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V. SIDZIKAUSKAS IR DR. M. DEVENIS 
LIUDIJO UNo KOMITETE

Rugsėjo 8-oji yra lietuvių tau
tos šventė. Ji tuo pačiu yra tau
tinio sąmoningumo simbolis. Pab
rėžiame — tautinio sąmoningumo, 
kurio, deja, nūdic savųjų tarpe 
išeivijoje ne kartų pasisgendama. 
Keista ir nesinorėtus; tikėti, bet 
vis dėlto tai yrą karti tiesa: išgy
venę, dvidešimt dvejus metus 
savam krašte nepriklausomų gyve
nimų, mes per kelerius benamio 
gyvenimo metus praradome ne
maža tų šventųjų jausmų, kurie 
yra tautinio gyvastingumo laidas. 
Čia nereikia kaltinti aplinkybių, o 
vien tik save. Gal mes nemokėjome 
šio idealistinio bruožo savo tautos 
atžvilgiu tinkamai išugdyti, sie
dami jį daugiau su materialiniu 
gerbūviu.' Kai Vokietijoj buvom 
alkani ir neturėjom pastogės, mūsų 
tėvynės ilgesys ir meilė jai buvo 
tikrai nemeluota, nes alkio dienomis 
mes kartu prisimindavom ten, 
Lietuvoj, paliktą sotų gyvenimų ir 
šiltas vietas. O kai atsidūrėme 
kitos šalyse | ir savo darbu pradė
jome sau užtikrinti duonų ir ryto
jų, kai pradėjo dygti mūrinukai ir 
sužvilgo automobiliai, kai kurie 
mūsųjų tėvynę pradėjo beprisi
minti kaip nualintą ir kritikuotinų 
daiktų, sunkiai besuderinamų su 
gyvenamosios aplinkumos pra
bangu. Kai mes ėmėm duonos 
kąsnį iš svetinių rankų, patys 
nieko neturėdami, vis dėlto tuomet 
mes radom lėšų paremti savos 
bendruomenės interesus, kdvbtojus 
už Lietuvos reikahis diplomati
nėje sidtyje bei mūsų l^ulturinį 
gyvenimą. Gi atsikėlę į kraštus už 
vandenynų, per trumpą laiką pasi
darę ne juokais turtingi, mes 
patapom apgailėtinais skurdžiais 
bendruomeninio gyvenimo bei tau
tinės kultūros atžvilgiu.

NEW YORKAS. — Generolas 
Eisenhoweris, Respublikonų parti
jos nominuotas į Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentus, kalbė
damas Amerikos Legijono kon
grese, atvirai pareiškė, kad JAV 
niekufhet nenurims, kol komuniz
mas neapsistos savųjame'1 krašte. 
Generolas pabrėžė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės privalo pra
nešti Sovietų Rusijai, kad JAV 
niekumet nepripažins net mažiau
sio pastovumo Sovietų Rusijos 
pozicijos Rytų Europoje bei Azi
joje. Generolas pareiškė:

“Turi ateiti diena, kada 
pavergtų kraštų žmonės pri
valo susilaukti progos visiš
kos laisvės sąlygomis ir tarp
tautinės priežiūros šviesoje 
pasirinkti sau kelius ateičiai. 
Dar daugiau. Mes privalome 
su šaltu ir pastoviu apsis
prendimu pranešti Sovietų 
Rusijai, kad mes niekumet 
neliksime patenkinti, kol 
tvinstųs komunizmo purvas

neatslugs į nuosavas ribas. 
Mes privalome pranešti So
vietams, kad mes niekumet 
neatsakysim pagalbos jokiam 
asmeniui, kuris iš savo 
sukaustyto krašto sieks mūsų 
prieglaudos, kuris savo tau
tiečių tarpe laiko liepsno
jantį laisvės žibintą, kuris 
yra pasišventęs savo tau
tiečių išlaisvinimui, šie trys 
elementai yra neišvengiami 
dėl savo būtino reikalo. Mes 
negalime pakęsti jokio jų 
atidėliojimo.”

... DULLES DAR 
PAPILDO

John Foster Dulles, kuris Res
publikonų laimėjimo atveju numa
tomas busimuoju JAV užsienių 
reikalų ministeriu, atsakinėdamas 
per radijų Demokratų numatomam 
JAV užsienių reikalų ministeriui 
Harimanui, dar labiau sustiprino 
Eisenhoverio pareiškimą, pabrėž
damas, kad Respublikonų laimėjimo

atveju pirmasai jų žingsnis būtų 
atsisakyti tėip Vadinamos “prilai
kymo politikoj” komunizmo atžvil
giu. Dulles pareiškė:

“Prilaikymas yra politika, 
kuri iš tikrųjų reiškia, kad 
mes laikytume save atsis
kaitę su Rusija, jei ji liktų 
patenkinta su 600 milijonais 
belaisvių ir paliktų mus 
ramybėje vienus. Aš manau, 
kad tai yra nepadori politika, 
nes, jei mes kruopščiai ir 
ramiausiai patvirtintume tą 
sritį, kurių ji dabar turi su 
800 milijonų žmonių, mes 
niekumet negalėtume jų 
sulaikyti jos sienose.”

' Toliau J. F. Dulles dar pridūrė:
“Mes turime dinamišką 

politikų, kuri nustūmė komu
nizmų atgal daugelyje pasau
lio kraštų, ir mes tikime 
vienų dieną sukurti tokią 
jėgą laisvajame pasaulyje, 
kai anapus geležinės uždan
gos išsivystys susiskaldimas.”

Birželio 24 d. V. Sidzikauskas 
ir dr. M. Devcnis buvo liudytojai 
apie sovietu žiaurumus Lietuvoje 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
specialiame komitete, tyrinėjan- 
čiame priverčiamųjų darbų stovy
klų problemų. (Latvių ir estų at
stovai jau liudijo birželio 19 d.)-

Savo pareiškime V. Sidzikauskas 
išdėstė, kokia yra darbo stovyklų 
sistema sovietuose, nurodė, kad jų 
tikslas iš vienos pusės ekonominis 
—išnaudoti pigių darbo jėgų, iš 
kitos pusės — naikinti politinei 
komunistų sistemai nepatikimus 
žmones, ir nurodė, kiek maždaug 
lietuvių yra patekę į tas žmonių 
naikinamąsias stovyklas. Pareiš
kimas paremtas visa eile doku
mentų ir kitų l udytojų pareiš
kimų, kurie buvo pateikti raštu.

žodžiu liudijo dar dr. M. Deve- 
nis, JAV pilietis, pats buvęs iš 
Lietuvos deportuotas ir dvejus 
metus' praleidęs Vorkutos stovy
kloje. Jis ypač plačiai buvo klau
sinėtas apie suėmimų, deportavimų 
ir sąlygas stovykloje.

Prie jų liudijimų (bųvo prijung
ta:

1. Septynios ■ ištraukos iš sę vie
tinių Lietuvoje įvestų įstatymų, 
kuriais tvarkomos darbo sąlygos, 
jų tarpe ir atitinkamų baudžia
mųjų įstatymų ištraukos.

2. L. Kublicko, J. Grišmąnaus- 
ko, E. Paulausko, K, Roberto 
(pereitų metų rudenį pabėgusio iš 
Gaižiūnų priverčiamųjų .darbų 
stovyklos), Tado Sauliaus, -(buvu
sio Komi srities priverčiamųjų 
darbų stovykloj), dr. K. Garmaus 
(buvusio Pravieniškių priv. darbų 
stovykloj) ir tėvo jėzuito T. Fen- 

, gerip (buyuęio departuc^p „į Sfly. 
Rusijos gftųmą) liudijimai,

3. Deportacijos taisyklių bei 
instrukcijų nuorašai.

Visi liudijimų tekstai įteikti 
atitinkamiems JTO skyriams, ki
toms įstaigoms ir visiems spaudos 
atstovams.

M

PUOLIMAS NETOLI VLADIVOSTOKO
AMERIKIEČIŲ KARO LAIVYNO BOMBONEŠIAI PUOLĖ 

KORĖJOS KOMUNISTĖS TIES SUBIRO SIENOMIS IR NETOLI 
VLADIVOSTOKO — PUOLIMAS SUNAIKINO ŠIAURĖS RYTŲ 
KOMUNISTINĖS KORĖJOS PRAMONĘ. — KILOMETRINIAI 
DŪMŲ STULPAI NUSLINKO J SOVIETŲ RUSIJOS TERITORIJĄ.

Tokią ša^o būseną męs galime 
paaiškinti vien tik tautinio sąmo
ningumo stoka. Ir jeigu tasai 
mūsų sąmoningumas neaugs, bet 
dar labiau smuks, tai mūsų viltys 
atkovoti savus teises ir sugrįsti 
namo niekumet neišsipildys. O to 
tautinio sąmoningumo mums vis 
dėlto daug stinga. Kodėl šiandie 
mūsų susirinkimų, salės yra 
tuščios, kodėl mūsų mokyklos be 
piokinių, kodėl mūsų spauda su 
žiburiu ieško skaitytojų ir rėmėjų? 
— Gi dėl to, kad mūsų širdyse 
tautinis budrumas ir sąmoningu
mas yra aiškiai pastebimai pri- 
gęsęs.

Rugsėjo Aštuntosios —• Tautos 
Dienos proga kiekvienas lietuvis 
turėtų sustoti ir apmąstyti tau
tinę savo sąžinę — kokiais lietu
viais mes esame savo dvasios gilu
moj, kokiais mes turėtume iš tik
rųjų būti. Laisvojo pasaulio kraš
tuose mes nesame persekiojami dėl 
tautinio savo budrumo durtuvais 
ar kalėjimais. Mus tepersekioja 
tik mūs pačių tautinio 
sustingimas, mūsuose 
asmenybės prigęšimas.

Rugsėjo Aštuntosios
Diena įtikinančiai 
mums, kuo esame iš esmės ir kuo 
turėtume būti. Tesugrąžina ji mus 
iš svetimų pasrovių ir tautinės 
užuomaršos. Nemuno krantuose 
užgimęs lietuvio vardas tesukelia 
mūsų širdyse, laisvo žpiogaus išdi
dumo jausmą

veržlumo
tautinės

Tautos 
teprimena

NEW YORKAS—Vakar Jung- 
tinių Tautų oro pajėgos atliko 
didelį puolimą šiaurės Korėjoje, 
kuris yra juo labiau būdingas, kad 
buvo atliktas per vis arčiau lig- šiol 
Sovietų Rusijos teritorijos. Puo
limą atliko 164’ amerikiečių karo 
laivyno lėktuvai, kurie sunaikino 
aliejaus-tepąlų refineriją, esančiu 
12 mylių nuo Sibiro ir 90 mylių 
nuo Vladivostoko. Be sunaikintos 
refinerijos karo lėktuvai puolė ir 
geležies kasyklas bei iiydrogeno 
fabriką prie Musano ties Mandžū- 
rijos siena, šiuos karinius taiki-? 
nius amerikiečiai apniėtė tūkstan
čiais 250, 1000 ir 2000 svariu 
bombomis. Iš sunaikinto hydro- 
geno fabriko į viršų iškilo 5000 
pėdų aukščio dūmų stulpas. 
Amerikiečių karo lakūnai teigia, 
kad jie paliko bombardojamose 
vietovėse kvadratinio kilometro 
dydžio liepsnų plotąĮ Milžiniški 
dūmų, stulpai nusidriekė Sovietų 
Rusijos teritorijom Vice admirolas 
Joseph Clark, 10-jo karo laivyno 
vieneto vadas, pareiškė: “šis 
puolimas yra ypatingos reikšmės 
jau vien dėl savo artumo prie

Sovietų Rusijos sienos. Tai įspėja 
koniuništus, kad įlies dirbame ir 
esame pasiryžę kovoti už gyvenimo 
kelių.”

AUSTRALIJOS- 
VOKIETIJOS 
SUTARTIS

BONN A.—Australijos imgraci- 
jos ministeris II. E. Holt savo tar
nybinės kelionės metu lankėsi ir 
Vokietijoje, kur pareita penkta
dienį pasirašė su Vakarų Vokieti
jos vyriausybe sutartį, pagal kurią 
Australija įsileis į savo kraštą 
sekančiais metais 10,000 vokiečių, 
o per kitus ketverius metus vis 
didėjantį skaičių vokiečių. Emigra
cinė sutartis tarp Australijos ir 
Vokietijos yra pasirašyta pirmą 
kartą, nes iki šiol Australija su 
Vokietija niekumet nėra turėjusi 
jokios panašios sutarties. Sutartį 
pasirašydamas, ministeris Holt 
pareiškė, kad Australija šiuo metu 
įsileis tokius vokiečius, kurie turės 
profesinį pasiruošimų ar mokės 
dirbti žemės ūkio darbų. Kartu 
bus įsileidžiamos ir jų šeimos.

ATMESTAS TRUMANO-CHURCHILLIO
PLANAS

ROKOSSOVSKIS KONTRA 
GEN. RIDGWAY

LONDONAS. — Kaip praneša 
Kemsley žinių agentūra, Stalinas 
yra. nutaręs organizuoti Rytų 
Eurppos Apgynimo Armiją, kaip 
prieš atsakymų Šiaurės Atlanto 
Paktui. Stalinas planuojąs sukurti 
galingą jungtinę armiją, kurią 
sudarytų Sovietų Rusija, Komu
nistinė Kinija, 'Rytų Vokietija ir 
Rytų Europos satelitinės valstybės. 
Tokios .armijos vadu esąs numa
tomas maršalas Rokossovskis. 
Rokossovskio vadovaujama Rytų 
armija būtų priešveiksmis šiaurės 
Atlanto jungtinėms pajėgoms, 
kurioms vadovauja amerikiečių 
genelas Ridgway. Toliau prane
šama, kad planuojama Rytų Euro
pos karimų pajėgų ęistema dar 
labiau paskatinusi Jugoslavijos 
komunistų atskalūną maršalą Tito 
priartėti Vakarų Europos gynybos 
sistemų. Tito paliepęs savo gene
rolams organizuoti Balkanų gyni
mosi sistemą, kuri papildytų 
Vakarų valstybių gynybų. Prie 
tokios Balkanų gynimosi sistemos 
prisidėtų ir Turkija su Graikija. 
Tito planuojamas Balkanų gynimo 
planas labai palankiai yra vertina
mas Londone, kur neseniai buvo 
oficialiai pranešta, kad britų 
užsienių ministeris Edenas rugsėjo 
mėnesį vyks į Jugoslaviją.

KOLIOJIMOSI EIGA 
FEDERALINIAME 

PARLAMENTE
CANBERRA.—Federalinio

1 a men to' pirmininkas A. G. Cam
eron pareitą savaitę pareiškė, kad 
jis esąs užverstas laiškais, kuriuose 
radijo klausjrtojai nusiskundžia ir 
protestuoja prieš nepadorių kal
bą, kurių Federalinio parlamento 
nariai naudoja prieš vienas kitų 
posėdžių metu. Parlamentarų 
kofio j imąsi jiems tenka nugirsti, 
kai jie klausosi per radiją perduo
damus parlamento narių pasikal- 
bėjimūs ir ginčus.

PaHamento pirmininkas viename 
paskutiniųjų parlamento posėdžių 
pareiškė didelį savo susirūpinimų 
dėl parlamentarų vartojamos kal
bos kultūros. Pasirodo, kad nepa
doriausios kalbos perlai dažniau
siai paleidžiami per garbės Štalą, 
kur Sėdi federalihiai ministeriai ir 
žymieji opozicijos vadai.

AMERIKOS LEGIJONAS 
KRITIKUOJA

NEW YORKAS. — Paskutinių 
trijų meetų būvyje jau tretį kartų 
Amerikos Legijonas metinio kon
greso proga pareikalavo, kad 
būtų atstatytas iš savo pareigų 
užsienių reikalų ministeris Arche- 
sonas. Amerikos Legijonas, atsar- 
gon išėjusių karų dalyvių organi
zacijų, per paskutinį kongresų 
priėmė vienbalsiai rezoliuciją, kuri 
nukreipiama į prezidentų Trumaną, 
pastarąjį reikalaujant pakeisti 
užsienių reikalų minister! Ache- 
sonų tokiu “asmeniu, kuris turėtų 
pakankamos drąsos nebūti politine 
lėle.” Amerikos Legijonas smar
kiai kritikavo ir UNą — Jungtines 
Tautas, konstatuodamas toje Rezo
liucijoje, kad esą apgaulingu ir 
gyvenama tuščiomis viltimis, jei 
kalbama apie Uną Raip apie pasau
lio organizaciją, kuri yra pasi
dariusi Sovietų Rusijos auka it 
pastarosios paraližuotu daiktu.” 
Ryšium su šia rezoliucija klau
siamas prezidentas Trumanas atsi
sakė ką nors pasakyti dėl reikala
vimo atleisti JAV užsienių reikalų 
minister; Achesoną. z

DAR VIENAS PASIVAIKŠČIO
JIMAS PIRŠTŲ GALAIS 

APLINK KOMUNISTŲ PARTIJĄ
CANBERRA. — Kaip praneša 

T.S.M.H. korespondentas, Federal* 
inė vyriausybė netrukus pateiks 
Parlamentui’ du įstatymų projek
tus, kurie įgalintų vyriausybę tin
kamiau kovoti su pogrindine veik-

par-

LONDONAS .— Kaip praneša 
A.A.P., Persijos ministeris pir
mininkas dr. Mussadiq atmetė 
jungtinį Trumano ir Churchillio 
planų - pasiūlymų dėl galutinio 
išsprendimo naftos konflikto Per
sijoje. šis Persijos žygis labai 
nustebino amerikiečius ir britus, 
nes buvo galvota, kad paskutiniame 
pasiūlyme britų atsisakymas nuo 
500 milijonų svarų vertės savo 
naftos pramonės įrengimų Persi
joje buvo pasiekęs paskutinę britų 
nuolaidos ribų, šia britų nuolaida 
buvę galvota išgelbėti Persiją nuo 
bankroto ir -komunizmo pavojaus. 
Vašingtone Valstybės Departa
mentas pareiškė, esąs “giliai 
nusivylęs,” ir nebežinąs, kas toliau

dabar Vakararams darytina dėl 
Persijos padėties. Paskutiniojo 
pasiūlymo atmetimu dr. Mussadiq 
labai padidinęs sukilimo Persijoje 
pavojų.

