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Šv. KAZIMIERO Kankinamos Tautos Vardu
VL1KAS VASARIO 16 D. PROGA PASIUNTĖ JAV-IŲ PREZI

DENTUI EISENHOWERIUI IR VALSTYBĖS SEKRETORIUI 
DULLESUI TOKIO TURINIO TELEGRAMAS:

“Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, susirinkęs pami
nėti Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės paskelbimo 35-tas 
metines, reiškia Jums, Pone Prezidente, savo giliausią padėką už Jūsų 
drąsią politiką prieš sovietini imperializmą ir Jūsų tvirtą nusistatymą 
Sovietų pavergtų tautų atžvilgiu.

Kankinamos ir kenčiančios lietuvių tautos vardu, kuri 1940 m. 
buvo viena iš pirmųjų Sovietų agresijos aukų, mes užtikriname Jus, 
Pone Prezidente, kad lietuviai ir kitos baltų tautos yra su Jumis.

Milijonų kankinamų vaikų, moterų, senelių ir mūsų kasdien 
žudomų vyrų vardu, mes prašome Jūsų pagalbos. Visos mūsų viltys 
sudėtos j Jus ir į kilnią Jūsų vadovaujamą Amerikos tautą. Mes 
maldaujame Aukščiausiojo, kad Jus stiprintų ir suteiktų Jums jėgų

Jūsų pasiryžimams tęsėti.”
“Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas Lietuvos Respubli

kos Nepriklausomybės paskelbimo 35-tų metinių proga, reiškia 
Jums, Pone Valstybės Sekretoriau, savo giliausią padėką už Jūsų 
parodytą ypatingą dėmesį Sovietų pavergtų tautų išlaisvinimui.

Lietuvių tauta — pavergtoje tėvynėje ir laisvajame pasaulyje — 
deda visas savo viltis į Jungtines Amerikos Valstybes. Ji tikisi, kad 
teisingumas ir laisvė triumfuos vadovaujant garbingam Prezidentui 
Eisenhoweriui ir Jums, Pone Valstybės Sekretoriau. Milijonai Sovietų 
priespaudos pavergtų žmonių laukia progos, kada galės pradėti naują 
laisvą gyvenimą.”

Nauji neramumai Persijoje
TEHERANAS. — Ryšium su 

nesutarimais dėl kai kurių minis-. 
terio pirmininko Mossadeqo žygių,, 
Persijos šachas buvo apsisprendęs ‘ 
išvykti kuriam laikui į užsienius 
“sveikatos sumetimais”, šachui 
palankios persų minios, supratu- 
sios, kad toksai išvykimas galėtų 
būti labai naudingas ministeriui 
pirmininkui Mossadequi, susirinko 
prie šacho rūmų ir reikalavo, kad 
šachas niekur iš krašto nevyktų, 
kai tuo pačiu metu šachą aplankė 
tam tikra parlamento delegacija. 
Po šios apsilankymo šachas išėjo 
ir pranešė demonstruojančioms 
minioms, kad jis pakeitė savo nu
sistatymą ir nutarė į užsienius ne
bevažiuoti. Didžiulis masių prita
rimas šachui labai susilpnino minis- 
terio pirmininko Mossadeqo po
zicijas ir taip pat iššaukė prieš jį 
minių demonstracijas. Mossadequi 
net teko pabėgti iš jį atakuojan
čios minios per užpakalines duris

tevilkint tik pižamą. Tarp Mossa- 
deqo šalininkų prie kurių prisidėjo 
ir Persijos komunistai, įvyko visa 

' eilė gatvės grumtynių, kurių 
metu vienas žmogus žuvo ir daug 
liko sužeistų. Prieš Mossadeqą 
šiuo metu eina ir paslaptingasis 
Persijos religinis pranašas Kas
hani, kuris persų masėse yra labai 
{įtakingas. Demonstruojančių ma
sių judėjimas per. savaitę įrodė, 
kad šachas savo tautoje turi sti
presnes pozicijas, kaip diktatūri
nėmis užmačiomis besireiškiąs 
minister is pirmininkas Mossadeqas. 
I skirtingų šalininkų stovyklas pa
siskirstė ir kariuomenės daliniai 
nors Mossadeqas ir suskubo pa
keisti ligšiolini kariuomenės vadą, 
o taip pat ir policijos vadą, sau 

palankesniais smenimis. Persijai 
šiuo metu ar netolimoje ateityje 
gręsia tikras pilietinis karas, nes 
pastarieji neramumai yra tik ta
riamai numalšinti.

Europai sunku susitarti

GARBEI
šį sekmadienį minime šv. Kazi

miero — Lietuvos Globėjo šventę. 
Lietuvoje toji šventė buvo drauge 
ir tautinė, ir bažnytinė. Kažkodėl 
čia mes bažnytines šventes išskyrė
me ir pavedėme tilktai kapelio
nams ir parapijoms, užmiršdami, 
kad kiekviena šventė neša mums 
dvasinio atsigaivinimo, nesvarbu, 
ar mes būsime bretoniško tikėjimo 
ar šliupiškos antireliginės kovos 
fronte. Tačiau ir pats dr. šliupas 
nebuvo aklas fanatikas, jeigu su 
religija buvo siejami tautiniai 
reikalai. Antai, prieš Pirmąjį 
Didįjį Karą Amerikoje su kunigu 
Burba arba Miluku organizavo 
lietuviškas parapijas, bendradar
biavo su tais žmonėmis, kurių pa
saulėžiūra ir nusistatymai Bjuvo 
jam priešingi, bet tai darė vardan 
Lietuvos ir pačios lietuvių tautos. 
Panašių pavyzdžių mes galime 
priskaičiuoti daugybę, šv. Kazi
miero šventė tikintiosiems yra 
religinio susikaupimo diena, gi 
visiems lietuviams — tautinės 
ambicijos šventė. Juk jis šalia to, 
kad šventasis, yra pirmoj eilėj lie
tuvis, iškėlęs lietuvių ir Lietuvos 
vardą Vakarų pasaulyje.

Gyvendami už savo tėvynės ribų, 
šventes, jų apeigas, minėjimus 
laikome tais pagrindiniais aksti
nais, kurie dar gali palaikyti mu
myse tautinę dvasią ir pakurstyti 
kasdienos nustelbiamą sąmoningu
mo šviesą. Ir juo labiau mes gilin
simės į jų prasmę ir jų tradicinį va
idmenį mūsų tautiniame gyvenime, 
juo daugiau mes laimėsime savo 
dvasiniam gyvenimui. Ne viena 
duona žmogus gyvas. Mes tai du
onai paskiriame daugybę laiko, ir 
tik nedaug dienų pašvenčiame 
savo dvasios pasauliui, kuris kaip 
tik padaro žmogų žmogumi. Tik 
žmogus iš visų kitų žemės būty
bių reikalauja daugiau, negu duo
nos. Gi mes turim išlikti, ne vien 
tik žmonėmis, bet ir lietuviais. 
Jeigu mes tokiais neįstengiame pa
sirodyti kasdienybėje, būkime lie
tuviais bent švenčių metu, nepai
sant, ar jos tautinės, ar bažnytinės. 
Mes ir bažnytines šventes mokė
jome švęsti specifiniu, lietuvišku 
būdu. Jeigu mes mokame įvertinti 
ir pagerbti tuos lietuvius, kurie 
mokėjo iškelti pasaulio akyse ir pa
gerbti tuo pačiu savo tautą, tai 
juo labiau toji pagarba dera ir tam 
vieninteliam mūsų šventajam, ku
rio atminimas siejasi su visa eile 
lietuvių tautos laimėjimų.

šv. Kazimiero šventės proga pab
rėžtina, kad tokio pobūdžio šven
tės mums, lietuviams, yra reikš
mingos, nes per jas mes palaikome 
gyvą kontaktą su savo tradicijo
mis ir bent dalį jų šiose sąlygose 
išlaikome, švęskime savo šventes 
su priderama rimtimi ir atsidėji
mu, švęskime visi, nes juo daugiau 
turėsime švenčių ir minėjimų, juo 
dažniau pasijusime lietuviais. Jei
gu mes kasdieniškame gyvenime į- 
siliejame į bendrą aplinkos masę, 
nesiskirdami nuo visų kitų, tai 
bent švenčių metu užsivilkime lie
tuvišką drabužį ir mokėkime jį iš
laikyti nesuteptą.

V. Kikilis.

LONDONAS. — Kaip* praneša 
A.A.P., vasario 28 d. Jugoslavija, 
Graikija ir Turkija pasirašė su
tartį, deklaruojančią, kad trys 
pasirašančios valstybės gins savo 
laisvę bendromis jėgomis ir kartu 
bandys spręsti savo saugumo klau
simus. Vakaruose šis paktas kom
entuojamas ta prasme, kad Jugo
slavija tokią sutartį pasirašydama 
dar labiau priartėjo prie Vakarų.

PARYŽIUS. — Kalbėdamas sa
vo partijos tautiniame susirinkime, 
generolas de Gaulle labai griežtai 
pasisakė prieš Europos Gynybos 
sutartį, pagal kurią turėtų būti 
leidžiama Vokietijai atsiginkluoti 
ir dalyvauti bendroje Europos 
armijoje. Po jo kalbos degaulistų 
taryba priėmė rezoliuciją, smer
kiančią Europos Gynybos sutartį, 
kaip priešingą Prancūzijos kons

Kietai kaltina Sovietus
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų Organizacijos atstovams 
susirinkus posėdžiams, Jungtinių 
Amerikos Valstybių delegacijos 
pirmininkas H. C. Lodge labai 
aštriai pasisakė Politiniame Komi
tete apie tai, kad Sovietų Rusija 
nori prailginti karą ir sąmoningai 
kliudo pasiekti Korėjos kare taiką. 
Lodge išvardijo visą eilę faktų, 
įrodančių Sovietų Rusijos teikiamą 

I pagalbą Korėjos komunistams. Lo
dge paminėjo, kad Sov. Rusija 
teikia net lėktuvus, artilerijos pa
būklus ir kitokius ginklus. Korėjos 
komunistai turi 2500 lėktuvų, 
kurių pusę sudaro sprausminiai 
lėktuvai, visi gauti iš Sov. Rusijos. 
JAV delegacijos pirmininkas Lod
ge pabrėžė, kad Sovietų Rusijos 
delegacijos nariai negali nuneigti 

titucijai ir įgalinančią Vokietijos 
Wehrmachto atgaivinimą. Prieš 
šią sutartį pasisakė ir Vakarų 
Vokietijos Socialdemokratų parti
ja. Pereitą savaitę buvo susirinkę 
šios sutarties reikalu tartis Pra
ncūzijos, Vakarų Vokietijos, Itali
jos, Olandijos, Belgijos ir Liuks
emburgo užsienių reikalų minis
terial, tačiau jie išsiskirstė nepriė
ję jokio susitarimo.

šių faktų. Jis dar pridūrė, kad 
UNo pajėgoms šiuo metu Korėjo
je tenka kovoti ne su menku loka
linio pobūdžio priešu, bet su mil
žiniškais komunistinės Kinijos 
žmonių ištekliais, kuriuos remia 
visas sovietinis pasaulis. Po 
Lodges kalbos Politinis UNo 
Komitetas atmetė Sovietų Rusijos 
reikalavimą, kad į šias diskusijas 
būtų įsileisti šiaurės Korėjos at
stovai.

KOMETOS AVARIJA
KARACHI. — Sprausminį lėk

tuvą' Cometą, pakylantį iš Kara
chi aerodromo, ištiko avarija ir 
lėktuvas visiškai sudegė kartu su 
11 įgulos narių. Tai buvo vienete 
moderniausių pasaulio keleivinių 
lėktuvų . Jis skrido iŠ Londono į 

Sydnėjų.

Stalinas-mirties patale
MASKVA. — SOVIETŲ RADIJAS IR SPAUDA OFICIA

LIAI PRANEŠĖ, KAp SOVIETŲ RUSIJOS MINISTERIS PIR
MININKAS IR KOMUNISTŲ PARTIJOS GENERALINIS SEKRE
TORIUS JOSIFAS VASIRIJANOVI'ČIUS . STALINAS LABAI 
PAVOJINGAI NUO PEREITO SEKMADIENIO VAKARO SERGA 
IR GULI NETEKĘS SĄMONĖS. JO SMEGENIS IR DALĮ KŪNO 
YRA IŠTIKĘS PARALIZIUS.

