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SAULĖTAS PRISIKĖLIMO RYTAS TENUSKAIDRINA VISUS LIETUVIUS
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VELYKOS SVETUR
Ir dar kartą toli nuo Lietuvos 

skamba mums Velykų varpai. Sve- 
imti, besieliai metaliniai dūžiai, 
retai kieno ir tenugirdimi skirtin
go gyvenimo krašte, kur mūsų 
papročiams ir džiaugsmui telemta 
naudotis inamio kertele. Mažai 
jas ir tepa justume, paprasto 
poilsio dienomis jas tepraleistume, 
jei būtumėm jau užgęsę tam 
kraštui, kurį kadaise saugesnio ir 
geresnio gyvenimo ieškodami ap
leidome.

Jei mes būtume belikę tik nuo
lankūs krikščionys, tai mes vieno
dai pasitiktume Velyikų varpus, 
nepaisant kur bebūtume — šiapus 
ar anpus vandenynų. Prisikėlimo 
dvasia vienodai mus visur lydėtų 
ir įsimaišę j svetimas minias be 
širdgėlos galėtume šaukti kartu 
|kt šimtmečius besikartojančią 
Kristaus prisikėlimo žinią.

Tačiau, kad ir priklausydami 
tarptautinei krikščionių Šeimai, 
mes išgyvename Prisikėlimo rytą 
visiškai skirtingais nusiteikimais. 
Mes girdime savo širdyse lietu
viškųjų Velykų varpus, savo at
minties vizijose mes matome ban
guojančią šventoriaus žolynu ap
link bažnyčią Lietuvos žmonių 
procesiją ir mūsų ausyse tebes
kamba lietuviškas prisikėlusio 
Kristaus pagarbinimas. Ištisu 
žemės pusrutuliu atskirti nuo Lie
tuvos, tikrąjj Velykų džiaugsmą ir 
jų prasmę mes tegalime išgyventi 
tik nusikeldami atsiminimais j gim
tąjį savo kraštą.

Mes negalime čia pasitikti tyru 
džiaugsmu Prisikėlimo rytą. Jis 
atneša mums kartu ir didelę šir
dgėlą. Mes liktume fariziejais, jei 
svetimoje žemėje kartu su svetima 
minia šauktume Aleliuja iš tyru 
džiaugsmu nuteiktos širdies. Mes 
žinome, kad mūsų tauta tebėra 
plakama ir kalama prie kryžiaus, 
kad Golgotos kalne pamažu išsen
ka jos gyvybė.

Jau tryliktus metus mūsų tauta 
yra tąsoma Golgotos kalne. Jau 
tryliktus metus mes šaukiamės 
sąžinės ir Dievo teisingumo, kad 
būtų palengvinta Lietu,vos kan
čia, bet menkai teišgirstamas 
mūsų balsas. Retkarčiais mielašir- 
dingieji numeta mums netikrą 
varinį pinigą, mes puolame prie 
jo ir džiaugiamės tariamu jo bliz
gėjimu ir vėl nuleidžiam galvas, 
kai tasai pinigas iš džiaugsmo 
drebančiose mūsų rankose vėl 
pajuosta.

Mums lieka viltis, kurią dar 
labiau sustiprina Velykų ryto idė
ja. Jei dar savo žemėje bebūdami 
nepakėlėme ginklo prieš šimteri
opai gausingesnį priešą, tai juo 
labiau esame menki taip pasielgti 
šiandien. Gyvename toliau su vilti
mi, kad, pirmiausiai — patys 
išliksime sąmoningais lietuviais,© 
tai šiandien svarbiausia mums, ir 
galop — Lietuva vėl bus laisva.

Dar vienas Velykas pasitikdami 
savo širdyse su lituviškų varpų 
skambėjimu, mes kantriai lauki
ame tos valandos, kada ir mums 
ateis tikrosios Velykos,— Tautos 
Prisikėlimas ir išsiilgtoji jos laisvė.

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ! g 
šventos Velykos! Kristaus prisikėlimo iŠ mirties minėji- 

mas, kurį mini visas krikščioniškasis pasaulis. Minėdami g: 
Kristaus Prisikėlimo Didžiąją Misteriją, neužmirškime, kad g 
mūsų Tėvynė dar eina Golgotos kelią. Šventų Velykų diena g 
mus testiprina ir kelia viltį į kitą prisikėlimą - mūsų Tėvy- g 
nės prisikėlimą. Svetimos padangės slegiami tą dieną kiek- :g 
vienas mūsų su graudesiu prisiminkim linksmą pavasario g: 
šventę, kurią mums atnešdavo Kristaus Prisikėlimo diena. :g 
Prisikėlimo laukdami, dideli ir maži, seni ir jauni, budėda- g 
viome tenai visą naktį savo parapijų bažnyčiose prie Krist- :g 
aus grabo.

Sunkūs akmenys tebeslegia mūsų Tėvynę, žiaurūs sargai įį 
ją supa. Su Šv. Velykų minėjimu turime būti stiprūs savyje 
ir šventai įsitikinę, kad nukris pagaliau tie akmenys ir :•:• 
žiaurūs sargybiniai, apakinti Prisikėlimo šviesos, nesulaikys •:•: 
besikeliančios Lietuvos. Ten toli, už jūrių — marių, prie :g 
Nemuno ir Dubysos krantų, mūsų broliai ir sesės krauju ir :g 
ašarom pasruvusiu keliu eina per kančias į prisikėlimą. 
Kiekvienas nekaltai pralietas kraujo lašas, kiekviena nu- :•:• 
kritusi skausmo ašara bus atlyginta Didžiojo Prisikėlimo pa- 
laiminimu. Stos musu kraštas, kelsis mūsų Tėvynė, nukris :g 
geležiniai pančiai ir Lietuva bus laisva ir nepriklausoma. g: 
Tvirtai tikime, kad netoli jau toji diena, kada nušvitusiais :g 
veidais giedosime: “Linksma diena mums nušvito ...”

ALB Krašto Valdyba linki visiems mūsų tautiečiams :g 
linksmų ir gražių šv. Velykų; linki išitvermes ir drąsos, 
pasiryžimo ir tikėjimo sulaukti dienos, kada tą Šventę ga- g: 
lėsime švęsti visi kartu savo brangioj Tėvynėj. :g

Linksmaus Aleliuja! . g:
ALB KRAŠTO VALDYBA.

AMNESTIJA 
SOVIETUOSE

MASKVA. — Sovietų Rusijos 
prezidentas Vorošilovas pasirašė 

I amnestijos įsaką, pagal kurį 
I Sovietuose dovanojamos bausmės 
visiems kaliniams, nuteistiems ligi 
penkių metų kalėjimo. Pranešant 
apie šią amnestiją Sovietų gy
ventojams, oficialiai paaiškinama, 
kad tokią amnestiją paskelbti 
igalinę šie Sovietų gyvenimo rei
škiniai: sustiprėjusi Sovietų
socialinė ir valstybinė sistema, 
bendro kultūrinio lygio pagerėji
mas, padidėjęs gyventojų sąžinin
gumas dėl savo pareigų vykdymo 
ir bendras nusikaltimų sumažėji
mas.

JAV — PRANCŪZIJOS 
PASITARIMAI

VAŠINGTONAS. — Williams- 
burgo jachtoje JAV prezdentas 
Eisenhoweris slaptai tarėsi su at
vykusiu Prancūzijos ministeriu 
pirmininku M. Rene Mayeriu. 
Kartu su ministeriu pirmininku 
atvyko ir Prancūzijos užsienių 
ministeris Bidault, finansų mini- 
steris Manoury ir kolonijų mini
steris Letorneau. Neabejojama, 
kad slaptųjų pasitarimų metu 
ypačiai buvo aptariami maištau
jančios Indokinjos reikalai.

MIRĖ KARALIENE 
MARY

LONDONAS. — Per. savaitę 
Londone mirė mirusio ip3G m. 
Anglijos karaliaus Jurgio V 

į žmona, karalienė Marija, susilau- 
|kusi 85 metų amžiaus. Ji buvo da- 
(bartinės Anglijos karalienės Elž
bietos II senelė. Su didelėmis 
karališkomis iškilmėmis ji buvo 
palaidota per. antradienį. Savo 
gyvenime ji matė šešių Anglijos 
karalių valdymo laikus: Victorijos, 
Eduardo VII, savo vyro Jurgio V, 
sūnaus Eduardo VIII (atsisakiusio 
nuo sosto dėl savo vedybų su pašau 
liete ir du kartu presiskyrusia 
ponia Simposon), kito savo sū
naus ir pr. metais mirusio Jurgio 
VI ir pastarojo dukters, dabarti
nės karalienės Elžbietos II. Angli
jos tautos ji buvo labai gerbiama 
ir laikoma senosios Anglijos didy
bės simboliu.

VĖL IS NAUJO
TOKIJAS. — Kaip pranešė 

Pekingo radijas, šiaurės Korėjos 
ministeris pirmininkas Kim 111 
Sung ir kiniečių kariuomenės 
viršininkas Korėjoje generolas 
Peng Teh-huai pranešė UNo kari
nių pajėgų viršininkui Korėjoje 
generolui Mark Clarkui, kad jie 
sutinka pasikeisti sergančiais ir 
sužeistais karo belaisviais. Jie taip 
pat pasiūlė, atnaujinti sustojusias 
Korėjos karo taikos derybas. Tuo 
pačiu metu Sovietų Rusijos užienio 
reikalų ministeris Molotovas pa
sisiūlė Prancūzijos vyriausybei 
tarpininkauti, kad butų paleisti 
laisvėn internuotieji šiaurės Korė 
joje Prancūzijos piliečiai. Kaip 
paprastai, Vakarai šĮiuos naujus 
kamunistų šachmatų lentos ėjimus 
pasitiko su jų išsiilgtos ramybės 
ir taikos viltimis.