VAŠINGTONAS. — Vašingtono 
spaudos bei politiniuose sluogs- 
niuose vis dar tikimasi susilaukti 
iš dr. Mussadiq kokio nors kontra 
pasiūlymo, kuris padėtų išspręsti 
Persijos naftos krizę. Londone 
tarp britų ir amerikiečių Persijos 
klausimu pasitarimai vyksta toliau. 
Londono “Daily Telegraph” labai 
smarkiai puolė Persijos ministerio 
pirmininko laikysenų, kaltindamas 
pastarąjį fanatišku beatodairumu 
Persijos tautos nenaudai.

la. Vienas projektų apima viešo
sios tarnybos paslaptis, b antrasai 
—sabotažo veiksmus. Tai pirmas 
Menzies vyriausybės bandymas 
ieškoti tiesiogių būdų kovai su 
pogrindine veikla po to, kai Jam 
nepasisekė su anti-komunistiniu 
įstatymu, kuris buvo panaikintas 
Aukščiausiojo Teismo sprendimu, 
kaip prieštaraująs Australijos 
Konstitucijos pagrindiniams nuo
statams. Naujai projektuojami du 
įstatymai šį kartų Komunistų par
tijos, kaip tokios, nelies, tačiau 
vyriausybė mario, kad šie įstatymai 
suteiktų jai kur kas didesnes gar
antijas kovoje su pogrindžio veik
los elementais, ko šiuo metu 
vyriausybe neturi. Turėdama gerų 
patyrimų iš nelaimingai pasibai
gusio bandymo likviduoti Komun
istų partijų, fedėralinė vyriausybė 

’ šį kartų abu įstatymo projektus 
paruošė su dideliu atsargumu.

Nauja imigracijos > 
sistema

CANBERRA.—Einąs imigraci
jos ministerio pareigas Howard 
Beale pranešė, kad, AiiStrAlijos 
vyriaušybė įsiūlė vienai’ tarptMti- 
tinei organizacijai padėti Australi
jos planuojamai ateivių-1 įkurdin
imo žentės ūkyje sheiinai. Tai 
pasiūlė imigracijos ministeris Holt 
Ženevoje, savo tarnybinės kelionės 
metu po Europos kraštus. Amer
ikiečių laikraščio Thė New York 
korespondentas Ženevoje pran
ešė, kad Australija bandys naujų 
ateivių įkurdinimo slstemį. Atvykę 
iš Europos kraštų ateiviai būsią 
apgyvendinti ir įkurdinti specialiai 
parinktuose žemes ūkio plotuose. 
Vieną tokią žemės ūkio koloniją 
sudarysią keli šimtai” šeimų. Jei 
šios rūšies naujas bandymas 
pavyktų, tokia sistema būtų ple
čiamu kur kas didesniu mastu. 
Naujosiom ątojvių tiįųrdinimo sis
temos vykdymui būsianti parinkta 
viena organizacija, kuri rūpinsis 
ne tik išeivių parinkimu Europos 
k raštuose liei jų atgabenimu, bėt ir 
planingu jų įkurdinimu Australijos 
žemės ūkyje. ’ '■ , ■ <t 
'• DIDELf NUOSTOLIAI

KORĖJOJE
TOKIO.—Kaip praneša A.A.F., 

Jungtinių Tautų karinės pajėgos 
Korėjos kare Ugi šiol neteko 1572 
lėktuvų. Jungtinių Tautų vyriau
sia karo vadovybė teigia, kad 
trečia dalis 'šių lėktuvų buvo nu
mušta žemyn priešlėktuvinių 
pabūklų. Priešas tuo tarpa neteko 
644 lėktuvų, šių nuostolių santy
kis' vakariečių nenaudai paaiški
namas tuo faktu, kad Jungtinių 
Tautų lėktuvams tenka operuoti 
tolimais atstumais ir skrendant 
dideliais būriais, juo labiau, tiesio
giai bombarduojant fronto linijas 
ir Šiaurės Korėjos gilumoj esančius 
punktus. Tuo tarpu oro mūšiuose 
Jungtinės Tautos neteko tik 89 
lėktuvų, kai tuo pačiu matu priešo 
lėktuvų sunaikinta 555, kurių tarpe 
40(1 MIG sistemos. Pareitų trečia
dieni vakariečių bombonešiai vėl 
labai smarkiai puolė šiaurės Korė
jos fronto linijas, nužerdami bom
bomis 155 mylių fronto juostų. 
Paskutiniuoju motu Jungtinių 
Tautų karo vadovybė pakeitė savo 
karinės aviacijos naudojimo poli
tikų ta prasme, kad stengiamasi 
labiau pulti pačias fronto lipįjas,, 
užuot bombardavus tolimus užnu
gario punktus. Tie patys šaltiniai , 
teigia, kad vakariečiai netekę 
Korėjos mūšiuose 20,411 žuvusiu 
karių.
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SV. PETRO IR POVILO BAŽNYČIA VILNIUJE. 

(ištrauka is v. Žemkalnio Studijos apie vilnių)
šių teatralinių scenų kūrėjai 

daugumoje buvo italai iš Milano 
ar Genujos, kurie dirbo paskiromis 
grupėmis, kaip kad viduramžiuose 
buvo Įvairios artistinės brolijos ar 
keliaujančios mūrininkų grupės.

Dažnai alegorinėje dekoracijoje 
yra išskaitoma paslėpta valdžios 
apoteozė. Taip pat lengvai suran
dame didaktini bažnyčių dekora
cijų pradų, kuris jungia teologinės 
programos dalis.

šventųjų ritierių kultas, su 
vyraujančia centrinės navos šv. 
Sebastijono kankinimo scena, šv. 
Sebastijono, kuris didvyriškai žūs
ta, savo žvilgsniu perverdamas 
budelius. Tas savo rūšies mili
taries dekoracijos bruožas, atitin
kąs fundatoriaus, didž. Lietuvos 
etmono Mykolo Kazimiero Paco 
asmenybei, dar labiau pabrėžiamas 
skaitlingais trofėjais ir kariškomis 
emblemomis, išmėtytomis visoje 
bažnyčioje ir meistriškai pri
taikintomis bendrąja! deko
racijai. Vienoj koplyčioj išvystyta 
scena, kurioje stebuklingai pasi
rodo šv. Kazimieras, kaip Lietuvos 
kariuomenės vadas, kuris veda 
lietuvius i kovų prieš Maskvų ir jų 
nugali. Tikrai — funda nos in 
pace — nugalėjęs rusus, Pacas 
grąžina Vilniui taiką.

Ir per visas scenas nuo kankinių 
didvyriškumo iki misteriško Dievo 
Motinos altoriaus scenarijaus, nuo 
demoniškos būtybės su skausmingu 
beviltišku veidu šaukiančiu į dangų 
— de profundis —iš savo kalėjimo 
bedugnės, per gotinę, ištiestų, 
feodalinę XVIIa. šv. Magdalenos 
figūrų ir augmenijos ornamentus, 
ar net paprasčiausius vilnietiškus 
daiktus, paimtus iš kasdieninio 
gyvenimo, autoriaus įdėja mus 
veda į kryžiaus centrą — kupolą: 
išdykėliai amūrai žaidžia dangaus 
karusele, mes jaučiame dangaus 
skliautų ir matome ten viršuje tų 
Teatrum Magnus žiūrovų — Dievų 
Sabaot.

šoninėse koplytėlėse ypatingai 
pasireiškia šviesų ir šešėlių veiklos 
fantastiškumas. Plastinių formų 
modeliavime, blizgesyje, šviesų ir 
šešėlių virtuoziniame panaudojime 
jaučiamas didysis Bemini, kurio 
rankose akmuo tapdavo minkštas 
ir lankstus kaip vaškas.

reiškėsi vytautinės epochos archi
tektūra. Imkime kail ir viršutinę 
fasado dalį ir palyginkime su 
Kamajų bažnyčia — ar tai ne XV 
a. atgarsis? Svetimšalio menininko 
pagautas senovės Vilniaus baro
kinės architektūros atgarsis. Prie
šingai, negu šv. Kazimiero bažny
čioje, šv. Petro ir Povilo vidus yra 
stačiai paskendęs skulptūrinėje 
dekoracijoje, kuria apklotos ir 
sienos, ir arkos bei skliautai, ir 
kupolų vidaus paviršius. čia 
nejkomponuotas net iki šios dienos 
tiktai altorius. Iki šiol niekam 
nėrą pasisekę sukurti tokio al
toriaus, kuris savo meniškumu 
dominuotų šioje ikonografinėje 
programoje. O tų programų 
sudarė pats fundatorius Pacas, 
kurio idėjos sutapo su Reguliariųjų 
Laterano kun. Kanauninkų greti
mojo vienuolyno Įnamių idėjomis. 
To vienuolyno patronas šv. Augus
tinas žiūrėdavęs i pasauli kaip j 
scenų, kurioje kiekvienas privalo 
suvaidinti savo skirtų rolę, žiūro
vas — Dievas. Ir iš tiesų — tai, 
kų mes matome šioje bažnyčioje 
yra “,‘Teatrum Magnum.” Kun. dr. 
Piotr Sliedziewski savo veikale 
(rankraštyje) “O quale theatrum 
perdidimus” (Studjum do mono- 
grafieznego zrozumienia dekoracyj 
sw. sw. Piotrą i Pawla na Antoko- 
liu w Wilnie. Rękopis) parodo, 
kaip tos bažnyčios skulptūra kuria 
barokini teatrų, kurio autoriai kaip 
gyvi yra paimti ir perkelti iš 
jėzuitų scenos. Keturiolikoje 
pagrindinių kompozicinių scenų, 
panašiai kaip didelėse inscenizaci
jose atviroje scenoje, jungiasi 
tarpusavyje viskas: bibliniai, isto
riniai, mitologiniai ir alegoriniai 
personažai, fantastiškos būtybės 
— demonai, grifai, drakonai ir 
šiaip Įvairios dekoracijos ir buta
forijos, meistriškai sulietos su ar
chitektūros mintimis sintetiniame, 
tearaliniame bendram akcente. 
Kaip disciplinuotai architektūros 
masės apvaldo skulptūrų ir pajun
gia savo triumfuojančiam ritmin
gumui! Sėdinčios ant arkų moterų 
figūros ar frizo amūrų judesiai 
harmoningai lydi arkų ar frizų 
judesį, taip laisvai, gyvai ir natū
raliai jos atvaizduotos, kaip an
gelai erdvėje.

Besįpuošiantį baroko gėlėmis 
Vilnių ir vėl puola Maskva. 1655 
m. Vilnių puolė Maskvos kunigaik
štis Chovanski. Lietuvos etmonas 
Mykolas Kazimieras Pacas ruošia 
priešui atitinkamą smūgi ir 1661 
nu galutinai išveja Maskvos ban
das iš Lietuvos.

Ta intencija jis pastato šv. 
Petro ir Povilo bažnyčių Antakal
nyje. Mykolas Pacas yra ryškus 
labai karingos, o drauge ir labai 
pamaldžios gadynės atstovas. My
kolas Pacas, kaip gražiai jį char
akterizuoja prof. Vorobjovas, buvo 
narsus karys, šaunus ritieris, gab 
ingas magnatas, mėgęs kildinti 
savo giminę iš Florencijos didikų 
dinastijos Pazzi, humanistas, iš
miklintas alegorinėje to meto 
poezijoje, pratęs gyventi praban
goje ir kartu — pamaldus krikščio
nis, nuolankus Bažnyčios vergas, 
testamentu {sakęs save palaidoti 
požemyje po to paties šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios slenkšČiu, kur jo 
paskutinio poilsio vieta buvo 
paženklinta tiktai akmens plokšte 
su jrašui “Čia guli nusidėjėlis.” 
Bet puiki viršum to kapo iškylanti 
bažnyčia pati savaime yra iškal
bingiausias antkapis, o nežinomojo 
nusidėjėlio vardas gudriai išreikštas 
dideliu auksuotų raidžių Įrašu vir
šum fašado lango: “Regina paeis, 
funda nos in pace”—Taikos Kara
liene, sutvirtink mus taikoj’e—tikrai 
barokiškas, grakštus kalambūras, 
kur Taikos Karalienė tuo pat žygiu 
yra paties etmono Paco ir visos jo 
giminės Dangiškoji Užtarytoja.

Bažnyčių projektavo ir statė 
(16684676) Italijos architektas 
Giovanni Zaor. Pagal II Gesu 
schemų jis suprojektuoja lotyniš
kojo kryžiaus formos planų ir navų 
sankryžų dengia Įspūdinga kupolą. 
Įdomus šios bažnyčios kompozicijos 
reiškinys, tai jos išorė. Atrodo, lyg 
išorę būtų komponavęs kitas archi
tektas: ji yra kitų proporcijų, 
kitos gamos, negu vidinė bažnyčios 
koni]>o^ic’ja. Tačiau ir išorė yra 
sukomponuotų to paties autoriaus. 
Ar . tai “susmulkėjęs skonis ir 
nuvytusi fantazija” (kąip kai kur 
literatūroje charakterizuojama) ? 
Manau ne. Autoriaus aiškiai buvo 
siekiama išreikšti savo kūrinio 
mases tomis proporcijomis, kurio
mis, per ištisus tris šimtmečius

Merkulovui išvažiavus atėjo ži
laplaukė, baltoj uniformoj, moteris 
ir paėmusi mane už rankos švelniai 
tarė: “Aš čia esu dietistė ir taip 
pat gyvenu šiuose namuose. Aš ju
ms parodysiu jūsų kambarį.”

Tai buvo švarus ir patogiai aps
tatytas kambarys. Ant stalo gulėjo 
atspausdinta menu kortelė. Nuste
bęs aš perskaičiau sąrašą praban
gių valgių ir vaisių, kurių daugu
mos niekad nebuvau ragavęs, tik 
tai skaitęs apie juos knygose. Ži
laplaukė moteris šyptelėjo ir tarė: 
“Jūs tik pabraukite pageidauja
mus valgius ir jie bus jums patie
kiami pietums. Kurie JAM tarnau
ja, tiems nieko netrūksta”.

Balsas kuriuo ji ištarė žodį 
“jam” patvirtino mano spėjimą. 
Rusijoje yra tikai vienas žmogus, 
apie (kurį kalbama pusiau su pa
garba. Jo vardas - Juozapas Sali
nas. Aš turėsiu dirbti jam, masa
žuoti jį, gydyti jo rankas, palaiky
ti jo gerų savijautų. Susijaudini
mo banga mane apėmė ir aš nieko 
nebegalėjau valgyti.

Vos truputį pramigus, kitų rytą 
6 vai. smarkus beldimas pažadino 
mane. Stambus, raudonu veidu vy
ras, įmantrioj uniformoj ir bliz
gančiais batais, įėjo į mano kam
barį. Tai buvo pulkininkas Dagi- 
nas, Stalino asmeniškos apsaugos 
viršininkas. Jis atėjo nuvesti mane 
į darbo vietų. Tai buvo puikiai 
įrengta gimnastikos bei mankštos 
salė. Pulk. Daginas paprašė ma
nęs čia lukterėti ir dingo šoninės** 
duryse. Po kelių minučių įėjo 4 
vyrai, atidžiai mane apžiūrėjo ir 
atsistojo aplink mane. Po to durys 
vėl atsvėrė ir prieš mane stovėjo 
“jis”.

Tai buvo baugus momentas. 
Man beveik keliai sulinko. Mano 
akys pastirusios žiūrėjo į jį, tar
tum aš būčiau užhipnotizuotas. 
Kaip kiti rusai, ir aš buvau ma
tęs tūkstančius Stalino paveikslų, 
biustų, stovylų. Visi jie vaizdavo 
tiesų, plačių pečių vyrą, blizgan
čiais, juodais ūsais ir maloniu 
veidu.

Paveikslai melavo!
Vyras, kurį aš mačiau, atrodė 

žemesnis penkių pėdų dėl savo 
nusmukusių pečių ir pirmyn nu
svirusios, lyg kokio sunkumo 
sveriamos, galvos. Jo veidas buvo 
raukšlėtas ir rauplėtas, ūsai men
ki, žili ir nuo nikotino parudavę, 
dantys nelygūs ir geltoni. Ir kuo 
labiausiai nustebau, tai kada pam
ačiau Stalino didelį atsikišusį 
pilvų. Bet aš greit susivokiau, kad 
jis jautriai reaguoja į ši senatvės 
pažymį. Dar vienas dalykas at
kreipė mano dėemesį: tai keistas

PAVEIKSLAI MELUOJA
Pasakojimai Arkadijaus Svobodino, kuriam nese

niai pavyko pasprukti Vakaruosna.
dėjo kažką panašaus į asmeninį 
ritualų. Pamažu, tartum aps
vaigęs, jis pakėlė savo kairiąją 
ranką, kol ši pasiekė tiesų kampą 
kūno atžvilgiu. Užmerktam akimis 
ir giliausioje koncentracijoje tai 
sugiausdavo, tai atskleisdavo iš
keltosios rankos pirštus. Patetin- 
gi ir teatrališki atrodė šie pratim
ai. Kada patyriau jų priežastį, 
priėjau išvados, kad jie nebus 
sėkmingi, lygiai kaip prieš 50 
metų, nors būtų daromi regu
liariai dienų iš dienos. Aš supratau, 
kad Stalinas priešinasi vienam 
Dievo jam skirtam sprendimui, 
kuris diktatoriui sudaro didelę 
gėdą. Stalinas kovojo prieš savo, 
nuo žmonių paslėptą, menkystę.

( Bus daugiau )

Nuodui vietoj geresnio 
gyvenimo 

CANBERRA.—-Federalinis užsi
enių reikalų minlsteris R. G. Casey, 
kalbėdamas debatų dėl biudžeto 
metu, aštriai puolė Darbo parti
jos politiką Australijos darbininkų 
atžvilgiu. Pasirinkdantas Jung
tims Amerikos Valstybes pavyzdžiu 
ir pabrėždamas, kad darbininko 
gyvenimo standartas ten yra toli 
pralenkęs bet kurį pasaulio kraš
tą, ministeris Casey paaiškino tai 
tuo faktu, kad JAV darbininkas 
yra supratęs gamintojo ir varto
tojo sąvokas, pakeldamas per pas
taruosius 12 metų JAV produkciją 
ligi 70%, tuo tarpu kai Australi
joj tai pakelta tik ligi 10%. Pasak 
ministerio, JAV darbininkas nesąs 
suinteresuotas socialinių klasių 
kova, tuo tarpu kai Australijoje 
industriniai ir politiniai darbin
inkų vadai pila darbininkams į 
ausis socialinių klasių kovos 
nuodus. Ministeris teigė, kad Aus
tralijos darbininko gyvenimas gal
ėtų būti žymiai pakeltas ir pager
intas, jei Darbo partijos vadai 
daugiau susirūpintų pačia darbin
inkų gerove ir tikrąja jų judė
jimo dvasia.

8,598,609
CANBERRA.—Oficiali valdžios 

statistikos įstaiga pranešė, kad 
š. m. kovo mėn. 31 d. Australijoje 
buvo 8,598,609 gyventojai. Per 
paskutinius vienerius metus Aus
tralijos gyventojų skaičius pakilo 
218,411.

Stalino kvapas, karbolo ir kvepalų 
mišinys. Vėliau aš sužinojau to 
kvapo priežastį. Stalinas yra tip
ingas ipochondrikas. šis ’’plieno” 
vyras bijo, kad kiekvienas oro 
kvėptelėjimas virs peršalimu, o 
kiekvienas peršalimas — fatališku 
plaučių uždegimu. Jis bijo visokių 
bacilų ir todėl nuolat apsišlaksto 
antiseptiniu skiediniu. Nenorė
damas, kad kas nors pastebėtų 
šią jo baimę, jis mėgina nustelbti 
šį kvapą kvepalų pagalba.

Ir kvepia šis ’’Galiūnas” kaip 
priėmėja moterų ligoninėje.

