardų.

Policija kreipėsi į „pulkininką Vale
rio“, kuris vėl vadinasi tikruoju savo 
vardu, Valter Audisio,ir yra komunistų 
atstovas parlamente. Jis pareiškė nie
ko nežinąs apie turtus.

Kiek vėliau, 1947 m. kovo mėn., vieno 
Milano laikraščio redaktorius paskelbė 
spausdinsiąs patikimus davinius apie 
Dongo turtus. Kai jis kartą ėjo į savo 
raštinę su paruoštu straipsniu portfe
ly, pasigirdo šūviai. Redaktorius krito, 
pervertas vienuolikos kulkų. Iš rašti
nės išbėgo trys vyrai su portfeliu. Nie
kas daugiau nebuvo pagrobta.

Keletą dienų vėliau gen. Zingales 
atsistat/ydino.nenurodęs jokio pagrindo 
ir nepadaręs pareiškimo apie savo veik
lą, apart to, kad Valter Audiso gal ga
lėtų ką daugiau pasakyti.

Taip kalbos apie Dongo lobių paslaptį 
aptilo iki pereitų metų birželio mėnesio. 
Tada, pusiau subombarduotame Frank
furto priemesty, buvęs SS pulkininkas 
Franz Senfelder gulėjo mirties patale. 

Kalvarijos, 'buv. karininko žmona. Jos 
vyras šiuo metu dirba amerikiečių darbo 
kuopose. O šešių metų dukrytė Danutė 
auga pas svetimus žmones. Kai atvyks
ta mamos aplankyti, šioji negali net 
ranka perbraukti per kūdikio plaukus.

Nedaug kuo šį kartą galėjom mūsų 
tautiečiams būti naudingi; neatsivežėm 
jiems nei šiltų drabužių, nei apavo nuo 
cementinių grinddų drėgmės apsiginti; 
negalėjom užversti CARE paketais, ar 
nors simboliškai įsprausti į delną po 
kelias markes. Mes tik apsiėnu paieš
koti jų artimųjų užjūriuose, pasižadė- 
jom nemokamai išsiuntinėti jų laiškus, 
davėm adresus BALF juridinių patarėjų 
į kuriuos galėtų kreiptis savo mažytė
se bėdose. Ir jautėmės nejaukiai, kai 
už tokias smulkmenas jie mums su aša
rom dėkojo.

Ir labai, kiekvieną akimirko kai- 
leidžiam sau sotesn/ kąsnį ar nebūtina 
pramogą, anie Huntlosen matyti sunkiai 
sergą broliai juodu šešėliu užgula mūsų 
sąžines ...

BALF Injformacijos Skyrius, 
(14b) Reutlingen, 
Lederstr. 94. Germany.

KARAS PABRANGO
s

Kiekvienas naujas karas kaštuoja vis 
brangiau ir brangiau. Jei dabar prasi
dėtų naujas lygiai toks pat karas, kaip 
praėjusis, jis kaštuotų beveik du kartu 
brangiau. Atsiranda naujų karo reik
menų ir kareivių reikalavimai kyla.

Dabartinės lauko patrankos kaštuoja 
dvigubai brangiau, dabartinis povande
ninių laivų medžiotojas — žymiai pato
bulintas — yra 5 kartus brangesnis, 
dvimotorinis naikntuvas — 4 kartus, o 
kovos lėktuvas — 16 kartų.

Kariškų batų pora pakilo nuo. 5.20 
dol. iki 9.63 dol., artilerijos sviedinys — 
nuo 12.39 iki 29.59 dol., antklodės pab- 
rangę iki 134%, drabužiai iki 29% 
o pilna kareivio apranga dabar kaštuo
ja 220, t.y. 61 % brangiau, kaip 1941 m. 
Praeito karo jūrų laivas fregatas kašta
vo 1.700.000 dol., o dabartinis — 8.000.- 
000 dol., nes jis išvirto veik į naikintoją. 
Karo meto “Mosquito” lėktuvas kaštavo 
175.000 dol., o dabartinis panašus bom
bonešis kaštuoja per 500.000 dol.

Buvęs Marshall© plano administrato
rius Hoffman kongrese, svarstant kari
nės pagalbos užsieniams reikalą, parei
škė, kad III pasaulinio karo 1 diena kai
nuosianti 1 bilijoną dolerių.

NORISI NUSISYPSOTI . . .
9 Neseniai londoniškis “Dziennik Pol- 

ski” išvadino lietuvius grobikais, nes jie 
išdrįso Notinghame iškabinti žemėlapį su 
sostine Vilniumi. Šalia to neseniai Len
kų Tautinės Sąjunjungos pirmininkas K. 
Rozmarek pareiškė, kad jis ir toliau ko
vosiąs už pilną ir Nepriklausomą Lenki
ją su Oderio, Neisės ir prieškarinėmis 
sienomis rytuose. Penrhos stovykloje 
tūlas generolas skaitė net ištisą paskai
tą Vilniaus klausiniu.

Šitokių užmetimų akyvaizdoje tenka 
prisiminti Mikolačiko užrašus, kuriuose 
kartą Mikolaičikas paklausęs Staliną: 
“Jeigu mes pasiliksime rajoną apie Lvo
vą ir Vilnių, ar tada gausime pažadėtas 
žemes vakaruose?”

Stalinas atsakęs: “Aš negabu ir ne
noriu.’”

Toliau Mikolaičiko užrašuose sakoma, 
kad prezidentas Rooseveltas pažadėjo 
Mikolaičikui Sileziją, Rytprūsius, Lvovą, 
Tarnopolį ir kitas vietas, bet dėl Vil
niaus pasakė: “Aš netikiu, kad aš galė
siu Vilnių apsaugoti jums.”

----- O-----

Maryte: — žinai, Jonas labai puikus 
vyras. Smegenų jis turi už du.

Onutė: — ’Sveikinu, braigioji. Tai 
kaip tik tau vyras.

Vyras: Kas čia yra, kad mano skustu
vas visai atšipęs?

Žmona: Ir aš pastebėjau vakar vaka
re, kai skutau bulves. z

— Pamanyk, vienoje moderniško me
no parodoj Romero paveikslą pakabino 
aukštyn kojom!

— Kaip baisu ... Ir kas atsitiko?
— Gavo pirmą premiją . . .

Napoleonas vieną dieną ieškojo kny
gos savo bibliotekoj ir užtiko ją lentynoj, 
kur negalėjo pasiekti. Maršalas Mon- 
cey, vienas aukščiausių vyrų kariuome
nėj, atsistojo, sakydamas:

— Atleiskt, pone — aš aukštesnis už 
Jūsų Didenybę.

— Ilgesnis, maršale, — atsakė impe
ratorius pyktelėjęs.

— Jonai, štai imk clu dolerius ir at- 
vešk mano uošvę iš stoties.

— Bet jei aš nerasiu jos?
— Tai aš tau duosiu dar du.

— žinai, Petrai, tavo žmona vis dėlto 
biauri.

—- Žinau. Bet ji turi 30.000 lengvi
nančių aplinkybių.

