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No. 199. Ketvirtiejai metai
SYDNĖJUS, 1953m. SAUSIO 28 d.

TURKIJOS — 
JUGOSLAVIJOS 
PASITARIMAI

BELGRADAS.—Per. šeštadienį 
Belgrade įvyko pasitarimai tarp 
maršalo Tito ir Turkijos užsienių 
reikalų ministerio Fuad Koprula. 
Oficialiame komunikate buvo pas
kelbta, kad pasitarimų metu pa
sikeista nuomonėmis einamaisiais 
klausimais, ypačiai paliečiant rei
kalą išplėsti tarp abiejų tautų ben- 
drabarbiavimą bendrai organi
zuojant tų kraštų saugumą. Mini
sterio Koprulos garbei suruoštų 
pietų metu maršalas Tito pareiškė, 
kad Jugoslavija gali būti pasiruo
šusi sudaryti su Turkija ir Graiki
ja karines sutartis. Turkijos mini- 
steris Koprula iš Jugoslavijos nuvy
ko į Graikiją. Po to į Jugoslaviją 
atvyks pasitarimams Graikijos 
užsienio reikalų ministeris Step
hanopoulos.
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• “Rūtos” fabrikas Šiauliuose, įr
engus mechanizacijos prietaisus, 
vėl pradėjęs dirbti. Esanti įrengta 
sirupo stotis su vakuumo apara
tais. Dėl to karamelė tris kartus 
greičiau esanti išverdamą ir 4 kar
tus mažiau darbininkų tam tere
ikią. Ešą įrengti! ‘ tečhhikinuf 
naujovių saldainių ir šokolado 
cechuose.” Ta proga cecho neistere 
D. Komaraitč 1952 m. spalio 1’ d. 
"Tiesoje” rašo: “Aš dar prisimenu 
“Rūtos” fabriką tokį, koks jis buvo 
iki Tarybų valdžios atkūrimo 
mūsų respublikoje, Tuomet jis 
priklausė Šiaulių kapitalistui Gu
cevičiui. Visas saldainių gamybos 
procesas tada buvo atliekamas 
rankiniu būdu. GriceviPius nebuvo 
suinteresuotas darbo mechaniza- 
vimu, nes gyva darbo jėga tuomet 
buvo labai pigi."
• Vilniaus gimnazijos, vadinamos

S. Neries vardu, 10-tosios klasės 
auklėtoja yra Stasiulienč. Gruod
žio 2 d. ji skundėsi, kad jai Lietu
vos laikais buvę nepaprastai sun
ku baigti gimnaziją.

• A Sočikas išvyko į gruodžio 
8 d., Maskvoje prasidėjusias bok
sininkų rungtynes.
• N. Dukstulskaitė, ilgą laiką 
buvusi Kauno radiofono akompa- 
niatore-pianistė, dabar akomponu- 
oja solistams Vilniaus radijo pro
gramose.

• Vilniaus mieste 1,000 agita
torių aiškina Maskvos kongreso 
nutarimus.

• Smuikininkas Eugenijus Pau
lauskas yra filharmonijos solistas 
ir koncertuoja Vilniaus radijo pro
gramoje.

• Tūlas Kačinskas iš Šiaulių 
apylinkės parašė Stalinui laišką,

Vranešdamas, kad vietoj žadėtų 
80 centnerių iš ha jis išauginęs po 

230 cukrinių runkelių iš ha. (Liet
uvos cukrinių runkelių derlius iš 
ha vidutiniškai buvo 408 centn. 
1935-39 metų laikotarpyje.)

• Kaune esą 303 gydytojai ir 
618 vidurinio paruošimo medi
cinos personalo.

• Gruodžio pradžioje Vilniaus 
dailės muziejuje atidaryta dailės 
paroda. Parodoje apie 200 ekspon
atų. Dalyvauja Aleksandravičius, 
Petrulis, Bogdanas, Žmuidzinavi
čius, Tarabildaitė, Kuzminskas, 
Galdikas.

• AteinanPiais metais žadama 
baigti statyti hidroelektrinę stotį 
ant Nevėžio.

• Vilniaus operoje dainuoja 
1950 m.'baigęs konservatoriją sol
istas (bosas, gana geras) Adomas 
Lietuvninkas.

• Kauno Žalgirio ledo rutulio 
komanda nugalėjo Stalingrado 
Dinamo komandą santykiu 12:6.

• Kompozitorius J. Karosas gru

NAUJOIO HV PREUDENTŪ 9 PUNKTAI MiM irt lestu sm iraodis
VAŠINGTONAS. — Naujasis 

Jungtinių Amerikos Valstybių pre
zidentas generolas Eisenhoweris, 
sausio 20 d. perimdamas į savo 
rankas JAV valdžios vairą, pasakė 
pirmąją prezidentinę kalbą, kurios 
metu jis paskelbė devynius punk
tus, pagal kuriuos turės būti rikiu
ojamas amerikiečių tautos gyveni
mas:

1. Neapkenčiant karo, ugdyti 
pajėgumą, kad būtų sulaikyta 
agresija ir išlaikyta taika, būnant 
pasiruoŠusiems padėti kitiems, 
pašalinti baimės ir nepasitikėjimo 
šaltinius ir įgalinti žymų suma* 
žinimą ginklavimosi.

2. Niekumet neužsileisti agres
oriui, netikromis ir negarbingomis 
derybomis, parduodant garbę už 
saugumą.

odžio 7 d. Klaipėdoje dirigavo iš
traukas iš savo naujos oratorijos 
"Darbas ir Taika.”

• Gruodžio 8 d. pas nežinia 
kokį tolimame Vilniaus srities už
kampyje susirgusį asmenį gydyto
jas iš Vilniaus buvo išsiųstas sani
tariniu lėktuvu.’ Kas tas svarbus 
ligonis, neminėjo, bet ta proga 
tvirtinta, kad tokių skridimų esą 
atlikta daugiau kaip 1000. Ligšiol 
apie tai nebuvo pranešinėjama.

• Akloji dainininkė Beatričė 
Grincevičiūtė kartais dainuoja 
radijo koncertuose.

• Filharmonijos koncerte gruo
džio 10 d. ypatingą pasisekimą 
turėjo Vainiūno Koncertas orke
strui ir fortepionui Nr. 2, kurio 
finalas remiasi lietuviška liaudies 
melodija. Publika smarkiai plojo 
ir buvo pakartota antra dalis bei 
finalas. Dirigavo A. Klenickis, Lie
tuvos muzikų "politrukas.”

• J. Šimkus vis tebėra rašytojų 
pirmininkas ir gruodžio 14 kal
bėjo apie rašytojų rengimąsi daly
vauti meno dekadoje Maskvoje. 
Dekada turėjo įvykti gruodžio 
mėnesį, bet tuo tarpu nėra žinių, 
ar ji įvyko.

• Gruodžio 12 "Tiesa” nusis
kundė, kad daugelio fabrikų gami
niai esą tokios blogos kokybės, kad 
visiškai netinka naudoti. Ypatin
gai bloga Kauno ir Šiaulių avaly
nės gaminių kokybė.

• Tautinis lietuvių menas da
bar pasižymi tokiais kūriniais: Ba- 
činskienė išaudė tautinę juostą su 
šūkiu "Po Lenino vėliava, su Stal
inu, pirmyn į komunismą”; Juze- 
vičius sukūre medžio bareljefą su 
Lenino ir Stalino paveikslais; Vil
kijos kolūkietis Zubaitis, kuris pir
ma pjaustė tik "mūkeles," dabar 
išraižė iš medžio Lenino statulą ir 
Stalino biustą.

• Gruodžio 14 Kipras Petrau
skas Vilniuje dainavo “Otelio” 
operoje.

• Gruodžio 16 d. radijo pro
gramoje iš Vilniaus (perduodamo
je iš vienos Maskvos radijo stočių) 
aktoriai Irena Gerasimavičiūtė ir 
Kęstutis Genys skaitė ištraukas iš 
Galano pjesės "Auksinis Erelis,” 
kur vaizduojama, kaip amerikie
čiai neleidžia grįžti namo soviet
inių piliečių ... ši programa vad
inama "Už tėvynės ribų esan
tiems."

• Kaune, veikia šie kino teat
rai: “Laisvė,” “Romuva,” "Daina,” 
“Kanklės,” “Baltija,” “Lyra.”

• Ypatingai dažnai ir su pasid
idžiavimu minimas Kauno turbinų 
fabrikas “Pergalė" yra buvęs Til- 
manso fabrikas. Tvirtinama, kad 
karo metu jis buvęs visai sunaik
intas ir dabar jo vietoj esąs visai 
naujas fabrikas.

3. Laisvo žmogaus pareiga yra 
visur statyti savo krašto interesus 
prieš asmeninius patogumus.

4. JAV galybė neturi būti naud
ojama primetimui kitiems jos 
pačios politinių bei. ekonominių 
nuostatų.

5. Padėti laisvės draugams pas
iekti saugumą ir gerą gyvenimą, 
jiems prisiimant pilną ir teisingą 
bendrosios gynybos naštą.

6. Skatinti visur produkciją ir 
pelningą prekybą, kadangi pas
kiri asmenys, patekę vargan, gali 
sudaryti pavojaus kitiems.

7. Stiprinti specialius ryšius re- 
gijoninių Vakarų žemės pusrutulio 
ir Europos kraštų susigrupavimų.

8. Laisvė yra nedaloma; jokį 
tauta negali būti vyraujančia ar 
išnaudojama.

APŠAUDĖ JAV LAIVA
NEW YORKAS.—JAV Pacifiko 

karo laivyno pranešėjas paskelbė, 
kad per. pirmadienį Formozos 
sąsiauryje Komunistinės Kinijos 
pakrančių baterijos apšaudė JAV 
naikintoją, kuris gelbėjo avariją 
ištiktus JAV bombonešio lakūnus. 
JAV karo laivas nebuvo tačiau 
sužalotas. *

Dar Vienas Turi Mirti
SOFIJA. — Komunistinės Bul

garijos. teismas per. savaitę baigė 
‘hna’isimnEų ir šnipų”' bylą, kuri
oje apkaltinta 10 asmenų. Kal
tinamųjų grupės vadas Stoiano- 
vas Cnristovas nuteistas mirties 
bausme sušaudant, o likusieji 
devyni — kalėjimo bausmėmis nuo 
18 mėnesių ligi 20 metų. Sofijos 
radijas, kaip jau įprasta tokiais at
vejais komunistiniuose kraštuose, 
pranešė, kad visi kaltinamieji pri-' 
sipažino kaltais ir pasisakė prik
lausę sukilėlių organizacijai, 
kurios nariai rinkę žinias su amer
ikiečių žvalgybininkų Turkijoje 
pagalba. Christovas prisipažinęs, 
kad jis perėjęs iš Turkijos į Bul
gariją, kur jis organizavęs šnipų 
tinklą.

Veikta Su Ispanija Ir Egiptu
LONDONAS. "— Tarptautinės 

Žinių Tarnybos—INS—Vokietijos 
Biuro viršininkas per. savaitę 
pranešė, kad suimtieji septyni 
nacių vadai Vokietijoje palaikė 
ryšius su Ispanija ir Egiptu. 
Toliau jis teigia, kad Sovietų Rusi
jos agentai Kaire sukurstę arabų 
kraštutiniuosius nušalinti Egipto 
diktatorių generolą Naguibą, kuris 
vykdo Anglijos atžvilgiu labai 
taikingą politiką. Kai kurie Są
jungininkų diplomatai mano, kad 
antisemitinis Maskvos žygis, sui- 
mant devyniits daktarus, buvęs 
ženklas Egipto sukilėliams pakelti 
ranką prieš generolą Naguibą.

Nebeleis Anglams Žuvauti
LONDONAS.—Sovietų Rusijos 

vyriausybė pranešė Anglijai, kad 
ji nutraukia 23 metus trukusią 
sutartį, pagal kurią Anglija buvo 
įgijusi teisę žvejoti Berento jūroje 
3-jų mylių atstume nuo soviet
inių krantų. Pranešime Anglija 
įspėjama, kad jos žvejų laivai nuo 
birželio mėnesio turės laikytis 12 
mylių atstumo nuo sovietinių 
krantų, kas praktiškai anglų žvejy
bai nebesuteikia jokios prasmės. 
Šios sutarties nutraukimu Anglija 
nustoja per vienerius metus dviejtį 
milijonų stonų žuvies.

NAUJI GINKLAI
LONDONAS.—Korespondentai 

praneša, kad Anglijos karo mok
slininkai baigia realizuoti naujų 
ginklų išradimą, kuris bus panau
dotas kovai prieš artileriją ir 
tankus.

