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JAV MIN. DULLES 
LIETUVOS KLAU
SIMU

JUNGTINIŲ AMERIKOS VAL
STYBIŲ UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTERIS JOHN FOSTER 
DULLES LIETUVOS NEPRIK

LAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
PROGA, O TAIP PAT IR ESTI 
JOS, PERDAVĖ OFICIALIAI 
PER JAV TELEGRAMŲ AGEN
TŪRĄ USIS IR VISĄ EILĘ KI
TŲ JAV ŽINIŲ TARNYBŲ TO
KIO TURINIO ♦ PAREIŠKIMĄ:

“Prieš 35 metus lietuvių ir estų 
tautos laimėjo savo nepriklausomy
bes, kad vėliau vėl taptų žiauraus 
Sovietų imperializmo aukomis. Gi: 
liai užjausdamas Pabaltijo tautų 
dabartines kančias, šia proga aš 
siunčiu estams, latviams ir lietu
viams šiltus sveikinimus ir geriau
sius linkėjimus. Lietuvai šie metai 
yra ypatingai reikšmingi, nes šį
met sukanka 700 metų nuo Lietu
vos valstybės suorganizavimo. 
IPrieš 700 metų Mindaugas buvo 
vainikuotas pirmuoju Lietuvos ka
ralium. .

Atsakydama pripažinti Pabalti
jo valstybių įjungimą į Sovietų Są
jungą, JAV vyriausybė pareiškė 
amerikiečių tautos įsitikinimą, kad 
visų tautų, didelių ir mažų, santy
kius turi tvarkyti teisė ir teisingu
mas. Tautos”yra didelės ne dėl gy
ventojų gausumo ar teritorijos 
bei turtų didumo, bet dėl savo dva
sinės ir moralinės stiprybės ir lais
vės bei nepriklausomybės meilės. 
Šitos (ypatybės praeityje padėjo 
Jūsų tautai nugalėti visus sunku
mus. Aš tikiu, kad su Dievo pagel- 
ba jos padės Jums iškęsti dabarti
nę priespaudą ir sulaukti naujos 
laisvės dienos”.

Pasaulio telegramų agentūros, 
ypačiai prancūzų telegramų agen
tūra ir šveicarų spauda, atkreipė 
dėmesio į tą Dulleso kalbos vietą, 
kur pažymėta, kad Lietuva, kaip 
ir Estija, yra kritusi “brutalaus 
Sovietų imperializmo auka”. Už
sienio laikraščiai ypatingai atkrei
pė dėmesį į tai, kad tokį pareiški
mą Pabaltijo tautoms pirmą kartą 
tarė faktiškasis JAV politikos vai
ruotojas, aiškiai paskatindamas 
pavergtąsias tautas nenusiminti ir 
pasižadėdamas, kad jos bus išlais
vintos.

PASITARIMAS 
PASAULIO EKONOMI

JOS KLAUSIMAIS
LONDONAS. — I Jungtines 

Amerikos Valstybes atvyko Britų 
užsienio reikalų ministeris Edenas 
ir finansų ministeris Butleris. Jie 
tariasi su naujaja generolo Eisen- 
howerio vyriausybe plataus masto 
ekonominiais bei finanfeiniais klau
simais. Vašingtone jie aptaria at
sivežtą ekonominį planą, kuris 
buvo sutartas Britų Imperijos 
ministerių pirmininkų konferenci
jos. Planas apima ekonominių 
ryšių kooperaciją su JAV, kad 
būtų pagerinta pasaulio prekyba 
bei finansai. Pagal šį planą be 
kita ko siekiama pakelti aukso 
kainą, kas praktiškai reikštų do
lerio nuvertinimą, tuo tarpu, kai, 
JAV ligi šiol tokiam pakėlimui 
yra priešinga. Taip pat bus sieki
ama susitarti, kad Britų kraštams 
būtų sudarytos stipresnės ir pa
lankesnės sąlygos plėsti gamybi
nį pajėgumą. Tai bus bandoma 
siekti, įtraukiant stambesnių dole
rinių investacijų. Pagal tą planą 
pasaulinei prekybai turėtų būti 
suteikiama daugiau, laisvės, paša
linant nuo karo laikų užsilikusius 
suvaržymus.

LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
KRAŠTO VALDYBA.MIRĖ VYDŪNAS

šių metų vasario mėn. 20 d. 5,40 vai. vak. Detmolde, 
Vakarų Vokietijoje, savo bute mirė žymusis lietuvių tau
tos dvasios kūrėjas, rašytojas, Mažosios Lietuvos kultū
ros darbuotojas ir tautinės sąmonės ugdytojas daktaras 
Vilius Storasta - Vydūnas, šio mėnesio 22 d. velionis bū
tų jau susilaukęs 85 metų amžiaus. Gripo epidemija, siau-. 
tusi pastaruoju metu visoje Vakarų Europoje, neaplenkė 
nė jo. Persišaldęs sunkiai susirgo; prie gripo prisidėjo 
dar plaučių uždegimas. Tokio amžiaus susilaukus, prieš 
šią ligą nebegalėjo atsilaikyti.
Ligi pat paskutinės savo gyvenimo dienos dr. Vydūnas 
sielojosi lietuvių tautos likimu, jos {viešėjimu. Apie tai' 
liudija ir jo paskutiniai žodžiai, rašyti mažlietuvių 
laikraščiui “Keleiviui”, keletas dienų prieš mirtį ryšium 
su būsimomis 85 metų jo amžiaus sukaktuvėmis, kurių 
jis betgi nebesulaukė.
Didisai mūsų tautos Ugdytojas dr. Vydūnas buvo palaido
tas Detmolde vasario 26 d. I amžinojo poilsio vietą jis 
buvo palydėtas gausaus vietoje gyvenančių ir iš kitur 
atvykusių lietuvių būrio, organizacijų atstovų, o taip pat 
ir vokiečių. VLIKas ir Vykdomoji Taryba į laidotuves 
delegavo Informacijos Tarnybos valdytoją M. Gelžinį, 
kuris prie karsto pasakė kalbą ir uždėjo vainiką VLIKo 
bei Vykdomosios Tarybos vardu. Daug vainikų sudėta.ir 
kitų organizacijų bei paskirų asmenų vardu. Didingas 
vainikas buvo padėtas ir Mažosios Lietuvos Tarybos var
du. Velionis buvo tos Tarybos garbės narys.

Velionis gimė 1868 m. kovo 22 d. 
Jonaičiuose .v Šilutės apskrityje. 
Iš jaunystės būdamas linkęs į mo
kslus, lankė mokjiojų sem.r.ariją, 
po io kelerius metus mokytojavo. 
Tačiau tuo nesitenkino ir ėmė stu
dijuoti Greifswaldo, Hallės, Leip
cigo irBerlyno universitetuose. Do
mėjosi jis mokslais ne tiek dėl dip
lomo, kiek mėgdamas pačius moks
lus, siekdamas su jų pagalba su
prasti savo tikrąjį gyvenimo ke
lią ir pasidaryti naudingai savo 
tautai ir žmonijai. Kokia plati bu
vo jo studijų skalė, matyt kad ir 
iš šių studijuotų sričių sąrašo: fi
losofijos istorija, tikybų, kultūros 
istorija, sociologija,, prancūzų, 
anglų ir sanskrito kalbos (lotynų 
ir graikų buvo mokęsis jau anks
čiau, o lietuvių ir vokiečių kalbas 
mokėjo iš jaunystės). Mėgo ir mu
ziką. Patsai skambino pianinu ir 
grojo smuiku. Taip mokslais ap
sišarvavęs ne tik išmokytojavo a- 
pie 20 metų vienoje Tilžės gimna
zijoje, bet lygiagrečiai ėmė reikštis 
lietuvių kultūros gyvenime, litera
tūrinėje kūryboje. Išėjęs į pensiją, 
visiškai atsidėjo lietuvių tautinės 
kultūros ugdymui. Be kitko, jo il
gus metus vadovauta Lietuvių Gie
dotojų Draugija Tilžėje ir visoje 
Maž. Lietuvoje nuo Klaipėdos iki 
Gumbinės suruošė šimtus “lietu
viškų švenčių”, kurios sudarė žymų 
veiksnį Maž. Lietuvos lietuvių tau
tinei sąmonei gaivinti. Bemaž visą 
amžių gyvendamas ir veikdamas 
Tilžėje, žymiai susvarbino tą Maž. 
Lietuvos sostinę, lietuviškumo ži
dinį. Lankydamasis Nepriklauso
moje Lietuvoje, yra skaitęs šimtus 
paskaitų, kuriomis žavėdavosi ypač 
jaunimas, nes jame sužadindavo 
veiklą skatinančius polinkius. Ka
rui baigiantis, bolševikams atslen
kant į Maž. Lietuvą, Vydūnas pasi
traukė toliau į vakarus, evakuaci
jos eigoje išgyvendamas sunkius 
įvykius. Bolševikai jį užklupo toje 
Vokietijos zonoje, kuri buvo atite
kusi Sovietams. Po ilgų tardymų ir 
kamavimų vis dėlto jį paleido. At
vyko į Vakarų Vokietiją gerokai 
suvargusios sveikatos. Tačiau tau
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tiečių padedamas čia vėl kiek at
kuto ir nepailstamai dirbo tvarky
damas savo raštus, gausiai ben
dradarbiaudamas lietuvių spaudoje, 
kartais, sakydamas ir prakalbas. 
Buvo Maž. Lietuvos Tarybos gar
bės narys ir gyvai domėjosi visos 
tautos pergyvenimais. Palaikė ry
šius su visa eile Lietuvos ir užsie
nio žymių asmenybių. Kurį laiką po 
Pirmojo karo dėstė lietuvių kalbą 
Orientaliniame Seminare Berlyne. 
Bet visus viliojančius pasiūlymus 
pasitraukti iš savo tėvynės ir pasi
duoti karjerai svetur vis atmesda
vo.

V y dū n o raštų yra visa eilė. 
Draminiai veikalai: Amžina 
ugnis, Prabočių šešėliai, Mūsų lai
mėjimas, Tėviškė, Jūrų varpai, Ver
gai ir dykiai, žvaigždžių takais, 
Likimo bangos, Gaisras, Lietuvos 
pasakėlė, Sigutė, Ragana, Numanė, 
Jonuks, Birutininkai, Kur prots, 
Pasiilgimas veldėtojo. Filosofi
niai ir populiarizacijos raštai: 
Visatos sąranga, Slėpiningoji žmo
gaus didybė, Mirtis ir kas toliau, 
Žmonijos kelias, Mūsų uždavinys, 
Likimo kilmė, Gimdymo slėpiniai, 
Tautos gyvata, Sąmonė, Kalėjimas 
laisvėjimas, Tauresnio žmogišku
mo užtekėjimas. Vertimai: “Bha- 
gavad Gitą” ir kt. Daugumą tų raš

ytų išleido Mortos Raišukytės finan
suojama “Rūtos” leidykla. Vokiečių 
kalba 1916 m. išleido knygą “Li- 
tauen in Vergangenheit und Ge- 
genwart”, o 1932 m. stambų veika
lą: “700 Jahre deutsch - litauischer 
Beziehungen”. įvairiais laikais lei
do laikraštėlius “šaltinis”, “Jauni
mas”, “Naujovė”, “Darbymetis”.

Vydūnas ir savo tauria asmeny
be, ir savo gyvenimo pavyzdžiu, ir 
savo veikla pasidarė tikrai reikš
mingas savo tautai, kuri niekad 
nenustos branginusi to, ką jis jai 
paliko.

“Nno pat to momento, kai So
vietų Sąjunga, kurios politika vi
sados buvo paremta teisės ir žmo
niškumo dėsnių laužymu, padarė 
dar vieną tarptautinį nusikaltimą, 
užpuldama ir okupuodama Lietu
vą, trys elementai sudarė 
Lietuvos bylos pagrindą. Jie yra: 
mūsų tautos nusistatymas jokia 
kaina nepripažinti Sovietų padary
tojo Lietuvai smurto ir iš to nusis
tatymo išplaukiąs pasiryžimas išsi
vaduoti iš bolševikų jungo; antra, 
mūsų lasvės siekimo teisėtumas ir, 
galop, įsitikinimas, kad tarptauti
niai įvykiai plėtosis palankia mū
sų siekimų kryptimi.