Juozas Almis Jūragis.

PRISIKĖLIMAS
SKAMBĖS VARPAI KAUNE, IR VILNIUJ, IR ALYTUJ, 
IR ERDVĖS KRYKŠTAUS JŲ DŽIAUGSMINGU GAUDIMU. 
NUO REZUREKCIJOS GIESMĖS DREBĖS SENŲ BAŽNYČIŲ

MŪRO PLYTOS,..
O ŠIRDYS GIEDANČIŲ DREBĖS ŠVENTU JAUSMU.

PAVASARIS LYG JAUNAS DIEVAS VAIKŠČIOS,
IR BUDINDAMAS LIES DAR MIEGANČIUS MEDŽIUS.
IŠ RANKŲ JAM BYRĖS ŽIBUTĖS MELSVOS Į TYLIĄSIAS MIŠKO 

...AIKŠTES,
O UPĖS NEŠ BANGOM TOLYN PAVASARIO ŽODŽIUS.

Taip, kaip dabar, nebus
Kovo 13—15 d. d. JAV-ėse New 

Yorko mieste buvo . suruoštas 
Vidurio Europos Krikščionių De
mokratų Sąjungos kongresas. 
Kongresas pravestas šūkiu: “Su 
krikščioniškąja demokratybe į 
išsilaisvinimą žmonėms ir tautoms 
Lietuvos, Estijos, Latvijos, Če
koslovakijos, Vengrijos., ir Jugo- 
slovijos”. Kongrese dalyvavo visa 
eilė šių kraštų žymiausių krikščio
nių demokratų veikėjų, taip pat 
įvairių sąjūdžių ir tarpt, organi
zacijų atstovai. Kongresui sveiki
nimo telegramą pasiuntė VLIKo 
pirm. M. Krupavičius, be to, VLI
Ko vardu žodžiu jį pasveikino 
VLIKo JAV-ėse atstovas V. Si
dzikauskas. Iš lietuvių krikščio
nių dmokratų į kongresą buvo nu
vykę L. šimutis, prof. K. Pakštas, 
prof. A. Paplauskas — Ramūnas, 
dr. D. Jasaitis, dr. A. šerkšnas,

St. Lūšys, P. Balčiūnas, St. Pra
puoleny tė ir kt. Apie Lietuvos 
padėtį ir lietuvių krikščionių de
mokratų /veiklą tremty referavo 
prof. K. Pakštas.

JAV užsienio reikalų ministeris 
Dulles savo atsiųstame sveikini
me pažymėjo, jog “taip, kaip dabar, 
nebus visą laiką, nes tai nesuderina-, 
ma su žmogaus prigimtimi. Paverg
tų tautų reikalus amerikiečiai laiko 
savu reikalu”. Be jo, savo sveiki
nimus atsiuntė buv. užs. reik. min. 
Šumanas, dabartinis min. Bidault 
ir daug kitų įžymių politikų ^įžo
džiu sveikino pasižymėjęs ameri
kiečių demokratų veikėjas Green, 
Europos Leisvės Kbmiteto pirmi
ninkas, JAV atstovo Jungt. Tau
tose Lodge pavaduotojas, liberalų, 
socialistų ir kt. ideologinių grupių 
atstovai. •— . _ ELTA.

Bendravimas su Slovakais
š.m. kovo 13 d., savo tautinės šeimos gerovę.

šventės išvakarėmis, Slovakui Slovakų Tautinės Tarybos vardu 
Tįautinė Taryba Užsienyje buvo Įkalbą pasakė slovakų ministeris
suruošusi iškilmingą Slovakų černakas, pažymėdamas, kad trum-
Nepriklaušomybės paskelbimo mi- paą slovakų nepriklausomybės lai-

KANČIOS PENKTADIENIS JAU PRAILGO
Atmintyj dar aidi kūjo dūžiai, 

minios klykavimai ir klaikūs reiš
kiamo džiaugsmo garsai. Seno 
miesto siauromis gatvėmis nusitę-

Burnos skundas
RANGOONAS. — Burmos 

vyriausybė kreipėsi į Jungtinių 
Tautų. Organizaciją, nusiskųsda- 
ma, kad apie 12000 nacionalinės 
Kinijos karių, vis dar prisilaikan
čių Burmos teritorijoje, įneša Bur
mos gyveniman nemaža sąmišio ir 
sauvalės.

šia kruvinos mirties eitynės, lydi
mos rykščių ir geležinių kumščių, 
keiksmų ir pasityčiojimų: “štai, 
tau, jei tu Dievas ir žydų tautos 
karalius” ... Paliepk savo ange
lams kad jie tave užstotų”... Nu
aidi paskutinieji žingsniai akmeni
niu grindiniu, Jeruzalės mūrai nu
tyla, slėpdami savy žmogaus — žvė
ries, ištroškusio kraujo, riksmą ir 
pasaulio atpirkimui keliaujančio 
mirti Dievo — Žmogaus atodūsį: 
“Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, 
ką daro!”...

Ir pajuda erdvės, žemė skyla ne 
nuo patrankų, ne nuo sprogdinamo 
atomo, ir saulę uždengia ne tūks
tančiai priešo lėktuvų, ne. Tai žmo
gaus — budelio keliamas aukštyn 
kryžius su nekalta auka skaldo že
mę, temdo dangų ir atpirkimo krau
jas lyg šaltinio versmė liejas ant tų 
pačių kankintojų galvų. Kas suk
lups po atpirkimo kryžium savo 
klaidą didžią atpažinęs — tam at
kelti dar šiandien bus rojaus var
tai. Kas nusigręš pasisotinęs kru
vinąja Golgota — tam nekaltosios 
aukos užtiškęs kraujas liks am
žiams kaip pasmerkimo dėmė. Ir 
vargas Jeruzalės mūrams, nes jie 
nepriglaudė savo Viešpaties! Var-

gas ir jos vaikams, nes jie nepaži
no ir paniekino savo Tėvą!

Viešpatie! Tu numirei, kad at
pirktam žmoniją, kad prikeltam 
tautas, idant jos naujai užgimtų ir 
klestėtų. Tu mirei kančioj ir baisia
me paniekinime, bet Tu kėleis iš 
mirties kapo didžioj garbėj ir švie-
sybėj! Liko perblokšti visi, kurie 
tarėsi Tave nukankinę kaip neti
krąjį žmonijos pranašą, pasisavi
nusį Dievo Sūnaus vardą.

Didisai žmonijos kankiny, aną 
kruvinąjį penktadienį Golgotos kal
ne ant kryžiaus mirštantis Kristau, 
žvelk nudie į tolimoj šiaurėj kala
mą ant mirties kryžiaus tautą. Juk 
ji, kaip ir Tu, nekalta. Ir jos Gol
gotos kelias kruvinas ir jai rėkia 
budelių balsai: “Nukryžiot ją, šalin 
ją!”

O, Viešpatie, senai jau užgęso 
saulė mano gimtojoj Nemuno šaly
je, aižo žalių dirvonų žemę pikti 
atėjūnai, liejasi upeliais ašaros mo
tinų, seserų ir našlių, kaip anuo
met po Tavo kryžium skausmingo
sios Motinos Marijos. Nulinko žie
das baltos lelijos, krauju aptašky
tos darželių rūtos, kanopų ištrypti 
diemedžių kerai džiūsta, vysta, ne
besulaukdami saulėtekių ryto rasos. 
Pražiūrėjo akis jaunieji broliai, be
laukdami saulės raustančių spindu
lių. Prižėlė dirvos usnių, neverstos 
vagos nebesulaukia artojų, nebes-

Icaidrina padangės linksmas vytu
rys. Svyra pušų kepurės žalios po 
aštriu budelio kirviu. Laukai ir pa
kelės, puošęsi kryžiais lieknais ir 
rūpintojėliais, dengiasi dygstan
čiais kapais, pažliugę krauju ir aša
romis. Kiemų ir sodybų vartai at
kili dieną — naktį — pro juos iš
keliauja liūdnos išvaromų benamių
virtinės į Rytų šalį, iš kurios ne
bėra vilties kada beaplankyti gim
tųjų laukų.

Gana,o Viešpatie, kančios pen
ktadienis jau prailgo! Baigia iš
sekti paskutinis tautos kraujo 
lašas. Leisk mažam mano kraštui 
prisikelti kartu su Tavim šviesų 
Velykų rytą. Tenuaidės prisikėli
mo džiaugsmingas Aleliuja po 
mirusias sodybas, po kruvinus Ne
muno slėnius. Gaudžiant atgavėju
siems bažnyčių varpams, išnešime 
baltą kaip žydinčios vyšnios vir
šūnę, gyvą plasdančią prisikėlimo 
vėliavą, ir tekantį saulės rytą pa
kils tauta kentėjusi ir merdėjusi, ir 
pergalės himnas nuaidės kluoniais 
ir laukais: “Linksma diena mums 
nušvito, visi troškom džiaugsmo 
šito!” . . .