----- o------
— Petruk, pasakyk kokį nors žvėrį, 

kurio ir liūtas bijo. Klausia mokytojas.
— Liūtė, Pone Mokytojau.

— Vaikai inteligentiškumą paveldi iš 
tėvų, — nusprendė vįenas ne perdidelės 
inteligencijos plepis.

— Jūs. be aoeio, turėjote daug seserų, 
— pastebėjo kažkas iš šalies.

Kai kartą Sokratą paklausė, ar geriau 
vyrui vesti ar nevesti, jis atsakė:

— Tedarai jis kaip nori, visvien gai
lėsis.

Vengrijoje toi?etinis popietis paskelb
tas luxus ir jo gamyba sustabdyta.

Jis pasišaukė savo draugą ir priešmir
tinėse agonijose pradėjo pasakoti savo 
paslaptį. Jis, esą,lydėjo, bėgantį Muso
linį. Kai Musolinį buvo' suimtas, jis ir 
kitas karininkas du lagamnus su lobiu 
įmetė į Como ežerą, o trečią užkasė 
ežero pakrantėje. Čia Senfelder užsiko
si jo ir mirė.

Kai ši žinia pasirodė spaudoj, ne tik 
policija, bet ištisos masės žmonių iš vi
sų Italijos kraštų traukė link Como eže
ro. Bet niekas lobių nerado.

HITLERIS 
ARGENTINOJE?

Prancūzų „Noir et Blank“ dėjo ilgą 
seriją straipsnių, tvirtindamas, kad 
Hitleris esąs gyvas.

Sao Paulo laikraštis „Diario da Noi- 
te“,primena, jog nė vienas žmogus pa
saulyje dar nėra įrodęs, kad Hitleris 
tikrai būtų miręs.

Tame pačiame laikraštyje rašoma, 
kad buvęs SS dalinių komendantas An- 
gelotti Manchenen ir vėliau kapitonas 
Haumgart tvirtinę, kad Hitleris, Eva 
Braun ir Borman’as 1945 m. balandžio 
29 a. išskridę iš Berlyno lėktuvu, kurį 
valdęs pats kapitonas Baumgart, ir nu
sileidę Toderne, Danijoje. Hitleris su 
savo polydovais nuėjęs kranto link ir iš
nykęs iš akių. Manoma, kad jie ten 
sėdę į tam tikslui paruoštą povandeninį 
laivą y,U 530“, kuris nukeliavo nuo 

Norvegijos, iki Buenos Aires, šis laivas 
ir kitas povandeninis ,,U 977“ pasida
vė argentiniečiams teims mėnesiams 
praslinkus po karo pabaigos. Daug ma
no, kad tiedu povandieniniai laivai galė
jo iškelti Hitlerį ir jo artimuosius į 
Patagoniją.

Hitleris būk tai gyvenąs tuose Pa- 
tagonijOs miškuose, vieno aukšto) na
muose, kuriuose esą trys kambariai: 
virtuvė, erdvus salonas ir šalia pašiūrė. 
Viduj esąs radijo ir pianinas. Nieko 
nerašoma, ką jis ten veikia, nei kaip 
gyvena ...

“DO YOU WANT TO LEARN ENGLISH?”
Post this form to:

The Commonwealth Office of Education,
Box 3879, G.P.O., 

SYDNEY.
Please send me:

Information about the Evening Classes ...........................
Free Correspondence Lessons......... ..................................
Free Radio Lessons............................................................

Surname......................... Christian....................... •..
\ Name

Address ..................................................................................
State ..j........................................................ . .......................
My native language is ....................................................
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A century of New Australia
By DON RENTON

John Pascoe Fawkneb had opposition 
when he helped to found the City of 
Melbourne; but it was nothing to the 
trouble he had years earlier when he 
thought he had found a wife. It hap
pened this way:

When John lived in Tasmania in 1818, 
it was a land of convicts, aborigines, rug
ged settlers, and a few — a very few — 
women. He was hale, handsome, 26 
years of age, and looking forward to 
matrimony. All he lacked was a bride.

But John Fawkner was resourceful. 
Obtaining secret advice of the arrival 
of an immigrant ship bringing many 
hopeful spinsters, he obtained a mar
riage license on which only the name of 
the bride was missing, and hurried down 
to meet the ship. Being the first man 
aboard, he lined the spinsters up, an
nounced his honest intentions, and care
fully proceeded to select the future Mrs. 
Fawkner. He chose a most attractive 
wench, and, delighted with his prize, 
hastened to get her away befdre a swarfn 
of Tasmanian wolves — the human kind 
— descended on the wharf. But, alas! 
He had not gone far when a burly 
friend cried: “Hello, Johnny! Who’s 
with you?”

There was no alternative but to in
troduce his lady to his friend, and this 
John did with a complete lack of enthu
siasm. Of course, a domestic triangle 
resulted immediately — but it was of 
short duration. The newcomer gave a 
display of ruggedness that completely 
captivated the beauty, and the two de
parted. The ruggedness consisted of 
knocking out Fawkner with one well- 
directed blow.

When John recovered he hurried back 
tp the ship, wiser and far more cau
tious than before. This time he selected 
the plainest-looking of the damsels still 

. on the vessel, and in due course he mar
ried her. Strange to relate, the pair 
proved to be ideally matched, and they 
lived to enjoy a long period of happi
ness.

That story underlines a population 
problem that worried men and delighted 
women for many years. In 1880 there 
were 263 males to every 100 females in 
Australia; 25 years later there were 330 
men to 100 women. Even when the 
Commonwealth was formed in 1901, 
women still had the best of the marriage 
market, though the odds were more 
even. Our population then was 3,800,- 
000, of whom two million were men.

But let’s forget figures and get back 
to facts. There have been three notable 
periods of migration in our history, 
during each of which our population al
most trebled. The first great boost 
came between 1810 and 1820, when an 
influx of convicts widened the settle
ment area in N.S.W. It was a time 
when free settlers were not wanted. In 
fact, Macquarie, a Governor for part of 
this period, opposed any immigrant who 
did not come in chains. He maintained 
that the colony had been founded for "the 
reception and reformation of criminals; 
that the best settlers were convicts or 
ex-convicts; and he had a special dislike 
for “gentlemen settlers”. So the major
ity of New Australians in this period 

/ were convicts.

The second big influx came in 1830- 
1840, when it was realised that there 
was more to Australia than the narrow 
coastal strip near Port Jackson. Free 
settlers were encouraged, and proceeds 
from land sales were used to assist their 
passage here. Migrants were offered 
land in Western Australia at 1-6 an 
acre, providing they spent another 1-6 
a year on improvements!

The third and most . spectacular 
pgyiod was from 1850-1860, when the 
discovery of gold brought a flood' of 
wealth-seeking diggers. The discoveries 
came at a time when authorities here 
were worried by the number leaving the 
country to seek their pot of gold in the 
Californian El Dorado; when Melbourne 
newspapers were exhorting the people 
to stay home and fin’d true gold in “the 

golden fleece of our pastures and the 
waving fields of golden grain”. At one 
time the exodus became so serious that 
officially inspired rumours were circu
lated that gold had been found within 
a few miles of Melbourne. The rumours 
snowballed, causing people to dig for 
the precious metal at Studley Park, at 
Collingwood, and in the Flagstaff Gar
dens.