Laikui einant nė vienas tų ele
mentų neišnyko. Priešingai, kiek
vienas jų yra pasidaręs stipres
nis bei ryškesnis. Mes žinome tik
rai, jog, nepaisant ilgos okupaci
jos, propagandos ir teroro, tautos 
širdis palieka, kaip buvusi, lietuviš
ka ir krikščioniška, kad ji su to
kiu pat atkaklumu, kaip pirmą o- 
kupacijos dieną, priešinasi komu
nistinėms idėjoms ir santvarkai, 
kurias Sovietai stengiasi įskiepyti 
prievarta; mes žinome, o taip pat 
žino civilizuotas pasaulis, kad mū
sų tauta gyvena troškimu atsta
tyti savo valstybės nepriklau
somybę. Vienas iš svarbiausių 
Sovietų Sąjungos politikos ir pro

pagandos uždavinių užsienyj buvo 
pridengti savo įsiveržimą į Lietu
vą melo skraiste ir pašalinti Lietu
vos vardą ne tik iš politinių žemė
lapių, bet ir iš žmonių atminties, 
šiandien galima konstatuoti, kad 
Sovietams nepasisekė ir nepasiseks 
šį uždavinį įvykdyti. Niekas negin
čija Lietuvos teisės būti nepriklau
somai ir laisvai bei demokratiškai 
tvarkytis savo žemėse. Niekas ne
bando teisinti Sovietų Sąjungos 
okupacijos Lietuvoje. Ir nors Sovie
tai yra padarę daug kitų sunkių 
taikos ir karo nusikaltimų, jų elge
sys su Lietuva lieka kaip ryškiau
sias neteisėtumo ir nežmoniškumo 
pavyzdys.

Tarptautinio horizonto prošvais
tę sudaro naujos JAV vyriausy
bės nusistatymas tų kraštų atžvil
giu, kurie yra Sovietų Sąjungos o- 
kupuoti ar šiaip užvaldyti. Ameri
ka niekados neslėpė savo ypatingų 
simpatijų tiems kraštams. Bolševi
kams prijungus Lietuvą prie Sov. 
Sąjungos, Amts^iop v'yrf^uĘ.ybė’ 
tuojau pareiškė nepripažįstanti į- 
jungimo. šitos linijos ji laikėsi ir 
tada, kai Sovietai buvo laikinai pa
sidarę demokratinių valstybių są
jungininkais kare prieš Hitlerio 
Vokietiją. Dabar naujai išrinkta
sis Jungtinių Valstybių preziden
tas gen. Eisenhoweris, dėstydamas

JAV politikos pagrindus, yra pami
nėjęs Sovietų pavergtų kraštų iš
vadavimą greta kitų politikos klau
simų, kurių sprendimo reikia siekti. 
Tokiu būdu bręsta nauja laikyse
na Sovietų atžvilgiu, bręsta nauja 
tarptautinės tvarkos atstatymo po
litika, kuri bus pastatyta prieš So
vietų Sąjungos varomą agresijos 
bei smurto politiką ir turės pri
vesti prie likvidacijos pavojaus, 
gręsiančio civilizacijai iš Maskvos 
pusės. Tuo pačiu atgaus lasvę Lie
tuva ir kiti kraštai, kurie dabar yra 
bolševikų teriojami. ‘

šitaip palaipsniui, bet pastoviai 
ryškėja Lietuvos laisvės atstatymo 
perspektyvos. Tačiau šiuo tarpu 
tauta krašte vis dar stovi akis į 
akį su žiauriu priešu, kurs siekia 
ją išnaikinti fiziškai. Todėl krašte 
tebėra galioje dėsnis saugoti tau
tos gyvybę nuo priešo smūgių, o 
lietuvio sielą nuo bolševikų demora
lizacijos ir rusų įtakos.

Laukdami Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo ir jam dirbdami, 
mes, tremtyje gyvenantieji lietu
viai, laikome kovojančios tautos 
valią,,jos teises ir interesus mūsų 
vyriausiu įstatymu, kuriam priva
lome subordinuoti mūsų darbą ir 
mintis, atskirus, interesus ir nuo
monių skirtumus, mūsų gabumus 
ir silpnybes”. — ELTA.
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Staigiai ir netikėtai DIDŽIAJAM TAUTOS VYRUI 
D R. VYDŪNUI mirus, artimuosius giliai užjau
čia

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Sydnėjaus Skyrius.
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Stalinui atsigulus greta Lenino toliau val

do Malenkovas, Berija ir Molotovas
Oficialiai skelbtuose praneši

muose buvo teigiama, kad Stalin
as mirė nuo smegenų paralyžiaus 
ir širdies komplikacijų. Jis susirgo 
staigiai pereitą sekmadienį, netek
damas dėl smegenų paralyžiaus 
sąmonės. Sąmonės jis nebeatgavo 
ligi pat savo mirtieš. Prancūzų 
telegramų agentūra pranešė, kad 
Stalinas miręs trečiadienį.

Su labai didelėmis iškilmėmis 
Stalinas buvo palaidotas Maskvo
je pirmadienį. Ix viso pasaulio į 
Maskva buvo atsiųstos įvairių 
kraštų prezidentų bei ministerių 
pirmininkų užuojautos. Būdinga 
pastebėti tai, kad daugelis tų 
užuojautų, ypačiai angliškųjų 
kraštų, buvo gana šalto, santūraus 
pobūdžio. Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Britų Imperijos vals
tybių žymi spaudos dalis mažai 
terodė Stalino mirčiai pagarbumo.

Pasaulio spauda nuo pat pirmo
sios žinios apie Stalino 
ligą daugiausiai rūpinosi 
ir rašė, kas užims Stalino 
vietą, ir kaip Stalino mirtis pa
veiks Vakarų pasaulio santykius 
su Sovietų Rusija. Spaudoj vyra
vo nuomonė, kad santykiai greiči
ausiai tik pablogės. Toje pačioje
spaudoje domėtasi ir tokia galimy
be, kad Sovietų Rusijoje ir jos 
pavergtuose kraštuose gali kilti 
kokių neramumų ar varžytinių dėl 
paliktos valdžios pasidalinimo. Va
karų spauda ^pačiai atkreipė dė
mesį į tai, kad. mirties pranešime 
tik vienoj vietoj nežymiai buvo 
priminta Sovietų kariuomenė, tuo 
tarpu, kai visą laiką buvo garbi
nama ir idealizuojama komunistų 
partija.

Nepraėjus nė 24 vai. po pra
nešimo apie Stalino mirtį, tas pats 
Maskvos radijas ir spauda ofi-

cialiai pranešė, kad Sovietų 
Rusijos ministerio pirmininko vie
tą užėmė Georgijus Malenkovas, 
ligi šiol laikytas artimiausiu ir 
patikimiausiu Stalinui. Taip pat 
buvo pranešti ir kiti žymūs pa
keitimai partijoje ir vyriausybėje. 
Sudarytas naujas 10 žmonių Polit- 
biuras, kaip aukščiausias komu
nistų partijos prezidiumas: G. 
Malenkovas, L. Berija, V. Molo
tovas, N. S. Kruščevas, N. Bul
ganinas, L. Kaganovičius, M. Z. 
Saburovas, M. G. Pervuchinas ir 
A. I. Mikojanas.

Marsalas Vorosilovas dabar pas
kirtas Sovietų Rusijos prezidentu. 
Be miniterio pirmininko Malen- 
kovo kiti ministerial yra: vidaus 
reikalų — L. Berija, užsienio rei- 
kalž — V. Molotovas, karo — N. 
Bulganinas; ministerio pirminin
ko pavaduotojai — Molotovas, 
Berija, Bulganinas ir Kagano
vičius; užsienio reikalų viceminis- 
teris — J. Malikąs, karo vice- 
ministeriai — maršalai Vasilevs
kis ir Žukovas. A. Višinskis, atleis
tas iš užsienio reikalų ministerio 
pareigų ir paskirtas nuolatiniu 
Sovietų Sąjungos atstovu prie 
UNo.

galėtų įskelti ir ugninį karą.
Rimtesnių neramumų ar trini- 

mosi nesusilaukta, nors kai kurie 
Vakarų žinių šaltiniai vakar ir 
pranešė apie didesnio pobūdžio 
partizaninio karo suliepsnojimą 
Lenkijoje bei kitose bolševikų pa
vergtuose kraštuose. Pranešama ir 
apie kai kuriuos sovietinių kariuo
menės dalinių nepasitenkinimus 
ar maištaujančius judėjimus, tači
au tos žinios menkai kuomi tepa- 
grįstos ir nedaug teišryškintos. 
Galimas daiktas, kad jos tėra tik 
psichologinio momento kūrinys.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas generolas Eisenhower
is gyvai domėjosi galimais įvy
kiais ar komplikacijomis ryšium 
su Stalino liga ir mirtimi. Tele
fonu jis buvo susisiekęs ir su Britų 
ministerių pirmininku W. Churc- 
hilliu ir keletą kartų tarėsi su 
šiuo metu atvykusiu į JAV ekono
miniams pasitarimams Britų už
sienio reikalų ministerių Edenu. 
Susidaro įspūdžio, kad Vakarai 
naujosios Sovietų vyriausybės 
atžvilgiu imsis žymiai kietesnės 
politikos. Be kita ko prezidentas

G. Malenkovo iškilimas ir reor
ganizuotoji Sovietų Rusijos vyri
ausybė bei naujo Politbiuro suda
rymas Vakarų spaudos buvo pa
sitiktas su daugiau ar mažiau 
nuslepiamu nerimu. Kai kurių 
naujų asmenų iškėlimas ir atleidi
mai bei pakeitimai nesuteikia Va
karams pagrindo galvoti, kad nau
jieji Kremliaus valdovai turėtų 
daugiau geros valios, kaip Stalino 
laikais. Iš visko atrodo, kad nau
josiomis sąlygomis Vakarams teks 
toliau vargti šaltojo karo pinklėse, 
kurios šiuo metu kur kas greičiau

Eisenhoweris dar kartą pakarto
jo savo intenciją susitikti * seniau 
paskelbtomis sąlygomis su Stalino 
įpėdiniu, jei tuo kas būtų galima 
pasiekti pasaulio gerovei. Papra
šytas ką pasakyti dėl Stalino mir
ties, buvęs JAV prezidentas Trų- 
manas atsakė: “Aš visumet apgai
lestauju, kai išgirstu apie kurio 
nors mano pažįstamo mirtį. Ką* 
nors daugiau, kaip tai, aš neturiu 
pasakyti”.

1
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Naujas JAV Ambasadorius Maskvoje Trintys Sovietuose
Jurgio Kennano, amerikiečių masis ambasadorius Bullitas įtrau- 

ambasadoriaus Maskvoje jau ne- kė į savo tarnautojų sąrašus ir 
bėra. Stalinas jį išvietino po to,1 
kai pasiskundė Vašingtonui, jog 
tasai apšmeižęs Sovietų Rusijos 
rojų. Tokie jau papročiai dip
lomatiniuose santykiuose, kad sve
čiui duris parodžius, paklusniai 
išeinama. Gelsvos pirštinės imty
nėms netinka.

Vašingtonas susirado kitą, dar 
geresnį Kremliaus reikalų žinovą
— Čarlį Bohleną. Paklausė Sta
liną, ar tas bus geras. Kremliaus 
Viešpatis pasikraipė ir atsakė, 
tegu atvažiuoja. Stalinas puikiai 
atsiminė tą šauniai atrodantį 
dviejų metrų ilgio vyrą, Jaltoje, 
Teherane ir Potsdame persakinė- 
jusį jam minkštus Ruzvelto ir 
Trumano žodžius. Puikiai žinojo 
Stalinas ir tai, kad šis New Yorko 
milžinas savo gyvenime buvo pra
leidęs 3000 valandų besišnekėda
mas su raudonaisiais Kremliaus 
apaštalais. Nepabūgo Kremliaus 
kerėtojas ir to fakto, kad Čarlis 
Bohlenas yra geriausias ameri
kiečių žinovas apie Kremliaus 
burtus. Surasim pagrindo ir jam 
tinkamu laiku parodyti duris, — 
nusprendė raudonosios tiesos pra
našas.