E . Ra ta.iskienė .

nėjimą. Iškilmingas posėdis įvyko 
Muencheno rotušės salėje. Posė
dyje vokiečių vyriausybei atstova
vo dr. Schreiberis, Vokietijos pa
bėgėlių ministerijos valstybės se
kretorius (seniau buvęs Klaipėdos 
Krašto Direktorijos pirmininkas), 
kuris ta proga pasakė ilgesnę 
kalbą, pabrėždamas, kad naujoji 
Vokietija pasmerkia vokiečių na
cionalizmo vestąją politiką ir sie
kia bendradarbiauti bu Europos 
tautomis. Savo vietą-tarp Europos 
tautų vokiečiai nori sau užsitikrin
ti ne jėga, bet savo darbu ir įnašu 
į bendrą laisvų Europos tautų

B

kotarpis buvo gražiausias ir lai-/ 
mingiauias slovakų istorijoje. 
Visos Slovakų tautos pastangos^ 
yra šiandien nukreiptos išsivadu
oti iš Maskvps okupacijos irįlV’i , 
gavus savu laisvę, bendroje Eu*-/ 
ropos tautų šeimoje tęsti toliau % 
Slovakijos aiepriklausotoybėš ila^įik 
kais taip sėkmingai pradėtąjį®^ 
pusišką Slovakijos gerovės jkfi/ 
rimą.

VLIKui ir Vykd. Tarybai Sven-' 
tėję atstovavo URT valdytojau 
dr. P. Karvelis, perdavęs ta pro
ga lietuvių linkėjimus 'Slovakijai

ELTA.

Iš 10000 Australijoj gyvenančių lietuvių 1000 lietuvjąko* -g 
spaudos draugų išlaiko 4 - rių puslapių dabartinio dydžiu g: 
MŪSŲ PASTOGĘ, jei jie tvarkingai sumoka prenumeratą. . gi 
Nuoširdūs linkėjimai ir geri norai nuteikia redaktorių ir lei- :g 

neišsprendžia jos gyvavimo $
■ ‘ ‘ S

£
dėjus padrasinančiai, tačiau 
problėmų. Pinigas kiekvienam reikalingas, o lygiai taip pat ir 
MŪSŲ PASTOGEI. Tuo tarpu trys šimtai jos skaitytojų ligi 
šiol dar nėra susimokėję už pirmąjį šių metų pusmetį. Apy
pilnis šimtas dar nėra susimokėjęs net už pereitų metų antrą
jį pusmetį. Tų kelių šimtų spaudos draugų uždelstas prenu
meratos mokėjimas nepaprastai apsunkina laikraščio gyva
vimą ir įneša netikrumo jausmą mūsų spaudos gyveniman.

Nieko verti bus mūsų susirinkimai, minėjimai, patrijoti- 
nės kalbos, tautiniai šokiai ir chorai, jei mes nepasllnksime 
sudaryti savam bendruomeniniam laikraščiui bent mažiausiai 
reikalaujamas gyvavimo sąlygas. Mes būtume nuostabūs nu- 
tautėliai, jei nerastume būdų išlaikyti vieną bendruomeninį 
laikraštį. Tokiu atveju Australijoje tautinė lietuvių grupė 
turėtų būti nurašytina.

Kad taip neįvyktų, eikime visi MŪSŲ PASTOGĘ! į tal
ką. Kas prenumeratos skolą sumokėdamas, kas naują prenu
meratorių prikalbindamas, žodžiu —.visi kuom nors prisidė
dami.
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MUSŲ PASTOGĖ

J. L a n s k o r o n s kis

SAMBŪVIS AR ŽYGIS ?

K

Sambūvis (koegzistencija) ar žy
gis? Tas klausimas Europos spau
doje dažnai diskutuojamas. Vaka
rų protams drumsti laikas nuo lai
ko ir patys Kremliaus valdovai 
sambūvio mintį paperša. Tuoj atsi
randa publicistų, kurie iki smulk
menų nagrinėja visą klausimų kom
pleksą. Tačiau ant tokios “saugu
mo” meškerės nesikabina blaivūs 
protai, nors ji vis dar turi įtakos 
“neutraliesiems”.

Laisvojo pasaulio karinis nepasi
rengimas visa nuogybe paaiškėjo 
Korėjos karo pradžioje. Europą jis 

• sukrėtė labiau, kaip visi anksty
vesni įvykiai. Ginkluotis! Bet iki 
kurio laipsnio? Ar reikia pasiekti 
tam tikrą pusiausvyrą ar jėgų pra
našumą? Atsakingi politikai buvo 
diskretiški. Oficialiai buvo kalbama 
apie pusiausvyrą, bet iš tikrųjų 
daug kas galvojo apie persvarą. 
Ginkluotų jėgų pusiausvyra yra 
neišmatuojama: niekas nedrįs pra
dėti karo, manydamas esąs silpnes
nis. Taigi klausimas: a r reikia 
išlaikyti t a i k ą a r su
naikinti bolševizmą? 
Pagal neutraliųjų protavimus sam
būvis yra taikos išlaikymas, o bol
ševizmo sunaikinimas yra žygis 
prieš Sovietus, vadinasi, karas. Esą 
maža žmonių, kurie galvoja apie 
žygį Maskvos diktatūrai sunaikin
ti. Nevisi tačiau vienodai supranta 
ir sambūvio idėją. Ar sambūvis 
reiškia, kad dabartinė geležinės 
uždangos linija bus Vakarų ir Ry
tų siena, ar sambūvis reiškia, kad 
Sovietai turi apleisti tam tikras 
teritorijas? Tik pirmuoju atveju, 
esą, galima kalbėti apie sambūvį. 
Antruoju atveju jau būtų riboto 
tikslo “žygis”. Taip galvoja žmo
nės, savaime suprantama, skubą 
pridurti, kad kalba neina apie mo
ralinį pritarimą rusų grobimams ir 
tuo labiau apie jų politikos “liau
dies demokratijos” kraštuose patei
sinimą. Ne! Bet kalba eina apie 
taiką ar karą. Galvoti, kad atsi- 
ginklavę Vakarai vien grąsinimais 
galės priversti rusus nusileisti,

esanti klaida. Žmonės^ kurie pri
leidžia trečiojo karo riziką, esą.pa-. 
vojingi. Gana žymus politinių mo
kslų Paryžiaus ir Bordeaux uni
versitetų profesorius M. Duverger, 
darydamas aliuziją į š. m. pradžioj 
Londone įvykusį Europinio Sąjūd
žio Kongresą, visai neimdamas dė
mesin jame padarytų Vakarų at
sakingų politikų pareiškimų, viena
me savo rašinyje prasitaria: “Ne
senai įvykęs Rytų kraštų tremti
nių kongresas stojo prieš sambūvį 
dabartiniuose rėmuose. Jis svajo
ja apie išlaisvinimo karą. Tenka 
nusilenkti prieš kentėjimus žmonių, 
kurie viską prarado, ir kuriems tai
ka reiškia nepasibaigiančią tremtį. 
Bet su pasibaisėjimu tenka konsta
tuoti, kad tokia laikysena pateisi-

žymėti, kad jokia patvari taiką tarp 
Vakarų ir Rytų negalima, kol Vo
kietija padalintą, čia yra tas neu- 
rąlginiš taškas, kur sambūvio ri
bos klausimas yra spręstinas nedel
siant. Bet kaip? Vis tos pačios tai
kos vardan sambūris turėtų gimti 
iš santaros, bet ne iš grąsinimų, iš 
kompromisų,' bet ne iš ultimatumų. 
Daugis žymių europiečių su tam ti
kru kartelių konstatuoja, kad Va
karai tolsta nuo tokios koncepcijos. 
Vienašališkas Vakarų Vokietijos at- 
ginklavimas be mėginimų susitarti 
su Maskva panaikinęs galimybes 
Vokietiją sujungti geruoju. Tuo pat 
metu jis įgalinąs Vakarų Vokieti
ją savo reikalavimus paremti gink
lais arba savarankiškai pagrįsti 
“rollback doktrina”. Vokietija pa
verčiant varžybų objektu, taikos 
išlaikymui nepatarnaujama.

Vokietijos “tuštumai” užpildyti 
tarp Vakarų vyriausybių vieningos

STii.ivo u imis.
DIDIK.il IR MES

kta su Stalino išnykimu pasukant 
istorijos ratą palankiu kursu, tai 
Vakarų politikai turėjo planingai 
tam pasiruošti ir, momentui atėjus, 
jiems patiems reikėjo jėga ir kitais 
būdais prie šio istorinio posūkio 
prisidėti. Deja, įvyko kitaip. Tik

na pikčiausią Sovietų propagandą, nuomonės nėra. Prancūzija ir Anglt- 
Ija nieku būdu nesutinka su Vokie
tijos savaankiškos kariuomenės at
kūrimu. Jos sutinka Vokietijai lei
sti atsiginkluot tik Europinės 
kariuomenės rėmuose. Jung
tinėms Amerikos Valstybėms rūpi, 
kad Vokietija kaip galima greičiau 
pradėtų kurti savo divizijas.

Diplomatinėmis notomis dėl Vo
kietijos pradėtasis “dialogas” tarp

Reikia stebėtis, kad tie egzilai jų 
pačių kraštų ii' visos Vakarų civi
lizacijos sunaikinimą įsivaizduoja 
kaip išlaisvinimą” ... Prof. Duver- 
ger egzilų dar neapšaukia savų 
kraštų “išdavikais” bei “karo kur
stytojais”, kaip tai daro komunis
tai, bet, juos užjausdamas, manda
giai pasako: nesikiškit ne į savo 
reikalus, kai kalba eina apie taiką.