Daugiau paramos Arabams
VAŠINGTONAS. — Naujoji 

Eisenhowerio vyriausybė ruošia 
planą, pagal kurį JAV daugiau 
dėmesio kreips į arabų pasaulį ir 
sumažins visokeriopą paramą 
Izraelio valstybei. Trumano vyri
ausybė protegavo Izraelį prieš ara
bus. Per paskutinius ištisus sep- 
tynius metus Trumanas Syrijai, 
Lebanonui, Egiptui, Irakui ir Jor
danui visiems kartu suteikė ekono
minės pagalbos už 229 milijonus 
dolerių, tuo tarpu kai vien Izra
eliui per keturis metus buvo su
teikta 276 milijonai dolerių. Nau
joji JAV vyriausybė pirmiausiai 
yra linkusi suteikti Egiptui 11 
milijonų dolerių paramą. Toliau 
bus rūpinamasi ir arabų tautomis, 
teikiant joms ekonominę pagalbą. 
JAV sieks suburti Egiptą ir arabų 
pasaulį į vidurinių rytų gynybos 
sąjungą,

J£®Kt/PUOTQ7£
Vt+ LIETUU07E
SKURDAS KAUNE. - Atsira

do labai daug elgetų. Ypačiai daug 
elgetų renkasi ties bažnyčiomis. 
Jų tarpe labai daug vokiečių. El
getas dažnai sugaudo ir transpor
tais po 150-200 išgabena į Rytprū
sius. Tačiau po kiek laiko jie vėl 
sugrįžta. Kauno ligoninėse paste
bimas didelis maisto ir vaistų trū
kumas. Gydytojų personalą dau
giausiai sudaro rusai. Ligoninėse 
nuolat pasitaiko tarnautojų nesą
žiningumas - vagystės.

BOLŠEVIKINIS RADIJAS 
TREMTINIAMS. — Kasdien nuo 
15,30 iki 16 vai. Vokietijos laiku 
Vakaruose esantiems tremtiniams 
prabyla bolševikinis radijas, skelb
damas “Laidą lietuviams 
esantiems už tėvynės ribų”. Pir
mauja žinios iš kitų Sovietų Są
jungos kraštų. Daug pranešinė- 
jama apie streikus ir sukilimus 
Vakarų pasaulio kraštuose. Kaip 
paprastai, visos perduodamos 
žinios grindžiamos melu. Praneši
mai pradedami pirmąją pastraipa 
“Leiskit į Tėvynę”.
36000 KOMUNISTU. — Visuo
tiname komunistų partijos suva
žiavime buvo pranešta, kad Lie
tuvoje yra 36000 komunistų parti
jos narių. Tai sudaro 1,2% visų 
Lietuvos gyventojų. Pastebėta, 
kad Lietuvon pergabenti rusai 
tuoj susirašo į komunistų partiją, 
kurie tokiu būdu ir sudaro dides
ne dalį partijos narių. Tuo tarpu 
Latvijoje komunistų yra 2,39% ir 
Estijoje — 2,69% visų gyvento
jų.

STIPRINAMI PASIENIAI. — 
Paskutiniais 1952 m. mėnesiais 
išilgai Lietuvos ir Lenkijos Ryt
prūsių sienos sustiprintos MVD 
sargybos. Spalio mėnesį įvyko 
keletas susirėmimų su partizanais. 
Žiauriai buvo krečiami pasienio ir 
panemunių kolūkiai. I panemunie- 
čius buvo nukreiptos represijos 
dėl to, kad bolševikai mano, jog

RANGOON AS. — Burmietis 
sargybinis sunkiai sužeidė pirmąjį 
Sovietų Rusijos ambasados sekre
torių M. M. Anikiną ir ambasa
dos daktarą M. Barbizą, kai 
įvažiavusi į draudžiamą karinę 
zoną jų vairuojama mašina tris
kart įspėjama nesustojo. Sargy
binis paleido į nestojančią po 
trečio įspėjimo mašiną eilę šūvių 
iš automatinio ginklo. Sunkiai su
žeisti Sovietų ambasados valdin
inkai - buvo nugabenti į ligoninę. 
Vienas ambasados tarnautojų 
atsistojo prie sužeistųjų 
palatos durų, griežtai saugodamas, 
kad niekas negalėtų įeiti ir kalbėt! 
su sužeistaisiais. Prie sužeistų 
Sovietų ambasados tarnautojų 
nebuvo prileisti ir spaudos at
stovai.

partizanai naudojasi Nemuno 
laivinkystės laivais bei sieliais. 
Labai žiauriai elgėsi MVDistai, 
ieškodamoi partizanų, su gyvento
jais lenkų pasieniuose. Net vaikai 
buvo mušami, kad tie išduotų tuos 
vaikus, kurie buvo panaudoti ry
šiams su partizanais. Pranešama, 
kad MVDistai šios akcijos metu 
užmušė apie 30 ir sužeidė apie 50 
žmonių.

MOKSLAS GIMNAZIJOSE. — 
Lietuvos gimnazijose šiuo metu 
mokiniai mokomi rusų, vokiečių ir 
anglų kalbų. Į gimnazijas priima
mi baigusieji 4-rių metų pradinę 
mokyklą. Gimnazijose mokiniai 
raginami stoti į Raudonąją Armi
ją. šiuo reikalu propaganda pa
skutiniu metu ypatingai susti
printa.

GYVENIMAS MARIJAM
POLĖJE. — čia dabar priskai- 
toma 5000 gyventojų, kurių ma
žiausiai penktą dalį sudaro rusai 
valdininkai ir karininkai su šei
momis. Miestas skęsta purvy
nėse. Gatvės išvažinėtos ir grindi
nys išdaužytas. Vytauto gatvės 
kareivinėse stovi rusų pėstininkų1 
dalinys. Kitoje gatvės pusėje gyve
na karinkų šeimos, kurių butai 
aprūpinti išvežtųjų “liaudies 
priešų” baldais. Karo sugriauta 
ligoninė atstatyta, tačiau gyven
tojai labai jos vengia, žinodami, 
kad tėn labai bloga su maistu ir 
vaistais. Pirmadieniais, trečiadi
eniais ir šeštadieniais vyksta tur- 
gai, kuriuose stumdosi labai daug 
milicininkų ir sovietinių polici
ninkų.

BAŽNYČIOS TEBELANKOM- 
OS. — Nepaisydami aštrios an
tireliginės propagandos ir grąsi- 
nimų, žmonės gausiai lanko ba
žnyčias. Kadangi daug kunigų 
išvežta, tai daugelyje vietų vie
nam kunigui tenka aptarnauti po 
kelias parapijas. Bažnyčių varpai 
skamba toliau, ir žmonės tikisi,

Stalinui 
pranykstant...
Išleidžiant iš spaustuvės šį Mū

sų Pastogės numerį, dar nebuvo 
susilaukta oficialaus pranešimo 
apie Stalino mirtį. Nieko nuosta
baus nebūtų, jei mūsų skaitytojai, 
vartydami savo rankose šį numerį, 
jau būtų ką tik painformuoti apie 
įvykusią Stalino mirtį. Dar pas
kutinėmis šios savaitės dienomis 
Stalinas jau gali būti virtęs tuo, 
kuo šiandien yra laikomas Atila, 
Neronas ar Hitleris.

Stalino mirtis būtų daugiau 
traktuojama, kaip natūralus gam
tos veiksmas, turint galvoje jo 73 
metų amžių.šiuo metu jam gulint 
merdėjimo patale, viso pasaulio 
politiniuoe sluogsniuoe su nepap
rastu įtempimu diskutuojamas 
klausimas — kam pasitarnaus 
Stalino mirtis: pasaulio taikai ar 
Trečiajam Pasaulio Karui. Daugis 
Vakarų pasaulio politikų tikisi, 
kad Stalino mirtis gali iššaukti 
Sovietų Sąjungos vidaus gyve
nime kokių varžytinių dėl jo pa
likto valdžios titule, o tai ' jau 
būtų laikoma nauda pasaulio tai
kai; kiti politikai vėl mano, kad 
pasaulio taika nieko gero tokia 
proga nelaimės, nes Stalino įpė
diniu gali būti paskirtas kur kas 
jaunesnis ir net kietesnis bolše
vikas, kaip patsai jo kūrėjas. Kai 
kurie anglosaksų politikai, pagar
biai prie Stalinp mirties patalo 
stovėdami,, jau net graudenąs!, kad 
Stalinas buvęs tasai didžiųjų So
vietų . Rusijos vadovų, kuris 
nesiekęs šaltojo karo-..* paversti 
šaudyklių ir pabūklų kalba. Girdi, 
galimi jo įpėdiniai — Molotovas, 
Malenkovas ir Berija — yra ;kur 
kas nekantresni ir labiau palinkę 
į ugninį karą.

Galimą ar jau įvykusią Stalino 
mirtį lietuviai pasitinka su santū
rumo jausmais ir blaiviomis aki
mis. Lietuviai senai gerai žino, 
kad pražūtingoji bolševizmo si
stema per laisvojo pasaulio neap-, 
sižiūrėjimą ir patogumų pamė
gimą yra perdaug giliai įleidusi 
šaknis, kad dėl vieno, kad ir svar
biausio, jos vadų natūralios mir
ties iš esmės pasikeistų. Užsli- 
epsnoti pigiu optimizmu Šia proga 
nėra rimtesnio pagrindo. Lietuviai 
puikiai žino, kad bolševizmo pra
gaišties sunaikinimui yra reika
lingi jėgos veiksmai, 
bet ne vizitinių kortelių pasikei
timai.

Mus, lietuvius, domina ne Sta
lino mirties faktas, bet siaubingo
jo jo kūrinio — bolševizmo galas. 
Fizinis Stalino išnykimas iš Krem
liaus rūmų greičiausiai tik tiek 
bepakeis Maskvos veidą, kad 
šalia Lenino bus pastatytas nau
jas mauzoliejus. Tokiu atveju 
Vakarų pasaulis turės per vis 
geriausios progos įsitikinti, kad 

1 bolševizmas nėra demokratinės 
mados padalas, bet pražūtingai 
visam pasauliui gręsianti krimi
nalinio pobūdžio sistema, su kuria 
reikia kovoti ne tuščiomis vilti
mis, ne pigiais samprotavimais ar 
atsilikusios diplomatijos kurtuazi
jomis, bet jėga paremtu veiksmu.

Ir juo greičiau toksai veiksmas 
prasidės, juo naudingiau bus lasvo- 
jo pasaulio gerovei.

Vakarų pasaulio muziejus© šiuo 
metu dar galėtų atsirasti vietos 
dviem Kremliaus mauzoliejams, 
tačiau gali susidaryti labai apgai
lėtina padėtis, jei metams po metų 
slenkant tokių mauzoliejų Kremliu
je atsirastų daugiau. MUl^DUS.

kad ateis diena, kai bus skelbiama 
apie vergijos galą ir naujo laisvo 
gyvenimo pradžią.