With gold-fever mounting, some 
humourous stories resulted. One even
ing a woman accidentally smashed a 
flower-pot bought recently at a Rich
mond pottery works. She thought she 
saw gold glittering in the cracks, and 
whispered the news to her neighbours. 
Next morning the pottery-maker was 
surprised to see a crowd outside his 
shop door, everyone wanting to buy his 
pots ^nd vases, but none explaining the 
reason. Being a poor man and a shrewd 
one, he realised that this sudden demand 
for his goods was greater than the sup
ply, so’ he increased his charges until 
his pottery was selling at the price of 
prceious antiques. Not until his entire 
stock was exhausted did the dealer 
learn that his naive customers had ex
pected to find their purchases studded 
with gold from the Richmond clay.

In 1851 gold was really discovered, 
and the news flew round the globe with 
incredible speed. Bear in mind that 
Victoria was then only 17 years old, 
and had a population of 77,0000. With
in seven years the population jumped to 
half, a million, and Victoria had far out
distanced the Another colony of N.S.W. 
Shiploads of optimists arrived from 
abroad — English Chartists, Irish re
pealers, revolutionaries from France, 
Germany, Hungary, Poland, and Spain. 
From California came disappointed 
forty-niners to 'try afresh in the new El 
Dorado of Victoria; from the east came 
a horde of Asiatics, including 30,0(50 
Chinese. Ships in the harbour were 
almost deserted, most of the crews head
ing for the diggings before the eager 
passengers had disembarked. Even 
masters of vessels, seeing the impossi
bility of maintaining control over their 
men, made up parties among them to 
go shares in the riches they hoped to 
win.

For a while Melbourne looked like a 
lost city. A report of the time says 
that “idlers and labourers in town and 
country have thrown up their employ
ment and run off to the workings. 
Tradesmen ,farmers, clerks of every 
grade, and not a few of the superior 
classes have followed . . . Cottages are 
deserted, houses to let, business is at a 
standstill, and even schools are closed. 
In some of the suburbs not a man is 
left . . .”

With the sudden advent of wealth and 
the Shortage of productive labour, prices 
rose rapidly. Eggs rose from 6d. a 
dozen in 1848 to 5-0 a dozen in 1851, 
cabbages from 2d. to 2-6, beef and mut
ton rose from Id. to 8d. jper lb. Some
times men were charged up to £2 for a 
drink! ,

During this period the number of 
male immigrants so exceeded the female 
that many who wished to make a home 
in their new country had the greatest 
difficulty in finding a wife. Therefore, 
as Fawkner had done years earlier, they 
went down to meet the ships bringing 
out young women as domestic servants. 
If a man saw on a box a name he liked,- 
he would take a chance and wait for itb 
owner; so that when the young lady 
came to collect her box she would find 
it carefully guarded by an earnest dig
ger who was ready and eager to guard 
her also.

And the sight of a few bright nug
gets often clinched the hasty courtship.

Within a few years the fever had 
abated and Victoria emerged a pros
perous populous colony. But gold had 
done more than merely bring wealthy 
It had attracted from other lands intre
pid champions of lost causes dauntless 
political reformers, visionaries, idealists1, 

and adventurers, all of whom shared in 
the task of working oiit a system of 
responsible government for their new 
homeland. The seeds of the White Aus
tralia policy were also sown in this 
period, when tens of thousands of Chin
ese diggers gave ample evidence that 
East and West would not readily mix.

Now, 100 years after the discovery of 
gold, Australia has a population of 8 
million. This is more than double that 
of 50 years ago, a rate of increase 
greater than that of any European or 
Asiatic country. But the rate of in
crease is tending to decline, despite the 
boost which today’s immigration is giv
ing us. The age composition of the 
population has also changed. In 50 
years the percentage of people over 65 
years has doubled from 4 per cent, to 
8 per cent., while the proportion of chil
dren under 15 has decreased from 35 
per cent, to 25 per cent. This means 
that we are a nageing population, a 
trend that is likely to increase.

An close to our shores live 1,000 mil
lion Asiatics!

simiiOEisin 
TO 

COTO/iGfc
Symbols are the easiest way to con

vey complex ideas directly; to this gene
ration symbols like the Red Cross, the 
swastika, and the hammer and sickle 
convey in their different ways a world 
of meaning. It must be remembered, 
too, that our phonetic alphabet totok its 
rise from earlier symbols, illustrated by 
tthe pictographs of China and the hiero
glyphics of Egypt. From the earliest 
times, the symbol conveyed the dominant 
message of the coin as a mattter of 
course. Atheps (and the Goddess 
Athene) was symbolised in the owl. 
Rhodes was represented by a rose, the 
harp later identified the coins minted 
for Ireland. The figure of Britannia 
survives as a symbol of Britain since the 
days of the Romans.

To effect their purpose, symbols must 
be easily understood. The Cross as a 
symbol is older than Christianity, being 
mentioned in the Sanskrit Vedas, or sac
red books of the Hindus. The cross be
came increasingly used on coins from the 
third century A.D., till in the ninth cen
tury it was accepted as the chief and 
universal symbol of Christianity, culmi
nating in its use on the banners and 
shields of the Crusaders.

It is interesting to realise that the 
Crescent was not originally an emblem 
of either Turkey or the Moslems, but 
had been the emblem of the Greek city 
of Byzantium since the fourth century 
B.C., when the light of the crescent 
moon revealed the night approach of 
hostile soldiers to the citizens. Byzan
tium became in due course the capital 
of the Emperor Constantine and is 
ISTANBUL to the modern Turk, whose 
ancestors conuered it and acuired its 
symbol.

Thhe swastika had a very different 
meaning and association to the sun
worshippers who first used it thousands 
of years ago. It first appeared as a 
solar wheel, and was sometimes repre
sented with a central sun; it is held to 
be a stylised portrayal of the sun’s path 
across the heavens, and hence is asso
ciated with the idea of revival and pos
terity. It appears repeatedly on coins, 
and not exclusively as the emblem of so- 
called Aryan races; it remained for a 
Hitler to pervert its use to a symbol of 
anti-semitism.

The dolphin appeared on early coins 
as a symbol, of the sea, as did Poseidon 
and his trident. The winger Victories 
crowning successful charioteers on 
Greek and Roman coins re-appeared as 
Christian angels.

BERLIN.—A gigantic Soviet Embassy
building is being erected over the ruins 
of an old Berlin palace.which served as 
the seat of th Soviet Embassy in the 
thirties and where, after the German 
invasion of Russia in 1941, Alfred Ro
senberg installed his Ministry for the 
Occupied Eastern Territories.