9. Sukurti ir paversti Jungtinių 
Tautų organizaciją — šių dienų 
visos žmonijos taikos viltį—efek
tinga jėga.

Savo pirminėje kalboje prezi
dentas Eisenhoweris aiškiai pab
rėžė, kad Jungtinės Amerikos Val
stybės nepirks taikos betkokia 
kaina ir nenusileis agresoriui už 
taikos išmaldą, šia proga prezi
dentas Eisenhoweris taip aptarė 
savo nusistatymą dėl taikos:

“Galutinio pasirinkimo at
veju — kareivio kuprinė yra 
visumet lengvesnė už kalinio 
grandinius.”

IMIGRACIJOS SAVAITE 
CAMBEROJE

Š.m. sausio 20 d. Canberoje pra
sidėjo 4-oji Australijos Pilietybės 
Konvencija. Į šią konvenciją, 
kuri tęsėsi beveik visą savaitę, su
plaukė įvairių bažnytinių, politi
nių, socialinių, kultūrinių ir kito
kių organizacijų atstovai svarstyti 
ir spręsti imigraciją ir ateivius lie
čiančius klausimus. Šiame ketvir
tame suvažiavime pirmą kartą su 
balsavimo ir sprendimo teise daly
vavo ir ateivių atstovai.

Sausio 20 d. 15 vai. iškilmingą 
posėdį Albert Hall salėje, išpuo
štoje Australijos, Didž. Britanijos 
bet kitų tautų, kurių piliečiai 
emigravo i Australiją, vėliavomis, 
dideliu lėtos II paveiksiu, 
dalyvaujant įvairių tautų jauni
mui pasipuošusiam tautiniais 
drabužiais, atidarė imigraci
jos ministeris H. E. Holtas. Savo 
kalboje jis pasveikino suvažiavimo 
dalyvius ir išdėstė Australijos vy
riausybės gaires, liečiančias imi
graciją. Opozicijos vardu kalbėjo 
parlamento narys Haylen.

Po iškilmingo posėdžio visi daly
viai nuvyko į priėmimą Parla
mento sode. Čia visus svečius pas
itiko ir asmeniškai pasisveikino 
Australijos ministeris pirmininkas 
Menzies ir imigracijos min. Holtas 
su poniomis.

Vakare toje pačioje Albert Hall 
salėje buvo koncertas ir filmas. 
Prieš koncertą 16-os tautybių 
vardu padėkos žodį tarė ir gražų 
adresą—albumą per min. Holtą 
Australijos tautai įteikė Miss 
Lower. Lietuvių pasveikinimą- 
adresą šiame albume įdėjo ALĖ 
Krašto Valdyba. Iškilmingame 
posėdyje, priėmime bei adreso įte
ikime Australijos lietuvių bend
ruomenei atstovavo dipl. agr. B. 
Barkauskas.—rk.

Lenkijos Partizanai 
Veikia

BERLYNAS.-—Atbėgęs į Vakarų 
Berlyną Rytų Vokietijos geležin
kelietis pranešė, kad šiomis die
nomis bolševikiniai saugumo or
ganai suėmė 42 Mėlynojo Ekspreso 
tarnautojus, kaltindami juos pa
laikymu ryšių su Lenkijos parti
zanais. Mėlynasis Ekspresas, kuris 
palaiko susisiekimą tarp Rytų Ber
lyno ir Maskvos, keletą kartų buvo 
užpultas lenkų parizanuų. Bol
ševikų saugumo organai, kad ap
saugotų ekspresą nuo tų užpuo
limų, prikabino prie ekspreso 
specialius apsaugos vagonus trau
kinio priekyje ir užpakalyje.

Suėmimai Tebevyksta
BERLYNAS.—Rytų Vokietijos 

saugumo organai suėmė žymų 
žydų tautybės komunistų vadą 
Bruno Wolfą, kuris buvo Rytų 
Vokietijos komunistų partijos 
centro komiteto narys. Wolfas kal
tinamas teikimu pagalbos žydams, 
kurie bėga šiuo metų į Vakarus. 
Žydų pabėgėlių skaičius nuolat 
didėja; manoma, kad sausio men. 
pabaigoj į Vakarus bus atbėgę 
apie 2000 Rytų Vokietijos ir' So
vietų Rusijos žydų.

ELTA.—Kaip praneša USIS 
žinių agentūra, Eisenhoweris savo 
N. Metų kalboj atsakė jį pasveik
inusiems atstovams iš už geležinės 
uždangos, kad pavergtieji kraštai 
nėra užmiršti. Daug iš tų kraštų 
jaunimo yra kovoję prieš nacių 
tiraniją pogrindiniuose sąjūdžiu
ose. “Kol tarp jaunųjų yra gyva 
laisvės dvasia, ateitis yra kupina 
vilčių.” Naujųjų Metų linkėji
mus jam perteikė delegacija iš 10 
pavergtų tautų, vadovaujama ven
grų parlamento nario dr. P. Fabry. 
Delegacija buvo priimta Eisen- 
howerio būste, kur J. A. V-bių pre- 
židentui per užs. reik. min. Dulles 
įteikė balto popieriaus lakštą, 
simbolizuojantį sveikinimus ir 
jausmus milijonų žmonių už gelež. 
uždangos, kurių jie negali patys 
pareikšti naujajam JAV preziden
tui. Delegacijai buvo atstovau
jami ir lietuviai.

JAV naujasis užs. reik, minister
is J. F. Dulles jau Danvery per

Min. Žadeikis reikalauja akcijos
MIN. P. ŽADEIKIO PAREIŠKIMAS WASINGTONO 

LAIKRAŠČIUI.

Wašingtone išeinąs laikraštis “Times-Herald” sausio 2d„ poli
tinių žinių skyriuje išspąusdiųo straipsnį, pavądiutą.j.'^aV-'etH pasiurv. 
tinys reikalauja tardymo dėl raudonųjų agresijas.” Straipsnio turinys
toks:

“Lietuvos ministeris Jungtinėms 
Valstybėms vakar pareiškė, kad 
jis "sveikintų” Amerikos delegaci
jos prie Jungtinių Tautų žygį dėl 
tardymo apie rusų agresiją prieš 
jo kraštą ir kitas Baltijos valstybes.

Povilas Žadeikis, kuris tebęre- 
prezentuoja po 1940 metų raudon
ųjų kontroliuotų rinkimų pašal
intą Lietuvos vyriausybę, pareiškė, 
kad šis reikalas turėtų būti įtrauk
tas į visuotinio susirinkimo dieno
tvarkę pirmiau kaip už J. T. ribų 
esančių tautų reikalavimai priimti 
nariais.

Jis pasakė, kad J. T. per savo gy
vavimo septynerių metų laikotarpį, 
kaip pasaulinė organizacija, dar 
nesvarstė rusų agresijos prieš Lie
tuvą, Latviją ir Estiją.

Žadeikis, kurs yra ministeriu 
prie Jungtinių Valstybių nuo 1935 
metų, pripažino, kad J. T. tardy
mas dėl Baltijos valstybių užpuo
limo “būtų neįmanomas be Sovietų 
Sąjungos sutikimo” ir toks sutari
mas greičiausiai neįvyktų.

Bet jis pabrėžė, kad pats nusis
tatymas siekti tardymo "būtų dide
lės moralinės vertės visiems suin
teresuotiems" ir laisvojo pasaulio 
akyse parodytų Rusiją "kaip val
stybę—užpuolikę.” Tokios akcijos 
propagandinė reikšmė būtų neįk
ainojama, — pridūrė žadeikis.

Jis pasakė, kad "smulkus išdėsty
mas" apie raudonųjų Lietuvos La
tvijos ir Estijos pagrobimą yra 
įteiktas Lester B. Pearson, septin
tojo visuotiniojo J. T. sysirinkimo 
pirmininkui. Tas ir kitas doku
mentas yra įteiktas svarstyti J. T. 
15 tautų komisijai, svarstančiai 
agresijos apibrėžimo klausimą.

MINISTERS KOLTAS
LAUKIA JAV PAGALBOS

Canberra.—Pilietybės Konvenci
jos metu imigracijos ministeris 
Holtas pasakė kalbą, kurios metu 
pareiškė, kad 1953 m. Australijos 
vyriausybė beįsileis tik 80,000 nau
jų ateivių. Bus stengiamasi įsileisti 
galimai daugiau patyrusių special
istų, kur kas labiau vengiant dide
snio skaičiaus nekvalifikuotų darb
ininkų. Toje pačioje savo kalboje 
ministeriis Holtas sugtstijonavo, 

krikščionių bažnyčių atstovų suva
žiavimu pasakytoj kalboj pabrėžė, 
jog reikia tiesiog sukelti laisvės 
sąjūdį, į kurį įsijungtų ne tik vy
riausybės, bet ir plačiausios masės. 
Ateities likimo pagrindinis spren
dimas glūdi pačiuose laisvuose 
žmonėse. Laisvieji žmonės sutriu
škins tą galią, kuria remiasi de
spotai. Tiek jo pasakytose kitose 
kalbose, tiek Eisenhowerio atsaky
me lenkų ir kt. egzil. veiksniams 
aiškiai matyt užtikrinimas, jog 
respublikonai savo pažadus steng
sis ištesėti, nors tatai ir ne visuo
met būtų viešai demonstruojama.

Pavergtiesiems atgauti savo 
laisvę ir Amerikos pagalbą užtik
rino taip pat ir prezidentas Tru- 
manas per savo paskutinį prane
šimą kongresui, kuriame davė 
aiškų atsakymą Stalinui, atskleis
damas visus jo kėslus. Laisvasis 
pasaulis ir toliau stiprės, darysis 
vieningesnis, vis daugiau žadin
damas laisvę mylinčių žmonių vil
tis.—E.

Lietuvos ministeris pasakė, kad 
“mažiausiai 300,000” jo tautiečių 
rusai yra likvidavę ir “daug šimtų 
tūkstančių" yra išsiuntę į priver
čiamųjų darbų stovyklas.

Lietuva, paskelbusi savo nep- 
iklausoinybę nuo Rusijos 1918 me-; 
tais, buvo vėl sovietų okupuota į 
1940. Ji turi apie .3,000,000 gyven- ’ 
tojų.

Žadeikis pastebėjo, kad išrink
tasis prezidentas Eisenhoweris 
Amerikos Legiono suvažiavime 
priešrinkiminiame laikotarpyje yra 
pareiškęs, jog "amerikiečių sąžinė” 
nenurims, kol Baltijos valstybės 
ir kitos satelitinės tautos nebus iš
laisvintos iš po Kremliaus jungo.

Jis pasakė, kad Amerikos vado
vavimas Vakarų demokratijoms, 
gal būt, galėtų “nudildyti" soviet
inį atsparumą. Tačiau įspėjo, kad 
tardymo apie sovietinę agresiją rei
kalavimas "neturėtų būti sulaiky
tas, jei ir būtų užblokuotas," bet 
turėtų būti "vėl ir vėl” kartojamas.

Lietuvos ministeris, kaip ir Lat
vijos bei Estijos reprezentantai, re
prezentuoja vyriausybes, kurios 
egzistuoja “tik teoretiškai." Jis 
pasakė, kad Valstybės departa
mentas tebepalaiko Baltijos repre
zentantų pripažinimą ir po soviet
inės agresijos, nepaisant raudonųjų 

. protestų.”
(Šie pareiškimai yra formuluoti 

laikraščio korespondento. Mini
sterio Žadeikio žodžiai čia yra tik 
tie, kurie korespondento paimti į 
kabutes, šiaip, tai yra tik minis
terio pareiškimo atpasakojimas 
korespondento pasirinktais žodžia-, 
is, dėl ko įsibrovė kai kurie netik;: 
slumai.—Red.) 

kad Jungtinės Amerikos Valstybės, 
užuot rėmusios liuksusinių vieš
bučių statybą Europos kraštuose, 
imtųsi savo doleriais remti atei
vių įkurdinimą Australijoje. Pasak' 
ministerio Holto, JAV vykdydama 
Europos atstatymą ypatingai turė
tų susirūpinti ir remti Europos iš
eivių apgyvendinimą ir įkurdini
mą kituose kraštuose, o taip pat 
ir Australijoje.

1
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Baltasis dramblys nepavojingas
Munchene leidžiamas rusų emi

grantų laikraštis “Ruskaja Idėja" 
paskelbė būdingų A. Michailovskio 
straipsnį, pavadintų "Mes ir pab- 
altiečiai”. Michailovskis yra vienas 
žymiausių Melgunovo grupes veik
ėjų. Melgunovąs yra Muenchene 
sudaryto antibolševikinės kovos 
koordinacinio centro pirmininkas. 
Minimajame pasisakyme rašoma:

“Šios dienes idėjos gali rytdienų 
pavirsti politine realybe. Del to 
nėra neiko nuostabaus, kad trijų 
“mažų” Baltijos kraštų—estų, lat
vių ir lietuvių emigrantų—sluogs- 
niai be galo jautriai reaguoja į vis
ką, kas rusų emigrantų spaudos 
puslapiuose rašoma apie Pabaltijo 
ateitį. Kaip vienas labai protingas 
ir kultūringas estas pažymėjo, Pab
altijo tautų nuolatinė padėtis— 
"kiškelio,” drebančio iš baimės 
nuo tiesioginės kaimynystės su tuo 
"milžinu drambliu”; ar tas dram
blys bus raudonas, ar baltas, vis 
tiek "kiškeliui” gręsia pavojus 
būti sutrintam—"kad ir atsitik
tinai."