1
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AUKSAS, PLIENAS IR PROTAS

vadovauti laisva-

liepos 
Sunday

mėnesio
Herald” 
pasirod- 

“America

europiečių persiimtas jūsų komik-. ace Sutton rasinio “Tramnsatlan- 
sų skonis, jūsų filmos, jūsų kapsu- tic Travel: 40000 Diplomats on the 
linio pobūdžio žumalizmas ir krimi- ' Loose”. — Tasai autorius teigia, 
naliniai aprašomai tikrai gąsdina kad daugumas amerikiečių, ypatin- 
Europos šviesuomenę, kuri visa1 gai pirmosios klasės keleivių, lie
tai laiko grėsme rimtam mintijimui kasi nuošaliai nuo Europos “kūno 
ir nesavanaudiškam menui. Ir ture-į ir dvasios”, Jiš aprašo vieną ame- 
dami prieš tai nenuginčyjamą įro- rikietį, kuris įeina į vieno moder- 
dymą, kad mokslinis žmogaus išra-, niausiu Paryžiaus viešbučių elegan- 
dingumas yra nustojęs savo gero-(tiška restoraną, stebi 50—60 valgių 
sios prasmės, jie suverčia visą kai- sąrašą ir, pagaliau, purtydamas sa- 
tę dėl apgailėtinų technologijos re- vo galvą, užsisako “kumpį su kiau- 
zultatų ties jūsų durimis ir laiko šiniais”. Užsakytas valgis pateikia- 
jus robotų tauta, kuri karštligiškai mas jam su puikiomis prancūziško 
trokšta įvesti standartizaciją į to-' patarnavimo išmonėmis. Amerikie- 
limiausius pasaulio kampus. Ta-.tis pažvelgė į prancūzišku būdu pa- 
čiau, jeigu intelektualai griežtai at- , ruoštus kiaušinius, pasikabino pri
meta Amerikos vadovavimą mo-' ną šakutę ir, sudėjęs visa tai į savo 
dėmiam pasauliui, tai daugumas burną, atsisuko į greta sėdintį sa- 
europiečių priimtų tai neryžtingai vo tautietį: “Tie žmonės, a goddam, 
ir nenoriai, - teigia Raymond Aron J nemoka pagaminti kiaušinių...” .. 
—Gi tokio neryžtingumo ir neno-! Vargu ar Lewis Galantiere, ame- 
ro būtų kur kas mažiau, jei ame- ‘rikietis, su savo knyga išsprendė 
rikiečiai nesispirtų, kad likusis pa-j šių dienų pasauliui rūpimą proble- 
saulis pasidarytų toks pat, kaip jie, mą. Dabartinį pokario pasaulį per- 
ir jeigu europiečiai galėtų susivok- tvarkė anglosaksinių valstybių ko- 
ti, koksai balsas iš perdaug gausių lektyvas su vyriausiais partneriais 
Vašingtono balsų tikrai atstovau- I priekyje — JAV ir Anglija. Iš jų 
ja amerikiečių tauai. Į išplaukė pasaulio pertvarkymo iš-

Denis de Rougemont, šveicarų Į mintis, ta pačia išmintimi pasaulis 
moralistas, pirmiausiai primena, ir toliau rikiuojamas. Tiksliau bū- 
kad daugelis europiečių praktiška- tų, jei šis klausimas būtų labiau 
me gyvenime nebesivadovauja to-. išplėstas - Ar tinka anglosaksų iš- 
liau papročiais ar tikėjimo princi- 'mintis laisvojo pasaulio vadovavi- 
pais. Tai juose sukėlė gilų jausmą *mui? Ar iš viso gali būti įmanoma 
nuolatinės nerimasties, dvasios vie- bent kokia išmintis be klasikinės 
nišumą, besieliškumą, netekimą Vakarų Europos — tikrojo žmoniš- 
atsparos į sielą, bažnyčią ar šeimą, kūmo ir kultūros puoslėtojo pagel- 
O tą nerimastį sukelia visuotinė Įhos? 
kapitalizacija, suaistrinanti visus 
žmones. Teigdamas, kad Europoje 
viešpatauja minties ir moralės 
sąmišis, de Rogemont tvirtina, kad 
Amerikai net dar daugiau gręsia 
drastiškos pasekmės dėl dvasinių 
siekių ir materialinių veiksmų lū
žio. O tasai faktas turėtų sujungti 
europiečius ir amerikiečius, kad 
jie galėtų vienas kitam padėti. Ma
no didžiausias troškimas,— teigia 
de Rougemont, - kad tarp tų dvie
jų kontinentų būtų pradėtas savo 
rūšies “Atlanto Dialogas”, per ku
rį abu kontinentai galėtų vienas

Sugrįžęs iš didžiosios savo ke
lionės po Vakarų Europą, šių 
dienų politinėje raidoje laikomos 
labai svarbios, Jungtinių Ameri
kos valstybių užsienio reikalų 
ministeris John Foster Dulles nu
stebino pasaulį nuoširdžiu savo 
atvirumu pareikšdamas, kad Va
karų Europos sluogsniuose jis pa
tyręs nepasitikėjimą Amerikos 
išmintimi vadovauti laisvajam pa
sauliui. Tai tikrai nuostabiai at
viras pasisakymas!

Savaime suprantama, kad apie 
tai pareikšdamas John Foster 
Dulles, šiuo metu atstovaująs reik
šmingiausiai pasaulio išminties 
mašinai, jautė ir patį reikalą 
tokiai vakariečių nuomonei viešai 
paskelbti, šiuo savo atvirumu jis 
neabejotinai įspėjo amerikiečių 
tautą dėl nūdie jos turimo atsakin
gumo prieš viso pasaulio, teisin
giau pasakius žemės rutulio, gero
vę.

Kaip gi iš tikrųjų su ta ameri
kiečių išmintimi 
jam pasauliui?

Pereitų metų 
pradžioje “The
pateikė anuomet naujai 
žiusios Londone knygos 
and the mind of Europe”, parašy
tos Lewis Galantiere, aprašymą, 
pateikdamas antgalvėje klausimą 
“Kas apie Ameriką, kaip apie laisvo 
jo pasaulio vadovą?”. Straipsnyje 
taip buvo rašoma. -

Dešimt autorių, kai kurie labai 
gerai žinomi visame pasaulyje, bu
vo paprašyti apibudinti pokarinę 
Europos galvoseną, ypatingai tu
rint galvoje tai, ką šiandien euro
piečiai galvoja apie Jungtines Ame
rikos Valstybes.
x Raymond Aron, prancūzų isto
rikas ir apžvalgininkas, pasisako 
prieš amerikiečių kapitalizmą ir 
jų bandymą įsiveržti į Europos kul
tūrą. Jis ypač neigiamai pasisako 
prieš amerikiečių veržimąsi pakeis
ti Europos kultūrą. Raymond Aron 
rašo, kreipdamasis į amerikiečius: 
“Minėti vardus būtų užgaulu ir n uuu iwnuneniai gaieių vienas 
šiurkštų. Pakanka pasakyti, kad j antram pareikšti savo viltis ir lū- 
jūsų skelbimų firmų skyriai Euro- kesčius.
poje, jūsų Europoje platinami ma- Į Straipsnio pabaigoje pateikiama 
smės gamybos žurnalai, milijonų nedidelė iliustracija, paimta iš Ho-

VAKARDIENOS VINGIAIS

BENDROS KOVOS PRINCIPAI
UKRAINIEČIŲ DEKLARACIJA

ELTA. — 10 ukrainiečių par- i 
tijų ir kovos sąjūdžių, atstovau- 3 
jančių beveik visai ukrainiečių 
emigracijai, išklausiusių Ameri- ; 
kos Ukrainiečių Kongreso Komi- : 
toto delegatų 1952 m. gruodžio ] 
19—20 d. d. pasisakymo dėl anti
bolševikinės veiklos derinimo, per 
savo teisėtus atstovus Europoje 
per. metų gruodžio 27 d. apsvar
stė šį reikalą specialiojo sesijoj 

lir paskelbė sąlygas, kokiomis ukr
ainiečiai galėtų dėtis prie anti- 
bolševikinės kovos koordinacinio 
centro. Minimąsias politines or
ganizacijas ir kovos sąjūdžius su
daro: Ukrainiečių Tautinės Tary
bos Vykdomasis Komitetas, Vy
riausios Ukrainiečių Išlaisvinimo 
Tarybos Užsienio Atstovybė, Ho- 
tmano Režimo šalininkų Unija,

Į Į šį klausimą tik vienas atsaky
mas: —

Lygiateisių Europos tautų balsas, 
laisvės, žmoniškumo ir tikrosios de
mokratijos garantija turi nukreip
ti anglosaksų auksą ir plieną kaip 
kovos įrankį į ten, iš kur gręsia lai
svos minties ir kūno sunaikinimas.

Tik po heroiškos kovos dėl vi
so pasaulio išlaisvinimo tebus įma
nomas visuotinis žmogaus ir tau
tų dvasios prisikėlimas, kuris toliau 
turės būti ugdomas pagal tikruo
sius laisvės ir žmoniškumo princi
pus, liūdnai praeičiai paliekant bet 
kurios išrinktos! o s tautos 
moralinę ir materialinę priespau
dą.

J. Konteikis.

BANDYMAI NUSIKRATYTI HITLERIU
1943 metų pabaigoj vašiems jau 

buvo aišku, kad Vokietijos laukia 
neišvengiamas, karo pralaimėjimas. 
Hitleris, tačiau, nenorėjo apie tai 
girdėti ir jis buvo be jokios ato
dairos pasiryžęs kovoti toliau ligi 
galutinės katastrofos.

Kad ir labai klusnioje polici
niams įsakymams vokiečių tautoje 
atsirado vis dėlto žmonių, kurie 
ėmėsi ieškoti išeičių, kaip Hitleriu 
nusikratyti, kad tuo būdu būtų 
galima išgelbėti Vokietiją bent iš 
visiškos katastrofos. Turint ga
lvoje nepaprastą policinę apsaugą 
ir nežmonisflko režimo priemones 
kad ir mažiausiam pasipriešinimui, 
sukilimas prieš Hitlerį negalėjo 
būti organizuojamas darbininkų ar 
liaudies masėse. Toksai sukilimas 
tegalėjo susiformuoti pačiose vir
šūnėse ir ne kur kitur, kaip kari
uomenės vadovybės sluogsniuose.

Vienas didžiausių konspiratorių 
prieš Hitlerį buvo generolas Li
udvikas Beckas, kuris, pasitrau
kęs 1938 m. iš vyriausio kariu
omenės štabo viršininko pareigų, 
buvo suorganizavęs aplink save 
nedidelę karininkų grupę, j kurią 
buvo įsijungęs ir buvęs vyriausias 
Leipzigo 
Karlas
Beckas su 
vyriausiais
Hitlerį. Įdomu tai, kad jų planus 
nuo seniai žinojo ir juos dengė 
savo autoritetu Hitlerio kontra- 
žvalgybinio štabo viršininkas pa
slaptingasis admirolas Canaris, 
pats tačiau neprisijungdamas prie 
suokalbininkų.

Po kelių nevykusių bandymų, 
suokalbininkai priėjo išvados, kad 
sukilimo pasisekimui ir jo planų 
įvykdymui neišvengiamai yra 
reikalingas Hitlerio nužudymas. 
Jie samprotavo, kad Hitlerio nu
žudymas atpalaiduotų karininkus 
nuo duotos jam ištikimybės priesai
kos, kas tik tokiu atveju įgalintų

miesto burmistaras
Goerdeleris. Generolas

Goerdeleriu ir išliko UUJ1IW JSJV(
suokalbininkais prieš |planą abu

MORT POUR LA 
FRANCE ET 
SA PATRIE 
ANIE.

POUR 
LITHU-

bendradar-

Vargas lapoja...
(Pašnekesys su bedarbiu)

Ūkiniai negalavimai taip pat 
sukrėtė nemažą būrį tautiečių ir 
Melbourne. Ne vienas buvome suti
kę šios nelaimės ištiktųjų, iš kurių 
piktasis gyvenamas momentas atė
mė paskutinį duonos kąsnį. Su dau
giu bedarbių teko ilgėliau išsikalbė
ti. J ų vargai ir bėdos - gyventi vil
timis, atseit, apgaudinėti save.

Tuos bedarbius, kurie anksčiau 
žiūrėjo į rytojų blaiviau, palikime 
nuošaliai, nes jie turi šiek tiek su
taupą ir alkana diena jiem dar ne
žiūri į akis. Įsijauskime, tačiau, į 
tų tautiečių būvį, kurie dėl susidė
jusių aplinkybių ar dėl savo nerū
pestingumo gyveno su šia diena. 
Bet ir jie kupini gerų norų. Kiek
vienas jų yra brangus lietuviškai 
bendruomenei.

Susitikau pajūryje vieną tautietį, 
ianksčiau labai pasitikėjusį savo 
darbo sparta ir mojusį ranka į bet- 
kokį nepriteklių ar panašų sutriki-

Imą. Nedrąsa ir neryžtas supo jį.
O vyras buvo vienas iš stipresniųjų 
ir augiųjų. Jis ir kertelę buvo pa
sirinkęs nuošaliai, toli nuo žmonių, 
tarytum kad jo minčių niekas ne
sudrumstų ir svetimos akys pradė
jusio blėsti jo veido nepastebėtų.

