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POLITINES PARTIJOS IR 
TREMTIES UŽDAVINIAI
Kultūra ir civilizacija yra tos dvi 

grandys, kurios apjuosia visą žmonijos 
gyvenimą. Kultūra apjungia dvasinį 
gyvenimą, o civilizacija — socialinį, val
stybinį.

Savo gilioje senovėje lietuvių tauta 
jau yra įrodžiusi, kad ji turi gabumų 
kaip kultūriniam, taip ir civilizaciniam 
gyvenimui. Trumpai čia meskime žvil
gsnį į dartines nuotaikas# mūsų valsty
binio gyvenimo ateičiai. ,

Gyvenamasis laikas valstybiniam gy
venimui mums duoda du būdingesnius 
pavyzdius: Vakarų demokratiją ir Rytų 
komunistinę diktatūrą. Vakarai yra 
turtingi, o Rytai labai bėdni. Amerikoje 
darbininkai važinėja auto mašinomis, o 
Rusijoje visą savo rūpestį deda dėl 
duonos kąsnio. Be abejojimų sutiksime, 
kad Amerikoje , socialiniai valstybinis 
gyvenimas yra daug geresnis.

Mūsiį Nepriklausomos Lietuvos socia
linis gyvenimas nebuvo labai skurdus, 
bet, toli gražu, nepalyginamas su ameri
koniškuoju. Gal kai kas mėgins kelti 
klausimą, kad maža valstybė negali to 
atsiekti, ką didelė. Tai tiesa, betj deja, 
mes nebuvome atsiekę ir šios proporcijos. 
Neieškodami kitų priežasčių, turime pri
sipažinti, kad ir pats mūsų valstybinis 
gyvenimas buvo kitaip tvarkomas. Turė- 
jame politines partijas, kaip ir Amerika, 
bet jos buvo kito pobūdžio. Amerikoje 
partijos rūpinasi tik socialiniu valstiečių 
gerbūviu, ūkinėmis jas pąvadinti galė
tume. Kultūriniai reikalai tieesioginiai 
į partijų programą neįeina, čia palie
kamos atviros durys kitoms instancijoms, 
kurios lygiateisiai šiais dalykais rūpin
tųsi. Lietuviškos partijos turėjo ne tik 
socialiu.) gyvenimo planus, bet ir kul
tūrinio. Tuo būdu jos turėjo kiekviena 
savo pasauliežiūrą. Idėja — pasaulie- 
žiūra žmogaus gyvenime užima pirmą 
vietą. Jeigu politinė partija pasiima 
kurią pasauliežiūrą, tai ji ir rūpinasi 
daugiau savo pasauliežiūros įgyvendi
nimu, negu socialinio gerbūvio reikalais. 
Jeigu valdančiai partijai darosi pavojus, 
tai ji dėl savo idėjų išlaikymo aukoja 

. net soči j alinio gerbūvio išteklius. Tuo 
būdu valstiečiai ir pati šalis lieka skriau
džiama. Augant agresijai, šitokia'demo- 
kratija būtnai turi išvirsti į diktatūrą. 
Panašiu keliu mūsų valstybinis gyveni
mas ir riedėjo.

Šiandien, kada netekome savo valsty
bės ir atsidūrėme svetur, turime geros 
progos stebėti, kaip tvarkosi kitos šalys. 
Netekus teritorijos ir valdžios, jokia 
partija neturi ko siekti ar ko pavydėti. 
Taigi, pats geriausias laikas reviduoti 
savo programas, rinkti pavydžius iš kitų 
kraštų ir ruošti naujus planus ateičiai. 
Šios tendencijos veik niekas tačiau ne
rodo. Daugiau ar mažiau besirūpinan
tieji valstybinio gyvenimo santvarka, 
grįžta vėl prie s^vo senųjų partijų ir 
užmerkia akis bet kurios šalies pavyz
džiams. Argi mūsų valstybinė santvarka 
buvo jau pati geriausia? Ar mes buvome 
iškopę į pačias viršūnes ir pralenkę kitus 
kraštus? Deja!

Profesorius Pakštas bene 1936 m. 
saukė, kad Lietuvos laikrodį reikia pasukti 
100 metų pirmyn. Galutinai mūsų laik
rodis buvo sustabdytas 1940 metais. Kiek 
metų mes būsime atsilikę, jeigu sugrįžę 
pabudinsim vėl tą patį laikrodį? Dabar
tinės nuotaikos rodo, kad tempiamos 
spirūoklės to paties politinio laikrodžio, 
tų pačių partijų, kaip ii- nepriklausomy
bės metais. Ar tai nebus atsilikta?

Parako dūmuose partijų rietenas 
buvome pamiršę. Buvo tik viena partija 
— lietuvis. Dar skaudesnę pedėtį par- 
gyvena mūsų broliai Lietuvoje. Jie ne 
tik kad pergyvena, bet ir savo krauju 
įrašo tik vieną vienintelę partiją — Lie
tuvis. Kas kančia užrašyta, to joks praei- 
tiese atminimas daugiau nemitrius. 
Žodžiu, Tėvynės laukuose sutiktas lietu
vis bus naujas visu savo gyvenimu, nau
jai kančios pagimdytas. Jo gyvenimo 
laikrodis bus mirtinom sekundėm pirmyn 
užvarytas. Ką jis pasakys mums, jeigu 
drėbsime jam į akis tas pačias senas 
partijų rietenas? Jeigu neturėsime par
vežti nieko geresnio, tai tuomet lieka ver
čiau tylėti. Jeigu kas ir šios dorybės pas 
save nesuranda, tai tuomet verčiau ne
grįžti.

Šią poziciją mes suprantame kiekvie
nas. Suprantame, kad sugrįžę Tiesėsime 
ant krauju nuplautų kėdžių likusiųjų 
partiniu botagu paplakti. Iš čia taip pat 
aiškėja, kad mes tremtyje turime užda
vinių ir j ų ’ turime daug. Mes privalo 
rinkti visas žinias, visas gerąsias* puses 
iš bet kurio valstybinio gyvenimo, jas 
derinti, analizuoti, tobulinti ir sugrįžus 
saviesiems patiekti, šiem tikslam atsiekti 
pirmoje eileje mes turime atsižadėti bet 
kokių savo senųjų partiniu tendencijų. 
Šiuo atžvilgiu turime save neutralizuoti, 
kad taip pasidarytum^ objektyvus. Pati

NEJAUKUS PRANEŠIMAI
Japonu krikščionių draugijos’ pirmi

ninkė įteikė atvirą laišką .generolo M. 
Ridgeway žmonai prašydama, kad jos 
vyras imtųsi griežtų priemonių sutvar- 
yti amerikiečių karių moralei. Draugi
jos pirmininkės Tamaki Uyemura pra
nešimu apie 70.000 ligi 80.000 japonių 
mergaičių yra prostitutės, kurios dau
giausia gyvena Amerikos kariuomenės 
stovėjimo rajonuose. Ligi šiol yra gimę 
200.000 nelegalių vaikų. Esą kada 
Iwakuni buvo steigta amerikiečių oro 
bazė netrukus ten atvyko 3000 japonių 
prostitučių. Tas pats pranešimas sako, 
kad Korėjos karas Japonijai atneša 
400.000.000 dolerių pelno. Gi prostitu
cija pelno 200.000.000 dolerių metams.

Šalia to Baltimorės neuropsychiatrinės 
ligoninės viršininkas Dr. R. Seliger pra
neša, kad Amerikoje yra dabartiniu metų 
apie 1.000.000 chroniškų girtuoklių, 
4.000.000 “stiprių girtuoklių” ir net 
40.000.000 taip vad. “social drinkers”. To 
pasėkoje nepaprastai pakilo kriminali
niai nusikaltimai ir moralinis pakri
koms. Pranešamai, kad praėjusais me
tais U.S. buvo areštuota 1.00.000 nusi
kaltimus darančių vaikų iš kurių net 
100.000 yra padarė stambių nusikaltimų.

IR TAIP PAĮVAIRINA 
GYYVENIMA

Neseniai Turku mieste, Suomijoje, 
policija areštavo Ensio Vainio, kuris 
Velykų .proga įssigėręs metė degančius 
knatus Į dinamito fabriką. Šitame fab
rike jis dirbo pats ii* pukiai žinodamas 
kur yra sukrauti dinamito siuntiniai per 
langą bandė juos išsprogdinti. Pirmuoju 
atveju jam pavyko išsprogdnti viena už
taisą, kurio sprogimo metu išbyrėjo 20 
langų ir pats sandėlis sugriuvo. Nuėjės 
į kitą sandėlį padegė užtaisą ir sprogimo 
metu išbyrėjo 40 langų ir nukėlė pačios 
dirbtuvės stogą. Tada pilietis nuėjo į 
elektros stotį kur nuplovęs laidus užtem
dė visą miestelį. Kaip tik tuo laiku per 
mostelį skrido kelevinis švedų lėktuvas, 
žmonės išgirdę sprogimus ir lėktuvo 
ūžėsi ėmė bėgti iš namų ir šaukti 
“Karas” “Karas” . . . Šitas “bandymas” 
buvo atliktas II valandą nakties. Nu
vestas į policiją Vainio pareiškė: “Aš 
norėjau truputi pagazdinti žmonės. Gy
venimas taip pašėlusiai nuobodus”.

SPĖJAMA, KAD
Jei įvyktų koks netikėtumas su J. Sta

linu, tai jo vietą užimtų triumviratas iš 
V. Molotovo, L. Berios ir G. Malenkovo, 
Taip praneša Londono komunistiniai šal
tiniai, kurie taip pat pažymi, kad šitame 
komitete būtų padalintos pareigos tokiu 
būdu: Molotovas perimtų į savo rankas 
krašto administraciją, Beria, kuris būtų 
komiteto pirmininkas, paimtų kariuome
nės, slaptosios policijos ir informacijos 
tarnybą, ir Malenkovas paimtų savo 
žinion kominustų partijos reikalus perei
namuoju laiku.
tremtis yra geriausia padėtis šiai neu
tralizacijai atlikti, nes čia nėra jokios 
prasmės varžytis dėl valdžios. Tokiu 
budu tas tuščias tremties^ dienas galime 
padaryti naudingomis besiruošdami atei
čiai. Kodėl negalėtume susėdę . šaltai 
nagrinėti gyvenamos valstybės ar kitų 
pažystamų kraštų valstybinž santvarką? 
Šiandienis laikas mums prieš akis stato 
ktą demokratijos formą, negu mes įsi
vaizdavome. čia politinės partijos, kaip 
buvo minėta, visai kito pobūdžio. Ai
tai neverta mums panagrinėti ir surasti 
jų gerąsias puses? šiandien mes galime 
turėti tik politinio ar socialinio gyvenimo 
studiją, o ne patį gyvenimą.