Čarlis Bohlenas (Charles Eustis 
Bohlęn) šiuo metu jau yra Jung
tinių Amerikos Valstybių am
basadorius Sovietų Sąjungoje. Jis 
jau įsikėlė į puošnius JAV am- ,

Čarlį Bohleną su Jurgiu Kennanu.
Kartu su kitais trim ambasa

dos draugais Čarlis Bohlenas įsi- 
ruošė puikioje viloje viename 
geriausių Maskvos priemiesčių. 
Čarlis buvo labai svietiškas žmo
gus, geras klausytojas, mokąs 
linksmai nuryti kartu žodį, ir 
greitai jis net rusu diplomatų 
tarpe įsigijo “šaunaus vyro” 
vardą. Jis pasidarė labai populia
rus, rusų mėgiamas ir visur kvi
ečiamas. Kuriam laikui išvykęs, 
Čarlis Bohlenas vėl sugrįžo į Mas
kvą jau kaip antrasis ambasados 
sektetorius. Šį kartą Čarlis buvo 
labai smarkiai paveiktas ką tik 
įvykusių permainų. Jis jau neber
ado ankstyvesniojo rusų drau
giškumo, linksmumo — tuo metu 
Rusijoje ryšium su maršalo Tuc- 
hačevskio ruoštu sukilimu vyko 

areštai ir 
berado 
atmos- 
svietiš- 
aristo-

Sovietų Rusija 
šaltąjį karą —

Ruzveltas. čar- 
laiko didžiausia

žiaurūs persekiojimai: 
žudynės. Čarlis Bohlenas 
tik baimės ir įtarinėjimų 
ferą. Su savo sąmojum ir 
kurnu Čarlis raudonosios
kratijos salionuose niekur nebepri- 
tilpo. Maskvą siaubė klaikios 
Tuchačevskio, Uborevičiaus, Put
uos ir kitų penkių Raudonosios 
Armijos generolų mirties šmėklos.

Čarlis Bohlenas jau buvo Tokijo 
ambasadoje, kai japonai iš pasalų 
užpuolė ir paskandino amerikiečių 
karo laivus Pearl Harboro uoste, jau fainęic į puvomuo u t 

basados rūmus Maskvoje. Gimęs į Vašingtonui teko daug pavargti 
1904 m. Claytone, New Yorko’^ol ištraukė r™ -
priemiestyje, turtais nepašykštėto
je šeimoje. Harvardo universitete 
išėjo mokslus apie Europos istori
ją. 1929 metų depresija vėjais 
nunešė jo tėvų turtus, ir Čarliui 
teko ieškoti 
pragyvenimą 
ministerijoje, 
į Pragą JAV 
pradėjo domėtis Rusijos reikalais 
ir pradėjo mokytis rusų kalbos. 
Po poros metų jis jau buvo nukel
tas toms pačioms pareigoms į 
Paryžių, čia susipažino ir daug 
bendravo su caro Rusijos išeiviais. 
Kai 1943 m. Vašingtonas atnau
jino santykius su Rusija ir įsteigė 
Maskvoje savo ambasadą, pir-

tarnybos. Susirado 
užsienio reikalų 

Greitai paskiriamas 
vicekonsulu, čia jis

_1 ištraukė savo ambasadą iš 
(japonų internato. Po šešių mėnesių 
I tesugrįžo Čarlis Bohlenas į 
Vašingtoną, čia jis paskiriamas 
užsienio reikalų ministerijos rytų 
skyriaus viršininku. Netrukus jis 
vėl važiuoją į Maskvą vertėjauti 
Cordeliui Hulliui konferencijoje 
su Molotovu ir Stalinu, Po kon
ferencijos pasilieka amerikiečių 
ambasadoje Maskvoje, kaip ame
rikiečių ambasados pirmasis sekre
torius. Vėl grįsta į Vašing
toną 1944 m. Netrukus prasideda 
jo kelionės su prezidentu Ruzveltu. 
1945 metų pradžioje važiuoja į 
Teheraną ir vėl po poros mėnesių

mėnesį dirba kaip politinis ir ry
šio valdininkas su* JAV dele
gacija Jungtinių Tautų konferenci
joje San Franciske, iš kur netru
kus vyksta į Maskvą su Ruz
velto asmeniniu patarėju Harry 
Hopkinsu susipažinti su Sovietų 
Rusijos planuojama Jungtinių 
Tautų charta. Hopkinso misija 
čia nepasiseka ir nueina niekais. 
Čarlis Bohlenas dabar 'įsitikina, 
kad Kremliui traptautinės sutari 
tys tereiškia tik tuščius popierius. 
Jis pamato, kad 
pradeda su JAV 
karą be šūvių.

Staigiai miršta 
lis Bohlenas tai
Amerikos nelaime, nes jis buvo 
įsitikinęs, kad tuoj po Jaltos kon
ferencijos prezidentas Ruzveltas 
buvo tvirtai apsisprendęs pradėti 
prieš Sovietų Rusiją politinę of
enzyvą. Kartu su Ruzvelto mir
timi buvo paraližuota ir Ameri
kos akcija prieš Kremlių, nes 
užėmęs mirusio J. A. V - bių prezi
dento vietą, Trumanas tik po 12 
mėnesių tesusigaudė tos politi
kos raizgynėse. O Sovietų Rusija 
per tą laiką pasinaudojo ir laimė
jo daug savo naudai, čarlio Bo- 
hleno, lygiai kaip ir jo draugo 
Jurgio Kennano bei kitų Krem
liaus vingius gerai žinančių JAV 
diplomatų, balsas nebuvo klauso
mas. Tik maždaug viduryj 1946 
m. tesusidarė jiems sąlygos, kad 
galėtų tarti savo žodį ir būti išk
lausytais. JAV užsienio reikalų 
ministerial Byrnes ir Marshallis 
1946 ir 1947 metais jau naudojo 
Čarlio Bohleno patyrimus Rusijos 
reikaluose. Dalyvaudamas gau
singose konferencijose,
Bohlenas dar labiau įsitikino, 
Amerikai tenka imtis kietos 
kysenos prieš Sovietų Rusiją.

Kremlius nusikratė kietu 
gerai Sovietus pažįstančiu Jur
giu Kennanu. Jo vieton į Maskvą 

atvyko atstovauti Jungtinėms
Amerikos Valstybėms Čarlis Boh
lenas. Tačiau ką Kremlius
laimėjo? — Čarlis Bohlenas ne
blogiau pažįsta Stalino ii’ jo

*----------- .. . — ---- - draugų politinius vingius, jis
į Jaltą, kur vertėjauja Ruzvelto taip pat puikiai kalba rusiškai ir
— Stalino pasitarimams. Gegužio | turi labai gerą diplomatinę orien-

3) šitame konflikte kartu išryš
kėja Sovietijos ateities užsienio po
litikos kontūrai. Kai Stalinas su 
Malenkovu palaikė Vakarų palaips
nišką užminavimą, priešingoji pu
sė pasisako už preventyvinį karą 
tuojau.

Antisemitizmas yra daugiau pa
šalinis tų abiejų reiškinys. Juo, 
žinoma, siekiama visa eilė pašali
nių tikslų (intensyviai besiruošiant 
kjirui, , nusikratyti tarptautiniais 
saitais surištais žydais, sukelti bai
mės psichologiją ir tuo forsuoti pro
dukciją bei apsiginklavimą ir didin
ti Sovietams simpatijas Vokietijo
je ir arabų kraštuose), bet šiaip 
jis tėra vienas iš reiškinių, suda
ręs propagandini koloritą šiuo me
tu Sovietuose vykstančios vidaus 
politinės kovos. — ELTA.

bet gana dažnai ją dar esą'net 
parėmę. Negalima ignoruoti, tei
gia “Pravda”’, kad keli sovietų 
akademikai oponuoja prieš frizio- 
logo Pavlovo mokslą ir palaiko 
Einšteino bei kitų Vakarų moks
lininkų koncepcijas, ir todėl ESA
NČIOS ĮSISKVERBUSIOS BUR
ŽUAZINĖS PAŽIŪROS I SO
VIETIŠKUS MOKSLUS. Vie
name <‘Vopijosy Istorii” įdėtame 
pranešime apie Mokslų Akademi
jos istorijos instituto mokslinės 
tarybos posėdį teigiama, kad ir 
keli sovietų istorikai — tarp kitų 
B. štein, J. Mintz ir seniau Lon
done buvęs Sovietų atstovas Mais- 
kis (visi žydai) — dėl ideologinių 
nukrypimų esą patraukti atsa
komybėn.

Kaip “New Yorko Times” ko
respondentas Maskvoje sausio 15 

Id. savo laikraštyje skelbia, laikra- 
bė “Pravdoje" straipsnį, kuorai Ištis “Komunist” dabartinę Sovie- 
SUŠLOVAS PRADĖJO DIDELĘ Sąjungoje ir satelitinėse valsty- 
OFENSYVĄ PRIEŠ 1949 M. Iš |bėse BEPLINTANCTĄ AREŠTŲ 
POLITBIURO PAŠALINTO IR 
IKI TOL NUTYLĖTO SOVIETŲ 
SĄJUNGOS ŪKIO SPECIA
LISTO VOZNĖSENSKIO ŠALĮ- 
NINKUS. Sušlovo paduotas to
nas tuoj buvo visos spaudos pa
gautas ir privedė prie eilės politi
nių ir ekonominių organų konfe
rencijų. Jose eibės dalyvių apgai
lestaudami prisipažino prie su 
Voznesenskio teorijomis identiškų 
ideologinių prasižengimų ir iški
lmingai pasižadėjo tuoj sekti besą
lyginiai Stalino liniją;

Lygiagrečiai su puolimais prieš 
Ždanovo-Mpznesenfekio buvusios 
grupės šalininkus sovietų spauda 
vartojo aštrius žodžius prieš kai 
kuriuos Sovietų Sąjungos moks
lininkus, kurie iki šiol ne tik kad 
nevedę “besąlyginės kovos su 
priešinga buržuazine ideologija”,

Paskutinis komunistų partijos 
kongresas Maskvoje iškėlė visa ei
lę^ davinių, kurie leido spėti, kad 
nepoilgo prasidės nauja ir’ plati 
sovietų pareigūnų valymo banga. 
Tuoj po 
pradėjo 
trūkumus 
Sąjungos 
kiniuose. Spaudoje vedama kritika 
kasdien intensyvėjo ir palietė iš
tisas bolševikų organizacijas ir 
pavienius asmenis, ypačiai inteli
gentus, kaltindama juos ideologi
niu pasyvumu, nedisciplinuotumu, 
neteisingumu ir nesugebėjimu poli
tinėje, ekonominėje, mokslinėje 
ir kultūrinėje veikloje.

Akcijos pradžioje jos krypties 
rodyklė dar nebuvo aiški ir tepa- 
ryškėjo gruodžio mėn. gale, kai 
Sušlovas, Malenkovo šalininkas ir 
partijos prezidiumo narys, paskel- j 
bė “Pravdoje” fx—J 1 T 1

kongreso rusų spauda 
kritikuoti visokiausius 

įvairiausiuose Sovietų 
viešojo gyvenimo reiš-

KINIJOS PRARADIMO
KALTININKAI

Čarlis 
kad 
lai-

taciją, 
vietų 
kietą, 
monę, Jo pranešimai Vašingtonui 
visumet bus pagrįsti ne nuolai
domis ir pataikavimais, bet tiks
liai iššifruotais Kremliaus vingių 
kelrodžiais. — J. KONTEIKIS.

VAKARDIENOS VINGIAIS n

ir svarbiausia — So- 
Rusijos atžvilgiu jis turi 
nieku nepaveikiamą nuo-

BANDYMAI NUSIKRATYTI UITIAKU
1944 m. liepos 11 d. štaufenber

gas jau turėjo savo portfelyje to
kią bombą, kai jis dalyvavo konfe
rencijoje su Hitleriu jo pilyje 
Berchtcsgadene. Tačiau pastebė
jęs, kad prie Hitlerio nebuvo Him
mlerio ir Gocringo, grafas štau
fenbergas nusprendė palaukti ge
resnės progos, kad galėtų iš karto 
likviduoti visus svarbiausius Vo
kietijos nelaimių kaltininkus. Ant
roji proga buvo liepos 15 d., kai 
jis dalyvavo su Hitleriu konferen
cijoje Rytų Prūsijoje; Hitleris tą 
kartą apleido vyr. būstinę anksčiau, 
kaip buvo numatyta, ir grafas 
Štaufenbergas nespėjo tada paruoš
ti reikiamam momentui portfelyje 
turimos bombos.

kur visuomet ji vykdavo, i 
medini pastatą būstinės ri-

štaufenbergas įėjo į tą pas-

Tuo tarpu padėtis paaštrėjo, nes 
liepos 17 d. buvo išleistas įsaky
mas suimti Goerdelerį. Tasai pasis
lėpė. Atmosfera darėsi labai nepa
lanki suokalbininkams, nes kiek
vienu metu Himmlcris galėjo pri
sikasti prie paties suokalbio cent
ro. Generolas Beckas sutarė su gra
fu štaufenbergu, kaip ten bebūtų, 
išnaudoti liepos 20 dieną, kada 
grafas vėl turėjo progos dalyvauti 
konferencijoje Hitlerio vyriausia
me štabe Rytprūsiuose.

