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KREMLIUJE—KETURI DIKTATORIAI Prisimenamos Lenkijos Sienos
MASKVA. - Sovietų Rusijos 

Ccntralinis Komunistų Partijos Ko
mitetas savo visuotiname posėdy
je nutarė, kaip Maskvoje oficialiai 
pranešama, pateakinti ministerio 
pirmininko Malenkovo prašymą, 
kad jis būtų atleistas nuo partijos 
generalinio sokrdtoriaus pareigų 
ir paliktas vien ministerio pirminiu

tai vokiečiai turėtų pareikšti 
išsižadą Rytprūsių, Aukštutinės 
Silezijos ir “kai kurių kitų ma
žesnių teritorijos sričių”, kurios 
turėtų atitekti Vokietijai. “Nuro
do viec’ griežčiausiai pasisako pri
eš lenkų kalba New Yorke leidži
amą laikraštį “Novy Sviat”, ku- 
/is remia šį projektą ir lenkų egzil. 
vyriausybei meta kaltinimą, kad 
ji “išsižada vakarinių Lenkijos 
sričių”.

GAUSI PARAMA 
FORMOZAI

HONGKONGAS. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių Karinė Misija 
Formozoje ^pastaruoju metu pa
prašė padidinti dvigubai josnarių 
skaičių. Per sausio ir vasario mė
nesius JAV pasiuntė į Formozą 
Nacionalinei Kinijai 28 laivus pa
krautus įvairia karine medžiaga,o 
kovo mėnesį jau yra paruošti net 
40 laivų su įvairių rūšių ginklais, 
amunicija ir visokeriopa karine 
medžiaga. JAV Karinės Misijos 
Formozoje viršininku yra genero
las W. Chase. Šie ginklai ir visų 
rūšių karinė pagalba yra reikal
inga Nacionalinei Kinijai, kad ji 
galėtų tinkamai pasiruošti ir pulti 
okupuotos Kinijos žemyną. '

.'visli*/ v-lH
Nesutinka su

JAV tarpininkavimu
KAIRO. — Artėjant D. Brite- 

nijos ir Egipto pasitarimams dėl 
britų kariuomenės evakuavimo U 
Suozo kanalo srities, Jungtiniu 
Amerikos Valstybių vyriausybė 
buvo paaisiūiusi dalyvauti šiuose 
pasisiūlusi dalyvauti šiuose pasi- 
tarimuoee kaip trečioji šalis. 
Egipto vyriausybė šį JAV pasiū
lymą per. savaitė atmetė.

ko pareigoms. Partijos generaliniu tų vyriausybės galvos pareigų ats- 
sekretorium buvo paskirtas arti-(kyrimas nuo vyriausiojo partijos 
mas Malenkovo bendradarbis Niki- (vadovo pareigų Sovietuose yra nau- 
ta Kruščevas. Kartu paskirti ir kiti jas valdžios sistemos posūkis, ku- 
'partijos sekretorijato nariai: buv.'ris neabejotinai sumažina ministe- 
j Pravdos redaktorius N. Pospelovas, rio pirmininko Malenkovo svorį ir 
M. N. šatalinas,S. D. Ignatjevas ir J paryškina faktą, kad nūdienė So- 
M. A. Sušlovas. Tokiu tad būdu N ’vietų Rusija yra valdoma ne vieno 
Kruščevas su pastaraisiais savo ke- žmogaus, kaip tai buvo sukoncent- 
turiais sekretoriais tampa vyriau-jruota Stalino asmenyje, bet ketu-
siu Sovietų Rusijos komunistų par
tijos vadovu. Ligi šiol šias pareigas 
nuo 1922 m. turėjo Stalinas. Ma
lenkovo pasitraukimas iš šių pa
reigų ir pasilikimas vien ministe- 
riu pirmininku, atseit, Sovie-

VOKIETIJOS APSI
SPRENDIMAS

BONNA. — Vakarų Vokietijos 
Bundestagas, atseit, žemieji parla
mento rūmai, 226 balsais įprieš 
165 ir du susilaikiusius nubalsavo 
patvirtinti Europos Armijos Su
tartį ir 226 balsais prieš 161 taip 
pat nubalsavo patvirtinti Bonuos 
Konvenciją, pagal kurią Vokieti
joje baigiama Sąjungininkų oku
pacija ir pasirašoma taikos sutar
tis. Kalbėdamas už sutarčių pat
virtinimą, Vakarų Vokietijos kan-1 Įlenkiąs dienas oficialaus vizito 
cleris Adenaueris įspėjo parla-Į Jugoslavijos valstybės preziden- 
mento narius, kad Stalino mirtis ■ tas maršalas Tito apleido Ang- 
padidino pavojus, kuriuose gyvena Hją pereitą šeštadienį. Pasaulio 
šių dienų Vokietija. Jis pabrėžė, spauda domėjosi tuo faktu,kad mar- 
kad nūdienės Vokietijos saugumas ’ * — -
neabejotinai yra susijęs su pagalba 
iš Vakarų. Bundestagui minimas 
sutartis patvirtinus, pastarosios 
dar neįgyja galios, nes jos dar turi 
būti aprobuotos Aukštuosiuose 
Rūmuose ir Federaliniame Konsti
tuciniame Teisme. Manoma, kad 
šiose institucijose minimų sutarčių 
patvirtinimas susilauks nemaža Į ja ir Jugoslavija įsipareigojo glau- 
sunkumų. Vašingtono Valstybės džiai tarpusavyje bendradarbiauti 
Departamentas, patyręs Bunde- taikos išlaikymo labui. Tarp abie- 
stago nutarimą, pareiškė didelį jų kraštų prieita bendros nuomo- 
savo pasitenkinimą. !nės kad Europos užpuolimo atveju

rių grupės: Malenkovo, Berijus, 
Molotovo ir Kruščevo. Kruščevas 
yra ukrainietis, fanatinis bolševi
kas, pasižymėjęs kietu būdu ir žiau
rumais.

SUSTIPRINTI ANGLIJOS 
JUGOSLAVIJOS SANTYKIAI

LONDONAS. -• Po užtrukusio 
oficialaus

šalas Tito Londone buvo priimtas 
su ypatingu pagarbumu lygiai kaip 
vyriausybės sluogsniuose, taip ir 
karalienės rūmuose. Ministerio 
pirmininko rūmuose keletą kartų 
vyko tarp Churchillio ir Tito slap
ti pasitarimai. Vizitui besibaigiant 
buvo išleistas oficialus komunika
tas, kuriame teigiama, kad Angli-

kilęs konfliktas vargiai galėtų iš
likti lokalinio pobūdžio. Toliau 
komunikate teigiama, kad abiejų 
kraštų vyriausybės atviroje ir šir
dingoje atmosferoje giliai peržiū
rėjo tarptautinę padėtį ir čia pa
siekė didelio nuomonių panašumo. 
Be to komunikate pareiškiama 
nuomonė, kad Sovietų sukeltas Ju
goslavijos užpuolimas reikštų vi-

svarbiųjų 
komunistinei

strateginių 
Kinijai.

Vašingtono Britų užsienio reikalų 
ministeris Edenas pranešė parla
mento rūmuose, kad Anglija imsis 
priemonių, kad jos teritorijose 
esančios vyriausybės sustabdytų 
gabenimą 
medžiagų
Edenas pareiškė, kad tai ne nauja 
politika,o vien tik vykdymas įsi
pareigojimo, kaip UNo nario, kai 
1951 m. UNo pasėdžiuose buvo 
priimtai rezoliucija, įpareigojanti 
sustabdyti panašaus pobūdžio pre
kybą su kom. Kinija.

Kaip praneša Reuterio kore
spondentas, Ceylono užsienio rei
kalų ministerijos pranešėjas pa
reiškė. kad Ceylono vyriausybė ne
keis šiuo metu vykstančios preky
bos su kom. Kinija ir toliau ga
bens pastarajai gumą mainais už 
ryžius.

JAV ATOMO BANDYMAS
LAS VEGAS. — Per. savaitę 

JAV^bandė dar vieną atominį gin
klą. Oficialiai pranešta, kad buvo 
susprogdinta “atominė priemonė”. 
Ekspertai samprotauja, kad buvo 
bandytas atominis sviedinys, iššau
tas iš specialaus 280 milimetrų 
atominio pabūklo. Šis bandymas 
tuo ypatingas, kad dviejų mylių 
atstu nuo “atominės priemonės” 
sprogimo, penkių pėdų gylio ap
kasuose buvo pasislėpę apie pusan
tro tūkstančio amerikiečių karių 
ir stebėtojų. Niekas iš jų nenu
kentėjo. JAV generolas Bulock 
pareiškė, kad šis bandymas pati-

MAO TSE — TUNGAS 
VYKSTA MASKVON 
PEKINGAS. - Komunistinės 

Kinijos vadas generolas Mao Tse 
tungas netrukus išvyksta pasitari
mams į Maskvą. Diplomatinis “The 
Times” korespondentas šiam vizitui 
suteikia ypatingos reikšmės. Pasak 
korespondento, šis vizitas gali bū
ti panaudotas aptarimams, kaip 
baigti Korėjos karą, arba ir to
kiems susitarimams, kurie padidin
tų Sovietų pagalbą Kinijai, kad to
ji galėtų dar labiau išplėsti komu
nistų veikimą Tolimuosiuose Ry
tuose. Esą, labai galimas daiktas, 
kad generolas Mao Tse - tungas 
bus nusprendęs palikti Korėjos ka
ro neišsprendžiamumą dabartinė
je padėtyje ir siekti tuo tarpu di
desnio Kinijos supramoninimo.

KOMPENSACIJA ŽYDAMS
TEL AVIVAS. - Izraelio valsty

bės ministerių kabinetas patvirti
no Izraelio - Vakarų Vokietijos su
sitarimą, pagal kurį vokiečiai su
teiks Izraeliui už 3450 milijonų 
markių prekių, kaip kompensaciją 
už nacių padarytas nuoskaudas žy
dams Vokietijoje.

krino, jog tikrovės atveju ši už 
dviejų mylių buvusi kariuomenės 
dalis sėkmingai būtų galėjusi pulti 
priešą, kuris būtų numetęs tokią 
bombą, ar remti savo puolimą 
tuoj po saviškių numestos šios 
rūšies atominės bonbos. Šio bandy
mo rezultatams sekti buvo pasta
tyti du dviejų aukštų namai: 3/4 
mylios atstu ir lį mylios atstu 
nuo sprogimo vietos. Arčiau sto
vėjęs namas po sprogimo buvo 
rastas visiškai sunaikintas, o to
liau stovėjęs namas buvo sunaikin
tas daugiau kaip 50 p r. cent. Spro
gimo žybtelėjimas buvo matomas1 
už 590 mylių.

ELTA. — Kaip praneša vokie
čių pabėgėlių leikraŠtis “Die Stirn
ine” Nr. 7/1953, ’Gbttinger Ar- 
beitskreis leidžiamas “P.ressedie- 
nst der Hcimatvertriebenen” pa
skelbė apie Vašingtono planus tie
siog sensacingų dalykų. Esą, ame
rikiečių politikai vis daugiau ima 
pripažinti, kad vakarinės Lenkijos 
sienos negalės būti paliktos prie 
Oderio-Neissės linijos: toji prob
lema turi gyvybinę reikšmę ne tik 
vokiečiams, bet ir visai Europai. 
Esą, iš amerikiečių pusės numaty- 

| ti 2 kompromisiniai pasiūlymai. 
I Pirmuoju iš jų norima tarp vak. 
j Vokietijoje gyvenančių pabėgėlių 
i ir vokiečių tremtinių pravesti ple- 
ibiscitą, kad būtų aišku, kurie iš jų 
i norėtų grįžti į savo kilmės sritis į 
'rytus nuo Oderio-Neissės linijos. 
iPagal balsavimo duomenis paskum 
būtų apskaičiuotas plotas, kuris tu-

| retų būti apgyvendintas jau iŠ Va
karų grįžusiais pabėgėliais. Antruo
ju planu numatyta Vokietijai grą
žinti Pomeraniją, Rytų Branden
burgą ir Žemutinę Sileziją, tuo tar
pu aukštutinė Silezija h* Rytprū
siai būtų perleisti lenkams, 
išskyrus sritį apie Karaliaučių, 
kurį paliktų Sovietų rankose.