Nuosaikingieji neutralistai yra
atsiginklavimo šalininkai. Tik tas, 
atsiginklavimo pastangas jie pag- j 
rindžia siektinuoju tikslu: kietai j 
pareikšti, kad tolimesnei agresijai 
bus pasipriešinta; ginkluojamas! 
kaip tik tam, kad būtų išvengta ag
resijos. Bet reikia vengti toliau ei
ti, reikia pareikšti, kad ginklų pu
siausvyros atstatymas teturi tai
kaus sambūvio tikslą, bet ne kurios 
nors formos “erusados” idėją. Rei
kia stengtis apibrėžti to sambūvio 
sąlygas ir savitarpinius įsiparei
gojimus, ir nustatyti iš jo išplau
kiančias mūsų nusiginklavimo ly
tis ir ribas. Kitaip tariant, nereikia 
vengti derybų su rusais. Derybos 
laikomos priemone, kuri ir “totali
nės diplomatijos” rėmuose nėra 
nustojusi išganingos reikšmės.

Vokietija? ... Sutinkant su nuo
saikiaisiais neutralistais, tektų pa-

--r--------- .------ ----- b —  r j-------- ----------- ----- --------- -------- 
Rytų ir Vakarų yra to paties šal- Joe Casablancos, Teherano, Jaltos 
tojo karo tęsinys. Vokietijos pada- ir Potsdamo prekyvietėse. Dar ir 
linimas ir Rytų zonos sovietizacija šiandie galėtume patikėti, kad Va- 

\ j nėra Sovietų Sąjungos koks atski- ■ karai neskelbtu hetkuri Kremliaus 
ras tikslas, bet tik laikinė priemo
nė sukliudyti nepriklausomos ir ne 
komunistų valdomos Vokietijos su
jungimą. Tas sujungimas būtų ga
limas tik tuo atveju, jei rusai tu
rėtų vilčių išplėsti savo įtaką iki 
Ruhro. Vakarams tas sujungimas 
priimtinas ir pageidaujamas kaip 
tik priešingomis sąlygomis: ne
leisti komunizmui plėstis į Vakarus.
Taigi nesantaros pagrindas yra 
dviejų pasaulių politinių koncep
cijų priešingumas, bet ne vienos ar 
antros šalies nenuolaidumas ar ge
ros valios stoka. — Iš autoriaus 
“Taikos ir karo prielaidos”, “Lie
tuva” Nr. 2.

Pasibaigus politinei karštligei 
ryšium, su Stalino mirtimi, dabar 
galime kiek šalčiau ir objektyviau 
pasvarstyti, ko, taip vadinamieji, 
Vakarų pasaulio didieji iš Stalino 
mirties tikėjosi ir ko jie susilaukė. 

Kai po II-jo Pasaulinio Karo
santykiai kasmet tarp Kremliaus ir , pasirodžius žinioms, kad Stalinas 
Vakarų vis blogėjo ir pastaraisiais «« in
metais net priėjo iki komedinio ka
ro Korėjoje, tai laisvojo pasaulio 
didiesiems net ir dabar dar neaiš
ku, kad be komunizmo sunaikini
mo jokios ramybės tarptautiniuo
se santykiuose negali būti. Užuot 
ėmęsis konkretaus pasiruošimo ko
munizmo sunaikinimui, Vakarų 
pasaulis tesirūpino tik .taikos išlai
kymo mintimi, ant pirštų galų šo
kinėdamas aplink Uncle Joe, bijo
damas jį užrūstinti. Tos taikos la
bui vyko šimtai konferencijų, dva

rininkai atnašavo maldas prieš al
torius ir t. t. Taip tad iki šiam lai
kui laisvasis pasaulis tūpčiojo apie 
Staliną, laukdamas iš jo taikos ma
lonės, pamiršdamas, kad 600 mili
jonų žmonių.kenčia vergiją, kurion 
jie buvo parduoti tam pačiam Uncle

guli mirties patale ir tuoj po jo 
mirties, Vakarų pasaulis pradėjo 
siųsti Kremliui ir rusų tautai sim
patijas, užuojautas ir maldas už 
didžiausią žmonijos žudiką ir visų 
bažnyčių persekiotoją. Paskutiny
sis dar likęs gyvas II-jo Pasauli
nio Karo didysis pareiškė, kad jam 
esą gaila kiekvieno pažįstamo žmo
gaus, o tuo labiau Stalino. Vienas 
prezidentas, atstovaująs didžiau
siam iš didžiausių, tuoj pat išsiun
tė simpatijos telegramas. Įvairiau
sių, bažnyčių dvasiškiai su raudo
nuoju dekanu priekyje siuntė kar
štas maldas už didžiausią bažny
čios priešą visais amžiais.

Žinoma, teoretiškai šioms visoms 
užuojautoms ir maldoms visuomet 
būtų galima surasti dogmatinių 
paragrafų, tačiau praktiškai ši visa 
Vakarų pasaulio veikla ryšium su 
Stalino mirtimi eilinio žmogaus 
akyse išaukštino Staliną, o tuo pa
čiu ir komunizmą.

Tuo tarpu visi tie, kurie gyveno 
po Stalino. letena ar tebegyvena, 
nelaukė ir nelaukia tokių užuojau
tų ar maldų už Staliną. Ne vienas 
žmogus už geležinės uždangos nė
ra meldęsis už Staliną, nes tikrie
ji komunistai nesimeldžia, o neko- 
munistai turi kitokių intencijų mal-

karai paskelbtų betkurį Kremliaus 
bolševiką antruoju pasaulio išga
nytoju, jei tasai tik užtikrintų ne- 
sukelsiąs karo. Taip galima galvo
ti, nūdie stebint naivią laisvojo pa
saulio laikyseną Malenkovo ir kitų 
bolševikų vadų kalbų, pasakytų per 
Stalino laidotuves, atžvilgiu.

Visos laisvojo pasaulio politikų
viltys per paskutiniuosius 8 metus Į doms, tik jau ne už Staliną.
buvo sudėtos į senyvą Stalino am- Mes, anapus geležinės uždangos 
žiu ir jo galimą greitą mirtį, į'tautų atstovai, nevertindami Vaka-
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VYDŪNUI BUS 
PASTATYTAS 
PAMINKLAS

Kovo 4 d. Hanoveryje .įy^yk/i . 
Mažosios Lietuvos Tarybos* prezi- ■ 
diumo posėdis. Prezidiumas, aps
varstęs darbus, plačiai panagrifiė 
jo įvairius “Keleivio” reikalus, W 
pasigėrėjo Lėliais apylinkių pa*^| 
tikėtinių įvykusiais sąskrydžiais 
ir nustatė tolimesnių skyrių lan- 
kymų ir ypač ryšių palaikymo su u 
patikėtiniais planą. Dėl santykių 
su išvykusiais į užjūriu# MLT . r 
nariais ir bičiuliais nutaria juos J 
ir toliau laikyti MLT nariais, tik / 
dėl tam tikrų aplinkybių (kaip gy- 
venančius kitame krašte) neda- 2: 
gyvaujančiais kvorume. Kartu la- ■':$ 
bai pageidaujama, kad visi užjū-/-I 
riuose esą MLT nariai įsijungtų 
į bičiulių [skyrius. Toliau btyvo . 
svarstomas Vydūno paminklo r 
klausimas. MLT laiko, kad Vydū-/j| 
nas buvo ne tik jos, bet ir vi$q<^ 
tautos garbės narys, todėl norėtų / 
jo atminimą įamžint; ypač gražiiL^ 
Tani tikslui MLT žadėjo imtis 
iciatyvos.

Labai pasigendama lietuvių at- 
stovo Bonnoje. Dabar, pravedant//: 
Vokietijoje vad. “Lastenausglęięį^įS 
lietuvių latstovo nebuvimas *Bo-;;S| 
nnoje yra labai žalingas. Nutarta. / 
tuo reikalu kreiptis į VLIKąįr 
min. Lozoraitį. MLT toliau pasi- j 
tarė keliais esminiais Klaipėdęs^ 
Krašto, Mažosios Lietuvos, MLT 
ateities veiklos baro ir MLT ben- / 
dradarbiavimo su VLIKu, klau-/'| 
simais. MLT prezidiumo vicepir- 
mininku buvo išrinktas M. Gelžt5 / 
nis. — ELTA.

Kur dar 75

ŽVARBAUS VĖJO NUPŪSTAS ANAPUS
Klemento Gottwaldo nueitas 

kelias panašus, kaip ir kitų komu
nistinių diktatorių: — kuklių 
Moravijos kaimiečių sūnus, savar- 
ankiškan gyveniman išėjęs su 
staliaus amatu, Pirmojo Didžiojo 
Karo dalyvis Austrijos kariuo
menės eilėse, chaotiškai besibaigi
ančio karo dezertyras, ankstyvai
siais ano pokario metais komunistų 
partijos narys, Pragos priemiesčio 
Karlina komunistinių darbininkų

direktyvų vykdytojas, galutiniam 
Čekoslovakijos subolševikinimui, 
kas pagaliau jo pasiekiama 1948 
m., kai vakarietiškai silpnaįvalis 
prezidentas Benešąs leidžia jam 
sudaryti ištisai bolševikinį-komu- 
nistinį Čekoslovakijos ministerijų 
kabinetą,© po keturių mėnesiu jau* 
įsikabina į savo tikslų viršūnę, kai 
tas pats Benešąs pasirašo Čeko
slovakijos Liaudies Demokratinės 
Respublikos konstituciją ir užleid-

tą — nė vienu tamsių savo antakių 
plaukeliu nekrustelėjęs, *jis iškars
tė vienu ypu vienuolika vyriausių 
savo padėjėju, kad ir labai susitepu
sių laisvosios Čekoslovakijos krau
ju, tačiau pasirodžiusių jam never
tais visiško Maskvos pasitikėjimo. 
Bolševikinio dievo Stalino pavyzd
žiu pragiškis dievaitis Klementas 
Gottwaldas pasiuntė vienuolika sa
vo apaštalų Zinovjevo, Radeko ir 
Kamenevo kartuvių keliais ...

kilsiančią ta proga revoliuciją, į 
Kremliaus vadų nesantaikas ir t. t. 
Tokiais menkaJverčiais lūkesčiais 
ramstėsi Vakarų pasaulio prezi
dentai, premjerai bei“Sovietų Ru
sijos reikalų specialistai” dargi tuo 
metu, kai Stalinas jau buvo miręs 
ir jo vietą užėmė Malenkovas.