Stalinas mane tiriamai stebėjo, 
Jis nei šyptelėjo nei pakeitė veido 
išraiškos, bet pagaliau, atrodo, 
mane akceptavo. Plokščiu ir greitu 
balsu jis tarė: ’’Gerai, pradėkime. 
Pirmiausiai kvėpavimo pratimai.”

Tarė žodžius šiurkščiai ir aš 
supratau, kad Stalinas visada dal
inai vaidina. Jo laikysena ir kąl- 
bėjmo būdas buvo tipingas po Tif- 
liso ir Batūmo turgus besibas- 
tančų kaukaziečių- pagirtinų pam
ėgdžiojimas.

Aš priėjau arti jo, kartu pa
judėjo ir sargybiniai—pasiruošę 
pulti mane, jei būtų reikalo. Mano, 
gerklė buvo lyg užsmaugta, kai aš 
pradėjau aiškinti pratimus, kurie 
sudarė man karjerą. Stalino sovo- 
kimas greitas kaip kobra. Jis 
suprasdavo mano aiškinimus pirm 
negu jie būdavo pilnai pasakyti. 
Atrodė, kai jis galėdavo suprasti 
mano mintis per pusę sakinio. Jis 
linkterėdavo galva parodydamas, 
kad jau aišku. Stalinas sekė in
strukcijas klusniai ir kantriai, 
kol, kartais, po keletos mnučių sus
todavo ir pradėdavo tikrinti savo 
pulsą. Iš karto susirūpinau, bet 
vėliau pastebėjau, kad jis tai dary
davo ne vieną kartą į dieną.- Kar
tais jis sustodavo viduryje pasik
albėjimo arba valgymo metu ir 
tikrindavo pulsą, kuris siekdavo 
86-90 ryte ir po poilsio. Pratimų 
arba susijaudinimo metu pulsas 
pakildavo iki 116-122. Jeigu šis 
dar ir šituos skaičius peršokdavo, 
tuoj būdavo šaukiamas Stalino as
meninis gydytojas.

Šį rytą pulsas plakė normaliai 
ir maniau, kad jis staiga apleis 
pratimus. Po 15 minučių aš priėjau 
prie diktatoriaus, padėkojau jam 
ir maniau, kad jis staga apleis 
gimnastikos salę, .kaip kad jis 
buvo įėjęs. Vietoj to Stalinas pra

RICHARD SORGE
Hede Massing

Juodoji Ranka 
Antrame Pasauliniame

Kare
Vertė I. D.

šalia įvairių rūšių ginklo kiekviename kare milžinišką 
vaidmenį suvaidina ir šnipų organizacijos. Paskutiniojo karo 
archyvų duomenimis neabejotinai nustatyta, kad šiame kare 
pranašiausią šnipinėjimo vaidmenį atliko . Ričardas Sorge, 
vokiečių komunistas, ilgus metus sugebėjęs vaidinti iškilų 
nacionalsocialistą, paskutiniaisiais savo gyvenimo metais 
pasiekęs nacių spaudos atstovo postą Japonijoje. Savo 
šnipinėjimo veikla Ričardas Sorge atliko Sovietų Rusijos naudai 
neįkainojamos vertės pasitarnavimus.

Apie šį pagarsėjusį istorinio masto šnipą^ viso pasaulio 
spąudoje vis dar daug teberašoma ir išleidžiama stambių 
knygų. MŪSŲ PASTOGĖS skaitytojams čia yra pateikiamas 
vienas geriausių šio šnipo veiklos aprašymų, šio aprašymo 
autorė Hede Massing pati buvo savo laiku Sovietų šnipė ir 
Ričardo Sorgės bendradarbė.

Ankstyvą gegužio 20-tos dienos 
rytmetį, 1941 metais, vokiečių am
basados Tokio mieste sargybų pos
tai šauniai atsaliutavo, kai aukšto 
ūgio, stipriai sudėtas, kiek šlubuo
jąs vyras praėjo pro juos ir įžengė 
į ambasados rūmus.

Įėjęs vidun, tasai vyras - tyliai 
prisiartino prie vokiečių karo
attachės Kretchmerio rašomojo 
stalo ir ėmėsi atrakinti stalčiaus 
užrakto. Dar tebuvo vos septinta 
valanda ryto, tai įstaigos patalpose 
nebuvo nė gyvos dvasios.

Šis vyras nebuvo šiaip sau paša
linis įsibrovėlis, nebuvo jis, paga
liau, ir koks vagis. Jau iš sargybų 
saliuto matėsi, kad jis turėjo 
oficialų leidimą lankytis ambasa
doje bet kuriuo metu, dieną ar 
naktį. Ir ištikrųjų, jis buvo niekas 
kitas, kaip patsai vokiečių ambasa
dos Tokio mieste spaudos attache 
daktaras Ričardas Sorge, artimas 
ambasadoriaus, generolo - majoro 
Otto, draugas ir patarėjas.

Po kelių minučių atrakinimo 
pastangų užraktas atšoko. Ričar
das Sorge, išėmęs kelis naujo tipo 
japonų karo lėktuvų planus, kurių 
gamyba turėjo prasidėti per tris 
mėnesius, nuskubėjo į ambasados 
foto kambarį. Ištraukęs iš kišenės 
Roboto firmos foto aparatą, jis čia 
pat tuos planus nufotografavo. 
Apie 8-tą, kada pradėjo rinktis 
ambasadon pirmosios kregždės — 
tarnautojai, planų originalai vėl 
gulėjo užrakinti karo attachės 
rašomojo stalo stalčiuje. Tuo tarpu 
ponas Ričardas Sorge, susidėjęs į 
kišenę mikrofilmų ritulius, keliavo

reprezentanto kvietimų negaudavo. 
Bet nebuvo čia nieko ir nuosta
baus. Ričardas Sorgo ir ponai 
Ottai pažinojo ir gerbė vienas kitą 
jau nuo pat 1933 metų. Kai 
anais metais jie pirmą kartą susiti
ko, Sorge buvo vokiečių laikraščio 
reporteris, o Ottas — pulkininkas 
-leitenantas ir karo attachc-pava- 
duotojas. Per eilę metų jie labai 
susidraugavo ir tapo artimiausiais 
draugais.

šį gegužio rytą ambasadorius 
turėjo sensacingų, žinių kuriomis 
norėjo pasidalinti su savo draugu. 
Baigęs gerti savo kavą, jis paslap
tingai kreipėsi į Sorgą.—Hitleris, 
kaip jis su pasididžiavimu jam 
pasakė, jau yra galutinai apsis
prendęs pradėti karą su komunis
tine Rusija, šiam karui bus panau
dota apie 170 geriausių vokiečių 
divizijų. Pagrindinis puolimas 
nukreipiamas tiesiog į Maskvą. 
Kad priešas liktų suklaidintas, 
keliolika divizijų puls Leningrado 
ir Rostovo kryptimis. Karas, tęsė 
toliau ambasadorius Ottas, prasidės 
birželio mėnesio 20 dieną. Vadinasi, 
lygiai po vieno mėnesio.

Praeities amžiuose nedaug te
buvo didesnių paslapčių, kaip toji 
ambasadoriaus Otto pranešta Sor

pas Trečiojo Reicho ambasadorių 
Japonijai generolą Ottą, kurio jis 
buvo pakviestas pusryčių.

Tokių pusryčių kvietimas būdavo 
labai dažnas. Tai buvo ypatinga 
garbė, kuria pasididžiuoti galėjo 
tiktai daktaras Sorge. Nei kariuo
menės, nei laivyno, nei aviacijos ar 
komercijos attachės tokių Hitlerio

gei. Nacinės Vokietijos nutarimas 
užkariauti Sovietų Rusiją buvo 
vitaliniu, punktu ne tiktai vien 
karo eigoje, bet ir viso pasaulio 
žmonių gyvenime. Jei toksai mil
žiniškas puolimas — istorijoje 
vienas didžiausių kariuomenės 
skaičiaus gausingumu — pasisek
tų, tai reikštų Stalino žlugimą ir 
Hitlerio , apsiyainįkaviiną pasaulio 
valdytoju. Tačiau jei Stalinas 
sužinotų tokio užpuolimo planą 
ankščiau, kaip jis būtų pradėtas 
vykdyti? . . .

Papusryčiavęs su ambasadorium, 
Ričardas Sorge, kaip paprastai, 
pradėjo kasdieninį savo darbą. O 
to darbo įprastinė rutina buvo 
tokia: septynių kalbų dienraščių 
perskaitymas, atkreipiant ypatingo 
dėmesio į įžanginius straipsnius, 
įvairūs interviu, konferencijos 
ambasadoje ir pasikalbėjimai su 
svarbiausiais Tokio miesto vokiečių 
prekybininkais, kurie įkyriai tekal
bėjo vien tik apie amuniciją, ben
ziną, traktorius ir subsidijas.

Ričardas Sorge labiausiai lik
davo patenkintas, kai susirasdavo 
laiko užsukti į kokią pramogų 
užeigą išgerti stiklelio. Tačiau tos 
dienos vakarą , Jis vakarieniavo 
savo bute vienui vienas. Užpylęs 

ant suvalgytos vakarienės kelis 
kokteilius, jis užsėdo motociklą ir 
nudūmė į 22 Sana Cho aplankyti 
savo gero pažįstamo, prancūzų 
laikraščių reporterio, Branco do 
Voukelitch. Laikas nuo laiko jis 
su juo pasimatydavo, nepaisant, 
kad jo kraštas buvo su Prancūzija 
karo būvyje. Tai nebuvo nieko 
keisto ar įtartino. Vokiečių am
basadorius apie šiuos pasimatymus 
buvo informuotas. Daktaras Sorge 
buvo atsargiai ir kruopščiai jam 
paaiškinęs, kad jis palaikąs ryšius 
su prancūzu vien dėl to, kad nenus
totų visiškai ryšio su užsienio 
reporteriais. Ambasadorius buvo 
pritaręs tokiam ryšių palaikjonui.

Prancūzo bute Ričardas Sorge 
buvo pasodintas prie stiklelio. Ka
dangi juodu abu buvo spaudos at
stovai, tai profesiniam pokalbiui 
nebuvo galo. Maža to. Juodu abu 
buvo foto mėgėjai. Voukelitchas 
netgi buvo įsitaisęs filmų aiškini
mui specialų kambarį. Kai Sorge 
padavė jam mikrofilmos rituliuką, 
kurį neišiojosi nuo pat ryto kiše
nėj, prancūzas pažadėjo filmą 
išaiškinti.

Nors Sorge ir labai mėgo kom
panijas, tačiau Voukelitcho na
muose jis niekumet gerai nesi

jautė. čia buvo ir gera priežastis. 
Vokietis su pasisekimu buvo ap
gavęs prancūzą viename dalyke, 
kuris, kaip dažnai manoma, yru 
mėgstamiausias naminis prancūzų 
sportas. Netrukus po to, kai Vou
kelitch ir jo žmona Edita susipa
žino -su Sorge Japonijoje, pas- 
tarasai ją suviliojo. Kiek vėliau 
Voukelitchas išsiskyrė su Edita ir 
vedė gražią japonę. Tačiau ir an
troji ponia Voukelitch nebuvo 
visiškai abejinga daktarui Ričar
dui Sorgei. Dėl tokio savo pasise
kimo Sorge jausdavos Voukelitcho 
kompanijoje kiek nejaukiai.

Ši silpnybė, kurią šaunusis dak
taras jautė moterų atžvilgiu, ir 
moterų silpnybė dar ryškiau paro
doma jam pačiam, buvo suteikusi 
Ričardui Sorgei donžuano reputa
ciją. Per laiką apie 30 panelių ir 
poniučių tapo lengvai gyvenančio 
ir daug geriančio vokiečio meilu
žėmis. Gi viena paskutiniųjų buvo 
Kalagayach Donovan, grakšti airių 
krauju maišyta japonė, Tokio 
kabareto šokėja. Po vizito pas 
Voukelitchą, Sorge dar tą pačią 
naktį turėjo kitą konferenciją, 
kuri buvo viena įdomiausių, 
būtent, su Kalagayach jo miegama
jame kambaryje. Nebuvo sunku 

atspėti, kuomet Ričardas Sorge 
būdavo užsiėmęs tokiomis kon
ferencijomis — jis užžiebdavo 
prieš namus kabančią liktarną, 
kaip ženklą draugams, kad nebūtų 
kliudomas. Jau po vidurnakčio 
Sorge nuvežė Kalagayach motocik
lu namo.

Normaliai, kiekvienam vyrui, o 
ypačiai tokiam, kuris laikomas 
kiek tingiu, tokio aktingumo 
pakaktų vienos dienos apimtyje. 
Tačiau Sorge dar nebuvo baigęs 
ryto metą pradėto darbo. Jis dar 
turėjo nuvykti į 2,Hiroo Cho pas 
vieną savo tautiečių. Jau buvo 
tikrai labai vėlu, kai Maksas Got
frydas Fridrikas Klausenas ati
darė jam savo namų duris. Jis 
jau vilkėjo pižama ir buvo pasi
ruošęs eiti nakties poilsio. Pagal 
profesiją Klaušenas buvo preky
bininkas. Jis buvo steigėjas ir 
vyriausias direktorius M. Klausen 
& Co., spaustuvės reikmenų gamy
bos firmos Tokio mieste.

. ( Bus daugiau )
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NESENOS PRAEITIES VINGIAI

LIETUVOS PERLEIDIMAS SOVIETAMS
Tuoj po Vokietijos, kapituliacijos 

1945 m. amerikiečių karinė vad
ovybė sudarė atitinkamą karo 
istorikų-specialistų kadrą, kurie 
surinko iš subyrėjusio Trečiojo 
Reicho įstaigų istorinės reikšmės 
dokumentus. Daugis jų spėta sun
aikinti, tačiau ištisos dokumentų 
serijos buvo išlikusios ir ameri
kiečių apsaugotos. Išlikusiųjų 
dokumentų tarpe rasti ir mus 
dominą dokumentai, kurie, surūšiu
oti krūvon, amerikiečių pavadinti’ 
“Nazi-Soviet Relations,” Hitler
inės Vokietijos dokumentus savo 
globųn perėmė JAV Valstybės De
partamentas.

Mus dominąs Jikiminės reikšmės 
dokumentas, liečiąs Lietuvos klau
simą pirmojo Ribentropo-Molotovo 
susitarimo metu 1939 m. rugpiūčio 
23 d., JAV Valstybės Departamen
to yra atžymėtas kataloginiu 
ženklu, — Frames 182-183, Serial 
F 19.

Čia pateikiamas ištiso šio liki- 
mipio dokumento turinys:—

SLAPTAS PAPILDOMAS 
PROTOKOLAS

Ryšium su nepuolimo pak
to pasirašymu tarp Vokiečių

■ Reicho ir Socialistinių Tary
bų Respublikų S-gos kiekvie
nos abiejų šalių pasirašiusie
ji įgaliotiniai griežtai slap
tuose pasikalbėjimuose ap-: 
tarė savo įtakos sferų Rytų

■ Europoje sienos klausimą. 
Šie pasikalbėjimai privedė 
prie šių rezultatų:

1. Tuo atveju, jeigu 
srityse, priklausančiose Bal
tijos valstybėms (Suomijai, 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai) 
įvyktų teritorinių bei poli
tinių pertvarkymų, šiaurinė 
Lietuvos siena bus Vokieti
jos ir STRS interesų sferos 
siena. Tuo atžvilgiu abi 
šalys pripažįsta Lietuvos in
teresus Vilniaus krašte.

2. Tuo atveju, jeigu teri
torinių bei politinių pert
varkymų įvyktų Lenkijos 
v a Is t y bei priklausančiose 
srityse, Vokietijos ir STRS 
įtakos sferas skirs linija, 
einanti maždaug Narevo, 
Vislos ir Sano upėmis.

Klausimas, ar abiejų šalių 
interesų požiūriu yra pagei
daujama išlaikyti nepriklau
somą Lenkijos valstybę ir 
kokios turėtų būti tos val
stybės sienos, tegalės būti 
galutinai išspręstas tolimes
nėj politinėj raidoj. Kiek
vienu ątveju abi vyriausybės 

. šį klausimą spręs taikingu 
, susitarimo keliu.

3. Dėl Pietų-Rytų Europos
.... sovietinė. šalis atkreipė dė

mesį į savo interesus Besar 
abįjoj. Vokiškoji šalis par
eiškia savo visišką politinį 
nesidomėjimą tomis sritimis.

4. Abi šalys šį protokolą 
laikys visiškai slaptu.

Maskva, 1939 m. rugpiūčio 
23 d.v !

Už Vokiečių Reicho vyriau
sybę : .

v. Ribbentrop
STRS Vyriausybės 
įgaliotinis:

V. Moltov.

LIETUVIAI JURISTAI PASAULIO
KONGRESE

‘ ELTA. — Rugpiūčio pabaigoje 
Berlyne buvo susirinkę į tarptau
tinį Juristų Kongresą apie 130 iš 
viso laisvojo pasaulio (42 valsty
bių) atstovų tarp jų visa eilė 
pasaulinio masto įžimybių. Kon
gresą iškilmingai atidarė vokiečių 
Laisvųjų Juristų tyrinėjamosios 
komisijos pirmininkas Dr. Theo 
Friedenau.

Vokiečių ( teisininkų kongrese 
dalyvavo 30, tremtinių — 20 iš 
lietuvių — tik Dr. A. Trimakas, 
kuris’ tam tikslui atskrido iš 
Amerikos, ir iš Vokietijos Dr. J. 
Sakalauskas. Pasėdžių metu viena 
vieta buvo demonstratyviai palikta 
tuščia — ji buvo skirta vokiečių 
Ladsvųjų Juristų tardomosios kom- 
sijds nariui Dr. W. Linzei, kurį 
bolševikai, nesenai prieš tai pa
grobę, jėga n u si vilko>į Rytų zoną.

Kongresas visam laisvajam 
pasauliui pateikė įrodamąją med

Iš šio protokolo aiškiai matome, 
kad pirmame Berlyno-Maskvos 
susitarime Lietuva nebuvo įjungta 
į Sovietų Rusijos įtakos sferą. 
Lietuva anuokart buvo pasilaikyta 
Vokietijos, tačiau tolimesnieji poli
tiniai įvykiai netrukus ir šį “pasi- 
laikymą” pakeitė, nustumdami 
Lietuvos likimą į dar šiurkštesni 
ir kietesnį kelią.

Kai Tretysis Reichas pradėjo su 
Lenkija karą, Kremliaus viršūnės 
niekumet nesitikėjo tokio aiškaus 
ir greito to karo efekto. Greitas 
Lenkijos žlugimas Sovietų vadus 
laba i i. nustebino. Rugsėjo 10 d. 
Molotovas pareiškė vokiečių am
basadoriui Schulenburgui, kad, 
nesitikėdami tokiu greitu Lenkijos 
subyrėjimu, jie, Sovietai, nespėję 
laiku parengti operacijoms' savo 
karinių pajėgų. Tačiau tokiu 
pasiaiškinimu nepasitenkindamas, 
Berlynas spaudė. Maskvą, kad 
toji greičiau išeitų į žygį prieš 
Lenkiją, kaip . to reikalavo pasir
ašytas slaptas Sovietų Rusijos- 
Vokietijos protokolas. Vokiečių 
pakartotinai spaudžiamas, Molo
tovas rugsėjo 16 d. pagaliau 
pareiškė Schulenburgui, kad so
vietinė karinė intervencija prasidės 
tuoj pat — gal net ryt ar poryt, 
čia pat Molotovas primygtinai 
klausė Schulenburgą ir prašė 
paaiškinti, kas įvyks su Vilnium. 
Molotovas teigė, kad Sovietų 
vyriausybė norinti išvengti susik
irtimo su Lietuvos vyriausybe ir, 
dėl to norinti žinoti, ar dėl Vil
niaus krašto yra pasiektas su Lie
tuva koks nors susitarimas. So
vietai ypačiai esą susirūpinę išaiš
kinti, kas užims Vilniaus miestą.