— Ką galvoji? — paklausiau.
— Nieko, visiškai nieko, — nfl 

pakeldamas galvos nuo smėlio, ne-!%į;-‘Į 
i noriai atsakė tautietis.

— Kaip gi nieko? Kaip gi taip 
galima?

— Taii> geriausia - nieko negal
voti. Ir ką čia išgalvosi. Tos pačios 
pilkos dienos ir 
Tiesa ... Berods 
pirmininkas yra 
daugis 
tyvojo

Ukrainos Nacionalistų Organi
zacijos Užieniniai Vienetai, Ukrai
nos Nacionalistų Organizacija, 
Sujungtų Ukrainos žemių Unija, 
Ukrainiečių Revoliucinė Demo
kratų Partija, Ukrainiečių Social
istų Partija, Ukrainiečių Tautinė 
Demokratų Unija ir Ukrainiečių 
Tautinė Valstybinė Unija.

Jų bendrai sutartame ir viešai 
paskelbtame pareiškime kritikuo
jamas dabartinis antibolševikinės 
kovos Rusijos tautoms išlaisvinti 
koordinacinis centras, nes jis, kaip 
mano pareiškimą pasirašę ukrai
niečių politinės grupės ir kovos 
centrai, esąs grynai rusiškų poli
tinių partijų įrankis. Ukrainiečiai 
pareiškia, galėsią dalyvauti anti- 
bolševikinėj veikloj tik tuo atveju, 
jei bus išpildytos šios sąlygos: — 

Pasisakoma pozityviai dėl 
Ukrainos ir kitų Maskvos pa
vergtų tautų kovos už savo tau- • 
tinę nepriklausomybę. Kiek
viena tautinė atstovybė, daly
vaujanti antibolševikiniame 
fronte, turi respektuoti kitų 
tautų kovą už jų nepriklauso
mas demokratines valstybes jų 
etnografinėse sienose ir nesi
priešinti tai kovai. Į šį jung- j
tinį frontą tegali būti priimti Į 

, tik tie rusų antibolševikinės J
i kovos sąjūdžiai, kurie pripažins

šiuos pagrindinius principus ir 
pasižadės jų laikytis;

Kiekviena tautinė atstovybė 
turi turėti visišką veikimo laisvę 
visais laisvinimo politikos reika
lais. Tarptautinis bendrabiavi- 
mas turi būti vykdomas koor
dinavimu, bet ne bendrais pat
varkymais ;

Tarptautinis bendradarbiavi
mas turi būti vykdomas laikan
tis tautinių grupių lygybės prin
cipo, - būtent, kad visos tautos 
turi lygius balsus, kaip Jung
tinių Tautų Organizacjoje;

Kiekviena tautinė grupė turi 
būti atstovaujama teisėto kie
kvienos tautos politinio trem
ties atstovo.

Visų šių grupių bendrai pas
kelbtame pareiškime sakoma, kad 
tuo būdu gali būti sustiprintas 
jungtinis antibolševikinis frontas 
ir laiduotas jų realizavimas vyk
dant šią politinę koncepcija. Tai 
esąs natūralus kelias sėkmingai 
sudaryti bendrą antibolševikinių 
tautų frontą, — tautų, jau seniau

ĮBritanijoj Lietuvio 
bis K. Kančauskas ilgesnį laiką 
palaikė korespondencinį ryšį su vie
nu lietuviu, besikaunančiu prancū
zų dalinių eilėse su komunistais ■ 
Indokinijoje. Per tą lietuvį pati-’ 
riama, kad ligi šiol Indokinijoje 
kautynėse žuvo šie lietuviai: Jonas 
Mickevičius, Vladas Levickas, An
tanas Tomkus, Jonas Nemeika, An
drius Vasiliauskas ir Jonas Prei- 
sas. Pirmieji penki buvo kilę iš Pa
nevėžio ir Ukmergės apskričių, o 
paskutinisai Jonas Preisas - Kauno 
gyventojas. 17 lietuvių yra patekę 
komunistams į nelaisvę, šių padė
tis yra labai tragiška, nes Indoki- 
nijos komunistai dažniausiai tokius 
belaisvius perduoda rusams. Mini
mas lietuvis - legijonierius aprašė 
ir vieną kapinyną Indokinijoje, kur 
palaidota apie 6000 karių, kritu
sių kautynėse su Indokinijos komu
nistais. Žuvusieji lietuviai šiame 
kapinyne yra palaidoti netoli vie
nas kito, pačiame kapinyno vidu
ryje. Jų kapus ženklina iškelta Lie
tuvos trispalvė. Ant medinių kry
žių surašyti jų vardai ir pavardės, 
amžius, kilimo vieta, dalinio nume
ris ir žuvimo vieta. Kryžiai taip pat 
papuošti trispalvės spalvomis. Ant 
kryžių įrašytas toks prancūzų kai- • 
ba įrašas: “Mort pour la France 
et pour sa Patrie Lithuanie” (Mi
ręs už Prancūziją ir už savo Tėvy
nę Lietuvą”), -jk.

palaidos mintys, 
dabar komiteto 

Vingis (vis dar 
tebevartoja anks-tautiečių

pokarinio meto terminologi- 
Pasakyk jam, kad mano kai- 
Įigi pirmadienio, kol gausmynai

bedarbio pašalpą, neišteks valgyti.
— Gerai, - atsakiau. - Priminsiu 

pirmininkui jūsų vargą. Bet ir jų 
kasa, kiek girdėjau, tuščia. Ir dir
bantieji tautiečiai ne visi atjaučia 
bendruomeninius reikalus.

— Tas pats buvo ir su manim an
ksčiau, kai dirbau. Bet vis tiek, pir
mininkas turėtų žinoti, kaip jau
čiasi pusalkaniai tautiečiai...

— Blogai, jei pritrūkot ko val
gyti. Kreipkitės į parapijos klebo
ną ar į Socialinę Globos Draugiją. 
Jie bėdos atveju sušelpia.

— Kaip juos ten surasi! Ir smul
kūs jau baigiasi. Galėčiau aš ir į 

, choro repeticijas pavažiuoti. Nebū-
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daugelį jų prisidėti prie prasidė- su 
jusio sukilimo.

Hitleris tuo tarpu buvo saugo
jamas nuostabiai tobulai organi
zuotos ir neabejotinai ištikimo 
Himlerio SS apsaugos vyrų. Ne
paisant tokių aplinkybių, per 1943 
metus prieš Hitlerio gyvybę buvo 
planuoti septyni pasikėsinimai, 
kuru vienas buvo nuostabiai 
organizuotas. —

Tų metų kovo mėnesį Hitleris 
vyko inspektuoti vyriausios vo
kiečių Centrinės Armijos štabo 
būstinės Smolensko apylinkėse, 
šiame štabe buvo du vyrai, pasi
ryžę bent kokiomis sąlygomis iš
laisvinti savo kraštą iš Hitlerio 
beprotybių, nes jie abu buvo gi
liai įsitikinę, "kad Hitleris neišven
giamai nuves Vokietiją į pražūtį. 
Vienas iš jų buvo generolas Henn
ing von Treschkow, taikos meto 
bankininkas, o antrasis — ka
rinę prievolę atliekąs ramaus būdo, 
gilaus galvojimo teisinkas Fabian 
von Schlabrendorfas, jau nuo 
seniau priklausęs antinacinei 
grupei Berlyne.

šiuodu vyrai suplanavo įdėti 
į Hitlerio lėktuvą gaištukinę 
bombą, kuri buvo pagaminta ir 
supavidalinta į dviejų gėrymo 
bonkų išvaizdą. Vykdydami šį 

_, _i vyrai turėjo ryšį su 
generolu Osteriu, vyriausiu suokal
bininku Canario kontražvalgybos 
štabe, ir generolu Olbrichtu rezer
vinės kariuomenės štabo viršinin
ku. Jų visų uždavinys buvo, pa
sikėsinimui nusisekus, tuojau pat 
įveikti SS organizaciją bei polici
ją ir perimti savo kontrolėn Ber
lyną Vieną, Muencheną ir Koelną.

Kovo 13 d. Hitleris atskrido į 
Smolenską. Treschkovas kartu su 
kitais įžymiaisiais pasitiko Hitlerį 
aerodrome, tuo tarpu kai Schla
brendorfas pasiuntė Osteriui ir 01- 
brcchtui iš anksto sutartus slap
tažodžius. štabo būstinėje Hitleriui laukė sekančios nakties, kada jis'statytas toks planas: Hitlerį nužu-

miegamojo vagono kupė 
j Berlyną. Miegamojo 
jis patikrino bombų ne- 
priežastis. Bombas išar-

Prūsi- 
sutiko 
paruo- 
bomba

vadovaujančiais karininkais 
pietaujant, generolas Treschkovas 
paklausė vieną Hitlerio štabo 
karininkų, pulkininką Brandtą, ar 
tasai nebūtų taip malonus nu
gabenti jo draugui generolui Stie- 
ffui dvi bonkas brandy; tasai jo 
draugas buvo tarnyboje vyriausio
je Hitlerio būstinėje Rytų 
joje. Pulkininkas Brandtas 
ir netrukus Schlabrendorfo 
šta velivesniam sprogimui
— pakietas su dviem brandy bon
zom, buvo paduotas pulkininkui 
Brandtui, besiruošiančiam lipti 
kartu su Hitleriu į lėktuvą. Abi 
bombos buvo užtaisytos sprogimui 
po pusės valandos.

Po to, kai Hitlerio lėktuvas 
dingo vakarų pusėje Rytų Prū
sijos kryptimi, abu konspirfltoriai 
sugrįžo į Smolenską laukti žinios 
apie tai, kas turėtų įvykti. Galima 
įsivaizduoti, kaip jie turėjo slėpti 
nuo kitų karininkų savo jaudini
mąsi.

Praslinko pusvalandis ir va
landa. Jokios žinios. Po dviejų 
valandų abu konspiratoriai didžiau
siam savo išgąsčiui’ patyrė, kad 
Hitleris sėkmingai be mažiausių 
įvykių nusileido savo paskirties 
vietoje Rytų Prūsijoje. Pasikėsi
nimas nepavyko.

Treschkovas su Schlabrendorfu 
tuojau pasiskubino • slaptu šifru 
įspėti savo bendradarbius Berlyne, 
kad jie susilaikytų nuo tolimesnių 
veiksmų. Jų įspėjimas pasiekė 
anuos kaip tik laiku.

Kitą 
vyko į 
ninkas 
brandy 
labrendorfas buvo paskambinęs 
Brandtui į Rytprūsius, prašydamas 
neperduoti generolui Stieffui gė- 
rymų, nes įvykusi klaida). Žais
damas su mirtinu pavojum, Sch
labrendorfas šaltakraujiškai pa-

įsėdo į 
kelionei 
vienutėje 
sprogimo
dęs, jis patryrė, kad šios nesprogo 
dėl detonatoriaus kapsulės suge
dimo, tuo tarpu, kai kitos bombų 
dalys buvo tobuliausio veikimo.

Kitą dieną Schlabrendorfas pa
pasakojo Berlyno suokalbininkams 
apie nepasisekusį žygį. Niekas jų 
nenusiminė ir visi vėl ryžosi ban
dyti Hitlerio nužudymą dar kartą.

Suokalbininkai planavo toliau 
ir laukė tinkamos progos . Kartu 
didėjo ir pavojai. Jau 1943 m. ba
landžio mėnesio pradžioj keli 
suokalbininkai buvo budraus Him
lerio suimti. Tačiau nežmoniškai 
kankinami suimtieji neištarė nė 
vieno žodžio apie konspiracijos 
organizaciją ir herojiška savo mir
timi jie įgalino suokalbio brandu
olį veikti toliau.

Tuo tarpu generolas Olbrichtas 
įtraukė į dargų dar dvi reikšmi-

pavergtų pačioje Sovietų Sajun- tų ujp nuobodu... Kadaise 
goję, ir vadinamų satelitinių, l’«-;bals!( turėjau. Dainų subatvakariais 
vergtų nesenai. dideliam būry taip išvesdavau, kad

—- ji net už trečio kaimo nubanguoda
vo. Toli, toli už ežero ir giraitės... 
Et, gražios buvo dainos ir dar gra
žesnės sutemos! ...