Kad kartu su diktatoriaus mirti
mi gali visko atsitikti, tai - visai 
natūralu, tačiau, stovint prieš klau
simą “būti ar žūti”, tokia speku
liacija pasikliauti yra labai nerei
kšminga.

Iš kitos pusės, jei jau buvo lau-

rų pasaulio lengvabūdiškų lūkes
čių - komunizmo išnykimo ryšium 
su Stalino nunykimu, ir toliau kan
triai turime laukti to meto, kada 
Vakarai atsipalaiduos naivumo ir 
pasirinks tikriausią, tiesiausią ir 
mažiausiai aukų reikalaujanti ke
lią - bolševizmo sunaikinimą fizi
nės jėgos priemonėmis. Tik laiku 
ir tiksliai panaudota fizinė jėga 
tegalės sutrypti šėtoniškas Krem
liaus valdovų planus nekaltų žmo
nių kraujo upeliais siekti raudo
nosios pasaulio revoliucijos.

J. P. Kedys.

LEGENDA VIRTUSI TIKROVE
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Iš Kopenhagos neseniai praneš-. 
tas nuostabus ir šiurpus įvykis. —

Vienoje Danijos vietovėje nuo 
seniai buvo pasakojamas Šiurpus 
padavimas apie palaidotą gyvą mo
terį. Esą,.prieš pusantro šimto me
tų 19 metų amžiaus gražuolė Giert
rud ištekėjo už vieno turtingo žmo
gaus. Po pusmečio ji jau buvo naš
lė, paveldėdama daug prekybos na
mų ir ištisas dvi tonas aukso. Net
rukus jaunoji našlė susirgo. Gimi
nės ar atstumtas naujas jaunikis , 
mėginę ją nunuodyti, duodami jai 
didelę dožą opiumo tariamam skau
smo sumažinimui. Ligonė ir nebe
pabudo. Nebuvo, anuomet mados 
šauktis gydytojo mirties paliudiji
mui. Mirusioji buvo palaidota. Po 
kelių dienų naktį du vagys atkasė 
kapą, norėdami pasigrobti iš kapo’!1

šia legenda susidomėjo dabarti
nio danų parlamento narys dr. Vi- 
ggo Starcke, kuris laikė save toli- 

jmu nužudytosios Giertrud giminai
čiu. Jis išgavo iš vyriausybės leidi
mą atkasti kapą. Kapas buvo atkas
tas šių metų sausio 20 d., dalyvau
jant archeologui ir policijos atsto
vams. Pirmas pamatytas vaizdas, 
kapą atkasus, visus nukrėtė: nu
mirėlės galvos kaušas buvo perskel
tas, pirštai nukirsti, konvulsyviai 
iškreipta griaučių padėtis karste, 
veidu į apačią, rodė, kad žmonės per 
pusantro šimto metų buvo kalbėję 
tiesą. Griaučiai buvo atiduoti insti
tutui tolimesniam tyrimui.

DEL LIETUVOS 
AUKSO ŠVEDIJOJE
Kanadoje išeiną “Tėviškės Žibu- 

• riai” sausio 15 d. paskelbė pasikal-Kapą, iiureuaiiii pusigrouui is Kapo;**”* *■- ...
turtingosios moters papuošalus. Jie bėjimą su buvusiu Lietuvos atstovu 

_______ „i... • .. Šv.rrliiniP V f.vlin T .nik m Šri n kimi-

judėjimo atkaklus organizatorius, 
kiek vėliau — 1926 m. centrinio 
komunistų partijos komiteto 
narys,o 1927 m. jau ir generalinis 
partijos sekretorius ir nuo to laiko 
visais būdais besiknaisiojąs po 
demokratinės Čekoslovakijos pa
grindais Maskvos naudai, 1953 m. 
bėglys nuo krašto teismo į Maskvą, 
Kremliaus auklėtinis būsimiems 
įvykiams, po maloningos amnesti
jos sugrįžėlis į savo kraštą, veid
mainingas ir klastingas prezidento 
Benešo rėmėjas, vėl politinis pa
bėgėlis iš nacių okupuotos Pragos 
į Maskvą, ministerio pirmininko 
pavaduotojas pokarinėje Benešo 
Čekoslovakijoje, uolus Kremliaus

žia savo prezidentinę kėdę jam — 
Klementui Gottwaldui.

Nuostabiausia tai, kad bemokslis 
Moravijos stalius, Kremliaus ga
lybės remiamas, savo voratinkliu 
per septynius metus raizgė ir su
raizgė vieną labiausiai išsimoks
linusių Vakarų demokratijos žvai
gždžių — Benešą ir lygiai tokį pat 
Masaryką, kaip ir visa eilę kitų Če
koslovakijos didžiavyrių, gėdingai 
be mažiausio pasipriešinimo pasi
rašiusiųjų kruvinąjį garbingosios 
Čekoslovakijos išdavimo aktą 
Kremliaus ištreniruotam staliui 
Gottwaldui. Nuostabu ir tai, kad ta
sai labai sklandžiai atliko ir kitą 
tradicinį bolševikinės politikos ak-

Vidutinio ūgio, tamsių plaukų, 
gerai skutamo veido, didelių ryš
kių akių Klementas Gottwaldas bu
vo kieto būdo, ne auksaburnis, bet 
logiškas sausas kalbėtojas, ne kar
tų net nuobodžiai savo argumentus 
pakartojus daiktas nuo daikto, jo
kiu būdu nenusilėidžiąs betkuriai 
kitai atgumentacijai. Viešajame gy
venime jis puikiai mokėjo imponuo
ti aplnkumą geromis savo maniero
mis. Galop — niekad neišleidžiama 
iš dantų tamsios spalvos pypkė bu
vo paskutinis jo portreto kasdieni
niame gyvenime bruožas.

Prieš keletą savaičių bolševikinis 
Pragos dievaitis išdidžiai stovėjo 
Kremliaus galiūnų tarpe Raudono-

numaustė, žiedus nuo rankų ir jau 
lupo auskarus, kai staiga numirėlė 
atvėrė akis. Vagys nusigando, o 
taip pat nemažiau ir gražuolė Gier- 
trud, kai apidairiusi susivokė, kur 
esanti. Ji pradėjo prašyti plėšikų, 
kad paliktų ją gyvą. Atsipeikėję 
plėšikai trenkė jai į galvą kastuvu 
ir vėl ją užkasė.

Ši legenda ėjo iš kartos į kartą, 
par buvo priduriama, kad apie nuo
tykį kapinyne pasipasakojęs vienas 
tų plėšikų kunigui mirdamas. Ta
sai plėšikas buvęs kapų sargas.

joj Aikštėj su slepiamu susijaudi
nimu stebėdamas, kaip kruviniau
sias iš kruviniausiųjų, balzamais 
pakvipęs, keliavo amžinojo miego 
Lenino pašonėn. Pūtė žvarbus Mas
kvos vėjas, o Pragos dievaitis vis 
išdidžiai toliau stovėjo, nežinoda
mas, kad jau po savaitės ir jis atsi
durs anapus mirties uždangos, kur 
kas galingesnės už ąną geležinę, 
kuria jis atskyrė , savo kraštą nuo 
vaikiška laisve besilepinančio pa
saulio.

Švedijoje V. Gyliu. Laikraščio klau
siamas, kas ir kieno įsakymu Lie
tuvos auksą, kuris buvo deponuo
tas Švedijoje, perdavė bolševikams, 
buvęs atstovas atsakė, kad Lietuvos 
Bankas jį buvo deponavęs; kad 
bankas buvo patvarkęs patsai auk
są perduoti. Su užsienių reikalų mi
nisterija ar Lietuvos atstovybe tuo 
reikalu nebuvo tariasi.

NEW Y ORKAS. - Per UNo po
sėdį gen. sekretorius Trygve Lie 
ypatingai aštriai puolė ir kaltino 
Sovietų Sąjungą ir jos satelitines 
valstybes dėl pažeidimo UNo pag
rindinių nuotatų. Jis teigė, kad nuo 
to laiko, kai jis pritarė UNo vei
ksmams prieš komunistų užpultą 
Pietų Korėją, Sovietų Rusija ir jai 
pareidavusios valstybės nebepripa- 
žino jo, Trygve Lie, generaliniu 
UNo sekretorium. Per paskutinius 
trejus metus jis tegirdėjęs iš Sovie
tų ir satelitinių valstybių atstovų, 
UNo narių, savo asmens atžvilgiu 
tik piktžodžiavimus. Tris metus jis 
kentėjęs tokią situaciją ir tylėjęs. 
Tai prisidėję ir prie jo neseniai 
pareikšto atsistatydinimo iš UNo 
gen. sekretoriaus pareigų.

- ■ i.!!Daug kartų girdėjom musų vi- / 
suomenininkus ir spaudą nugąs-// 
taujančius ir samprotaujan^lų^o 
—Girdi, jaunimas yra mūsų 
viškumo ramstis, neleiskime mūsų 
jaunajai kariai nueiti svetimais/ 
keliais; tėvai, veskite savo vaikus 
į lietuviškas mokyklas, ir t. t. Gar: 
lėtume visą glėbį surinkti pani 
sielvartavimų. Bet kas iš to?