Čia iškeltų klausimų mes neturime 
jungti su VLIKo ar mūsų diplomatų 
politine veikla. Jie sudaro tęstinumą 
mūsų vyriausybės sunkai operuojamam 
valstybės kūnui politinei gyvybei išlaikyti. 
Mes esame to kūno atskirtoji dalis ir 
neturime galimbės politiniai kąr padėti. 
Kaip dalis neturime teisės rinkti ar 

i keisti, nes šios instancijos turi dar visu
mos tęstinumą, čia ir nenuostabu, jeigu 
VLIKas yra tųpačių mūsų senųjų poli
tinių partijų systemoj. Neturint valsty- 

• bimo gyvenimo, piliečių visuomos, ir prie 
geriausių narų negalima pasiklausti nau
jos tautos valios, šių instancijų užda
viniu užtat lieka budėt ir prikelt valsy- 
binį organizmą, o pirmoje aušroje pasi
klaust visos tautos valios. Šią mintį 
išreiškė ir VLIKo Pirmininkas M. Kru
pavičius.

Mes, kaip išblokštoji dalis, esame visai 
bejėgiai politiniam gyvenimui, o socialiai 
įjungti į ūkį. Veltui tos sugestijos, kurios 
ima vaizduoti neturimą politiniai partinį 
gyvenimą. Tai yra praeities dierfų žai
dimas atmininiu, kuris ateities gyvenimui 
niekad nebętiks. Gal bent kiek šios su
gestijos duoda VLIKo sena partijų 
systema, bet mes turime suprasti ir 
galimbės.

Kun. P. Vaseris.

— Klaipėdos miesto teatre šalia lie
tuviškosios trupės lygiagreta dirba ir 
rusiškoji. Vyr. režisierius R. Juknevi
čius. 1951 m. pastatyti net 5 rusų agi
taciniai veikalai. Būdinga, jog Klaipėdos 
miesto teatre visai nėra lietuviškų vei
kalų. Pernai teatras aplankė net dabar 
Kaliningradu vadinamąjį Karaliaučių. 
Naujausiai “supuvusiam amerikoniškam 
gyvenimui pavaizduoti” pastatytos Gowe 
ir Deweso “Gilios šaknys”. Pernai 
teatras davė 200 gastrolinių spektaklių.

----Visi Lietuvos artistai ir kultūri
ninkai yra užangažuoti plūsti amerikie
čius kaip karo kurstytojus, keikti juos už 
tariamą bakterijų leidimą Korėjos fronte 
etc. Drauge jie “reiškia pasitenkinimo” 
ir naujuojo Sov. Sąjungos biudžetu, taip 
pat jam tenkančiomis “savanoriškomis 
įmokomis”, nors šiemetinis sovietinis biu
džetas yra 17 milijardų didesnis už per
nykšti. Užsienis, ypač amerikiečiai, tat 
laiko aiškiu ruošimosi karui ženklu, ypač 
atskleisdami tam tikslui kitomis pozici
jomis skiriamas paslėptas sumas.

— Komunistai skelbia per radiją ir 
susirinkimus, kad Mažeikių rajono 
“Lenino keliu” šokių kolektyvas, vado
vaujamas 65 m. Jono Geležinio, išgarsėjo 
tokiais “savais šokiais”, kaip . “Sep- 
tynpėdis”, “Pampalionis”, “Žemaičių kad
rilius”, “Diržablis” ir kt. Minimuosius 
“naujus sovietinius šokius” su 65 m. 
senuku šoka 10 kolchozininkų. Kitur 
šokamas jau ir “Stalinukas”. Biržų ra
jono Sabališkių dainų: “Komjaunimo 
šūkis”, “Kolūkininkų daina”, etc., taip 
pat “keletą smulkių pjesių” ir “eilę 
liaudies melodijų”. . .

— “Tiesos” konkurse, kaip kad ji 
skelbia, iš 249 prisiųstų agitacinių rašinių 
pirmoji premija paskirta R. Lukinsui iš 
Kauno už “Klaidą”, antroji — A. Pet
rauskui iš Troškūnų už “Kolūkinį kores
pondentą, dvi trečiosios premijos Vil
niuje — P. Kasiuliui už “Melžėją” ir A. 
Čekuoliui už “Dobilų lauke’.

— įsakyta vėl ruoštis s.m. bolševiinei 
dainų šventei. Pvz., Ukmergės mokytojų 
seminarijos kolektyvas jau dabar moko
mas 14 sovietinių ir poros liaudies dainų.

— Per Maskvoj įvykusį “bendrą 
SSSR ir LTSR mokslų akademijų 
posėdį” apie Lietuvoj mokslo vardu vyk
domą komunistinimą referavo J. Matulis. 
Konstatuota, kad “eilė problemų bus 
sprendžiamos abiejų akademijų institutų 
mokslinės sesijos ir konferencijos”, 
numatoma organizuoti bendros 
diskusijos — bus konstatuota, kad jau 
“visos problemos bus sprendžiamos 
kartu”, t.y. vienos Maskvos.

— —Rygoj buvo suruošta “mokslinė 
sesija”, skirta “Pabaltijo tautų feoda
linio laikotarpio istorijos klausimams”. 
Sesiją organizavo Maskva, faktiškai joj 
rusai, taip pat patys pabaltiečiai turėjo 
dergti savo istoriją. Net ir prof. K. 
Jablonskis gavo referuoti apie “ūkininkų 
sąjūdžius 15-18 a. Lietuvoje”. Visi “nu
tarimai ir pranešimai” bus išleisti atskiru

PAVERGTOJE LIETUVOJE
leidiniu, o LTSR istorijos institutui 
skirtas uždavinys — “išleisti apiben
drinantį veikalą iš LTSR istorijos, pa
grįstą marksistiniu-leninistiniu lietuvių 
tautos istorijos nušvietimu-’. Netrukus 
bus baigta “perauklėtos Letuvos istori
jos” I dalis. Kita panaši sesija šiemet 
šaukiama Vilniuje.

--- Valstybinės bibliotekos skelbiasi 
Lietuvoje išdavusios skaitytojams per 
10.000 knygų apie “liaudies demokratijų” 
kraštus.

— Darbo sezone kolektyvininkai jau 
gaus šiemet dirbti 25-30 proc. daugiau, 
numatoma “likviduoti”, tik kol kas pa
laipsniui “savam naudojimuisi” paliktus 
mažyčius žemės sklypelius, etc. Nauji 
“Orgist” skyriai, sudaryti prie kom. par
tijos apyg. komitetų, jau “parūpina dar
bams prie Volgos ir kt. savanoriu . . . 
“Propagandą čia vesti įkinkomi jau 
patys lietuviai.

— “T.B.” skelbia, kad Šiauliuose 
baigta “naujo, didžiausio Pabaltijy kra
kmolo ir sirupo fabriko statyba”, "be to, 
baigta stambiausio konditerijos fabriko 
“Pergalė” statyba, bus statomas Siru- 
tiškių cukraus fabrikas, Vilniuje numa
tyta baigti “stambiausios respublikoje 
pieno perdirbimo įmonės statyba”.

— š.m. “Tiesos” N.7/52 švietimo dar
buotojų profesinės sąjungos Kauno 
srities komiteto reikalų vedėjas E. Me- 
donis skundžiasi, kad nors Kauno srity 
yra 12.000 švietimo darbuotojų ir Kaune 
dirba per 1.000 mokytojų, tačiau jie nie
kaip iki šiol neįstengia gauti ar patys 
įsikurti savų kultūros namų . . . Tuo 
tarpu tūkstančiai tokių namų figūruoja 
Paleckio ir kitų pranešimuose.

— Net ir pati “Tiesa” įsitikino, kokie 
blogi sovietiniai vertimai, ir N.7752 G. 
žaliuko lūpomis bara tokius vertėjus, 
kurie iš “šiaurės į pietus” išverčia į 
“šiaurės pietus”, iš “romėnai-nukariauto- 
jai” padaro “romėnų nukariautojai”, etc.

— Kom. spauda (“Sov. Litva” 
N.305/51 ir kt.) giriasi, kad tarp moki
nių jau esą 20.000 komjaunuolių ir apie 
150.000 pionerių. ’ Užrašytų jais visus 
mokinius-------būtų dar daugiau. . . .

— CD “News Service” £<J.3/52 skelbia, 
kad, Pisarevo pareiškimu per N, Metus 
Vilniuje Vilnius greit pasidarys visai 
rusiškas. Gatvės perkrikštijamos rusų 
“karžygių” vardais, tas pat daroma su 
muziejais, bibliotekomis, teatrais, moky
klomis. Drauge didinamas kalėjimas, 
kuriame jau “išritenka” 2.000 kalinių. 
Karceriai ir tardomieji kambariai įren
giami tokie pat, kaip garsiajame Liu- 
biankos kalėjime.

— Australijoj Grąžo mieste leidžiamas 
“Sūdost Tagespost” N.47/272 skelbia, 
kad Rusų okupuotame Vilniuje Šv. Sta
nislovo katedra paversta Sovietų karei
viams šokių sale.

—yokiečių žurnalas “Revue” N.12/52 
skelbia, jog Vokietijos Rytų zonos bepro
čių namuose yra per 60 uždarytų žmonių, 
pasivadinusių “Stalinais”, po keletą — 
“Pieckais”, “Leninais” ir kt.________

PRANCŪZU INFORMA
CIJA APIE BALTUS

Artimas prancūzų užs. reik ministeri
jai “Le Monde” įsidėjo platų Fr. Honti 
straipsnį apie Rytų Europos emigraciją 
kuriame išsamiai nušviečiama baltų ir 
lenkų rezistencinių veiksnių veikla už
grobtai laisvei, jų pavergtose tėvynėse 
atstatyti. Nusakoma, kokias funkcijas 
vykdo prel. M. Krupavičious pirminin
kaujamas VLIKas ir Vykd. Taryba, bū
tent — egzil. vyriausybės, kokie ir kur 
yra lietuvių diplomat, pastovai, kokia 
yra jos ir kt. 2 Pabaltijo respublikų 
tarpt, juddidinė padėtis.

GALLUPO INSTITUTAS 
VIEŠAJAI NUOMONEI 

TIRRTI SAKO
Kad amerikiečiai į klausimą, kuri poli

tinė partija— demokratų ar respubli
konų yra geriausia atsakė taip: 41% 
9% nežino, kuri partija yra geriausia, 
demokratų partija geriausia, 32% — 
respublikonų, 18% nesudaro skirtumo ir

DEMOKRATU PREZIDEN
TINIS KANDIDATAS 

KEEFAUVER
Vienoje kalboje pastebėjo, kad-Ame

rika savo užsienio politiką dažnai krei
pusi taip, kaip Stalinas norėdavęs. Bet, 
jis sako, jei mes savo vidaus politikos 
netvarkome pagal Amerikos banditų 
(racketeers) užgaidas, tai neturėtume 
vesti ir užsienio politikos taip, kaip nori 
pasaulio banditas Stalinas.