Shut off from the outer world, 1000' 
workers toil here, carrying out the plans 
of Muscovite architects and erecting a 
bloc which will be 330 feet long and 250 
feet wide. Over a 66 feet high dome 
four caryatids will support a tower. 
Each caryatid represents a Soviet “Hero 
of Work” with the symbol of hammer 
and sickle. There are 400 rooms in the 
building. Offices and apartments for 
the Embassy officials occupy the. front 
part. In the centre there are the recep
tion and banueting halls. Marmor slabs 
and nymphs dcorate the fountain in the 
courtyard. The entire building is air- 
conditioned.

LESSON III.'
HOT — WARM — COLD: 

Summer is hot, winter is cold.. 
In summer the weather is' 
often .warm and good. In Aus
tralia it is often hot in sum
mer, very hot. Winter comes,, 
and the weather is often cold 
and had. Summer weather is 
warm or hot, winter weather 
is cold. In summer we go to 
the sea, in winter we sit by 
the fire.

BIG — SMALL: The Aus
tralian flag has six stars, one 
big star and five small stars. 
The small flag in the corner 
is the British flag. The name 
of the British flag is the 
Union Jack.

LONG — SHORT: The aim 
is long, the finger is not long 
but'short. A minute is long, 
a second is short. A mile is 
long, your nose is short. In. 
winter we have long nights, 
and iii summer we have short 
nights. In winter we have 
short days, and in summer we 
have long days.

ROUND — SQUARE: A 
ball is round, a ring is round, 
an orange is round. The sun 
and the moon are round. A 
room is not round, hut square; 
a table is not round, but 
square. The white spots on 
dominoes are not square, but 
round.

WIDE — NARROW: Some 
roads are wide, some are nar
row. 'A river is wide, a creek 
is narrow. Australia has wide 
railway lines and narrow rail
way hues.

THICK — THIN: A kanga
roo has a thick tail, a mouse 
has a thin tail. Elephants 
have thick legs, emus have 
thin legs. John is thin and he 
also has thin lips. Peter is 
fat (not “thick”) and he has 
thick lips.

YOUNG — OLD: Peter is 
very young. He is a small 
boy (or a “little.” boy). He 
goes to kindergarten every 
day by bus. Grandmother 
and frandfafher are seventy , 
years old. They are old, and 
grey. Father and mother 
(Dad and Mum) are not 
young and are not old.

HARD—SOFT: A diamond 
is hard, glass is hard, ice is 
hard. Butter is soft, a bed is 
soft, too. The floor is hard. 
Lemonade is a soft drink. 
Whisky is hard liquor. ■
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BOOKS AND ARTICLES
1. Total Terror. An Expose of Geno

cide. By Albert Kaime. Appleton- 
Century-Crofts, Inc., New York, 
310 pp., illustrated.

2. “Chains in the Baltics.” Chapter in 
The Soviet Slave Empire by Albert 
Konrad Herling. Wilfred Funk, 
Inc., New York, 1951.

3. Peleda (The Owl. 'Monthly maga
zine of humour and satire. No. 1 
(April)., 1951. In Lithuanian. Ad
dress: Nemunas, 3143 S. Halsted 
St., Chicago, Ill.

4. Tnformationsblatt des Litauischen 
Zentralkomitees in Deutschland. 
Issue No. 3 appeared in June, 1951. 
Address: Bad Salzuflen, Baumstras- 
se 17, Germany.
(a) “Young Lithuanian DP Serves 
in American Army”; (b) “Libera
tion of the Baltic States”; (c) “Bal
tic States Day”; (d) “Baltic Hour 
of Terror”; (e) “Resolutions of 
Estonian, Latvian and Lithuanian 
Councils”; (f) “Baltic States Free
dom Day”; (g) “Resdlution of Bal
tic American Societies”; (h) “Lit
huania”; (i) “Reign of Terror in 
Lithuania”; (j) “The Plight of 
Lithuania”. Extension of Remarks 
of Hon. Homer Ferguson of Mich, 
(a) ; Hon. Herbert H. Lehman of 
N.Y. (b); Hon. Edward A. Gar- 
matz of Md. (c) and (e); Hon. 
Edgar A. Jonas of Ill. (d) ; Hon. 
Irving M. Ives of N.Y. (f); Hon. 
Landsdale G. Sasscer of Md. (g); 
Hon. Thomas J. Lane (h) ; Hon. 
William Benton (i); and Hon. 
John W. McCormick (j). Congres
sional Record, May 15; June 19, 20, 
22, and 28; July 2, 13, and 18; and 
August 1, 1951, respectively.

■6. “Lithuanian Folk Songs in the 
United. States.” Journal of the In
ternational Music Council, March, 
1951.

7. “King Mindaugas.” By Thomas G. 
Chase. The Marian, May and 
June, 1951.

8. “Looting of Balts in a Soviet Con- 
' centration Camp”. Latvian Infor

mation Bulletin (Washington,. D.C.)
* June 14, 1951.

9. “V 0 A Inaugurates Programs to 
Estonia and Latvia.1” Department 
of State Bulletin, June 11, 1951.

10. “Lithuanian Calvary.” By Thad- 
deus V. TuleJa. The Sign (Union 
City, N.J.), June, 1951.

11. “We Don’t Condone Soviet Coji- 
uests of Baltic Nations.” Editorial, 
Saturday Evening Post, June 23, 
1951.

12. “Why Stalin Must Be Tried for 
Murder.” In a ruthless move to 
Sovietize Latvia, Lithuania, and 
Estonia, he has had 1,142,000 people 
slain or deported — and the terror 
ahhs only begun. Here are reports 
from witnesses ready to testify 
against him when the UN sets up a 
court to punish genocide convention 
violators. By William Attwood and 
Seymour Freidin. In Collier's,

, June 30, 1951.

13. (a) “Mindaugas and the Founding 
of the Lithuanian State” and (b) 
“Koenigsberg Historically Belongs 
to Lithuania”. Lithuanian Days, 
Los Angeles, May, 1951.

14. ’“Dirksen Scores Red Oppression of 
Lithuanians” and “Tells How Reds 
Keep Lithuania under Iron Heel.” 
Chicago Daily Tribune, February 
12, 1951.

15. “Lithuania in Bondage.” Editorial 
in Shenandbah (Pa.) Evening Herald,

February 16, 1951.

16. “Prayer for Lithuania”. Article in 
Wilkes-Barre (Pa.) Times Leader, 
the Evening News, February 16,

’ 1951.

17. “Lith Appeals to Save Nation”. By 
Stanley Pieza, . Chicago Herald- 
American, February 11, 1951.

18. “Celebj*&te Lithuanian Anniver
sary.” Chicago Sun-Times, Feb
ruary. 12, 1951/

Activities of Lithuanians
The 700th anniversary of the baptism 

of Lithuania by King Mindaugas was 
widely commemorated by Lithuanians 
everywhere. In the United States com
memorations tobk place in: Baltimore, 
New York, Boston, Indianapolis, Chica
go, Cambridge (Mass.), Scranton, and 
other cities. A Holy Hour took place at 
St. Patrick’s Cathedral in New York on 
September 9. Bishop J. P. Donahue rep
resented Cardinal Spellman on that 
occasion. We read in this connection 
the following:
... At the Solemn Vespers at St. 