Lenkų emigrantų laikraštis 
“Naradoviec” paskelbė žinią, kad 
Amerikos lenkų iniciatyva tarp 
jų veiksnių ir lenkų egzilinės vy
riausybės sferose Londone svars
tomas klausimas, jog reikėtų pra
dėti lenkams su Bona tiesioginius 
pasitarimus dėl Oderio-Neissės lini
jos. Tie pasitarimai būtų pra
dėti tik su sąlyga, jei Vak. Vokieti
jos ir Berlyno vyriausybė • pripa
žintų lenkų egzilinę vyriausybę 
teisėta lenkų vyriausybe. Tada 
lenkai sutiktų Rytų Pomeraniją, 
Rytų Brandenburgą ir Žemut. 
Sileziją grąžinti vokiečiams, už

NESUSITARIA DEL 
GEN. SEKRETORIAUS

NEW YORKAS. — UNo Sau- 
gurno Taryboje jau kuris laikas 
vyksta bandymai išrinkti naują 
UNo generalinį sekretorių vietoj 
nesenai atsisakiusio Trygve Lie. 
Kandidatų yra nemaža, tačiau 
vyriausia kliūtimi čia yra veto 
teisė. Sovietų Rusija, kaip nuo- 

narys, 
gali vetuoti ir niekais paversti 
kiekvieną jai nepatinkamą Vakarų 
pasiūlytą kandidatūrą, kai tą patį 
gali padaryti ir kiekvienas Vakarų 
atstovas. Vakarai pasiūlė Kanados 
užsienio reikalų ministerį Lesterj 
Pearsoną, gi Sovietams tos kan
didatūros nepriimant, Vakarai vėl 
bandė siūlyti Filipinų generolą 
Romulo. Norėdami prisigerinti

suotinį karą. Taip galvoja ir Vaka-1 latinis Saugumo Tarybos 
rų diplomatų dauguma. Reuterio 
korespondentas teigia, kad vizito 
metu tarp Anglijos ir Jugoslavijos 
nebuvo pasirašyta jokio forma
laus karinės pagalbos pakto. Dip
lomatų sluogsniuose manoma, kad 
Tito apsilankymas Anglijoje žymiai 
sustiprino ir išryškino Anglijos 
— Jugoslavijos santykius.

Tie patys taikos norai
NEW YORKAS. — UNo Poli

tiniam Komitetui svarstant nu-
siginklavimo reikalus, Jungtinių 
Amerikos Valstybių atstovas kvi- 
ątė Sovietų Rusiją įrodyti darbais 
Malenkovo pareiškimo nuoširdumą 
apie tai, kad visi nesutarimai tarp 
Rytų ir Vakarų galėtų būti iš
sprendžiami taikingomis priemo
nėmis. Tačiau savo atsakymu So
vietų atstovas Valerijonas Zori
nas aiškiai parodė, kad Sovietų 
Rusija tebesilaiko senosios savo 
taktikos ir visiškai nemano imtis 
naujos laikysenos, kad palengvintą 
septynius metus trunkantį atomo 
kontrolės ir nusiginklavimo neiš
sprendžiamumą. Zorinas, kaip pa
rastai, apkaltino Jungtines Ame
rikos Valstybes dėl nusiginklavimo 
nesėkmės ir demagogiškai parei
škė, kad taikos išlaikymas Sovietų 
Rusijai yra “vyriausiu rūpesčiu”.NUODAI BANDOMI TOLIAU

MASKVA. - Ryšium su paskuti
niais Sovietų Rusijos valdžios ir 
komunistų partijos pertvarkymais, 
Maskvos radijas pradėjo ypatingai 
stiprią “taikos” propagandą. Trum
pų bangų radijo siųstuvais ypačiai 
rūpinamasi pasiekti Jungtinių 
Amerikos Valstybių klausytojus. 
Transliuojant pasauliui “taikos at
sišaukimą”, Maskvos radijo komen
tatorius pareiškė, kad Sovietų Ru
sijos vyriausybė ir Sovietų liaudis 
siekia kuo glaudžiausio bendradar
biavimo ir taikingo sugyvenimo su 
visomis valstybėmis, nors jos ir bū
tų skirtingų valdymosi sistemų. To
liau pareikšta, kad “Sovietų Są
junga niekuomet neturėjo ir netu
rės jokių intencijų kištis į kapita
listinių kraštų vidaus reikalus”. 
Užakcentuota ir tai, kad Socialis
tinė Sovietų Sąjunga gali taikin

au kapitalistinėmis Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis, ko Sovie
tų vyriausybė visuomet siekianti. 
Panašias mintis pareiškė ir komu
nistų partijos organas “Pravda”, 
dar pridurdamas, kad Penki Didie
ji - Sovietų Rusija. Jungtinės Ame
rikos Valstybės, I). Britanija, Pran
cūzija ir Kinija turėtų susitikti ir 
draugingai išspręsti visus jų tarpe 
atsiradusius skirtingumus. Visi 
naujieji Kremliaus “taikos ir ben
dradarbiavimo” pareiškimai Va
karų valstybių buvo sutikti su ne
mažu susidomėjimu, tačiau atsar
giau ir šalčiau, kaip tokiu atveju 
būdavo anksčiau. Vakaruose Įau

gai sugyventi ir bendradarbiauti

kiama, kad žodiniai Sovietų pa
reiškimai būtų patvirtinti darbais 
ir nuoširdumo veiksmais.

Sovietams, kad jų kandidatas ne- 
būtt.ų vetuotas, PilJFpinąi priėmė 
savo parlamente rezoliuciją, atšau
kiančią iš Korėjos fronto karines 
Pilipipų pajėgas. Naiviais žygiais 
nepaveikiama Sovietų politika 
tikriausiai nepalengvins Romului 
kelio j tą postą, nes pastaruoju 
metu Sovietai jau mini kitus, kur 
kas jiems palankesnius vardus.

Picasso nepatiko Maskvai
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

komunistų laikraštis “Les Lettres 
Francaises” Stalino mirties proga 
patalpino savo puslapiuose Stali
no portretą, kurį nupiešė garsusis 
prancūzų dailininkas Pablo Picas
so, patsai priklausydamas komu
nistų partijai. Tačiau tasai Stali
no portretas labai griežtai buvo 
pasmerktas centrinio Prancūzijos 
komunistų partijos komiteto, kuris 
paskelbė, kad šis Picasso pavaizdu
otas Stalinas neturi “socialinio 
realizmo”. Dar pereitais metais ta 
pati komunistų partija įspėjo sa
vo narį Pablo Picasso, kad jis sa
vo darbais nesugeba būti realistu. 
Tuo tarpu Pablo Picasso visame 
pasaulyje yra pagarsėjęs savo 
individualizmu mene.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
TURKIJOJE

ANKARA. — Per. savaitę dide
lis žemės drebėjimas nusiaubė 
Dardanelų sritį, Turkijoje, kone 
visiškai sunaikindamas keletą 
mažesnių miestų. Manoma, kad 
drebėjimo metu žuvo apie 1000 
žmonių. Žemės drebėjimas stipriai 
buvo jaučiamas ir Istambule. Tur
kijos prezidentas Bayar aplankė 
gamtos katastrofos nuteriotas sa
vo krašto vietas. Žemės drebėji
mas Turkiją ištinka ne pirmą kar
tą. Didžiausias žemės drebėjimas 
šį kraštą ištiko 1940 m., kai kone 
visiškai buvo sunaikinta Anatoli
jos provincija ir žuvo apie 30 000 
žmonių.

Lictuuiai——
Jungt. Amerikos 

Valstybes.
MIRĖ KOMPOZITORIUS AN

TANAS POCIUS. — Sausio 19 d. 
staigiai nuo širdies ligos mirė ame
rikiečiams lietuviams gerai žino
mas kompozitorius Antanas Poci
us, per 25 metus dirbęs vargoninko 
darbą šv. Jurgio bažnyčioje, Čika
goje. į Ameriką velionis buvo at
vykęs 1905 m. Muziką studijavo 
Amerikos Konservatorijoje ir De 
Paul universitete. Ilgą laiką va
dovavo Vyčių, Birutės, Raudonojo 
Križiaus Moterų ir vaikų chorams. 
Velionis yra paruošęs daug liau
dies dainų chorui, sukūręs origina
lių meliodijų meliodijų. Mirė su
silaukęs 69 metų amžiaus.
PASKIRTOS LITERATŪRINĖS 

PREMIJOS. — Rašytojas Antan
as Škėma laimėjo Kultūros Fondo 
skelbto dramos konkurso pirmąją 
premiją už parašytą veikalą 
“Pabudimas”. Antrąją dramos 
konkursu (premiją laimėjo rašy
tojas Stasys Laucius. Pirmosios 
laimėtojui įteikta 500 dol. premi
ja,o antrosios — 300 dol. Kon
kursui buvo prisiųsta 23 dramos 
veikalai. Dienraščio “Draugo” 
skelbto novelei parašyti konkurso 
pirmąją premiją laimėjo rašytoja 
Nelė Mazalaitė už novelę “Ąžuoli
nės durys”, šiam konkursui buvo 
prisiųstos 24 novelės.

PASKELBTAS ROMANO KON
KURSAS. — Dienraštis “Drau

gas” vėl paskelbė naują romanui 
parašyti konkursą. Premijos dydis 
— 1000 doL Premija išmokama iŠ 
premijų fondo, kurį įsteigė MDno- 
gas”, jo Bendradarbių Klubas ir. * 
Čiurlionio Ansamblis. Romano 
siužetą pasirenka patys autoriai. 
Rankraštis turi būti parašytas 
mašinėle ir turi rurėti teksto apie 
dvoem šimtam romano {formato 
spausdintų puslapių. Rankraščiai, 
pasirašyti slapyvardžiu, turi būti 
pasiųsti iki š.m. lapkričio mėn. 1 
d. Kūriniai siunčiami šiuo adresu: 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, III., U.S.A.

Vokietija.
PENSUOS NUKENTĖJUSI- 

EMS NUO KARO. — Lietuvių, 
latvių ir estų komitetai 
įteikė Bonnos vyriausybei memo
randumą, prašydami, kad būtų 
išmokamos pensijos ir tiems karo 
invalidams, kurie jau yra išemigra
vę ar ruošiasi emigruoti. Iš Bonn
os pranešta, kad šis memorandu
mas vokiečių vyriausybės sluogs
niuose radęs palankų atgarsį ir 
jis būsiąs svarstomas. a

Venezuela.
PREZIDENTAS ĮTEIKĖ LIE

TUVAITĖMS DIPLOMUS. — 
Baigusioms Caracase gali, seserų 
mokyklą R. Stankutei ir B. Mal- 
skytei baigimo pažymėjimus Įteikė 
Venezuelos prezidentas. Abi lietu
vaitės yra ii Vokietijos prieš kelis 
metus atvykusios tormtinės.

t •
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> BIRŽIŠKĄ

Tautos Veterano Balsas
Šių metų vasario mėnesio nėse ir kitose patriotinėse organi- 

“Lietuvių Dienų” numeryje zacijose. Toli už Lietuvos sienų iS- 
įžanginiu buvo atspausdintas ' garsėja jos krepšinis. Pamirštie- 
mūsų tautos veterano prof. | ji senelių šokiai atgaivinti žavi sa- 
M "V T . /"I R T T? T & IT (I Q

kus ir griekelius. Ligi šioliai suvesT- 
dinėdami vis aavo senąsas praeities 
sąskaitas su vienu ar kitu “reži
mu” arba tiesiog su kits kitu, nie
kados ligi galo jų nesuvesime, kiek
vienai besiginčijančių šalių, žino
ma, besijaučiant teisiai ir teisingai. 
Tuo tarpu, tie. ginčai nekartą iške
lia Čia vieną, čia kitą mūsų šiokią 
ar tokią silpnybę, kurią mūsų tau
tos pavergėjams per savo agentus 
ir seklius kaip tik svarbu nustaty
ti ir prieš mus panaudoti, mums 
dar labiau silpninti. O ir savaime 
neatsakingieji ginčai mus silpnina, 
noroms nenoroms sutirštindami 
juodąsias (^neigiamąsias”) puo
lamų dalykų ar asmenų spalvas, 
klaidindami visuomenę — klausy
tojus irskaitytojus — slėgdami

KO MUMS REIKIA ? .
Kaip ir betkokia kultūrinė ap-, kovoti visomis išgalėmis prieš bol- 

.iskn. tain ir m on n o tom . .. .. < r.raiška, taip ir menas tėra įmano
mas laisvoje, sąmoningoje ben
druomenėje. Toji bendruomenė yra 
kiekviena tauta. Tiktai chaose, fi
ziniai kosminiame pasaulėvaizdyje 
bet koks menas nustoja prasmės 
ir egzistencijos, šiandien lietuvių 
tauta tiek savajame krašte, tiek 
tremtyje yra nustojusi tų pagrin
dinių kultūrinės būties sąlygų. 
Deja, tasai tvirtinimas nėra perdė
tas. Visi mes žinome, kodėl kultū
rinė laisvė neįmanoma pavergtoje 
Lietuvoje: materialistinė priespau
da ir jos neatskiriami palydovai 
- smurtas ir sauvalė bei išdavystė