KIEK LIETUVOJ BELIKO 
LIETUVIU

“The Eastern Quarterly” (Vol. IV, 
N.3) įsidėjo lenko J. Poniatovskio staaip- 
snį apie Centro ir Rytų Europos vad. 
Intermarium kraštų gyventojų skaičių, 
kuris 16-oj valstybių 1939 m. rugsėjo 1 
d. siekė 152, 3 mil. 837.400 kv. mylių 
plote, 1950 m. gale vdutiniškai turėjo 
siekti 167-170 milijonų, nes jų 2/5 (58 
mil. iš 162) yra įtrauki į “integralinę 
Sovietų teritorijos dalį”, todėl jų tikslią 
statistiką sunku gauti. Tas 16 projek
tuojamo Intermarium valstybių sudaro; 
Estija, Latvija, Lietuva, šiaurės Rytų 
Prūsai, Gudija, Lenkija, Ukraina, Čekija 
(Bohemija), Slovakija, Karpatų Rute- 
nija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, 
Jugoslavija, Albanija, Graikija. Mums 
įdomūs paskelbtieji domenys, kiek jie 
byloja apie lietuvius. Autorius, imdamas 
1939.9.1 statusą, įiažymi, kad tuometinėje 
Lietuvos teritorjoj buvusių gyventojų 
skaičius 1950 m. pabaigoj liko tas pats 
— 2.572.000, tik pasikeitė jų etninis 
s,statas, būtent: grynų lietuvių skaičius 
iš 2.060.000 sumažėjo 530.000, ir jų 
beliko vos 1.530.000; žydų skaičius iš 
18.000 sumažėjo iki 10.000, lenkų iš 
150.000 į 110.000, vokiečių, kuriu buvo 
140.000, dabar vsai nieko nebelikę, iš 
latvių buvusių 8.000 beliko vos 1.000, o 
rusų ir kt. panašios grupės pri- 
skriamų gyventojų skaičius iš 34.000 
padidėjo 887.000 ir sieką 921.000* Prieš 
karą Latvijoj ir Estijoj vyravo moterys, 
bet dabar jau ir Lietuvoj sutikti ’jauną, 
vyrą yra retenybė. Padėtis šiuo atžvil
giu esanti geresnė nebent Gudijoj. Au
torius sakosi tuos duomenis suvedęs taip 
pat naudodamasis lietuviškaisiais šal
tiniais.
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RUSIJA IR EUROPA
(Iš K. Pakšto “Maskolijos izoliacija”) 

Kai 988 m. rusai priėmė Rytų apeigų 
krikščionybę, tai jie padarė pirmąjį žin
gsnį tolyn nuo Vakarų. Ne staigiai, bet 
palengva vis augo Rytų nepasitikėjimas 
Vakarais, padidėdamas ypač po 1054 m. 
kuomet Rytų Bažnyčia galutinai atsiskyrė 
nuo Romos. Bet daug didesnės reikšmės 
Rusijos rytietiško charakterio formaci jai 
turėjo totorių užplūdimas (1237-1480). 
Per pustrečio šimto metų totoriai ir dau
gelis jiems giminingų turaniškų (tur
kiškų) tautų viešpatavo plačiose Mas- 
olijos žemėse ir darė gilios įtakos rusų 
institucijoms ir galvosenai, papročiams ir 
įstatymams. Ne tik mintys maišėsi, bet 
lygiai ir kraujas. Ogi tarp totorių buvo 
daug ir mongolų, Tad gana teisingai 
rusų tarpe girdimas posakis: “Pra- 
krapštyk rusui odą ir atrasi, kad jis toto
rius”. Kai maskoliai 1480 m. pasiliuosavo 
nuo totorių viešpatavimo, tai jų vėlesni 
veiksmai rodė jų labai orientališką cha
rakterį, o nutolimas nuo Vakarų kultūros 
buvo jau nuostabiai didelis. Tik gudus 
ir ukrainiečius Lietuves didieji kuni
gaikščiai žymiai anksčiau išvadavo iš 
totorių jungo (1239-1362). Todėl tose 
tautose daug mažiau azijatiškų žymių ir 
jos sudaro, tarsi, pereinamąją zona tarp 
Rytų ir Vakarų kultūrų.

Dabartinei izoliacijai geriau suprasti 
truputį pagelbės ir caro Boriso Godu- 
novo žodžiai kunigaikščiui šuiskiui, tarti 
gal būt 1599 m. ir poeto A. Puškino 
eilėmis parafrazuoti jo garsiame veikale 
“Boris Godunov”.

“Klausyk kunigaikšti! Tuoj pat imkiš 
priemonių, kad Rusija užvar'omis atsi
vertų nuo Lietuvos. Kad nei viena stiela 
nepraeitų per tą sieną. Kad kiškis 
neatbėgtų iš tenai pas mus, kad cei 
varnas neatskristų iš Krokuvos . . .”

Boris Godunov gerokai primena dabar
tinį Staliną. Godunov valdė Maskolija 
nuo 1598 iki 1605 m. Jis buvo iš vergų 
totorių prasimušęs į carus. Jo kelią į 
sostą gausiai aplaistė žmonių raujas. 
Būdamas pats rytietiškos kilmės, jis ne
mėgo Vakaru kultūros ir net vengė bet 
kurio kontakto su kultūringais Vakarais, 
kuriuos tuomet Maskolijos pasieny 
atstovavo Švedija, Lietuva ir Lenija.

Mes nesakom?, kad kiekvienas rusas ar 
totorius yra blogas, ar kad visi jie yra 
mažaverčiai sutvėrimai, nereikšmingi jo
kiais kultūriniais nuopelnais. Mes tik 
nurodome, kad Maskolija stengėsi izo
liuotis nuo Vakarų, su karais ji todėl ir 
neturęjo intensyvių ryšiu ir organiško, 
natūraliai išaugusio bendrumo. Kai kurie1 
jų carai kad ir bandė Rusiją sueuropinti, 
bet tai jiems nepasisekdavo. Petras I 
padarė pirmuosius ir gan žiaurius ban
dymus. Jo pėdomis bandė eiti ir keli 
kiti Rusijos valdovai. Bet tai būdavo tik 
būtiniausių Vakarų technikos laimėjimų 
pasisavinimas, kurs ir dabar tebevyksta. 
Kaip pirmiau krikščioniškoji ortodoksija, 
taip dabar karingojo ateizmo ortodoksija 
gana sėkmingai pastoja kelią religijoms 
ir filosofijoms. Vakarų laisvei, ’demo
kratijai ir kultūrai. Kai maskoliai vyksta 
mokytis Europon ar Amerikon, tai jie 
turi galvoje pasisavinti tiktai Vakarų

KAIP RENKAMAS 
AMERIKOS 

PREZIDENTAS
Lapkričio mėn. įvyksta Amerikos pre

zidento rnkimai. Trumanui atsisakius 
kandidatuoti demokratai pasiliko be 
“vairo”. Respublikonai pastatė sen. 
Taft ir patraukė į savo pusę gen. Eisen
hower. Pastarieji šiuo laiku svarbiausi 
varžovai į prezidentus. Šiuo metu dau
giausia “šansų” rinkimus laimėti turi 
Eisensower, tačau ligi rinkimų gali poli
tiniai vėjai ir pasikeisti. Ta proga tenka 
pažvelgti j pačią prezidento rinkimo pro
cedūrą. Pirmiausia čia yra, kad balsuo
tojai, gali pasirinkti tik vieną iš dviejų ai; 
trijų kandidatų, bet kas turi būti tie du 
ar trys — tą nustato tik siauri vadinamų 
“politikierių” rateliai, įtakingieji partijų 
veikėjai. Jie nustato, užjį rinkikai turi 
progos balsuoti.

Pavyzdžiui, rinkikas, kad ir kažinkaip 
norėtų balsuoti, sakysim, už Eisenhoweri 
bet jei partijos nustatys, kad kandidatai 
yra tik Trumanas ir Taftas, tai tik iš tų 
dviejų gali pasirinkti. . . .

Ne visose Jungtinėse Valstybėse rin
kimų įstatymai vienodi, šiuo atžvilgiu 
yra dvi pagrindnės tvarkos rūšys; 
šešiolikoj valstybių yra vadinamieji pir
miniai rinkimai, o trisdešimts dviejose 
tokių pirminių rinkimų nęra. ■

Kur nėra pirminių rinkimų, pirmutinis 
pasirengimas prezidento rinkimams pra
sideda vietiniuose partijų komitetuose. 
Atskiroj vietovėj susirenka keletas vie
tinių partijos veikėjų ir jie nutaria, kas 
iš jų dalyvaus apskrities partijos kon
ferencijoje. Vietos visuomenė paprastai 
nei nežino, nei kada toks pasitarimas 
ivyko, nei kas jame dalvvavo, n-?i ką 
siunčia i apskriti. Sužino apie tai iš 
laikraščiu, bet ir sužinoję nieko negali 
pakeisti, nes visuomenės niekas nesi- 
klausia, kas turi vykti i partijos suva
žiavimą apskrities centre.

Tie delegatai susirenka apskrityje ir 
jie išrenka delegatus nuo apskrities į 
valstybės partijos konferencija, čia jau 
gali matyti ir girdėti, kas renkamas į 
Valstybės konferenciją, tačiau nei savo 
valios nei nuomonės toki žiūrovai negali 
{tareikšti. Maža kas ten iš pasaliniu ir 
ankosi. Valstybės konferencijas partijos 

irgi šaukia kiekviena atskirai.
Valstybės konferencija jau renka dele

gatus r visuotinę —visu JAV partijos 
Konferencija. Valstybės konferencija 

I technologiją, chemiją, mediciną, darbo 
■ organizaciją. Bet jie vengia Vakarų 
filosofijos, sociologijos ir teisės, nes tai 
jau paliestų jų pasaulėžiūros sritį ir gal 
užkrėstų juos laisvesnėmis idėjomis.

Vakarų religijų jie ypatingai ne
mėgsta, net vengia su jomis bet kokio 
kontakto. 19 ame amžiuje ruso Mas- 
kolijoj gan daug tūkstančių intelek
tualų, susipažiinusių su Vakarų kultūra, 
bet bolševikai juos planingai likvidavo. 
Bet ii- tų intelektualų tarpe visuomet 
būdavo srovės, norinčios izoliuotis nuo 
Europos. Žymus jų ideologas A. 1. 
Gercen 1950 m. rašo: “Visi rimti žmonės 
įsitikino, kad negana sekti buksiru pa
skui Europą, kad Rusija turi kaž ką 
sava, savotiška, kas reikalinga suprasti 
ir studijuoti istorijoj ir dabarties rei
kaluose.” Ogi K. N. Leontjev 1882 m. 
rašo: “Rusija - tai ne vien valstybė;

' Rusija paimta visumoje su visomis savo 
azijatišomis sritimis, tai - visais pasaulis 
savotiško (atskiro) gybenimo, savotiškas 
valstybinis pasaulis.*

Iš šitų ir panašių samprotavimų gimė 
rusuose eurazinis sjudis, kurio galvo
sena kai kurio atžvilgiu sutapo su bol
ševikišku geopolitiniu galvojimu. Eura- 
zistų mintyse Europa tai tik Eurazijos 
pusiasalis be erdvės ir be ateities.