Už raudonų "dramblį” aš. Žin
oma, atsakyti negaliu: jis tikrai 
priklauso prie tų padarų, kurie 
“visus spaudžia.” Bet apie nerau
donų dramblį, arba kaip apie tuo 
vardu suprantamų Rusiją, šis tas 
galima ir reikalinga pasakyti, ypač 
kad tai, kas liečia Pabaltijo tautas, 
rusų emigrantų politinė mintis yra 
visiškai vienoda. Plačių plačiau
sioms rusų emigracijos masėms 
Estija, Lietuva ir Latvija—yra ne
priklausomos ir suvereninės val
stybės, dabartiniu metu pavergtos

AP PRASIVERS PLAČIAU

AUKSINIAI VARIAI?
U. P. žiniomis, amerikiečių pro

fesinės sąjungos CIO pasisakė už 
žymiai liberališkesnį emigrantų 
DP ir pabėgėlių iš bolševikų oku
puotų sričių į JAV įsileidimą. Vad. 
MacCarrano įstatymu, įsigaliojusiu 
1952m., šiuo metu įsileidžiama per 
metus tik 154,000, tuo tarpu JAV 
kongreso narių delegacija kon

statavo, kad Jų JAV galėtų lengvai 
priimti nuo 30(J,UU(T ikTbOO,O0tf.

“Neue Zuericher Zeitung” žinio
mis (1953. 1.3.) prez. Trumano su
daryta spec, komisija pasiūlė re
viduoti dabartinį McCarrano emi
gracijos įstatymą ir įsileidžiamų 
per metus į JAV imigrantų skaičių 
iŠ 154,000 padidinti iki 251,000, be 
to, vietoj atskirų kraštų kvotų 
sudaryti vieną bendrą kvotą. Įsil
eisti pirmoje vietoje turėtų būti 
Šeimos nariai, JAV reikalingi 
mokyti specialistai ir kt. Nepage
idaujamais asmenimis laiko tik 
komunistus, o Trumano komisija 
siūlo tą patį nuostatą taikyti taip 
pat fašistams ir naciams. Tik klau
simas, ar su tos komisijos išvado
mis sutiks Eisenhoweris, ypač kad 
senat. McCarranas, minimosios 
komisijos kai kuriuos atskirus 
narius apšaukė “žinomais komuni
stais perbėgėliais.”

REIKŠMINGAS RUSŲ 
EMIGRANTŲ PASISAKYMAS.

komunistų. Sovietij įscenizuotas 
“prebiscitas” apie “savanorišką įsi
jungimą” į SSSR yra grubi falsifik
acija laisvo apsisprendimo, kuris 
neturi jokios juridinės reikšmės. 
Estija, Latvija ir Lietuva—komun
istinės agresijos aukos. Jų išlaisvin
imas nuo komunistų diktatūros 
turi turėti, kaip betarpišką išvadą, 
jų suverenumo atstatymą. Ateities 
santykiai tarp laisvosios Rusijos ir 
Pabaltijo valstybiij mums atrodo 
kaip tarptautiniai santykiai, kurie 
tvarkomi sutartimis tarp lygiate
isių suvereninių partnerių. Šia 
prasme, kartoju, visa rusų demok
ratinė emigracija laikosi visiškai 
vieningos nuomonės. Dar daugiau: 
visa rusų karinė emigracija yra 
visai to paties nusistatymo. Pavie
niai asmenys sudaro išimtį, ir jie 
jokios realios vertės neturi ir, be 
abejojimo, neturės.

Mes, rusai, su nė kiek nema
žesniu rūpesčiu, kaip ir pabaltie- 
čiai, stebim politinę prievartą, ru
sifikaciją, kurią komunistai varo 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje,

Adolfas Stalinas
11 Čekoslovakijos komunistų va

dų pakorimu nesitenkinama: ieš
koma naujų atpirkimo ožių, kur
iuos būtų galima apkaltinti už ne
pasisekimus ūkyje ar kitose srityse. 
Šveicarų "Neue Zuericher Zeitung” 
būdingu dalyku laiko tai, kad nei 
vienas iš nuteistųjų nesiprašė do
vanojamas bausmę. Be kitų kalti
nimų buv. užs. reik. min. Clemen- 
čiui buvo prikišama, kad jis savo 
1947 m. išleistoje 510 puslapii] 
knygoje, tik 5 kartus paminėjęs 
Staliną ir kad savo laiku pasisakęs 
prieš Sovietų agresiją Suomijoje ir 
Pabaltijo kraštuose. To Stalinas 
jam niekaip - negalėjęs atleisti. 
Savo sausio 4 d. vedamajame tas 
pats dienraštis, ieškodamas mini
mosios Prahos bylos prasmės, paž
ymi, kad tokiais teroriniais meto
dais bolševikai stengiasi priversti 
satelitiniuT ‘’kraštus ***jiemš būti 
klusnius. Prahos byla parodė, kad 
komunizmu netikima nė satelit
inėse valstybėse, o dar daugiau jų 
įtaka smunka šiapus geležinės už
dangos. Pati byla aiškiai turėjusi 
antisemitinį pobūdį, nes iš 13 
nuteistųjti 11 buvo žydų. Jie pa-

NEBŪK VIENIŠAS IR 
NELAIMINGAS

Įsirrašyk į mūsų Draugystės 
Sąjungą

MILLIONAIRE CLUB
Nemokama informacija suteik
iama pasiuntus pašto ženklu 
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stengdamiesi tuos kraštus susoviet- 
inti. Komunistinis imperializmas 
visiškai sąmoningai veikia čia kaip 
“rusiškas” imperializmas, kuris 
stengiasi dirbtinai nukreipti tau- 
tų neapykantą ne prieš komuniz
mą, bet prieš Rusiją ir prieš visa, 
kas rusiška. Tuo pat laiku jis plan
ingai ir sąmoningai naikina estų, 
latvių ir lietuvių tautas. Tai—ti
kri ir akivaizdūs faktai. Bet už 
tuos veiksmus nei rusų tauta, nei 
ateities laisvoji Rusija nėra atsak
inga. Rusų antikomunistinė emig
racija siekia išlaisvinti visas tautas, 
kurios yra komunistų diktatūros 
pavergtos. Kol kas tai padaryti dar 
ne per vėlu.

Būtų be galo pageidaujama, kad 
atsakingi politiniai baltų emigra
ciniai sluogsniai suprastų, kad rjų 
tautoms iš Rusijos joks pavojus 
negręsia. Mirtingą pavojų joms, 
kaip ir rusų tautai, sudaro komun
izmas. Prieš jį reikalinga sudaryti 
vieningą frontą, visuomet turint 
galvoje, kad komunistų strategai 
nesigailės pastangų tam, kad antik
omunistinės kovos smaigalys būtij 
nukreiptas prieš Rusiją, nes tik 
tokiu atveju, kai įvyks ginkluotas 
susirėmimas, Sovietij valdžia turės 
progos išsigelbėti.”—ELTA.

sekė senųjų žydų komunistų Kam- 
enevo, Zinovjevo, Trockio, Rad- 
eko ir kt. likimu. Dienraštis daro 
išvadą, kad Kremlius nutarė paau
koti Izraelį ir tuo būdu mėginti 
sau laimėti arabų simpatijas. Bol
ševikai aiškiai nuėjo nacių pėdo
mis: ta pati policinė valstybe, 
tokios pačios koncentracijos ir nai
kinimo stovyklos, tie patys pries
paudos ir pavergtiems kraštams 
apiplėšti metodai. Dėl to netenka 
stebėtis, jei Stalinas dabar jau im
tas vadinti ne Josifu, bet Adolfu 
Stalinu.

Panašių parodomųjų bylų lauk
iama Lenkijoje, Rytų Vokietijoje 
ir kitur. UP agentūros pranešimu, 
panaši byla galinti būt įscenizuota 
Vengrijoje, kur min. pirmininko 
pavad. Erno Gero užsipuolė kelias 
ministerijas, kad jos nevykdančioj 
tMrJitty’iūų, klaštojančios 'duoiStr 
nis ir 1.1. Ypač smarkiai buvo 
pultas statybų min. Lajos Szijarto. 
Apie panašią bylą Rumunijoje 
jau paskelbė kom. min. pirminink
as Gheorghiu-Dej. Į teismą bus 
patraukti ir susilauks panašaus 
likimo ,kaip Čekoslovakijoje, Anna 
Pauker, buv. finansų min. Luca, 
buv. vidaus reik, ministeris Teo- 
hari Georgescu ir kt. Panaši byla 
jau ruošiama ir Rytų Vokietijoje, 
kur išmestas net propagandos šefas 
Eisleris, užsipultas rašytojas Ar
noldas Zweigas, o išsigandęs pabė
go į Vakarus net pats Piecko kan- 
celeriįos direktorius ir teisinės 
akademijos prezidentas Zucker- 
mannas. "N.Z. Zeitung" žiniomis, 
"Lenkijoje išmušusi valanda žydų 
tautybės Mincui ir Bermannui,” 
taip pat kitoms komunisttj įžymy
bėms.—EI.

Naujosios diplomatijos 
niuansai

Prieš kurį laiką Pranzūzijos am
basadorius Maskvoje M. Joxe buvo 
priimtas politiniam pasikalbėjimui 
paties Stalino. Šio pasikalbėjimo 
rezultatų Vakaruose laukta su di
deliu susidomėjimu bei įtempimu. 
Per 48 valandų laiko tarpą prieš 
pasikalbėjimą Kremlius pasiuntė 
Prancūzijos ambasadai Maskvoje 
šiuos keturius telefoninius prane
šimus:

No. L—Galimas daiktas, kad 
Sovietų užsienio reikalų vicemi- 
ministeris ponas Puškinas galės 
priimti ambasadorių M. Joxe ry
toj, tad ambasadorius yra prašo
mas rytdienos vakarui niekur 
neužsiangažuoti.

No. 2.—Ponas Puškinas, gali
mas daiktas, negalės priimti ry
toj vakare ambasadoriaus, tačiau 
ambasadorius yra prašomas vis 
dėlto niekur neužsiangažuoti ry
tdienos vakarą.

No. ' 3—Atrodo, kad ponas 
Puškinas galės priimti M. Joxe.

No. 4. — Ponas Puškinas neg
alės priimti M. Joxe. Ambasa- 
dorių priims maršalas Stalinas.
Sovietų vyriausybė buvo surin

kusi žinias apie M. Joxe per savo 
pasiuntinybę Paryžiuje. Dvi ptan- 
ešimo ištraukos buvo ypatingai 
pabrėžtos:!) M. Joxe yra buvęs oro 
laivyno ministerio Pierre Cot pri
vatiniu sekretorium ir 2) M. Joxe 
buvo generolo de Gaulle vyriausy
bės generalinis sekretorius, kai 
tarp Prancūzijos ir Sovietų Rusijos 
anuomet buvo pasirašytas bendra
darbiavimo susitarimas.

Priėmęs M. Joxe, Stalinas pirmi
ausiai paklausė:

—Ką šiuo metu galvoja genero
las de Gaulle apie mūsų pasirašytą 
susitarimą?

Ambasadorius M. Joxe atsakė:
—Generolą de Gaulle aš labai 

senai bemačiau. Aš čia atstovauju 
Prancūzijos respublikos vyriaus- 
bei.

Tokio atsakymo susilaukęs Stal
inas toliau tęsė pasikalbėjimą:

—Pasakykite man, kokia yra 
Atlanto Pakto esmė ir prasmė?