Jis nutilo. Praeities prošvaisčiųi 
liepsnelės žaidė jo veide.

Valandėlę tylėjom abu.
— Jau laikas ir namo. Trys my 

lios pareiti.-.. Tai bent eiklus pasi 
darysiu, - atsisveikino su karčia 
šypsena tautietis ir nuėjo dideliai*^ 
sunkiais žingsniais.

I

dieną Schlabrendorfas nu- 
Rytų Prūsiją, kur pulki- 

Brandtas padavė jam “dvi 
bonkas” (Prieš tai Sch-

ngas asmenybes: pulkininką Klau- 'konferencijos; 
są Schenką ir grafą Staufenbergą. 
Shenkas buvo štabe vyriausias 
generolo Olbrichto asistentas, o 
grafas Staufenbergas buvo iškilęs 
karinėse vadovybės sferose ir įgi
jęs ameninį Hitlerio pasitikėjimą; 
didvyriškai kovodamas šiaurės Af
rikoje, grafas Staufenbergas buvo 
netekęs dešiniosios rankos, vienos 
akies ir dviejų kairiosios rankos 
pirštų. Dėl šių sužeidimų grafas 
Staufenbergas buvo paskirtas ad
ministracinėms pareigoms prie 
vyriausiojo kariuomenės štabo 
Berlyne.

Vyriausia suokalbininkų būstinė 
buvo rezervo kariuomenės štabe, 
kuriam vadovavo buvęs vokiečių 
kariuomenės vyriausiojo štabo vir
šininkas generolas Beckas. Nusi-

džius perimti kariuomenės vado
vybę, paskelbiant viešumai, kad 
SS pajėgos, pasinaudodamos Hit
lerio mirtimi, norėjo perimti į savo 
rankas krašto valdžią, dėl ko ka
riuomenė turėjo įsikišti ir užki
rsti tokiam veiksmui kelią. Gene
rolas Beckas buvo numatytas nau
josios Vokietijos valstybės galva, 
o valstybės kancleriu buvo parin
ktas buvęs Leipzigo vyr. burmis
tras Goerdeleris. Vyriausiu vo
kiečių kariuomenės vadu buvo 
numatytas maršalas Ervinas von 
Witzlebcnas, sėkmingai vadova
vęs vokiečių žygyje prieš Prancū
ziją. Generolas Hoepneris, vado
vavęs priekiniams vokiečių kariuo
menės daliniams žygyje prieš 
Maskvą, buvo numatytas paskirti 
vyriausiuoju vadu rezervinei armi
jai.

Hitlerį nužudyti apsiėmė grafas 
Staufenbergas. Pagal savo uži
mamą postą turėdamas galimybės 
dalyvauti vyr. kariuomenės štabo

su Hitleriu, jis 
galėjo tai nesunkiai atlikti. Su
tarta, kad grafas Staufenbergas 
tokios konferencijos metu įsineš 
savo portfelyje gaištukinę bombą 
kurios apskaičiuotu sprogimu ir 
turėjo būti likviduotas Hitleris, ir 
no tik jis vienas, bet kartu su ar
timiausiais savo žmonėmis.

(Bus daugiau)

DANTŲ GYDYTOJAS
GEORGE B. ORAWSKI B.D.S., 
baigęs Sydnėjaus ir Pragos uni
versitetus, pradėjo dantų gyiyto- 
jo praktiką: 9 Fethersįone Street, 
BANKSTOWN, priešais Police 
Station.

Priėmimo valandos: 9 a.m. — 
8 p. m. — Tel. UY 2718

Taip Vargas lapoja.
Nepalikim vienų vargan pateku

sių tautiečių. Jei ne kuo kitu, tai 
bent brolišku žodžiu juos sustipfin- 
kim ir paguoskim.

J. Rimas

Tūkstantoji tragedija
šių metų pradžioje Memmingeno 

stovykloje mirė taurus lietuvis 
Vladas Bernotas. Velionis buvo gi
męs 1885 m. Rusijoje, Saratovo gu
bernijoje, prie Volgos. Jo tėvas, 
kaip 1863 m. sukilimo dalyvis, taip 
pat buvo tremtinys. Velionis didės- - 
nę dalį savo gyvenimo praleido Ru
sijoje ir į Lietuvą atvyko tik 1922 
m. Įsikūrė Mažeikiuose ir dirbo ge
ležinkelio prekių stotyje kasininku. 
Bolševikų okupacijos metu jo žmo
na, duktė ir žentas su šeima buvo 
išvežti į Sibirą. Velionis 1944 m. 
išvyko į Vokietiją, kur susitiko bu 
kita savo dukterim Valerija ir sū
num Vytautu. Beje, abu'j o vaikai 
susirgo džiova ir šiuo metu tebesi- 
gydo Gautingene. Kita jo duktė ir 
sūnus karo metu dingo be žinios. 
Sunkių tremties gyvenimo sąlygų 
ir savo šeimos tragedijos paveiktas, 
Vladas Bernotas, pagaliau, ir pats 
sugniužo ir sustojo skaudaus savo 
gyvenimo kelyje. Tai viena iš tūks
tantųjų lietuvio tragedijų, kuriomis 
yra nužymėtas Lietuvos Galgotos 
'kelias. - j. kon.
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proletarised masses 
Union. All this was 
the Baltic States by 
action of the Soviet

which
to the

VINCENTAS LIULEVIČIUS,
PLA Direktorius.

tarily occupied 
Union, and when 
tical police were 
these countries

Free World’s 
strive to foster 
to practice our- 
that encourage 
profitable trade.

Pagamintas geriausiam muzi
kos mėgėjų skoniuh Į šį apa
ratą. yra įmontuotas importuo-. 
tas automatinis plokštelių kei
tėjas ir stiprus 5 lempų viso 
pasaulio stotis apimąs radijo 
priimtuvas. Aparatas įmontuo
tas į puikią riešuto medžio dė
žę, kurioje yra apsčiai vietos 
plokštelių laikymui.on was reduced to almost nil. 

Quite as extraordinary are the 
statistical figures provided by Mr. 
Vishinsky. Speaking of industrial 
development in independent Lat
via, Mr. Vishinsky stated that it 
has exceeded the 1913 level only 
one and one-half times. It is per
tinent to state that Latvia’s inde
pendence was proclaimed only five 
years later in. 1913, while in 1913 
Latvia, as a Russian province at

make it not merely-.an eloquent 
symbol but an effective force. And 
in our quest of honorable peace 
we shall neither compromise, nor 
tire, nor ever cease. By {these 
rules or conduct we hope to be 
known to 'all peoples. By their 

pearth 
but a

Kaip anksčiau jau buvo pra
nešta, Pasaulio Lietuvių Archyvas 
įsikūrė Šv. Kazimiero Akademijos 
patalpose. Kadangi Akademijos 
pataipos buvo labai ankštos, tai 
buvo gauta vienoje klasėje vieta 
pasistatyti spintoms. Pradžioj 
vietos pakako, bet gausėjant is
torinės medžiagos kiekiui, didėjo 
spintų skaičius ir patalpų klausi
mas darėsi vis labiau aktualesnis. 
Kai pastatė mokyklai naujus rū
mus, vienuolyno vadovybė paskyrė 
archyvui buvusią atskirame name 
muzikos klasę. Kambarys erdvus, 
su atskiru įėjimu, patogus, archy
vui tinkamas. NeL už anksčiau 
turėtas, nei už* dabartines patalpas 
vienuolynas jokio užmokesčio ne
reikalauja. Tai daro lietuvių tau
tos labui.

Realizing that common sens 
and common decency alike dictate 
the futility of appeasement, we 
shall never try to placate an agg
ressor by the false and wicked 
bargain of trading honour for sec
urity. For in the final choice, a 
soldier’s pack is not so heavy a 
burden as a prisnor’s chains.

Knowing that only a United 
States that is strong and im
mensely productive can help defend 
freedom in our world we view our 
nations strength and security as 

j a trust upon which rests the hope 
I of free men everywhere. It is the 
firm duty of each of our free 
citizens country before the com
fort of himself, everywhere to 
place cause of his.

Honouring the identity and heri
tage of each nation of the world, 
we shall never use our strength 
to try to impress upon another 
people of our cherished political 
and economic institutions. Assess
ing realistically the needs and 
capacities of proven friends of 
freedom, we shall strive to help 
them to achieve their own securi
ty and well-being. Likewise, we 
shall count upon them to assume, 
within the limits of their resources, 
their full and just burdens in the 
common defense of freedom.

Recognising economic health as 
an indispensable basis of military 
strength and the 
peace, we shall 
everywhere, and 
selves, policies 
productivity and 
For the impoverishment of any

ilies and the wealth ėf^bur sblV to 
the genius of our ;eėtentisfc*Šo 
each citizen playa an indispensable 
role. *'■

The productivity of our heads, 
our hands and our hearts is the 
source of all the strength we can 
command fbr both the enrichment 
of our lives and the winning of 
peace.

No person, no home, no com
munity can be beyond the reach 
of this call. We are summoned 
to act in wisdom and in conscience, 
to work with industry, to teach. 
wih persuasion, to preach with 
conviction, to weigh our every deed 
with care and with compassion. 
For this truth must be clear , be
fore us. Whatever America' hopes 
to bring to pass in the world 
must first come to pass ' in the 
heart of America. The peace we 
seek—this is nothing les than the 
practice and the fulfilment of opr 
whole faith, among ourselves and 
in our dealings with others. It 
signifies more than stilling the 
guns erasing the sorrow of war, 
more than an escape from death. 
More than a haven for theweary, 
it is a hope for the brave.

This is the hope that beckons 
us onward in this century of trial. 
This is the work that awaits us 

[all. To be done with bravery, wjth 
| charity-—and with prayer to Al
mighty God.

observations, an earth of 
may become not a vision 
fact.

This hope—this supreme 
ation— must rule the way we live. 
We must be ready to dare all for 
our country, for history does not 
long entrust the care of freedom 
to the weak or the timid.

We must acquire proficiency in 
defence and display stamina in 
purpose. We must be willing, 
individually, and as a nation, to 
accept whatever sacrifice may be 
required of us. A people 
values its privileges above 
principle soon loses both.

These basic precepts are 
lofty 
from

Excellency:
The debates on the definition 

of aggression in the legal com
mittee of the General Assembly of 
the United Nations have created 
animated discussions in connection 
with the resolution proposed and 
defended by Mr Vishinsky regard
ing the definition of aggression. 
The representatives of free nations 
such as Senator Green, Mr. Fitz- 
morris and others, in criticising 
the project of the resolution of 
the Soviet delegation, pointed out 
that the Convenion on the Definiti
on of Aggression of 1933 between , 
the -Soviet Union and its neigh
bouring nations—Poland, Ruman
ia, and the Baltic States, did not 
prevent Soviet invasion of the lat-. 
ter countries and their subsequent 
loss of liberty. In this connection, 
Mr. Vishinsky made a statement 
on December 4 concerning the 
Baltic States, pointing out that as 
early as 1920 the Soviet Union had 
established friendly relations with 
these countries by signing peace 
treaties which were still reinfor
ced by non-aggression treaties— 
with Lithunania in 1926 and with 
Latvia and Estonia in 1932. Ac
cording to Mr. Vishinsky, however, 
at that time the Baltic Entente i 
became a military alliance 
developed activities hostile 
Soviet Union.

The “rulers of the Baltic 
allegedly attempted to undermine 
the treaties with the Soviet Uni
on, w|hich in turn created unrest 
“culminating in the elections of 
1940.” In result of these elections

tokio dydžio, kad arcryvas galėtų 
tapti pasaulio lietuvių istorijos 
žinynu.

Dabar archyvinę bibliografiją ir 
muziejinę medžiagą galima siųsti 
ir didesniais kiekiais. Archyvo 
adresas lieka tas pats: Pasaulio 
Lietuvių Archyvas, 2601 W. Mar
quette Road, Chicago 29, III., 
U.S.A.

Pranešdamas tautiečiams šią 
džiuginančią žinią apie puikias 
sąlygas archyvo augimui, reiškiu 
didžiausią padėką šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolynui, ypačiai gene- 
ralėms viršininkėms: buv. gen. 
viršininkei Motinai M. Juozapai 
už nuoširdžią globą archyvo kū? 
dikystės dienomis ir dabartinei 
gen. viršininkei Motinai M. Teo
filei už sudarymo puikių sąlygų 
archyvo augimui.