1944 metų liepos 20-tą išaušo 
puiki ir karšta diena. Daugumas 
suokalbininkų praleido prieš tai 
naktį be miego. Jų nervai buvo į- 
tempti iki daugiausiai pakenčiamo 
laipsnio. Anksti rytą grafas štau
fenbergas su savo adjutantu leite
nantu Haeftenu nuvyko į aerodro
mą ir išskrido į Rytprūsius.

Vyriausioji Hitlerio būstinė bu
vo įrengta Rostenbergo apylinkė
se, nuošaliausiame Vokietijos už
kampyje. Būstinė buvo įrengta vie
name miške,, cementiniuose bunke
riuose, kurie buvo apsupti trigubo 
žiedo tvirtovėmis, kurias saugojo 
getai ginkluotos sargybos. Tačiau 
joksai postas neklausė leidimo jau

no, didingos išvaizdos vienrankio 
ir vienakio pulkininko.

Tos dienos popietę į vyriausiąją 
būstinę buvo laukiamas atvykstąs 
Mussolini. Konferencijos laikas bu
vo atidėtas iki pušiai? pirmos. Bu
vo dar vienas pakeitimas, kuris šį 
kartą turėjo lemiamos reikšmės, 
ir tai tik išgelbėjo Hitlerį nuo tik
ros mirties - konferencija buvo per
kelta iš požeminio cementinio bun
kerio, 
didelį 
bose.

Kai
tatą, konferencija buvo ką tik pra
sidėjusi. Himmlerio, Goeringo ir 
Ribbentropo nebuvo tarpę dvide
šimties vyrų, stovėjusių aplink di
delį medinį stalą, ant kurio viršaus 
buvo išdėstyti žemėlapiai. Hitle
ris, nugara atsisukęs į duris, klau
sėsi pranešimo apie padėtį Rytų 
fronte.

Grafas štaufenbergas užėmė sa
vo vietą Hitlerio dešinėj, arčiau 
vieno stalo galo, ant kurio jis neiš
šaukiančiu judesiu padėjo savo 
portfelį. Prieš įeidamas į šį kamba
rį, štaufenbergas buvo atsiprašęs 
ir užėjęs į išeinamąją vietą, kur 
jis nustatė veikimui užtaisą. Po 
kelių minučių Štaufenbergas pa
togiu momentu prisiminė būtiną 
reikalą paskambinti į Berlyną. Jis 
išėjo.

Staiga, o tai atsitiko 12,50 vai. 
p.p., štaufenbergo paliktas port
felis sprogo. Baisus sprogimas su
ardė kambarį į šipulius.Karinin
kai, kurie stovėjo Hitlerio dešinėj 
stalo gale, arba vietoj buvo užmuš
ti ar mirtinai sužeisti. Tuo tarpu 
Hitleris, kuris sprogimo metu bu
vo pasilenkęs ant jo stebimo žemė
lapio, neteko žemutinės dalies savo 
kelnių ir išliko gyvas, net menkai 
sprogimo tepaliestas, jei neskaity
ti nudegintos dešiniosios kojos ir 
laikinai paraližuotos dešiniosios 
rankos ir sutrenktų ausų būgne-

ir atsargos generolas Hoep- 
kuris buvo persivilkęs atsi- 

lagamine uniforma. Visi jie 
lemtingosios žinios. Pusiau

lių. Griūvančias lubos be to nu
braižė jam nugarą. Per lavonus 
ir gremėzdus, dejuojant ir šaukiant 
pagalbos sužeistiesiem^, Hitleris 
išsiveržė atviran oran. Iš karto nie
kas nesuprato, kas atsitiko ir visi 
galvojo, kad pataikė priešo lėktu
vo numesta bomba.

Tuo tarpu grafas Štaufenbergas, 
palaukęs sprogimo garso, išsiskubi
no į aerodromą, kur jis pakilo lėk
tuvu i Berlyną, tvirčiausiai įsitiki
nęs, kad visi, kurie tik bebuvo ana
me konferencijos kambaryje, yra 
netekę savo gyvybių.

Žymiausieji suokalbio dalyviai 
buvo susirinkę Bendlerio gatvėje, 
Karo Ministerijoje, generolo Olb- 
rechto kabinete. Jų tarpe buvo ge
nerolas Bechas, maršalas Witzle- 
benas 
neris, 
nešta 
laukė
ketvirtą vakaro grafo štaufenbergo 
adjutantas leitenanas Haeftenas 
paskambino iš aerodromo, praneš
damas, kad bomba sprogo ii' Hit
leris yra negyvas. Ketvirtą valan
dą iš suokalbininkų štabo pasirodė 
pirmieji įsakymai. Generolas 01- 
brechtas tuo tarpu nuėjo i viršų 
pas reservo kariuomenės vyr. šta
bo viršininką generolą Frommą. 
Jis pranešė pastarajam, kad Hitle
ris yra negyvas ir kad jis išleidžia 
įsakymus kariuomenei perimti vyk
domąją valdžią, kad būtų išveng
ta vidaus neramumų. Generolas 
Frommas tačiau nesutiko su tokio
mis griežtomis priemonėmis, kol 
jis nejsitikins, kad Hitleris yra 
tikrai negyvas. Generolas Frommas 
čia pat paskambino maršalui Kei- 
teliui, vyriausiam Hitlerio štabo 
viršininkui, tiesiog klausdamas, ar 
tiesa, kad Hitleris yra negyvas. 
Keitelis iš karto viską paneigė.

Generolas Frommas įsiuto. Jis 
čia pat paskelbė areštuojąs grafą 
štaufenbergą ir generolą Olbrech-

tą. Šiuodu pasipriešino ir po trum
pų grumtynių Frommas buvo įveik
tas.

Jau kone visa Karo ministerija 
buvo suokalbininkų rankose, kai 
netrukus visiems jau buvo žinoma, 
kad pasikėsinimas prieš Hitlerį 
nenusisekė. Daugis karininkų, jau 
spėjusių paklusti naujiems įsaky
mams, atsipeikėjo ir pradėjo veikti 
prieš suokalbininkų štabą. Daugis 
kitų išsiveržė iš arešto, sužeidė 
grumtynių metu grafą štaufen
bergą ir išlaisvino generolą From
mą. Atgavęs pirmykštę savo padėtį, 
generolas Frommas skubėjo likvi
duoti nuginkluotus suokalbininkų 
vadus, bijodamas, kad vėlivesni jų 
parodymai nepražudytų jo paties. 
Paskubomis buvo sudarytas karo 
lauko teismas. Frommas paskelbė 
jo sprendimą — generolą Olbrech- 
tą, grafą štaufenbergą ir dar du 
karininku sušaudyti. Generolui 
Beckui Frommas paliko švelni
ausią išeitį — padavė revolverį, 
kad tasai pats nusišautų. Kai 
Frommas atsisuko į duris išeiti, 
kabinete nuaidėjo šūvis ir genero
las Beckas susmuko kėdėje negy
vas. Tuo pat laiku kieme nuskam
bėjo šūvių salvė. Generolas 01- 
brechtas, grafas Štaufenbergas 
ir kiti du karininkai, visi atsukti 
kieme veidu į sieną, susmuko apš
viesti šarvuočio priekio šviesų. 
Generolas Frommas jau ruošėsi 
panašiu būdu likviduoti ir kitus 
suimtus suokalbininkus, kai atvy
kęs Himmlerio pavaduotojas Kal- 
tenbrunncris sustabdė tolimesnius 
jo veiksmus. Kaltenbrunneriui rū
pėjo truputį daugiau, kaip staigi 
jų likvidacija. . Jis nenorėjo, kad 
jų mirtis tą puikų liepos mėnesio 
vakarą nusineštų kartu nėžinomy- 
bėn jam rūpimas suokalbio pas
laptis. šis Kaltenbrunnerio apdai
rumas pasiteisino — šimtai voki
ečių karininkų užsimokėjo savo 
galvomis už nenusisekusią liepos

oese niLrijiiN i minv i /j
BANGĄ LYGINA SU DIDŽIUO

JU PRIEŠ ANTRĄJĮ PASAU
LINI KARĄ VALYMU. Kartu 
pabrėžiama, kad STALINO 30-JŲ 
METŲ POSAKIS, “KOL SOVIE
TAMS GRESIA KAPITALISTIN
IS APSUPIMAS, TOL BUS IR 
ŠNIPŲ, “TERORISTŲ”, TURIS 
DABARTINĖJE ĮVYKIŲ ŠVI
ESOJE YPATINGAI DIDELĘ 
REIKŠMĘ. Toliau rašoma, kad 
Leningrade daug “svetimų elemen
tų”’, “NEP narių”, (turima gal
voje dvidešimtų metų biznieriai), 
trockistų ir buvusių “Bund” (žy
dų darbininkų organizacija prieš 
revoliuciją) narių esą iš partijos 
išmesti ir suimti. Pirmasis Lenin
grado srities komiteto sekretorius 
W. M. Andrianovas, kom. partijos 
prezidiumo pilnateisis narys, esąs 
iš pareigų pašalintas, kadangi 
prileidęs, jog daugelis asmenų, ar
timų partijai priešingoms grup
ėms ir “buržuazinėms nacionalisti
nėms organizacijoms”, patekę į 
aukštas vietas ir net į partijos 
propagandos aparatą. -

Vakarų pasaulyje
RYTU KRAŠTŲ EKSPERTAI, 
visa tai apsvarstydami, mano, kad: 

! 1) Visos Sovietuose vedamos vi
daus tvarkymosi akcijos tarpusa
vy rišasi priežastingumo ryšiais. 
Jos yra sukeltos dėl vadovybės tar
pe suliepsnojusios kovos (gal būt 
jau dėl Stalino įpėdininkysėts) pa
čiose aukščiausiose Sovietų hierar
chijos t viršūnėse. Pats 
manoma, galįs būti jų 
rius.

2) Abu šioje kovoje 
atrodo, yra partija ir 
vienos pusės, o saugumo organai - 
- iš kitos. Abiejų šalių atstovai yra 
pradėję puolimą: Malenkovas ir 
priverstas gintis Berija.

Komitete 
generolas 

su Japoni-

gyveną

Stalinas, 
inspirato-

varžovai, 
armija iš

mėnesio 20 dieną. Neišvengė 
budelio rankos ir patsai generolas 
Frommas — jis buvo sušaudytas 
po astuonių mėnesių be vienos di
enos.

Tuo pat metu, kai generolas 
Bačkas, Olbrechtas ir grafas štau
fenbergas jau buvo virtę lavonais, 
Paryžiuje pastarųjų prieš keletą 
valandų išleistus įsakymus labai 
sėkmingai vykdė Vokietijos kari
nės valdžios gubernartorius gen
erolas von Stulpnagelis. Jis jau 
buvo suėmęs vyriausią vokiečių 
SS bei policijos pajėgų Prancūzi
joje vadą Obergą kartu su jo šta
bu ir apie 1200 SS pareigūnų. Per 
valandą laiko generolas von Stulp
nagelis buvo visišku padėties 
viešpačiu okupuotoje Prancūzi
joje. Tačiau ir jo padėtis pašlijo, 
kai Paryžių pasiekė žinia apie 
Hitlerio išlikimo stebuklą. Stulp
nagelis bandė nusižudyti, tačiau 
nuo paleisto į. savo galvą šūvio 
jis tik apako. Nepaisant tragiško 
susižeidimo, jis buvo suimtas, nu
gabenta Vokietijon, ten teisiam
as ir rugiūčio 30 dieną pakartas.

Kai visi žymieji suokalbio vadai 
buvo jau nužudyti ar suimti, Kar
las Goerdeleris pasislėpė. Už su
teiktą pagalbą dėl jo suėmimo 
Gestapo pasiūlė vieno milijono 
markių dovaną. Rugpiūčio pirmo
mis dienomis jis buvo atpažintas 
Rytprūsiuose vienos {voMietės ir 
suimtas. Po ilgo tardymo, ži
aurių kankinimų jis buvo pakartas 
tik sekančių metų vasario pradži
oj.

CBus daugiau)

Kinijos praradimas nėra likęs 
pamirštu reikalu Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Tiek valstybės 
politikai, tiek eiliniai amerikiečiai 
nuo senai tebejaučia nemalonų 
jausmą, kad Kinija tfuvo prarasta 
perdaug lengvai, kad visa tai 
įvyko dėl kažkieno apsileidimo, 
neišmanymo ir net blogos valiotg 
Sudarytas net specialus M c Car-' 
rano Komitetas, '•Kuriam buvo pa
vesta investiguoti Tolimųjų Rytų 
politikų. Senatorius McCarthy 
bene pirmas ėmėsi kaltinimo prieš 
JAV generolą Marshallį, atvirai 
apšaukdamas jį vyriausiu Kinijos 
praradimo kaltininku.