Patrick’s Cathedral Bishop P. Donahue, 
Auxiliary of New York, presided. The 
ceremonies were jointly sponsored by the 
Knights and . the Lithuanian Priests 
League of the United States.

SERVICES ARE IMPRESSIVE
The impressive services commemo

rated the 700th anniversary of the bap
tizing of King Mindaugas and the com
ing of Christianity to Lithuania.

Ancient hymns in the national tongue 
were sung by twelve massed choirs from 
New York and New Jersey under the 
dirction of Juozas Zilievicips, Lithua
nian composer.

The sermon was preached by Msgr. 
John Balkunas, pastor of Transfigura
tion Church, Maspeth, L.I. . . .

Archbishop Keough presided over a 
solemn High Mass at St. Alphonsus 
Church in Baltimore, which was attend
ed by many dignitaries including Gover
nor Theodore R. McKeldin, Major 
Thomas D^Alesandro, and United States 
Senators Herbert R. O’Conor and John 
Marshall Butler. The Rev. John J. 
Duggan delivered the sermon, from 
which we uote:

COMMEMORATION OF THE 
CHRISTIANIZATION'OF 

LITHUANIA
It is singularly appropriate that at 

the gracious invitation of your reverend 
pastor, we should gather today at this 
Solemn Mass presided over by our Most 
Reverend Archbishop, to commmorate 
the Catholic baptism of Lithuania over 
seven centuries ago, and at the same 
time to join with you exiles of that mar
tyred daughter of the Church in hymns 
and prayers of thanksgiving for the 
favors which God has bestowed upons 
you, not the least of which is the haven 
of hospitality enjoyed by you in this 
State of Maryland and City of Balti
more. It is Laetare Sunday when the 
Church bids her children who have been 
so far engaged in penitent works, to 
look up and beyond Calvary and see in 
the first rays of the Easter sun the 
Risen Christ Who brings them redemp
tion, and to rejoice.

We live in one of those interludes of 
history that come upon us once every 
few hundred years. A twilight zone j 
when darkness seems so real and the 
light seems so far away. The whole 
world is on tenterhooks, possessed of a 
sense of impending catastrophe when 
war, defeat, persecution of religion, frus
tration of hearts, enthronement of vio
lence, and a gnawing fear would turn us 
into prophets of despair. We who be
lieve in God cannot share the pessimism 
and despair which speaks of the return 
to barbarism.

There are three notes of hope today 
for us who believe in God which keeps 
us from sharing the pessimism, hopeless
ness and defeatism of those who have 
forgotten their God.

The first lesson is this: A great cala
mity is often thę eve of a great spiri
tual awakening. In such moments of 
defeat man’s pride is most humbled and 
his soul thus prepared for the helf of 
God.

The second reaso nfor hope is that in 
the lifetime of all of us the Church has 
been more and more emerging into the 
world from which she was exiled four 
hundred years ago. Nothing better sym
bolizes this progressive influence than 
the manner in which the last two Popes 
have been crowned as successors of St. 
Peter. Both Pontiffs were crowned on 
the Portico in the Piazza of St. Peter.

The third and final reason for hope is 
that the strength of material opposition 
has no relation to the possibilities of 
spiritual victory. That is why we who 
believe in God and Christ’s victory over 
the powers of darkness and the victory 

of spirit over matter will not be without 
hope . for America, so long as it trusts 
in God.

May you who have come from the Old 
Country, a Lithuania that was baptized 
in the faith seven hundred years ago 
now help us to continue our trust in 
God.' You have been the recipients of 
the magnificent care and generosity of 
the Resettlement Committee of the 
National Catholic Welfare Conference 
under the energetic and most gracious 
leadership of our Most Reverend Arch
bishop. You who are most anxious to 
show your gratitude can do so in no 
better way than by living Catholic lives. 
Good example from you at work and in 
your homes will surely bring back God 
into the main stream of American life. 
Your attendance at Sunday Mass and 
freuent reception of the Sacraments as 
witnessed by us this morning will be 
the best compensation for the hospita- 
litty of our Country. You have wit
nessed disloyalty of your own in face of

AMAZING ARTISTS' OF 50,000

YEARS AGO

One day towards the end of last cen
tury an archaeologist .was exploring 
caves at Altamira, on the north coast of 
Spain. He entered one that had once 
been the home of primitive cavemen 
50,000 years ago, but had been deserted 
by human beings for countless centuries. 
He had with him his young daughter, 
and by the light of the candles each car
ried he saw some of the age-old tools 
used by the cave-dwellers so long ago. 
But suddenly the daughter called “To
ros K’ (bulls), and when the father 
looked to where her finger was pointing, 
he saw to his amazement that the roof 
was covered with wonderful skilful 
paintings of deers, boars, and bison.

When he told others of his discovery 
and suggested that the paintings were 
the work of cavemen, he was laughed 
at. How, asked scientists, could such 
primitive people have any idea of art?

But other caves with similar paintings 
were soon found, and there was ample 
proof that at least some of these cav
erns had never been entered sin.ce the 
Old Ston Age. So scientists accepted 
th fact that the cavemen were skilled 
artists, and the paintings were carefully 
studied.*

It was soon found that the illustra
tions were neither crude nor carelessly 
executed. Painted with sensitive skill 
and a remarkable understanding of 
decorative treatment, the cave galleries 
depicted a host of animals — bison, 
wolves, horses, bears, reindeer. What 
the pr^nitive artists used for brushes 
is not known, but 'remains of “paint 
tubes” they used have been found. 
These tubes were made from animal 
bones, and the paints thy contained were 
coloured matrials obtained from the 
earth, pdunded and mixed with fat.

The stone-age artists lived at a time 
when Great Britain was still joined to 
the Continent, when animals now ex
tinct — like the European bison — were 
still in existence. They lived by hunt
ing and fishing; they had not yet learn
ed how to domesticate animals, their 
clothing consisted of skins crudely sewn 
together with animal sinews or strips of 
intestines, and their very existence de
pended on their ability to outwit the 
great beasts that filled the forests. 
How then, and why, did these primitive 
people find time to acquire such skill 
and to execute such remarkable works 
of art?

Not the least of the mysteries sur
rounding these painting's is the fact 
that they are found in caves where day
light never penetrated. Sometimes they 
are found in parts of th cave almost 
inaccessible to sight or reach — in fact 
it seems almost certain that the paint
ings were not meant to be looked at! 
Another mystery not completely explain
ed concerns the lighting of the caves. 
How was enough light obtained to en
able the artists perform such skiful 
works? 

tempting promises from without help us 
so that the epidemic of Benedict Arnolds, 
in this Country may be stopped com
pletely. You who have seen faithful 
souls apostatize in face of adversity and 
of tempting promises of fool’s gold; 
worldly prestige and impossible Utopias 
please help us to be self-disciplined anti 
faithful under our present trials and 
penance. We are your debtors bcause 
you are the servants of the suffering 
Christ who have given us the precious 
opportunity of being another Veronica 
and Simon of Cyrene as you tread your 
sorrowful journey carrying, so coura
geously and hopefully your burden of 
the Cross.