Negalėtume pasakyti, kad lie* 
tu visko j i bendruomenė pasyviai
laikytųsi ir nepritartų mūsų vado<^ 
vams. Pavyzdžiui, kad ir gaususi; 
tautiečių dalyvavimas Vasario,’̂  
16-tos minėjime patvirtina tai, kad ,/ 
lietuvių tautinės idėjos mūsuose/ 
stovi aukščiau kasdieninių neiš-:, 
brendamų bėdų-bėdelių. TačiaU'l 
kaip reikia tokiu atveju suprasti / 
tautiečių abuojumą, neleidžiant ir^ 
nepriverčiant savo vaikų lankyti,/ 
lietuviškas mokyklas ar jaunimo*^ 
kursus?

Po didelių pastangų, sakysime,(j 
Melbourne buvo įsteigti jaunimo 
kursai, kuriuose pamokas skaito 
prityręs mūsų pedagogas A. Zub-įį 
ras. Iš 80 jaunuolių, gyvenančių į 
Melbourne, tuos kursus tačiau te- '/ 
lanko tik 5 jaunuoliai. Kur dar 75?/ 
Atrodo, kad šių jaunuolių tėvus4/ 
reikia taip suprasti: tėvai ar ncnl 
scikėja savo vaikų lietuviško ats-^ 
parumo pagal savo lietuvišką subį| 
rendimą, ar jie nebando ir neno- / 
ri pasipriešinti svetimos aplinkos^ 
tekinei, su kuria jų vaikai jau plau- / 
kia ir nuplauks ne tik nuo lietuvi^ 
kosios bendruomenės, bet ir nuo’/ 
jų pačių. Ar neliks seni tėvai svetU’^ 
įname krašte vieni, be jokio užvadė-' 
lio senatvėje. Kas bus kaltas? <3

Nepaslaptis, kad didžioji mūšų | 
jaunimo, 15-17 metų amžiaus, da-.jg 
lis menkai tepaskaito lietuviškai,?/ 
menkai ir teparašo. Ką jau ir be- /į 
kalbėti apie tokių jaunuolių tauti- / 
n į susipratimą. Juo toliau, juo la- 
biau juose blės Lietuvos prisimini-/ 
mas. Nesklandūs lietuvių kalboje, f 
jie vis labiau links ateityj bendratį- 
ti ne su saviškiais, bet su svetimai- | 
siais. Taip tad ir nuplauks. ,

Reikia paieškoti naujų būdų ir..'4. 
surasti priemonių, kaip šį 75 jau-/^ 
nuolių būrį sukviesti į Jąunimp.įg 
Kursus, čia labai daug galėtų pa- 
dėti ir parapijos klebonas: iš sa- / 
kyklos, ar šiaip tautiečių namus / 
belankydamas. Ir paskiro susipra- 
tusio tautiečio pagalba yra reika- 
linga. Ne vienas iš mūsų pažįsta* 
me šeimų, kur esama tokių jaunuos 
lių. Besilankydami tokiose šeimo- ^į 
se, turėtume paraginti, įtikinti tė? <?| 
vus, kad jų vaikai lankytų jiems j 
būtinus ir naudingus Jaunimo Kur- 
sus.

4 vaaotsy 
gausus

J. Rimas.J . ž - k a s .
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PAVĖLUOTOS EISENHOVERIO KOREKTŪROS
Besibaigiant II-jam Pasauliniam 

Karui, pagal normalaus eilinio ste
bėtojo galvojimą, Berlynas turėjo 
būti paimtas jei ne anglų ir ame
rikiečių armijų, tai bent jungtinių 
anglosaksų ir rusų ginkluotųjų pa
jėgų. 1946 m. pradžioje Berlyne 
reziduoją neutraliųjų kraštų dip
lomatai ir spaudos atstovai buvo 
visiškai įsitikinę, kad Berlynas bus 
užimtas Eisenhowerio ir Montgo- 
merio karių, tad.niekas kitaip ir ne
galvojo. Tų metų sausio mėnesio 
pabaigoj kartą pietavau Berlyne, 
Edeno viešbučio griuvėsių rūsyje, 
su vienu švedų spaudos atstovu, ku
ris gana nuoširdžiai nusikvatojo, 
kai bandžiau jam dėstyti savo nuo
monę, kad Berlynas gali būti pa
imtas išimtinai Raudonosios Ar
mijos dalinių. “Nejaugi jūs manote, 
kad amerikiečiai su anglais veržėsi 
per Atlanto pylimą tik tam, kad 
pasiskintų juodųjų Olandijos tul
pių?...” — ironiškai palydėjo sa
vo juoką anuomet liekno ūgio šve
das gana įmantria pastaba. Kartu 
buvęs Antanas Valiukėnas, daug 
pasitarnavęs įvairiais ryšiais Lie
tuvoje veikusiems pogrindininkams, 
be mažiausių rezervų pritarė švedo 
nuomonei ir vėliau, tos dienos va
karą, aiškino mane anos pietų me
tu pareikštos mano nuomonės ab
surdiškumą.

Po kelių mėnesių Berlynas triuš
kinančiai buvo užimtas generolo 
Žukovo armijos. Anas švedas, grei
čiausiai, ir dabar tebeatstovauja 
savo laikraščiui gyvendamas Ber
lyne, tuo tarpu daug žadėjusi Lie
tuvos ateičiai jauna ir galą Anta
no Valiukėno asmenybė likosi bol
ševikinių Berlyno okupantų auka. 
Daugelio pastangos patirti jo liki
mą mažai ką belaimėjo. Težinoma 
tik tai, kad netrukus po Berlyno 
žlugimo jis buvo suimtas ir kažkur 
išgabentas. Skaudaus Antano Va
liukėno likimo susilaukė ir nema
žas būrys kitų įvairių tautų kovo
tojų prieš bolševikinį imperializmą. 
Jie visi sumokėjo krauju už savo 
besąlyginį pasitikėjimą Vakarų są
jungininkų logika ir savigarba.

Tuoj po Vokietijos kapituliacijos 
Vakaruose mažai tebuvo rūpinama
si tuo faktu, kad Berlynas buvo už
imtas išimtinai maršalo Žukovo ar
mijos. Vakariečiai net džiaugėsi po 
to, kai Berlynas liko išparceliuo
tas ir pasidalintas Keturių Didžių
jų atskiromis zonomis. Gavę Berly
no griuvėsių dalį, anglosaksai kar

tu su prancūzais džiaugėsi, kad 
jiems neteko lieti dėl Berlyno bran
gaus savo kraujo. Juk generolas 
Eisenhoweris net žymiai vėliau, 
savo rinkiminės kompanijos metu, 
dar kartojo maršalo Žukovo pasi
teisinimą, kad rusai sudėję prie 
Berlyno 10000 aukų. Vakarų są
jungininkai anuomet net jautėsi 
kažkuo skolingi likę rusams, tad 
gal ir dėl to rusų generolams buvo 
užleistos net ir tos Vokietijos že
mės, kurias savo krauju, tiesa, ga
na nežymiu jo kiekiu, buvo nulais
tę amerikiečiai ir anglai. Tarytum 
atsigerindami už anuos maršalo 
Žukovo nuostolius.

Tik po kelių metų, kai pirmie
siems protingesniems pradėjo atsi
verti akys, į kokias pinkles yra pa
tekę vakariečiai dėl Berlyno reika
lų, pradėta po truputį aiškintis, 
ieškoti Berlyno kaltininkų. Gi dau
giau tuo klausimu pradėta rašyti 
ir jaudintis tik pastaraisiais dviem 
metais, kai anglosaksuose net ark
lių lošikai pradėjo retkarčiais pa
galvoti, kad su Berlynu yra kaž
kas negero įvykę.

JAV prezidento rinkiminių kal
bų mišrainėje Berlyno nepaėmimas 
priešingos partijos buvo naudoja
mas kaip vienas stipriausių prie
kaištų generolo Eisenhowerio karo 
žygdarbiams. Tik tokia proga ame
rikiečiai pirmą kartą daugiau išgir
do apie Berlyno reikalą. Savaime 
suprantama, kad puolamas genero
las Eisenhoweris buvo priverstas 
teisintis del Berlyno prieš partinių 
priešų “klaidinamą” amerikiečių 
visuomenę. Kalbėdamas Detroite 
generolas Eisenhoweris pareiškė:

“Kada mes kūrėme paskutiniuo
sius mūsų karo planus, mes buvome 
300 mylių j vakarus nuo Berlyno 
ir tarp mūsų ir Berlyno buvo Elbės 
upė, o rusų armija tada jau buvo 
30 mylių į rytus nuo Berlyno, be
veik pačiuose Berlyno priemiesčiuo
se ir didžiosios kliūtys jau buvo 
peržengtos”. Toliau generolas Ei
senhoweris aiškino, kad kiek anks
čiau didelėmis pastangomis gal ir 
būtų buvę galima pirmiesiems už
imti Berlyną, tačiau amerikiečiams 
ir anglams anuomet buvo iškilęs ki
tas didelis rūpestis, kaip neįleisti 
rusų į Daniją, o be to politiniai są
jungininkų vadovai Berlyną jau 
.buvo pažadėję rusams ir rusų oku
pacinės sienos jau buvo nustatytos 
200 mylių į vakarus nuo Berlyno. 
Aiškino dar anksčiau generolas Ei

mas frakuotų Vašingtono politikos 
vairuotojų, pasiliko ant Elbės lini
jos, vengdamas betkokio galimo ne
susipratimo su triuškinančiai besi
veržiančiais Sovietų generolais: 
Rokossovskiu, Žukovu ir Konevu. 
Nuo Pragos išlaisvinimo buvo sulai
kytas ir garsusis amerikiečių gene
rolas Pattonas, kuris lengvai tai 
galėjo atlikti, nes tuo metu jau bu
vo pasiekęs Čekoslovakijos sienas.