Nesenai McCarrano 
labai įdomių pateikė 
Chennault, kuris karo
ja metu buvo Kinijos karo aviaci
jos viršininkas. Kai anuomet Kini
ją lankė generolas Marshallis, gen. 
Chennault buvo neoticialus stebė
tojas.

Liudydamas McCarrano Komi
tete, gen. Chennault teigė, kad 
Marshallis buvo dvigubai naudin
gas komunistams: jis ne tik nau
dojęs visą savo įtaką, kad kiniečiai 
nacionalistai būtų susilpninti, bet 
net keliais atvejais gelbėjęs ratu 
donąsias kiniečių armijas iš pra
žūties. Pasak jo, gen. Marshallis 
buvęs siustas JAV Valstybės De
partamento į Kiniją, kad suda
rytų sąlygas komunistams užimti 
valdžią, čiangkaišeko Kinija, ži
noma, turėjo pasipriešinti ir ban
dyti sutrukdyti tokį gen. Mars- 
hallio pasitarnavimą Kinijos pra
žūčiai. Savaime suprantamt, 
kad tarp čiangkaišeko ir 
Maršallio turėjo dėl to įvykti kon
fliktas. Gen. Marshallis tada at
sikeršydamas nutraukęs kovojan
čiai prieš komunistinius sukilėlius 
Kinijai betkokią pagalbą ir net 
sulaikydamas jau čiangkaišeko 
nupirktus bei apmokėtus ginklus.

Gen. Marshallis naudojęs ir 
tokią pagalbą Kinijos sukilėliams: 
jis padėdavo kiniečių komunistų 
armijoms, kai jos įklimpdavo 
nacionalistų apsupiman, pasiekti 
paliaubų,© tai suteikdavo joms 
galimybę persitvarkyti, apsigin
kluoti Sovietų ginklais ir vėl pulti 
nacionalistus. Tokios paliaubos 
Maršallio pastangomis buvo pasi
ektos: ir prie Rytų upės netoli 
Kantono, kai ten komunistams 
grėsė didžiulis pralaimėjimas. Gen. 
Chennault teigia, kad Kinijos 
komunistai tada buvo iševakuoti į 
Shantungą JAV laivais, šį ame
rikiečių pasitarnavimą išgelbėji
mui kiniečių komunistų kariuo
menės dalinių gen. Chennault 
ypatingai pabrėžė. Toliau jis 
liudijo, kad kita Kinijos komunis
tų kariuomenės dalis buvo visi
škai nacionalistų apsupta Hun- 
anno kalnuose. Ir čia gen. Mars- 
hallio vadovaujama amerikiečių 
karininkų grupė įsikišo ir privertė 
nacionalistus praleisti apsuptuo
sius komunistus į Shantungą.

Nacionalistai, laikydami ,stra- 
teginį Kalgano tarpeklį buvo sus
tabdę didžiąją komunistų armijų 
dalį. Ir čia, 
Chennault, nacionalistai buvo pa
veikti pasitraukti iš tarpeklio ir 

’ atidaryti plentą, kad 
galėtų vykti į šiaurės 
tai pasiekė ir nuvykę į 
ją, kur jie gavę 
Sovietų Rusijos. Tuo 
niečiai nacionalistai per tą patį 
gen. Marshallį negavę net tų gin
klų, už kuriuos jie jau buvo 
sumokėję pinigus. — az.d.

kaip liudijo gen.

komunistai 
rytus. Jie 
Mandžiūri- 
ginklų iš 

tarpu ki-
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DANUTE GIEDRAITYTE-
menininke audėja

ECONOMY MORE BUOYANT
MIGRANTS PLAY THEIR PART

Tolimuos© pasviečiuose taufciš- 
kai stiprūs išliksime, jei mes savo 
išbrandintas, iš tėvų tėvų pa
veldėtas, nepriklausomo dvidešimt
mečio įprasmintas ir naujai su
kurtas, įaugusias į lietuvio kūną 
ir sielą, lietuviškas tautines kul
tūrines vertybes gerbsime, jomis 
patys grožėsimės ir savąjį jau
nimą išmokysime jas mylėti. Tada 
ir svetimieji mus labiau vertins, 
kai mes parodysime stiprų savitą 
tautinį charaktprį, savo dvasinį 
atsparumą prieš juos ir jų sukurtą 
aplinką.

Neperseniai ministeris Koltas 
pareiškė naujųjų ateivių atstov
ams Canberroje, kad australus 
labai džiugina ateivių atsivežta ir 
toliau jų kuriama tautinė kultūra.

Vieni iš ryškiausių mūsų tau
tinės kultūros bruožų yra mūsų 
tautiniai audiniai ir drabužiai, 
pasižymį savo spalvų turtingumu 
bei darnumu. Tačiau kiek mes 
savo tautinį apdarą, kuriuo taip 
domisi naujieji mūsų šeimininkai, 
vertiname ir branginame, jei di
džiosios 35 metų Nepriklausomybės 
Šventės minėjimo metu Mel
bourne pilnutėlėje salėje tesimatė 
tik viena tautietė, dėvinti tautinį 
drabužį. Juk dažnai mes pastebi
me, kad to ar ano krašto žmo
nės esą be jokio tautinio atspalvio. 
Ar netapsime ir mes patys po kiek 
laiko bespalviais ? !

Priminimas dėvėti tautinį dra
bužį, galimas daiktas, tautietėms 
nepatiks ir jos pradės ieškoti pa
siteisinimui argumentų: mes jau 
atpratome, sumodernėjome (teisi- 
giau pasakius, sumiesčicįnėjome) 
pagaliau, kur mes tuos tautinius 
drabužius beįgysime . . .

Panaudojau šias mintis įžangai,

“Liberation” of India and Burma
It is no secret that Moscow and 

Peking are interested in “libera
ting” India and Burma. Their 
interest in this matter springs 
from the geo-politics of contem
porary Sovietism. Between an 
interest and positive action in its 
behalf there may, however, con
ceivably lie a big hiatus. Until 
recently such hiatus also appeared 
to be beyond any dispute. But 
thaf blissful state of affairs is 
obviously coming to an end. M. 
Malenkov”s specific reference “to 
the forces of liberation” in India,

Communist Thug Condem 
ned by Lithuanian Exiles 

The leading Lithuanian Com
munist, A.Sniečkus, Secretary of 
the Communist party in Lithuania, 
was one of the speakers at the 
Party Conference in Moscow and 
he attacked violently the United 
States and the president-elect, 
General Eisenhower.

Sniečkus is responsible for in
numerable massacres, deportations 
and other criminal acts performed 
by the Communists in Lithuania. 
He has been denounced not only 
by his owen mother, who died in 
exile, but also by his brothers and 
sisters.

He is a renegade trained in 
Moscow, who became the worst 
enemy of his own country.

Dr. P. Karvelis, deputy chair
man of the Supreme Council for 
the Liberation of Lithuania, issued 
a statement condemning Sniečkus 
as a traitor and criminal, listing 
the acts of persecution of which 
the Soviet agent is guilty.

' Artist hits out at Soviet 
Anti-Semitism

American artist Paul Metlsner, 
protesting the “outrageous anti- 
Semitic turn of events in Russia,” 
has asked the Soviet government 
to remove his work from the 
Museum of Modern Western Art 
in Moscow.

In a leter to the Soviet ambassa
dor in Washington, Georgi N. Za
rubin, Mr. Metlsner said he was 
“moved to the point of making a 
cultural protest to the Soviet 
government,” and requested thaf 
his 155 pictures be removed from 
the museum. 

prieš supažindindamas Australi
jos lietuvių bendruomenę su ne
daugeliui težinoma lietuviškų tau
tinių audinių audėja Danute 
Giedraityte, kuri šiuo metu paš
venčia visas savo jaunatvines 
jėgas mūsų tautos meniškiems 
audiniams.

Aplankęs Danutę Giedraitytę, 
tikrai nustebau: jos kambarys — 
maža lietuviškų audinių parodėlė. 
Staltiesės, užtiesimėliai ir kiti 
audiniai — visi lietuviško rašto 
ir spalvų. Čia pat stovi ir iš Vo
kietijos atsivežtos audimo stak
lės. Matau, kaip audėja audžia, 
siūlą po siūlo narsto. Kiek kru
opštumo, kiek švento kantrumo 
čia reikia. Tai darbščios bitelės 
darbas. Audėja, matyt, suprato 
mano mintis ir pastebėjo:

— Čia dar ne viskas. Yra dar 
nuobodesnio ir daug daugiau lai
ko užimančio darbo. Kai kurių 
spalvų siūlų negalima gauti. Tai 
reikia storą mezginio vilną pers
kirti. Tris ar keturis kartus su
gaištu daugiau laiko, kaip išaug
dama visą kostiumą.

Danute Giedraitytė jau Lietuvo
je kartu su savo mamyte pradėjo 
austi. Meno Mokykloje, Kaune, 
lankė audinių skyrių. Vokietijoje, 
Freiburge, studijavo meno istorija 
ir pusantrų metų — dekoratyvi
nius audinius.

— Su mamyte Vokietijoje turė
jome tiek daug darbo, kad nesu- 
spėdavom išausti tiek, kiek, 
būdavo pareikalaujama. Mamytė 
ir dabar dar Vokietijoje audžia.

— O kaip čia, Australijoje ? — 
paklausiau žingeidžiai.

— Čia ... — liūdnai ištarė 
audėja. — Mažai kas tesidomi 
tautiniais audiniais. Mūsų mer

Burma, Indo-China and elsewhere 
in South East Asia was anything 
but accidental; neither was Gener
alissimo Stalin’s peroration about 
the Russian comrades’ duty to 
come to the aid of ‘brotherly parti
es’ outside Russia a mere piece 
of rhetoric. The Kremlin does not 
think inpatches; its voice is never 
casual or accidental.

But are Moscow and Peking al
ready planning to organize the 
“lieberation” of these two countri
es? External evidence would seem 
to point that they are. The abus
es and insinuaions, which both 
Moscow! and Peking indulged in 
while rejecting India’s Korean 
proposals before the United Nati
ons are perhaps the most signi
ficant pointers to how things are 
shaping in his respect. They 
presage the beginning of the end 
of the pretence of friendship to
wards New Delhi, which both 
Peking and Moscow have until 
lately been careful to maintain. In 
the case of Burma, the pretence 
of friendship has always been 
rather thin. The recent under
standing between White Band 
(Trotskyist) Communists and oth
er elements among Burma’s rebels 
have also now removed whatever 
little compulsion there was earlier 
for retaining a correct attitude 
towards Rangoon.

To be sure, these developments 
do not by themselves comprise 
evidence of active plans for the 
“liberation” of India and Burma. 
But that such plans are now 
actively on the cards and not me
rely in the domain of theoreti
cal postulates is undeniable. Oth
erwise Kremlin would have chos
en to act and speak in a different 
manner. Reports emanating 
from Hong Kong and other cen
tres on the mainland of China 
have indeed been lately speaking 
of “active prephratnojns”. Hpng 
Kong is no doubt a bad listening 
-post; crowded over with refugees 
whose imagination often distorts 
facts out of proportion, and litter
ed with interested parties in 
alliance with the Government in 
Formosa, it can lead astray even 
a trained observer. But the 
revelations recently made by U On 
Myint, assistant editor of NATI
ON, and independent English

ginos tik tada pradeda taisytis 
tautinius drabužius, kai joms 
nusibosta skolintis arba kai nie
kur nebegauna pasiskolinti. Tači
au yra ir gražių pavyzdžių. 
Štai, iš Canberros tautietis Ve- 
lioniškis užsakė savo dviem dukre
lėm po pilną tautinių drabužių 
eilutę, šiaip; tautinių kiarabužių 
ir audinių , paklausa yra taip 
maža, kad kukliai pragyventi be 
pašalinio darbo beveik neįmano
ma, gi labai nesinorėtų palikti tą 
taip reikalingą tautinei mūsų 
kultūrai darbą.

— Jaunos mūsų merginos yra 
gabios audimui. Jei susidarytų jų Į 
būrelis, galėčiau jas pamokyti j 
audimo. Be to ir australai labai 
domisi mūsų audiniais; jįe neįsi
vaizduoja, kaip galima išausti to
kius plonus audinius. Pasak vie
nos australės, krautuvės vedėjos, 
mūsų audiniai esą tokie plonyčiai, 
kad išmesti į orą jie nekrinta že
myn. Susiorganizavus audėjų stu
dijai, būtų pasitarnauta lietuviš
kam reikalui ir išmokta specialy
bės.