Prancūzijos ambasadorius pap
asakojo, teigdamas, kad šis Vak
artį valstybių susitarimas _yra suk
tinas apsigynimo Jumetimd^ " Iš
klausęs ambasadoriaus paaiškin
imą, Stalinas prapliupo juoktis ir 
atsisuko į savo ministerį Višinskį:

TOWN HALL FURNISHING CO.
450 PRINCES HIGHWAY, ROCKDALE prie Town Hall LX 3108

Atstovas M. LUKAUSKAS. (Priv. tel.: LU 3154, iki 9 vai. ryto)
Mes turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių BALDŲ: MIEGAMOJO KOMPLEKTUS, 

VALGOMOJO, SALONO ir t.t.
Mes gaminame BALDUS savo fabrikuose. Mielai priimame SPECIALIŲ BALDŲ UŽ

SAKYMUS, darbą atlikdami greitai ir tobulai.
Mes turime didelį pasirinkimą SPYRUOKLINIŲ MATRACŲ, KILIMŲ, TAKELIŲ, VAIKŲ .g 

VEŽIMĖLIŲ, ŽAISLŲ ir t.t.
Taip pat pas mus galite įsigyti ŠALDYTUVŲ, SKALBIMO MAŠINŲ ir k.
Pasitarnaujame maloniems pirkėjams lengvomis i š s i mokėjimo sąlygomis 

arba Lay-bye sistema.
Vietoje mielai Jums pasitarnauja ir suteikia visokeriopas informacijas mūsų tarnautopa p.

E. Kiverienė nuo 11 a.m. iki 5,30 p.m.; kreipkitės ir Tel.: LX3108.

SVEN HEDINAS -

HITLERIO UŽTARĖJAS
Pereitų metų pabaigoj miręs 

vienas didžiausių dvidešimtojo 
amžiaus mokslininkų, Azijos ir 
kitų pasaulio kraštų tyrinėtojas 
Sven Hedinas dar prieš savo mirtį 
išleido nemaža triukšmo sukėlusią 
knygą “German Diary,” kuri dau
gelio yra laikoma pateisinančia 
Vokietijos nacionalizmą ir patį 
Hitlerį. Savo laiku Anglijos kara
liaus apdovanotas už mokslo dar
bus “sir” titulu, Sven Hedinas savo 
laikysena paskutiniojo karo metu 
nacionalsocialistinės Vokietijos at
žvilgiu tai pačiai Anglijai buvo 
pasidaręs gana nemalonia asmeny
be. Santarvininkams karą laimė
jus, Sven Hedinas pateko didelėn 
daugelio "pasaulio demokratinės 
laisvės mylėtojų” nemalonėn ir net 
pačioje savo tėvynėje, Švedijoje, 
paskutiniaisiais metais buvo nus
tumtas šešėlin, nors jis ir buvo 
vienas garbingiausiųjų Švedijos 
piliečių, kaip Švedijos Akademijos 
narys. Žinoma, politinių aistrų 
nuotaikos vis dėlto neįstengė nus
telbti tos aureolės, kuri supo Sven 
Hediną, kaip didžiausio garso pa
saulio mokslininką ir humanistą.

Minimoje savo knygoje—dienor
aštyje Sven Hedinas aprašė savo 
misijas Berlyne, kurias jis atliko 
1935-1942 metų laikotarpyje tie
siogiai konferuodamas su Hitleriu, 
nekartą kaip neoficialus Švedijos 
karaliaus pasiuntinys. Šių savo 
misijų metu Sven Hedinas turėjo 
trejopą tikslą: gelbėti taiką, apsau
goti Švedijos situaciją ir pagerinti 
Norvegijos bei Suomijos padėtį.

Savo knygoje Sven Hedinas ne- 
nuslėpe kai kurių savo simpatijos 
jausmų anuometinės Vokietijos at
žvilgiu, tačiau jis kritiškai vertino 
nacional-socializmo režimą. Pasku
tinįjį karą jis vadino "Ruzvelto

—Jeigu Atlanto Paktas yra suk
urtas vien tik apsigynimo reikal
ams, tai kodėl gi mes neprisiuūg
iam prie to pakto?

Tyla.
Stalinas ją nutraukė:
—Ne aš esu svečias. Tad ne 

mano pareiga yra pirmam nut
raukti šį pasikalbčjfrftųr

Prancūzijos ambasadorius pak
ilo šuo kėdės ir atsisveikino.

(Paris Match) 

karu” ir laike Alijantų laimėjimą 
katastrofa Europai.

Charakterizuodamas Hitlerio 
išorę, Sven Hedinas rašo: “Jis buvo 
augaluotas ir vyriškos išvaizdos, 
jėga dvelkianti harmoninga figūra, 
kuri laikė aukštai iškeltą galvą, 
buvo tiesi ir judėjo užtikrintais- 
bei apskaičiuotais judesiais.” Sven 
Hedinas savo knygoje primena 
Hitlerio jam pareikštą apgailesta
vimą, kad dvi didžiausios pasau
lyje germanų tautos yra priverstos 
naudoti savo jėgas tarpusavio naik
inimui, tuo tarpu kai pasaulis pa
kankamai gali būti didelis tonai 
abiem tautom.

1941 m. balandžio mėnesį Vok
ietijos užsienio reikalų ministerija 
prašė Sven Hediną skristi į Jung
tines Amerikos Valstybes ir kai- 
boti su vadovaujančiais JAV žmon- j 
ėmis, stengiantis juos taip pave- . 
ikti, kad JAV neįstotų-į karą prieš 
Vokietiją. Tačiau nuo tokios, 
misijos Sven Hedinas atsisakė. į

Kai Vokietija pradėjo karą sti 
Soviettį Rusija, Sven Hedinas savo- 
dienyne pareiškė: “Jeigu anglo- J 
saksai laimės karą, tai Europa bus J 
paversta dykuma ir Stalinas tokiu J 
atveju susilauks didžiosios savo- 
progos.”

Sven Hedino dienynas baigii- 
mas Hitlerio jam asmeniškai raš
ytu laišku, kuriame Hitleris dėko
ja Sven Hedinui už jo parašytą ? 
knygą apie Ameriką ir be kita ko1 
pareiškia: “Jeigu taika dar būtų y 
užtrukusi penkis metus, tai visa, . 
Europa būtų sugniužusi nuo kar- s 
i nūs bolševikiį mašinos svorio.” 
" Sven Hedinas mirė susilaukęs 8B J 
metiį amžiaus. Gimęs Stockholme* ‘J 
ten pat jis baigė pradinius mok- d 
sius, o po to — Upsalos univer- į 
sitetą. Vėliau mokslus dar pagilino ,i 
Berlyno ir Hallės universitetuoser i. 
1885-6 metais jis ištyrė Persiją ir J 
Mezopotamiją, gi 1890 — Khur- j 
asaną, Turkestaną ir Kashgarą. 
1893-1897 metais ištyrė Pamiro ir . 
Tibeto kalnynus, pagilindamas ir 
papildydamas šias savo mokslinei 
ekspedicijas kitais dviem atvejais 
1899-1901 ir 1906-1908 metais. 
Apie savo geografinius tyrinėjimus- 
Sven HedinaVyta p?iraš£s visą eilę g 
veikalų ir kelionių aprašymų, "j 
kurie yra išversti į viso pasaulio | 
kalbas. J. Kanteikis. $

1

VakaruoSna tystanČių saules 
spindulių nužerta, ilsis Mikučio ir 
Zigmelio dėdienės sodyba. Ir sto
gai, ir sienos ir medžiai, rodos, al
suoja prisigėrę dienos kaitros. Pir
mieji rasos lašeliai vilgo ir gaivina 
išvargusią žalumą. Paukščiai jau 
mieguistais balsais krykščia kark
lyne. Laukuose skamba raliavi
mai, piemenų švilpimas ir botagų 
pliaukšėjimas.

Iš už didelio gelstančių rugių 
lauko palengvėle kyla sidabrinis 
rūkas ir plečias į visas puses. 
Prūde žaliukės derina savo melo-' 
dijas prie grįžtančių iš ganyklų 
galvijų bliovimo. Vakaras virpa 
nuo muzikos ir tyliai slenkančio 
drėgno rūko.

Pro didžiules aprūkusios šeimy
ninės duris išsmunka du paaugliu- 
kai: vienas visa galva aukštesnis už 
antrąjį. Abu tekini lyg ką vy
damiesi pasileidžia rugių ežia link 
Mankų sodybos. Pabėgėję stabteli, 
įsikiša burnon pirštus ir sušvilpia 
sykį antrą ir trečią; klausosi—at
siliepia. Didesnysis—Mikutis pas
ilipa ant kupstelio, apsidairo, o 
Zigmelis, išsiėmęs dėžutę susiskaito 
sliekus ir ima erzinti broliuką:

—E-e-e, tu nė žuvauti nemoki, 
nė šaudyti, nė vėžių gaudyti . . . 
O aš kiek jau varnų su tėvu nudė
jau; kiek vėžių prigaudžiau. Ar 
atsimeni, kaip gavai nuo manęs 
"kulką" į sėdynę, džiaukis, kad tai 
tik žuvims žirnis tebuvo . . .

Mikučio nusiminimą išblaško 
artėjančių vaikų rėkavimas ir šuns 

lojimas. Pasišokinėdami, mešker- 
kočiais ir terbomis nešini, tiesiai 
per daržus atidulka keturiese: 
kaimyno Monkaus Igniukas su 
Stepu, piemuo Skripkiukas ir dide
lis kildintas, žeme ausis vilkdamas, 
šuo—Putrius.

Labiausiai atrodo patenkinti tai 
—ilgaausis ir Zigmelis. Vienas tik 
šokinėja lodamas, berniukams už 
kelnių tąsydamas ir meškerkočių 
galus vaikydamasis. Antrasis džia
ugiasi galėsiąs pasirodyti, kaip prie 
jo žuvys labiausiai limpančios, pa
sirodys draugams, kaip šaudyti 
moka, pasigirs, kaip pereitą sek
madienį miestelyje žydukus "šven
tino” botagu iš dėdės vežimo . . . 
Eina Zigmelis galva iškėlęs ir švil
pauja, o širdis tik tuksi iš nekan
trumo. Piemenukas giriasi, kaip 
jis vakar karvių uodegas surišęs, 
kad negyliuotų, kaip kaimyno 
piemenį prilupęs, kad anas toliau 
už jį nuspiovęs.

—O tu ką gali, miesčioniuk?— 
juokiasi vaikai iš Mikučio.

—Jis ponas bus, knygas skaitys, 
blizgančiais batais po miestą vaik
ščios,”—suklega Mankiukai.

—Kaip jis žuvaus, kad jis ir var
lės bijo, sliekų nepažįsta, o pro 
karvę ediamas net dreba iš baimės

Skaudu Mikučiui klausytis taip 
juokiantis iš jo, bet jis nemoka at
sikirsti, tyli ir visai nepyksta ant 
jų-

Vaikų klegesys ir juokas nutrūk
sta pamačius ežerėlį, kurį jau den-

ZIGMELIO
gia plonas, lyg permatoma drobe, 
rūkas. Kaitrios saulės per dieną 
įkaitintas vanduo vėsta, garuoja. 
Pakrančių krūmokšniai linguoja 
nuo lakštingalų suokimo. Krantan 
išlipusios varlės varto baltas dide
les akis ir smarkiai pučia savo 
dūdas. Zigmelis, pamatęs rūką 
viršum vandens, sušunka:

—Zuikiai savo vaikams pyragus 
kepa, krosnis kūrena.

—Eik jau, eik, ką tu išmanai,” 
atrėžia piemenukas.

—Aš tyčia sakau, o tu manai, 
kad aš nežinau?" — teisinasi Zig
melis!

—Na, kelnes pasiraitokit, jei 
nenorit, kad varlių prilystų," — 
pamoko piemuo.

Zigmukas, pakrantėj ant akmens 
atsisėdęs, užsimauna slieką ant kab
liuko ir pats pirmasis nubrenda į 
vandenį. Vienas po kito nuseka jį 
ir kiti, tik Mikutis su Putrium lie
ka atkrantėj.

—Na, ar nesakėm, kad tas pon
aičiukas varlių bijo. Eikš, nebijok, 
neįkąs ... O jei kąs—rėk, gel- 
bėsim,” — vaikai tyčiojasi iš Mik
učio.

Zigmelis, išbridęs iš vandens, 
nusuka ilgą karklo šaką, užmauna 
ant galo ilgą riebų slieką ir įkiša 
broliui į rankas!

—Te, meškeriok ir tu, brisk į 
vandenį, o jei ne — sugavęs varlę

Elzė Rataiskienė.

KERŠTAS
užmesiu užantin.” — Ir vėl tekinas 
nukulniuoja į vandenį. Skripkiu
kas surinka ant jo, kad jam nuo 
meškerės didelį lydį nubaidęs. Zig
melis pasitraukia į kairę, o čia 
Mankiukai kad paleis vėl gerklę 
ant jo. Susiėmęs savo sliekų dėž
utę, terbelę ir meškerę nubrenda 
vienas pats tolyn.

Visi nutilę laukia; tik ant kranto 
vienas likęs Putrius balsiai unk
ščia ir žiovauja iš nuobodumo, nes 
ir Mikutis paliko jį, nuėjo nors 
pabraidyti.