Nuo Petro I laikų, Rusija nuosekliai 
nebuvo nuo Europos užsidarusi. Iki 
1914 m. visa Europa turėjo labai laisvas 
žmonių judėjimo taisykles, nes be 
užsienio pasi ir be jokių vizų bet kuris 
žmogus galėjo keliauti nuo Tilžės Gib
raltaro, nuo Stockholm© iki Afrikos ir 
visus Amerikos kraštus. Tik Rusija ir 
Bulgarija darė išimtį: kelionei svetur čia 
reikėjo gauti užsienio pasą, nors to paso 
gavimas nebuvo labai sunkus: kainuo
davo apie 30 rublių (15 dolerių) ir šiek 
tiek popierinių farmalumų. O svarbu čia 
priminti, kad plati ir labai ilga pasienio 
zona gaudavo nesunkiai ir beveik dovanai 
simai pereiti korteles, sukurtomis Rusi
jos pasienio gyventojai galėdavo nors ir 
kasdien lankyti artimus pasienio miestus, 
prisižiūrėti, kaip žmonės gyvena, nusi
pirkti sau prekių. Užsieniečiai irgi gan 
laisvai galėdavo lankytis Rusijon. 1912 
m. Rusijos statistikos metraštis duoda1 
daviniu apie 1911 m. pudėjima per ieną: 
tais metais Rusijon apsilankė 3.543.792 
svetimšaliai, ogi i užsienius (su pasienio 
zona) net nuostabiai didelis Rusijos 
piliečių skaičius: 7.894.711.

Dažni rusų ir kitu Rusijos piliečių 
kontaktai su Vakarų Europa buvo labai 
naudingi Rusijos pažangai. Nuo 1904 
iki 1914 m. Rusija pradėjo gana stam
bias reformas savo materialinio ir soci- 
linio gyvenimo, o ir intelektualiniame 
gyvenime buvo pastebimas pagyvėjimas, 
mokslo augimas. Tiesa, universitetų 
Rusija turėto maža, bet nelabai gausios 
inte’igentijos protinis lygis buvo gana 
aukštas ir ji palengva krypo Vakarų 
link. Zapadnikų (vakariečių) srovė rodė 
aiškaus noro padaryti RRusija pažangiu 
europinės šeimos nariu. Bet gan stipri 
slavolilų (rytiečių) srovė kreipė Rusijos 
veidą į Aziją, į Rytus, nuduodama nieko 
gero nematanti Vakarų kultūroje.

esti nemaža, bet paprastai ten dalyvauja 
gubernatorius, senatoriai, partijos’vado
vybės nariai — —tik keli asmenys — 
nulemia, už koki kandidatą i previdentus 
turės balsuoti išrinktieji delegatai.
Tose šešiolikoje valstybių, kur yra pir
miniai rinkimai, delegatus į bendrąją 
konferenciją renka visi rinkikai. Bet ir 
čia nuo partijos vadų priklauso, kokius 
kandidatus pasiūlo delegatais, o be to, 
delegatai neprivalo būtinai balsuoti už 
tą kandidatą, už kurį jie buvo žadėję 
balsuoti, kai juos rinko į konferenciją. 
Jie gali galutinių nominacijų metu “ap
sigalvoti”, o tas “apsigalvojimas” pa
prastai pareina nuo didžiųjų partijos 
vadų. Keli žmonės, jei dar nenuctato 
galutinai, kas tikrai bus prezidentas, 
tai nustato, kas tikrai juo nebus.

Rinkimu metu rinkikai irgi dar nebai- 
suoja už tą ar ta asmenį į prezidentus, 
o renka tik tos ar tos partijos elektorius, 
kurie išrinkti tačiau nebūtinai privalo 
balsuoti už savo partijos kandidatą.

Jai yra trys kandidatai ar daugiau, 
tai ne vienas gali negauti elektorių balsų 
daugumos. Tokiu atveju Atstovų Rūmai 
renka prezidentą iš trijų daugiausiai 
balsų gavusių kandidatų.

* * *

Amerikos mokslininkas biologas Michel 
Fry, ilgai tyrinėjęs laukines tautas (de
ja, ir šiandien jų yra dar; dar neišnykęs 
ir kanibalizmas, nes yra Taukinių,’ kurie 
nugalėję priešą, nelaisvius skerdžia ir 
valgo), išleido knygą “A. Kind Word 
for the Caveman”.

Šioje knygoje M. Fry įrodinėja, kad 
urvinis žmogus su žmona buvA; labai 
mandagus, mylėjęs savo vaikus ir juos 
sau gojęs, ir bendrai — —buvęs labai 
šeimyniškas.

Traukinys nuveža toną (1000 kg) 
krovinio 2 kilometrus, suvartodamas tik 
G0 gramų anglies, arba arbatini šau- 
kšČtelį alyvos, jeigu vartojamas dyzelinis 
garvežys.

Chaillot - pilyje, Paryžiuje, kur vyko 
JT plenumo posėdžiai, salėje šešių savai
čių laikotarpyje dalyviai taip nuvaikščio
jo džiuto kilimą, kad Kaldų švenčių metų 
salės grindys turėjo būti pakeistos 
parketu.

VEIKAS APIE “FAKTI
NIUS PASAULIO VALDY

TOJUS IR PABALTIJO 
OKUPACIJA

1951 m. gale Šveicarijoj, Zuncho 
mieste, pasKudo anglo Douglo Reado 
parašyta ir Thomas leidyklos išleista 
knyga “Didysis anonimų dalykų planas”, 
kuri atskleidžia nemažą ligi tol bent vie
šai nesvarstytų dalykų. Jos autorius 
1930-33 mu buvo “Times” koresponden
tas Berlyne, 1933-38 m. vyr. atstovas 
Balkanuose ir išgarsėjo jau ankščiou išė
jusiu “Beprotybės prekymečiu’. šis 
leidinys buvo pries keleris metus išleistas 
angliškai, o dabar vokiškai ir apima taip 
pat 1951 m. Tasai “beprotybės turgus” 
ir yra “didysis anonimų planas”. Auto
rius veikale atskleidžia, kaip veikia nežki- 
nomos jėgos, įvairios slaptos or - jos, 
etc., kaip varoma didžioji politika, kurioj 
— autoriaus teigmu — valstybės vyrai 
ir net pats Rooseveltas marionetėmis 
tampa. Autorius turi 25 m. žurnalistinio 
darbo stažą ir veikale svarbiausią kaltę, 
kad pusę Europos yra užėmęs bolš trizmas 
mėgina versti Rooseveltui su Churchilliu, 
tikriau jų buvisiems patarė jams slap
tiems bolševikų agentams, žydams ir 
slaptoms or-joms. Esą, dabar kiekvie
nam aišku, jog tuometinės Vašingtono 
ir V. Europos valstybių variausybės ar 
jų organai buvo užkrėsti bolševikų ar 
žydų infiltratais. Esą, nepadėję jokie 
įspėjimai nei įrodymai, ir Rooseveltas vis 
klausdavosi savo patarėjų, kurios išstaty
davo nežinomos jėgos. Autorius sakosi 
netikįs ir dabar kai kurių įtakingu 
amedikiečių antibolševik. priemonėmis, 
kurias vadina tik “priešrinkiminiu ma
niem”. Esą, 2-is pas. karas iškėlė ar 
“pagimdė” žymių karo vadų, bet nedavė 
nė viena tokio masto valst. vyro, kokių 
kad buvo davė 1-is.

Nors autorius niekur tiesiai apie Pa
baltijo valstybės nekalba, bet daug kur 
netiesiogiai jas mini ir yra šalininkaas 
neriboto, net mažiausiai valstybei turimo 
suteikti suverenumo, kurio nevalia paau
koti jokioms federacijoms ar paneuro- 
poms. Kai kas mėgina šį veikalą ap
šaukti antisemitiniu, bet autorius taip 
pat smargai pasisako prieš nacizmą, 
rasines tendencijas, komunizmą ir viso
kias diktatūrų formas. Autorius sakosi 
as,s įsitikinęs, kad nacizmas, bolševizmas 
ir juraizmas turi vieną bendrą tikslą — 
išpaikinti krikščionybę ir palaužti tauti
škumą. Esą, ir dabar ne uz ką kitą 
kovojoma, kaip už 2-jį Mūncheną. 
Didžiausias išdavimas buvo įvykdytas su 
Lenkija ir Jugoslavija, kuriai britų buvo 
išduotos net ypatingos garantijos. Tos 
didžiosios jėgos išdavė taip pat Pabaltijį.

Panašiu būdu autorius “apsidirba” il
su “Times”, kuris, esą, tik nuolat daręs 
bolševikams koncesijas ir įrodinėjęs, jog 
SSSR augumui reikalingos Lietuva, 
Latvija, Lenkija, etc. Esą liūdniausia, 
kad tik keli vyrai faktiškai sprendžiu 
ištisų tautų likimą ir jas atduodą tiro
nams. Baisiausias dalykas buvęs, kad 
JAV “prezidento patarėjai” faktiškai 
turėję net didesnes teises nei ministerial, 
nors paties “patarėjų” instituto nenu
mato jokie JAV jsstatymai. O tas ypa
tingas tieses prie Roosevelto turėję 
dažnai R. Europos kilmės žmonės. Taigi, 
nežinomos jėgos JAV ir D. Britanijos 
vardu faktiškai dariusios sprendimus, o 
kai JAV senate “karui tirti komisija” 
pareikalavo leisti susipažinti su “Roose
velto diktatūros” bylomis, tai buvo 
atsisakyta tat padaryti. Esą, tuo būdu, 
JAV ir D. Britanijos medžiagos, verty
bių ir pinigų dėka, bolševizmas įstengė ' 
išsiplėsti ir sutvirtėti, lengvai gaudamas 
net pusę Europos. Perlengvai ir Mar- 
shallis Ciangkaičeką paaukojęs raudo
niesiems.