Vienuolyno vadovybė Pasaulio 
Lietuvių Archyvo idėją visoke
riopai remia, archyvą nuoširdžiai 
globoja ir tą darbą aukštai ver
tina. Dabar priklauso nuo kiekvie
nos Krašto Bendruomenės, ar to 
krašto .lietuvių veiklos pėdsakų 
archyve bus daugiau ar mažiau. 
Vietos yra. Galima išauginti iki

Lithuania:
P. ZADEIKIS 

’ Minister of Lithuania 
Latvia:

J. FELDMANS 
Minister Plenipotentiary, 

Charge d’Affaires 
Estonia:

J. KAIV
Acting Consul General of 

Estonia in charge 
of Legation

that 
material strength.

Patriotism (means equipped 
forces and a prepared citizenry. 
Moral stamina means more energy 
and more productivity on the farm 
and in the factory. Love of liberty 
means the guarding of every re
source that makes freedom pos
sible—from the unity of our fam-

His Excellency
Lester B. Pearson,
President of the Seventh General 
Assembly of the United Nations, 
United Nations, 
New York.

December 8, 1952.

single people in the world means 
danger to the wellbeing of all 
other peoples.

Appreciating that economic need, 
military security and political wis
dom combine to suggest regional 
groupings of peoples, we hope, 
within the framework of the 
United Nations to help strengthen 
such special bonds the world over. 
The nature of these ties must vary 
with the different problems of 
differen areas in the Western 
hemisphere.

We join with all our neighbors 
in the work of perfecting a com
munity of fraternal trust and 
common purpose in Europe. We 
ask that enlightened and inspired 
leaders of the Western nations 
strive with renewed vigor to make 
the unity of their peoples a reality. 
Only when a free Europe unitedly 
marshals its strength dan it ef
fectively safeguard, even with our 
help, its spiritual and cultural 
treasures.

Conceiving the defense of free
dom, like freedom itself, to be one 
and indivisible we hold all conti
nents and peoples in equal regard 
and honor. We reject any insin
uation That one race or another, 
one people or another is in any 
sense inferior or expendable.

Respecting the United Nations 
as the living sign of all peoples’ 
hope for peace wie shall Strive to

rather prevented them from becom
ing Hitlerite German colonies. Mr. 
Vishinsky again forgot to menti
on the great “concern of the 
Soviet Union for the Baltic States 
when in the secret agreement of 
August 23, 1939, with Nazi-Ger
many she obtained Germany’s con
sent to consider the Baltic States 
within the Soviet “sphere of inter
ests,” i.e., to be left to Soviet domi
nation. Mr. Vishinsky avoids men
tioning this barter between Stalin 
and Hitler, which Stalin never re
nounced, even when he was at war 
with Hitler.

In order to reply to the question 
of what happened to the Baltic 
States, since they had signed he 
Convention of Definition of Ag
gression Mr. Vishinsky quoted 
remarks of Mr. L. Beria, Vice 
Premier of the Soviet Union, at 
the 19th Congress of the Com
munist Party, asserting that the 
industrial output of he Baltic Stat
es has surpassed several-fold the 
“pre-war level.” Certainly Mr. 
Beria is ą “specialist” in the Baltic 
question as he, as chief of the 
Soviet political police, directed the 
mass deportations from the Baltic 
States to the forced labour camps 
in he Soviet Union. For his com
parison Mr. Beria uses the figures 
of 1940 — the year when the Sovi
et Army occupied the Baltic States 
and w*hen the industrial producti-
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these nations are said to have 
“expressed their sovereign will” 
to introduce Soviet regime in their 
countries and to join the Soviet 
Union.

Mr. Vishinsky failed to mention, 
however, that the “democratic 
elections” in the Baltic States in 
1940 were carried out at a time 
when these countries were mili- 

by the ‘Soviet 
the Soviet poli- 
carrying out in 

unprecedented 
mass executions. Mr. Vishinsky 
also failed to mention that these 
“democratic elections” were held 
contrary to provisions of the 
Constitutions of the respective 
Baltic States and, instead, followed 
the Soviet established pattern of 
a single list of candidates chosen 
by the occupational authorities. 
Those attempting to register a list 
of their own were arrested and 
later disappeared in the forced lab
our camps in the vast regions of 
the Soviet Union.

By invading the Baltic States 
in 1940, the Soviet Union broke 
not only the peace treaties of 1920 
with these countries and subsequ
ent nonagression pacts and tre
aties on Definition of Aggression 
of 1933, but also the Mutual As
sistance Pacts of 1939, by which 
the Soviet Union had wrested the 
right to station in eoch of these 
countries a large Soviet garrison 
of 30,000 troops each and to use 
military and naval bases in these 
countries. Yet, these Mutual As
sistance Pacts provided that they 
would not .affect the independence, 
sovereignty and military measures 
undertaken by the Contracting 
Parties.

Mr. Vishinsky emphasises that 
these Pacts did not diminish the 
rights of the Baltic peoples but

VYSK. F. J. SHEEN. SONUS 
PALAIDŪNAS. Iš anglų kalbos 
vertė kun. J.’ A. Karalius. Kalbą 
žiūrėjo C. Grincevičius. Išleido 
LKSD Knygos Klubas Chikagoje. 
1952 m. 174 psl. Viršelis dail, R. 
Viesulo.

Vyskupas F. J. Sheen, išgarsėjęs 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
savo sugebėjimu prabilti į šių 
dienų žmogų, šiame veikale įž
velgia į Vakarų civilizacijos krizę, 
pritaikydamas jai evangeliškojo 
Sūnaus Palaidūno istoriją. Civili
zacijos vaikai, tarsi anas Sūnus 
Palaidūnas, jau prieš 4 šimtme
čius išėjo iš krikščionybės Tėvo 
namų ir per šimtmečius triuk
šmingai praleido išsineštąjį iš namų 
dvasinį kapitalą. Iš čia ir kilo ši 
krizė, kuri yra ne tiek politinė ir 
ekonominė, kiek religinė ar doro
vinė: tai kasdieninės duonos badas 
dvasios gyvybės palaikymui, kurį 
veltui bandoma numalšinti sekulią- 
rizmo kratiniu — besirūpinant 
vien materialiniais ir ekonominiais 
reikalais.

Labai psichologiškai autorius 
aiškina komunizmo kilmę, kaip 
vaisių to medžio, kuris savo šaknis 
turėjo giliai Suleidęs į Vakarų 
civilizacijos žemę per pastaruosius 
keturius šimtmečius. Labai giliai 
įžvelgdamas į komunizmą, kaip 
retas Amerikos rašytojų, dema-

that time, was industrially geared 
to serve the needs of all of Russia. 
In independent Latvia the situati
on was changed and even then Mr. 
Vishinsky had to admit that its 
industry surpassed one and one- 
half times the 1913 level.

Actually, under' the Soviet 
occupation the Baltic States have 
become exploitable colonies: most 
of its industrial products are 
shipped to the Soviet Union. 
Moreover, the natural wealth of 
Latvia, e.g., its forests, are being 
cut down at an unprecedented rate 
and shipped to the Don coal mines 
Ye J the local inhabitants in the 
Baltic States suffer from want of 
goods as much as do other coun
tries occupied by the Soviet Union. 
Evep more deplorable is the sit
uation with agriculture: while in 
independent Latvia agricultural 
export was the main source of its 
revenue, now, due to the Soviet- 
-introduced kolkhoz system, agri
culture is unable to satisfy even 
domestic needs. In cities as well 
as in rural areas, lack of food is 
keenly felt.

The forcibly imposed Soviet 
system has brought to the people 
of the Baltic States untold suffer
ing: hundreds , of thousands of 
innocent people have been deport
ed to the slave labour camps of 
the Soviet Union without a trial, 
based only on judgment by default 
of the political police. Economi
cally and Culturally prospering 
sovereign states have become So
viet exploited colonies. The stand
ard of living in the Baltic States 
has now reached a new low and is 
approaching now the low! stand
ards of the 
of the Soviet 
brought upon 
the unlawful 
Union in

(1) The signing of the secret 
Stalin-Hitler agreement of August 
23, 1939, in which both dictators 
conspired to deprive the Baltic 
States of their freedom, and

(2) Its violation of international 
law by breach of all treaties volun
tarily signed by the Soviet Union 
with the Baltic States.

Accept, Excellency, the renewed 
assurances of our highest consi
deration.
For

skuoja jį atvirai kaip material
izmo religiją ir, nurodydamas jo 
apaštalų uolumą rimtai įspėja 
pasaulį dėl gręsiančio iš jo pavoj- 
jaus.

Autorius, tačiau, nėra pesimistas 
— jis mato ženklų, kurie rodo, kad 
Vakarai jau pradeda apsimąstyti, 
grįžti-į save, pažinti save ir kaip 
dvasinę būtybę, ir pajusti ilgesį 
Tėvo namų ir dvasinės duonos 
alkį. Didesnė veikalo dalis ir yra 
skirta to Sūnaus Palaidūno ap- 
simąstymui, ieškojimui kelio atgal 
į Tėvo namus, kurį su gilia meile 
rodo šis žymusis Amerikos apašta
las, psichologiškai įsigyvendamas 
į jo būseną ir pateikdamas religi
nes tiesas tampriai susietas su 
žmogum ir gyvenimu nauju ir 
lengvu silium. Beveik kiekviename 
puslapyje randame sakinių, ku
riuos norėtume atsiminti ir cituoti:

“Tikroji svetima šalis yra 
tik viena — tai šalis, kur 
nėra Dievo”.

“Pasaulis yra perdaug 
persisunkęs pusiau keptomis 
gyvenimo filozofijomis ir 
pieniškai vandeningomis re
ligijomis’”.

Kiekvienam skaitytojui, net ir 
nemėgstančiam daugiau galvoti, 
ši knyga tikrai suteiks dvasinio 
džiaugsmo.

KUN. P. BUTKUS.

Eisenhower’s Inauguration Speech
i

Tai naujausias PHILIP
SO stalinis radijogramas. 
Galingas visų bangų 5 
lempų radijo priimtuvas, 
į kurį yra įmontuotas 
dviejų greičių Philipso 
gramofonas —- standarti
nėms ir micro plokštelėms 
groti. Tai yra kompakti
nis aparatas, tiksliausiai 
perduodąs visų rūšių mu
ziką. Aparato dėžė yrą 

pagaminta iš ypatingai parinktų Australijos medžių.
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nOsu mstoce
Stiprinama ALB veikla aLb krašto valdybos

NUSISEKUSI DEMONSTRACI
JA PRIEŠ LAISVĖS 

PAVERGĖJUS 
Melbournas. — Mel

bourne Apylinkės Valdyba Vasa
rio šešioliktosios minėjimui pasi
ruošė su dideliu atsidėjimu. Talki
ninkavo ir paskiri tautiečiai. Lie
tuvių parapijos klebonas kun. Pr. 
Vaseris per keletą sekmadienių, 
beartėjant Vasario šešioliktai, 
ragino tikinčiuosius kuo gausiau 
dalyvauti minėjime. Ruošėsi ir 
choras, paskaitininkai. Minėjimo 
dieną kun. P. Vaseris pamaldų 
metu pasakė gražų ir nuoširdų 
pamokslą, susietą su minima 
diena. Minėjimas toliau vyko po 
pamaldų parapijos salėje, kurią 
melburniečiai perpildė sausakim
šai. čia minėjimą turiningais ir 
skambiais žodžiais atidarė Apylin
kės pirm. Vingis, kviesdamas prezi- 
diuman latvių bei estų atstovus ir 
Nepriklausomybės kovų dalyvius. 
Pagerbiant atsistojimu žuvusius ir 
tebežūstančius už Lietuvos laisvę, 
choras giedojo “Kritusioms kari
ams”. Sveikino latvių ir estų at
stovai, J. Valys skaitė paskaitą. 
Arch. V. Žemkalnis vaizdingai 
papasakojo apie savanorių kovas, 
primindamas, kad pralietas žuvu
siųjų kraujas įpareigoja mus dau
giau dirbti bendriesiems lietuvių 
reikalams. Poetė švabaitė-Gylienė 
paskaitė savo kūrybos,© Petrašiū- 
nas padeklamavo. Apylinkės pirm. 
Vingis dar priminė melburnie- 
čiams aktingiau dalyvauti lietu
viškame darbe, A. Karazijienė iš
kalbingai kreipėsi į lietuves mo
tinas, kad jos daugiau susirū
pintų savo vaikų lietuviškumu. 
Minėjimo pabaigai vyrų ir mišrus 
choras, vadovaujamas muziko 
čelnos, padainavo keletą lietu
viškų dainų. — J. Rs.