Jau kitą dieną po šio pasikal
bėjimo užpuolę vokiečių perblokštą 
Lenkiją, Sovietai tuoj pat pradėjo 
kalbėti apie faktiškąjį Lenkijos 
padalinimą. Rugsėjo 19 d. Molo
tovas pranešė Schulenburgui, kad 
Lenkija turėtų būti padalinta tarp 
dviejų susitarusių šalių Pissos- 
Narevo-Sano linija ir pasiūlė šiuo 
klausimu susitarti Maskvoje. Rug
sėjo 23 d. Ribentropas paliepė 
Schulenburgui pranešti Stalinui ir 
Molotovui, kad jis pats atvyks į 
Maskvą ir paprašė susitarti dėl 
artimiausios datos. Schulenburgas 
Stalino ir Molotovo buvo priimtas 
rugsėjo 25 d. Po šio pasikalbėjimo 
Schulenburgas telegrafavo į Ber
lyną, pranešdamas, kad Stalinas 
pasiūlė Vokietijai pridėti visą 
Liublino provinciją ir tą dalį Var
šuvos provincijos, kuri siekia 
Būgą, gi už tą priedą vokiečiai 
turėtų atsisakyti savo pretenzijų 
į Lietuvą. Stalinas šią sugestiją 
pažymėjęs, kaip busimųjų derybų 
su Reicho užsienių reikalu minis- 
teriu objektą ir pabrėžęs, kad jei 
Vokietijos vyriausybė su tuo sutik
tų, tai būsimose naujose derybose 
tolimesnė Baltijos valstybių prob
lema būtų sprendžiama pagal rug
piūčio 23 d. pasirašytą Sovietų 
Rusi jos-Vokieti jos slaptąjį proto
kolą.

MŪSŲ P A S T O G Ė - P R A S M I N G I A U S I A S 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS ŠVIESOS ŠVYTURYS!

žiagą, įgalinančią spręsti, kiek bol
ševikai savo veiksmais pažeidžia 
Žmogaus Teisių Deklaraciją. Iš
samų pranešimą apie teisę ir 
žmonių bendruomenę skaitė Hei
delbergo un-to prof. Fr. Darmstad- 
tteris, o Dr. T. Friedenau — apie 
teisinę situaciją Vokietijos Rytų 
zonoje. Kaip kad pažymėjo 
Ženevos • un-to- prof. J. Gravenas 
per spaudos, konferenciją, juristai 
susirinko ne kaip kaltintojai, bet 
norėdami iš esmės ir nešališkai 
susipažinti su sovietine sistema. 
Tačiau, kaip vėliau iš akivaizdžių 
liudininkų parodymų ir rūpestingai 
surinktų duomenų pasirodė, to 
susipažinimo rezultatai buvo šiur
pūs: gyvi bolševikinių darbų liu
dininkai paliudijo, kaip sovietų 
zonoj pagal įsakymą keičiami 
teismo sprendimai, kokie Chem- 
nitzo.įr kt. MVD kalėjimuose var
tojami kankinimai, kaip pravestas 
šnipinėjimas, prievartavimai ir

Tačiau rugsėjo 26 d. į Maskvą 
jau buvo atvykusi Sovietų vyriau^ 
sybės .iškviesta Estijos delegacija 
ir Sovietai. jau..buvo pareikalavę 
ją pasirašyti karinės, sąjungos bei 
savitarpinės pagalbos sutartį. Tuo 
tarpu rugsėjo 27 d. į Maskvą atvy
ko antrosioms deryboms Reicho 
užsienių reikalų ministeris Riben
tropas. Kitą dieną Maskvon jau 
atvyko ir iššaukta Latvijos vyriau
sybės delegacija. Tos dienos vak
arą Stalinas nusiuntė Ribentropą 
pasižiūrėti “Gulbių ežero” baleto, 
gi jis pats nuvyko tartis su Lat
vijos vyriausybės delegacija, kuriai 
buvo pateikti tokie pat reikalavi
mai, ka.ip ir Estijai. Po to tą 
pačią naktį Stalinas tęsė savo 
derybas su Ribentropu ir 5 vai. 
ryto su Ribentropu jau buvo pasi
rašyta nauja sienos bei draugiškumo 
sutartis, čia pat buvo pasirašyti 
trys nauji slapti protokolai, kurių 
vienas specialiai lietė Lietuvą. 
Lietuvą liečįąs slaptas protokolas 
buvo pasirašytas tokio turinio:

SLAPTAS PAPILDOMAS 
PROTOKOLAS

Pasirašiusieji įgaliotiniai 
pareiškia šį Vokiečių Reicho 
vyriausybės ir STRS vyriau
sybės susitarimą:

. 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
slaptas 1 papildomasis proto
kolas pataisomas (1 punkte) 
tuo būdu, kad • Lietuvos val
stybės teritorija atitenka

• STRS įtakos sferai, tuo tar
pu kai iš antros pusės Liub
lino provincija ir Varšuvos 
provincijos dalis atitenka 
Vokietijos įtakos sferai 
(žiūrėk žemėlapį prie šian
dien pasirašytos sienų ir 
draugiškumo sutarties). Kai 
tik STRS vyriausybė imsis 
ypatingų priemonių Lietuvos 
teritorijoje savo interesams 
apsaugoti,, dabartinė Lietu- 
vos-Vokietijos siena bus iš
taisyta, sienos natūralumo ir 
paprastumo, sumetimais, to
kiu būdu, kad Lietuvos teri
torija, esanti į pietvakarius 
nuo linijos, atžymėtos .pri
jungiamame žemėlapyje, ati
teks Vokietijai.

Toliau pareiškiama, kad 
aukščiau minėtos Sovietų Są
jungos priemonės nepalies 
dabar galiojančių ūkinių 
susitarimų tarp Vokietijos ir 
Lietuvos.

Maskva, 1939 m. rugsėjo 
28 d.

Už Vokiečių Reicho vyriau
sybę:

J. Ribentrop.
STRS Vyriausybės 
pavestas
V. Molotov.

Toks tai yra turinys to skaud- 
žiausio Lietuvos ' istorijoje doku
mento, kurį du karo nusikaltėliai 
bevykdydami nusivedė mūsų tautą 
ir valstybę Golgotos keliais.

visuotinis teroras. Pavergtuose 
Rytų Europos kraštuose padėtis 
yra dar baisėsnė. Apie ją.nuodug- 
niai kongreso dalyvius painformavo 
tų kraštų juristai tremtiniai. Kon
gresas nutarė sudaryti nuolatinę 
tyrinėjamąją komisiją, į kurią įeis 
ir vokiečių juristai; jos centras 
bus Haagoje. Antrą tokią tardom. 
komisiją sudarė tremtiniai jur
istai. Jos . pirmininku išrinktas 
čekas Osusky. Kur ši komisija 
nuolatos įsikurs, dar nenustatyta.

Kongrese referatą skaitė ir Dr. 
A. Trimakas, ypač pavaizduo
damas bolševastinimo padarinius 
Lietuvoje. Paskaitą paminėjo vo
kiečių spauda. Kongresui referatą 
apie Lietuvos sovietizaciją sovietų 
įstatymais paruošė Dr. D. Kriv
ickas iš Vašingtono. Apie tą 
pačią rėidą Latvijoje referavo 
latvių sėnat. Čakstė. Dr. A‘. 
Trimakas pasiūlė genocido reikalu 
rezoliuciją, būtent — kad visi 
karštai ratifikuotų genocido kon
venciją, ir kongresas ją priėmė.

VAIKŲ KOMUNISTINIMO 
AKCIJA.—Komsomolo viršininkė 
Lietuvoje Jeršova pranešė, kad 
Maskvos komsomolo centras labai 
nepatenkintas Lietuvoje veikiančiu 
komsomolo centru, nes jis nepa
kankamai rūpestingai’ auklėjąs 
Lietuvos jaunimą. Esą, stinga 
reikiamo pblitiškai-ideologinio auk
lėjimo, netinkamai parenkama 
politinė literatūra jaunimui, ypač 
esąs apleistas pionierių (pradžios 
mokyklos jaunuolių) auklėjimas. 
Pionierių organizacijon Lietuvoje 
esą suvaryta jau apie 162,000 
vaikų.

Pagal išleistą' specialią instruk
ciją, nuo birželio pirmos dienos 
(Instrukcija išleista Maskvos kom
somolo cbntro) steigiama speciali 
pionierių bibliotekų sekcija, kuri 
veiks Lietuvos komsomolo centro 
komiteto priežiūroje, kurį savo ke
liu prižiūrės Maskvos komsomolo 
centras, šios sekcijos uždavinys 
bus aprūpinti pionierių bibliotekas 
rusiškais skaitymais, istorinėmis 
apysakomis, išleistomis 1951-52 
metais.

Tuo pačiu metu visos vaikams 
skirtos knygos, išleistos 1945-51 
metų laikotarpyje palaipsniui bus 
išimamos iš apyvartos. Jų vietoje 
bus duodamos iš rusų kalbos vers
tos .ir rūpestingai atrinktos kai- 
kurių lietuvių . autorių vaikams 
skirtos knygos. šiam tikslui 
Maskvoje birželio 5 d. atidarytas 
specialus seminaras studijuoti 
Lietuvos pipnįerių literatūrai. Šio 
seminaro uždavinys bus paruošti 
Lietuvos vaikams knygų, atitin
kančių Komsomėlo centro instruk
ciją. Ryšium su.tuo Jeršova par
eiškė: “Lietuvos vaikai turi būtiLIETUVIAI VISAME PASAULYJE

NESUTIKO PASILIKTI PRIE BALFO NEDORYBIŲ. — LIETU
VIAI EVANGELIKAI PASAULINIAME SUVAŽIAVIME, —i
NIEKAIS NUĖJO DRAMOS VEIKALŲ KONKURSAS. — PALAI
DOTAS LIETUVIS BOMBONEŠIO KAPITONAS. — VAITONIS ■
VYKS Į PASAULINES ŠACHMATININKŲ PIRMENYBES
ŠVEDIJOJE. — UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIS DOMISI , ' *
PASKAITA APIE LIETUVĄ. — LIUDAS DOVYDĖNAS ‘ ’ T*)1
DEMONSTRUOJA AMERIKONIŠKUS VIRIMO INDUS. • s

VOKIETIJA. — Iš Balfo jgalio- 
tinio pareigų pasitraukė Pranas 
Zunde. Savo atsistatydinimo 
rašte Pr. Zunde pabrėžė, kad jis 
negali ilgiau dirbti Balfe, kai 
Balfo pirmininko pareiškimais 
lietuvių bendruomenė prilyginama 
partijai ar kokiai profesinei or
ganizacijai. Toliau Pr. Zunde 
nurodė, kad Balfas imasi tokių 
patvarkymų, kurie aiškiai prieši
nasi lietuvių bendruomenės sant
varkai ir .neigiamai veikia jos 
susiklausymą bei moralę. — Nau
ju Balfo įgaliotiniu Vokietijai 
paskirtas Iz. Rugienis.
• Prie Štutgarto radijo fono 

nuolat vyksta pavergtų Ryti; tau
tų atstovų paskaitos ir diskusijos. 
Paskiausiai kalbėjo Bulgarijos 
atstovas adv. M. Balzamovas. Pre
legentas pareiškė, kad Bulgarijos 
tauta, laisvės valandai atėjus, mie
lai įsilietų į 'busimąją Europos 
Federaciją. Po paskaitos diskusi
jose dalyvavo ir Lietuvos atstovas 
— Vykdomosios Tarybos narys M. 
Brakas.
• Luebecke neseniai mirė Ma

žosios Lietuvos veikėjo Martyno 
Jankaus vyriausias sūnus Marty
nas Jankus. Jis mirė susilaukęs 
60 metų amžiaus.

S Lietuviai evangelikai-liuter-j 
onai dalyvavo pasauliniame liuter
onų-evangelikų suvažiavime Han
overyje. Lietuvių Evangelikų- 
Liuteronų Tremties Bažnyčios del
egaciją sudarė senj. ev. kun. A. 
Kelleriš, pastorius J. Urdze, tei
sininkas A. Gintautas ir Vyr. 
Bažnyčios Tarybos reikalų vedėjas 
F. šlenteris. Didžiulėse eitynėse 
nešamuose užrašuose buvo atžy
mėtas ir Lietuvos vardas. Lietu
viai atstovai aptarė suvažiavimo 
metu lietuvių evangelikų dvasi
nius reikalus su JAV, Kanados ir 
Australijos evangelikų-liuteronų 
bažnyčių vadais. Suvažiavimas 
buvo baigtas evangelikų jaunimo 
pamaldomis, kuriose dalyvavo apie 
25,000 jaunimo, ir masiniu susirin
kimu, į kurį suplūdo apie 50,000 
žmonių.

• Vokiečių laikraščiai Neu- 
Grevęnsbracher ?eitung ir Osna- 
bruecker Tageblatt atspausdino

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
auklėjami pagal Rusijos Federa
cinės Respublikos principus ir 
1952 metais auklėjimas turi būti 
pakeistas ir iŠ “socialistinės” 
fazės turi pereiti į “komunistinę.” 

šalia vertimų iš rusų kalbos, 
priimtinais yra pripažinti ir kai- 
kūrie lietuviai vaikų literatūros 
autoriai, būtent — K. Kubilinskas, 
V. Reimeris, M. Sluckis, V. Val- 
siūnienė, G. Korsakienė ir keletas 
kitų.

Vaikų literatūros reikalais ypat
ingai rūpintis yra pavesta specia
liam pionierių organizacijos in
struktoriui V. Mozūriūnui.

VILNIUJE PERKRAUSTOM1 
GYVENTOJAI.—Vilniaus Vykdo
masis Komitetas gegužio mėnesio 
pabaigoje pradėjo plačiu mastu 
gyventojų iškraustymus iš miesto 
centro. Miesto centre gyvenan
tiems įsakoma išsikraustyti iš uži
mamų butų per 3-7 dienų laiko
tarpį. Iškrausimiems gyvento
jams liepiama apsigyventi daugiau
siai kitoj , pusėj Neries, Ukmergės 
gatvės rajone. Tik valstybinių įs
taigų tarnautojams leidžiama ap
sigyventi mediniuose nameliuose 
Užupyje arba Rasų kapinių rajone.

šių iškraustymų priežastis esanti 
ne politinė. Tai esą surišta su 
vadinamąja miesto rekonstrukcija, 
o taip pat ryšium su įsakymu de
centralizuoti įstaigas. Prie to 
prisideda taip pat ir žymus Vil
niaus miesto įgulos padidinimas. 
Vykdomasis komitetas yra gavęs 
įsakymą iš pačios ministrų tarybos 
ištuštinti miesto centre kelis tūk
stančius butų ir buvusius jų 
gyventojus apgyvendinti priemies
čiuose.

ilgus straipsnius apie “Lietuvių 
valstybę prie Diepholzo” ir apie 
Vasario 16-tosios Gimnaziją. Abu 
straipsniai labai palankūs lietuvių 
interesams.

J. A. VALSTYBĖS. — Lietuvių 
Rašytojų Draugijos sudaryta Jury 
Komisija sprendė 14 scenos veika
lų, kurie prisiųsti Lietuvybės Iš
laikymo Tarybos paskelbtam sce
nos veikalui parašyti konkursui. 
Visus veikalus peržiūrėjusi, Jury 
Komisija vienu balsu nusprendė, 
kad tų veikalų nė vienas neatitinka 
scenos veikalui taikomų meninių 
reikalavimų. Skelbtos premijos 
tokiu būdu liko nepaskirtos.

< Čikagoje iškilmingai buvo 
palaidotas lietuvis bombonešio 
vadas aviacijos kapitonas A. 
Venckus. Jo palaikai buvo per
vesti iš Anglijos, kur jis žuvo per 
lėktuvo katastrofą kartu su, kitais 
11 JAV lakūnų.
• Rašytojas Liudas Dovydėnas 

agentauja Reynolds Corporation 
firmoje. Jis važinėja po Amerikos 
miestus, demostrųodamas šios fir
mos gaminius — naujus virimo 
pasterizavimo indus. Liudo Dovy
dėno demonstruojamas virimo 
būdas yra laikomas moderniškiau
sių maisto gaminimo būdu, nes 
virimas yra atliekamas prie žemos 
temperatūros ir be vandens.

KANADA. — Kanados Šach
matų Federacija rūpinasi surinkti 
900 dolerių, kad galėtų pasiųsti 
savo krašto šachmatų nugalėtoją 
P. Vaitonį į pasaulines šachmatų 
pirmenybes, kurios įvyksta Švedi
joje. Mūšų tautietis P; Vaitonis 
Kanados šachmatininkų meisterio 
titulą įsigijo pereitais metais. 
Pasaulio šachmatininkų pirmenybės 
Švedijoje prasideda rugsėjo 15 d.

URUGVAJUS. — Viename 
pačių didžiausių sostinės kultūros 
židinių — Ateneo de Montevideo 
buvo suruošta paskaita apie Lie
tuvą, kurią skaitė lietuvių draugas 
P. J. Martinez Bersetsche. Pusan
tros valandos trukusioje savo 
paskaitoje prelegentas iškėlė did
inguosius Lietuvos istorijos bruo
žus, senąją lietuvių tautos kultūrą, 
Lietuvos gamtos grožį. Palies
damas paskutiniųjų metų Lietuvos

Iki gegužės 29 dienos jau buvo 
iškraustyta apie 2,000 butų cen
triniuose miesto rajonuose, vadi
namuose Stalino, Lenino ir Dzer
žinskio vardais. Miesto statybos 
trestas tuo pačiu metu pradėjo 
kanalizacijos, vandentiekio įren
gimų darbus ir ėmėsi remontuoti 
daugelį namų. Nurodoma, kad, 
pvz., ties Basanavičiaus gatve 
(anksčiau vadinta (Didžiąja Pohū- 
lianka) nuo pat karo ligi šiol dar 
nebuvo nieko daryta namams at
statyti. Kuris butas kada turi 
būti ištuštintas, nustato miesto 
butų skyriaus viršininkas Frilovas. 
Jis nustato ir katrie' butai visų 
pirma turi būti remontuojami.

Į didžiuosius miesto namus 
kraustomos partijos įstaigos 
drauge Su įvairių įmonių adminis
tracijos skyriai#’- Įmonių adminis
tracijos decentralizuojamos, tai 
yra, išskirstomos į įvairias vietas. 
Yra toks įsakymas, kad įmonės 
administracija neturi būti visa 
vienose patalpose.