Tokią studiją Kanadoje suor
ganizavo meninkė-audėja A. 
Tamošaitienė. Kanados laikrašiai 
rašė, kad jos studija prisidedanti 
prie Kanados kultūros praturti
nimo. Ta pati spauda gėrėjosi 
Tamošaitienės audinių meniškumu 
ir spalvų grožiu. Turime ii’ mes 
čia, Australijoje, gabią meninių 
polėkių audėją Danutę Giedraity
tę. Ar mums tokia studija nepra
verstų ?

Danutės Giedraitytės adresas 
yra toksai: 26 Northcote Road, 
Armadale, Melbourne, Vic.

J. RIMAS.

language paper of Rangoon, can
not be rejected qff-tiand. He 
wrote after his recent visits to 
the rebel-held territory in Central 
Burma where he interviewed 
Burmese rebel leaders.

According to Mr. Myint, the 
Peoples Volunteer Organisation 
(White Band Communists) have 
now transformed themselves into 
a party. They call themselves 
Peoples Romarades Party, which 
means the Peoples Communist 
Party. This Party sent its first 
batch of trainees to Communist 
China in February last. His in
formant, Mr. Bo Yo Nyunt, a 
leader of the P.R.P., revealed 
that at least two companies of 
the Burmese “liberation army” are 
at present fighting in Korea along
side the Chinese “volunteers”. 
One of these companies is under 
the command of a Chinese Officer 
called Bo Chow. Mr. Bo Yo Nyunt 
also averred that the Burmese 
companies will not invite “fereign 
forces” to help them in their 
insurrection, provided the Burme
se Government did not permit 
Americans to “interfere in inter
nal affairs”. He, however, war
ned, says Mr. Myint, that “if any 
emergency arose, peoples’ forces 
in other countries would respond 
to the call of the Burmese Com
munists”. Myint’s article also be
ars out the Hong Kong report 
that the Chinese Communists have 
set up in Kunming the head
quarters of ‘the volunteers for the 
liberation of India, Burma and 
Thailand”. It may be recalled that 
the report had specifically menti
oned Ch’en Keng of the 2nd Field 
Army as the officer-in-charge of 
these “liberation volunteers” and 
suggested that these are to be 
assisted by the 13th, 14th and 15th 
army units totalling 100,000 for
ces.'

Mr. Myint’s reports, based as 
they are on talks with rebel lea
ders, cannot of course, be taken as 
hundred per cent true. He him
self offers them for no more than 
what they are worth. But it would 
be the height of folly to dismiss 
them altogether. The Government 
of India and the Government of 
Burma owe it to their people to 
find out, through diplomatic 
channels, how far these reports

By a Special Correspondent
A statement by the Federal 

Minister for Labor (Mr. Holt), 
in the House of Representatives 
last week was a fine tribute to 
Australia’s migrant population.

Mr. Holt told the Federal 
Parliament that migrants were 
helping restore buoyancy to the 
Australian economy. He said that 
more than one-fifth of the total 
work force in the steel industry 
WUs made up of European mi
grants. The Minister stated also 
that, had the Federal Government 
not been able to move migrants 
into essential industries, the sugar 
and dried and canned fruits indu
stries particularly would not have 
been able to process their products 
to the extent that they have.

This statement, coming from 
the Minister, is official recogniti
on that the migrant population is 
playing an important part in 
Australian development and also, 
it is evidence of the growing suc
cess of the Menzies Government’s 
immigration policy.

Most of us, I think, will agree 
with Mr. Holt’s view that, what
ever difficulties migration has 
caused, they are small compared, 
with the dividends in development 
and security which migration has 
given to Australia. Australia has 
absorbed more than 700,000 mi
grants since the end of the War. 
We brought in 175,000 in 1950, 
133,000 in 1951, and 127,000 in 
1952. To absorb 700,000 new 
arrivals in this country when our 
economic conditions were strained 
was no easy task. The migrants 
had to be housed and fad, and 
work had to be found for them.

The Menzies Government has 
handled the job admirably. Apart 
from a few complaints, insepar
able from such an immense under
taking, the only serious difficulty 
encountered was the disturbance 
last year by a group of Italian 
migrants. These men arrived when 
the demand for unskilled labor 
had dropped, and they were disap-

Lithuanian Artists En
listed in Anti-American 

Campaign
The State Philharmonic in 

Vilnius (Vilna) opened this year’s 
season with o performance of 
‘Greeting for Friend Stalin’ by B. 
Dvarionas and the ‘Cantata about 
Stalin’ by Tallat-Kelpsa. Other 
composers, Petraskeviciute, Stasi
ūnas and Limontas, also presented 
works glorifying the Soviet 
regime.

Lithuanian writers are also 
compelled to follow the party line. 
The chairman of the Lithuanian 
Writers” Uaion recently stressed 
that an author’s greatest privilege 
was to describe the achievements 
of Soviet Russia and to unmask 
the sinister plots of American im
perialism. The poet, A. Jonynas, 
followed this advice and wrote a 
poem beginning with the words: 
“Beyond the blue seas rise the 

cities of plunder
There you find the dends of gang

sters, in the land 
of dollars.”

Lithuanian sculptors, such as 
Mikėnas, Pundzius, Petrulis and 
many others have been busy mak
ing statues of Stalin, Molotov, 
General Czerniakowski and other 
Soviet leaders, wjhich are being 
erected in many Lithuanian cities.
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tally with facts. Complacency in 
regard to these facts would be as 
unpardonable, if not more, as it 
would be to work up scares on 
their strength. — C.C.F.

pointed when jobs were not on 
immediate offer.

Migrants were told before com
ing here that they could make 
Australia a land of opportunity 
if they were prepared to work, 
and that it would not be a soft 
thing for those who were not pre
pared to Work. That the. great 
majority have proved themselves 
is shown proved themselves is 
shown by Mr. Holt's statement. 
On this point the Minister has 
enlightened us. He said in his 
speech in Parliament that Italian 
migrants in Australia were 
sending money home at the rate 
of £6,500,000 a year. To most of 
us this is a revelation. And pro
bably migrants from other Europe
an countries are doing the same 
thing in a lesser degree.

Certain industrial union, over

REFUGEES FROM ]
Between 20 and 25 civilian air

planes each day are recruited to 
carry the Free World’s nowest'eiti- 
zens from Berlin to the West, high 
above the machine pistols of Sovit 
border guards.

They are among the record 
number of more than 25,000 re
fugees from the Soviet zone of 
Germany who fled across the bord
er during January.

Of this number 10,438, or about 
40%, have been flown from temp
orary camps in Berlin to new 
homes in the Federal Rederal Re
public. The speed of transferring 
this human cargo is limited by 
facilties for absorbing the refugees 
in western Germany.

The planes of Pan American 
World Airways, Air France and 
British European Airlines rise 
from Templehof’s long runways, 
each carrying an average of about 
20 refugees, who can take a last 
long look at East Berlin’s Red 
army monument below them before 
the plane levels off to the west.

In the special assembly center 
at Templehof, built with money 
contributed by the allied comman
dants, family groups, former 
members of the east zone armed 
forces still wearing parts of the 
uniforms, silent farmers, and Jews 
-some fleeing for the second time 
before the threat of anti-Semitism- 
gathcr and wait for their turns to 
come.

For these peoples, who have 
abandoned homes and possessions 
to flee across the border to 
the west and safety, the Free 
World is now no farther than the 
airplane warming up on the con
crete apron.

They have come from all parts

VODKA
MONTROSA

Mūsų firma, turinti didelį 
patyrimą degtinės ir likerių 
destiliacijoj, po ilgų bandy
mų pradėjo dabar gaminti, 
kontroliojant Australijos 
Muitų įstaigoms, degtinę 
VODKA MONTROSA, kuri 
turi 75% spirito. Šis puikus 
gaminys yra jau ištirtas ir 
išbandytas įvairių europie
čių, kurie visi pareiškė, kad 
ši degtinė visais atžvilgiais 
prilygsta jų kraštuose turė
tai degtinei.
VODKA MONTROSA šiuo 
spiritinių gėrymų pardavimo krautuvėse ir viešbučių Bottle

Departments. Parduodama dviejų dydžių bonkomis: 26 
uncijų (75 centilitr. bonka) ir 13 uncijų (37i centilitr.) 
Kaštuja kur kas pigiau kaip toji degtinė, kuri atgabenama iš 
kontinentalinių kraštų.
VISUMET KLAUSK VODKA MONTROSA IR BŪTINAI 
REIKALAUK TIK ŠIOS DEGTINĖS.
Jei turite kokių sunkumų dėl jos gavimo, telefonuokit ar 
rašykit mums ir mes nurodysime Jums kitą pardavęją.

Swift & Horndale Ptyltd.
’ Distillers and wholesale Wine & Spirit Merchants.
26 Clarence St., Sydney 241/245 William St., Melbourne 
Phone: BX 2302 Phone: MU 6985 / GPO BOX 278 B/

the years, have strongly opposed 
migrants coming to this country 
in large numbers. They have 
clung to the prejudiced vietf" that 
migrants would take jobs from 
our own people, and would lower 
the standard of living. These unit 
ons modified their attitude only 
when the Chifley Government, 
after the war, saw the realities of 
Australia’s position, and realised 
that we could not hope to develop 
our industries with our very limi
ted manpower.

A wisely-directed immigration 
policy is essential to Australia. 
The Menzies Government, with 
Mr. Holt as Minister, has made 
its immigration policy a sigmai 
success. And the Minister’s state
ment to Parliament is a clear 
indication that Australia is rea
ping the benefit.

REDS FLEE TO WEST
of the Soviet zone, sitting silently 
and fearfully in dark trains, rid
ing in trucks, hitch-hiking, or walk
ing. Each page of the Central 
Register shows daily arrivals from 
Stralsund, on the Baltic; from 
Dresden and from Aue on the 
Czech border; from Magdburg 
on the Elbe: Behind each written 
entry is a story of fear and dis
gust.

The authorities set delivery 
quotas that were impossible to 
meet, said a farmer from a village 
in Brandenburg. “They threatened 
to put me in prison if I couldn’t 
meet them. It was a question of 
prison or starvation — or getting 
out.”

Typical of the pressure to force 
independent to join collective 
farms is another example reported 
by a refugee farmer from Saxony: 
“I left after another farmer in the 
village had hung himself,” he said. 
“They said they would take his 
last cow if he didn’t join.”

A young man in a nhvy blousfe 
stated that he escaped from the 
sea police base af Sassnitz: “We 
heard we were to be sent to Russia 
for U-hoat training,” he said, Who 
we decided not to report back 
from leave.”

“As soon as we heard that the 
state, security police were ‘ttegrri- 
ning to call in Jews for interroga
tion—that was just1 after the 
Slansky trial—we knew it was time 
to get out,” a Jewish refugee 
related.

Seven leaders of East German 
Jewish communities told the NEW 
YORK TIMES that the Soviet 
secret police began planting 
agents in their communal organ
izations last June.

VODKA 
MONTROSA
SWIFT '* HOWNDAU LfO

*'*’'.7'1-, A;*

metu gaunama visose žymesniose
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MŪSŲ PASTOGĖ 1953 m. kovo 11 d.

HOBARTO LIETUVIAI ATGYJA

MUSU PASTOGE
STUDENTAI

Sydnėjus. - Vasario 22 d. į- 
vyko Austr. Liet.Stud. Sąjungos, 
Sydnėjaus Skyriaus susirinkimas, 
kurio metu buvo renkama valdyba 
ir apsvarstomi ateities planai. Da
bartinę valdybų sudaro: pirm. - V. 
Doniela, sek r. - Pajauta Daukutė, 
ižd. - V. Jurskis. Į Revizijos Komi
sijų įeina: pirm. - A. Olšauskas 
ir narys - V. Patašius.

Artimiausioje ateityje numato
ma suruošti tradicinį Initium Se- 
mestri, kuris seniesiems nariams 
duos progos susipažinti su pereitų 
metų, o taip pat ir busimaisiais 
šių metų abiturientais. Pažymėtina, 
kad Sydnėjuje abiturientų skaičius 
vis didėja. 1952 metais gimnazijas 
baigė 4, bet 1953-iais šis skaičius 
pašoks iki 9. Universitete šiais me
tais studijuos 7, laikinai nutraukė 
studijas 3, Technical College Dip
loma kursus lanko 8, Technical Col
lege Certificate kursus - 4, meno ir 
muzikos mokyklas -2.