MINĖJIMAS GEELONGE
Geelongas . - Vasario 15 d. 

Nepriklausomybės šventės minėji
mas pradėtas šv. Jono bažnyčioje 
pamaldomis, kurias atlaikė kun. 
Kungys. Per pamaldas D. Paliulis 
giedojo solo ir duetą - D. Paliulis 
ir M. Kymantas. Be to svečias iŠ 
Melbourne - Badauskas grojo smui
ku. Vargonavo R. Narvydas. Pa
maldų metu rinktos aukos šv. Ka
zimiero Lietuvių Kolegijai Romo
je. Minėjimo aktas prasidėjo 3 vai. 
p. p. šv. Petro ir Povilo parapijos 
salėje. Iškilmingą minėjimo aktą or
ganizavo vietos ALB Apylinkė. Da
lyvavo apie 230 tautiečių. Minėjimą 
pradėjo Apylinkės pirmininkas J. 
Pelenauskas. Įdomią ir turiningą 
paskaitą skaitė svečias iš Melbour
ne - Gylys. Meninėj dalyj solo pa
dainavo D. Paliulis ir smuiku gro
jo melbourniskis Badauskas. Pirmą 
kartą pasirodė R. Narvydo vado
vaujamas vyrų choras, padainavęs 
dvi dainas. Tautinių šokių grupė, 
vadovaujama M. Davalgos, pašoko 
du tautinius šokius. Minėjimas bai
gtas Tautos Himnu. Parinkta Tau
tos Fondui aukų. Vietos australų 
laikraštis “The Geelong Adverti
ser” vasario 12 d. laidoje atspaus
dino ilgoką, labai mums palankų 
straipsnį, susietą su Nepriklauso
mybės minėjimu. Jame be kita 
ko taip aprašomos lietuvių mintys: 
“Mūsų bendruomenė Australijoje 
tiki, kad lietuvių rezistencijos kovo
tojai Baltijos miškuose ir Austra
lijos kareiviai, Korėjoje kovoją sa
vanoriai, yra persiėmę vienu ir tuo 
pačiu tikslu - apsaugoti laisvas tau
tas nuo vergijos. Męs taip pat ži
nome, kad nei Australijos kareivis, 
nei Baltijos rezistencijos kovotojas 
tol nepadės šalin ginklo, kol jo ran
kose nebus pergalė”.

Ronis.
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Į GRAŽUS VASARIO 16 - tos 
Į MINĖJIMAS ADELAIDĖJ 

ADELAIDĖ — Minėjimas įvyko 
vasario 15 d. Katalikų Katedroje. 
Tėvas Leonardas Paltanavičius at
laikė pamaldas ir lietuvių bei ang
lų kalbomis pasakė tai dienai pritai
kintą pamokslą. Pamaldų metu dvi 
giesmes gražiai pagiedojo solistė 
E. Rukštelienė. Tos dienos 8 vai. 
vak. Australijos salėje, dalyvau
jant virš 500 tautiečių, Bendruome
nės pirmininkas Lapšys atidarė mi
nėjimą ir, pagerbus žuvusius ir žūs
tančius už Lietuvos laisvę, sukvie
tė garbės prezidiumą iš šių asmenų: 
V. Požėlos, rašytojo P. Andriušio, 
Lietuvos savanorio Gurtajaus, Kun. 
P. Jatulio, p. Gavelienės, latvių 
b-nės pirmininko Jansono ir estų 
b-nės pirmininko Tretjakiewits. Po 
to rašytojas Pulgis Andriušis skai
tė paskaitą. Aukštaičių tarme ir ra
šytojo įmantrumai^, paskaitinin
kas peržvelgė lietuvio tremties ke
lią, jo priežastis ir, apžvelgęs poli
tinius vingius pabaltiečių linkme, 
užbaigė paskaitą su viltimi, kad 
“didieji” jau pradėjo domėtis ir pa
baltiečių reikalais.

Po paskaitos vyko meninė dalis. 
Solistai Paulius Rūtenis ir Geno
vaitė Vasiliauskienė padainavo 
Budriūno, St. Šimkaus, V. Jaku- 
bėno, Kavecko ir Kačanausko har
monizuotas lietuviškas dainas. 
Smuikininkas P. Matiukas pasmui- 
kavo St. Šimkaus “Kur bakūžė sa
manota”, A. Račiūno “Nesileisk!, 
saulele” ir J. Zdanavičiaus naujai 
smuikui parašytas “Nuotaikas”. 
Už “Nuotaikas” minėjimo dalyviai 
sukėlė dideles ovacijas ir iššaukė 
autorių Zdanavičių pasirodymui. 
Naujiena Adelaidės lietuvių Ben
druomenei buvo, kai solistės Vasi
liauskienė ir Rudzinskienė /mezzo/ 
padainavo duetą. Nors scenoje dar 
ir naujokė Rudzinskienė, bet atei
čiai daug žadanti, nes, pasak juo- 
dviejų mokytojos solistės Gučiuvie- 
nės, turint tokias balsų medžiagas, 
kaipVasiliauskienės ir Rudzinskie- 
nės, bus praturtintos Lietuvos ope
ros jėgos, atgavus Nepriklausomą 
Lietuvą.

Solistams akomponavo nuoširdi 
lietuvių bičiulė pianistė Dorothy 
Oldham, kuriai padėka buvo per
duota per suruoštą artistams pa
gerbti arbatėlę.

Aktorius N. Skidzevičius, prita
riant užkulisiuose vyrų chorui, gra
žiai padeklamavo “Motina žemė”. 
Tautinių šokių grupė, vadovauja
ma V. Ratkevičiaus, pašoko . tris 
liaudies šokius. Nuoširdžiai sveiki
no latvių atstovas Jansonas ir estų 
atstovas Tretjakiewits.

Pabaigai Adelaidės vyrų choras, 
vad. muz. V. Šimkaus, padainavo 
penkias lietuviškas dainas ii- visi 
užbaigėme minėjimą mūsų Tautos 
Himnu.

J. Kalvaitis.
KLAIPĖDOS SUKILIMO 

MINĖJIMAS
Melbournas. — Vasario 

8 d. M. L. B. D-jos Melbourne 
Skyrius suruošė 30 metų Klaipė
dos sukilimo minėjimą, į kurį atsi
lankė nemažas būrys tautiečių ir 
Skyriaus narių. Minėjimą pradėjo 
dr. V. Didžys, Skyriaus pirminin
kas, nušviesdamas sukilimo eigą 
ir prasmę. A. Krausas papasako
jo apie Užnemunės lietuvius ir jų 
atstparumą prieš svetimybes. Po 
minėjimo įvyko Skyriaus narių 
susirinkimas, kur išklausytas pra
nešimas apie Skyrių atstovų su
važiavimą ir nutarta, kad Centro 
Valdyba eina ir Melbourno Skyri
aus Valdybos pareigas, prirenkant 
J. Valį vieton negalinčio į posėd
žius atvykti A. Pociaus. Į Skyrių 
įsirašė naujų narių. — k.
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vietos lietuviai savo visuoti
name susirinkime išsirinko Apylin
kės Valdybą, kuri pasis
kirstė paregomis: pir

mininkas — V. žižis, sek
retorius — V. Žemaitis, iždi
ninkas — A. Bikulčius ir narys — 
Butaukas. Naujoji Valdyba suor
ganizavo pirmą kartą šioje vieto
vėje Vasario 16-tosios minėjimą, 
šventės tema kalbėjo V. Žemai
tis,© jaunos lietuvaitės Virginija 
Baublytė ir Rasa žižytė padekla
mavo lietuviškus eilėraščius. Mi
nėjimas užbaigtas kukliomis vai
šėmis. — V.

AUSTRALAI KUNIGAI PA
MINĖJO VASARIO 16-T4. 

vietos lietuvių paprašyti, australų 
kunigai, laikydami vasario 
15 d. pamaldas, pamokslų metu 
paminėjo mūsų Vasario šešiolik
tąją, ta proga abibūdindami savo 
klausytojams Lietuvą ir jos rei
kalus. Malonu ir džiugu, kad viet
os lietuviai rado būdų, kaip įgy
vendinti tokį naudingą Lietuvos 
interesams pasitarnavimą. — VJ.

GERI SUSIORGANIZA VIMO 
REZULTATAI 

Newcastle. — Per. mė
nesio pradžioje susiorganizavę 
vietos lietuviai į ALB Apylinkę, 
Vasario šešioloktąją minėjo vasa
rio 21 d. Hamiltono katalikų pa
rapijos salėje. Minėjimą atidarė 
Apylinkės pirmininkas R. Dečkys, 
pasakydamas atitinkamą kalbą. 
Įdomią ir turiningą paskaitą ska
itė V. Liūgą. St. Savičiūtė pade
klamavo p. Rimgaudienės parašytą 
eilėraštį “Norėčiau grįžti”, o Da
nutė Skudytė padeklamavo Mei
lutės Šarkytės eilėraštį “Pasakyk 
Tėvynei”. Savičiūtė dar padainavo 
solo “Supinsiu dainužę”. Meninę 
programą paruošė p. Rimgaudie- 
nė. Minėjimo dalyviai gausiomis 
aukomis parėmė Apylinkės Valdy
bos kasą. Po minėjimo kultūringai 
pabendrauta, arčiau susipažinta. 
Minėjime dalyavo apie 80 vietos 
lietuvių. — M. S.

SNIEGU APDENGTUOSE 
AUSTRALIJOS KALNUOSE
Guthega. — Vietos sto

vyklos seklyčion, suvežioti nuo pat 
ryto vieno tautiečio mašina iš visų 
kampų, susirinko kone visi Snie- 
gotų Kalnų Seniūnijos lietuviai. 
Neatvyko tik pora dirbančiųjų ir 
keletas išvykusių jų. Minėjimą pra
dėjo seniūnas A. Alyta, pakvies
damas prezidiuman dr. Stančiką, 
Alg. Dudaitį ir L. šilinską. Pa
skaitą skaitė laikraštininkas Jur
gis Kalakauskas. Po minėjimo 
įvyko Seniūnijos susirinkimas, ku
rio metu atst. B. Matačiūnas pra
nešė apie ALB Tarybos atstovų 
susirinkimą Adelaidėje. Diskutuo
ta dėl savišalpos. Nutarta nuolati
nio savišalpos fondo nesteigti, 
tačiau visi įsipareigojo nelaimės 
atveju padėti vienas kitam. Su
rinkta Vasario šešioliktos Gimna
zijai aukų. Seniūnas A. Alyta 
pranešė, kad iš 25 Seniūnijos 
narių 19 ' asmenų turi Lietuvio 
Pasus ir tiek pat yra apsimokėję 
solidarumo mokestį. — P. P.

M. L. BIČIULIŲ D-JOS 
CENTRAS

Melbournas. — Per. 
metų gale įvykęs Adelaidėje Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Draugijos 
skyrių atstovų suvažiavimas iš
rinko Centro Valdybą, kuri ši
omis dienomis pasiskirstė parei
gomis: dr. V. Didžys — pirm., A. 
Krausas — sekr., G. Strelis — 
ižd., Alb. Pocius ir Ignas Alekna 
— nariais. Revizijos Komisijon 
išrinkti: V. Raginis, K. Mackus, 
J. Normantas. Garbės Teisman 
suvažiavimas išrinko: P. Lukošiū
ną, J. Kalvaitį, A. Rukštelę, J. 
Gučių ir J. Jansoną. — k.