Mažesnieji butai atiduodami 
karinio butų skyriaus žinion, kuris 
juose apgyvendina įgulos karin
inkų Šeimas, karinįų įstaigų tar
nautojus ir Iš dalies civilinius tar
nautojus.. , r-

Karo butų .skyrius atidarė nau
ją savo įstaigą Komunarų gatvėj 
(buv. Ligonių Kasų, rūmuose?), 
šiame skyriuje ląikpnjas tikslus 
visų ištuštintųjų butų sąrašas. 
Karininkų ir iš Rusijos atsiųstųjų 
valdininkų šeimų visa eilė dabar 
perkeliama į Vilnių iš Lentvario ir 
iš Naujosios Vilnios. Visos, ;t»os 
šeimos turi kreiptis į šią įstaigą 
Komunarų gatvėje ir iŠ ten gauna 
nurodymą,' kur V^all

įvykius, prelegentas užakcęntąyo, 
kad Lietuvos likimas bus ir visų 
jos kaimynų likimu. Paskaitos 
metu perpildytoje didelėje salėje 
girdėjosi šauksmai — VĮ va Litua- 
nia! Paskaita buvo paįvąirinta ir 
filminiais Lietuvos paveikslais, 
kuriuos parodė kun. V. Mikalaus
kas, o ispaniškai aiškinimus at
liko studentas Vaštakąs. Šia pas
kaita domėjosi ir Urugvajaus už
sienių reikalų ministeris, kuris 
atsiuntė jos pasiklausyti aukštą 
savo ministerijos pareigūną, Mcn- 
dez Rivas. Paskaitą .pagarsino 
sostinės dienraščiai ir jas. f(A

N. ZELANDIJOS 
KAIMYNAI

Naujosios Zelandijos J kaimyny
stėje gyveną mūsų tautiečiai 
pavyzdingai ugdo organizacinį savo 
gyvenimą ir kas kartas stipriau 
įsikuria.
• N. Zelandijos Lietuvių Ben

druomenės Krašto Valdybą šiuo 
metu sudaro: dr. A.uButkušį'Br. 
Kuzmai VI. Butkienė, St. Jurkūnas
ir VI. Skridulaitis. Valdybos pir- .
mininkuyra dr. A. Butkus. Leid
žiamas informacinis biuletinis, kurį ’ 
redaguoja V. Butkienė. '
• Vellingtono Apylinkės pirmi

ninkas P. Ramutėnas kartu su 
Latvijos ir Estijos atstovais, Bal
tijos deportacijų minėjimo proga, 
apsilankė pas N. Zelandijos minis- ■ 
terį pirmininką Holand. Deligądja 
painformavo minister! pirmininką , ' 
apie Pabaltijo padėtį. Delegaciją ; 
priėmęs minister!© pirmininko at
stovas Webb pareiškė, kad jis yra
puikiai painformotas apie . Pabal
tijo padėtį.

• Wellington© liuteronų-evan
gelikų pastorius iplacss suruošė 
birželio deportaciją minėjimą savo ’ 
bažnyčioje, iš anksto per spaudą, 
radiją ir asmenitiius kvietimus, v
ragindamas dalyvauti visus paba- .. .■
Itiečius. Po pritaikintų pamaldų 
pabaltiečiai buvo kviečiami sugie
doti savo tautų himnus, šiose iškil
mėse tedalyvavo tik trys leituviai: > ' ) >
p. Ramutienė ir p. p. Pakalniškiai,
tai dr jų giedamas Lietuvos; Kini- ■>?>' 
nas tebuvo vos girdimas didėlėje .■ 
evangelikų bažnyčioje.
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Gyvendami Australijoje ir nu
tolę ne tik' nuo didžiųjų kultūros 
židinių, bet taip pat ir nuo lietu
viškų centrų, mes labai dažnai 
pasisgendame lietuviškos knygos. 
Tiesa, dažnas atvykdamas j čia 
atsivežė pluošteli lietuviškų leidi
nių, .savo laiku išėjusių Vokieti
joje, tačiau tasai trupinėlis lietu
viškojo kūrybinio žodžio mylėtojo 
nepasotina.

Tas, kas neseka atidžiai mūsų 
literatūrinio gyvenimo išeivijoje, 
lengvai gali pagalvoti, kad mūsų 
rašytojai, naujų gyvenimo sąlygų 
verčiami, .iškeitė savo plunksnas i 
kitokius darbo įrankius, o patys 
leidėjai, uždarę savo leidyklas, 
griebėsi pelningesnio verslo. Tuo 
tarpu pažvelgus atidžiau, pastebi
mas kitoniškas vaizdas. Mūsų 
literatūrinis gyvenimas išeivijoje 
yra vis dėlto judrus ir ganėtinai 
produktingas. Jeigu nuo 1945 m. 
ligi 1948 m. pabaigos tremtyje 
pasirodė 765 lietuviški leidiniai, tai 
per sekančius ketverius metus ligi 
1952 m. bendras lietuviškųjų leidi
nių skaičius įvairiuose pasaulio 
kraštuose jeigu ano skaičiaus ir 
neprašoko, tai mažiausiai pasiliko 
tame pačiame lygyje.

Daugiausiai lietuviškų knygų 
Šiandie išleidžiama. Amerikoje, kur 
yra ne tik palankiausios leidimui 
sąlygos, bet ir plačiausia knygoms 
rinka. Tačiau pasirodo jų ir kitu
ose pasaulio kraštuose, štai, ir 
Australijoje, toje jauniausioj lie
tuvių išeivijos kolonijoje, veikia 
lietuviškų knygų leidykla (“Aus
tralijos Lietuvis”), kuri jau išleido 
tris knygas, žadėdama ateityje 
knygų leidimą dar labiau sugy- 
vinti.

Lietuviškai knygai iš kitur pas
iekti Australijoje gyvenančius lie
tuvius šiandie kelias yra žymiai 
pasunkėjęs. Priežastys kiekvienam 
aiškios. Neminint čia kitokių 
motyvų, bene didžiausia kliūtimi 
laikytina tai, kad Australijos fed
eralinė vyriausybė, norėdama stab
ilizuoti savo svaro vertę, smarkiai 
apkarpė daugelio prekių importą, 
o taip pat ir knygų įvežimą. Dėl 
to nukenčia, be abejo, ir lietuviška 
knyga. Tačiau reikia tikėtis, kad 
ir šiuo atveju lietuviškos knygos 
mylėtojai bei platintojai suras 
būdų bei priemonių, kad ir svetur 
išleista lietuviškoji knyga pasiektų 
jos išsiilgusį skaitytoją Australi
joje.

Malonu čia pastebėti, kad Mūsų 
Pastogės redaktorius, įvertin
damas knygos reikšmę (ne visai 
dėl to, kad jis ir pats yra rašyto
jas) bendrame tautos gyvenime, 
maloniai sutiko leisti Mūsų Pas
togės skiltyse pas'rodyti ir knygų 
apžvalgai, kad skaitytojai tuo būdu 
galėtų būti painformuoti apie 
esamus ar būsimus lietuviškus 
leidinius ir supažindinti su kai 
kurių knygų įvertinimu. Knygų 
apžvalga ar trumpa recenzija 
įgalins skaitytoją susivokti, kokia 
knyga pirmiaus;ai įsigytina, kokia 
jam bus arčiau širdies. Knygų ap
žvalga tuo pačiu bus lyg ir kukli 
propaganda lietuviškai knygai, 
kuri šiandie mums visiems tar
nauja kaip tautinės kultūros, 
kūrybingumo bei tautinio sąmon
ingumo lobis ir laidas.

Savos knygos lobio
Paprastai, kultūringa lę. sąmon

inga tauta vįsą dalyvauja kūry
biniame, darbe, kur vieni; jos nariai 
aktyviai tąsias vertybes kuria, o 
kiti prisideda prią .pirmųjų darbo 
pasyviai, juos remdami ir kūry
biniais vaisiais besinaudodami. Ir 
kol toks abipusis bendradarbia
vimas vyks, tol tauta gyvuos ir 
klestės, nes jos gyvata ,ir verž
lumas pasireiškia pirmoj eilėj per 
jos kūrybinę galią. Mūsų tautos 
priešai ir nūdieniai okupantai 
visais laikais gerai suprato šį 
gyvenimo dėsnį, tad visokiais 
būdais jie. trukdė ir tebetrukdo 
kūrybinį tautos pasireiškimą. 
Lengvai suprantama, kodėl antro
sios bolševikų okupacijos metu 
Lietuvoje originaliosios kūrybos 
veikalų, tegu ir bolševikinėje 
dvasioje, buvo išleista dešimterio
pai mažiau, negu jų išėjo per tą 
patį laiką išeivijoje, šis faktas 
ankstyvesnį teigimą tik patvirtina.

Anoje balanos gadynėje, spau
dos draudimo metu, mūsų seneliai 
ir tėvai savos spaudos ir knygos 
reikšmę, kad ir beraščiai daugu
moj būdami, gal būt, geriau suprato 
ir įvertino, kaip mes ’šiandie, 
išėję dvidešimties metų nepriklau
somo ir laisvo gyvenimo mokyklą. 
Tai yra parodoksali tiesa, kurią 
reikia kiekvieną kartą iš naujo 
prisiminti, kad giliau galėtume 
įsisąmoninti lietuviškosios knygos 
reikalą bei prasmę šių dienų 
tremties gyvenime.

V. Kikilis

lentynose

PO SVETIMAIS ĮSTATYMAIS

• T e i s m
Justice of the 
Peace.

Kalbant apie teismų santvarką 
paskirose Australijos valstijose— 
ateituose, pirmiausiai susiduriame 
su dažnam girdėtu titulu—Justice 
of the Peace, sutrumpintai—J. P. 
Išverstas į lietuvių kalbą, šis titu
las reikštų mūsiškąjį taikos teisėją. 
Tačiau tai tėra tik žodžiu sutapi
mas,' nes australų Justice of the 
Peace toli gražu neturi tos teis
minės galios, ką turėjo Lietuvos 
taikos teisėjas, šių dienų australų 
Justice of the Peace tėra tik 
neapmokamas savo rūšies valdin
inko titulas, neatstovaujamas jo
kios atskiros profesijos. Tasai 
titulas gali būti suteikiamas kiek- 
venam padoriam Australijos pilie
čiui, dirbančiam bet kurį darbą, 
kuris, paprastai, neturi nieko ben
dro su teismo darbu. Sakysime, ir 
paprastas darbininkas ar kiemo 
sargas gali būti paskirtas Justice 
of the Peace. Kokios gi jo parei
gos? — Australų teisėje jie yra 
aptariami, kaip priesaikos admin- 
istratoriai-tvarkytojai. Praktiškai, 
visos jų pareigos ir pasibaigia tuo, 
kadTcuris nors asmuo raštu pateik
damas kokį nors priesaikinį teigimą 
pasirašo akivaizdoje tokio Justice 
of the Peace, gi tasai Justice of 
the Peace savo parašu patvirtina, 
kad pareiškėjo priesaika ar iškil
mingas teigimas jo akivaizdoje at
liktas. Tai ir dar kelios panašios 
pareigos ir apima visą šių dienų 
Justice of the Peace darbą, už 
kurį js negali imti jokio atlygini
mo. Tokių Justice of the Peace 
yra labai daug kiekvienoje valsti
joje. Sakysime, N.S.W. valstijoje 
jų yrą 40 tūkstančių. Tokį titulą 
gali turėti ir moterys.

Justice of the Peace vardas 
anglų teisėje yra žinomas nuo 14 
amžiaus pirmosios pusės. Anais, 
karaliaus Edvardo III-jo, laikais 
tai buvo tikrieji teisėjai, kurie pal
aikė savo gyvenamoje vietovėje 
žmonių taiką ir teisė nusikaltusius 
asmenis. Gi amžių būvyje, anglų 
teismų santvarkai pamažu kintant, 
jie nustojo turėtos teisiamosios 
galios, o ypačiai taip atsitiko Aus
tralijoje. Tačiau formaliai, atrodo, 
kad jie ir šiandie galėtų sėsti tam 
tikromis aplinkybėmis į teisėjo 
kėdę, tačiau praktiškai. Australijos 
teismų santvarkos raida jau yra 
išstūmusi juos iš teismo salės, 
pakeisdama juos magistrate, tiks

ai Australijoje
liau pasakius, Stipendiary Magis
trate, kuris savo teismine galia 
maždaug prilygsta musiškąjam 
apylinkės teisėjui. Tačiau čia rei
kia pridurti, kad Justice of the 
Peace funkcijos, galia ir patsai jų 
darbo pobūdis truputį įvairėja pas
kirose Australijos valstijose — 
ateituose.

Tačiau mes apsiribosime tuo 
Justice of the Peace supratimu; 
kad ateityje laikysime juos papras
tais eiliniais žmonėmis, kurie mums 
yra reikalingi tik tuo atveju, kai 
įstatymas reikalauja iš mūsų 
kuriuo nors atveju jų akyvaizdoje 
padėto parašo. Pavyzdžiui, ne 
vienam mūsų tautiečių yra tekę 
pildyti prašymo — application 
formą kuriai nors koperatinei 
statybos bendrovei (Co-operative 
Building Society) dėl paskolos gav
imo statomam ar perkamam 
namui. Ant to prašymo pirmojo 
puslapio prašytojas paprastai 
pasirašo, tačiau ant to paties 
prašymo trečiojo puslapio jau yra 
reikalaujama, kad prašytojas pat
virtintų savo pateikiamas žinias 
savo parašu, pasirašytu akyvaiz
doje Justice of the Peace. O tokį 
“teisėją” be jokių sunkunių jis 
susiranda savo darbovietėje tų 
pačių darbininkų tarpe, o dažnai 
ir krautuvėje, kur kasdie jis perka 
duoną, cukrų ar daržoves.

Magistrate’s Court
Mažiausiu ir pirmuoju nuo 

apačios teismu Australijoje yra 
laikomas Magistrate’s Court, pap
rastai vadinamas Court of Petty 
Sessions ar Police Court, maždaug 
atitinkąs mūsiškį Apylinkės Teis
mą. Čia už teisėjo stalo sėdi nuo
latinis, apmokamas metine alga 
Justice of the Peace, vadinamas 
Stipendiary Magistrate, sutrum
pintai — S. M. Prisilaikant Aus
tralijos teismų santvarkos dvasios, 
šios rūšies teisėjas negali būti 
vadinamas teisėju — Judge ar 
Juątice, nes taip vadinami yra tik 
aukštesniųjų teismų teisėjai. 
Australijos teisėje magistrate ne
galima vadinti Judge ar Jus
tice, nes jis lieka tik Magistrate ar 
Stipendiary Magistrate. Jis ir 
tituluojamas teismo salėje skir
tingai, būtent, Your Worship, bet 
ne Your Honour, kaip yra tituluo
jamas teisėja b—Judge ar Justice 
aukštesniuose teismuose. Tad tik

sliau būtų, jei ir lietuvių kalboje 
nevadintume magistrate teisėju, 
bet paprastai sulietuvintume tik
rąjį jo pavadinimą. Nežinau, ar 
daug kuo nusikalsiu lietuvių kalbos 
pagrindams, jei bandysiu šį teisėją 
ateityje vadinti m a g i s t r a 1 u . 
Jei atsirastų kalbininkų, kurie sur
astų čia geresnį pakaitalą, būčiau 
labai dėkingas ir savo paklaidą 
ateityje pataisyčiau. Gi patį šios 
rūšies teismą,. prilygstantį mūsiš
kąjį Apylinkės Teismą, sutarkime 
ateityje vadinti, magistratu. 
Aukštesniųjų teismų teisingumo 
saugotojus Judge ir Justice 
vadinsime tikruoju vardu — teisė
ju.

Magistratai sprendžia tiek baud
žiamąsias, tiek civilines bylas, ly
giai kaip ir mūsiškiai Apylinkių 
Teismai. Panašiai aprobuojama ir 
jų kompetencija. Jie sprendžia 
mažuosius kriminalinius nusikal
timus, gi civilinėse bylose įvairius 
ginčus, kurių vertė nesiekia, pap
rastai, daugiau £50, ar daugiau, 
jeigu šalys tokio magistrato kom
petencijai nesipriešina. Magistra- 
lai bylas sprendžn vieni patys sup
rastintu 'būdu, be prisiekusiųjų. 
Posėdžio metu jie nedėvi teisėjo 
togos ir netui jokių ženklų, tad 
sprendžia bylas, vilkėdami papras
tus kasdieninius drabužius.

Magistratai be mažųjų bylų 
sprendimo atlieka iš dalies ir 
mūsiškojo teismo tardytojo darbą 
— jie atlieka trumpą tardomąjį 
darbą ir didžiuosiuose nusikalti
muose ir nusprendžia jiems prista
tytą asmenį-įtariaraąjį patraukti 
kaltinamuoju prieš aukštesnį teis
mą. Šį savo darbą jie atlieka viešai 
toje pačioje magistrato salėje, ši 
procedūra yra vadinama magis
terial inquiry.

Civilinėse bylose magistratai 
Australijos valstijose yra vadin
ami įvairiais vardais: Courts of 
Petty Sessions, Small Debts 
Courts, Petty Debts Courts, Local 
Courts ir Courts of Requests. 
Magistratai taip pat sprendžia 
butų (tenancies) ir teisingos nuo
mos (fair rents) bylas, kuriose jų 
kompetencija nėra aprubežiuojama 
vertės dydžiu. Kai kuriose valsti
jose šalia magistratų yra dar 
tolygaus rango teismai, sprendžiu 
vienos rūšies specialias bylas: 
Children’s Courts — mažamečių ir 
nepilnamečių byloms, Mining 
Warden’s Courts — kasyklų įstaty-

LIETUVIŲ POEZI
JOS ANTOLOGIJA. 
Sudarė J. Aistis ir A. 
Vaičiulaitis. Išleido 
Lietuvių Knygos Klu
bas Cliicagoje 1951 m. 
Viršelis ir piešiniai 
dailininko A. Varno. 
832 psl. Kaina 6 dol.

ši mūsų poezijos antologija, 
redaguota J. Aisčio ir A. Vaičiu
laičio, yra ne vien tik stambiausias 
išeivijoje leidinys, bet ir neabejo
tinai didžiausias įnašas į visą 
mūsų kultūrinį gyvenimą.

Naujai išleistoji Lietuvių Poezi
jos Antologija yra tarsi veidrodis, 
kuriame atsispindi lietuvių tautos 
kūrybinis kelias, pradedant seniau
siomis liaudies dainomis ir bai
giant pačiais jauniausiais mūsų

KAZYS BORUTA. 
Baltaragio Malūnas. 
Išleido leidykla Terra 
Chicagoje 1952 m. Vir
šelis A. Bielskio, ilius
tracijos J. Kuzminskio. 
255 psl. Kaina 2,50 dol. 
Australijoje gaunama 
pas leidyklos Terra 
dalininką J. Kalakaus- 
ką, 24 Goodsell Street, 
St. Peters, Sydney. 
Australijoje kaštuoja 
16 šil.