Autoriaus teigmu, tam ir UNO centras 
buvo įkurtas ne kur kitur, bet New Yorks, 
tame “žydiškiausiame centre”, kad būtų 
jų įtaigojamas, tam, esą, ir Edenas 
1942.12.17 paskelbęs prieš nacius spec, 
pareiškimą žydų naikinimo reikalu, nors 
naciai naikino ir kt. tautybių žmonės. Bet 
apie juos tame pareiškime neužsiminta 
nė žodžiu. Tam (koks sutapimas!) ir 
Nūrnbergo buvę pakarti iš 9.30 į 10.1 
naktį, t.y. per žydų N. Metus ir kirsto 
dieną. Vietoj amerikiečių ir anglosaksų 
visur diktavęs Stalinas ir vis laimėjęs. 
Nors žydų D. Britanijoj tėra vos 1 proc., 
bet jų atstovų parlamente buvę net. 28, 
kaip kad oficialiai skelbiama, bet 60-70. 
Visur buvusi stipri bolševikų ir viešumai 
nepažįstamų slaptų jėgų infiltracija. 
Vad. Fabian dr-jai (darbo partijos 
faktinis smegenų ir planavimo centras) 
iš 390 parl. narių priklausė 230, iš jų 41 
buvo vyr. nariai.

-J^u-Uluros

Naujienos
“Tremtis leidžia J. Savickio 

romaną “Šventoji Lietuva”. “Akra- 
tis” D. Britanijoj išleido K. 
Barėno išverstą “Sudįe, pone čipse”. 
JAV-se lenkas F. Stawczykas baigia 
ruošti knygą apie gyvenimą Sibiro darbo 
vergų stovyklose, kur jis sutiko nemaža 
lietuvių, — ir apie juos ten bus parašyta. 
Prof. J. Rauktys tvarko spaudai ruo
šiamą monografiją apie Lietuvos liepas 
ir liepynus. L. Žitkevičius parašė naują 
vaikams eilėraščių knygą “Saulutė debe
sėliuos”.

AMERIKOS ŪKIS
Nuo 1950 metų vidurio jis pergyvena 

naujos, gaivalingos ūkio ekspansijos 
laikotarpį.

Naujoji ūkio espansijos fazė yra mili- 
tarinių reikalavimų iššaukta. Prasidėjus 
Korėjos karui, Amerikai teko pradėti 
ginklų gamybą. Reikalas buvo staigus, 
tuo tarpu gi visa krašto pramonė pilnu 
tempu gamino civilines ūkio gėrybes.

1. Plieno, pagrindinio modernios pra
monės produkto, gamybos kapacitetas 
195Q metų viduryj? buvo 100 milionų 
tonų į metus. 1952 metų pabaigoje 
kapacitetas turės būti 118 milionu tonų 
pieno į metus. Tai reiškia, kad’dvejų 
metų laikotarpyje plieno pramonės kapa
citetas padidės 18 nuošimčių, kas yra 
padidės 18 nuošimčių, kas yra nepa
prastai staigus augimas.

Reikia gi atsiminti, kad 1948- 
1950 metai buvo geri ūkio metai, kada 
ūkis plėtėsi parčiau negu noramaliai.

Dabartinė ūkio ekspansija yra tęsiama 
tokiu tempu, kuris maždaug prilygsta 
ar kiek prašoka 6 nuošimčių į metus 
augimą, gi normalus Amerikos pramonės 
augimas 19 ir 20 amžiuje buvo 3 nuo
šimčiai į metus. Tokiu tempu pramonę 
Clečiant, 1953 metais Amerikos pramonė 
us pakankamai stipri gaminti kartu 

ginklus ir sviestą. Militarinių ir 
i civilių gėrybių gamyba bus augščiausioje 
Į viršūnėje. Tuo metu greičiausiai nebe
bus jau reikalo tęsti dabartine staigią 
ūkio ekspansiją, ir Amerikos ūkis galės 
sugrįžti prie normalaus augimo.

Iždas praneša, kad gruodžio 31 d. 
turėjo 7.467.242.215 dolerių deficito — 
trylika kartu daugiau už tuo pat laiku 
pereitais metais. Kadangi antrą pusmeti 
biudžetiniai metai baigiasi birželio 30 d.) 
paprastai daugiausiai suplau kia pajamų 
mokesčių, tai gale metų lauiama deficito 
sumažėjimo iki 6 bil. dol., kaip buvo 
numatyta.

Gi tame “centre” buvo kalbama apie 
“darbininkų pažangą Rusijoj”, etc.’Tokių 
slaptų or-jų esą ir daugiau: PEP,. Ekin. 
Problemų Studijų Centras, etc. Jos yra 
griežtai autonominės. Reedas įvairiais 
dokumentais mėgina įrodinėti, kokį svar
bų vaidmenį 1890-1905 m. pasaul. poli
tikoj* vaidino iš Rusijos emigravę žydai. 
Jie ir dabar kom. sąjūdy, nepaisant rusų 
antisemitizmo, užima svarbiausias vietas, 
per kurias jie laugiausia ir prisideda prie 
Sovietų imperializmo skleidimo. Toliau 
autorius aišina, kaip, esą, JAV, D. Bri
tanijos ir kt. valstybių pinigais — ko
munistinėms ir kt. slaptorps or-joms gerai 
veikiant — buvo iš Sov. Sąjungos sis
temingai į V. Vokietiją, spec. į ameri
kiečių zoną, permetami žydai, kaip pa
bėgę nuo bolševikų persekiojimo, o iš ten 
pasiunčami toliau r JAV, Palestiną ar 
kur reikiant. Nors šie “tautiečiai” 
nebuvo nei nacių, nei bolševikų aukos, 
bet jie faktiškai daugiausia pasinaudojo 
UNROS ir IRO parama. UNRA turėjo 
920 mil. anglų svarų, bet didžiausią dalį 
prekėmis ir maisto produktais gavusi 
SSSR ir jos satelitai, šitas gerybes bol
ševikai padalindavo savo privileg. grupei, 
daug nuėjo į juodąją rinką, o-pinigai — 
vėl “anais kanalais”, nors tat buvo JAV, 
D. Britanijos, Kanados ir kt. kraštų 
mokesčių mokėtojų sudėtos sumos. Visi 
žino, kad NKVD nieko iš okup. kraštų 
neišleidžia. Tad kaip galėjo kilti iš ten 
“pabėgėlių mas.s”?

Toliau autorius aprašo, kaip negar
bingai su anglu gen. Morganu pasielgė 
britų valdžia ir žydai. Jo svarbiausias 
“nusikaltimas” buvęs tas, kad jis ažsi- 
stojo už tikruosius DP ir iškėlė siste
mingą tų gerai organizuotų “kanalų” 
veiklą. Autorius cituoja žydo Henry K. 
Kleino veikalą, įrodinėjantį, kad pasau- 
Inę žydų vadovybę *perėmusi viena iš 
ekstremistinių žydų grupių, kurios cen
tras esąs JAV ir soviet satelitiniuose 
kraštuose. Toliau iškeliama tų “neži
nomų slaptų jėgų galia” spaudoj, teatre, 
filmoj, parlamentuose, vyriausybėse, jų 
vietoj siūlomos išsižadėti savos tautybės, 
savo valtstybės, papročių, etc., peršamas 
“internacionalizmas”, “siaurinimas suve
reniteto”, etc. Tam, esą, sveikas tuti- 
škumas norimas lyginti su nacionalso- 
cializmu, etc., propaguojant “pasaulio 
pilietį”, “Europos parlamentą”, etc.

1951 metais buvusių žemės drebėjimų 
jėga buvo tolygi 4 milijonams atominių 
bombų.

DIDYSIS KLAUSIMAS'. IR 
LIETUVIŠKOJI ŽEME

Lietuvis gyvena kova ir viltimi. Jis 
seka tarptautinius įvykius svarsto, 
matuoja tarptautinės padėties įtampą 
ir pagal ją stengiasi nustatyti Lietuvos 
išlaisvinimo laiką ir savo grįžimo į gim
tąjį kraštą datą. Kiekvienas žino ir 
supranta, kad laisva Lietuva prisikels 
ne iš pūkinio patalo, bet iš vykusių, 
vykstančių ir vyksimu kovų lauko. Nieko 
niekam nebus duota už dyką, niekas nėra 
mums pažadėjęs dovanų. Net tuo metu, 
kai Sovietų armijos trauksis iš Lietuvos, 
ir mums atrodys------ Štai, Lietuva laisva
— galį tiktis, jog kas kitas bandys už
imti jų, vietą. Panašiai yra buvę 1919- 
1920 metais, taip gali būti ir ši kartą.

Savaime aišku, kad sunkiausią kovų 
naštą, kaip dabar taip ir ateityj?, turės 
kelti kraštas. Tačiau ir lietuvis trem
tyje supranta, jog jis negali ir negalės 
būti vien tik kovos stebėtojas. Jis su
pranta, jog jam irgi teks pakelti tam 
tikrą kovos dalį.

Nenuostabu tad, kad ir svetimame 
krašte būdamas, lietuvis supranta savo 
pareigą bei atsakomybę ir susirūpinęs 
klausia savo ir savo kaimyną — ar yra 
ir kas tas, kuriam jis gali patikėti savo 
pareigą ir atsakomybę. Nenuostabu, 

___________ (nirkelta i A nu»l I____________
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Weekly News In English.
ANGLU KALBOS 

PAMOKOS VELTUI
Anglų kalbos painokos yra duodamos 

laisvai visiems, kurie atvyko į Australiją 
ir nori mokintis anglų kalbos. Jiegu jūs 
turite draugų galite ir jiems pasakyti, 
kad anglų kalbos pomokos yra prieinamos 
visiems veltui.

Klasėje ruošiamos paskaitos visur, kur 
atsiranda ne mažiau šeši asmenys. Tokiu 
būdu būna laikomos dvi pamokos sav
aitgaliais. Mokymuisi knygos suteikia
mos veltui, lankymas šių pamokų yra 
lengviausias būdas išmokti anglų kalbą.

Korespondenciniu būdu pamokos yra 
siunčiamos visiems , kurie neturi galim
ybės lankyti pamokas. PPamokos gaun
amos paštu. Tokiu būdu mokantis 
rašto darbus tenką siųsti nurodytu 
adresu mokytojui, kuris ištaiso klaidas. 
Tačiau šitas būdas nėra toks geras moky
tis anglų kalbos.

Radio pamokos yra duodamos per Aus
tralijos radio stotis, kurios girdimos 
visur. Šitas būdas yra labai praktiškas 
mokytis anglų kalbos. Radio programos 
atsiučiamos veltui.

Visais aukščiau minėtais anglų kalbos 
mokymosi reikalais kreiptis šiais 
adresais:

New South Wales: The Officer-in- 
Charge, Education Department, Univer
sity Branch, University Grounds, Sydney. 
Phone MW2911. .

Victoria: ’The Officer-in-Charge,
Migrant Education Section, University 
Grounds, Carlton, N.3, Melbourne. Phone 
F J1527.

- Queensland: The Deputy Director- 
General of Education, Department of 
Public Instruction, Brisbane. Phone 
B1131. , x

South Australia: The Superintendent 
of Technical Schools, Education Depart
ment, Box 406 C, G.P.O., Adelaide. 
Phone W3271.

Western Australia: Education Depart
ment of Western Australia, Migrant 
Education Section, University of Wes
tern Australia, Nedlands. Phone BF1011.

Tasmania: Director of Education, Box 
664E, G.P.O., Hobart. Phone 7231.