—Oi-oi-oi, įkando! — suklinka 
staiga Zigmelis ir visais įrankiais 
nešinąs šauna iš vandens.

—Žuvų nebaidyk, o gausi . . .— 
perpykęs grąso piemuo.

—O tau, ponaičiuk, ar dar nie
kur neįkando?”—neatitraukdamas 
akių nuo įmerktos neškerčs pasiš
aipo Mankiukas.

Zigmelis, atsisėdęs pakrantėj ant 
akmens, každą pasilenkęs krapšto 
iš pado!

—Siurbėlė, siurbėlė. Ir taip 
giliai, negaliu iškrapštyti.

Putrius pribėgęs vizgina uodegą 
ir trepsena aplink. Zigmelis net 
pravirksta, o Mankiukai nebetver
dami juoku atbėga pasižiūrėti. 
Mikutį šiurpas nukrato pamačius 
toki juodą slidų maišelį, kabantį 
brolio kojos pade. Zigmelis pasik
ukčiodamas ima verkti, o vaikai 

erzina, paliksią jį čia nakvoti vieną 
pakrantėj.

Nebeiškentęs Skripkiukas meta 
meškerę ir priėjęs apžiūri koją. 
Traukti siurbėlę baisu, nes gali 
galva nutrūkus likti. Ir su kepure 
daužo ją, ir peiliuku krapšto ir 
bado aplink, bet nieko, — nejuda. 
Atsiminė, kad reikia druskos, bet 
kur ją čia dabar paimsi? Sugriebęs 
smulkaus žvyro užpila ant siur
bėlės ir atsargiai trukteli. Lieka 
tarp pirštų stora pusgyvė juoda 
siurbėlė. Vaikai nebesijuokia, bet 
baimingai įvilgčioja į Zigmelį Ap- 
. išo žaizdą trauklapiu ir visi nutarė 
grįžti tuoj namo, nes ir pačiam 
"daktarui” Skripkiukui nebedrąsu 
pasidarė bristi atgal į vandenį.

Dalindamiesi įspūdžiais visi gana 
ramūs grižta namo, tik Putrius 
vaikosi didelius zvimbiančius paž
eme vabalus.

Jau visiškai temo. Mankiukai, 
piemuo ir Putrius atsisveikina ir, 
persimetę tuščias tarbeles, pasil
eidžia tiesiai per runkelius ir bul
vių ežias namo. O šie du mato pro 
langus šeimyną susėdusią už stalo 
vakarienei ir dėdienę betriusin?ią 
aplink. Zigmelis įstumia Mikutį 
pirmą pro duris ir kad daug ner
eikėtų aiškintis nešdinas iš virt
uvės. Vakarieniauti lieka tik Mik
utis. Paklaustas kur anas, atsako, 
kad jam pilvas skaudąs ir nuėjęs 
gulti. Myli Mikutis savo brolį ir 
bijo prasitarti apie jo nelaimę; kad 
šeimyna neimtų erzinti ir juoktis 
iš jo.

Zigmelis ilgai neužmiega. Jam. 
taip šiurpu daros, prisiminus tą iš- įį 
trauktą tamsią, jo kraujo prisigėr- W 
usią siurbėlę. Jis vis galvoja, ir Jį 
galvoja kaip čia atkeršyti jai ... -H 
Tyliai įslenka ir Mikutis, ir reftį’|| 
giasi jau miegoti. — Aš jai rytoj f 
atkeršysiu, pamatysi. — iškošia pro "v 
dantis besivartydamas po lovą.

—Juk ji jau nebegyva,—atsako 
Mikutis.

—Tikrai .... — prisimena Zig- 
mėlis ir vėl galvoja, kol šalsiantis j 
“žaizdos” skausmas ir miegas neu- ' 
žlipdo akių.

Rytą pirmasis su saule pabunda 
Zigmelis, greit šoka iš lovos ir 
skubiai rengiasi, širdelė smarkiai 
plaka, degdama kerštu ir noru jį j 
kuo grečiau įvykdyti. Susiieško į 
tuščią degtukų dėžutę, virvelės ,į 
galą ir nekieno nepastebėtas iš- ;> 
smunka pro duris. Pamiršęs ir -: 
skaudančią koją, pasileidžia tek
inas vakaryščiu taku per šaltą ras- į 
otą žolę. Uždusęs atbėga į paež- . a 
erę; širdis dar smarkiau plaka . . .. 
Prigaudo ir sausakimšai prikemša į 
pilną dėžutę siurbėlių, uždaro, vir- į 
vele apraišioja iš visų pusių ir, pal- j 
ipėjęs krantan, žvalgosi aukštesnio v 
medžio. Suradęs aukščiausią liepą, | 
įlipa į pat viršūnę, parišą dėžutę | 
su aukomis ir palieka kabaruoti. ■’ 
Iššokęs iš medžio, pasižiūri į viršų! -s 
dėžutė kabo aukštai šakose, o ky- 
lanti aukštyn saulė žerte žeria £ 
spindulius tiesiai į ją . . .

Zigmelis atkeršijęs nurimusia 
širdimi grįžta namo. jį
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REDAKCIJOS PRANEŠI
MAS.—Mūsų Pastoge, kaip 
Australijos Lietuviu Bend
ruomenės organas, nesiima 
privilegijuoti kurios nors 
vienos politinės ar ideolo
ginės grupės ir palieka savo 
puslapius atvirus visiems 
įvairių pažiūru Bendruo
menės nariams. Pati Redak
cija tačiau nesiima drumsti 
kūrybinei rimčiai nusiteiku
sių ir gyvenamo momento 
svarbą suprantančių mūsų 
Bendruomenės nariu daugu
mos nuotaikas. Gi turėdama 
galvoje demokratinės spaudos 
laisvės principus, Redakcija 
mano, kad būtą neteisu visi
škai užkirsti kelią tokiems 
straipsniams, kurie kad ir 
dvelkia politine aistra, ta
čiau vis dėlto išplaukia 
iš nevienodai suprantamu 
tautiniu interesą. Čia pat 
vėl. Redakcija primena, kad 
ji turėjo progos įsitikinti, 
kad žymi mūsą Bendruo
menės nariu dauguma nepa
geidauja ginčais ir partinėm 
aistrom persisunkusiu straips
nių. Priversta, kaip ten 
liebūtų, surasti kokią nors 
išeitį, kad spaudos laisvė 
nebūtų pažeidžiama, Redak
cija ateityje panašaus |>obūd- 
žio straipsnius talpins tik 
šiame skyriuje, kuris, kaip 
laisva visų Bendruomenės 
narių minties tribūna, sa
vaime' suprantama, negalės 
būti sutaptiinamas su Redak
cijos nuomone. Vėl gi, turint 
galvoje prnelyg kuklų mūsų 
laikraščio puslapių skaičių, 
su kuo dažniausiai minčių 
reiškėjų įsibėgėjimai nesi-' 
derina, Redakcija yra priver
sta nenaudoti šiam skyriui 
straipsnių, ilgesnių kaip 150 
eilučių. Straipsniai, ilgesni 
kaip 150 eilučių, autoriams 
bus gražinami ar susitarus 
trumpinami. Pageidaujama, 
kad laisvosios tribūnos 
straipsniai neperšoktų 100 
eilučių skaičiaus.

Šis skyrius ir pradedamas 
P. V. Raulinaičio atsakymu 
J. Valiui. Turint galvoje, 
kad J. Valio straipsnis buvo 
anksčiau spausdi n t a s ir 
užėmė nemaža vietos, šiam 
P. V. Raulinaičio atsakymui 
150 eilučių ribos sąlyga ne
galėjo būti taikoma. • 

Nebetektų ir bepriminti, 
kad šis P. V. Raulinaičio 
straipsnis jokiu bud u nerei
škia Redakcijos nuomonės, 
juo labiau dėl savo pabaigos.

Ponas J. Valys paskelbė ilgą re- 
cenzją “Kaip pradėjo, taip ir už
baigė" (“Mūsų Pastogė" No. 195-6,, 
1952-XII-19 d.) Čia jis duoda sav
otišką K. M. Instituto ir jo dviejų 
paskaitų vaizdą. Neliesdamas p.J. 
Valio subjektyvinių sumetimų, 
sustosiu vien prie jo pernelyg vien
pusiškai teikiamų mano paskaitos 
"Lietuvos Valstybės Konstitucija” 
aiškinimų.

Ponas J. Valys yra nepatenkin
tas, kad aš nelaikau 1938 metų 
“Konstitucijos” teisėtu valstybines 
santvarkos pagrindiniu įstatymu, 
kurio teisėtumui patvirtinti jis 
naudoja ir VLIKo autoritetą.

VLIKo darbus vertinu, itin jo 
pastangas kovoje dėl lietuvių tau
tos laisvės ir suverenumo vykinimo 
atstatymo, bet negaliu priimti, kad 
viskas, ką VLIKas skelbia, turi 
būti teisėta. 1944 metų vasario 16 
dienos deklaracijoje į Lietuvių 
Tautą p.3 VLIKas pasisako dėl 
1938 metų "konstitucijos” taikini
mo, Lietuvą iš okupacijos išlais
vinus.

Tai yra nesusipratimas, kad 
VLIKas, kaip demokratinių lietu
viškųjų partijų ir rezistencinės 
kovos sąjūdžių institucija, įrašė 
tokį punktą į savo deklaraciją, nes 
pati 1938 metų "konstitucija” yra 
nedemokratinė ir nesiderina su 
tautos valios atstovavimo reikala
vimais.

Kalbamas nesusipratimas paties 
VLIKo buvo greitai pastebėtas ir 
1945 liepos 3 sutarimu, vadinamu 
Wuerzburgo protokolu, pašalintas. 
Šį sutarimą pasirašė visi VLIKo 
nariai, taigi ir patys tautininkų 
Sąjungos atstovai. Šis vieningas 
sutarimas, “1944 m. vasario 16 d. 
VLIKo deklaracijai paryškinti” 
nustato:

"1. Iš visų okupacijų išlaisvintoji

Lietuva bus demokratinė respul> 
lika.

2. Kol bus sušauktas, demokrat
iniu būdu išrinktas, Lietuvos Sei
mas, išlaisvintoji Lietuva bus val
doma pagal laikinuosius valstybės 
konstitucijos nuostatus.

3. Laikinuosius valstybės kon
stitucijos nuostatus priims VLIKas 
pagal 1922 m. Lietuvos Konstitu
cijos principus."
VLIKo kalbamas Wuerzburgo lie
pos 3 dienos protokolas, kiek jis 
tarp kitko liečia konstitucijos 
klausimus, buvo priimtas 1946 pir
mosios Berno konferencijos, kurio
je dalyvavo VLIKo ir diplomatų 
atstovai, nutarimais, ši konferen
cija nutarė: "Nedelsiant sudaryti 
politinį organą, kuris vykdytų 
Vyriausybės funkcijas pagal 1922 
m. Lietuvos Konstitucijos dvasią.” 
Maža to. VLIKo ir VT pirminin
kas M. Krupavičius kalboje per 
radiją į okupacijoje kenčiančią 
lietuviu tautą 1952 m. vasario 16 
d. šventės proga pareiškė, kad 
"Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas savo pareigas baigs ant Liet
uvos ribos, nes valdžia privalo 
priklausyti tiems, kurie savo žem
ėje kentėjo ir kovojo su priešu 
žiauriu už laisvę ir garbę bei savo 
teises” (ELTA No. 3/114/).

Pripažinus tautai pačiai teisę 
spręsti savo likimą, neprisieina 
minėti nei 1928 nei 1938 "kon
stitucijų,” kurios abi yra tos 
pačios teisinės galios ir nieko 
bendro neturi su tautos valia. 
Drįstu manyti, kad ir p. J. Valys 
neneigia lietuvių tautos teisių jai 
pačiai spręsti konstitucinius klau
simus.

Kalbamos "konstitucijos" turi 
vien tiek vertės, kiek jos rodo 
tautininkų sąjungos, kuri demok
ratiniuose laisvuose rinkimuose į 
Seimą 1926m. Lietuvoje iš 85 Sei
mo atstovų tegavo vien tik 3 atsto
vus, išpažintus valstybinės santvar
kos dėsnius, šios ‘konstitucijos’ (ra- 
šausvetimženkliuose, kadangi teis
iniai Čia minimi ąktai neturi jokios 

vertės tautos valios pareiškime ir 
jokios tautos .valios nereiškia) 
buvo paskelbtos kelių asmenų, 
kurie anuo metu sudarė faktinę 
vyriausybę, bet neturėjo įgalioji
mų, kaip tai yra nustatyta valsty
bės konstitucija ir įstatymais, at
stovauti visai tautai ar nustatyti 
jai konstituciją.