ševizmą; mes tegalime savo egzis
tenciją įprasminti mintimi, kad 
grįšime tėvynėn, bet mes privalome 
dirbti ir čionai, nes ir čia lietuvy
bė yra prispausta. Nereikia įsivaiz
duoti , kad mes vedame kovą už 
laisvę Lietuvoje vien tik tuo, jog 
nepasigailime smulkaus pinigėlio 
šiam reikalui. Reikia atsiminti, kad 
tenai likusieji apsieis ir be mūsų, 
nes jie duoda tai, ko mes atsisakė
me duoti, būtent — kraują, vienin
telę vertybę, garantuojančią poli
tinę laisvę. Kitos nėra. Mūsų cen- 
tai to kraujo nepadaugins. Iš viso, 
pinigas ir kraujas blogai derinasi 
ir be abejo Lietuvoje kovojantis 
partizanas tą geriau žino, negu 
daug kas galvoja. Taip ir mūsų tuš
čios kalbos nelabai derinasi prie 
tikrosios kovos rimties ir istorija 
tik pasijuoks iš tos absurdiškos 
kokofonijos, kurios galima pasi
klausyti mūsų suvažiavimuose ir 
iškilminguose aukotojų sąrašuose, 
palydinčiuose skudurų siuntas var

ysiantiems tautiečiams. Bet įsikla- 
paroda tad usę j savo herojiškas tiradas ir 

popierinių kardų žvangesį, mes ne
matome to, kas dedasi mūšų tarpe. 
Mes neturime lietuviškų mokyklų.
Savaitgalio mokyklos yra toli gra
žu nepakankamos ir juo pavojin
gesnės, jei jos tampa vienintele 
edukacinė institucija. Kiekviena 
provizorija tampa neprąsminga ir 
net priešinga savo paskirčiai,kai 
kėsinasi į permanentinę tvarką. Vo
kietijoje yra autorizuojamas lietu
vis mokytojas ir egzistuoja mokyk
los. Ir Australijoje to
kios mokyklos yra bū
tinos. Lygiomis teisėmis su kito
mis ir su dėstomąja lietuvių kalba. 
Ir mūsų spauda yra suvaržyta sve
timą kalbą užmetančiais potvar
kiais. Ar neturėtų mūsų vadovai 
padirbėti ta prasme, kad išlaikyda
mi šiam svetingam kraštui kuo gra
žiausią lojalumą, galėtume turėti 
šio krašto valdžios pripažįstamas 
savas mokyklas, ir ištisai lietuviš
kus savos spaudos puslapius. Juk 
gyvename demokratinės laisvės 
krašte, kur viskas leidžiama siekti 
legaliomis priemonėmis.

Tremtyje, jau nuo pirmųjų die
nų, visuomenėje siaučia kažkokia 
gero pasirodymo isterija, turėjusi 
savo išraišką baliuose raštininkų 
garbei, parengimuose ir net tauti
niuose ansambliuose. Visuomenėje 
yra gyvas palinkimas savuosius 
menininkus vertinti lygiai tiek, 
kiek juos vertina mums svetima ir 
nutautėjimo linkinti konglomera- 
tinė bendruomenė. Tai yra savęs 
paniekinimas aukščiausiame lai
psnyje, pataikūniškumas ir nepap
rastai didelė skriauda menininkui 
ir jo kūriniui. Laukiame tad lietu
vių menininkų parodos, kaip kū
rybinę, laisvą dvasią išlaikiusių 
žmonių žodžio. Kūrybingumas gi ir 
yra tai, kas žmogų skiria nuo mi
nios, nesvarbu kokia prasme jis ku
ria. Kūryba yra nesavanaudiška, 
nes išsako tiesą. Ir kaip tik to 
mums šiandien labiausiai stinga.

Girdvainis.

čia jau tenka patį kalbos nutrau- 
kėją kiek prilaikyti ir priminti, jog 
kiekvienoje tikrovėje neigiamybių 
galima virtines sužymėti, teisingų 
ir neteisingų jai priekaištų prira
šyti, bet kas iš to? Ar joms reiškėsi 
nepriklausomojo Lietuvos gyvenimo 
esmė ir prasmė? Ar suminėtos, 
o kitos gal dar minėtinos negero
vės tiek bus “nustelbusios” visą, 
kas buvo gera nepriklausomybės 
laikais, jog gerovių netiktų nė mi
nėti? Antra vertus, ar nepavydėjo 
mums mūsų kaimynai pralenkian-

MYKOLO BIRŽIŠKOS strai
psnis “Vieningai Lietuvos va

davimo keliu”, kurį drąsiai ga
lėtume pavadinti šių dienų 
lietuvio tremtinio credo. 
Pateikdami šio straipsnio pa
grindinę dalį, kviečiame gar
bingo ir šviesaus mūsų tau
tos veterano mintimis pasek-Į ir net beųykstanti daina vėliai įt- 
ti visus tremtinius, o ypačiai j virtinama - kariuomenės mokslei- mums musų Kaimynai praienKian- 
tuos, kurie partinės aistros | vių ir šiaip jaunimo, renkama ir cio juos mūsų pažangos tempo? Ar 
apakinti svaido akmenis ne surašoma kaip brangiausias tautos * 
tik į gyvuosius savo brolius, 
bet ir į mirusiųjų Lietuvos 
kūrėjų karstus.

Redakcija.

viškius ir svetimuosius vaikų vaiku
čių naujai jiems suteikiamu, įkve
piamu grožiu. Senelių ir prosenelių 
gėdingai slepiami nebemadingi ap
darai vis dažniau eina poniškesne 
už poniškąsias šventiškąja minis- 
terienių ir generolienių iškilmėms 
uniforma. Seniau jau siaurėjant!

I i.. /Įnirto irAlini zf--

“Rrasiveria piliakalniai, išeina 
užburti karžygiai, artojai meta 
arklus ir stveriasi už ginklo - vyžo
ti ir naginėti, net klumpėti savano- 
noriai, kaimo ir dvaro bernai, pien
burniai moksleiviai ir kitokie žal- 
nierėliai iš Lietuvos veja savo “va
duotojus” iš tėviškės “jungo” 
— bolševikinius maskolius, dėl 
Vilniaus su varšuviokais 
imasi už krūtų, ties širvin- 
tais ir Giedraičiais išrašydami 
jiems visam jų gyvenimui atmin
tinus bėgsmo dokumentus, virsta 
gražia, raštinga ir daininga kariuo
mene. Lietuvos Steigiamasis Sei
mas pat pirmąją dieną patvirtina 
Lietuvos Tarybos paskelbtąją savo 
šalies nepriklausomybę, viena po ki
tos svetimų valstybių vyriausybės 
ją mums pripažįsta. Poetai, nove- 
listai, žurnalistai virsta diploma
tais. Savi teisininkai Tarptautinia
me Teisme apgina Lietuvos reika
lus prieš Varšuvos ir Berlyno pasi
kėsinimus. Kadaise pranašauta 
Kauno opera ne tik iš nieko išky
la, bet ir plačiai įgąrsėja. Vals
čiai dėl gimnazijų rungiasi. Seno
jo Vilniaus universiteto įpėdinis, 
suvalkinių sutarčių niekšingų lau
žikų Vilniun neįsileistas, gydytojų, 
inžinierių, mokytojų pastangomis 
Kaune kuriamas lietuviškas univer
sitetas, veikiai pasivejąs kitų kraš
tų aukštąsias mokyklas. Priviso 
savų ir svetur išsimokslinusių įvai-'O Varnių koncentracinė? O sušau- 
rių mokslo šakų daktarų. Visas 
tautos ir krašto jaunimas susispie- perversmas 
čia sportinėse, skautinėse, šauli-

..... . .... ... jautresnių mūsų tarpe, net ir vi-‘yra šalies absoliutūs valdovai. Kad
nesis e jo ir nesigeiejo sve imi SU0mengS nuotaikas. Tremtyje, iš-'palenkimas partijos linijai atskiro 
žinovai ir s e o jai nepapras u e—joje tarpusaviniai ginčai, nesu-jžmogaus daro gyvenimą nekūry-
musų ta^os .r šal.ea lakihmu >rsi Umai ir 8Usikirtimai, ar as-bišku, tai žino ne tik menininkai 
pasireiškimu įvairiose ūkto, visuo-i eniniai ar grupiniai> sroviniai ir ir kiekvienas kita3 žmogus> ži. 
menes ir u uros gyvenimo | dar kurie, tesą, nėra čia kokia “tau- Į noma jei jis pats nebuvo prispau- 

dėju ir tautos išdaviku. Kodėl gi 
ir tremtyje lietuvis skendi dvasinėje 
stagnacijoje ir atsisako savo ben
druomenės, yra jau daug sunkiau 
atsakomas klausimas. Krašto Val
dybos organizuojama 
yra tikrai džiugus užsimojimas. Tai 
nėra pirmas kartas, kad rengiama 
lietuvių dailininkų paroda; tokių 
būta gana daug. Betgi tremtyje 
retas reiškinys, kad lietuviškoji ben
druomenės vadovybė pati griebtų
si šito darbo, nepaisant kad tai be
ne bus viena iš nedaugelio darbo 
sričių, jai pasilikusių.

Ankstyvesnės lietuviškosios emi
gracijos kartos buvo beveik ištisai 
gerbūvio ieškotojai. Žmonės apleis
davo Lietuvą verčiami vargo, ieško
dami svetur gerbūvio, kuris gi dau
gelyje atvejų buvo tiek prasmingas, 
kiek jį galima buvo parsivežti na
mo. Tik savo namuose gardžiausias 
užsidirbtas kąsnis. Ir Pulgis An
driušis savo paskutinėje apysakoje 
kaip tik tokia prasme nusako ano 
meto išeivio tikrovę. Esmėje toji 
tikrovė niekuo nesiskiria nuo tikro
vės kiekvieno darbo žmogaus, išei
nančio kelioms dienoms iš namų, 
kad parsineštų uždarbio. Dabarti
nėje išeivių minioje tokio Petro 
Našliūno nebėra. Žmonės apleido 
kraštą dėl įvairiausių priežasčių, 
pradedant nesąmoningu nerūpes
tingumu ir baigiant Šaltu apskai
čiavimu, kad apsaugotų savąją gy
vybę. Kaži kiek yra išeivių tarpe 
tokių, kurie būtų apleidę Lietuvą 
vien tik dėl to, kad užsienyje galė
tų efektyviau kovoti už jos laisvę. 
Betgi mažai išsimokslinusio Petro 
Našliūno gadynėje lietuviškoji iš
eivių šeima buvo daug vientisesnė 
ir stipresnė, negu mūsiškė, ir, kaip 
ten bebūtų, visgi ji išsilaikė lietu
višką sąmonę per kelias kartas. Tuo 
tarpu dabartinė bendruomenė, savą
ją egzistenciją pagrindžianti vien 
tik dekoracine herojiško kovotojo 
už lietuvybę prieš bolševizmą po
za, kasdien vis labiau praskysta, ir 
jau turime nemaža tokių, kurie 
gatvėje gėdinasi lietuviškai pra
bilti. /Turbūt, taip pat motyvuoda
mi savo elgesį tuo, jog angliškai 
kalbant galima geriau pasitarnauti 
Lietuvai./ Taip, mums reikia kovo
ti už lietuvybę; taip, mums reikia

turtas - pagerbiama dainos šven
tėse ir dienose. Parapijos ir para
pijėlės, valsčius paskui valsčių sta
to tautai dainininkus ir muzikus, _
poetus ir rašytojus, dailininkus ir se? Ar nestebinom Vilniaus krašto i 
artistus, mokslininkus ir šiaip in- žmnnin - Itatmrin. <mdn. lenku. žv-l 
telektualus, administratorius, in
struktorius, organizatorius. Vyks
ta didžioji, dvasinė ir 
tos mobilizacija.

žemės reforma, 20 
nustūmusi nuo tautos 
jungo šmėklą. Žemės ūkio ir kito
kia kooperacija - Maistas, Lietūkis, 
Parama, Linas... Bekonai ir svies
tas Anglijon ir kitur eina. Verčia
masi jau savu cukrumi. Vokiečiams 
paspaudus, valstybiniai tarnauto
jai privalomai gauna Vokietijon 
neįsileistas Lietuvos žąsis suval
gyti - tam tautos valdininkai, kad 
jos reikalui paklustų - bet ir rei
kalas išspręstas. Gyva valdinė ir 
privatinė statyba, žemės Ūkio, 
Pramonės Rūmų veikla. Sava, tvir
ta valiuta; garsusis litas. Iš nieko 
atsiradęs laivynas. Savi jūrinin
kai, lakūnai...