“THERE IS NO GOD- 
STALIN IS OUR LEADER”

Ln every Communist country, there 
exists an organization of Communist 
youth known as the Pioneers. It 
resembles closely the Hitlerjugend of the 
Nazis.

InHranice, a cillage near Asch in 
Czechoslovakia, a woman teachcer drew 
on the school blackboard a icture of Our 
Lord. Two Pioneers, a boy and a girl, 
rushed from their seats, wiped out the 
picture and yelled that the teacher 
should draw for them pictures of Stalin 
and Gottwald. Other Pioneers go 
around the churches on Sundays trying 
to discourage people from attending 
Mass. Their motto is: “There is no God 
—Stalin is our leader.”

POLISH BORDER FORTI
FIED BY COMMUNISTS 
It is reported from Germany that the 

Polish Communist regime has started 
the installation of minefields, as well 
as the construction of anti-tank obstacles 
and barbed wire barriers along a two- 
mile strip of land following the Oder- 
Nisa line dividing Poland from Germany.

The Polish-German frontier is now 
under tfce control of the Red Army. On 
the German side, the guards received 
orders to fire at every person trying to 
cross the frontier. Guard towers were 
erected at 500-yard intervals and they 
are armed with machine guns. On the 
Polish side, new heavy bunkers overlook 
the fortified boundary strip.

NEW EYES AND EARS 
FOR LITHUANIA

The Central Committee of the Com
munist Party in Lithuania has estab
lished new press bureaus. Zuravkov, a
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contain Broadcast Programmes in the 
form of English Lessons.

WHERE IS CARDINAL 
MINDSZENTY 
IMPRISONED?

A Scandinavian diplomat, who left 
Hungary recently, reports that Cardinal 
MiMndszenty and Archbishop Grosz are 
detained in an apartment building con
verted into a prison, at the corner of 
the Hidegkuti and Nyeki streets, in the 
north-west sectSon of Budapest.

The construction of the building was 
started in 1946. The owners of twelve 
private houses were forced at that time 
to evacuate them and never received 
any compensation. The whole group of 
buildings occupies about ten acres and is 
surrounded with a twelve feet stone 
wall. The most important prisoners of 
the Communist regime of Hungary are 
kept there, guarded by the secret police.

member of the • .Russian secret police 
(MGB) has been placed in charge of 
them. The duty of these press bureaus 
is the supervision of the political content 
of all newspapers, the control of the per
sonal life of the newspaper employees 
and the general investigation of every
one’s activitis under the cover of press 
reporting. The agents used for this 
purpose have been trained in press 
schools in Soviet Russia.

Special courses for local correspon
dents have been organised in Vilnius 
(Vilna), Kaunas, Klaipeda and Siaulai. 
These correspondents, scattered through
out the country, are instructed to spy 
on the people with a view to reporting 
any suspicious activities.

Zuravkov’s press cureau started on 
January 1 the publishing of a new news
paper called the “Red Star”. It is pub
lished in Russian, Lithuanian and Polish 
and a White Ruthenian edition is to 
follow.

OFFICIAL COMMUNIST 
INDICTMENT OF RUDOLF 

SLANSKY AND HIS 
ASSOCIATES

The Czechoslovak Minister of Justice 
Stefan Rais started the drive against 
Rudolf Slansky and his associates with 
an article in the Communist magazine 
“Tvorba”. The accused are Slansky, 
former secretary-general of the Com
munist paVty; Vlado Clementis, former 
Minister of Foreign Affairs; Karel 
Husak, former chairman of the Slovak 
Board of Commissars; Marie Svermova, 
deputy secretary general of the Com
munist party, and Otto Schling, deputy 
from Brno.

In his article, Stefan Rais accuses 
Slansky and his friends of these crimes 
with this decription:

1. The ignoble traitors and agents of 
Anglo-American imperialism, Slansky, 
Svermova, Schling, Clementis, Husak, 
and the rest made use of their important 
posts in the party and State machinery 
to forge a criminal plot against the 
party and the Republic.

“2. Following the example of the 
fascist bandit Tito, these imperialist 
agents wanted to destroy our friendship 
and alliance with our liberator and pro
tector, the Soviet Union, in order to 
deprive our people of the best guarantee 
of their freedom, a happy futur, and 
peace, and thn manoeuvre our republic 
into the warmongering imperialist camp.

THE DUKE OF EDIN 
BURGH INTENDS TO 
MAKE A NUMBER OF 
REFORMS AT BUCKING-

the Patriarch of all the Russias had in
vited him to attend a “peace promotion 
conference” on May 10, but that he 
thought it was his duty to remain and 
unveil a war męmorial in Canterbury. 
Catsedral.

RUSSIA HAS INCREASED 
THE FLOW OF WAR SUP
PLIES TO NORTH KOREA 
SINCE THE TRUCE TALKS 

BEGAN LAST AUGUST
The Chief of Staff of the U.S. Air 

Force (General Hoyt Vandenberg) said 
this at Lexington, Massachusetts, yester
day.

He said Russia had undertaken to 
supply Communist armies in North 
Korea with about 500 big guns, mor? 
than 250 tanks and armoured vehiclese, 
and anti-aircraft equipment.

He said Communist armies in North 
Korea numbered about 900000 men.

They were equipped with weapons 
“largely supplied by the Soviet Union** 
added.

The Communist air force in Korea — 
“Soviet-supplied, Soviet-trained” — had 
about 1700 aircraft. More than half 
were jets.

“The Soviet Union is supplying this 
satellitie air force with about 70 M.I.G.- 
15’s a month to make good their losses 
and keep the force in action”, General 
Vandenberg added.

At the Panmunjon truce talks to-day 
United Nations officers told* Communist 
delegatėse that unless they produced a 
proposal to settle the airfield construc
tion question the talks were heading to
wards a dead-end.

A NATIONAL CHURCH TO 
BE ESTABLISHED IN 

LITHUANIA
A special congress is being organised 

by the Communists for the purpose of 
establishing a “National Church of 
Lithuania”. The purpose of thia move 
is the separation of Lithuanian Cath
olics from the Vatican. As a prepara
tory measure, propaganda against the 
Vatican and religion in general has been 
stepped up. The observation of religious 
holidays, including Christmas and 
Easter, has been forbidden in Lithuania.

HAM PALACE, SAYS THE 
“SUNDAY PICTORIAL"
He wants to slass red tape and 

archaic protocol, tse paper says.
This “entangles the Sovereign, even 

on non-ceremonial occasions.”
The Duke wants the Queen to be able 

to fulfil her desire to come too grips 
with current problems, the. “Pictorial” 
says.

Sir Piers Legh, 61-years-old Master 
of the Housesold, retires this year.

The “Pictorial” adds: “The Duke has 
suggested that 120 minor officials and 
servants who have been detailed to look 
after the Queen, the Quen Mothr, Prin
cess Margaret, Prince Charles, and 
Princess Anne at Windsor over Easter 
should be cut as a national economy 
measure.

“The Duke is having an efficiency 
drive at Buckingham Palace, where a 
household staff of 230 cares for 690 
rooms and 10,000 pieces of furniture.

“The Duke has found that only two 
dozen servants actually look after the 
Royal Family.

“Most of the remainder wait on other 
minor officials and senior servants.

“Upper servants are served by those 
of middle rank and those in turn are 
served by lower grades.”

The Allies want a ban on airfield con
struction during an armistice.

The Communists have refused to agree 
to this, saying that such a ban would be 
“interference in our internal affairs.”

They reiterated this view to-day.
Allied headquarters announced to-night 

that U.N. warships and carrier-based 
planes had battered Communist targets 
on the North Korean coastlines as snow, 
hail anil rain brought ground action to 
ai virtual halt.

EASTER IN MOSCOW
MOSCOW, Sunday. — The bells of 

Moscow’s 60 churches were crowded and 
worshippers filled church yards in spite 
of raw, chilling weather.
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Elderly women, with white-covered 
bundles of Easter cakes and coloured
eggs, streamed to churches to receive 
priestly blessing.

Thhe Easter services included prayers 
for Stalin, the “God-appointed leader of 
the Soviet people,” and for the prosjerity 
of the Soviet State.

(The Russian Orthodox Churcs cele
brates Easter a week later than Wes
tern churches.)

BISHOP OF LJUBLJAMA 
ASSAULTED BY A COM

MUNIST MOB

Tito released Archbishop Stepinac 
from jail aas a concession to American 
public opinion. His real attitude toward 
religion is, however, illustrated by the 
following incident.

On January, 1952, the Catholic Bishop 
of Ljubljana, Anton Vovk, was visiting 
a village in the vicinity of Nove Mesto 
in order to consecrate a new organ and 
altar. After leaving the train in Nove 
Mesto, he was assaulted by a Communist 
mob, which poured gasoline on him and 
set him on fire. The Bishop was severely 
injured and his condition required imme
diate medical assistance. An ambulance 
was called for, but the crowd prevented 
it from taking the Bishop. After wait
ing for four hours, the Bishop was trans
ported by train to Ljubljana, where he 
had to be taken to hospital.

The incident was reported by the 
Yugoslav radio, but the Bishop’s injuries 
were minimized. Later reports, however,
indicate that his condition is serious. 
The Yugoslav authorities mentioned an

“RED DEAN”
LONDON, Monday (Extel.). — The 

“Red” Dean of Canterbury (Dr. Hew
lett Johnson) has rejected an invitation 
to visit Moscow*. He said ve«tprhv

official investigation, but no one was 
arrested. It is clear that the Com
munist authorities are shielding the 
persons guilty of the outrage.

The “Neue Zuricher Zeitungf’ reported 
that the Papal Nuncio in Belgrade, Msgr. 
Silvip Oddi, lodged a protest in connec
tion with the assault which may cost 
the Bishop his life.

Facts such as this prove that the 
alleged restoration of religious freedom 
by the government of Tito is merely a 
propaganda gesture designed to deceive 
the West.
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IJOSU PASTOGE
buities jf LJįUj

VLIKAS IR VENECUELOS
Lietuvių savišalpos bendruomenės tary

bos pageidavimai. '
Turėjau laimę savo laiku su VLIKo 

gyvenimu arčiau susipažinti. Kai kurios 
grupės ir asmens VLIKo atžvilgiu yra 
labai jautrūs, tai skaitytojams primenu, 
kad čia mano reiškiamos mintys yra 
sąžines padiktuotos ir nieko bendra su 
mano partijos Nusistatymu neturi. Taip 
pat tolimesnių diskusijų nemanau vesti.