Ponas J. Valys duoda mano pas
kaitos ištrauką dėl tarpautinių 
sutarčių ir panašios rūšies valsty
binių aktų teisėtumo, paskui staiga

Radio Programme “For New Australians” 
Broadcast by the Australian
LESSON 33, SATURDAY, 14th 

FEBRUARY, 1953.
“Mary, John and Paul are in 

Melbourne for the week-end. This 
morning they are looking in the 
shop windows at all the beautiful 
things . . .”

Mary: But I must have that hat. 
I really must. 1’11 come back on 
Monday.

Paul: Will you really put that 
on your head?

John: Of course she will. Don’t 
you know' that?

Mary: Oh, you men! You are all 
stupid. Only a woman knows a 
beautiful hat when she sees it.

Paul: Never mind, Man'. Per
haps it will be better on your 
head.

Mary: Oh, go away! See, there’s 
a sports shop. Go and look at 
that . . .
LESSON 34, SATURDAY, 21st 

FEBRUARY, 1953.
"Mary, John and Paul are in 

Melbourne for a second week-end”
Mary : Well, that’s all right now, 

John. Let’s go to that nice little 
bookshop, and I can buy the books 
1 want.

John: That shop is in the next 
street to this. We can walk down 
this little street to the left. Where’s 
Paul?

Mary: He’s buying cigarettes, 
isn’t he?

John: Look, there he is?
Mary: Where?
John: Standing in front of that 

shop. See? The one next to the 
tobacconist’s. He’s calling us.

Paul: Mary! John! What is this 
shop? It has gold watches and 
ripgs — look!

John: It’s a jeweller’s.

daro išvadą, kad aš neigiu visų 
ano meto vyriausybes padarytų 
patvarkymų galiotingumą. IŠ 
mano pasisakymo tai visai neseka, 
nes kraštas, kad ir neteisėtos vy
riausybės valdomas, negali pasilik
ti be jo administracijai reikalingų 
nuostatų.

Krašto valdymui reikalingi eil
iniai vyriausybės darbai ir admini
straciniai parėdymai turi būti at
liekami kiekvienos vyriausybės, 
kaip va: algų mokėjimas darbinin
kams ir tarnautojams, ligonių 
kasų veikimas, socialinis draudi
mas, pensijos, švietimo reikalų ad
ministravimas, kelių taisymas ir 
daugybė panašių einamųjų krašto 
valdymo reikalų, neturinčių tau
tai ir valstybės politikai lemiamos 
reikšmės ir principinės prasmės. 
Nesuprantama tad, kodėl p.J. 
Valys nurodo į Kanadoje ar kitur 
pripažįstamus lietuvių inžinierių 
diplomus ar panašius dalykus. Gal 
jis tai padarė nesuprasdamas klau
simo, ar kuriais kitais sumetimais, 
bet, manau, kad šis jo nurodymas 
nepaveiks suinteresuotų asmenų 
pazvalgos į valstybės politikai le
miamas reikšmės klausimi) aiš
kinimą ir vertinimą

Nurodymas į Klaipėdos perleid
imą Vokietijai 1939 m. sustiprina 
mano aiškinimą, kad priešingai 
teisėtai 1922 m. konstitucijai sud
aryti vyriausybės aktai tautos neį
pareigoja; bet gi, žinoma, sutartį 
negaliotinga daro taip pat ir p.J. 
Valio nurodyti prievartos ir grės
mės veiksmai. Suprantama, kad 
tokiose sąlygose pasirašytoji tarp
tautinė sutartis neįpareigotų ir 
konstituciniai veikusios vyriausy
bės nei jos atstovaujamos tautos 
ar valstybės. Geriau būtų buvę 
kalbamos sutarties suvis nepasira
šyti ir leisti Vokietijai atvirai vy
kinti jos okupacinius kėslus. Iš 
esmės, as nedaleidžiu, kad prievar
tos ir grėsmės veikimu sudaryti 
teisiniai aktai ką nors įpareigotų, 
nekalbant apie kaltininko atsak
omybę tokių aktų sudaryme.

Nežinia, kodėl p.J. Valys pri
mena Kybartų aktus ir kokią par
amą tuomi jis mano suteikęs tų 
aktų turėtojui. Rodos jau seniai 
laikas būtų panaši literatūra ati
dėti į šalį, nes jau ir VLIKas 1946- 
VI1-27 d. laiške p.L. nurodė savo 
nusistatymą tardamas, kad "Ky
bartų aktai, kuriais p.L. remia savo 
įgaliojimus neturi teisinės galios

Mano paskaitoje padarytas pri- 
(Nukelta į 4-tą psl.) ’

Broadcasting Commission.
LESSON 35, SATURDAY, 

28th February, 1953.
UNDER IN FRONT OF 

BEHIND MUCH MANY 
ENOUGH ABOUT

John: Is it Elizavetta’s birthday, 
Paul?

Paul: Yes, it is her 21st birthday.
John: So, that’s why it’s such a 

big party! What fun!
Mary: Now stop talking ... if 

Olga and Elizavetta will be here 
about eight . . .

Paul: About?
Mary: Near eight. A little be

fore eight or a little after eight— 
that is a few minutes to eight or 
a few minutes past eight.
Before the Party.

Mary: Cups and saucers, spoons 
. . How much milk? . . . I think 

you have about three pints here.
Paul: Yes, three pints. Is that 

enough for coffee?
Mary: Oh yes, that’s enough 

milk. Many people will drink 
black coffee.

These are only parts of the radio 
lessons. You can see that it is an 
easy and entertaining way of learn
ing English.

The radio lessons are broadcast 
at the following times from A.B.C. 
stations:

Metropolitan Stations
Very Easy Lessons (1-26) Satur

day, 12.45 p.m. (S.A. 12.15 p.m.; 
Perth 6WN, 7.00 a.m.)

Easy Lessons (27-52) Saturday, 
1.45 p.m. (S.A. 1.15 p.m.; Perth 
6WN, 7.15 a.m.)

Harder Lessons, Sunday. 7.45 
a.m. (S.A. 7.15 a.m.; Perth 6WN, 
7.30 a.m.

Country Stations
Very Easy Lessons (1.26) Sat

urday, 7.00 ajn.

Baltic Settlers in Australia
By the Hon. Harold Holt, Minister for Immigration

The Baltic people bold a particularly important place in Aus
tralia's post-war immigration programme. It was the people of the 
Baltic countries who in late 1947 and early 1948 formed the vanguard 
of the very great numbers of European migrants who were in the fol
lowing years to settle in this country.

The Australian people had 
never previously experienced an 
influx of European people into the 
heart of their community. There 
was the possibility that they might 
have resented the presence among 
them’ of non-English speaking 
people with different traditions, 
different languages and ways of 
life.

The Baltic people therefore car
ried a special responsibility. Their 
capacity to fit into the Australian 
pattern would influence the Aus
tralian attitude to migration as a 
whole. That they did this so well 
is now a matter of history and in 
doing so they paved the way for 
the considerable flow of European 
migration that was to follow.

Since the first group of Balts 
arrived at Fremantle in the 
"General Heintzelman" in Novem
ber, 1947, die Latvians. Lithu
anians and Estonians have played 
a significant part in many phases 
of Australian industry and devel
opmental work. Their work has 
added impressively to industrial 
output and in common with mi
grants from other countries they 
have assisted materially in over

The Communist Dove Has Blood On Its Claws
Sometimes history imitates art in a grotesque and 

terrifying manner, says the influential London publication, 
"The Economist,” in its issue of December 6, 1952.

The article continues: In that 
wistful city of Prague, where Kaf
ka wrote "The Trial," there end
ed last week a travesty of justice. 
Revolutionary leaders and Czech 
Communists whose lives had pass
ed between underground and bar
ricade, men who had survived Nazi 
tontine camps, rose before the 
judges of the People’s Courts to 
plead for their own death.

Incredible though it may seem, 
wives wrote letters to the august 
Court, demanding the execution 
of their husbands with the implac
able gravity of children playing a 
lunatic game. One of the sons of 
the accused, Thomas Frejka, wrote 
asking that his father, "a creature 
who no longer deserves to be called 
a man," should be executed.

The boy's letter closes on an ulti
mate note of horror: "I ask that 
this letter be shown to my father, 
and that, if possible, I may be 
given the opportunity to tell him 
personally what 1 have written in 
it.”

The mechanics of it all had 
been perfected 15 years ago during 
the great Moscow purge trials: the 
prosecutor screaming out against 
the accused, the defending lawyers 
asking the Court to forgive their 
temerity in undertaking the case, 
and the condemned pouring out 
their confessions in toneless ab
jection.

No moment, perhaps, was more 
terrible than on the last day, when 
the presiding judge asked whether 
the defendants wished to appeal. 
As one, tire 11 doomed men rose, 
and demanded that no appeal be 
allowed, and that the sentence of 
hanging be carried out at once.

Their demand was fulfilled two 
days ago. The Communist secret 
police have boasted that a man 
can be made to do anything after 
three weeks without sleep; ap
parently he can even be kept wake
ful enough to bring down the cur-

Easy Lessons (27-52) Saturday, 
7.15 a.m.

Harder Lessons, Sunday, 7.45 
a.m. (S.A. 7.15 a.m.; W.A. 7.S0 
a.m.)

Radio Booklets.
The radio lessons are printed in 

a booklet. You can have a booklet 
posted to you each month. Write 
to the Department of Education 
in the State where you live. The 
booklet is FREE.

You may also get information 
about EVENING CLASSES and 
CORRESPONDENCE LESSONS 
from the Department of Educa
tion.

coming the bottlenecks which were 
acting as a brake on our industrial 
expansion. Their contribution to
wards the output of steel, bricks, 
tiles, cement, household fittings 
and timber, and their work at on
site building enabled Australia’s 
home building programme to 
move swiftly forward.

They went into the factories and 
out into the open spaces to help 
with the building of our dams and 
weirs. They went to the great 
developmental work at the Snowy 
River; they went to our Woomera 
Rocket Range and to our defence 
establishments.

These early Baltic migrants also 
set the pattern for others to follow 
in their staffing of our hospitals 
and other institutions. Without 
this aspect of their work many hos
pitals would have been forced to 
reduce their scale of operation. 
Many of our places of accommo
dation would have had to close 
down.

At the same time these new
comers immediately set about giv
ing to the people of their new 
homeland gifts of artistry and 
special skills which they had

brought with them from their own 
older countries. I recall with 
pleasure the wonderful examples 
of handicraft—their leatherwork, 
inlaid wood carvings, weaving and 
silver jewellery which I have seen 
displayed at arts and crafts ex
hibitions. I have been to concerts 
given by distinguished artists from 
the Baltic countries and found 
much to applaud in their perfor
mances, particularly in thetr.folk 
dancing and folk music.

In the field of science they have 
also played their part. We know 
of geologists, agronomists and 
chemists from the Baltic countries 
working with our scientific and re
search organisations. Others at 
Universities in the various Statei 
are passing on their specialised 
technical knowledge to Australian 
students.

Australians have a great fond
ness for sports, and here, too, the 
Baltic people have made their 
mark, notably in basketball, table 
tennis, field games and boxing.

The first of our post-war Baltic 
settlers made a very favourable 
impression on the Australian com
munity. Thanks largely to this, the 
acceptance and assimilation 
300,000 other European migrants 
who followed them was a very 

'much easier process than it might 
otherwise have been. Their valu
able contribution to so many as
pects of our national life will long 
be remembered.

tain on his own life.
Stress has been rightly laid on 

the fact that 11 out of the 14 men 
on trial were Jews. The word 
"Jew" followed their names as the 
clerk of the Court droned out the 
death sentences. Now. from 
Czechoslovakia in the last few da/s. 
come reports of Jews and Jewish 
families committing suicide to 
forestall the anti-Semite modern 
totalitarianism.

It is doubly disturbing that this 
should happen in Prague, where 
Jews have long been in the fore
front of radical thought and poli
tics, and where the Jewis popula
tion suffered so deeply under 
Nazidom.

Various motives are being as
signed to the anti-Semitism of this 
blood-trial, which may soon be fol
lowed by that of other Jewish lead
ers, such as Anna Pauker in Ru
mania.

No doubt the Communists are 
wooing the Arab States; moreover, 
the Jews in the satellite countries 
have kept up a measure of contact 
with the West.

But the real motives behind this 
judicial farce are of a more funda
mental nature. As long as revolu
tions are in the dynamic, fluid, and 
creative state, gifts of the mind are 
prized ,and fearlessness of spirit is 
a prime weapon.

But when the revolutionary 
State has become the monolith of 
totalitarianism, when the bureau
crats and the political bosses con
solidate their power by exerting 
utter brutality and exacting un
questioning obedence, the free- 
ranging mind becomes a seed of 
peril.

Revolutions devour their own 
children or the leaders which gave 
birth to them; they have to murder 
their Girondists, their Radeks, and 
their Trotskys.