Čia kas iš šalies tik pradėtąjį są
rašą nekantriai nutraukia ir teikia 
mums piktą Lietuvos “specialistų” 
sąrašą: perversmininkai, smetoni- 
ninkai, karjeristai, girtuokliai, pa
sileidėliai, kyšininkai, vagys... Be
konai? — O gi kiek ūkininkams 
išvargti dėl jų tekdavę! Žemės re
forma? — bet kaip ji buvusi at
likta, ko iš jos laukta ir kas gau
ta? O kiek ūkių išlicituota? O ūki
ninkų sukilimas? O lašinių skuti
mas? O Lapenas ir kitos bylos?

kitokia tau-

- čiai metų 
bolševikinio

dymai?... O gi pats gruodžio 17 d.
Ateitininkų 

kombos?”...

___ _ --- mūSų iiga ar “tautinio būdo”
žmonių - lietimų, gudų, lenkų, zy-I ypatumas Matome panašių ir net 
dų - ne tik savo pranašesne gerove . rt.iškinių dar k Mtų tau-
negu prieš tai Varšuvos valdomų ljtinėjc išeivijoje tjek dabar> 
vilniečių kad buvo, net ir savo - - —
laisvoje šalyje įgytuoju ūkiniu ir 
administraciniu patyrimu ir nusi- 
vokimu, kai 1920 ir 1939-1940 m. 
įžengėme į Vilnių? Juk dargi pats 
bolševikiškiausias Stalinas, 1939- 
-1940 m. susitikdamas su Lietuvos 
vyrais - tiek Nepriklausomosios • 
pareigūnais, tiek ir jau pavergto
sios pastumdėliais, nekartą gėrė
josi kaip tik Lietūkiu, Maistu ir 
šiaip ūkine Lietuvos gerove, kas, 
žinoma, nesukliudė tiems pat bol
ševikams visa tat pašalinti, sunai
kinti ir savaip, kacapiškai - bolše
vikiškai viršum kojom vėliau ap
versti. Pagaliau, prisiminkime, ką 
sakėme, ką šaukėme atsidūrę bol
ševikinėje valdžioje - dar tuomet, 
kai ji dar nebuvo mums pasireiš
kusi visu savo cinišku nuogumu ir 
tebemėgo dar — tiesa, labai meškiš
kai - su mumis “flirtuoti” (“palau
kite, įspėdavo mus gerėlesni jųjų, 
čia dar ne bolševikinė tvarka, tad 
mūs dar nebijokite!”): “kokie geri 
buvo tie Smetonos laikai!” Taip 
dūsavo ne tik “smetonininkai”, bet 
ir nesmetonininkai, net prieš ta! 
dar aiškiai pasireiškę antismetoni-, 
ninkai, šie suprantama, nevirsda- 
mi čia pat “Smetonos režimo” ša
lininkais, tik iš viso prisimindami 
nepriklausomybės laikus.

Tad ir mes būkime

j tiek ir praeityje. Tatai yra nemalo
ni, skaudi ir kartais pavojinga emi- 

Igracinė rūdis, bet nustačius jos bu- 
Įvimą, nesunku ja nusikratyti. O 
mūsų praeitis moko, jog pavojaus 
'ar sprendimo valandoje sugebame 
(pakilti vienybėn, kaip rodo kad ir 
il918 m. vasario 16-sios žygis. Tad 
tikėkime, anksčiau ar vėliau pati 
savaime rasis taip mums reikalinga 
ir veiksmui būtina vienybė, kai bus 
pajusta, jog čia pat jau lemiamo
ji valanda. Bus pašalinta visa, kas 
prieš tai kliudė vieningai susipras
ti ir veikti, ir buvę prieš tai įsigin- 
čijimai išsisklaidys kaip dūmai, 
ateičiai nebent liks tiktai archy
vinėmis dulkėmis. Pagaliau, ar ne
bus gerokai primiršti, be pačių da
lyvių, pernykščiai arba užpernykš
čiai ginčai mūsų spaudoje, kurie 
nevieną mūsų taip jaudino ir erzi
no?! Mus baidė, O mums dabar jau 
nebaisu! •

Tad drąsiai ir ramiai ženkime 
1 toliau kovos dėl Lietuvos išvadavi

mo iš bolševikinės vergijos keliu. 
' Nespjaudydami į praeitį, tik steng

damiesi ją suprasti, kad ateičiai 
’ nesiimtame iš jos mūsų pažintų 

savo silpnybių, turime sekti taip 
pat ir Lietuvoje likusios tautos ne 

1 tik žiaurų likimą, bet ir pilko jos 
gyvenimo kasdienybę, kuriai pa- 

santūresm nemaįaj pateikia- medžiagos 
‘kata-1 ir apdairesni, kalbėdami apie pra- mūsų spauda iš įvairių šaltinių, 

įeitus ir net dabartinius savo grie- tik mokėkime ją skaityti.”

Mūsų komitetas kartą susikvie- 
tė keliolika tautiečių. Jų tarpe ir 
mane. Kvietime buvo rašyta: “pa
sitarti”. Susirinkus paaiškėjo, kad 
jie nori išplatinti Lietuvio Pasus 
ir ieško talkininkų. Esą, plačiai 
pasklidusius tautiečius vienam ko
mitetui techniškai neįmanoma pa
siekti. Pasirodė, kad sukviestieji 
buvome visų priemiesčių atstovai.

Paklojo pasus ir ženkliukus. Il
gokai aiškino. Iš karto nusiteikiam 
neigiamai. Dar Vokietijoj turėjom 
“Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės” mokesčių knygeles. Ten buvo 
atžymin|as bendruomenės, LRK 
mokestis ir įvairūs kiti mokesčiai 
bei aukos. Ir kas iš to. Nuėjo kaip 
dūmas, žinau gerai: kiti šaipėsi 
iš visų tų mokesčių ir knygelių. Ir 
emigravo, ir dabar gerai gyvena. 
Ir toliau nieko nemoka. Norėjau 
atsiprašyti.

—Rasiu landesnių. Pristatysiu 
iš mūsų apylinkės asmenį, kuris 
reikalui patarnaus geriau už ma
ne.

Kiti užprotestavo. Girdi, mes vi-l 
si galim tą patį padaryti. Jei jau I 
komitetas kvietė - mėginsim.

Et, sutikau.
Gavau keliolika pasų su atitin

kamu skaičium ženkliukų. Nus
prendžiau aplankyti savo apylin
kės tautiečius, kurie nesitranko 
po įvairius minėjimus, nespėja į 
lietuviškas pamaldas, žodžiu, “lai
kosi nuošaliai”.

Ir patyriau nuostabių dalykų.
Pirmas buvo žmogelis, buv. re

patriantas, priedo - vedęs vokie
taitę. Kai paaiškinau reikalą, ne
pasakė nieko, o vien tik paklausė, 
kiek tai kaštuoja. Derybos buvo 
trumpos ir pirmas pasas buvo įtei
ktas. Po to jis paaiškino: —

Matai, Tamsta, daugelis tautiečių 
į mane šnairuoja. Tokių nepasigen- 
du ir aš. Taip ir liekame kiekvie
nas prie savo. Sis pasas bus pas
kutinis mano lietuviškumo įrody
mas, bet noriu jį turėti, nes žinau, i

P. Remei ka.

IŠTIKIMYBĖS LIUDIJIMAS
kad daugelis, kurie mane smer
kia, jo tikrai neįsigys ...

Antras ir trečias buvo viengun
giai. Jie namų nestato ir nesiren
gia statyti.

—Kas reikia, tai reikia. Įlipyk 
patį brangiausią ženkliuką. Įvai
riems niekams daug daugiau iš- 
leidžiam ...

Ketvirtuoju nusprendžiau užka
binti namo savininką. Abu su žmo
na atrodė pardavę kūną ir sielą 
namo statybai, čia buvau tikras 
laimėsiąs, nes Vokietijoj gyvenom 
vienoj stovykloj. Kieme sutiko mo
kyklinio amžiaus vaikiūkštis, aiš
kiai pasisgendąs nuprausiamas. — 
Kas tu? — paklausė. Taip užklup
tas, graibiaus atsakymo. - Aš - nie
kas. Kur tavo tėvas? — Eik į rūmą. 
—Tėvas net neąpgailestavęs pasa
kė: — Dabar ne. Gal kada vėliau. 
— Atrodė, kad apeliuoti nėra pras- 

jmės. Padėkojau ir išėjau.
Tik išėjęs sutikau žmogų, į kurį 

net nesirengiau kreiptis. Gal Čia bu
vo telepatijos reiškinys ar kas, bet 
jis iš pirmo žodžio tokį lozorių už
giedojo (apie plėšikus tinkorius, 
apie statybos inspektoriaus prie
kabumą ir t t.), kad aš nudžiu
gau, įsitikinęs neklydęs.

Nenorėjau palaidoti vilčių, ku
rias teikiau namų savininkams, 
tad užsukau pas viengungį, pasista
čiusi dailų namą. Ir be skolos!

—Lietuvio pasas? Man jo nerei
kia. Su tom visokiom bendruome
nėm aš — nieko bendro. Vokiečių 
kariuomenėn mane įtaisė ne kas 
kitas, o lietuviai. Po to, kai grį
žau iš Belgijos, iš nelaisvės, dypu- 
kų stovyklos komendantas, lietu
vis, mus sutiko: — Vokiški šunės! 
Eikit lakti, kur lojot Čia nėra vie
tos. — Ir išėjau. Ir kiek vargau, 
kol išemigravau. Mat, nepriimtas 
stovyklon, atseit, trefnas.

at-Ncturėjau ką pasakyti, tad 
sisveikinau.

—Palauk, patsai kalėdodamas 
iš to biznio, tur būt, nedarai. Gir
dėjau ir apie patį komitetai nevi- 
suomet gerai atsiliepia. Duok tą 
pasą, kad žygis nebūtų, perniek. 
Tik įlipyk patį pigiausią ženklelį.

Vienas, tik įėjus, nudžiugo, at
rodė, nuoširdžiai.

— Žinai, vakar nugėriaU, tai 
šiandie reikia atsipagirioti. Bet 
vienam nėra kaip ... — ir ištrau
kė bonką džino.

Mėginau aiškinti reikalą.
— Iš manęs nė cento! Nebuvo ir 

nebus! Tie visi komitetai... — 
pasirodo, ir jis buvęs viena iš dau
gelio komiteto aukų.

— Gerai, - sakau. - Darom biz
nį. Už pusę išgerto aš atsilygin
siu. Pačiam duodu pasą, o pinigus 
įmoku komitetui.

Jo protestai netinka spaudoje 
minėti. Nuostabiausia betgi, kad 
net atsipagiriojimas jo nesuminkš
tino. Mano akcija tą dieną tapo 
nutraukta.

Kitą savaitgalį vėl išėjau tęsti 
žygio. Pirmas vizitas teko moto
ciklo savininkui, spėjau, turėju
siam reikalų su policija.

— Laikraščiuose rašė, kad be to 
paso neįsileis grįžti į Lietuvą. Tai 
išeina, kaip koks ištikimybės liu
dijimas, be kurio Lietuvoj neduo
davo užsienio paso. Ištikimybės 
liudijimus Lietuvoj išduodavo po
licija. Ar pats dabar ir policinin
ku pasidarei?

— Taip blogai nėra. Jei jau pri
minei ištikimybės liudijimus, tai 
prisimink ir tai, kad jų policija po 
namus nenešiojo, o piliečiai patys 
ateidavo prašyti ir dar 4 litus žy
minio mokesčio mokėjo. Šio paso 
pats neprašai, bet teisėtai sau iš
sirašai.
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Antruoju buvo stataus būdo pa
gyvenęs suvalkietis. Karas ir gyve
nimas jį nuskriaudė gal ir skaud
žiau už kitus: atėmė turtą, šeimą, 
ir ... nervus.

— O kam tie pinigai? Baliams 
ruošti? Neimsiu!

Aiškinu, kad dabar ruošiami ba
liai duoda pelno. Jis pats žino, kiek 
jam atseina kiekvienas balius.

— A, tai gal Vliko pjautynėms 
su Lozoraičiu? Neimsiu!

Vėl aiškinau, kad tos pjautynės 
pigios, nes nei lėktuvų, nei tankų 
jie kol kas nenaudoja.

— Tai kuriems galams tie pini
gai?

— Nežinau ir aš. Prileiskim, kad 
norima patį tais keliais šilingais 
prikabinti prie reikalo, kurį vadi
name lietuvišku.

— Prie to reikalo mane prikabi
no prieš penkiasdešimt metų, 
yra, kai gimiau. Te, pinigus ir 
•ikabink. Verčiau eiva išmesti 
pantį. . .