VLIKo šaknis jau užčiuopiu Sovietų 
Rusijos armijai žygiuojant į Lietuvą. 
Siandiei VLIKas vaduovaujasi 1944m. 
vasario 16d. dekleracija ir 1945m. liepos 
3d. ji sudarančių grupių susitarimo pro
tokolu. Partijų atstovų daugumą yra 
mūsų senieji partijų šulai. Dabar ten 
dirba: Kr. Demokratų, Tautininkų, Soc. 
Demokratų, Valt* Liaudininkų, Ūkininkų 
sąjungos, Ūkininkų Partijos, Darbo 
Federacijos, Laisvės Kovotojų, Lietuvių 
Fronto, Vienybės Sąjūdžio atstovai. Jei 
šių partijų atstovų balsai pasiskirsto j 
dvi lygias priešingas puses, klausimas 
VLIKo posėdyje atmetamas. Todėl ir 
atsirado kai kurių partijų ir asmenų (o 
taip ir Venecuelos liet. sav. bendr. tary
bos) remiamas sumanymas į joti Trojos 
arklio pilve į VLIKą vienai partijų pusią 
palankų atstovą. Maž. Lietuvos a'tstovo 
sprendimas i VLIKą yra nerimtas. Mes 
visi lietuviai trokštame vieningos, neda
lomos Lietuvos. VLIKas sudarytas 
grupiniu, o ne teritoriniu pagrindu, 
todėl Maž. Lietuvos Tarybos atstovo į 
VLIKą priėmimas neįmanomas. Bet 
šiaip ar taip Maž. Lietuvos Tarybos 
atstovas senai aktyviai dirba VLIKo 
Vyk. Taryboje. Svarbiųjų Lietuvos rei 
kalų sprendimas VLIKe yra mūsų pačių 
rankose per partijas ir atstovus. Todėl 
taip pat ne VLIKas — institucija kalta 
už neveiklumą, nevieningumą, bet mes 
patys, mūsų partijų šulai. Šitokios insti
tucijos to pačio likimo musų kaimynai 
neturi. Dėl to VLIKas yra ir bus mūsų 
ir mūsų kenčiančių komuništinį rėžimą 
brolių pasididžiavimas. VLIKui tos 
garbės kai kurie prie jo nepritapusieji 
palydi. Neretai, šaky čiau, tie asmens ar 
grupės užkasę rietenose tautinę sąžine, 
spiaudo į Lietuvos partizano duonmaišį 
ir gertuvę, iš kur gal vėliau taikstysi 
atsigerti. Mūsų visų didžiausia pareiga 
žiūrėti, kad VLIKe 'būtų tinkamiausi 
vyrai, kurie savo asmeniu galėtų suma
žinti partines rietenas, rastų darnumą 
su visais veiksniais ir išpildytų mūsų 
pageidavimus. Venecuelos liet, savišal
pos bendruomenės Taryba savo pagei- 
davimos karštai palaiko mums visiems 
mažai išryškėjusi Diplomatų Šefo titulą. 
VLIKas Lietuvos diplomatui Italijoje 
St. Lororaičiui nepripažysta didesnių 
Galių negu diplomato ir diplomatų 
atstovo prerogatyvą nedidesnėmis už 
diplomatų prerogatyvas. Kuo kaltas 
VLIKas, jei partijų atstovai priešinasi 
St. Lozoraičio vadistinėms tendencijoms. 
VLIKas savo laiku yra padaręs su Lie
tuvos Diplomatais Berne ir Paryžiuje 
susitarimus, o Baden-Badene su Lietu
voje esančios Rezistencijos atstovais, 
kurie yra patikėję VLIKui teisę ir parei
gą veitki užsienyje krašto vardu. Rei- 
alavimas, kad VLIKas, gimęs žiauriau
siose sąlygose; perėjęs K. C. lagerius, 
tremties skurdą ir guldęs galvas visų 
mūs ir kenčiančios Lietuvos eitų basas 
į Canosą yra mūsų pačių ir visų Lietu
voje kenčiančių pažeminimas. Diplomatai 
yra mūsų pačių per teisėtą Nep. Lie
tuvos valdžią tose. įstaigose pastatyti 
iki teisėta Lietuvos valdžia juos atšauks, 
atšauks. VLIKas jų nežemina r negali 
žeminti, bet tų Nepr. Lietuvos įstaigų 
žibintams teikia Tautos Alyvą. Jie 
žibės, kol mes savo gyvą Lie
tuvos Reikalą vienybėje su užsispyrimu 
ir entuziazmu ginsim. Taip pati minė
toji Taryba nuoširdžiai išsireiškia.

VLIKas neturi policinių priemonių, kas 
jam suteiktų dar didesni demokratiškumą 
ir tuo pačiu galią reikalauti iš visų 
mūsų visokeriopos paramos. Jis savo 
autoritetu negalėjo uždrausti Vokieti
joje “Mintyje?’ atspausdinti į U.S.A. 
Lietuvos vadovavimo reikalais išvykusio 
VLIKo pirmininko apšmeižimą. Kaip 
garbingas Lietuvos laisvės kovotojas 
tikisi visu tautiečių gegos valios: su 
VLIKu už Lietuvą arba prieš VLIKą ir 
Lietuvą. Vsų partijų atstovai prieš 
VLIKą kreipėsi į Liet, sprendimą liautis 
ypač kenksingos užkulsinės akcijos prieš 
asmenis, dirbančius laisvinimo bare ir 
pati VLIK, ir neskaldinti lietuviškąsias 
jėgas. Jei mes trokštame savo paver
gtiesiems broliams laisvės ir greitesnio 
mūsų pačių grįžimo į Lietuvą, tai turime 
aukoms, darbais prisidėti prie VLIKo 
o ne vien tik jo veiklą kritikuoti. Aš 
tikiu, kad VLIKas Lietuvoje pasiliku
siųjų rezistencijos vyrų ir moterų yra 
kur kas daugiau vertinamas ir brangi
namas nei mūsų. Jei vienybėje galybė, tai 
nors Vardan tos Lietuvos turėtume rasti 
darnumą savo gretose. VLIKo pirmi
ninkas šių metų vasario 16d. per AB 
radio broliams tėvynėje pareiškė: “Šia 
proga pareiškiu ir užtikrinu, kad Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas savo 

“MIELIEJI AUSTRALIJOS 
LIEUVIAI!

Per Jūsų geruosius kunigus P. Ba- 
činską Canberroj, P. Butkų, Sydnėjuj, 
Dr. Jatulį, Adelaidoj ir P. Vasarį, Wil- 
liamstowne, pernai ir šiemet gavau virš 
DM 3.000 aukų Vokietijoj esantiems lie
tuviams tremtiniams sušelpti. Savo ir 
jų vardu reiškiu Jums tikrą lietuvišką 
“Ačiū” ir teatlygina Jums visiems — 
rinkė jams ir aukotojams — Visagalis 
Dievas savo palaima!

Veik visi Jūs atvykot Australijon iš 
Vokietijos. Gerai prisimenat gerąsias 
ir blogąsias stovyklinio gyvenimo puses. 
Gal, ne vienas Jūs laikas nuo laiko, kan
trybės netekę, kartą kartesnį žodį tetos 
Unros ar pamotės Iros link sviedėt. Bet 
dabar, kai tų daugiau ar mažiau duosnių 
“giminaičių” nėra, o jų vieton atėjo 
sausas ir kietaširdis dėdė “Fūrsorgeam- 
tas”, tai ryškiai jaučiama, kad jokia 
geresnė ranka “iš viršaus” nepaglosto 
čia likusio tremtinio. Svetimo “auslan- 
derio” benamio dalia vįetos socialinėms 
institucijoms yra ne prie širdies. Nu
statytomis dienomis išmokama minimalę 
pašalpą, tiek maža, kad iš jos nei pragy
vensi, nei numirsi. Jei ne tautiečių per 
BALFą Liet. Caritą, o taipogi laikas nuo 
laiko per NCWC teikiama šalpą, tai visi 
čia likę tremtiniai lietuviai ilgainui 
tyliai sunyktų. O čia kaip tik liko 
pati nepajėgiausia su gyvenimo sunku
mais kovoti lietuvių tremtinių šeimos 
dalis. Staika pasako paskutinieji sura
šymo duomenys: tik 10% čia likusių lie
tuvių tremtinių turi darbo (iš bendro 
8.000 skaičiaus). Daugiausiai tai yra 
viengungiai dirba darbo kuopose. Likę 
sveiki - tai bedarbiai, chroniški bedarbiai, 
visai be vilties kada nors gauti šiam 
krašte darbo, kur nuolat yra 1, 3 iki 2, 
o milijonų savų bedarbių. Iš viso to 
aštuonių tūkstančių skaičiaus, kas pen
kioliktas serga TBS, kas dvidešimtas 
kita chroniška liga, darančia ji visiškai 
nedarbingu, kas trisdešimtas yra’ inva
lidas, kas keturioliktas senelis virš 65 m., 
kas trečias — mažametis ar nepilnametis 
vaikas ir t.t. Gia likę lietuvisiai. trem
tiniai yra lyg tad didelis, po visą Vokie
tiją išmėtytas ubagynaš. Skaudu var
toti toki pavadinimą, bet kai lankau savo 
tautiečius “vokiečių ūkio” stovyklose ar 
skaitau kasdiena gaunamų krūvelę 
laiškų pagelbos šauksmu, tai kitokio 
pavadinimo nerandu.

Todėl ypač dėkoju Jums, mielieji Aus
tralijos lietuviai ir mielieji kunigai, rin
kliavas čia su organizavę. Pagal Aus
tralijoj gyvenančių lietuvių išeivių skai
čių, Jūsų suteikta šalpa yra proporcin
gai didesnė, negu iš kur nors kitur. 
Ypatingai miela jaust? Jūsų geros, 
šiltos lietuviškos širdies plakimą iš taip 
tolimo krašto. Sušelptųjų ir savo vardu 
linkiu Jums visiems Prisikėlimo Šventės 
proga viso geriausio — sveikatos, geros 
nuotaikos, vilties į galutinę Gėrio per
galę ir Dievo Palaimos!”

Tėvas Alf. Bernatonis, 
Sielovados Tvarkytojas Vokietijoj.

DĖMESIO
Gerb. skaitytojų dėmesiui pranešame, 

kad jau yra pats vėliausias laikas atsi
lyginti už laikraštį už s.m. I pusmetį. 
Skaitytojų tarpe yra tikrai nuoširdžių ii’ 
laiku atsilyginančių prenumeratą, bet 
yra ir tokių, kurie prenumeratą,* siun
tinėja labai nereguliariai. Yra ir tokių 
skaitytojų, kurie užsprenumeravb lai
kraštį ir prašė siuntinėti sakydami, kad 
atsilygino vėliau. Tačiau vėliau prisiun- 
tus sąskaitas atsisakė mokėti. Visi šitie 
reikalai atsiliepia į laikraščio leidimą ir 
jo plėtimą. Lairaščio kiekvaną numerį 
reikia apmokėti (spaustuvė; rinkikas, 
laužytojas, espedicija, administracija, 
etc.). Visa tai turi būti atlygintą iš 
tos mažos metinės prenumeratos. Tačiau, 
kaip minėjome, atsiranda ir tokių skai
tytoju, kurie nemato reikalo apsimokėti 
ir atsilyginti už laikraštin įdėta darbą. 
Tikime, kad visi skaititojai įvertins mūsų 
pastangas ir supras reikalą apsimokėti 
prenumeratos mokestį už I š.m. pusmetį. 
Nuo skaitytojų gerų norų pareina ir 
pats laikraštis, koks jis yra ir koks turi 
būti.