Šalia visos eilės išeivijos pas
aulyje išėjusių lietuviški] leidinių 
pirmoj vietoj paminėtina Temos

poetais. Mūsuose tai yra pirmoji 
tokios apimties antologija, api
manti ne vien tam tikro laiko 
poeziją, bet talpinanti visą lietuvių 
poezijos kūrybinį aktyvą nuo se-

POEZIJOS 
ANTOLOGIJA

niausiu laikų ligi dabar. Be 
namažo pluošto liaudies dainų ir 
raudų knygos pradžioje, ten yra 
patelkta apie 170-ties autorių in
dividualios kūrybos. Autoriai 
pateikiami chronologine tvarka,

e
stančiais buvo išsiųstas į Sibiro 
tremtį. Dar nepriklausomoje Lie
tuvoje Kazys Boruta buvo užsire
komendavęs kaip gabus pietas 
(Dainos apie svyruojančius gluos
nius) ir talentingas beletristas 
(romanas “Mediniai Stebuklai”).

tad susidaro aiškus vaizdas, kaip 
augo ir tobulėjo mūsų lyrika.

Tiesa, redaktoriai neturėjo po 
ranka visų reikalingų šaltinių, 
todėl ir patsai veikalas išėjo su 
kai kuriais trūkumais. Sakysime, 
kai kurie poetai, ar per neapsižiū
rėjimą ar dėl kitų priežasčių, į 
antologiją visiškai nepateko. Ta
čiau to nepaisant, reikia tvirtinti, 
kad visų mūs džiaugsmui šis mil
žiniškas darbas išėjo kur kas ger
esnis, kaip dabartinėmis sąlygomis 
buvo galima tikėtis. Redaktoriai 
savo darbą atliko kruopščiai ir su 
dideliu pasišventimu. Belieka tik 
palinkėti, kad mūsų visuomenė šį 
mūsų poezijos lobį tinkamai įver
tintų ir juo pasinaudotų. O tasai 
lobis tikrai yra labai didelis.

V.K.

BALTARAGIO
MALŪNAS

leidyklos Amerikoje išleista Kazio 
Borutos knyga “Baltaragio Mal
ūnas.” Pirmasis šios knygos 
leidimas pasirodė bolševikų oku- 
puotoj Lietuvoj, tačiau ji greitai 
ten buvo suspenduota, nustačius, 
kad toji knyga neatitinka bolše
vikinės dvasios, gi jos autorius 
kartu su kitais jo tautiečių tūk-

Neseniai knygų rinkoje pasirodė 
Nelės Mazalaitėš “Gintariniai Var
tai.” Autorė, jau mums žinoma 
rašytoja, skaitančiai visuomenei 
anksčiau yra pateikusi šiuos savo 
veikalus: (1) Miestas, kurio nėra, 
(2) Karaliaus ugnys, (3) Pajūrio 
moterys, (4> Apversta valtis (5) 
Legendos spie ilgesį ir (6) Mėnuo, 
vadinamas medaus.

Čia noriu trumpai supažindinti 
sėkaitytojus su naujai pasirodžiu
siu jos veikalu “Gintariniai Var
tai.” Tai nemažas religinis- 
patriotinis veikalas, legendarinio 
pobūdžio pasakojimų rinkinys, 
kurin telpa net 29 dalykėliai. 
Lygindami šią knygą su “Legen
domis apie ilgesį,” randame didelio 
skirtumo. Anksčiau pasirodžiusios 
legendos autorės parašytos su 
dideliu išgyvenuimu, labai gabiai

mų priežiūrai, Traffic Courts — 
judėjimo nusikaltimams, ir pan.

Magistratai yra miestuose ir 
miesteliuose. Pavyzdžiui, N.S.W. 
valstijoje jų yra per tris šimtus. 
Vename magistrate gali būti keli 
magistratai. Didieji miestai mag
istratus turi ir priemiesčiuose. By
los magistrate užvedamos labai 
paprastai. Bylininkas praneša 
savo skundą žodžiu magistratai, 
kuris skundą priėmęs siunčia by
lininką, į raštinę, kur registraras 
surašo reikalingus popierius ir 
paskiria dieną, kada byla bus 
sprendžiama. Policijos suimtų as
menų..bylos magistratuose sprend
žiamos dažniausiai jau kitą dieną. 
Magistralo sprendimas gali būti 
skundžiamas aukštesniam teismui.

Dabartiniai magistratai nėra 
aukštuoju teisės mokslu kvalifiku
oti teisininkai. Dažniausiai šią 
savo karjerą jie pasiekia iš teismų 
raštininko darbo. Ligi šiol ilgus 
metus išdirbęs magistrato ar auk
štesniojo teismo raštininkas ar 
registraras visumet galėjo tikėtis 
iškilimo į magistratas sąžiningu ir 
kruopščiu savo darbu. Pastarai- 
sias taikais paskiros valstijos, vis 
labiau sustoja prie praktikos skirti 
magistratais asmenis iš kvalifiku-
otų teisininkų tarpo. Sakysime, 
Pietų Australijoje magistratais 
skiriami asmenys iš advokatūros.

J.ž.

Kazio Borutos “Baltaragio Mal-

pavojingas, nes mažiausias neat
sargus prisilietimas arba žingsnis 
į šalį gali autoriaus pastangas vis
iškai sugriauti. Tačiau Boruta ir 
čia laimėjo: jis neabejotinai suge
bėjo kasdieniškąją tikrovę pavers
ti pasaka, niekur nepalikdamas ply
šelio, pro kurį galėtų prasiskverbti 
skaitytojo abejonė aprašomųjų 
įvykių bei žmonių tikrumu. O tai 
autorius pasiekė savo pasakojimo 
paprastumu, matyt, sąmoningai 
vengdamas stilistinių puošmenų, 
kas tikrovės įspūdį dar labiau sus
tiprina ir tuo pačiu paliudija 
didelį autoriaus talentą ir jo 
aukštą vidinę kultūrą. Taiklūs ir

ūnas” jau tuo išsiskiria iš visų 
kitų mūsų dailiosios prozos vei
kalų, kad čia autorius atveria var
tus į visai naują mūsuose sritį, 
būtent, į pasakos pasaulį. Tiesa, 
tai nėra grynai pasaka, bet gyven
amoji realybė, organiškai susieta 
su pasaka. Toksai kūrybos kelias 
yra be galo slidus ir kūrėjui labai

gyvi dialogai, .ryškūs ir neper
krauti veikėjų charakteriai bei 
pačios fabulos lengvas, tiesiog 
liaudies pasakos pavyzdžiu, prave
di mas sudaro visos knygos aktyvą.

Su savo “Baltaragio Malūnu” 
Kazys Boruta neabejotinai iškilo 
į pirmaeiles mūsų rašytojų eiles.

V.K.

atskleidžiant šviesius vidaus pasau
lius. Skaitydamas septintą autorės 
knygą, tauki brandesnių dalykų, 
bet “Gintariniai Vartai” nuvilia

GINTARINIAI
VARTAI

skaitytoją, šio veikalo medžiaga 
meniškai neperdirbta ir pateikta 
žaliai. Jaučiamas netikslingumas, 
skubotumas. Tiesa, yra knygoje .ir 
geriau nusisekusių pasakojimų: 
Nesibaigianti Legenda, Istorija 
apie koplytėlę, Karoliai, Lelija.

Nelė Mazalaitė yra linkusi į fan
tastinį pasaulį, į romantinę nuo-

taiką, kur gražiai susipina realybė 
su fantazija, poezija su tikrove. 
Ir paskutiniąjame savo veikale 
kūrėja bando nukelti mus per 
gyvenimo grubumą ir realybę į 
šviesesnį vidinį pasaulį. Tačiau 
daugelyje kūrinėlių jai tai nenusi
sekė, ir bandymas išėjo dirbtinis.

Veikalo kalba žodinga, turtinga. 
Stilius savotiškas, originalus, daž
nai net nustelbiąs pačią fabulą. 
Nusisekęs gamtos vaizdavimas. 
Paimkime, kad ir šį pavyzdį: “O 
tenai stovėjo pušys, mažytės ir 
aukštos, ir jos atrodė susiėmusios 
už galvos ir bėgančios. Ir eglės 
ėjo išdidžiai lyg žaliais drabužiais, 
ir reti ąžuolai šnerino pernykščius 
lapus, kaip rudą auksą.” (Pasaka, 
84 psl.)

Aplamai, knygą verta pasiskai
tyti.

A. Krausas.

P. M. S.
Pasaulinis Motinų Sąjūdis ruošia 

1955 m. pavasarį tarptautinę 
savaitę kurios tema — MOTINA 
IR JOS ATSAKOMYBĖ AUKLĖ
JIME. šiuo metu vyksta paruošia
mieji darbai. Jau sudaryta darbo 
programa, numatytos įvairių kraš
tų prelegentės paskaitoms, kurių 
vieną skaitys ir prof. A. Šidlaus
kaitė.

Pasaulinis Motinų Sąjūdis krei
piasi per anketą į įvairių kraštų 
motinas ir šiaip specialistes bei 
pedagoges, kviesdamas jas savo 
patyrimais praturtinti studijų 
darbą.

Anketos klausimai:—
1. Ar Jūsų gyvenamame krašte 

veikia kokios nors įstatyminės 
priemonės, kurios tiesioginiai ar 
netiesioginiai kenkia motinos, kaip 
auklėtojos, misijai? 2. Priešingai, 
kokie veikia įstatymai bei potvar
kiai, kurie pataiko motiną jos auk
lėjimo darbe? 3. Jūsų nuomone, 
kuri institucija ar privati iniciatyva 
labiausiai padeda motinoms jų 
auklėjimo uždaviniuose: geresnei 
vaiko fizinei lygsvarai, geram 
išsilavinimui, jo moralinio gyveni
mo teigiamam išsivystymui (kilnu

mui ir skaistumui), ugdymui 
šeimyninio, socialinio ir pilietinio 
atsakingumo supratimo? 4. Ar 
neturite kokių auklėjimo sunkumų, 
dėl kurių aplink Jus kenčia ir kiti 
šeimų židiniai? Kokios čia prie
žastys? Ką reikėtų daryti, kad šių 
dienų vaikai užaugę nesutiktų tų 
pačių sunkumų? 5. Ar nekonsta
tuojate kai kurio išnaudojimo tani 
tikrų organizmų, kurie turi ten
denciją pakeisti motiną jos auk
lėjimo darbe, užuot jai pagelbėję?

Be šių klausimų lietuvės moterys 
yra prašomos pareikšti -ir savo 
asmeninį patyrimą iš bolševikinės 
okupacijos Lietuvoje, konkrečiai 
nurodydamos faktus ir pavyzdžius, 
trukdančius motinos auklėjimo 
darbą ir žeminančius jos paskirtį.

Atsakymus prašome siųsti lig š. 
m. lapkričio mėnesio pabaigos 
pagal šį adresą: P. M. S. Lietuvių 
Moterų Komitetas, c/o Mme O. 
Bačkis, 5, rue de Messine, 5, Paris 
8e.

Lietuvių Moterų Komitetą šiuo 
metu sudaro: pirm. O. Bačkienė, 
gen. sekr. B. Venckuvienė ir narės: 
Galdikienė, M. J. Matore, ir E. 
Turauskienė.
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LEARN ENGLISH
RADIO PROGRAMME 

'TOR NEW AUSTRALIANS"
Broadcast by the Australian Broadcasting

Commission

MOSV, PASTOGĖ j

JOHN: Eight!
PAUL: But Mary is not a man. 

“She” is a woman.
JOHN: Right again!
PAUL: John is a-man. He is a 

man. He is herb. Mary is not 
here/' She is at home. She is not 
a man, she is a woman . . . Good! 
And now “it”?

JOHNci Well-^a woman is “she” 
and a man is; "he”-^rbūt if it is not 
a person, you must say “IT.” 
What is this?

PAUL: It is a cigarette. Thanks 
John! - V ? •'

JOHN: And what is THIS?
PAUL: It is a match. Thanks, 

John!
JOHN: And what is THAT?
PAUL: That?^-Oh, THAT? not 

THIS? It is the telephone.
JOHN: And it is ringing. One 

minute, Paul!
JOHN: Hullo?

' VOICE: (On telephone) Hullo? 
Is Mary there,: qrtease?
'• JOHN: No, Mary is not here 
now-4r8he is at home, but she is 
coming here.

VOICE t Thank you very much. 
Goodbye!

JOHN: Goodbye.
PAUL: Now—?
JOHN: HERE—THERE—one 

minute, Paul!
JOHN: (From a distance) Now 

—Arc you there, Paul? "
PAUL: Yes, I am here.
JOHN: Is Mary* there?
PAUL: No, Mary is not here.
JOHN: Is the telephone there?
PAUL: No, the telephone is not 

here. It is THERE, John!
JOHN: Oh yes. This is the 

telephone. The telephone is here 
. . . Is that cigarette Australian?

PAUL: One minute! . . . No, 
this cigarette is English.

JOHN: . . . Now, Paul?
PAUL: Yes, I understand—this 

cigarette is here.' THAT cigarette 
is THERE.

JOHN: Ah! That is Mary. 
Come in!

MARY: Hullo! Here I am!
JOHN: Hullo, Mary.
PAUL: Good morning, Mary.
JOHN: Paul is learning Eng

lish to-day! . . . man . . . woman 
. . . he . . . she . . . -it . . . 
here . . . there . . . this . . . 
that . . .

MARY: Oh, poor Paul!
JOHN: Now, you are here 

Mary. Now we can SAY IT WITH 
PAUL . . .

PAUL: Yes, please, Mary. 
That’s good!

MARY: All right!
Say it with Paul!
John is a man.
He is a man.
He is Australian;
He is here in the studio.
Mary is a woman.
She is a woman.
She is Australian.
She is not here, she is at home.
She is coming here.
She is here now.
What is this?
It is a cigarette.
This cigarette is here.
This cigarette is English.
That cigarette is there.
That cigarette is Australian.
You are Australian, John.
You are not European.
You are here.
You are in the studio.
I am Paul ... I am a man 

. ... . I am a New Australian.
And I am European ... I am 

not at home now . . . I am here 
in the studio.

And now—listen again!
JOHN (from distance): Are you 

there, Paul?
PAUL: Yes, I am here.
JOHN: Is Mary there?
PAUL: Yes, she is here too.
JOHN: ARE you there, Mary?
MARY: Yes, I am here, John.

JOHN: Is that cigarette Aus
tralian, Paul?

PAUL: No, this cigarette is 
not Australian. It is Englsh.

MARY: Where are you? Are 
you there, John?

JOHN: (from distance) Yes, I 
am here.

MARY: Is the telephone there?
JOHN: Yes, it is here, Mary.
MARY: Is that cigarette Aus

tralian?
JOHN: Yes, this cigarette is 

Australian.
PAUL: The telephone is ring

ing AGAIN.
JOHN: (a little distant) Hullo?
VOICE: Hullo? Is Mary there, 

please?
JOHN: Yes, Mary is here now. 

One minute! . . . Mary! Come 
here, please. It is the telephone.

MARY: Good! I am coming . . . 
Thanks, John. Hullo? Yes, this 
is Mary here . . .

EASY LESSON NUMBER 
THREE (3)

MARY: No, no, no, Paul! Yjju 
must say—“Where — is — HE?” 
John is a man . . • you must say 
“HE,” not “IT”!

PAUL: Oh dear! Where is HE? 
Where is HE?

MARY: He is coming. Listen 
. . . Yes, he is coming now. 

•That is John’s car . . . THAT is 
John! Open the door please, Paul. 
John is there.

PAUL: All right, Mary.
JOHN: Hullo, Paul! Is Mary 

here. Come in, John.
MARY: Hullo, John!
JOHN: Good morning, Mary. It 

is a BEAUTIFUL morning! 
Listen—We are going to Mel
bourne! We must go in the car. 
AND you, Paul.

PAUL: Oh, yes, thanks, John! 
But—
MARY: But—?

PAUL: I MUST learn English! 
“We”? What is “we”?

JOHN: Listen! Mary and I 
are here . . . WE are here. And 
Mary, you and I are here . . . 
WE are here.

MARY: So—WE are going to 
Melbourne. WE are going in 
John’s car.

PAUL: WE—you and John and 

I—-WE are going to Melbourne. 
ARE we going to Melbourne? 
Yes, we are going in John’s car. 
Good! I understand. And now— 
You, Mary, you are Australian. 
And you, John, you are Austral- 
ian. But-^YOU and YOU—? 
What is that?

MARY: That is—“YOU.“ Listen 
Paul. You are a man, Paul. You 
are a man, John . . . YOU ARE 
MEN . . . John and Paul, you 
are men . . .

PAUL: You, Mary, and you, 
John, YOU are going to Mel
bourne.

JOHN: And YOU are going to 
Melbourne, too, Paul!

PAUL: And I am going to Mel
bourne, too. WE are going to 
Melbourne.

JOHN: Good! Now come in the 
car.

MARY: Yes, Paul, you can 
learn English in the car.

JOHN: I am going to the car 
. . . Come, Mary! Come, Paul!

MARY: We are coming, John. 
MARY: Tck! Oh dear!
PAUL: The telephone is ring

ing.
MARY: Yes! One minute, Paul!
MARY: Hullo? Hullo? . . . 

Oh no, this is Mary here. John is 
in the car. One minute . . . John!

PAUL: John! Come here, 
please. It is the telephone.

JOHN: OK, Paul,’I am coming. 
. . . Thanks, Mary . . . Hullo! 
This is John here . . . Yes . . . 
No . . . no, not this morning 
. . . Paul is here, too . . . We 
are going to Melbourne . . . 
Yes, it is a BEAUTIFUL morn
ing . . . Mary and Paul? Oh, 
THEY are going to Melbourne, 
too. They are in the car now . . . 
Yes, thanks. Goodbye ... Yes, 
goodbye!

JOHN: Where are the cigar
ettes?

PAUL: The cigarettes are here.
MARY: Yes, they are here in 

the car—and the matches are 
here.

JOHN: Good!
PAUL: They? They are here— 

the cigarettes? ... Where is the 
cigarette? IT IS here. Where 
ARE the cigarettes? THEY ARE 
here. H’m!

JOHN: I am here—I’m here. I

“I’m”?
MARY: Yes, Paul ... You 

are a man . . .you and John 
are MEN .... . .. but; car—cars 
. . . match—matches... . . cigar
ette—cigarettes.

JOHN: Good! It’s a beautiful 
day! . . . Now^-we can go to 
Melbourne,... ^3

PAUL: Now we can Say It 
With Paul!

Say it with Paul!
It is a cigarette.
They are cigarettes.
It is a car.
They are cars.
He is a man.
They ate men.
It is a match.
They are matches.
It is a telephone.
They are telephones.
She is a woman.
They are women.
Where is John? . . . He is in 

the car.
Where is Mary? ... She is at 

home;
Where is the telephone? . . . 

It is there.
Where are the cigarettes? . . . 

They are here.
Where are Mary and John? . . . 

They are in the car.
What is this? . . . It is a cig

arette.
What is that . . . It is thė 

telephone.
Where is the cigarette? . . . 

It is here.
Where is the telephone? . . . 