Besiruošdamas išleisti paskuti
nįjį savo atsiminimų tomą, W. 
Churchillis šiandie yra patekęs ga
na keblion situacijon. šiame tome 
jis aprašo labai nemalonią vaka
riečiams Berlyno nepaėmimo klai
dą. W. Churchillis, kuris anuomet 
energingai tačiau be pasisekimo 
spyrėsi dėl reikalo žūtbūtinai vaka
riečiams paimti Berlyną, puikiai 
žino, kas yra kaltas dėl šios milži
niškos klaidos. Savaime supranta
ma, kad, laikydamasis savo atsi
minimų knygoje istorinių faktų 
tikrumo principo, autorius savo 
atsiminimais gali susilaukti kai 
kieno nemalonės. Tad visiškai ne
nuostabu, kad W. Churchillis dar 
prieš gen. I^seshoweriui įžen
giant į Baltuosius rūmus, nusisku
bino pas pergalės draugą, nusivoš- 
damas paskutiniojo savo atsimini
mų tomo korektūras, kad tasai jas 
peržiūrėtų.

Neabejotina, kad šių metų sau
sio mėnesio pirmomis dienomis W. 
Churchillis su gen. Eisenhoweriu 
dėl tų korektūrų susitarė didesne 
ar mažesne istorijos tikrovės kai
na. Beje, vienokios ar kitokius iš
taisytos korektūros didžiųjų atsi
minimų knygose šiandien nebepa
keis skaudžios gyvenimo tikrovės. 
Pasaulis būtų likęs kur kas laimin
gesnis, jei tokios korektūros anuo
met būtų buvusios ištaisytos ant 
Elbės upės krantų.

O svarbiausia tai, kad pasaulio 
politikos korektūros Imikia raudo
nojo rašalo plunksnos pabrauky- 
mų ir šiandien. Tačiau, vargu, ar 
rašalo, kad ir raudono, pabrauky- 
mai šiandien ką bepadės. Korektū
ros ištaisymai šiandien beįmanomi 
ne raudonu rašalu, bet tikrąją spal
va — laisvojo žmogaus krauju, gau
siai pralietu už neatleistinas neto
limos praeities klaidas, už egoisti
nį žmogaus troškimą gyventi ge
rą gyvenimą savo artimo vargo 
kaina.

J. Konteikis.

senhoweris Berlyno nepaėmimą ir 
pelningoje savo knygoje “Crusade 
in Europe”, kur jis teigia, kad bri
tų ministeris pirmininkas W. Chur- 
chillis “rimtai priešinosi mano ak
cijai ... jis buvo labai nusivylęs ir 
susirūpinęs, nes pagal mano planą 
Montgomery armija nebuvo meta
ma su visa galima amerikiečių pa- 
gelba pirmyn žūtbūtinai paimti 
Berlyną anksčiau už rusus”.

Generolo Eisenhowerio pasitei
sinimas Detroite toli gražu neatiti
ko tikrovės. 1945 m. balandžio mėn. 
16 d. amerikiečių - anglų karinės 
pajėgos buvo arčiau Berlyno, kaip 
rusų, ir geresnėje puolimo padėty
je. Vakariečiai jau buvo peržengę 
vietomis Elbės upę, kai rusų gene
rolų Rokosovskio, Žukovo ir Konevo 
armijos dar nebuvo peržengusios 
Oderio linijos. O čia gi reikia turė
ti galvoje geografinę Berlyno Situ
aciją, kai jis guli viduryj lygiagre
čių Elbės ir Oderio upių. Iki balan
džio 16 d, generolas Eisehoweris, 
nors ir labai spaudžiamas britų mi- 
nisterio pirmininko skubėti į Ber
lyną, delsė ii- vedė karo vadui neįp
rastus politinio pobūdžio pasiteira
vimus Vašingtone dėl tolimesnio 
žygiavimo. Tuo metu Ruzveltas jau 
buvo miręs, tad generolas Eisenho
weris dar daugiau gaišo besiaiškin
damas su visiškai nesiorientuojan- 
čiu naujuoju prezidentu Trumanu, 
kurio svarbiausia direktyva buvo 
— visomis priemonėmis laikytis 
susitarimų su Sovietų Rusija dva
sios. Su Trumanu besiaiškinant 
lemtingomis balandžio mėnesio vi
durio dienomis ir Trumanui jau 
besutinkant, kad strateginiai rei
kalavimai turi suteikti generolui 
Eisenhoweriui laisvas rankas, ne
paisant galimų politinių pakeitimų 
vėliau, Raudonosios Armijos mar
šalai veikė ir negaišino laiko teleg
ramų pasikeitimais su politiniais 
savo vadovais Maskvoje, kaip tai 
darė generolas Eisenhoweris. Jie 
turėjo aiškias instrukcijas ir pla
nus iš anksčiau. Balandžio 16 d. 
maršalas Žukovas staigiai pralaužė 
kietą vokiečių gynimosi Oderio li
niją ir per penkias dienas prisiar
tino prie rytinių Berlyno miesto 
dalių, tuo tarpu kai generolas Kon
evas pralaužė Neisės liniją ir arti
nosi prie Dresdeno.

Staigaus ir nuostabiai sėkmingo 
Raudonosios Armijos generolų pra
siveržimo paveiktas ir nustebintas, 
generolas Eisenhoweris, pritaria

Kadaise buvo Neringa...
Šių metų sausio 30 dienos “Bay- 

reuter Tagblatt” straipsnyje “Pa
sikeitęs Klaipėdos kraštas” rašo, 
kad Klaipėdos miestas yra padary
tas sostine naujos srities, kuri sie
kia toli į Žemaitiją. Visą sovietinę 
Lietuvą dabar sudaro Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos sritys. 
Klaipėdoj esą ypatingai daug So
vietų kariuomenės. Nimmersatėje, 
ties Palanga, įrengta kariuomenės 
stovyklą. Neringa esanti paversta 
didžiuliu medžiagų ir karinių reik
menų sandėliu, į kur net ir kariuo
menei priklausą asmenys tegali į- 
žengti tik su ypatingais NKVD lei
dimais. v

Laikraštis toliau teigia, kad 
Klaipėdos krašto žvejų padėtis e- 
santi labai bloga. Klaipėdos uoste 
naudojimui tinkamų katerių esą 70, 
kurių dalis reparacijų sąskaiton 
buvę gauta iš Vokietijos, Pagal pla-Įper dieną. — V. K. V. Inform.

Balys Sruoga.

ŠVITRIGAILOS PRIESAIKA
......................... ,............ (Iš Milžino Pdunfcsmės) ..............

KARALIAU VYTAUTE! ATLEISK KLAJŪNUI, 
KAD TAVO VARDĄ KEIKDAMAS MINĖJAU! 
APSVAIGINAI TU MAN AKIS IR KLAUSĄ! 
BET TU ŽINAI, KAD TAVO VARDO NIEKAS 
NEDRĮSO PRIE MANĘS MINĖT NIEKINGAI! 
DABAR IS AUKŠTO SOSTO TU ŽIŪRI, 
UŽ TŪKSTANTI KARALIŲ GALINGESNIS! 
DANGAUS VARDU PALAIMINK IR MANE, 
KAD Aš GALĖČIAU EIT KELIU TAVUOJU.— 
PAKELT GALĖČIAU TAVO NAŠTĄ! 
TU DĖL TĖVYNĖS MŪSŲ NEMARIOS 
KAIP MILŽINAS VARGAI, KAIP VIEŠPATS KOVEIS! 
PRISIEKIU TAU, — LAISVA TĖVYNĖ TAVO 
GALINGA IR DIDI PER AMŽIUS BUS!
TE PRABOČIŲ NUSMEIGS MANE PERKŪNAS, 
JEI MANO PRIESAIKA BUS NEVERTA! /'.J'''
KOL NORS VIENA PLASTĖS ŠIRDIS LIETUVIO, — ' ' 

TU BŪSI AMŽIAMS LIETUVOS KARALIUS!
NELEISK SUKLYSTI MAN IR NUSILPNĖTI! 
ŽODŽIUS TETIKRINS MANO ŠITA ŽEMĖ, 
BUČIUODAMAS JĄ TAVĘS ŠAUKIUOS, KARALIAU: 
JEI TAVO VALIOS PILDYT NEĮSTENGSIU — 
TEGU GERIAU MANĘS JI NENEŠIOS!

ną, kiekvienas tų kuierių privalo 
atiduoti valdžios įstaigoms 85 to
nas žuvies. Mėnesinis žvejo uždar
bis tesiekiąs 250-400 rublių, iš ko 
10 % jis turi kiekvieną mėnesį mo
kėti valstybinei paskolai. _

Dėl blogo maisto produktų prift- 
tatymo ir paskirstymo išbujojusi 
juodoji rinka, prieš kurią ir poli
cija esanti bejėgė. Klaipėdoje poli
cija ir šiaip turinti labai daug dar
bo. Klaipėdos miestas, kaip juros 
uostas su nemažu prekybiniu judė
jimu, yra lyg koks plyšys į likusįjį 
pasaulį, todėl čia vyksta nuolatinės 
kontrolės. Klaipėdoje esą ypatingai 
daug jūros ir uosto policijos, krimi
nalinės policijos ir ypatingųjų 
NKVD dalinių. Su užnugariu Klai
pėda turinti labai menką susisieki
mą: traukinys iš Klaipėdos į Kau
ną ir atgal einąs tik vieną kartą

Esseno mieste, Vokietijoje, ant 
didžiulio fabriko durų yra pritvir- 

» tintas metalinis ovalas, vaizduojąs 
du vienas prieš antrą stovinčius 
nuogus kūdykius. To ovalo apačioj 
yra toks parašas: “Nekaltieji kūdy- 
kiai žaidžia”. Tai yra pagrindinis 
pastatas Kruppo ginklų viešpatijos 
— fabrikyno, iš kurio yra išėję 
mirtį nešą ginklai, per dviejų kanj 
laiko tarpą nužudę nesuskaitomas 

. mases žmonių.
Šiom dienom Alfredas Kruppas 

(Alfred Krupp von Bohlen und 
Halbach) pasidarė vėl vienas tur
tingiausių žmonių pasaulyje, kai 
vakariečiai sąjungininkai pasirašė 
atitinkamus aktus, pagal kuriuos 
jam grąžino kuriam laikui “užšal
dytą” jo nuosavybę, vertinamą apie 
50 milijonų svarų.