Again and again the Jews in 
Eastern Europe have maintained 
the heritage of rebellion out of 
which Communism springs; but 
now the Marxist paradise has been 
established, and those who have 
tasted of the fruit of knowledge 
and freedom must perish. Slansky 
and Clements are being murdered 
by the very Party which they help
ed bring to power.

The story is more appalling than 
that of Rajk or Kostov, because it 
took place in a cultured modern 
city, within short range of West
ern Europe, and amid a popula
tion familiar with democratic pro
cesses and ways of thinking. The 
Moscow purges and the mass trials 
and judicial murders in China 
profoundly disturbed the West,

but the ordeal has now come 
closer.

What can now remain of Wes
tern hopes of Titoism supposedly 
latent in the satellite countries? 
Russian soldiery are not patrolling 
the streets of Prague? yet this trial 

, took place without the slightest 
! symptom of resistance, and in that 
kind of unreal silence and accept
ance which Kafka so often describ
ed.

Moscow can be proud of its 
junior disciples .

At the very moment when the 
Communists are completing yet 
another stage in their assassination 
of the mind a Communist-spon
sored Peace Congress is being as
sembled in Vienna.

At the very moment when the 
sparks of intellectual restlessness 
and questioning are being stamp
ed out in the Soviet Empire, the 
Communists are drawing to 
Vienna a formidable galaxy of 
talent and intellect.

The measure of their success has 
been particularly noticeable in 
France, where men such as Sartre 
and Domenach, the editor of the 
Catholic "Esprit," have given their 
adherence to the Vienna platform.

That Paul Robeson should re
cord "peace" melodies for this 
congress, or that Picasso’s dove 
should be its symbol, is no longer 
astonishing; but that non-Cotn- 
munist artists and intellectuals 
from the West should fall into the 
trap cannot be dismissed as a mere 
sign of artistic naivete or philo
sophic confusion.

What is happening is both mon
strous and simple: the Commun
ists, even while they are killing 
free minds in those countries 
which have already fallen under 
their sway, are eager to use every
where else the capacity of free 
minds for criticism and doubt.

What would condemn a man to 
the gallows in Prague or W'arsaw 
may ensure him an honored place 
on the peace platforms of the Com
munist united fronts in Paris or 
Rome. It is the supreme gesture 
of contempt of the Commissar for 
the intellectual.

The Communists have nearly 
succeeded in pilfering the word 
"peace" out of the vocabulary of 
reason. The Vienna Congress rep
resents their most thorough at
tempt to corrupt the words “intel
lectual" and "liberal” into the 
shoddy counters of propaganda.

In some degree, that is the 
West’s own fault, for the counter
attack of the free mind has been 
too feeble. The liberal imagina
tion is attempting to fight con
spiracy and the degradation of 
man with doubt and self-scrutiny. 
Yeats’ famous words, "the best 
lack all conviction and the worst 
are full of passionate intensity," 
are still true of some intellectual 
and artistic circles in the West.
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NUSIĮ PČSTOCE
Vac. Tamošaitis.

V. ŽEMKALNIO KUDIRKOS SAJUDIS

PAMINĖTAS KAIPĖDOS KR, 
ATVADAVIMAS

Sy d n ė j u s . — Sausio 17 d. 
Milson’s Point salėje Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos Sid
nėjaus Skyriaus Valdybos inicia
tyva buvo suruoštos Klaipėdos 
krašto atvadavimo 30 metų sukak
tuvės. Minėjimas pradėtas giesme 
‘‘Lietuviais esame mes gimę”, 
kurių pianinu paskambino 15 
metų amžiaus pianistas R. Zak
arevičius. Susirinkimų atidary
damas ir primindamas dienos reik
šmę, Skyriaus pirmininkas H. Kur
aitis pakvietė tylos minute pager
bti žuvusius Mažosios Lietuvos 
veikėjus ir Klaipėdos krašto atvad
avimo dalyvius. J. Reisgys savo 
trumpoj paskaitoj vaizdžiai nuš
vietė, ką vokiečiai darė 1918 m. ir 
tebedaro dabar, kad Mažoji Liet
uva ir Klaipėdos kraštas būtų 
vokiškos žemės ir priklausytų Vok
ietijai. Nupasakodamas M. Lietu
vos lietuvių kovos kelią ir pastan
gas prisijungti prie Didžiosios Lie
tuvos, prelegentas kvietė visus lie
tuvius burtis į Mažosios Lietuvos 
Bičiulių D-ją, kurios tikslas be 
kita ko yra paremti Mažosios Lie
tuvos Tarybą moraliai ir mater
ialiai nelygioje kovoje prieš Klai
pėdos krašto vokietininkus. Taip 
pat prelegentas J. Reisgys kvietė 
paremti ir tos D-jos leidžiamą 
Vokietijoje laikraštį “Keleivį.” Po 
paskaitos R. Zakarevičius paskam
bino Mozarto "Prelude.” Sk. Pirm
ininkui Kuraičiui pasiūlius, susir
inkusieji pasveikino M. Lietuvos 
Tarybą. Minėjimas baigtas Tautos 

Taip-Antraip ir Dar Kitaip
(Atkelta iš 2 psl.)

minimas teisėtos tvarkos, kuria 
gali būti Respublikos Prezidentas 
pavaduojamas, p.J. Valio yra ber- 
eikalo laikomas teisines tiesos 
kraipymu ar noru kaip nors kitaip 
patį reikalą pavaizduoti. Jei Čia 
yra kuri nors kalte, tai ne tų as
menų, kuria teisingai aiškina prae
ities įvykius, o tų, kurie, neturin
čiais teisines vertės raštais nori 
pasiimti jiems nepriklausomus įg
aliojimus kalbėti ir veikti tautos 
vardu. Tuomi nepasitarnaujama 
valstybes tęstinumi, nes kol Lie
tuva yra skaitoma kaip teisiniai 
egzistuojanti valstybė Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir kitij pas
aulio demokratijų, tol jai jokie 
Kybartų aktai yra nereikalingi, 
nes jais nesudarysi vyriausybės; 
priešingu atveju ir visa panašių 
aktų tūkstantinė nieko negelbėtų.

Kad Australijos Lietuvių Ben- 
ruomenė neminėjo Lietuvos Vals
tybės konstitucijos 80 metų suk
aktį mano priminimu spaudoje, 
tai čia jos vadovybė parodė vien 
savo nusistatymą ir tiek; ji kartais 
ragina minėti visai nesvarbius pra
eities įvykius. Negalima peikti K. 
M. Instituto, kuris net dviejo- 
mis paskaitomis tokį Valstybės 
Konstitucijos sukakties minėjimą 
surengė. Turbūt p.J. Valys negin
čys kultūriniai auklėjančios vertės 
lenkų tautos kasmet švenčiamos 
1791 metų gegužės mėn. 3 dienos 
konstitucijos sukakties, nors ši 
konstitucija nebuvo įgyvendinta.

K. M. Institutas nepropaguoja 
jokios politikos, nes jo tikslas-tirti 
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Himnu. Po minėjimo akto susir
inkusieji jaukiai pasilinksmino, 
pasidalino mintimis prie p.p. Rei- 
gienės ir Virginingienės paruoštų 
sumuštinių. Pasilinksminimo metu 
surinkta M. Lietuvos Tarybai £11 
aukų; į M.L.B.D.-ją įsirašė 8 nauji 
nariai.—VySim.

PASISKIRSTYTA DARBU
Sydnėjus .—ALB Sydnėjaus 

Apylinkės visuotiniame narių sus
irinkime, įvykusiame 1953 m. sau
sio 18d., išrinktoji naują Valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirminin
kas—F. Sipavičius; vice-pirm.—P. 
Grosas, sekretorius — S. Pran- 
cuzcvičius; kasininkas—P. Antan
aitis ir pramogų ir kultūros reika
lams—J. Rugelis.

ALB Sydnėjaus Apylinkės nau
josios Valdybos adresas: Mr. P. 
Grosas, 35 Kingston Ave., Mort
lake, N.S.W. Tel.: UM6735.

Naujai išrinktoji Revizijos Ko
misija pasiskirstė pareigomis; pir
mininkas—V. Miniotas; sekreto
rius—M. Petronis; narys — A. 
Kutka.

Revizijos K-jos p-ko adresas: 18 
Brussells Str., Homebush.

Paieškojimas
Paieškau Antaninos Antanaitie

nės su sūneliu Romuku ir motina, 
gyv. D. P. Camp Wedel b. Ham
burg. Paskutinėmis žiniomis jos 
išvykusios į Australiją. Rašyti: 
Mrs. Agota Viščiūtė-Šuopienė, 700 
W.31st Street, Chicago 16, Ill., 
U.S.A.

lietuvių mokslą, literatūrą ir kul
tūrą ir dirbti aukštojo mokslo 
švietimo darbą, ką jis ir daro pagal 
turimas išgales. Jeigu p.J. Valiui 
nepatiko kurios nors K. M. In
stituto paskaitos, tai tas dar nedu
oda pagrindo daryti išvadą apie 
visą jo darbą, nes be dviejų jo re
cenzuotų paskaitų buvo 1951 
m. 12 paskaitij ir 1952 m. dar 6 
visai jo neminėtos (1952 m. ne
minėti paskaitininkai: A. Vaičaitis, 
J. Kalpokas, A. Zemribas-Zubras, 
P. Vaseris, V. Jakutis ir Br. Zumer
is) gal šiose paskaitose jis būtų 
galėjęs rasti ir naudingų bei pam
okančių minčių.

Pono J. Valio man primetamas 
A. Smetonos įžeidimas, tai yra vien 
kieno tai nervigkai-jautrios vaiz
duotės padaras. Savo paskaitoje aš 
neliečiau nei A. Smetonos veiklos, 
nei tuo labiau jo asmens. Į kieno 
tai išsišokimą mano duotas trum
pas atsikirtimas nesudaro jokio 
minėtino teigimo, o tuo labiau 
neigiamo kieno nors vertinimo. 
Jeigu būtų kalbama dėl A. Smet
onos vyriausybės darbų Lietuvoje, 
tai galėtų kilti klausimai jos san
tykių su Suvalkijos ūkininkais, su 
kitų pažiūrų veikėjais ir jos kryp
čiai svetimomis organizacijoįmis, 
su bažnyčia, ir tt., kas gal šiandien 
jo aplinkos žmonėms tikrai nesin
orėtų prisiminti. Tad p.J. Valio 
teigimas dėl A. Smetonos įžeidimo 
yra pigus nesusipratimas, tuo la
biau, kad P. A. Smetonai ir jo 
šeimai asmeniškai aš linkiu vien 
tik gera. P. V. Raulinaitis.

SVEČIAS IŠ ČIKAGOS
Sydnėjus. — Vykdydamas 

savo kelionę po pasaulį, Sydnėjaus 
lietuvius per. savaitę aplankė Čika
gos prekybininkas lietuvis-ameri- 
kietis Dan Kuraitis, gyvenąs J. A. 
V-ėse nuo 1913 m. Per. sekmadienį 
tuoj po pamaldų svečias Camper- 
downo parapijos salėje susirinku
siems savo tautiečiams atliko in
formacinio pobūdžio pranešimą. 
Tos pačios dienos vakarą svečias 
suruošė keliolikai Sydnėjaus lie
tuvių jaukų priėmimą, kurio metu 
jį pasveikino ALB Krašto Valdy
bos pirmininkas J. Vaičaitis, kun. 
Butkus, Sydnėjaus Apylinkės pir
mininkas inž. Sipavičius, inž. J. 
Grudzinskas— LASo vardu ir A. 
Plūkas — Skautų vardu. Visiems 
sveikinusiems svečias atsakė gražia 
lietuvių kalba. Pirmadienio vakarą 
Dan Kuraitis išskrido į N. Zelandi
ją, iš kur po kelių dienų—atgal į 
Čikagą. — jz.

LIET. GIMNAZIJA REMIAMA 
TOLIAU

Sydnėjus .— Bankstowno 
ir kitų vietovių lietuvių-rėmėjų 
būrelis pasiuntė Diepholzo Vas
ario 16-tos Lietuvių Gimnazijai už 
sausio mėnesį £13. Keturi rėmėjai 
aplinkybių buvo priversti nuo šio 
mėnesio aukos susilaikyti. Vienas 
rėmėjas, p. šurka, iš būrelio visai 
pasitraukė. Prisidėjo p. Pajauta 
Daukienė. Skelbiant ankstyvesnį 
būrelio sąrašą, per neapsižiūrėjimą 
p. Žigaičio pavardė liko iškreipta į 
į Grigaičio; p. Žigaitį atsiprašome. 
—T. Reisgienė.

PAMALDOS
Vasario 1 d. lietuviškos pamal

dos įvyksta Bankstowne St. Bren
dan’s bažnyčioje 8 vai. r. įprasta 
tvarka.