It is there.
Are you Paul? Yes, I am Paul.
Are you Australian
Yes, I am Australian . . . and 

I am European.
Where are you? I am here in 

the studio;
Where are you going?
I am going to Melbourne . * . 

I am going in John’s car.
Are you going to Melbourne?
Yes, I am going to Melbourne.
Yes, I am.
No, I am not going to Mel

bourne.
Noj I am not.
Is Mary coming here?
Yes, she is coming here.
Yes, she is.
No, she is not coming here.
No, she is not.

Are we going in the car?
Yes, we are going in the car.
Yes, we are.
No, we are not ąoing in the car.
No, we are not.
Are the cigarettes there?
Yes, the cigarettes are there.
Yes, they are there. * j 
No, the cigarettes are not there. 
No, they are not there.

EASY LESSON NUMBER
FOUR (4)

Paul: I am a man; you are a 
man; he is a man; she is a— 
woman! . . . We are men . . . 
you are men . . . they are men 
. . . where is th© cigarette? 
Where ARE the cigaretetes? . . . 
Yes; where are the cigarettes? 
. . . Ah! The cigarettes are here 
. . . The cigarettes are in the 
studio. The cigarettes are ON 
THE TABLE. The cigarettes are 
here. And now—where are the 
matches? Good! The matches 
arc here, too. . . . Ha! Thia Is a 
good cigarette. ! ; ■ ; /1

Oh dear! The telephone is 
ringing. Where is Mary? or John? 
Oh dear, oh dear! ... Er—jrs^ 
cr hullo!

JOHN: (on telephone) Paul?
Paul: Yes, yes. This is Paul. I 

am here. : - •’
i JOlihn- It is air right, Pauli 

This is John here! 1 ' ■
PAUL: Oh, hullo, John!
JOHN: Is Mary there, Paul? 
PAUL: No, Mary is not1 here.
JOHN: Oh, well, she is coming 

this morning. Are you learning 
English?

Paul: Yės, I am learnih^ Eng
lish arid I am—SMOKING . v . 
I am smoking a cigarette.

JOHN: That’s good. Well 
I am coming to the studio. ’•/

PAUL: Are you coming here?
JOHN: Yes, I am coming now. 

So cheerio!
PAUL: Goodbye, John . . , The 

telephone is' ringing—IT is ring
ing. Mary is coming—SHE is 
coming. John is smoking a cigar* 
ette—HE is smoking a cigarette 
. . . Come in . . . Come in! 
. . . Oh, hullo, Mary!

MARY: Hullo, Paul. John/is 
coming. Listen . £ . That is 
John’s car.

(To be continued)

It has becn_Lithuania’s tlagic 
fate to suffer under the oppres
sion of both ,|hq '^azi aU(l Bol- 
phevik tyrants, ^nd, if in,-the wake 
of this dire dichotomy she were 
asked to -epitomize her conclu
sions in a single phrase, she might 
well be moved to echo Mercutio’s 
words, “A plague o’ both your 
■houses!” . ■ •

Today she seems almost hope
lessly in the loathsome clutches 
of the Russian Communist sub
humans who, with characteristic 
and mendacious effrontery, pose 
aS her “liberators’’ from the 
“Fascist yoke.”

Having myself been an eye-wit
ness on the ,spot of the truly 
amazing progress achieved during 
Litihuania’s enjoyment of free-? 
dom and independence from 1918 
to 1940, not only in the economic 
social and political spheres but 
also in the arts and belles lettres, 
I am the better able to realize 
the extent - of the catastrophe 
which has overtaken her as a re
sult of Soviet Russia’s gross viola
tion first of Jier solemn treaty 
pledges and ever since of elemen
tary principles of common human
ity and normal decency. Abund
ant proofs of these crimes have 
repeatedly been submitted to the 
Secretariat of the United, Nations 
only to merit formal and stereo
typed acknowledgment;’ otherwise 
they have entirely failed to elicit 
from either the Security Council 
or the General Assembly any in
timation that those bodies con
demn such blatant infringement of 
the clauses of the Universal De
claration of Human Rights adopt
ed at the Plenary Session by the 
General Assembly of UNO on De
cember 10, 1948. But in marked 
contrast to this depressing apathy, 
spokesmen in the United States 
Senate and Congress, the Gover
nors of many States and leading 
newspapers have availed them
selves of every convenient oppor
tunity to voice officially their hor
ror and indignation i At these 

enormities and their deep sympa
thy with the innocent victims of 
them. As an Englishman who is 
proud to count among the latter 
many of his personal friends and 
revered colleagues, I am ashamed 
that no comparable reaction has 
hitherto manifested itself in my 
own country and that, unlike the 
United States Government, ou* 
own administration should not 
have scrupled to grant de facto 
recognition to the authors of these 
abominations and should even 
have declined to give any assur
ance that de jure recognition 
might not at some future date en
sue. In my view we have herS 
clear evidence of deplorable poli
tical trimming and cynical oppor
tunism.

Holding such views I welcomed 
the opportunity to translate into 
English J. Daumantas’s book 
^Partizanai už Geležinės Uždan
gos” (Partisans behind the Iron 
Curtain) which may be described 
as a highly dramatic sequel to the 
grim record of Soviet Russia’s 
deliberate policy of racial exter
mination contained in an earlier 
work entitled “Genocide: Lithua
nia’s Threefold Tragedy,” by K. 
Pelekis, published in 1949, the 
English version of which I was 
also privileged to revise. The 
author of “Partizanai už Geležinės 
Uždangos,” who for obvious rea
sons hides his true identity under 
the above pen-name, • took a lead
ing part in the terrible guerrilla 
warfare waged by Lithuanian pa
triots against the Red Moloch from 
about 1943 to 1947. I do not hesi
tate to call his story an epic of 
the outstanding heroism displayed 
by Lithuania’s freedom fighters 
against appalling odds. The unique 
character of this underground re
sistance which has taken such a 
gratifying toll of the Red invad
ers goes far to explain the blood
thirsty ferocity of the counter 
measures adopted by the Soviet 
authorities in their efforts to crush 
it out of existence at whatever
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cost. And can any impartial ob
server wonder at the disillusion
ment of the Lithuanian partisans 
when, contrary to their cherished 
hopes, America’s monopoly of the 
atom bomb, the Allied victory and 
the conclusion of peace failed to 
bring their tortured homeland the 
slightest alleviation of its lot, not 
to say salvation from this long 
sustained martyrdom? Today the 
folksongs of one of the finest 
peoples of Europe are hushed in 
the land; the Red Terror is ram
pant and ubiquitous; religion is 
suppressed and its ministers are 
persecuted. The future seems 
black indeed. The fact that most 
Lithuanians long for a third world 
war as their only hope of regain
ing their lost freedom and inde- 

. pendence affords a measure of 
the depths of sheer despair to 
which an erstwhile civilized Eu
rope has been reduced since 1945. 
It emphasizes the bankruptcy 
born of cowardly appeasement of 
the arch enemy Of mankind.

In these circumstances it is easy 
to understand why so much of the 
broadcasting from both Great 
Britain and the United States, 
specially designed to appeal to 
whatever listeners there are be
hind the Iron Curtain, may even 
do more harm than good. It is 
surely hard to believe that the 
authors of these broadcasts can 
really be so simple minded as to 
suppose that their listeners will 
welcome the pathetic assurance 
that the western states crave for 
nohing quite so much as friendly 
relations with Soviet Russia, 
whose obscene yoke the vast ma
jority long to shake off. It is a 
safe assumption that among even 

the Russian rank and file listen
ers these assurances are more cal- 
culatacd to engender despair than 
rejoicing.

Thee inevivtable disillusionment 
of which I speak above is strik
ingly foreshadowed in the follow
ing passages which I venture to 
quote from Chapter XIII of my 
translation of J. Daumantas’s 
book, under the caption “What 
does the Atom Bomb promise?” 
He is describing a scene in a 
forest clearing. A group of free
dom-fighters gathered round a 
radio receiver listening with 
breathless interest to a BBC com* 
mentator’s report on the effect of 
the atom bomb dropped on Hiro
shima a few days before. “At the 
close of the report all present 
rubbed their hands and • with 
heightened morale exchanged 
ideas and impressions. We had 
forgotten that the Potsdam con
ference had passed over Lithua
nia’s fate in silence and had left 
us to the thraldom of the Soviet 
Union. We had forgotten that 
the same conference had trans
ferred Litihuanian East Prussia to 
the eastern despot. We thought 
little about those who had per
ished in Japan from that potent 
heretofore unheard-of weapon. We 
were too deeply engrossed in our 
longing for freedom. We then be
lieved that the Americans would 
no longer make artless, concessions 
to the Bolsheviks but would util
ize the might of the new weapon 
to reorganize radically the rela
tions of world states. It seemed to 
us that the Soviet Union would 
dread the atom bomb and would 
therefore be obliged to renounce 
conquest of the whole world by un

declared , and declared war? and 
would have to evacuate the al
ready conquerci) countries. And 
if she should not do this which 
might be expected then she 
would share Japan’s fate. We 
did not then imagine that West
ern statesmen would prove in
capable of utilizing politically the 
vast superiority conferred upon 
them by possession of the atom 
bomb. But we clearly felt that the 
Soviet press would try to pass 
over in silence the efficacy of the 
atom bomb. And as afterwards 
appeared, it was so: Soviet news
papers ascribed Japan’s collapse 
to the power of the blovys deliv
ered by the Red Army. Anticipat
ing this, the partisans at once 
pounced on their typewriters and 
mimeographs to issue extra edi
tions of ‘Laisvės žvalgas” in 
which our people were informed 
about, the splitting of the atom and 
its use against the aggressors.”

The political anti-climax to this 
world-shaking event, the very 
antithesis and negation of Dan
ton’s famous apostrophe, “Il faut 
de l’audace, et encore de l’audace, 
at toujours de l’audace” “To dare, 
and again to dare, and without 
end to dare!” has ever since be
devilled united action against the 
arch-aggressor and has only at 
almost the eleventh hour yielded 
-to tjie rapidly worsening inter
national situation.

As an independent commentator 
knowing all the facts 1 am glad to 
avow my adherence to the con
viction shared not only by every 
true Litihuanian but equally by 
every true Estonian, Latvian, 
Pole and by all other nationalities 
behind the Iron Curtain, that 
any would-be settlement of the 
“cold war” which leaves Europe 
half free and half in fetters is 
fore-doomed to a well-deserved 
Nemesis.

SHROVETIDE "BETROTHAL”
The, command of the Vytautas 

area unithad for three years been 

pestered by, the big Bolshevik , ac
tivists of Marijampolė. And they 
became daily more insolent. They 
had evidently . forgotten that the 
war begun by Moscow against the 
Lithuanian people;; a war in which 
they had actively collaborated; had 
not for a long time been one-sidedi 
Since they were snugly operating 
in the town they blissfully imag
ined that they were beyond the 
reach of the combatants. But this 
was not so. Abd early in 1947 it 
was resolved to punish these, 
tivitics. ' ■

Thc unit staff had already elab
orated a plan: on the occasion of 
Shrovetide to arrarifij^'the nioek 
betrothal of the' woman liaison 
officer Puselė to the combatant 
Mažvydas. Then there must 'bį 
invited to the ceremony the moat 
malignant functionaries of the 
MVD and' MGB establishments 
and during the feast "liquidated.” 
For the expenses of the “be
trothed” the staff allotted three 
thousand roubles and the “be
trothed” themselves were Com
missioned to work oiit details of 
the plan.

The liaison officer Puselė, sister 
of the fallen partisan Giedrulis, 
was employed in the office of the 
Marijampolė Trade Union., She 
had many acquaintances among 
the heads of the city Bolsheviks 
but was ready at any moment to 
pass over to an, illegal status. 
Therefore, on receiving the staff’s 
resolution she consented to co
operate in carrying out the task. 
It was decided tq arrange the 
mock betrothal ceremony in hqr 
room. To, help, with the prepara-, 
tions Pušęjė invited her frienį, Al
bina N, the young woman Com
munist Karveliutė, and the passive 
resister Saulutė. To her friends 
she presented Mažvydas as (in in
structor of the Vilnius, city sports, 
committee. He too/gave money 
for the ceremony.

■ (To bo continued)
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PERSITVARKĖ T. F. 
ATSTOVYBĖ

S y d n ė j u s.—Išvykusio agr. J. 
Briedžio vieton į Tautos Fondo 
Atstovybę Australijoje pakviestas, 
susitarus su ALB Krašto Valdyba, 
agronomas Balys Barkauskas. 
Rugpiūčio 17 d. įvykusiame Fondo 
Atstovybės posėdyje pasiskirstyta 
ir pareigomis: pirmininku ir toliau 
lieka ; Jurgis Kalakauskas, I-uoju 
vicepirmininku—Vincas Kazokas, 
limo j u vicepirmininku —- R. Ven
clovas, sekretorium —-■ B. Bar
kauskas ir iždininku — ihž M. 
Bogušas. Tautos Fondo Atstovybės 
adresas: Mr. J. Kalakauskas, 24 
Goodsell Street, St. Peters, N.S.W. 
Pinigai bei piniginiai dokumentai 
siunčiami pagal seną tvarką: Mr.
M. Bogušas, Box 15, Canterbury,
N. S.W.

SUSILAUKĖME GRAŽAUS 
SPEKTAKLIO ,

Melbourna s.—Rugpiūčio 15 
d, erdvioje vietos Town Hali salėje 
Lietuvių Teatro Mėgėjų Grupė 
suvaidino Vytauto Alanto 3 veiks
mų komediją “Buhalterijos Klai
dą.“ : Režisavo B/ Morkūnas, tal
kininkaujant V. Lazauskui. Tenka 
pasidžiaugti, kad susidomėjimas 
spektakliu buvo didelis: susirinko 
per 400 žiūrovų. Vaidilos atliko 
savo vaidinius tinkamai. Ypač P. 
Morkūnas, kuris sukūrė tinkamą 
seno valdininko tipą, pasireikš- 
damas kaip gabus artistas. Jis 
turi šešių metų praktikos Vilniaus 
Teatre. Buvusi Šiaulių Teatro ar
tistė R. Karveliukienė suvaidino 
be i priekaištų Birutės Bruzgaitės 
vaidmenį.; Be šių dar vaidino: V. 
Baltutytė, V. Bosikis, V. Lazaus
kas, Z. Baltutytė, J. Petrašiūnas 
ir L. Barniška.
• Visais atžvilgiais spektaklis 
gerai nusisekė ir šiltai žiūrovų 
buvo priimtas. Tolimesnės sėkmės 
palinkėjo ir gėlių įteikė P. Baltutis 
Apylinkės Valdybos vardu 
Valys L. K.. F. Australijos 
gardos vardu. A.

■ PIRMIEJI- STATOSI
LIETUVIŠKAS PATALPAS 
Gėelongas.—Rugpiūčio 17 d. 

įvyko vietos ALB Apylinkės visuo
tinis susirinkimas, kuriame svars
tyti svarbūs reikalai. Pirmiausias 
jų — Geelongo lietuvių salės staty
mas. Tuo reikalu pranešimą atliko 
Apylinkės pirmininkas V. Raginis. 
Padiskutavus/ nutarta išrinkti 
salės statymo komitetą iš 7-nių 
narių ir tiek pat kandidatų. Komi
tetas išrinktas visam' laikui, kol 
bus pastatyta salė. Jis bus pagal
binis Apylinkės Valdybos organas. 
Toliau nuspręsta, kad visos vietos 
lietuviškos organizacijos skirtų 
69% savo, gryno pelno į salės 
statymo fondą. Fondo lėšos tegalės 
būti naudojamos tik salės statymų 
reikalams. Susirinkimo pritarimą 
salės statymui palaiko ir žymi 
dauguma visų Geelongo lietuvių, 
kurie yra pasiryžę šiam reikalui 
suteikti aukų. Salė bus statoma 
talkos būdu, tad lėšos bus reika
lingos tik medžiagai supirkti.

Į salės statymo komitetą išrink
ti šie asmenys: inž. J. Pelenauskas, 
V. Raginis, Bertašius, K. Mackus, 
P, Riškus, Zinkevičius ir J. Nor
mantas. Sveikintina, J<ad viętos 
lietuviai konkrečiai imasi nuosavos 
salės statymo, čia pat paminėtina, 
kad tai vienintelė ALB Apylinkė, 
kuri turi nekilojamą nuosavybę 
(du sklypus) ir, galimas daiktas, 
kad tai bus pirmoji Apylinkė, kuri 
pasistatys savus namus. Tik gaila, 
kad atsiranda vienas antras as
muo, kuris nenori įsijungti į šį 
darbą. Tačiau, pasiryžėliams tatai 
nenumuša nuotaikos.

Antras svarbus šio susirinkimo 
klausimas — Apylinkės atstovų į 
ALB suvažiavimą Adelaidėje rin
kimas. Susirinkimas. priėmė Apy
linkės pirmininko pasiūlymą, kad 
atstovais šiam suvažiavimui įga
lioti tuos asmenis, kurie vyks į 
Adelaidę savo lėšomis. Kandidatų 
atsirado net 8. Buvo renkami trys 
atstovai (Geelongo Apylinkė turi 
275 pilnateisius narius; iš viso čia 
lietuvių maždaug 400). Slaptu 
balsavimu išrinkti: kum Kungys, 
A. Grigaitis ir J. Normantas.

Ronis.

SUSIORGANIZAVO MOTERYS , ĮSTEIGTA. ŠVIETIMO 
KOMISIJA

Melbourna s.:— ALB . vietos 
Apylinkės naujai išrinktoji Valdy
ba susirūpino tautiniu švietimu bei 
auklėjimu. Tuo reikalu sušaukė 
tėvų, abiejų lituanistinių mokyklų 
mokytojų bei L. K. Fondo* atstovų 
pasitarimą. Tiek tėvai, tięk moky
tojai pasisakė opiais švietimo 
klausimais ir sudarė tokios sudė
ties nuolatinę švietimo Komisiją: 
pirm. Vytautas šalkūnas, sekr. 
Kazimieras Kazlauskas ir ižd. 
Petras Žvikis. Šios Komisijos tiks
las — remti lėšomis lituanistines 
mokyklas, rūpintis vadovėliais ir 
tinkama lektūra. Mokytojai džiau
giasi, kad nuo šiol švietimo našta 
nebeguls tik ant jų vienų pečių. 
Apylinkės Valdyba, L. K. Fondas 
ir patys tėvai aktingai 
prie jaunosios .. kartos 
Švietimo ir auklėjimo.