“Mūsų Pastogės;” administracija.

PRANEŠIMAS
A. L. B. Sydney Apl. Valdybos būsti- 

nuo š.m. balandžio mėn. 7d. perkelta į 
naują vietą: S. PACESA, 159 Mimosa 
Roada East Bankstown, N.S.W.

ALB Sydney Apyl Valdyba 

pareigas baigs ant Lietuvoš ribos, nes 
valdžia privalo priklausyti tiems,* kurie 
savo žemėj kentėjo ir kovojo su priešu 
už laivvę ir garbę ir savo teises. Laisva 
tauta laisvais rinkimas pasikvies prie 
valdžios vairo tuos, kuriais daugiausia 
pasitikės.

Inž. J. Aranauskas.

20-TAS AMŽIUS
Dvidešimtame amžiuje per pirmus 51 

metus įvyko du nuostolingiausi karai.
Tame pačiame periode buvo pasiekta 

didžiausio materialinio gerbūvio, bet 
mo'ralėje srityje atsirado didelių spragų. 
Todėl tarp paskirų žmonių ir . tautų 
padidėjo nepasitikėjimas, kuris tautas 
veda į katastrofą.

PAMALDŲ TVARKA 
GEGUŽES MENESI

šv. MIŠIOS SEKMADIENIAIS: I 
ir III (gegužės mėn. 4 ir 18d.) Seftone 
10 vai. 11 seni. — gegužės 11d. Chul- 
loros Stovykloje 10 vai. IV sekm. — 
gegužės 25d. Scheyville šeimų stovykloje 
8.15 vai. Prieš pamaldas visur klausoma 
išpažinčių.

GEGUŽINĖS PAMALDOS: Camper
down St. Joseph’s bažnyčioje kiekvieną 
penktadienį (gegužės 2, 9, 16, 23 r 30d.) 
7 vai. vak. ir kiekvieną sekmadienį 
tuojau po pamaldų.

Be to gegužinės pamaldos numatomos 
dar šose kolonijose: Concord ligoninės 
koplyčioje gegužės 1d. — ketvirtadienį 
— 7 vai vak. Po šių pamaldų bus klau
soma išpažnčių. St. Mary’s kolonijoje, 
St. Mary’s bažnyčioje gegužės 10d. — 
šeštadienį — 6.30. Po pamaldų bus 
klausoma išpažinčių. Scheyvlle šeimų 
stovykloje gegužės 24d. — šeštadienį — 
7val vak. ir išpažintis. Cabramatta, p. 
Brigevičių name 1 Water St., 25d. 
gegužės — sekmadienį — 5 vai. p.p.

Gerbiami tautiečiai nuoširdžiai prašomi 
tose pamaldose skaitlingai dalyvauti ir, 
giedoti mūsų mėgiamas gegužines gie
smes.

Kun. P. Butkus.

BANKSTOWN’o
SAVAITGALIO MOKYKLA

Jau kuris laikas Bankstown, Hume 
Higsway katalikų mokyklos patalpose 
veikia lietuviška savaitgalio mokykla. 
Pamokos vyksta kiekvieną šeštadienį nuo 
9.30 iki 11.30. Visus Bankstown gyve
nančius tėvus, kurių vaikai dar šitos 
mokyklos nelanko, prašome savo vaikus 
nedelsiant leisti į šia savaitgalio lietu
višką mokyklą.

Ta pača proga pranešame, kad š.m. 
gegužės mėn 3d. šeštadienį, 9.30 val’ryto 
tos pačios mbkyklos patalpose šaukiamas 
tėvų susirinkimas, kuriame kartu su 
mokytojais bus aptarta visi mokykla 
liečiantieji klausimai ir bus išrinktas 
tėvų komitetas.

Laikinasis Tėvų Komitetas. 
1952m. balandžio mėn 20d. 
Bankstown.

IEŠKAU VIENA DIDELI
Arba du mažus kambarius be baldų. 

Rašyti: Edward Rupkus, 99 Castlereagh 
St., PENRITH.

PAIEŠKOJIMAS
Prašomas atsiliepti Viktoras Jaras iš 

Ukmergės. Rašyti: Edwardas Rupkus, 
99 Castlereagh St., PENRITH.

PRANEŠIMAS
M. LUKAUSKAS, Philips ir kitų 

radio firmų atstovas praneša savo gerb. 
klijantams ir pažystamiems savo naują 
adresą: M. Lukauskas, 64 Woniora Rd., 
Hurstville, N.S.W. Telef. LU 3154.

DĖMESIO
EFG ENGLISH & FOREIGN 

BOOKSHOP
Sydney: 28 MARTIN PLACE (ground 

floor).
Brisbane: AMP LANE (off Edward 

Street).
MES TURIME DIDELI PASIRRIN- 

KIMĄ
VOKIŠKŲ, RUSIŠKŲ, PRANCŪZIŠKŲ 

ir kitomis kalbomis 
.KNYGŲ BEI ŽURNALŲ

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

duotovę: *
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 kopūstų 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.

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

ALYVOS ALIEJUS 
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.

Printed by “Mintis” Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, N.S.W. telf. 
WBI758,. for. the. Publisher, Anthony Bauze, 26 Andreas St., Petersham, Sydney

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

tęsinys s
kad nusivylęs ir pasipiktinęs lietuvis ima 
gręžtis nuo tų, kurie dedasi esą tie, 
kuriems toji lietuvio pareiga ir atsa
komybė turinti būti patikėta besąlyginiai^ 
tačiau kurie patys gyvena tarpusavio 
nesantaikoje, kivirčuose dėl galios, teisių 
bei valdžios. Nenuostabu, kad lietuvis 
neri mastau j a j ieškodamas savo tauriai 
lietuviškąjai sąžinei užuovėjos, kuri jį 
apsaugotų nuo bet kurių tarpusavio kovų,, 
ginčų bei intrigų ir kuri leistų jam susi
kaupti vienintelei kovai — kovai dėl 
Laisves Lietuvos.

Tol, kol esama taip galvojančių, tau
rios sąžinės lietuvių, mes galime 
didžiuotis lietuvio vardu. Juo daugiau 
jų bus mūsų tarpe, su juo didesne vil
timi galime žiūrėti į ateitį ir Lietuvos 
išlaisvinimą.

Tikrosios Lietuvos plote, nuo Vilniaus 
iki Karaliaučinaus, nuo Klaipėdos iki 
Gardino, mezgasi didieji keliai iš Vakarų 
į Rytus. Maža valstybė, Lietuva, yra 
didelių valstybių kryžkelėje.

Nenuostabu tad, jog 1918-20 metais 
rusai, vokiečiai ir lenkai veržėsi į Lie
tuvos žemes tikslu užgrobti jeigu ir ne 
visą Lietuva, tai bent didžiųjų kelių 
ruožus. Visi jie veržėsi, vartodami ir 
atviros kovos ir klastos priemones.

Sunku tiksliai nustatyti šiandien ateitį 
ir išpranašauti, kaip bus šį kartą, kai 
Lietuvai išmuš laisvės valandai Ar ir 
vėl didieji, kaip anais 1918-20 metų lai
kais bandys veržtis į Lietuvos teks pasi
likti neišlaisvintoms ir gyventi svetimų 
valstybių priespaudoje?

Jau šiandienes žinome, kad yra len
kų; kurie atkakliai tvirtina, jog Vilnius 
buvo ir turės tūti Lenkijos valstybės 
ribose, jog yra vokiečių, kuriems ne tik 
Karaliaučius, bet ir Klaipėda, yra jų ir 
tik jų Vaterland’as, kad, pagilau, yra 
rusų, kurie naujoje tautų šsilaisyinimo 
eroje vaidins nemažą vaidmenį ir kurie 
tvrtina, jog Pabaltijis esąs “didžios ir 
nedalomos imperijos” sritis.

Šiuo metu, tad, nėra jokio paggrinde 
tikėtis, jog atkuriant laisvą Nepriklau
somą Lietuvą, Lietuvių Tautai neteks 
susidurti su dideliais sunkumais, spren
džiant gyvybiškai svarbias valstybinės 
sudėties problemas. Priešingai — galima 
drąsiai tvirtinti, jog tų sunkumų bus 
daug ir labai didelių.

Ir ši kartą Lietuvių Tauta turės dėti 
visas pastangas, kad tos problemos būtų 
išspręstos sėkmingai ir Lietuvai naudin
gesne prasme, negu tai buvo pavykę 
padaryti 1918-20 metais.

Iš čia išplatkia mūsų didi ir šventa 
pareiga padaryti visa, kas įmanoma, kad 
lietuvių žemės būtų apjungtos visos, be 
išimties ir kad visi lietuviai galėtu nau
dotis neaprėžta tautine laisve savoje 
valstybėje.

Jeigu me s būtume ne 3 milijonų, bet 
mažiausia 30-ties milijonų tauta, dažnas 
gal pasakytų, kad visus tuos klausimus 
išspręsime savo ginklo jėga. Nors tokio 
pasakymo ir negalima būtų laikyti iš
minties aukščiausiuoju pasireiškimu, 
tačiau jį galima būtų vienaip ar kitaip 
svarstyti.

Tačiau mūsų tėra 3 milijonai. Dalis 
mūsų yra išsibarstę po platųjį pasaulį. 
Pačiame Krašte lietuvių tėra kiek per 
pustrečio milijono.

Todėl mūsų ginklas didžiosioms Ne
priklausomos Valstybės problemoms 
spręsti tegali ir turi būti pirmoje ęilėje 
dvasinis. Svarbiausi mūsų dvasiniai 
ganklai turi būti šie: stipri ir nepalau
žiama tautinė dvasia, valstybinė išmintis 
ir nesuardoma mūsų pačių VIENYBĖ.

Netenka abejot, jog per daugiau, negu 
20, metų mūsų nepriklausomo gyvenimo 
ir per 10 kovos metų mes, lietuviai, 
esame savo tautinę dvasia pakankamai 
sustiprinę ir užgrūdinę. Atrodo, joję 
esame ir. vyrų su valstybine išmintimi 
pakankamai priauklėje. Tačiau kokia 
yra tų, iš esmės iek didžiai vertingų, 
kovos veiksnių vertė, jeigu jie nesusi
derinę, susiskladę, pairę, neapjungti.

Sėkmingas Lietuvių Tautos didžiųjų 
klausimų sprėndimas ir išsprendimas rei
kalinga VIENYBĖS. Tokiai vienybei

(tęsinys sekančiame numeryje)
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