(Extension of Remarks of Hon. Her
bert R. O’Conor (Maryland), Congres
sional Record,- March 9, 1951.)

Appropriate comjmemorations were 
also held in Toronto, Berisse (Argen
tine), Melbourne (Australia), Rome, 
Liege (Belgium), and elsewhere.

NAZI — SOVIET
RELATIONS

Some selected documents 
from the Archives of the Ger
man Foreign Office (publi
shed by the Department of 
State, 1948) concerning the 
betrayal of Lithuania.

THE PROPOSITION MEETS ON 
OPPOSITION

Schulenburg Reports on Molotov's 
Reactions 4 August 1939

In conference of 1,1/4 hours today, 
Molotov abandoned his usual reserve and 
appeared unusually open... I stated 
that from the Baltic too the Black Sea, 
in our opinion, no opposition of interests 
existed betwyn Germany and the So
viet Union, that the Anti - Comintern 
Pact was not directed against the So
viet Union,that by concluding non - ag
gression pacts with the Baltic countries 
we had proven our decision to respect 
their intergrity, and our well-known 
demands oh Poland meant no impair
ment of Soviet interests ..

M. answered point by point at some 
lenght...

I thereupon against stressed the ab
sence of opposition of interests in fo- 
reigh policy and mentioned German rea
diness so to orient our behaviour with 
regard to the Baltic States, if occasion 
arose, as to safeguard vital Soviet Bal
tic interests.

At the mention of the Baltic States. 
M. was interested in learning what Sta
tes we meant by the term and whether 
Lithuania was one of them....................

Schulenburg.

MOLOTOV SOUNDS GERMANY
ON LITHUANIA — 14 August 1939

. . . The following were the main poi
nts in my last conversation with Herr 
Molotov: thė statements about the Bal
tic States satisfied him to a certain ex
tent, but he wanted to know wheter we 
also included Lithuania among the Bal
tic States ...

Tl]e British and French military mis
sion have been in Moscow for three days 
now. The Soviets made no great fan
fare over their arrival. ... I assume 
that the negatiotions will last a long 
time. . . .

Schulenburg to 
Weizsaecker,

from Moscow.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1952 m. vasario 4d-

UOSI! PASTOGE
I Mielus Skaitytojus

Nuo šito “Mūsų Pastogės” numerio 
perimu sunkų ir nedėkingą darbų. Ne 
asmeninio išskaičiavimo, bet idėjos ve- 
damas ryžtuosi eiti patikėtas pareigas. 
Gerai žinau i?- pramojau visus sunkumus 
82i kuriais teks susidurti. Toks jau bu
vo, yra ir bus spaudos darbą t mylinčio 
žmogaus likimas, kuris yra ypatingai 
nedėkingas ir neįvertinamas šiandieni
nėje benamio tremtinio kelionėje.

Daugeliui be abejo yra puikiai žino
ma, kad “Mūsą Pastogės” leidėjas pra
džioje yra įdėjęs ne maža savĄ pinigą. į

NAUJAS
“M.P.” REDAKTORIUS

Nuo š.m. sausio mėn. 23d. “Mūsų 
Pastogės” redaktoriaus pareigas perėmė 
žurnalistas Bronius Zumeris, kuris visų 
laiką buvo nuolatinis “M.P.” bendradar
bis. Tokiu būdu jis “M.P.” skaitytojams 
yra gerai žinomas.

p. Br. Zumeris gyvendamas Melbourne 
buvo A.L.D-jos o vėliau A.L.B. Apylin
kės Valdybos sekretorius, šalia kurių ei
damas dar ir kitas visuomenines parei
gas buvo aktyvus spaudos darbuotojas 
tiek Australijos, tiek Amerikos lietuvių 
laikraščiuose.

Nuoširdžiai linkiu naujam energingam 
redaktoriui laimingai įsikurti Sydnėjuje 
ir sėkmingai redaguojant “Mūsų Pasto
gę”, ištverti sunkiame darbe ir garbin
gai nepalaužiamai stovėti lietuviško žod
žio sargyboje.

r Antanas Baužė,
“Mūsų Pastogės” leidėjas.

KLAIPĖDOS KRAŠTO MINĖJIMAS
Sausio mėn. 20 d. Melbuorne pami

nėtas Klaipėdos krašto prie Lietuvos 
prijungimas. Minėjimų atidarė A. Krau
sas. Sveikinimo žodį tarė prof. A.Rau- 
Unaiiis ir Kultūros Fondo bei skautų 
vardu |E. Dąinuitis. Paskaita skaitė 
Dr. V.. Dldžys nušviesdamas 1923 m. 
sausio 'mėn. 15 d. sukilimo eigą. Po 
to buvo priimta rezoliucija ir pagerbti 
žuvusieji. Užbaigos žodį tarė M.L.B. 
D-jos pirm A. Pocius.

Visuomenės informacijai minėjime 
buvo padarytas naujas anglų mokyklų 
žemėlapis, kuriame Lietuva atžymėta 
su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Tilžės, 
Ragainės, Karaliaučiaus, ir kt. miestais. 
Kuršių Marių ir iniestų pavadini
mai pažymėti lietuviSkai.

Baigiant norisi pažymėti, kad Mel- 
bournas galį būti pavyzdžiu visoms lie
tuvių kolonijoms savo vienybės ir susi
klausymo dvasia tarp atskirų asmenų ir 
organizacijų.

A. Pocius.

MAŽOSIOS LIETUVOS DIENA 
ADELAIDĖJE

Sausio 20 d., Adelaidėje buvo iškil
mingai paminėta sausio 15-toji. Su- 
susirinkus gausiam tautiečių skaičiui, 
M.L.B. D-jos Centro Valdybos narys 
teis., Pov. Lukošiūnas tarė atidaromąjį 
žodį. Maj. J. Pyragius skaitė dienos te
ma paskaita.

Pasibaigus oficialiai minėjimo daliai 
buvo įsteigtas Maž. Lietuvos Bičiulių 
D-jos Adelaidės skyrius.

I skyriaus valdybą išrinkta: Vai. Žal- 
kauskas, Inž. E. Ališaitis, Maj. J. Pyra
gius, p. P. Kalvaitlenė ir Mikas Parei
gia. ,

Į revizijos komisiją: Jonas Pustys, 
Vincas čepliauskas ir Simas Povilaitis.