Melbournas.-rLiepos 27 d. čia 
įvyko Socialinės Globos Moterų 
Draugijos steigiamasis susirinki
mas. Iniciatorių vardu susirinkimą 
atidarė D. Simankevičienė, paaiš
kindama socialinės globos prasmę 
ir kelią tokiu pareiškimu:

“Mūsų bendruomeniniame gy
venime Vokietijoje šiam darbui 
pagrindus yra padėjęs Vyriau
sias Moterų Komitetas, įsikūręs 
prie Liet. Raudonojo Kryžiaus: 
Miela tą darbą tęsti ir čia, Mel
bourne, kai šiame susirinkime 
matome tas kruopščias tremties 
bites, kurios per vėjus sunkve
žimiais veždavo lietuvišką mar
gutį, kalėdinį meduolį Heilbrono, 
Heidelbergo ir kitų sanatorijų 
ligoniams; kurios Velykų rytą, 
palikusios savo šeimas vėlyves- 
niam atsigavėjimui,-pirmoj eilėj 
ruošdavo stalą > viengungiams 
studentams,, kurios rinko, kny
gas, laikraščius tolimą j am Sai- 
gono legijonieriui, ar trečius 
metus Bordeaux apylinkėse 
vynuoges renkančiam karo be
laisviui rašė lietuvišką širdies 
žodį. Drąsu panašų darbą pra
dėti ir čia, jei savo ibendradar- 
biavimą yra pažadėję: kunigas 
klebonas, 
Lietuvių 
Draugija 
Dvasiniai 
žiu

Pagal Australijos Lietuvių Ben
druomenės Statuto I-mą straipsnį, 
Bcftdruomės tikslas yra jungti ir 
globoti Australijoje gyvenančius 
lietuvius, rūpintis jų kultūriniais 
reikalais ir teikti jiems pagalbos. 
Šių uždavinių įvykdymo sėkmė 
didžiausia dalimi priklauso nuo 
tinkamos Bendruomenės Apylinkių 
veiklos raidos, jos gyvumo ir 
našumo.

Pagal Bendruomenės Statuto 14- 
tą straipsnį, Apylinkių Valdyboms 
pavedama nemaža sunkių ir atsa
kingų pareigų būtent: (a) organi
zuoti lietuvių auklėjimo ir švietimo 
įstaigas ir' rūpintis jas išlaikyti; 
(b) organizuoti, globoti ir remti 
vietos kultūrines, sporto, savišal
pos ir kitas lietuviškas organizaci
jas; (c) rūpintis lietuvių vardo 
orumu; (d) rinkti tautinio 
darumo įnašus ir (e) atlikti 
Statuto arba aukštesniųjų 
organų pavestus uždavinius.

. ALB Krašto Valdyba teigia, kad 
šios veiklos apibrėžose, esamomis 
nelengvomis darbo sąlygomis, Apy
linkių Valdybų daug kas padaryta 
ir tebedaroma, tačiau kartu ji 
laiko savo pareiga prašyti ir pas
katinti Apylinkių Valdybas gali
mai dar daugiau pagyvinti savo 
veiklą, kad anie minimi uždaviniai 
būtų tikrai įgyvendinti. Ypatingo 
dėmesio tektų atkreipti į mūsų 
jaunimą, stengiantis pritraukti jį 
prie lietuviško kultūrinio ir organi
zacinio darbo. < 
mumų pasireikšti jaunai entuziaz
mo kupinai jaunimo dvasiai lietu- j viškai visuomenei, kuri tiesioginiu

soli- 
kitus 
ALB

prisidės 
tautinio

visko darko dirvonuose. Tautiniai 
šokiai, chorai, kvartetai, vaidi
nimai, paskaitos su kultūringais 
pobūviais, įvairios sporto sakos, 
skautai, įvairių sukakčių minė
jimai — ta' vis lietuviško kultū
rinio darbo rėmai, kuriuose gali 
rasti progos dalyvauti kiekvienas 
lietuvis jaunuolis ir, aplamai, kiek
vienas mūsų tautietis. Juo-daugiau 
jaunimo įsitrauktų į minimos 
veiklos sritis, juo mažiau lietuvių 
kryptų į žalingų negerovių kraš
tutinumus. Gi kova su tomis 
negerovėmis taip pat turi būti mūs 
visų pareiga.

Kaip pavyzdį mūsų jaunimui 
reikštis, galime paimti Adelaidės 
lietuvių sporto klubo Vyties veiklą, 
šio klubo sportinė veikla Pietų 
Australijoje buvo plačiai aprašyta 
Australijos sporto žurnale “Sports 
Novels” šių metų birželio mėnesio 
numeryje. Aprašyme labai gra
žiai atsiliepta apie žymiuosius 
mūsų krepšininkus Adelaidėje ir 
priminta, kad Lietuva 
buvo Europos krepšinio 
jas, o krepšinis buvęs 
tautiniu lietuvių sporto

Adelaidės lietuvių sportininkų 
darbas yra sektinas visam mūsų 
jaunimui Australijoje. Jie tikrai 
laiko lietuvišką vardą reikiamoje 
aukštumoje ir sukelia gerų, tei
giamų atsiliepimų apie mus ii’ 
mūsų kraštą Australijos visuo
menėje. Neabejotina garbė Ade-

Apylinkės 
Katalikių 
ir mūsų 

stiprina ir

Valdyba, 
Moterų 

skautai, 
savo gra- 

pavyzdžiu mums šviečia 
Adelaidės Moterų Sekcija, pir
moji Australijoje išėjusi organi
zuotai, lietuviškai šp reikalą 
spręsti.” 
Pirmininkaujant p. Civinskienei 

ir sekretoriaujant p. Gylienei, susi
rinkimas išrinko savo Komitetam 
šias ponias: Civinskienę, Gude
lienę, Makulienę, Naujokaitienę ir 
Simankcvičienę; Revizijos Komisi
jon — • p.p.: Raulinaitienę, Stat
kienę ir Kochanauskienę. Atsto
vauti D-jos reikalus australų so
cialinės globos įstaigose, susirin
kime paprašyta, sutiko p. D. Ži
linskienė.

Draugijos veiklos laukia ištisa 
eilė uždavinių. Jie pareikalaus 
daug meilės, kantrybės if žmogiš
kumo, taip pat ir lėšų, šis tuo 
tarpu tik 40-tieš metėlių kolekty
vas tikisi savo darbui iš visuo
menės visokios paramos.

D.H.

A. Kr.
JAU ĮRENGTA BŪSTINĖ 

Melbourna s.—šiomis dieno
mis jau nupirkti baldai skautų 
būstinei, kuri baigiama galutinai 
įrengti. Lėšų davė Senųjų Skautų 
Židinys ir Apylinkės Valdyba. 
Pakviestos prisidėti ir kitos or
ganizacijos. Prisidėjusieji prie 
įrengimo galės šia būstine pasinau
doti savo repeticijoms ir posėd
žiams. Mūsų gi Skautai dabar 
turės gražų savo kampelį —- nuo
latinę būstinę. A. Kr.

1937 m. 
nugalėto- 
laikomas 

žaidimu.

miuitiiiu ir orguiii- . meneje. iNeauejotma garoe aae-
Čia begalės gali- laidės sporto vadovams, Apylinkės

Valdybai ir visai Adelaidės lietu-
i- viškai visuomenei, kuri tiesi citriniu

ar netiesioginiu būdu rėmė ir 
remia vietos. lietuvių sportininkų 
veiklą.

Paminint šį faktą, norėtųsi 
atkreipti .ir kitų Apylinkių Valdy
bų dėmesį, kad panašūs veiklos 
poreiškiai yra įmanomi ir kitose 
kultūrinio darbo srityse, jei tik 
valdybos nukreips ta linkme reikia
mas pastangas. Šia prasme ir 
norėtume skatinti Apylinkių Val
dybas imtis galimai sėkmingesnės 
ir gyvesnės veiklos joms pavestų 
uždavinių ribose.

Apylinkių Valdybos kartais 
neatlieka tiesioginių Krašto Val
dybos nurodymų. Kartais visiškai 
neatsakoma į Krašto Valdybos 
laiškus, arba atsakoma labai pavė
luotai. Toksai reiškinys labai ap
sunkina Krašto Valdybos veiklą. 
Ir su lėšų atsiuntimu nekartą 
esama nesklandumų. Kai kurios 
Apylinkių Valdybos neatsiunčia 
Krašto Valdybai nustatytos tauti
nio solidarumo įnašų dalies, nuo 
ko ypačiai priklauso Krašto Val
dybos veiklos sėkmė. Krašto Val
dyba turi daug reikalų, kurių, 
tačiau, dėl lėšų stokos negali įgy
vendinti. Dėl to nukenčia mūsų 
tautiniai ir kultūriniai interesai. 
Apylinkių Valdybos šiuo atveju 
stropiai turėtų pildyti Statuto 
joms pavestus įsipareigojimus.

Tik darnus Krašto Valdybos ir 
Apylinkių bendradarbiavimas ir 
artimi ryšiai bus teigiamas, lemia
mas veiksnys Australijos Lietuvių 
Bendruomenės tikslams pasiekti.

K. Kemešys.

NUSIŽUDĖ LIETUVIS
G e e 1 o n g a s.—Rugpjūčio mė

nesio pradžioje pasikorė vietos 
lietuvis ateivis Viktoras Oleškevi- 
čius. Jis buvo kilęs iš Vilniaus 
krašto, 33 m etų‘amžiaus. Paliko 
žmoną vokietę, kuri šios nelaimės 
metu gyveno kitur. Nusižudymo 
priežastys nėra aiškios, tačiau 
spėjama, kad būta alkoholio įta
kos. Velionis buvo palaidotas 
Geelongo rytų kapinyne.

Ronis.
RUGSĖJO 8-TOS MINĖJIMAS 

GEELQNGE
Pranešama Geelongo lietuviams, 

kad Rugsėjo 8-tos Tautos šventės 
minėjimas Geelonge ruošiamas rug
sėjo 7 d., sekmadienį, šia tvarka:

11 vai. pamaldos šiaurės Gee
longo bažnyčioje:

3 vai. p. p. iškilmingas minėjimo 
aktas Šv. Petro ir Povilo parapijos 
salėje, Malone Street, kur bus 
paskaita ir plati meninė programa. 
Visi lietuviai yra kviečiami kuo 
gausiausiai atsilankyti.

Valdyba.

NUSISEKĘS MENINIS 
PASIRODYMAS

Rugpiūčio 18 di. vakarą “Re
gent” teatre Richmonde, apie 40 
mylių nuo Sydnėjaus, įvyko tūlo 
mūsų tautiečio organizuotas kon
certas, pavadintas “Grand New 
Australian Koncert.“ žymiausią 
šio koncerto programos dalį atliko 
Kaupo Valstybės Teatro baleto ar
tistė Tamara Pagodinaite-Skrin- 
skienė ir pajėgesnieji jos baleto 
mokyklos mokiniai. Originalūs 
solo šokiai ir Šopeno vieno veiksmo 
baletas “Phantasie Impromtu” savo 
atlikimu puikiai pateisino nuoseklų 
Tamaros Pagodinaitės - Skfin- 
skienės ir jos ^mofcįrtjų-pustfečiųr 
metų darbą. Pagodinaitės-Skrin- 
skienės atlikti nauji solo šokiai dar 
kartą parodė stiprius jos baleto 
meno sugebėjimus.

šiame koncerte dalyvavo ir Bro
nius Kiveris, kuris, akordeonu 
sugrodamas keletą muzikinių daly
kų, pasiekė tokią ribą, kurią per
žengti šios rūšies muzikoje vargiai 
galėtų betkurio virtouzo ranka. 
Koncerto klausytojai maloniai 
buvo nustebinti ir dainininkės 
Adrienne Hezci, kurios dramat’nis 
sopranas nuskambėjo puikiomis 
aukštomis gaidomis. Dideliu meno 
įnašu prie šio koncerto prisidėjo 
ir bosas-baritonas Karlis Lildags, 
gerai atlikęs keletą garsiųjų operų 
arijų ir stipriai pasireiškęs daina
vimo metu savo vaidyba.

Vakaro pranešėja buvo p. L. 
Kiverienė.

Šis aukšto meninio lygio koncer
tas dėl atokios savo vietos negalėjo 
būti aplankytas didesnio mūsų 
tautiečių būrio;

Linkėtina, kad tikrieji mūsų 
menininkai ir toliau dirbtų šį 
gražų meno darbą. V Smili

Skyrius 
Mažosios 
Vasario 

Už rug-
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, LASas REMIA MOKINIUS
Adelaide .—Rugpiūčio 10 

d. vietos Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis išsirinko naują valdybą, kurią 
dabar sudaro: J. Ignatavičius, J. 
Riauba ir J. Jaunutis, 
paėmė globoti vieną 
Lietuvos moksleivį 16 
gimnazijoj Diepholze.
piūčio mėnesį jau pasiųsta £10. 
Be to, Skyrius nutarė paremti 
lietuvius karo ■ invalidus. Tam 
reikalui renkamos aukos ii’ tautie
čių tarpe.

L. K. F. SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

S y d n ė j u s .—Rugpiūčio
d., sekmadienį, po pamaldų, .Cam
perdown parapijos salėje, įvyko 
Lietuvių Kultūros Fondo Sydnė
jaus Skyriaus metinis susirin
kimas. Susirinkimo pirmininku 
išrinktas J. Matikovas, sekretorium 
— A. Šimkūnas. Skyriaus pirm. 
S. Baltramiejūnas atliko Valdybos 
veiklos pranešimą ir nurodė gaires 
būsimam Skyriaus veikimui. Apie 
suvažiavimą Melbourne pranešė J. 
Miknius. Apie Skyriaus finansinę 
padėtį pranešė F. Sipavičius. Kon
trolės Komisijos vardu pranešimą 
atliko K. Bičiūnas. Po diskusijų 
dėl Valdybos veiklos ir suvažia
vimo, pusiau slaptu balsavimu 
išrinkta nauja valdyba: J. Mati
kovas, P. Sirgedas ir J. Tininis. 
Kontrolės Komisijon išrinkti: F. 
Sipavičius, S. Baltramiejūnas ir 
K. Bičiūnas.—hk. x

Pasiteiravimas
Maloniai prašau atsiliepti Ignų 

Kirną, kilusį iš Joniškio miesto. 
—Kazys Girulis, 1525 Church St., 
Detroit 16, Mich., U.S.A.

t 
t

Antanas MICKONIS ir Janina 
MAČIONYTE - KAIRIOKŠTIENĖ 
prašomi pranešti savo adresus 
Redakcijai. Apie juos ’ teirau
jamasi iš JAV.

Sydnėjaus Sporto Klubas KOVAS 
rugsėjo 13 d. 7 val.vak.

Estų Namuose, 141 Campbell St. 
ruošia

ĮDOMŲ ŠOKIŲ VAKARĄ
Staliukai užsakomi pas Klubo 

Valdybos narius: VI. Daudarą, A. 
Laukaiti, V. šutą ir V. Koženiaus- 
ką. Pelnas skiriamas III-oms 
Australijos Lietuvių Krepšinio 
Pirmenybėms Sydnėjuje.

Klubo Valdyba.
MŪSŲ PASTOGĖ yra bendras visų Auš
ra 1 i j o s lietuvių garbės ir pareigos 1 i e-

išlaikymui reikalas.
MŪSŲ PAŠTO GĖ yra kiekvieno Australi

jos 1 i e t u v i o n u o s a v y b ė; <
MŪSŲ PASTOGĖ yra pasiruošusi lanky

ti ir š v i e s t i k u o s v.j esiausiu žiburiu 
nuo Perth o ligi 
o ligi Hobart o, 
ir d ž i a u g s m

s v>4 esiausiu 
kiekvienam lietuviui 
Sydnėjaus, n u e ,D ar viii 
kąrtu visus vargus
išgyvendam

MŪSŲ PA 
m e r u o j a k

a.
S T O G Ę s k

U

a i t o i r« p r e n 
i e k v i e n a s lietuvis A u 
adresuodama du J savo pr

u

e
n u m e r a t ą:

Box 4558, G.P.O.
Sydney, N.S.W.

P. R. MEYER-THOENE, L.L.B., Dr. Jin-., Solicitor 
iš ligšiolinių patalpų — Room 15, Ground Floor, 160 Castlcreagh 

persikėlė 
į erdvesnes patalpas tame pačiame name: 

Rooms 1109-1110, 11th Floor, Manchester Unity Building, 
185 Elizabeth Street, Sydney. Tel.: M 4878 ir MA 1665.

St.,

TERROS — leidinių prenumeratorių dėmesiui
Knygų leidykla TERRA yra anksčiau išleidusi Balio Sruogos 

Kazimierą Sapiegą, K. Borutos — Baltaragio Malūną ir Axel Munthe 
— San Michele I-ją dalį.

Australiją jau yra pasiekę pirmieji egzemplioriai ir Paer Lagerkvist, 
Nobelio premija atžymėto romano, “Barabas.” Be to, TERRA jau 
išleido San Michele II-ją dalį, kuri yra išsiųsta visiems I-sios dalies 
prenumeratoriams. Tikime, kad malonūs. skaitytojai nesudels ir už 
šią knygą atsiskaityti. Knygos kaštuoja po 1G šil. Prenumeratoriai 
knygas gauna per 2-3 mėnesius. Išimtinais atvejais — per 10 dienų.

Užsakoma per leidyklos atstovą: J. KALAKAUSKAS, 24 Goodsell 
Str., ST. PETERS, NSW.

Moterų Kubų Siuvyklai 
linga pirmos rūšies siuvėja — 
kompanijonės pagrindais. Teirau
tis kasdien pas D. Bogušienę, 13 
Taybank St., Canterbury.

Padėka.
p. Uknevičių šeimai, Ascot 

Melbourne, atsiliepusiai į 
skelbimą ir suteikusiai ser-

P.
Vale, 
mūsų 
gančios motinos kūdikiui lietuviškų 
namų šilumą bei globą, širdingai 
dėkoja.

SOCIALINĖS GLOBOS 
MOTERŲ D-JA.

Pranešimas.
Dantų gydytoja B. Jarembaus- 

kienė praneša maloniam draugų 
bei pažįstamų dėmesiui savo 
adresą: 28 Pomeroy Street, North 
Strathfield, Sydney.

DELICIOUS 
EUROPEAN 

SMALLGOODS
Siūlome Nužeminta Kaina

832 High St., Armadale, 
Melbourne. Tel.: U 3525

(Tramway Nr. 6 from Swan- 
ston St., or by Train to 

Armadale Station)
DEŠROS: ‘Country,* ‘Ham de 

Lux/ ‘Krakow/ Turistic, 
Cabanosi, Salami, Salce- 
son, Frankfurters, Liver- 

' dešros.
KUMPIS, žalias if paruoštas. 
LAŠINIAI, ŠVIEŽIA MĖSA. 
TAUKAI.

V y tautas Mickevičius
Real Estate Agent

71 JACOBS STREET, BANKSTOWN 
Tel. UY 3380 

Visą dieną šeštadieniais.
Perka-parduoda: NAMUS, SKLYPUS, FARMAS. 

Tarpininkaujama pas advokatus, sutvarkant dokumentus. 
Išrūpinamos PASKOLOS.

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI, S ORIAI, ALYVOS ALIEJUS

M. FIORELLI Pty. Ltd
(specialistai europietiško maisto)

106-118 Commonwealth Street, Sydney
Jetoli nuo Centralists stoties. -------- t..........  ............. ^e^,..^^243 ir. MA4 2

Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse uzm leščio geležinkelio stotyse.

Printed by „Mintis,, Pty. Ltd., Fredbert Street, Leichhardt, Sydney, N.S.W., Tel. WB 1768, 
for the Publisher A. Bauže. Koi bus gautas iš Imigracijos D-to formalus licennjos ALB
Krašto Valdybos pirmininko J. Vai čaičio vardu patvirtinimas, laikinai naudojame senąją licenziją.
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