Vasario 8 d. lietuviškos pamal
dos Cabramattos lietuviams įvyksta 
M t. Pritchard bažnyčioje 8, 30 vai. 
Prieš pamaldas klausoma išpažin
čių. Kun. P. Butkus.

—
STALO TENISO VARŽYBOS
Vasario 1 d. Camperdowno salė

je tuoj pat po pamaldų įvyks 
Sporto Klubo Kovo stalo teniso 
vasaros turnyro finalinės žaidynės. 
Išaiškinus nugalėtojos, bus įteik
tos pirmosioms vyrų ir moterų vie
toms dovanos.

S. K. Kovas vasario 22 d. Cam
perdowno parapijos salėje šaukia 
Kovo narių ir sporto mėgėjų susir
inkimą.—S. S. K. Kovo Valdyba.

NAUDINGAS LEIDINYS 
SKAUTO VYČIO TAKU. 
Redagavo vyr. sktn. A. KRAUSAS 
Išleido Senųjų Skautų "Liepsno
jančios Lelijos" Židinys. 1952. Mel
bourne. Viršelis pieštas dail. 
Adolfo Vaičaičio, iliustracijos — 
A. Gabeco ir A. Vingio. 107 psl.

Padedamas sktn. V. Stašiskio, 
gyd. sktn. V. Kišono, psktn. R. 
Norvydo ir V. Neverausko, didelio 
patyrimo lietuviškos skautijos ug
dytojas A. Krausas paruošė ir ro
tatoriniu būdu išleido knygos for
mos leidinį, skirtą skautų vyčių 
organizacinei veiklai. Eilėje pas
kirų straipsnių aiškinama skautų 
vyčių paskirtis bei programa, pav
aizduojamas skautų ir vyčių judė
jimas pasaulyje bei Lietuvoje, aiš
kinama vyčių organizacija prime
namos vyčių tradicijos, išryškin
ama sporto ir meno reikšmė skau
tiškojo ugdymo sistemoje ir k. 
Visi straipsniai paruošti išsamiai 
ir su dideliu kruopštumu. Šis leid
inys pirmoj eilėj pasitarnauja liet
uviškojo skautų judėjimo organi
zatoriams. Sklandus skautijos idė
jos išaiškinimas ir praktikinės 
skautijos organizavimo žinios ypa
čiai bus naudingos jauniesiems 
tremties skautijos vadovams, kur
iems nebuvo progos įsigyti to skau
tijos darbo patyrimo, kurį senieji 
mūsų skautijos veikėjai patyrė Lie
tuvoje.—jk.

V. Žemkalnio KUDIRKOS 
SĄJŪDIS yra praplėsta paskaita 
apie varpininkų ir socialdemok
ratų veiklą spaudos draudimo lai
kais, skaityta Melbourno "Šviesos" 
Sambūrio susirinkime ir dabar iš
leista atskira 68 puslapių brošiūr
ėle.

Tiesa, kad autorius šiame leid
inėlyje duoda minčių ir faktų, 
kurie nebuvo plačiau žinomi bei 
gvildenami. Naudodamasis esama 
medžiaga ir savo prisiminimais, 
trumpai papasakoja apie lietuvių 
inteligentijos tuometinę pozityvis
tinę veiklą kovoje už kultūrinį ir 
politinį Lietuvos atstatymą. Visų 
lietuvių tikslas buvo atgavimas 
spaudos laisvės, bet šalia to nebuvo 
užmirštos ir kitos problemos, nag
rinėtos slaptoje spaudoje bei at
skirose organizacijose. Įvairių paž
iūri} žmonės ir grupės kovojo už 
bendrus tautos interesus ir toji 
kova, virtusi kova už politinę 
laisvę atnešė Lietuvai nepriklau
somybę.

Kalbant apie lietuvius pozity
vistus, būtų pravartu paminėti keli
ais žodžiais ir pačią pozityvizmo 
filqsof(iją. XIX a. pradžioje i,š 
Prancūzijos Auguste Comte paskle
istasis pozityvizmas, persimetęs 
vėliau ir į slavus, pripažįsta vien 
tik faktus ar mokslo griežtai nus
tatytus dėsnius, nepaliestus meta
fizikos ar teologijos. Comte skelbė, 
kad tik sociologija yra aukščiausias 
mokslas ir kad visas intelektualinis 
lavinimas būtų visuotinas, sintetin
is ir kad tarnautų bendrajam char
akteriui paneigiant nacionalizmą.

"Kiekviena tauta savo laiku kėlė 
pozityvistines idėjas ir jas taikė 
savo tautos žadinimo ir pažangos 
reikalams. (7 psl.)” Slaviškasis poz
ityvizmas turėjo daug įtakos V. 
Kudirkos pasaulėžiūrai ir jo sąjū
džiui, tačiau "... V. Kudirka, 
įmaišydamas tautybę, sukristali
zavo lietuviškąjį pozityvizmą . . .” 
bet savo programos pagrindinė
mis idėjomis liko ištikimas Comte 
teorijoms: vieningai ir išsižadant 
asmeninių reikalų kovoti sujung
tomis jėgomis su negerovėmis, pag
erinti ūkinę padėtį, atskirti tauty
bę nuo tikėjimo.

Kudirkos kovoje už šbcialinį są
jūdį varpininkuose pirmaisiais 
metais susitelkė ir kunigai ir so
cialdemokratai (55 psl.) Vėliau 
nuo to sąjūdžio, susikirtus ideolo
gijoms, atskilo kunigija, nes, pagal 
V. Zemkalnį “ . . . vieni buvo tikri, 
kad Bažnyčia neturėtų kištis į 
valstybinius, visuomeninius reika
lus, kiti, priešingai, bijodami, kad 
neišslystų iš jų įtakos minios, visu 
įžulumu pakrypo totalitariniu val
dymo keliu. (55 psl.)” Dar vėliau, 
1907 m., nuo varpininkų atskilo 
tautinė organizacija su Timu Vai
žgantu ir A. Smetona (62 psl.), o 
dar vėliau— 1926 m —K. Griniaus 
kovingumas palūžo ir jis kapituli
avo. “Tiesos, kiek jos mus liečia 
ir mums rūpi, yra tiesos tik mums, 
mūsų gyvenamam laikui ir aplin
kai. Kiekviena tų tiesų apsprend
žia mūsų veiklą tol, kol daugiau 
subrendęs pažinimas neišaiškina 
ir nepašalina tų mažų paklaidų, 
kurios iki šiol buvo pripažintoje 
tiesoje.” (57 psl.)

V. Žemkalnis sistemingai papa
sakoja sąjūdžio raidą, tik kai kur 
leidžia suabejoti skaitytoją dėl 
pačių biografinių punktų .Jis rašo: 
"... 1948 m buvau stačiai perblo
kštas, kai viename 'Šviesos' num
eryje perskaičiau rašinį apie Kud
irką, kuriame tarp kitko buvo paž
ymėta, kad jis kažkokius lenkų 
veikėjus buvo įskundęs rusams, o 
išmestas dėl riaušių iš universiteto 
asmeniškai padavęs carui labai 
nusižeminančia forma malonės 
prašymą. Iš kur paimti tie kalti
nimo šaltiniai niekam nėra žin
oma." (15 psl) ir " . . . liūdna, 
kad ir tremtyje vėl atsiranda tokių, 
kurie skelbia niekuo neargumen
tuotus teigimus api Vincą Kud
irką. Dar skaudžiau, kad tai buvo 
atspausdinta 'šviesoje,' taip arti
moje varpininkams spaudoje. Žin
oma, ir čia gal būta jaunuolio at- 

Vytautas Žemkalnis. KUD
IRKOS SĄJŪDIS, 68 psl. 
Viršelis dail. V. Simanke- 
vičiaus. Išleido Sambūrio 
"Šviesa” Melbourno Sky
rius. Spausdino Australijos 
Lietuvio Leidykla, 1952 m.

sakomybės stokos padarinys." (16 
psl.)

Šitas “jaunuolis” yra. A. Merke
lis (spėju, kad tai Aleksandras Mer
kelis, Tumo Vaižganto monografi
jos autorius, buvęs Lietuvos Aido 
bei Mūsų Vilties redaktorius). 
1948 m. "šviesos” žurnalas Nr. 6 
savo 13 puslapyje atspausdino jo 
fragmentą iš parašytos monografi
jos apie Vincą Kudirką, kuriame 
pasakoja, kad V. K. per Gabrielių 
Oleškevičių suėjo į santykius su 
slapta lenkų socialistų partijos 
“Proletariat” kuopele ir perrašin
ėjo jiems dalį Markso “Kapitalo.” 
Vieno rusų žandaro-šnipo įskųsti, 
V. K. su kitais už tai buvo suimtas. 
Per tardymą pasakęs Oleškevičiaus 
ir Razumeičiko pavardes. Dėl sto
kos pakaltinimo VK. po 2 men. 
buvo paleistas ir pašalintas iš uni
versiteto. 1887 m Varšuvoje carui 
Aleksandrui III įmeta į karietą 
voką su prašymu ir po poros dienų 
priimamas atgal į universitetą.

Sunku būtų apkaltinti A. Mer
kelį gandų skleidimu, nes Kudirka 
visgi domėjosi materializmo pag
undomis ir simpatizavo socialis
tams, todėl galėjo su jais ir pak
liūti.

Kitoje vietoje V.ž. sako: "... 
to darbo (‘vanntojo’) ėmėsi nenu
sisekę veikėjai ar leteratai, kaip 
kauniškis (spaustuvės darbuotojas) 
Jonas Strazdas, Liudas Gira ir 
pan.” (16 psl.)

"Nenusisekusių veikėjų ar lįt-

PHILIPS 

PRANAŠIA USIAS 
AUSTRALIJOS
NEŠIOJAMAS RADIJAS

Štai, yra paskutinis Philipso įnašas tiems, kurie reikalauja 
iš savo nešiojamo radijo aparato geriausio veikimo. Šis apara
tas yra daug galingesnis, daug patogesnis ir pranašesnis už 
betkurį ligšiol buvusį. Gražiai atrodanti nedūžtanti aliu
mininė ar plastinė dėžė. Įmontuoti (ir apsaugoti) dvigubi 
voliniai reguliatoriai. Originali “akies voko” principo veikianti 
skalės apsauga, kuri kartu veikia kaip įjungėjas ir išjungėjas, 
įmontuota lastinė dviejų krypčių antena. Ilgiau tarnaujančios 
baterijos. Apžiūrėk ir pasiklausyki Naujasis Philipso nešio
jamas radijas yra aparatas, kurį Jūs norite turėti.

Tad . . . Pamatyk ir pasyklausyk naująjį 6 lempų, veikiantį 
su baterija ir prie elektros tinklo, Philipso nešiojamą radijo 
aparatą, kurį Jūs galite naudoti savo bute ir lauke.

PHILIPS

THE ROYALTY AMONGST RADIO

I eratų” bei "spaustuvės darbuotojų* 
etiketę būtų galima daug katr 
priklijuoti. Jonas Strazdas buv< 
"Vilties" bendradarbis, išvertė ( 
lietuvių kalba Prūso Faraoną 
daugelį dramos veikalų (LR Kai 
endorius, 125 psl.) o Liudas Gira 
rašė eilėraščius, antologijas, 
dramas, kritikos raštus; buvo cen- 
zorius Švietimo M-jos Knygų Leid
imo Komisijoje.

Baigdamas norėčiau pasakyti, 
kad šiame leidinėlyje papasakoti 
anų laikų lietuvių tremtinių par
tiniai susiskaldymai ir rietenos 
yra geri pavyzdžiai, kaip nereikia 
daryti šių dienų moderniškoje 
tremtyje. Šiandien pavienio as
mens išsaugojimas ir auklėjimas, 
o ne bendruomenės, turėtų būti 
svarbiausiu veiksniu kovoje už eg
zistenciją ir tautos prisikėlimą; 
Jeigu plytos geros, bus geras ir 
pastatas!

ENGLISH & 
FOREIGN BOOKSHOP 
SYDNEY: 28 Martin Place

(Ground Floor) 
BRISBANE: AMP Lane

(Off Edwards Street)
Mūsų knygynuose galite 

pasinaudoti didžiausiu pasi
rinkimu geriausių ir naujau
sių KNYGŲ įvairiomis kalbo
mis: anglų, vokiečių, rusų, 
prancūzų, lenkų ir visomis 
kitomis kalbomis.

Toks pat pasirinkimas ir 
įvairių ŽURNALŲ. Reika
laukite mūsų katalogų.

Jau pradėjo veikti ir LIE
TUVIŠKŲ KNYGŲ SKY
RIUS. Reikalaukite KATA- 
LOGŲ.
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