A.S.

laikraščio leidimą. Tačiau dabar jis no
ri, kad laikraštis pagaliau galėtų eiti ir 
tobulėti savomis lėšomis surinktomis pre
numeratos keliu. Laikraštis visą laiką 
leidžiamas (ir mūsų sąlygomis Austra
lijoje tegalės būti leidžiamas) tik tauti- 
niai-kultvhdnio pasišventimo, bet ne pa
sipelnymo tikslu. Šito iŠ mūsų reika
lauja tautinė ambicija, kad išlaikytume 
tolygiame aukštyje savo spaudą šalia 
kitų tautinių grupių tolygiai gyvenančių 
Australijoje. Šito tikslo vedami mes 
stengsimės “Mūsų Pastogei” atiduoti 
galimą pasišventimą, pastangas ir suge
bėjimą. Įmanomai tobulinsime laikraš
čio turinį. Tačiau kiekvienam yra aišku, 
kad keturiuose mažo formato puslapiuo
se ne kažin ką gali padaryti, kada, rei
kalinga sutalpinti skelbimus, pranešimus 
ir korespondencijas. Nuo skaitytojų no
rų ir valios priklausys, kiek puslapių 
bus pats laikraštis. Prisiunčiami pini
gai aukų pavidalu visada bus skiriami 
laikraščio didinimui. Laikraščio padi
dinimas dviem puslapiais vienam nume
riui, padidina spausdinimo išlaidas £10. 
Jeigu finansiniai įstengtume kas savaitę 
leisti “Mūsų Pastogę” Šešių puslapių — 
laikraščio turinys žymiai sustiprėtų, nes 
galėtume sutalpinti daug aktualios me
džiagos. Šalia to yra anglu kalbos sky
riaus. Šitą skyriui galimai išnaudoti 
stengsimės dėti lengvo turinio politines 
naujenas ir informacines žinias. Toliau 
laikraščio turinys priklauso ir nuo ra
šančių. Ka galime padaryti, kad Aus
tralijoje turime daug raštingų, bet ma
ža. rašančių; daug kalbančių, bet maža 
dirbančių?

Šalia šito, savo darbo plane, užsimoję 
taupyti vietą laikraštyję aktualiai me
džiagai, >š anksto pranešame, kad ilgus 
pranešimus, informacijas ir ištęstas ko
respondencijas trumpinsime savo nuo
žiūra.

“Mūsų Pastogė” ir toliau tęs objekly- 
vę ir nepriklausomą lietuvišką Uniją at- 
sta raudama tau Unit fs ir rvltgiuuąf Aus-- 
t rali jos Uetuvų interesus. Niekada ne
bus leidžiamasi į ginčus, asmeniškumus 
ir diskusijas. Visuomenę ar visuomenės 
dalį, o taip pat ir atskirus asmenis ?tž- 
gaunantys straipsniai ir korespondenci
jos laikraštyje v i s a i nebus talpina
mi.

Yra viena Lietuva ir viena lietuvių 
tauta, užtai tegali būti viena lietuviška 
darbo ir pastangų kryptis, kuri randasi 
aukščiau atskiros visuomenės dalies, 
asmeniškumų ir priekaištų.

Mieli skaitytojai. Remkite “Mūsų Pas
togę”! Bendradarbiai — pakelkite 
plunksną naujai kūrybai! Mes nežiūrė
dami asmeninės gerovės ir darbo valan
dų stengsimės padaryti “Mūsų Pastogę” 
gyvą ir įdomų laikraštį.

Tikime, kad aukščiau iškeltos mintys 
neliks užmirštos, bet bus paskatinimas 
kiekvienoms remti, tobulinti ir ugdyti 
spausdintą lietuvišką žodį “Mūsų Pasto
gės” puslapiuose.

J ū s ų, Br. Zu me r i s. 
“Mūsų Pastogės” redaktorius.

Melbourne Krepšininkai
Pradeda 1952 m. Veikla

Tyliai ir susikaupę Melb. lietuviai 
krepšininkai ruošiasi 1952 sezonui. Su
šilę ir suprakaitavę, reprezentacinės ko
mandos dalyviai, vykdo trenerio Gružau
sko nurodymus ir deda visas pastangas 
pašalinti individualinius pasireiškimus 
žaidime ir surasti vienalyti — taktišką 
žaidimo būdą.

Atrodo, kad šiais metais Melbourno lie
tuvių visuomenė turės ką ji jau senai 
troško — būtent, stiprų ir darnų lietu
višką krepšinio vienetą, kurį pasisekė 
papildyti geriausiais Australijos lietu
viais krepšininkais iš Adelaidės — Igna
tavičium ir Perth’o — Ginčiausku. To
kiu būdu šiais metais Melbourno lietu
vius reprezentuos sekančios sudėties vie
netas :

Centrai: Gasiūnas, Gružauskas;
Puolikai: Darginavičius, Ignatavičius, 

Madziliauskas,
Gynikai: Baškys, Ginčiauskas, Kati

lius.
Sis, Melbourno lietuvių reprezentaci

nis, krepšinio vienetas, pradeda 1952- 
sius metus gražiu ir įdomiu krepšinio 
turnyru. į kurį yra pakviestos geriau
sios Melbourno krepšinio komandos, kaip 
1951-mų metų VictoriJos nugalėtojas — 
YMCA, Melbourno latvių rinktinė suda
ryta iš geriausių “RYGOS” ir “DAI
NOS” komandų žaidikų ir “CHURCH 
of ENGLAND” komandos papildytos 
“METRO” žaidikais.

Kaip matoma, šis turnyras bus pirmas 
didelis bandymas mūsų krepšininkams ir 

Į čia paiškės jų dabartiniai sugebėjimai 
bei galimumai šiais metais.

šis įdomus, keturiu komandų krepši
nio turnyras ivyks Š.m. vasario mėn. 
16-17 dienomis' ARTILLERY DEPOT 
DRILL HALL Salėje, Batmen Avenue, 
(prie pat Yarros upės). Turnyro pra
džia: 16-to vasario 4 vai. pp. Šią, mums 
iškilminga dieną, įvyks dvejos rungty
nės, kuriose bus proga pamatyti visas 
keturias dalyvaujančius komandas. Šią 
dieną rungtynės bus baigiamos apie 6 
vai. p.p. taip kad visi turės pakankamai 
laiko suspėti nuvykti į 16-to Vasario 
minėjimą.

. Zrgs.

T. Tilvyti puola krankliai
J Maskvą “taikos posėdžiams” išvyk

dama Lelijos fabriko darbininkė ir 
“aukse, tarybos deputatė’* Martinienė 
per radiją prisipažino, kad ji vykstanti 
giliai* susijaudinusi, Hes Ją įgaliojo ir 
vaikų vaikai. T. Tilvytis sakėsi, kad jį 
išrinko vienbalsiai draugai^ jį gąsdina 
atomo ginklo krankliai ir visokį velniai. 
Jis ir Maskvoj papasakos, kad lietuvis 
toli paliko ir žagrę, ir kryžių ir sermėgą, 
ir geležinę valią ir parašu pradės gydyti 
ubaliucinaciias.

Dėl grynai teenikinių kliūčių spaustu
vėje “Mūsų Pastogės” praėjusia numeris 
negalėjo išeiti, todėl šitas numeris lei
džiamas padvigubintas.

“Mūsų Pastogės” administracija.

PRANEŠIMAI
SYIDNEY SPORTO KLUBAS 

“KOVAS”

Praneša, kad š. m. vasario mėn. 10 d., 
sekmadienį, Camperdown’o parapijos sa
lėje, tuoj po pamaldų, įvyks klubo meti
nis narių susirinkimas. Dienotvarkėje 
klubo valdybos rinkimai ir kiti svarbūs 
klausimai. Narių dalyvavimas būtinas.