Sydnėjus. — Jau nuo 
seniau ALB Krašto Valdyba buvo 
susirūpinusi tampriau ir darniau 
sujungti bendram organizaciniam 
darbui išsklaidytus po platųjį 
Sydnėjų mūsų tautiečius. ALB 
Sydnėjaus Apylinkė, kuri is tilkrų- 
jų apėmė tik arčiau centto gyven
ančius lietuvius, negalėjo paten
kinti tolimesnių Sydnėjaus priemi
esčių lietuvių interesų. Todėl pe
reitų metų pabaigoje ALB Krašto 
Valdyba nutarė suskaldyti Sydnė
jaus Apylinkę į keletą atskirų 
apylinkių, pagal tirščiau lietuvių 
apgyventa3 vietoves. Tam nuta
rimui įvykdyti gruodžio mėnesį bu
vo įsteigta Cabramattos Apylinkė, 
apimanti keletą tolimesnių Sydnė
jaus vakarinės dalies priemiesčių. 
Naujoji Apylinkė save pilnai pa
teisino.

Gero pavyzdžio paskatinta, ALB 
Krašto Valdyba rūpinasi suorgan
izuoti dar vieną naują apylinkę, 
būtent, Bankstowno Apylinkę. 
Naują Apylinkę organizuoti ir 
steigti pavesta ALB Krašto 
Valdybos vice-pirmininkui ir Bank- 
stow|no gyventojui L. Karveliui. 
Bankstowno lietuviai labai džiaug
smingai sutiko žinią apie jų Apy
linkės steigimą ir rodo didelį pri

tarimą organizaciniam darbui. 
Bankstowno apylinkė yra gana 
tirštai apgyventa mūsų tautiečių 
ir yra davusi nemaža asmenų vi
soms vadovaujančioms sritims 
mūsų bendruomeninėj veikloj. Pa
kanka tik priminti, kad vienintelė 
Sydnėjaus lietuviška sekmadienio 
mokykla yra Bankstowne, vadovau
jama energingo ir gabaus pedago
go Reizgio, talkininkaujant graži
am būriui mūsų mokytojų, nuošir
džiai atsidavusių tautiniam mūsų 
vaikų auklėjimo darbui.

Naujai steigiamai Bankstowno 
Apylinkei numatomi priskirti lietu
viai, gyveną šiose vietovėse: 
Bankstown, Bass Hill, Chulora, 
Punchbowl, Wiley Park, Lakemba, 
Belmore, Campsie, Yagoona, Bir- 
rong, Regents Park, Berala, Sef
ton, Chester Hill, Villawood, Re- 
vesby, Panania, Picnic Point ir 
Pads tow.

Pirmasis organizacinis iniciator
ių pasitarimas įvyko vasario 20 d., 
kuriame buvo aptarti principiniai 
klausimai. Atlikus visus parengia
muosius organizacinius darbus, 
kovo 15 d. šaukiamas steigiamasis 
Bankstowtno Apylinkės susirinki
mas. L. K.

GERAI NUSISEKĘS POBŪVIS 
Cabramata. — Naujai įsikūrusios 
Apylinkės Valdyba, vasario 14 d. 
Canly Vale, Returned Soldiers Club 
salėje suruošė susipažinimo - Užga
vėnių Blynų balių. Kaip buvo skelb
ta, punktualiai 7 vai. vakaro, į salę 
prie papuoštų gėlėmis ir tradici
niais Užgavėnių blynais stalų pra
dėjo rinktis svečiai. Nors ir nema
ža salė, bet greitai rengėjų džiau
gsmui vos talpino svečius, kurių vi
so dalyvavo apie 150 asmenų, atvy
kusių iš Cabramattos bei jos artimų 
apylinkių, o taip ir iš* gana tolimų 
Sidnėjaus vietovių tautiečių. Apy
linkės Valdybos pirmininkas Ed. 
Migevičius svečiams pristatė Alg. 
Pluko vadovaujamą oktetą, čia su
sirinkusiems teko išgirsti tikrai me
niškai, pačiam vadovui akompo- 
nuojant akordijonu, išpildant: Le- 
charo valsą-Nors trupinėlį, duetą- 
-Sėdžiu už stalelio ir dainas - Mer
gyte jaunoji ir Miškų gėlė. Išpild- 
žiusiems padėkų nesigailėta, net at
skirai dėkojo dalyvavę ir keli aus
tralai. Po to įnešdamas daug įvai
rumo bei judrumo N. Cininas ame
rikonišku metodu vykusiai pravedė 
saldainių loteriją ir labai gyvai šo
kius, o J. Ilčiukas - gėlių vajų. 
Jiems už tai nuoširdi rengėjų pa
dėka. Pobūvis baigtas 1 vai. nak
ties. Pageidaujama panašių pobū- 
vų suorganizuoti dažniau.

J. A. Skirka.

SUNKIAI SUŽEISTAS A. 
B AURAS 

Newcastle. — Vasario 
20 d. B.H.P. fabrike buvo sunkiai 
sužeistas vietos ALB Apylinkės 
Kontrolės Komisijos narys A. 
Bauras. Manevruojąs kranas suža
lojo jam nugarą. Vietos lietuviai 
linki A. Baurui greitai 
ngai pasveikti. — 

Pranešima 
Pranešame maloniam

dėmesiui, kad kovo 8 d. Camper- 
downo bažnyčioje įvyksta šv. Ka
zimiero šventės

Minėjimas
Šventė pradedama 11,30 

iškilmingomis pamaldomis, 
pamaldų paskaita ir meninė 

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

ir sėkmi- 
M. S.

s
tautiečių

vai.
Po 

dalis.

Organizuojama 
bendrove 
ar kitokiai medžio 

imonei pirkti. Norin- 
sutaupas kaip dali- 

kitokiu būdu į pana-

PRANEŠIMAS.
Šių metų kovo 15 d., sekmadienį, 

10 vai. įvyks ALB Bankstown’o 
Apylinkės steigiamasis susirinki
mas. Prie šios Apylinkės, pagal 
ALB Statuto 6 par., priskiriami 
lietuviai, kurie gyvena šiose vieto
vėse: Bankstowtn, Bass Hills, Chu
lora, Punchbowl, Wiley-Park, La
kemba, Belmore, Yagoona, Bir- 
rong, Regents Park, Berala, Sef
ton, Chester Hill, Villawood, Re- 
vesby, Panania, Picnic Point ir 
Padstow.

Susirinkimas įvyks: Scout Hall, 
Appian Way, Bankstown. Atvykus 
iš Sydnėjaus pusės, eiti į dešinę 
nuo Bankstown’o geležinkelio sto
ties; 3 minutės kelio pėsčiom.

Tose pat patalpose 9.30 vai. 
įvyks lietuviškos pamaldos, kurias 
laikys kun. Butkus ryšium su 
steigiamuoju Apylinkės susirinki
mu.

Pagrindas: ALB Krašto Valdy
bos protokolas No. 4, p.l.

ALB Krašto Valdyba 
IŠKILMINGA MOKSLO METŲ 

PRADŽIA.
Naujuosius mokslo metus Bank

stowno savaitgalio mokykla pra
deda kovo 14 d., 9,30 vaj.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert str., Leichhardt, Sydney, 
for the Puplisher, Justinas 
Vaičaitis, as President of the 
Australian-Lithuanian Com
munity, 82 Flinders Street, 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W.

lentpiūvei 
apdirbimo 
tieji savo 
ninkai ar 
šios rūšies verslamonę investuoti 
prašomi kreiptis šiuo adresu:

J. P KEDYS,
127 Mimosa Rd., 
E. BANKSTOWN; 
N.S.W.
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ryto, senose patalpose, australų 
katalikų mokykloje, prie Liver- : ’ * 
poolio kelio, kaip galima iškilm
ingiau, kiek tai vietos sąlygos leis. 
Šia proga mokyklos Tėvų Komi
tetas kreipiasi į visus tėvus gy
venančius Bankstowne ir kitose 
aiciau Bankstowno esančiose vie
tovėse tuo laiku atvykti su moky
klinio amžiaus vaikais į iškilmin
gą naujų mokslo metų atidarymą.

Ta pačia proga Tėvų Komitet
as primena visiems tėvams, kad 
už savo vaikų tautinį susipratimą, 
gimtosios kalbos mokėjimą, savo 
mielo krašto pažinimą pirmiausiai 
yra atsakingi tik tėvai. Savaitga
lio mokykla su eile pasišventusių 
mokytojų siūlosi tėvams šiame 
svarbiame ir sunkiame darbe tal
kininkauti, tačiau kas dėl lengva
būdiškų priežasčių šį kilnų siūlymą,, 
atmestų ir savo vaikų į savaitgaltaj 
mokyklą neleistų, apsisunkintų* 
didele atsakomybe prieš savo Tė
vynę ir savo vaikų ateitį. Mes 
tikime, kad kas perskaitys šį pra
nešimą, tas neskriaus savo vaikų 
ir juos leis į savaitgalio mokyklą, 
gi kas žinotų, kad vienas ar kitas 
asmuo šio pranešimo nėra skaitęs, 
tasai prašomas tokius tėyus apie šį 
reikalą smulkiai painformuoti.

Bankstowno Savaitgalio Moky
klos Tėvų Komitetas.

PAMALDOS
(Kun. P. Butkaus informacija) 
PAKEITIMAS BANKSTO

WNE. — Kovo 15 d. (III-čią se
kmadienį) lietuviškos pamaldos 
įvyks ne St. Brendans bažnyčioje, 
bet Bankstowno skautų salėje,, 
Appian Way, į pietus nuo stoties, 
apie 2 min kelio; paralelė gatvė 
su Chapel Rd. Pamaldos prasidės 
9 vai. 30 min. Tas pakeitimas pa
darytas tik išimtinai tą vieną se
kmadienį, nes buvo prašoma lietu
viškas pamaldas suderinti su 
įvykstančiu Bankstowno Apylin
kės steigiamu susirinkimu, kuris 
įvyks ten pat tuoj po pamaldų.

Maloniai prašau gerb. tautiečius 
prie pakeitimo prisiderinti ir tose 
pamaldose dalyvauti.

PAMALDOS NEWCASTLE
LIETUVIAMS. — Kovo 8 d. 11 
vai. 30 min. Hamilton katalikų 
bažnyčioje bus laikomos pamaldos 
lietuviams ir latviams kartu. Išpa
žinčių bus klausoma parapijos 
salėje nuo 9 vai. ryto. Pamaldas 
laikys ir išpažinčių klausys Tėvas 
Gaidelis S. J. Kviečiami visi New- 
castlės ir apylinkių lietuviai.

PARDUODAMAS
NAUJAS W.B. NAMAS CLAYTONE, Vic.
5 kambariai, skalbykla G.H.W.S. Gazinė krosnelė. Užuolai
dos. šviesos įrengimai. Septinė duobė. Puikus sodas. Skly
pas — 69 x 160. Banko skola gali būti perleidžiama pirkėjui. 
Traukiniu važiuoti iš Flinders Stolies iki EAST OAK- 
LEIGH; nuo čia ąutobusu iki Dandenong Rd. — (Baltas 
namas žaliu stogu) Lot 24 Seascape Street.
Apžiūrėti galima kiekvieną dieną po 5 vai. p. p. ir vis* 
dieną šeštadientais bei sekmadieniais.

l’AZIVUS!
Rinktinis ir vienintelis liuksusinis europietiškas

Sydnėjuje — J & A CLUB, 174 King st., 
Square (Maifair Cafe).

ŠOKIAI IR PROGRAMA kiekvieną šeštadienį 
vai. vak. iki 1 vai. r.

klubas
Queen

nuo 8

Geriausia šokių salė Sydnejuje. Specialiai sudarytas 
orkestras iš pagarsėjusių tarptautinių muzikų ir artistų. 
Įėjimas: vyrams — 9/-, noterins — 6/-.

Užsakymai ir staliukų rezervavimai — nuo 6 vai. p. p. 
šeštadieniais. Telef. BW

Kiekvienas džiaugiasi gyvenimu Kings Streete. Vieta, 
kur susitinka geri draugai.

9536.

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAL, SŪRIAL, ALYVOS ALIEJUS

M. - FIORFLLI Pty. Ltd.
(specialistai euro pietiško maisto)

106-118 COMMONWEALTH STREET, SYDNEY
Netoli nuo Centralinės stoties. S Telf. M 4243 ir MA 4542
Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.
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