Vienas - kitas tame tarpe pakal
bintas atsiprašė su savim neturįs 
pinigų, bet būtinai paimsiąs. Ke
letas pasų išėjo be įdomesnių po
kalbių. Vieną užtikau bedirbantį ce
mentines plytas savo būsimam na
mui. Mano viltys smuko. Kai iš
baigė maišymą, užsirūkėm. Pradė
jau iš tolo. Kai priėjau prie rei
kalo, paklausė:

— Ar jau pradėjai statyti?
— Kol kas tik pamatus išliejau,- 

atsakiau.
— O tą pasą ar jau turį?
— Ką veiksiu neturėjęs, - parod

žiau.
— Tai manai, kad mokėdamas 

tą solidarumą, ar kaip jį ten, bū
si geresnis lietuvis už mane nemo
kantį?

— Jei klausimą taip statai, išei
na, kad būsiu blogesnis, - atsakiau.

— Ne išeina, bet taip yra. Nus
kuręs lietuvis niekam nereikalin
gas. štai, dabar gaišti laiką uba
gaudamas. .. Kiek plytų per tą lai

ką būtum pasidaręs!
— Matai ... Mes turime dar ki

tą namą, kuris vadinasi Lietu
va. Jis apgriuvęs ir turim jį da
bar kaip nors palopyti. Gal vienas 
kitam nekliudys ... - mėginau tei
sintis.

— Et, rašyk greičiau pasą ir eik 
dirbti plytų. Bet aš manau, kad 
mano linija teisingesnė.

Palikau jį prie jo linijos pussva- 
riu palengvėjusį.

Antrą savaitgalį užbaigiau įteik
damas paskutinį gautą pasą. Ir 
priėjau išvados: kuris nesijaučia 
kada nors buvęs nuskriaustas, ne
siplūsta, neišgyvena praeities, tam 
pasą įkalbėti sunkiau. įdomi smu
lkmena: nė vienas nenorėjo Tau
tos Fondo ženkliukų. Priežastys 
- įvairiausios. Išimtį padarė mer
gaitė (vienintelis mano klijentas- 
-moteris). Del paso ji nesakė nie
ko. Bet pavarčiusi ženkliukus, pap
rašė įlipyti du - Tautos Fondo. Jie 
esą gražesni.

Ir dar. Nė vieno neįkalbėjau 
imti pasą žmonai ar vaikams.

t- Turim laiko.
— Retas svečias. Bus proga 

kartą užsukti.
— Kam vaikui pasas. Jis gi 

supranta. Dar sudraskys.
Vaikai tikrai nesupranta. Ir

rodo nebesupras, kas tas Lietuvio 
Pasas.
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KOMUNISTAI WOO 
MEROJE

Vykstant Pietų Australijos vai- I 
stijos parlamento rinkimams, pa
aiškėjo, kad Woomeros rinkimini
ame punkte buvo paduoti 107 bal
sai už komunistų kandidatą, šis 
faktas sukėlė didelį triukšmą 
visoje Australijoje. Woomera yra 
laikoma ypatinga Australijos pa
slapčių teritorija, į kurią žmonės 
gali patekti tik i>o kruopštaus 
skryningo. Balsavimo rezultatai 
parodė, kad Woomeroje vis dėlto 
yra komunistų, kurie gali būti pa
vojingi Australijos saugumo inte
resams, gyvendami ir dirbdami 
ypatingoje slaptų bandymų zono
je. Tasai faktas gyvai buvo ko
mentuotas ir Britų bei JAV spau
dos. Buvo net pareikšta, kad tokie 
faktai Britų bei JAV vyriausy
bėms neleidžia tinkamai bendra
darbiauti kai kuriais slaptais kari
niais klausimais su Australijos 
vyriausybe, kadangi toji nesugeba 
sudaryti savo saugumui tinkamų 
sąlygų. Australijos parlamente dėl y 
to buvo kilę aštrių ginčų. Kaip ?
paprastai, atitinkamos Australijos -
įstaigos pareiškė, kad nepaisant d 
ano fakto, Australijos saugumo 
reikalai ir 
priemonės 
lygyje.

paslapčių apsaugojimo
esančios tinkamame

2



1953 m. kovo 25 d. MŪSŲ PASTOGĖ • k

I VIENAIP IR KITAIP |

GAUDO POLITIKAVIMUI PROGAS
ATSAKYMAS P. V. RAULINAIČIUI

Savo straipsniu “Kaip pradėjo, i 
taip ir užbaigė” (Mūsų Pastogė 
Nr. 195-6) norėjau atkreipti dėmė
si, kaip tariamas institutas “švie
čia” mūsų visuomenę. Ten konsta
tavau tik partinius momentus ir 
priminiau instituto politikavimų, 
kuris šiuo metu tikrai nereikalin
gas.

Be x reikalo p. P. V. Raulinaitis 
atsakydamas man (Mūsų Pastogė 
Nr. 199) sako, kad aš recenzavau 
dvi instituto paskaitas. Kartoju: 
iškėliau tik tų paskaitų partinius 
momentus ir pasakiau, jog “nelie- 
siu šios paskaitos visumoje”. Jei 
jau kalbėti apie instituto paskaitas, 
tai pirmiau reikėtų pakalbėti apie 
patj institutą ir jo tikruosius tiks
lus.

Pamėgino p. Raulinaitis net ma
no suminėtus faktus nuneigti. Be 
te jis turėjo progos dar kartą pa
niekinti 1938 metų Konstituciją, 
anuometinę vyriausybę, jos asmenis 
ir panoro kaip reikiant papolitikuo
ti, paliesdamas Suvalkijos ūkinin
kus, bažnyčias ir kitus reikalus.Pa- 
lietęs šiuos dalykus, jis išėjo iš sa
vo paskaitos ir mano pastabų ribų.

Ne ginčui iškėliau instituto po
litikavimą, ne ginčui ir p. Rauli- 
naičiui atsakau j jo pastabas.

Bara p. Raulinaitis VLIKą, kam 
šis savo 1944 m. Vasario 16-tos 
deklaracijoj pasisakė, jog 1938 me
tų Konstitucija veikia, ir giria j j, 
kad 1945 m. Wuerzburge, anot jo, 
tą klaidą atitaisė savo protokolu.

1944 m. Vasario 16 d. VLIKo 
deklaracija buvo paskelbta Lietu
voje, kur tauta galėjo dėl jos tarti 
savo žodį. Gi Wuerzburge VLIKas, 
atseit, padarė “revoliuciją” ar 
“perversmą”. Nereikėtų pamiršti, 
kad revoliucijos ir perversmai da
romi tik savam krašte, o ne užsie
nyje. Turėtų p. Raulinaitis žinoti, 
kad konstitucijos, kokios jos bebū
tų, keičiamos ne protokolais. Jis 
vis primena, tarsi kiti to nežinotų, 
kad tauta sprendžia konstitucinius

reikalus. Kodėl gi šiuo atveju p. 
Raulinaitis apsieina be tos tautos?

Pamiršo p. Raulinaitis pabarti 
VLIKą už memorandumą, įteiktą 
Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos 
užsienių reikalų ministeriams, ku
riame įsakmiai sakoma, kad tei
sėta, legali ir tebegaliojanti Lietu
vos valstybės santvarka yra ta, ku-' 
ri buvo 1940 m. birželio mėnesį iki 
bolševikų okupacijos.

Galvojant taip, kaip p. Raulinai-1 
tis, VLIKas turėtų atšaukti ir šį 
savo memorandumą. Atšaukiant 1 
reikėtų aniems ministeriams nuro
dyti kokią nors kitą Lietuvos padė
tį. Bet kokią? Paprastai - gyveni
miškai, tokiais atvejais pasikeitus 
valstybės santvarkai, laikoma tik
roji jos padėtis arba naujoji arba 
senoji. Jei senoji santvarka nelaiko
ma tikrąją, tai liktų tik naujoji, 
vadinasi, dabartinė bplševikinė 
Lietuvos santvarka. Bet to siekia 
Maskva.

Pats p. Raulinaitis savo paskai
toje iškėlė Kybartų aktus ir dabar 
.stebisi, kad aš juos priminiau ir 
manęs klausia, “kokią paramą 
tuom jis mano suteikęs tų aktų tu
rėtojams”. Jokios paramos netei
kiau ir suteikti negaliu. Lygiai, 
kaip ir p. Raulinaitis, savaip tuos 
aktus nusakęs, jų vertės sumažinti 
negali. Etą, VLIKas 1946 m. lie

pos 27 d. laišku p. Lozoraičiui nu
rodė. “kad Kybartų aktai, kuriais 
p. L. remia savo įgaliojimus, netu
ri teisinės galios ...” Įdomu, kodėl 
gi VLIKo pirmininkas M. Krupa
vičius ir dar du VLIKo nariai 

11950 m. birželio 1-18 d. d. lanky
damiesi Romoje prašė ir įtikinėjo 
p. Lozoraitį sudaryti egzilinę vy
riausybę, o juk tai buvo po šio 
VLIKo laiško.

Be to p. Raulinaitis nurodę, “kol 
Lietuva yra skaitoma kaip teisi
niai egzistuojanti valstybė Jungti
nių Amerikos Valstybių ir kitų pa
saulio demokratijų, tol jai jokio 

(Nukelta į 4-tą psl.)

SLAVE LABOUR REPORT
They work on the recons

truction of Tyrzyce which was al
most completely destroyed in 1945.

Stalin’s puppets in Poland are 
not choosy about what camps they 
use. At Jaworzno, near Katowice, 
there are a camp and sub-camps 
founded by the Nazis to carry out 
mass executions of Jews. In May 
1952, the communists had 7,000 
prisoners in these camps. The 
inmates work in the coal mines, 
Bierut and Kosciuszko, The, latter, 
of course, was a great Polish pa
triot who would turn over in his 
grave to discover his name being 
so misused.

Other inmates toil in the salt 
mines at Wieliczka and on the 
construction of a power station in 
J arworzno.

How does a forced labor spend 
his day? A typical illustration 
given by Dr. Piotrowski concerned 
the Jaworzno camp. There pri
soners had breakfast, a roll call, 
and started to work at 6.00 a.m. 
They worked until 6.00 p.m. with 
only a 15-minute interval for 
lunch at noon. From 6.00 p.m. un
til the evening meal at 8.00 p.m. 
prisoners had off-duty time dur
ing wich they had to clean up 
their barracks ami camp and do 
their laundry. However, off-duty 
time was not really free. Inmates 
were forced then to attend lectures 
and courses on political indoctri
nation and to listen to the read
ing aloud of communist news
papers.

Labour Legislation in the Soviet 
Satellite States

3. No Right to Strike.In Poland the Socialist La
bor Discipline Law of May 17, 
1950 provides that a worker at
tempting to quit his position with
out permission is subject to im
prisonment for six months. The 
following notice in the Albanian 
Official Gazette is a typical illu
stration of a worker’s liability:

“Hekuran Rrapushi from the 
village of Drenove in Ballsh, 
formerly a worker in the oil 
plant at Patos and whose pre-

Food, of course, is very poor. 
The daily ration is about 1500 
calories for prisoners who fulfill 
their norms. Each inmate gets 300 
'to 500 grams of bread daily. At 
breakfast, he gets a half liter of 

i coffee or tea substitute. At mid
day, he is given from a half to 
one liter of beetroot soup, boiled 
cabbage, or boiled—and frequently 
rotten—potatoes or pees. The 
evening meal consists of half a 
liter of boiled vegetables, again

The king road through the fo-I He imprisoned the mosquito in a 
rest. glass box and gave it to the state

The thrushes were perched in treasurer for safekeeping.
the branches and waited with I After this the king, the horse 
puffed out tails. The warblers dressed in red breeches, and the 
hopped in the dogrose bushes, and attendants rode on, and in the ev- 
the buntings called in the pines. ening reached their nightjuarters.

“The king, the king!” cried the ' The ruler summoned the trea- 
robin, jumping hither and yon, full,surer and asked: “Where is he?”
of fight.

A company of horse road forth 
from the trees, followed by a gro
up of musicians, who beat drums 
and blew horns. Beyond them, on 
a black steed, rode the king himself. 
In his hand he held a golden apple 
and on his head he wore a crown 
made of precious stones. The train 
of his red robe stretched out for 
half a mile. The beasts and the 
birds and the trees bowed to him. 
Everything was so beautiful that 
the canary could not help herself 
and broke forth into song, even 
though that was most indiscreet.

Only the mosquito alone was foo
lish and did not know how to con
duct himself. Enticed by the res
plendent crown, he flew up and be
gan buzzling around it. The ser
vants shooed him away. But he was 
headstrong and pressed closer and 
closer. Suddenly a smart blow made
his head dizzy, and before he knew

“Your Highness desires -to see 
the attacker? Here he is. Only be 
cautios...”