Geelongo Apylinkės Valdyba praneša, 
kad š.m. sausio mėn. 26d. 17 vai. šv. 
Petro ii- Povilo bažnyčios salėje šaukia
mas visuotinis susirinkimas. 
Dienotvarkė: Pranešimas iš Atstovų 
Suvažiavimo Melbourne, Apylinkės Val
dybos, Kontr. Komisijos ir Garb. Teismo 
rinkimai. #

Ateinanti sekmadieni 3d. vasario lie
tuviškas pamaldas Camperdown’e laikys 
svečias kun. P. Vaseris iš Melbourno. 
Prieš pamaldas svečias kunigas klausys 
išpažinčių.

Kun. Butkus praneša, kad yra gauta 
iš Romos Marijos Aušros Vartų spalvoti 
ii- didelio formato paveikslai, kuriuos 
galima įsigyti kapeliono raštinėje 5 
Young St., Circular Quay ir pas spaudos 
platintoją bažnyčios.

Sydney Apylinkės Valdyba praneša, 
kad nuo’šių metų sauso mėn. 27d. Cam
perdown parapijos salėje, kiekvieną sek
madienį po pamaldų, bus atidaryta ALB 
Sydney Apyl. Vald. biblioteka. Tautie
čiai norintieji pasiskaityti lietuviškų 
knygų malonai kviečiami atsilankyti.

Ieškau pusininko su mažu kapi
talu cementinių čerpių gamybai. 
Suinteresuoti kreipkitės laiškais ar 
asmeniškai. Jonas MUZRINAS, 
Lot 356 Berkley St., Wentworth- 
ville.

Kas žino Juozo Jarašiaus adresą. 
Prašoma pranešti sūnui Bimonui 
Jarašiui. Holding Centre, Cowra 
BĮ.’ “E”.

SURANY & CO.
REAL ESTATE AGENTS

Sįtedal service for Neic Australian# 
seeking vacant possession homes. 
Phone: MA5923

. After hours: FUSfUft

EUROPEAN TAILORESS 
197 Ulawarra Road 
Marrickville, N.S.W.

(5 min. from Railway Station) 
At home every Saturday 

and Sunday
Stanislovas Karpuška, gyv. 15 Victoria 

st. North Geelong, Vic. prašo atsiliepti 
Bronių Umbrasą ir Feliksą Alytą.

Geriausi gėralų ir maisto reikmenų krautuvė kur galima gauti
VYNAI. SPIRITAI, LIKIERIAI, SKANĖSTAI: MAKARONAI, SŪRIAI f 

ALYVOS ALIEJUS M
gaunami pas

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

106-118 Commonwealth Street, ’Sydney
Netoli nuo Centralinės stoties.-------------- Telf. M4243 ir MA4542

Pristatoma mieste ir priemesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmesčio gele
žinkelio stotyse.

SKAITYTOJU 
ŽODIS

Skaitytojai siųsdami prenumeratą 
neužmiršta paaukoti ir palinkėti. Čia 
kalba mūsų mielieji skaitytojai.

p. A. Bikulčius aukodamas £1.0.0 rašo, 
linkiu “M.P” augti ir bujoti, kad be jos 
neliktų nei vieno lietuvio Australijoje.

p. P. Stelmokas prisiųsdamas pavėluo
tų prenumeratą už “pabaudą” aukoja 
£0.16.0.

“Kai karšta vasara — tai pastogė mie
la. Pinigų man visada trūksta, bet Pas
togei atsilyginu,” rašo J. Aranauskas.

p. N. Butkus siųsdamas prenumeratą 
įdeda ir “remontui.” (M.P.)

“Mano miela 'Pastoge' laukiu Tavęs 
visus Mfb2m." (p. Ž. Jokūbaitis}, o 
skaitytojas p. F. Domaševičius sako: 
“patink* tu Pastoge' ” užtai prenume
ruoju.

Visiems, kurie prisi ųsdanti prenumera
tą, prišildė auką, sveikinimus, linkėji
mus ir pasiūlymus bei pageidavimus, šir- 
dJngui dėkojame ir kiek įstengsime — 
įvykdysime.

Redakcija ir administracija. >

“ŠVIESOS” VEIKLA

š.m. sausio 28 d. Sambūrio “šviesa” 
eiliniame susirinkime nariai ir svečiai 
išklausė teis. p. J. Žukausko paskaitą 
tema “Politiniai įvykiai Lietuvos trage
dijoj 1939-1940 metais”, kurią prelegen
tas parėmė dokumentais, sąjungininkų 
išgautais iš Reicho Kanceliarijos slantų 
archyvų ir kurių nuorašai, kiek jie lie
čia Lietuvos reikalus, per Ameriką pa
siekė Australiją.

Po paskaitos ir gyvų diskusijų prie 
puoduko kavos ir sumuštinių pasišnekė
ta, gi jaunimas, kuris gausiai j šią pas
kaitę apsilankė, pasišoko.

U.K.

“Mūsų Pastogės” leidėjas.
Taupumo sumetimais pranešame, kad 

šitas “Mūsų Pastogės” numeris yra pas
kutinis visiems, kurie nepratesė prenu
meratos arba laišku nepranešė “Mūsų 
Pastogės” administracijai, kad jie pratę
sia laikraščio prenumeratą 1952-siems 
metams.

“Mūsų Pastogės” administracija.

“Mūsų Pastogė” leidžiama, kad ją 
skaitytu.

“Mūsų Pastogė” remiama, kad ji to
bulėtų.

“Mūsų Pastogė” platinama, kad ji 
lankytų kartą per savaitę kiekvieną 
Australijoje gyvenantį lietuvį.

Todėl skaitykite, platinkite ir remkite 
“Mūsų Pastogę”, nes tuo atliksite kilnų 
ir gražų tautinį darbą.

AR NORI PIRKTI NAMA?
Jei turite £800 ar daugiau pinigų mes galime jus finansuoti

Eiimmey&c
92 PITT STREET, SYDNEY 

Telefonas BL 3304
Kreipkitės i Mr. BARD arba po darbo valandų skambinkite telef XM6174.

' DĖMESIO, PONIOS IR PONAI!'
Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės į europietiškų skanėstų par-

Netoli Sydnėjaus centrinės stoties, kerta 203 HAY STREET, kuri yra netoli 
Pitt St.

Stan Slavik
šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės duonos, rūg

ščių kopūstu ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto kumpio, šoninės (rūkytos ir 
virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, vanilijos lazdelių (1 lazdele—3 penai), 
aguonų, chalvos, šafrano, pipirų, grikinių kruopų ir kitų įvairiausių skanėstų.

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.

Printed bv “Mintis” Pty. Ltd.. Fredbert St.. Leichhardt, Sydney, N.S.W. teif. 
WB1758. 'for the Publisher, Anthony Bauze, 26 Andreas St., Petersham, Sydney

Redaktorius Br. Zumeris, laiškai adresuojami: Box 4558, G.P.O. Sydney.
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