Sydnėjaus Skyriaus Valdyba 
šiais metais taip pat eina ir Liet. 
Stud. Atstovybės Ausralijoje pa
reigas. Atstovybė norėtų susisiek
ti su Pertho, Brisbanės ir Hobarto 
studentais, apie kuriuos pernai ne
buvo turėta jokių žinių. Jei šiose 
vietovėse yra lietuvių studentų, jie 
prašomi rašyti sekretorei šiuo ad
resu: Miss P. Daukutė, 29 Cooper 
Rd., Yagoona, Sydney, N.S.W.
TAUTINĖ ŠEIMA TREMTYJE.
Sydnėjus. — šviesos 

Sambūrio Sydnėjaus skyrius vasa
rio 28 d. diskutavo gyvybinės rei
kšmės tremties klausimų, būtent 
tautinės šeimos sukūrimų tremtyje. 
Šiuo klausimu skaityti du moterų 
referatai V. Saudargienės ir P. 
Daukutės ir du vyrų referatai — 
V. Patašiaus ir K. Ankudavičiaus. 
Diskusijos buvo pravestos forumo 
formoje, kuriose tiek referentai, 
tiek susirinkusieji iškėlė daug 
įdomių minčių dėl tautinės šeimos 
sukūrimo tremtyje. Iš svarbesnių
jų galima paminėti neginčytinų 
reikalų kurti tautines šeimas, ta
čiau jokiu būdu neatstumti ir tų, 
kurie dėl įvairių priežasčių jau 
yra sukūrę mišrias šeimas. Buvo 
nurodyta eilė priežasčių, kaip iš 
moterų pusės, taip ir iš vyrų 
pusės, kas tautinės šeimos kūrimų 
tremtyje apsunkina ir ko reikia 
griebtis tiems sunkumams paša
linti; taip pat nurodyti sunkumai, 
kurie ištinka mišrias šeimas. Pa
žymėtina, kad daugiausiai diskusi
jose dalyvavo tik jaunimas, ir kai 
kurie pirmų kartų, todėl jų pasi
sakymai buvo labai nuoširdūs ir 
dalyvavusiems diskusijose sudarė 
tikrų malonumų pasiklausyti. K.

DIEPHOLZO PADĖKA
Sydnėjus. — Diepholzo 

Lietuvių Gimnazijos Ūkio Komisi
ja, kurių sudaro mokytojai Kyzel- 
bachas ir Petkevičius bei Tėvų 
Komiteto atstovas Auderis, atsiun
tė Bankstowno ir k. lietuvių gru
pei pakvitavimų ir padėkų už pir
mųjų paramų £ 15.0.0. (138,64 
Į)M), jų gautų už gruodžio mėnesį. 
Pinigai naudojami bendriems gim
nazijos reikalams: mokslo priemo
nėms, šviesos bei apšildymo geri
nimui. šio lietuvių-rėmėjų būrelio 
numeris yra 191. Būrelio vardu 
anksčiau pasiųsti pinigai (£13.0.0.) 
už sausio mėnesį ir šiomis 
dienomis — už vasario mėnesį 
£12.10.0. Nuo šio mėnesio aukos 
dėl įvairių priežasčių susilaikė 5 
rėmėjai. Naujai prisidėjo J. Siru
tis. — t. R.

NEŽŪSTĄ VAIKAI

Geelongas. —. Vietos 
• šventadienio mokykla, vadovau
jama mokytojos S. Slavickienės, 
vasario 8 d. suruošė Šv. Petro ir 
Povilo parapijos salėje iškilmingų 
mokslo metų užbaigų. Atidarė 
vietos Kultūros Fondo Skyriaus 
pirmininkas Pr. Zenkevičius. Tėvų 
vardu kalbėjo St. šutas., LASo 
Raginis. Žodį pasakė ir tos moky
klos 
gys. 
klos 
ko 
metais 
mokyklai vadovauti ji nebegalės. 
Mokytoja 
mokiniams 
Skyriaus 
vanų. Mokiniai atsidėkodami savo 
vedėjai už pasišventimą įteikė jai 
gėlių ir dovanų. Gėlių mokyklos 
vedėjai S. Slavickienei įteikė ir 
vietos LASo pirmininkas V. Ra
ginis. Mokinių pasirodymo metu 
eilėraščius deklamavp Lidija Ši
mkutė, Jonas Karpuška, Vida 
šutaitė ir Rūta Jerinkevičiūtė. 
Vida Valiukevičiūtė paskambino 
pianinu. E. Buckytė ir L. Šimkutė 
padainavo. Sušoktas ir čigonėlis. 
Pabaigai visi mokiniai sugiedojo 
Tautos Himnų. Labai vykusi ir 
gyva programos pranešėja buvo 
mokinė Rūta Jerinkevičiūtė. Susir
inkusieji, kurių buvo apie 60, pa
siklausė plokštelių su lietuv. daino
mis; plokšteles parūpino kun. Kun- 
gys. Vaikai ir jaunimas dar pa
šoko lietuviškus šokius ir pažaidė 
lietuviškus žaidimus.

Tokios šventės parodo, kad 
mūsų jaunimas dar nežūsta mūsų 
tautai, bet yra gaji jos atžala. 
Garbė mokytojams, kurie pasiš
venčia tokiam 
suprantantiems 
kyklų svarbų, 
lestauti, kad 
savaitgalio mokyklos, kurių lanko 
11 mokinių, yra permaža. Tokia 
mokykla dar būtų reikalinga Se
paration Street rajone ir miesto 
centre, šis reikalas yra labai svar
bus, tad visi lietuviai tėvai, turį 
mokyklinio amžiaus vaikų, turėtų 
prisidėti prie tokios mokyklos įs
teigimo,o vietos lietuvių organi
zacijos dar kartų turėtų imtis rei
kiamų žygių, kad 
klausimų.

tikybos mokytojas kun. Kun- 
Oficialių dalį užbaigė moky- 
vedėja S. Slavickienė, be kita 
pareikšdama, kad sekančiais 

dėl laiko stokos toliau

S. Slavickienė įteikė 
vietos Kultūros Fondo 
paaukotas knygas do-

darbui ir tėvams, 
savaitgalio mo- 

Tik tenka apgai- 
Geelongui vienos

NAUJI ŠVIESOS

išspręstų šį

VADOVAI

s . — Vietos

savo
naujų

Žilinskienę,

susirinkime
Skyriaus

D.|

Melbourna 
šviesos Sambūrio Skyrius pasku
tiniajame 
išsirinko
Valdybą: pirm.
Simankevičinę ir P. Dirkį. Revizi- 
jon išrinkti: dail. V. Siman- 
kevičfus, J. Kalpokas ir J. Rimas. 
Naujai Valdybai linkime daug 
sėkmingos veiklos, glaudžiai susie
tos su tautiniais lietuvių 
reikalais. — r.

SKAUTAMS VYČIAMS

š. m. kovo 1 d. Sydnėjuje įsistei
gė Skautų Vyčių Geležinio Vilko 
vardo Būrelis. Visi Sydnėjuje ir 
artimose apylinkėse gyvenų skautai 
vyčiai ir norintieji įsijungti į skau
tų vyčių eiles jaunuoliai kviečiami 
registruotis arba kreiptis asmeniš
kai pas Būrelio vadų s. v. vyr. sklt. 
Br. Žalį - Lot 83, McMillan Street, 
North Bankstown, N. S. W. arba 
pas brolį s.v. T. Rotcų, 21b Railway 
Street, Alexandria, N.S.W.

Būrelio Vadas.

Austr. Liet, dailės 
paroda įvyksta 
rugsėjo 2-19 d.d. 

ALB Krašto Valdyba papildomai 
praneša, kad Mark Foys Ltd. 
Sydnėjuje sutiko užleisti savo ga
lerijų ruošiamai lietuvių dailės 
parodai nuo š.m. rugsėjo m. 7 iki 
19 d. Galerija yra erdvi ir tin
kama parodoms. Joje kasmet 
vyksta jau apėjusios pagarsėti 
religinio meno konkursines paro
dos. Džiugu, kad tuo pat laiku 
tose pačiose 
gateri jos bus labai populiari ir 
gausiai lankoma orchidėjų paroda.

Krašto Valdyba šia proga dar 
kartų širdingai kviečia visus 
Australijoje ir N. Zelandijoje 
gyvenančius dailininkus dalyvauti 
šioje 
vienas 
darbo 
nių.

Parodos metu, pagal autorių 
pageidavimus, darbai bus parduo
dami (tik mažas komisas, apie 5%, 
bus atskaitomas parodos išlai
doms ).

Visas kitas detales pranešime 
vėliau. Su klausimais, pageidavi
mais ar 
kreiptis J. Bistrickas, 67 Wigram 
Rd., Glebe, N.S.W.

A.L.B. Krašto Valdyba.
KELEIVIUI PAREMTI 

VAJUS
Mažosios Lietuvos Taryba Vo

kietijoje nuo 1950 m. leido nepe
riodini M. Lietuvos lietuvių lai
kraštį KELEIVI. Jis tarnavo M. 
Lietuvos žmonių informacijai, at
remdavo vokiečių spaudos užmeti
mus lietuviams ir siejo vienon krū
von visus plačiajame pasaulyje iš
sisklaidžiusius M. Lietuvos lietu
vius tremtinius.

1952 m. sausio mėnesį KELEI
VIS dėl lėšų stokos laikinai susto
jo ėjęs, šiuo metu KELEIVIS vėl 
pasirodė, tačiau dėl finansinių sun
kumų labai susilpnėjęs .

Kiekvienas lietuvis turėtų jaus
ti pareigų KELEIVI paremti nors 
ir maža pinigine auka. Juk KE
LEIVIS yra vienintelis laikraštis, 
kuris veda nelygių kovų prieš vo
kiečių užmačias į mūsų Nemuno 
krantus.

M. L. B. D - jos Sydnėjaus Sky
riaus Valdyba, pritariama ALB 
Krašto Valdybos, skelbia nuo s. m. 
kovo mėn. 15 d. ligi balandžio mėn. 
15 d. KELEIVIUI remti piniginį 
aukų vajų.

Visi tautiečiai, į kuriuos aukų 
rinkėjai kreipsis, prašomi kiekvie- 

inas pagal savo išgales mūsų pas
tangas paremti.

Aukas renka M. L. B. D - jos 
Sydnėjaus Skyriaus nariai ir pri
jaučiantieji pagal Sydnėjaus Sky
riaus Valdybos paruoštus aukų la
pus. Taip pat mielai aukos priima
mos siunčiamos paštu Skyriaus 
Valdybos iždininkui pagal šį ad
resų: Mr. M. Jagutis, 20 Water
view Street, Five Dock, N.S.W.

M.L.B. D-OS SYDNĖJAUS 
SKYRIAUS VALDYBA

patalpose greta

parodoje. Ji tiki^Jcad nė 
dailininkas neatsisakys 

ir duos parodai savo kūri-

pasiūlymais prašoma

Organizuojama 
bendrove 
ar kitokiai medžio

imonei pirkti. Norin- 
sutaupas kaip dali-

lentpiūvei 
apdirbimo 
tieji savo 
ninkai ar kitokiu būdu į pana
šios rūšies verslamonę investuoti 
prašomi kreiptis šiuo adresu:

J. P KEDYS, 
127 Mimosa Rd., 
E. BANKSTOWN, 
N.S.W.

Paruošta—Ready-Cut—medžiaga GARAŽAMS, RĖMAMS, ‘f 
Visokių rūšių LANGAI ir DURYS. Pagal užsakymų arba tiesiog X 
pasirinktinai iš sandėlio. ♦{•

Darbas atliekamas SĄŽININGAI ir KRUOPŠČIAI. X
Pas mus dirba kone išimtinai vieni ATEIVIAI, kurių tarpe v

LIETUVIAI. Xir

HARTLEY’S
30 Claremont Ave., North Bankstown 

Tel. UY 3283

MINĖJOME VASARIO 16-TĄ; jos Komisija: A. Kantvilas, J. šly- 
MINĖJO IR AUSTRALAI. — t ris ir L. Zozas. Linkime šiems ryž- 

tingiems tautiečiams nepavargti ir 
ilgai pasidarbuoti lietuviškų‘rei
kalų naudai. Gi buvusiai Valdybai, 
ypač per visų laikų buvusiam 
stropiam pirmininkui P. Motie
jūnui, dėkojame už atliktų darbą.

GREITAI TURĖSIME SEKMA
DIENIO MOKYKLĄ. — Mo- 
onah R. K. parapijos kle
bonas sutiko duoti patalpas 
lietuviškai mokyklai. Tėvų prita
rimas didelis. Apylinkės Valdyba 
praneša, kad iškilmingas mūsų.