“Look: he walks! And he spreads 
his wings!” said the king.

“rfe must be punished at all cos
ts!” interjected the judge.

i “And what is he called?” the king 
addressed the minister.

“What is he called?” — the oth
er was taken aback — “He is call
ed... he is called... well. That I 
don’t know.”
‘ ‘Then who knows?”

Neither the herald nor the horse 
nor the generals nor the advisers 
knew. Scholars were sent for, and 
they turned the box this way and 
that, examining the insect. At leng
th the eldest spoke up: “Well!” Ev
erybody turned around to the an
cient. He was so stricken with age 
that he had not a single hair on 
his head and not one tooth in his
mouth. “Well!” he repeated. Scien-

it, he found himself in the king’s ce views such a creature for the 
nose. first time... We must find him a

“A-choo, a-choo!” sneezed the ru
ler.

The frightened birds fell into 
the a dead silence in the branches. 
The beasts sat on their haunches, 
and the squirrel jumped headfirst 
to the ground.

“Now I’m done!” wailed the cu
ckoo. “All of us are done!”

“Wat’s the matter, sir?” inqui
red the minister.

“A-choo, a-choo!” Instead of 
answering, the king sneezed so 
powerfully that the mosquito hur
tled out of his nose and was ens
nared in the stallion’s mane.

“Here is the malefactor!” the 
judge marvelled at the insect, which 
could not fly becouse its wings 
were moist. “For insulting His 
Highness I arrest him and will pu
nish him without mercy.”

fine Latin name. In the meantime 
we shall withold judgment^”

The prosecutor piped up: “How 
am I to begin my lawsuit if I don’t 
know the culprit’s name, surname 
or ancestry!”

“Then what are we to do?” said 
the king.

“We should inguire among the 
people-maybe they can tell us som
ething,” said the chief baker, un
bidden, for he was most anxious to 
he heard in the company of his su
periors, becouse later he could strut 
in front of his wife.

The horse were sent out to fetch 
some of the people. The soldiers 
soon returned driving before them 
a barefooted peasant whom they 
had seized at haymaking by the ri
ver.

“Have mercy on me, a poor

mostly potatoes. In some camps, 
prisoners receive a piece of cod or 
one dried herring per week.

Only prisoners working in mines 
get any meat. In some camps if 
the inmate fails to reach his norm, 
his very meager food ration is cut 
50% for a month. Then if he fails 
again, the ration is again cut. 
Usually this leads straight to the 
sick-bed and then the grave.

In certain areas prisoners work 
on the same projects with regular 
workmen. For instance, in build
ing construction and quarries. But 
the groups are isolated from each 
other—in some places by barbed 
wire.

Punishment is frequently collec
tive—not individual. If a prisoner 
violates a rule in his barracks, the 
whole roomful—say 50 men—have 
to report to an outdoor rollcall, 
lasting several hours, sometimes
in frost, snow or rain. Exhaustion 
and undernourishment are weap
ons to cause resignation and blind 
obedience.

Poles Who have suffered in both 
Nazi and communist forced labor 
camps say that the methods are 
very similar. But, they add, the 
communists are more scientific in 
using malnutrition and forced 
labor to exterminate people- while 
extracting every ounce of profit 
from their labor. .— U-S.I.S.

sent whereabouts are unknown; 
is invited to appear at the 
District Court of Fier, with 
judicial headquarters in Patos, 
on April 21, 1950 to be tried 
for having left his job without 
permission”. (Official Gazette, 
No. 24, April 19, 1950.)

The labor book is -the principal 
device copied from the USSR by 
many of the satellites to insure 
that Workers will be unable to 
change their jobs without permis
sion and secure others. In Bul
garia labor books were introduced 
in March 1949, and while the 
worker is employed at an enter
price his labor book is held by 
the management. If he leaves his 
job without permission ho is liable 
to secure another one because 
enterprises are prohibited from 
employing persons who do not 
have a labor book. In North Korea 
a worker who has left his job 
without permission is deprived of 
his labor book and thus is not only 
legally unable to secure another 
job but is also unable to secure 
rations.

In addition to these direct re
straints on the worker’s freedom 
of movement, the social insurance 
system is also used to keep him 
on the job, since a worker who 
has not worked in the same job 
for a specified period of time is 
entitled to receive only a small 
fraction of the full benefits. A

The right to strike, far from 
being guaranteed in the satellites, 
is prohibited. Through the impo
sition of heavy penalties on per
sons interfering with production 
or the operation of the economic 
plans.

(To be continued)
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In Poland, all efforts of the 
parents and close friends to find 
a man who had been missing for 
over a week proved futile. When 
everybody had given up the search, 
a letter was received by the par
ents in which the poor man in
formed them that he was detained 
in the;city”s insane asylum. His 
best friend went to see him and 
after talking With him for a while, 
exclaimed:

“But you sound completely
January 1950 decree of the Hun
garian Cabinet /Council /illustra
tes how this operates. According 
to the decree, a worker may re
ceive full sick benefits only after 
he has been employed continuously 
for ten full years in the same 
place; those who have worked for 
only two years or less on the 
same job receive only 50 percent 
of their base pay as sick benefits 
and as little as six days’ leave 
annually.

sane, and I would never oay that 
you are crazy! How did you get 
in here anyway?”

“Well, they caught me as I was 
trying to cross the border ille
gally.’” , ' »

“Hm, it seems to me something’s 
wrong, because in that case you 
should be in prison, not in an 
insane asylum.”

“Yes, your’e right. But you 
see. I was trying to cross the

į SOVIET border.”' ,

A bale by Antanas 

man!” begged the fellow. “God kno
ws, I have wronged no man.”

“Fear not and tell us whore you 
live,” said the judge.

“As I love the Saviour, I can 
tell you where I live: I’m from the 
village of Meškučiai - there by the 
pine forest. And now let me go...”

“You may live here hail and hea
rty, if you will tell us what is in 
this box,” said the king.

The peasant answered: “That’s a 
mosquito sitting in there Your 
Highness.”

“A mosquito!” cried the ruler.
“A mosquito, a mosquito, a mos

quito!” shouted the ministers, the 
soldiers and the baker.

“Maybe you know where he li
ves?” persisted the jtdge.

“As for living, he lives there 
where the devil spawns his brood 
- in the swamps, the rushes, the 
sloughs —” answered the fellow.

Then the king gave him a hand
ful of money and released him.

The next day the ruler returned 
to his capitol. As he rode through 
the copper portals of the city, the 
cannon thundered from the fort
ress and the bolls tolled in the chur
ches. The people crowded to the 
windows, climbed the roofs, and 
in the streets they were as thick as 
ants. z

In the evening there was a fea
st. The finest dancers danced until 
their slippers wor.e out. The wine 
flowed down ,the cobble — stone 
streets like water, and all who wan
ted drank it. It was so jubiliant 
that the populace sang, kissed and 
made love, not just the young, but 
the old as well. Even Death, who 
visited with one aged woman a 
hundred years old, forgot her, and 
her sicgle on her shoulder, mar
king time with elbow and fib, dan
ced from chimney to chimney, 
from roof to roof.

The mosquito was in the mean
time confined to jail and kept un
der guard by a band of soldiers.

Sobered from the feast, the pro-

Vaičiulaitis

secutor arrived and inquired into 
the mosquito’s habits; he made no
te of how he kicked with his legs, 
how he buzzed and in what mannef 
he spread his wings. Later he ad
vised the judge on all these matt
ers, who then assigned a date for 
trial.

Every newspaper in the land 
wrote about the dread criminal 
and printed enlarged photographs, 
of him. Professors in their lectu
res explained how dengerous he 
was to mankind. At home, in the 
streets, in the squares, there was 
no other talk but about him. On his 
wedding night the groom whisp
ered into the ear of his bride things 
about the mosquito.Children armed 
themselves with bow and arrow in 
preparation for war against the 
mosquito.

On the day of trial the stores, 
pothouses and banks stood closed. 
The capitql’s populace donned their 
formal attire and put high hats on 
their heads.

People as far as the eye could 
see congregated in the square set 
for trial. The roofs were black 
with people, like honeycakes swar
ming with flies.

There was such a throng in the 
trial chamber that the walls groa
ned. The state prosecutor delivered 
a wrathful speech in which he 
charged that there was but one 
way out for the mosquito. “Death, 
death!” he yelled hoarsely and 
banged the green-covered table 
with his fist.

Then the defender spoke. He re
lated all of the insect’s good points 
and discovered in him a whole se
ries of merits.' In requesting that 
this innocent creature he spared 
his life and liberty, the- defender 
so moved himself and others that 
the entire hall wept and lamented 
like children.

The tribunal pulled out their 
handkerchiefs, dried their eyes 
and retired to reach a verdict.

“Let us pardon him,” said the

head of the tribunal.
“All right,” agreed the other 

members.
But all at once one of them, who 

had been snoozing in the hall and 
wakened just as the defender conc
luded, said: “By the way, what is 
the beast’s crime?” * ✓

“He attacked the king.”
“And what do the statutes have 

to say about that?”
They opened some bulky tomes 

and poored over them.
“Death.”
“The law is the law, and not even 

God Himself can help him,” said 
the snoozer,

“No, no,” repeated the others.
And so the mosquito was con

demned to death, to lose his head.
The next day, at exactly twelve 

o’clock, the sun shining bright, the 
gates of the jail opened and an or
chestra made its appearance play
ing a funeral march. Next came 
a guard with the criminal in the 
glass box, set on a velvet pillow. 
Beside him walked the executio
ner. On his head was a red cap with 
a lang tassel, and he was dressed 
in a green waist and wore short 
blue breeches. His second carried 
a sword to behead the mosquito. 
The whole cortege, lead by a com- 
pany of soldiers, turned into the 
square. Soon the king and his ad
visers arrived on the spot, herai-, 
deį by the shouts of the drawn up 
army and the whole city. The guard 
the executioner and his second 
slowly mounted the elevated place. 
It was so quite that the cooing of 
pigeons could be heard from a far
away tower .

The judge read the verdict.
“Begin!” the king gave the sig

nal.
The secęnd opened the box, pin

ched the mosquito between his fin
gers and brought him before the 
block.

“Lay him down and hold him so 
he wlon’t kick,” said the executio
ner and, the orchestra playing, 
made ready to strike.

Suddenly he lowered the sword 
and peered closely to see where 
the mosquito’s head was, since it

was not visible from afar.
“Poke it out some more,” he 

told him and pushed to his glasses 
to the end of his nose.
. Neverthless even now there was 
nothing to meet the eye. The mos
quito, had to be loosened even mo
re. You see, he was tricky: as long 
as he suffered, he suffered with
out moving, but as soon as he felt 
himself freer, he w rigged and 
took flight. The second, overcome 
with fright, fainted and fell on his 
back.

The executioner, all the same, 
did not loose his head. He slashed 
the sword across the bate block; 
then, as though he had scored back 
of the biggest of oxen, he swab
bed away his sweat, having first 
shaken awake his second and told 
him in a whisper to be still.

When the people surged to hand
le the remains of the mosquito, the 
executionier boasted: “I did him in 
so well that there isn’t one partic
le of him left.”

Hearing this, all of them, the 
baker and the tailor, not excluding i 
the city council itself, began to 
shout bravo. The cannon, roared 
from the fortress, and the soldiers 
sang as they paraded the streets. 
Maidens cast affectionate glances 
at his second, and said among them
selves: “What a tender heart is 
his!” - • :

In the evening there was anoth
er feast. All drank and ate, who 
wanted and who did not. How else: 
why, the king’s wine cost no one 
a single copper!

(A. Vaičiulaitis, Kur Bnkuiė Sa
manota, Amerika, 1947, N. Y.)

Translated by Milton C. Stark

Galingiausi 
Pasaulyje tankai

LONDONAS. - Britų karo minis- 
teris Anthony Head (parlamente ' 
pranešė, kad dar Šįmet britų ka- 
riuomenės daliniai bus aprūpinti 
naujais, galimas daiktas, galin
giausiais pasaulyje tankais. Tan
kai -bus apginkluoji sunkiaisiais 
ginklais. Jie papildys Šiuo mėtų tu
rimus Cehtution tankus.
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PAMINĖJO VYDŪNĄ.
Sydnėjus. — Kovo 21 d. 

Sambūrio “šviesa” Sydnėjaus Sky
rius kartu su Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio Sydnėjaus Skyrium pa
minėjo nesenai mirusį mūsų tau
tos filozofą ir, rašytoją dr. Vy
dūną. Turiningą paskaitą apie dr. 
Vydūno gyvenimą ir kūrybą skaitė 
V. Doniela. Po paskaitos susirin
kusieji, žiūrėjo keturias trumpas 
kultūrines filmas iš Amerikos gy
venimo, pademonstruotas ame
rikiečių Informacijos Tarnybos 
Sydnėjuje.

ĮSTEIGTA BANKSTOWNO 
ALB APYLINKĖ

Sydnėjus., — Kovo 15 d. 
Sydnėjaus miesto ir apylinkių ri
bose buvo įsteigta trečioji ALB 
Apylinkė .BankstOwtae. Prieš stei
giamąjį susirinkimą Scout Hall 
patalpose kun. P. Butkus atlaikė 
pamaldas ir gražiame savo pamok
sle kvietė tautiečius burtis prie 
bendro lietuviško darbo. Po pa
maldų tose pačiose patalpose, daly
vaujant per 100 vietos tautiečių, 
ALB Krašto Valdybos vicepirmi
ninkas L Karvelis atidarė stei
giamąjį susirinkimą, apibūdinda
mas tautinės bendruomenės tikslus 
ir bendruomeninio darbo reikalin
gumą. Į naujosios ALB Banks
towno Apylinkės Valdybą išrinkti 
šie asmenys: pirmininku — Ignas 
Pranulis, vicepirmininku — B. 
Žalys, iždininku — E. Slonskis, 
sekretorium — L. Žigaitis ir švie
timo rekalų vadovu — K. Piktur
na. Revizijos Komisijon išrinkti: 
L. Kiverienė, Jakubėnas ir Šim- 
boras. Garbės Teismo nutarta ne
rinkti, kadangi juo praktiškai nie
kas iš mūsų tautiečių nesinaudoja. 
Po susirinkimo naujoji Valdyba 
pasiliko posėdžio, kurio metu nu
tarta daugiausiai dėmesio kreipti 
į švietimo reikalus, jaunuomenės 
įtraukimą į tautinį darbą; be to 
dar nutarta po Velykų suruošti 
Apylinkės tautiečių susipažinimo 
vakarą. Bankstowno ir jo apylin
kių tautiečiai savo pirmojo susirin
kimo metu parodė tikrą domėji
mąsi bendruęmenės reikalais ne 
tik gausiu savo atsilankymu, bet 
ir darnia, gyva susirinkime vyra
vusia dvasia ir nuoširdžiu rūpini
mosi lietuviškais reikalais.

-lys.

Gaudo politikavimui...
(Atkelta iš antro puslapio)
Kybartų'aktai yra nereikalingi...” 
šie aktai duoti ne užsieniui, pagal 
kuriuos būtų norima reikalauti 
Lietuvos pripažinimjb, bet m(ūtfų 
vidaus gyvenimui. Kai Lietuva 
pripažįstama, tai tada ir yra rei
kalų pripažįstančioms valstybėms 
kalbėtis su Lietuvos valstybės re
prezentantais. Pav, , Jungtinėse 
Ameriką Valstybėse, organizuo
jantis mūsų bendruomenei, jos vy
riausybė užklausė mūsų minister; 
Žadėikį, kas Čia daroma, ir jo at
sakymo, kad viskas tvarkoje, pa
kako VaŠingtonui. Arba, Lozorai
tis paskyrė Lietuvos pasiuntinį 
Brazilijai ir toji jį pripažino ir 
priėmė. Jei Lietuva nebūtų pripa
žįstama, tai tada tie aktai tikrai 
būtų nereikalingi.

Girdi, “K. M. Institutas nepro
paguoja jokios politikos, nes jo 
tikslas - tirti lietuvių mokslą, lite
ratūrą ir kultūrą ir dirbti aukšto
jo mokslo švietimo darbą”. Tegu 
nurodo p. Raulinaitis, kuriam iš šių 
tikslų priklauso jo ir p. S. Balčiū
no paskaitos? Nejaugi tokiomis 
paskaitomis anie instituto tikslai 
vykdomi?

Neišsigins p. Raulinaitis pirmą
jį ir paskutinįjį Lietuvos preziden
tą A. Smetoną įžeidęs, nors ir kaip 
bemėgintų teisintis. Perdaug yra 
liudininkų. Dėl įžeidimo reagavo 
mūsų kariuomenės kūrėjas - sava
noris, ir sakyti, kad tai buvo kie

šv. KAZIMIERO DIENOS 
MINĖJIMAS

Sydnėjus. — Australijos 
Lietuvių Katalikų /Draugija ir 
šįmet suruošė šv. Kazimiero, Lie
tuvos Patrono, minėjimą-aka- 
demiją Camperdowno parapijos 
salėje. Pradėta pamaldomis Šv. 
Juozapo bažnyčioje ir gražiu tai 
dienai pritaikintu kun. P. Butkaus 
pamokslu. Parapijos salėje minė
jimą atidarė A.L.K.D.-jos pirmi
ninkas A. Ustijanauskas. Po jo 
žodžio E. Vilnonis solo sugiedojo 
Avė Maria, akomponuojant Irenai 
Vilnonytei. Po to buvo B. žalio 
paskaita — “Šv. Kazimieras ir jo 
reikšmė lietuvių tautai”. Daniške- 
vičiūtė padeklamavo K. Bradūno 
“šv. Kazimierą”, I. Vilnonytė 
pianinu paskambino Mozarto 
penktąją sonatą ir E. Vilnonis dar 
padainavo solo Valentino maldą 
iš Fausto. Minėjimas-akademija 
baigta Tautos Himnu. Minėjime 
dalyvavo nemažas būrys tautiečių.

—lys.

GRAŽUS PAVYZDYS.
Sydnėjus. — Toli, atskirai 

nuo bet kurios ALB Apylinkės ri
bų gyvenantis Ferdinandas Gruž
as nepamiršo atlikti Bendruome
nei ir Tautos Fondui savo prievo
lės. šiomis dienomis ALB Krašto 
Valdybai ir Tautos Fondo Atsto
vybei jis prisiuntė ALB solidaru
mo mokestį už 5 metus sumoje 
£ 3.0.0 ir užsisakė Lietuvio Pasą, 
nusipirkdamas ženkliukų net už 
£ 5.5.0. Kartu jis prisiuntė ir 
£ 1.1.0 pašto išlaidoms. Ar tai nėra 
gražus pavyzdys ir kitiems įvairiu
ose Australijos kampuose išsimė
čiusiems tautiečiams?

KILNUS DARBAS.
Guthega. — ALB Snieguotų

jų Kalnų Seniūnijos lietuviai Va
sario 16 Dienos minėjimo proga 
Diepholzo Lietuvių Vasario 16 d. 
Gimnazijai paremti suaukojo 
£ 27.2.0., kuriuos per ALB Krašto 
Valdybą persiunčia tai gimnazijai.

P A <D Ė K A
Pan-Pacific Jamboree Lietuvių 

skautų reprezentacinis vienetas 
nuoširdžiai dėkoja vyr. sktn. A. 
KRAUSUI paaukojusiam lietuvių 
skautų reprezentaciniams reika
lams. PAN - PACIFIC JAMBO
REE tarptautinėje stovykloje 6 
paveikslus, 20 albumų “J Taikos 
Rytojų”, 21 Skautų Aidą, 3 lietuJ 
viskas knygas, 1 anglišką knygą 
ir 6 Skautų Aidus (išleistus 
Kanadoje).

no tai nerviškai jautrios vaizduo
tės padaras, tai jau tikrai negražu. 
O kai po šio įžeidimo p. Raulinaitis 
straipsnyje rašo: “p. A. Smetonai 
ir jo šeimai asmeniškai aš linkiu 
vien tik gera”, tai jis dar kartą 
iš mirusio prezidento A. Smetonos 
pasityčiojo.

Paliestų šių reikalų išdavoje p. 
Raulinaičiui reikėtų prisiminti 
kaip instituto direktoriui ir tokias 
temas: 1) A. Smetona Varnių sto
vykloje krikščionių demokratų val
dymo metu, 2) Kunigo Tumo-Vaiž
ganto Kaune, Valstybės Teatre 
vaidinimo metu, sukeltas triukš
mas - protestas dėl A. Smetonos 
kalinimo ir šio protesto padariniai, 
3) Kaip 1926 m. gruodžio 17 d. 
krikščionių demokratų blokas pa
minėjo 1922 metų konstituciją.

Charakteringa, kad partinio efek
to sustiprinimui p. Raulinaitis pa
naudojo net bažnyčią, kuri, rodos, 
turėtų būti nepainiojama su parti
niais reikalais, nes tuomi jai nepa
tarnaujama. šia proga gal prisi
mintų p. Raulinaitis dar ir šiuos 
dalykui: kuri Lietuvos vyriausybė 
sudarė su popiežium konkordatą? 
Kokios vyriausybės ministeriu pir
mininku buvo kunigas Mironas? 
Kuris Lietuvos prezidentas su ar
kivyskupu Skvirecku pasirašė ak
tą Lietuvos paaukojimo švenčiau
siojo Jėzaus Širdžiai Eucharisti
nio kongreso metu Kaune f

J. Valys.

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
(Kun. Butkaus informacija)
REKOLEKCIJOS. — Prime

nama, kad šį šeštadienį, kovo 28 
d., 6 vai. vak. Camperdowno baž
nyčioje prasideda lietuviams re
kolekcijos. Išpažinčių bus klauso
ma ir sekmadienį nuo 9 vai. ryto. 
Rekolekcijas praves kun. L. Ke
mėšis.

PAMALDOS. — Velykų Dieną, 
balandžio 5 d.,ankstyvosios pamal
dos lietuviams BANKSTOWNE, St. 
Brendan’s bažnyčioje 8 vai. įprasta 
tvarka. Velykų iškilmingos lietu
viškos pamaldos 11 vai. 45 min. 
CAMPERDOWNE. Antrą Velykų 
dieną lietuviškų pamaldų nebus. 
Balandžio 12 d. pamaldos CABRA- 
MATTOS lietuvių kolonijai Mt. 
Pritchard bažnyčioje 8 vai. 30 min.

KOLONIJŲ LANKYMAS. —
Kovo 30 d., Didįjį Pirmadienį, 6 
vai. vak. WOLLONGONGO kate
droje bus konferencijos, palaimini
mas su Šv. Sakramentu ir klau
soma išpažinčių. Antradienį, 31 d., 
8 vai ryto bus šv. Mišios ir bendra 
šv. Komunija. Į šias pirmas lietu
vių pamaldas Wollongongo kate
droje kviečiami visi šio pietų pa
jūrio lietuviai nuo Bulli iki Illa- 
Wara, kurie tik galės atitrukti nuo 
darbų, o taip pat labai prašomi 
šia proga atlikti Velykinę Sakra
mentų praktiką.

Balandžio 3 d., Didįjį Penkta
dienį, 5 vai. vakaro visi NEW
CASTLE lietuviai kviečiami į 
Hamilton bažnyčią, kur bus kon
ferencijos ir klausoma išpažinčių. 
Didijį šeštadienį, balandžio 4 d., 
apie 8 vai, bendra šv. Komunija 
per mišias. Po pamaldų tradicinis 
velykinių valgių pašventinimas. 
Gausingas ir gražus dalyvavimas 
prieš Kalėdas teikia vilčių, kad ir 
šioje velykinėj Sakramentų prakti
koj dalyvaus visi Newcastle ir 
plačių apylinkių lietuviai.

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. kovo 
mėn. 19 d., Chicagoje, po 
staigios ligos mirė mūsų my
limas tremtinys Brolis ir Tė
vas
ROMANAS TAMOŠAITIS.

Nuliūdę 
brolis Feliksas, 

sūnūs Stasys ir Vacys, 
Australijoje.

ALB Bankstowno Apylinkės 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja Sydnė
jaus lietuvių kapelionui kun. P. 
Butkui kovo 15 d., ryšium su 
Bankstowno Apylinkės steigiamuo
ju susirinkimu, specialiai atlaikiu
siam pamaldas Scout Hall salėje ir 
prisidėjusiam prie to susirinkimo 
pasisekimo, kai į tas pamaldas 
atsilankė apie 150 Bankstowno ir 
jo apylinkių lietuvių.

Taip pat dėkojame p.p. Kizelie- 
nei, Gylytei ir Augulytei už rūpestį 
papuošiant salę ir im;xro*viznotą 
altorių, p. B. Kiveriui už paskam- 
binimą pamaldų metu ir sutelkimą 
visų dalyvių bendram giedojimui, 
ir p.p. L. Karveliui ir Mazgeliui, 
prisidėjusiems prie šio susirinkimo 
organizavimo. Nuoširdžiai 

dėkojame ir visiems Bankstowno 
ir jo apylinkių tautiečiams, kurie 
savo gausiu dalyvavimu, pavyzdi
nga rimtimi ir drausmingumu 
padėjo tvirtus pagrindus mūsų 
naujai Apylinkei.