Šįmet minėjimas buvo bene ge
riausias. Dalyvavo ir vietos estų 1 
bei latvių organizacjų pirmininkai, 
pasakę sveikinimų kalbas. Minė
jimas vyko gražiai išpuoštoje sa
lėje. J garbės prezidiumų buvo 
pakviesti: ats. karininkas ir buvęs 
kacetininkas A. Kantvilas, vilnie
tis A. Minčelis ir Vyties Kryžiaus 
kavalierius — Nepriklausomybės 
kovų dalyvis J. šlyteris. įdomių ] 
paskaitų skaitė R. Šulskis. J. šly- ; 
teris papasakojo įspūdingų atsim- ____ , ___ _____
inimų iš 1918—20 metų kovų. Pa- mokyklos atidarymas įvyks kovo 
baigai R. Milinkevičiūtė ir Value-’mėn. 8 d. Mokyklinio amžiaus va
kaitė padeklamavo. Minėjimo metu 
platinti Lietuvio Pasai, “ 
Fondo 
spauda. Surinkta ir solidarumo 
mokesčio. Po minėjimo visi susi
rinkom prie radijo aparatų klau
sytis ABC stoties 7ZR transliuo
jamos lietuviškos valandėlės. Gir
dėjome Karo Mokyklos chorų da
inuojantį “Kur lygūs laukai”, 
“Sutems tamsi naktužėlė”, “Tyliai, 
tyliai Nemunėlis teka”, Babra
vičiaus dainuojamų “Kur bakūžė 
samanota” ir kitas dainas. Pa
aiškinimai anglų kalboj buvo 
įspūdingi ir nuoširdūs.

ABC radijo komentatorius li- Į *4 WM4 W ..VVU T IMI j/4 4 O * I ■ 1X. 1I1* U F V. etuviškoa valandėlės proga mūs«| kietijos vargo likusius savo tau- 
mintis ta>p nusakė: "Yra pasaulyje tiečius Pa8taruoju Iailtu Vokic. 
daup prašančiu, duonos ar dra- tijoj varg8tantiem8 ^tuviams bu- 
buhų. Lietuvių tauta, nors ir ži- v0 paaių8ta so 8van| gerų ir ver. 
auriai iškanAinta ir po nsą pas- tingų drabužių.

ženkleliai
Tautos

ir lietuviškoji

ikų Hobarte turine apie 25.
RUOŠIAME EKSKURSIJA IR 

ŠOKIŲ VAKARUS. — Kovo 1 d. 
suruošta ekskursija į gražiąją 
Tasmanijos Šveicariją — National 
Park. Vykome autobusais. Daly
vavę joje 'Hobarto ir apylinkių 
lietuviai liko labai dėkingi Apy
linkės Valdybai.

Kovo 14 d. ir balandžio 25 d. 
ruošiami lietuviški šokių vakarai 
su bufetu ir kitokiomis pramogo
mis.

NEPAMIRŠTAME IR VOKIE
TIJOJE VARGSTANČIŲJŲ. — 
! Hobarto lietuviai prisimena ir Vo-

a ui j išblaškyta, saukiasi vien tik 
teisybės. .Lietuviai .prašo Nepri- 
klausomybės savo garbingai ir , KOMITETAS. 
senajai Tėvynei Lietuva?'. Hobarte 
išeinąs australų dienraštis irgi pa
minėjo mūsų Vasario šešioliktąją.

IŠSIRINKOME NAUJAS JĖ
GAS. — Šių metų pradžioje gau
sus metinis Hobarto Apylinkės lie
tuvių susirinkimas išsirinko naujų 
Valdybų: Br. Bukevičių, Alg. Kru- 
žų,ir A. Jakštų. Išrinkta ir Revizi-

ČCVPOPTAj V
KOVO SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus Sporto Klubas Kovas, .į 
žengdamas į trečiuosius savo dar
bo metus, vasario 22 d. sušaukė vi
suotinį narių susirinkimų. Daly
vaujant apie 50 - čiai sportininkų 
ir mėgėjų, susirinkimas praėjo pa
kilia nuotaika. Iš sekcijų vadovų 
atliktos metinio veikimo apžvalgos 
pranešimų paaiškėjo, kad stipriau
siai veikė krepšinio ir stalo teniso 
sekcijos.

Susirinkimas išsirinko naujų 
Klubo Valdybą, atsisakius iš pa
reigų ligšioliniam Klubo pirminin- < 
kui V. Daudarui. KluboVaidybon 
buvo išrinkti ir pareigomis pasis- i* 
k irstė: A. Laukaitis- pirmininkas, 
J. Ilčiukas - vicepirmininkas, V. g 
šutas - sekretorius, V. Binkaus
kas - iždininkas, A. Saulitytė - nio- ■j® 
torų vadovė. J Revizijos Komisijų 
buvo išrinkti: V. Šutas, Peštenis 
ir A. Šimaitis.

Klubo valdyba pasiskyrė sekei- 
joms šiuos vadovus: Krepšiniui - , 
- Vyt. šutą. Stalo tenisui - A. Ši
maitį, Lauko tenisui - V. Binkaus- £ 
ką, šachmatams - V. Šutą.

Naujoji Klubo Valdyba, pradėda
ma savo darbą, kreips ypatingo dė-' 
mesio į mūsų jaunimą ir geriausią 
mis sąlygomis skatins jį įsitrauktf4’.W! 
j lietuvišką sportinį gyvenimą. Nu
matoma iš jaunųjų jėgų sudaryti 
tautinių šokių grupę ir, atsiradus 
reikiamam skaičiui mėgėjų, - sklan
dymo ir buriavimo sekcijas. - K.L.

STEIGIAMAS PABALTIJO 
Po šių metų 

Vasario Šešioliktosios minėjimo 
estų, latvių ir lietuvių pirmininkai 
buvo susirinkę pasitarimui. Vie
ningai sutarta sudaryti Baltijos 
tautų komitetų. Pi imliausias šio 
komiteto darbas bus paminėti Bi
rželio įvykius, 
jama suruošti 
tautų parodų.

Ta proga galvo- 
bcndrų Baltijos

L. ZOZAS.

A. a. dr. Vydūno pager
bimas

Po pasaulį išsisklaidžiusi lietu
vių bendruomenė kovo mėn. 22 d. 
ruošėsi minėti dr. Vydūno 85 metų 
amžiaus sukaktį, kurios jis, deja, 
nebesulaukė. Šviesos Sambūris šią 
dr. Vydūno, kaip savo garbės na
rio, sukaktį buvo numatęs minėti 
Sydnėjuje kovo mėn. 21 d. Prie 
šio minėjimo prisidėjo ir LASas, 
nes dr. Vydūnas buvo ir šios 
organizacijos garbės narys.

Dabar jau įvyks a. a. dr. Vydūno 
minėjimas ta pačių numatytų, t.y. 
kovo 21, dienų, 12—14 Ennis Road, 
Milsons Point salėje. Pradžia 
punktualiai 6,30 vai. vak. Visi 
tautiečiai kviečiami apsilankyti.

Padėka
ALB Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba nuoširdžiai dėkoja p. K. Ka
valiauskui, p. Kazlauskienei, p - lei 
Vilnonytei, p - lei Danuškevičiūtei, 
p. E. Vilnoniui, kun. P. Butkui ir 
skautų dalyviams už išpildymų 
programos ir prisidėjimų prie Va
sario 16 - tos minėjimo.

ALB Sydnėjaus Apylinkės
Valdyba.

Viengungiui,-ei arba mažai šeimai 
išnuomajami vienas ar du kam
bariai Geras susisiekimas auto
busais. Gelež. stotis — 7 min.

St. J. Bartkaitis,
89. Lambeth Street, Panania.

VERBŲ SEKMADIENIO PO- 
-PIETĖ MELBOURNE

Pagaliau ateina šventadienis, 
kada visus šventorinius pokalbius 
(eventualiai įspūdžius apie dygią 
kadugio rykštelę) galėsime perkel
ti į parapijos salę ir ten, ramiai už
kandžiaudami, bandysime savo lai
mę loterijoje.

Soc. Globos Morterų D - ja, siek
dama padėti sergantiems ir vargs
tantiems Vokietijoje, ruošia turtin
gų loteriją ir žada kiekvieną penktą' 
bilietų padaryti pilną. Štai, maži 
pavyzdžiai , kokie laimėjimai toje 
loterijoje mus laukia, ką mūsų mie
li rėmėjai jai sutiko paaukoti: dai
lininkų Vaičaičio ir Simankevičiaus 
paveikslai, Giedraitytės letuviškų 
raštų audinys, L. Baltrūno likierių 
dėžė, Vingienės didžiulė lėlė, šeme- 
tienės riebus rodislandas, Kalnėno 
meškėnas, na, ir jau nebesuskaito- 
mos gėrybės, kurias ruošia D-jos 
narės bei rėmėjai (pietums servizas, 
staltiesėlės, pagalvėlės, cukraus 
maišai ir t. t.).

Loterijai bilietus, kurie kaštuo
ja po 1 šil., jau galima gauti kiek
vieną sekmadienį bibliotekos salėję 
pas Soc. Globos Moterų D - jos na
res.

Nepramiegokime progos: verba 
smarkiai plaka, jei kaimynas val
go laimėtą žąsį.

SOC. GLOBOS MOTERŲ
DRA UGI J A MELBOURNE

THE NEW 
WYNYARD DELICATESSEN. 

Specialistai
visų rūšių KONTINENTALINIŲ MAISTO PRODUKTŲ ir 

OELIKATESŲ
■GREITAS PATARNAVIMAS.

Kalbama vokiečių, vengrų, čekų, slovakų,lenkų, prancū
zų ir k. kalbomis.

Krautuvė atdara nuo 9 vai. r. iki 7 vai. vak. ištisas še
šias savaitės dienas.

WYNYARD Stotis, ties įėjimu į tramvajų stotį.

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

M. FIORELLI Pty.Ltd.
(specialistai europietiško

106118 COMMONWEALTH
Netoli nuo Centralinės stoties. • Telf. M 4243 ir MA 4542
Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.
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• PADĖKA
Bu v. Sydnėjaus Sporto Klubo 

Kovo pirmininkui p. VI. Daudarui 
ir buv. iždininkui p. Vyt. Koženiau- 
skui už tiek daug įdėtą darbą iš
plečiant sportinę Klubo veiklą ta
riame nuoširdžią padėką.

VALDYBA
SPORTININKŲ DĖMESIUI

Kovo krepšininkai jau pradėjo 
savo treniruotes, kurios vyksta šeš
tadieniais 11 vai. ir sekmadieniais . 
10 vai. Camperdowne, Playing -Jį 
Ground, Australia Street. Kviečia- Jyjjį 
mi visi mokantieji ir norį išmokti 
žaidėjai.

Stalo teniso treniruotės vyksta • 
trečiadienių vakarais Camperdow- į 
no parapijos salėje, vyrams ir mo- 
terims kartu.

Norintieji žaisti lauko tenisų re
gistruojasi pas sekcijos vadovų V. a 
Binkauską.

Sporto Klubo Kovo sekretoriaus 
adresas: Vyt. šutas, 9 Pilgrim Ave. , į 
Mar rick vi lie West, N. S. W. ’?»
■.■.•.■.■.■.•.■.’.’.'.■.■.■.■.WAWMi 'įė

> ENGLISH & S
> FOREIGN BOOK- ;!
5 SHOP !; 9

SYDNEY: 28 Martin Place Į i j 
/ (Ground Floor) 1! '
į BRISBANE: AMP Lane !j S3 
į (Off Edwards Street) ‘į
į Mūsų knygynuose galite Ji 
Ji pasinaudoti didžiausiu pasi- ij 
■J rinkimų geriausių ir naujau- i J ‘.’i 
į| šių KNYGŲ įvairiomis kalbo- J» 

mis: anglų vokiečių, rusų, j! / 
prancūzų, lenkų ir visomis i Į . 
kitomis kalbomis. J

Toks pat pasirinkimas ir Ji ,’£| 
įvairių ŽURNALŲ. Reika- / 
laukite mūsų katalogų.

Jau pradėjo veikti ir LIE- Ji
TUVIŠKŲ KNYGŲ SKY- ■’ J
R1US. Reikalaukite KATA- !’ 1

j. LOGŲ. Ž 1

X Ateiviai, į a
•f

Kodėl Jūs mokate aukštas J J 
•j* nuomas hosteliuose ir nuomo- v ® 
’t’ jamuose namuose? Gyvenkite
X nuosavuose 2 kambarių na- '$sį 

muose St. Albans vietovėje, j J 
A Depozitai—nuo £80. Sklypai— ? ► 
ž x įso. ;; ,3
X Kreipkitės: < >
t THORNTON PTY. f 1
| ltd.
X 19 Willis Street,

NTH. BALVYN, Vic. arba i 
•}• savo atstovą H. A. Petrapss, g „į 
X 980 High St., Armidale, Vic «•

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