ALB BANKSTOWNO 
APYLINKĖS VALDYBA.

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

M. FIORELLI Pty. Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

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

KONTINCNTC^—

DR. VYDŪNO VARDO ŠAL- | 
i ■« £ I

Dr. Vydūnas mirė. Viena švie? 
šiaušių asmenybių šio šimtmečio 1 
lietuviškame gyvenime išsiskyrė iš 
mūsų tarpo. Šalia Čiurlionio, Dr. 
Basanavičiaus, mūsų trijų prezi
dentų, Jankaus - Maž. Lietuvos 
Patriarko ir kt., jiems prilygstan- ' 
čių, mūsų giliojo mintytojo, rašy- 
tojo — humanisto jau nebeturim 
savo tarpe. Jis daugiau jau nebe
kalbės į mus savo gera valia ir ra
mybe spindinčiu veidu. Keista, kai 
pagalvoji. O visgi mes tikėjomės 
Vydūną parsivežti į Tėvynę, kad ? 
dar daug kartų prabiltų į mus lais- į 
voj Lietuvoj. Būtų dar daug min* Z 
čių pasakęs, daug ramybės ir tole- I 
rancijos įnešęs į mūsų kartais su^ 
siaudrinančią visuomenę, kuriai jis 
taip ištikimas buvo.

AUSTRALIJA NESUSITVARKO 
DŽL PASAULNĖS 

OLIMPU ADOS 
MELBOURNAS. — Prieš ketu- 

rius metus susirinkęs Romoje Tar
ptautinis Olimpinis Komitetas vi
eno balso persvara nusprendė, kad 
1956 m. Pasaulinė Olimpijada bus 
ruošiama Melbourne. Tačiau per 
4 metus australų atitinkamos įs
taigos pasiruošimų srityje nieko ne
atliko ir vis tebesiginčyja tarpusa
vyje dėl įvairių klausimų. Pasta
ruoju metu jau susidarė tokia pa
dėtis, kad Australija dėl savo ne
sugebėjimo tinkamai dirbti ir rei
kiamai pasiruošti sekančiai Pasau
lio Olimpijadai gali visiškai ne
tekti šios garbės, ir P. Olimpijadai 
vieta gali būti parinkta kitoje 
valstybėje, kuri ir per likusius 
tris metus sugebėtų reikiamai jai 
pasiruošti. Būdinga tai, kad per 4 
metus ligi šiol australai vis dar 
negalėjo surasti būsimai Pasaulio 
Olimpijadai stadijonui vietos.

97454 NAUJI ATEIVIAI 
CANBERRA. — Per 1952-truo- 

sius metus į Australiją atvyko 
127824 ateiviai, tuo tarpu kai per 
tą patį laiką išvyko 30370 išeivių. 
Tokiu būdu gyventojų skaičius per 
minimus metus padidėjo 97454 
naujais ateiviais. Daugiausiai at
eivių atvyko iš Britų kraštų — 
63216 asmenų.

SKAUTAMS AUKOJO
Lietuviams skautams Pan-Pa- 

cific Jamboree išlaidoms padengti 
toliau aukojo šiė tautiečiai: V. 
Jav. — £1.1.6; H. Antanaitis, VL 
Šablevičius, A. Lukauskas, A. šu
tas ir P. Antanaitis — po £1.0.0.; 
B. Liūgą, A. Sirgedas, Januške
vičius, S. Pačėsa, Z. Grosaitė ir L. 
Pukys — po 10/-; A. Laukis — 
6/-; A. Ustjanauskienė, nežin., P. 
Sakalauskas, V. Jurskis ir J. 
Baškys — po 5/-; J. Kantonas — 
4/-; J. P. Kedys, Tininis, H. M. J. 
ir Simu. — po 3/-; V. J., P. B., 
Butkus, P. S., J. Kizlaitis, K. Peta-
rytis, B. Šimkus, V. Krau., Alkma- 
vičius, J. Gudaitis, A. Sidavai, V., 
L.’ Vokauskas, Aldona, J., J. P. 
Grafas p.p. Juozų, V. V. šliog. ir 
B. Gečiauskas — po 2/-; Karosas, 
A. Kazlauskas ir A. — po 1/- ir 
X.X. — 6 d. Kai kurie parašai 
buvo sunkiai išskaitomi, ar iš viso 
jų nebuvo, tad mielus rėmėjus už 
pasitaikiusias klaidas maloniai 
atsiprašau. Visiems aukotojams — 
skautiškas ačiū.

A. Bučinskas, 
Sydnėjaus Vietininkijos iždininkas.

Kvietimas
UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIS KALBĖS APIE PAVERG

TUS KRAŠTUS
N. S. W. Liberalų Partijos Immigracijos Komitetas organizuoja 

ateivių ir politinių pabėgėlių susirinkimą, kuris įvyks kovo 29 d. 4 vai. 
p. p. Teacher’s Federation Hall, 7 aukšte, 166 Phillip Street, City.

Šio susirinkimo metu Australijos užsienių reikalų ministeris R. G. 
Casey kalbės apie Australijos užsienio politiką valstybių už Geležinės 

Uždangos atžvilgiu ir senatorius W. H. Spooner kalbės apie Senato rin
kimų, įvykstančių gegužio 9 d., reikšmę.

N. S. W. valstijos Liberalų Partijos pirmininkas L. Moore į šį susi
rinkimą kviečia atsilankyti visus ateivius ir politinius pabėgėlius.

DANTŲ GYDYTOJAS
GEORGE B. ORAWSKI ■
baigęs Sydnėjaus ir Pragos uni- j 

jversitetus, pradėjo dantų gyryto- | 
jo praktikų: 9 Fetheratone Street, 
BANKSTOWN, priešais Police 1 
Station.

Priėmimo valandos: pirm., antr., . 
tree., penkt. nuo 9 a. m. iki 8 p. m.;
ketvirtad. nuo 9 a. m. iki 3 p. m.; \„į 
šeštad. nuo 9 a. m. iki 1 p. m.

Tel. UY 2718

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, į 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W.

BRANGAKMENYS QUEENS- 
LANDE

Vienas amerikiečių brangakme
nių specialistas netrukus imsis 
plataus masto tyrinėjimų Ruby- 
ville srityje, kur jis numato atida
ryti dideles brangakmenių kasy
klas. Jau pereito amžiaus pačioj 
pabaigoj buvo pastebėti ir surasti 
labai aukštos vertės safyrai ir kiti 
brangieji akmenys šioje apylinkė
je. čia buvo surasti penki didžiu
liai safyrai, kurių vienas yra Juo
doji Queensland© žvaigždė 733 
karatų dydžio. Tai didžiausias ir 
brangiausias pasaulyje safyras, 
šiuo metu vertinamas £115000. Šio 
safyro savininkas yra Los Angeles 
brangakmenių pirklys Harry Ka- 
zanjian. Rubyville apylinkėse au
strale Roy McKiney 1948 m. atsi
tiktinai pikniko metu užmynė ant 
akmens, kuris vėliau paaiškėjo 
esąs 1318 karatų dydžio safyras. 
Šis safyras, kad ir dvigubai dides
nis už Juodąją Queensland© žva
igždę, tačiau savo savybėmis kiek 
menkesnis, dabar yra vertinamas 
£111000.

GERĖJA DARBO REIKALAI
CANBERRA. — Kaip pranešė 

ministeris Koltas, per vasario 
mėnesį 10528 asmenys, užsiregis
travę bedarbio pašalpai, buvo ap
rūpinti nauju darbu. Darbo įstai
gos nuo 1951 m. balandžio mėn. 
per šių metų vasario mėnesį aprū
pino darbais didžiausią bedarbių 
skaičių. Taip pat per vasario mė
nesį mažiausiai užregistruota be
darbių.

NEAPYKANTA JAPONŲ 
PERLŲ GAUDYTOJAMS

DARWINAS. — Atvykus 33 
japonams perlų gaudytojams, ke
turi Darwino viešbučiai atsisakė 
duoti jiems nakvynių. Jie atvykd 
į Darwiną pereitą sekmadienį ir 
turi čia prabūti iki trečiadienio, 
kol galės toliau vykti į Broomę, 
kur jie pradės perlų gaudymo dar
bą. Negaudami viešbučiuose vietos, 
japonai yra priversti miegoti kelei
vinių lėktuvų stotyje pintinėse 
kėdėse. Policijos pastangos surasti 
jiems nakvynes viešbučiuose nuė
jo niekais.

Paieškojimas.
Antanas ŠPOKEVIČIUS prašo 

atsiliepti Stefaniją špokevičienę, 
Ireną ŠPOKEVIČIUTĘ ir Riman
tą ŠPOKEVIČIŲ. Dėl tolimesnės 
informacijos prašoma rašyti šiuo 
adresu: V. Kučiauskas, Mobile 
X-Ray Unit, Dunn Street, Hobart, 
Tas.

taip isiiKimas uuvo.
Garsus Vydūnas yra mūsų, lat- .■ 

vių ir estų tarpe, žinomas jis, ir vo- ; 
kiečių bei anglų kultūriniame gy- Z 
venime. Mūsų Tauta prarado di3e-į į 
lį ir reikšmingą narį. .' . |

Dar daug mes tikėjomės iš 
Vydūno, o štai jo jau nebėra. Liko- 
si tik jo mintys — gili humanist!? $ 
nė filosofija, jo nuveikti kultflrįį^ 
niai darbai, paskleistas tautinis su-. į 
sipratimas. Liko ir jaunimas, ku
riam mūsų Mintytojas visą savo., 
gyvenimą buvo pasiaukojęs. Nevel
tui jaunimas jį taip mylėjo, su juo 
būti geidė. Visur ir pribūdavo kvie-i;3 
čiamas — neišpasakytą šaltinį ? 
energijos ir gyvumo turėjo. Dažnas | 
galim pavydėti. ,

Bene pirmi skautai Vydūną at-J 
vykusį iš už geležinės uždangos ■ 
pasitiko, sušelpė, pasirūpino. Aka- “ 
deminis Skautų Sąjūdis (apimąs * 
Korp! Vytis ir Akad. Skaučių w 
Draugovių S - gą) išrinko ji savo. 
garbės nariu. Dalyvaudavo šuva-, 1 
žiavimuose, skaitydavo savo min- j 
tis arba kalbėdavo. Negalėdamas, J 
dalyvauti, raštu sveikindavo.

Sakytum, tai tik prisiminimąją 
O tačiau ne! Akad. Sk. Sąjūdžio. 
Dr. Vydūno vardo šalpos Fondas,’ < 
kuriam pats Vydūnas mielai suti-; | 
ko leisti vadintis šiuo vardu, pasi- v ?• 
liko. Fondo tikslas labai kilnus, bū?. • 
tent — šelpti studijuojančius skąų- 
tus. Šalpa vykdoma pašalpomis ir . iį 
stipendijomis, kurias vėliau reikią^ 
grąžinti, kad sekantieji galėtų jo^: 
mis naudotis: lavintis ir lavinti ki- 5 
tus.

Fondo pirmininku maloniai su
tiko būti Korp! Vytis Garbės Na- .■ 
rys Skautininkas prof. dr. St. Ko- i 
lupaila, profesoriaująs garsiame 
Notre Dam Universitete, Ameri- 
koj. Gi nariais: dipl. inž. A. Juodi- 
kis; veter. gyd. A. Kasperavičius t 
ir dipl. fiz. O Ščiukaitė.

Įgaliotinis Australijai paskirtas* ? 
stud, techn. Alg. Žilinskas.

Fondas jau yra suorganizavęs 
apie 1000 dol., bet tai tik dalelė lė
šų, kad būtų galima suteikti pradi
nes pašalpas — stipendijas. Tiek 
daug yra šelptinų akad. skautų, ku
rie mums yra reikalingi net ir sve
timuose kraštuose, nekalbant apie 
jų gyvybinę svarbą grįžus . į Ne
priklausomą Tėvynę.

Fondo Valdyba tad kreipiasi per 
mane į geros valios ir širdies lie
tuviškąją visuomenę Australijoj, 
kad galėtume šį didelį ir kilnų a. a. 
dr. Vydūno entuziastingai pritartą 
sumanymą įvykdyti.

žengdami per mokslą į šviesesnę 
ateitį, tarnaujame savo Tautai!

Aukos maloniai priimamos ir 
spaudoj bus skelbiamos. Prašoma. 
įsidėmėti adresą: Alg. Žilinskas,, | 
15 Ardwick St., Moorabbin, Vic. .*-'.3

Fondo vardu visiems iš anksto . 
didelis akad. skautiškas ačiū.

Alg. Žilinskas, 
Fondo Įgaliotinis.
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