Sąjungininkai pradėjo kompen
suoti Kruppą 1951 m. po to, kai jis 
buvo paleistas į laisvę iš kalėjimo, 
kur jis praleido trejus metus, vyk
dydamas 12 metų bausmę, jam pri
teistą karo nusikaltėlių teismo už 
naudojimą karo metu vergų darbo.

Pagal susitarimą Alfredas Kru
ppas niekuomet nebegalės verstis 
savo fabrikuose anglies ir plieno 
pramone. Jis yra priverstas per 
penkius metus parduoti šios savo 
pramonės interesus, kurie yra ver
tinami 15 mil. svarų. Iš vienų jo 
kasyklų jam bus išmokama per me
tus po vieną milijoną svarų rentos.

Maždaug 1810 metais, kai didy
sis kariautojas Napoleonas baigė 

. savo žygdarbius nelaimingame Wa
terloo mūšyje, į Esseno miestą Vo
kietijoje atsikėlė iš kažkur tūlas 
Fridrikas Kruppas, kuris čia nusi
pirko mažą plieno liejyklą, tikriau 
pasakius, paprastą kalvę. Fridrikas 
atkakliai ėmėsi pastangų gaminti 
grūdintą plieną, kuris anuomet 
tinkamai tebuvo pagaminamas tik 
Anglijoje. Fridrikas Kruppas la
bai daug vargo, bespręsdamas grū
dinto plieno problemą, kurią jis

! KRUPPAS IR TOLIAU VARTOSI MILIJONUOSE ■
jau buvo iš dalies išsprendęs, kai 
1815 m. pateikė nedidelius tokio 
plieno kiekius rinkai. Tačiau per 
16 metų ką nors ypatingesnio jis ne
sukūrė. Mirdamas savo pradėtą 
darbą jis paliko žmonai, kuri ati
traukė iš mokyklos 14 metų am
žiaus vyresnįjį sūnų Alfredą, įpa
reigodama jį dirbti tėvo paliktoje 
liejykloje. Alfredas pamažu plėtė 
ir tobulino tėvo paliktą plieno lie
jyklą, tačiau toji įmonė vos vertė
si ir 1845 m., kai joje jau dirbo 122 
darbininkai. Visiškai kitaip pakry
po Kruppo liejyklos reikalai, kai 
1851 m. didžiojoje Londono paro
doje pasaulis netikėtai buvo nuste
bintas vienalyčiu grūdinto plieno 
dviejų tonų liediniu, kurį išstatė 
Alfredas Kruppas. Tai buvo anuo
met perversminio pobūdžio įvykis 
plieno gamybos pasaulyje, sukėlęs 
nepaprastą susidomėjimą. Netru
kus Alfredas Kruppas išrado būdą, 
kaip išlieti geležinkelių garvežiams 
ir vagonams ratus be sušveicavimo. 
šie išradimai nepaprastai staigiai 
pakėlė Kruppo liejyklos reikalus 
ir per trumpą laiką jis uždirbo la
bai didelius pinigus. Žymiai išplė
tęs savo fabriką — liejyklą, Alfre
das Kruppas pradėjo gaminti arti
lerijos pabūklus. Kai 1870 m. kilo 
prancūzų — prūsų karas, abi pusės 
šaudė į vienas antrą tais pačiais, 
Kruppo fabrikų pagamintais, pa
būklais. ‘ Alfredas Kruppas netru
kus jau buvo vadinamas “pabūklų 
karalium”,, lygiai kaip ir “mirties 
pirkliu”.

Alfredas Kruppas mirė 1887 m., 
palikdamas didelį garsą įgijusius 
pelningus fabrikus savo 33 metų 
amžiaus vieaturčiui' sūnui Fridri
kui Alfredui Kruppui. Tasai dar 
labiau išplėtė tėvo palikimą, šalia 

fabriko įgydamas nuosavas akmens 
anglių bei geležies rūdos kasyklas 
ir Kielio uoste laivų statyklą “Ger
mania”. Jo pagamintus ginklus y- 
pačiai pirko Anglija, Rusija ir Ja
ponija. Kai jis 1902 m. mirė, Kru
ppo fabrikuose ir kasyklose jau dir
bo 40000 darbininkų, kurie buvo 
susispietę aplink Esseną į ištisus 
priemiesčius su savomis skaityk
lomis, klubais, mokyklomis, krautu
vėmis ir kitokiomis įstaigomis. Be
je, Kruppo vardas turėjo išnykti, 
nes mirdamas jis nepaliko sūnaus 
įpėdinio, o vien tik dukterį Berthą. 
Tačiau Vokietijos kaizeris Vilhel
mas pasirūpino, kad Kruppo vardas 
išliktų ir tpliau. Jis pats surado 
turtuolei Berthai kilmingą diplo
matą Gustavą von Bohlen und Hal
bach, turintį labai daug mėlyno 
kraujo, bet labai mažai pinigų. Kai
zeris Vilhelmas 1906 m. apvesdino 
Gustavą su Bertha ir išleido spe
cialų dekretą, leisdamas Gustavui 
prisidėti ir žmonos pavardę. Tokiu 
tad būdu atsirado Gustav Krupp 
von Bohlen und Halbach.

Naujasis Kruppas pasirodė taip 
pat geru organizatorium, toliau 
plėsdamas ir didindamas “Fried
rich Krupp Akt. Ges.” fabrikus ir 
kasyklas. Kartelių ir koncesijų 
formoje jis išplėtė Kruppo indust
riją kone visuose pasaulio kraš
tuose. Kruppo kapitalai dar la
biau pašoko, kai nuo 1908 m. Vo
kietija ypatingai sparčiai pradėjo 
didinti savo karo laivyną, kuriam 
visus ginklus išimtinai gamino ne 
kas kitas kaip Kruppas.
tu jo turtai jau siekė £ 9.000.000. 
Aukščiausios produkcijos pasiekta, 
kai prasidėjo Pirmasis Pasaulinis 
Karas. Jei prieš tą karą Kruppo 
fabrikuose dirbo 80000 darbininkų,

tai 1918 m. jų skaičius jau pasiekė 
167000. Karo metu Kruppas paga
mino didžiausią pasaulyje pabūk
lą, pavadintą Berthos vardu. Iš šio 
pabūklo vokiečiai Pirmojo Pasauli
nio Karo metu apšaudė Paryžių. 
Tai buvo tikras ano meto karo pra
monės stebuklas. Nenuostabu, kad 
per ketverius ano karo metus Gus
tavas Kruppas uždirbo 60 milijo
nų svarų.

Kai vokiečiai karą pralaimėjo 
ir Versalio sutartimi jų karo pra
monei buvo perskaitytas mirties 
sprendimas, Gustavas Kruppas per
simetė oficialiai į taikingos indus
trijos produkciją, gamindamas gar
vežius, žemės ūkio mašinas ir įvai
rių rūšių kitus industrijos dirbi
nius, tuo pačiu metu gi slaptai ir 
toliau kaldamas ginklus.

Htleriui paveržus Vokietijos 
valdžią, kaip kai kurie žmonės tei
gia, Gustavas Kruppas buvo pir
mas naujojo Vokietijos valdovo in
teresantas. Kruppo fabrikai vėl 
pradėjo pilno tempo gamybą. 1943 
m. vadovybę perėmė Gustavo sūnus 
Alfredas Kruppas, kuris ypatingai 
uoliai vykdė Hitlerio užsakymus 
ir neribotai naudojosi pigia nacinių 
vergų darbo jėga, atgabenta iš 8ku- 
puotųjų kraštų. Tokių vergų, dau
giausiai moterų, Kruppo fabrikuo
se karo metu dirbo apie 100000. 
Menkai aprūpinti maistu ir darbo ! 
patogumais, darbininkai buvo ypa
tingai sunkiai spaudžiami dirbti. • 
Tuo tarpu Hitleris išleido specia
lų įstatymą, atpalaiduojantį Alfre- ' 
dą Kruppą nuo valstybinių mokes
čių mokėjimo.

Hitlerinei Vokietijai žlugus, Alf- - 
rėdąs Kruppas su savo tėvu Gus- : 
tavu ir motina Bertha pabėgo į ’ 
Austrijos kalnus, kur jie visi bu- ,

vo suimti britų saugumo organų, 
žmonės dabar galvojo, kad šį kar
tą Kruppai galutinai bus sunaikin
ti.

1947 m. Alfredas Kruppas buvo 
teisiamas Nuernberge. Byla užtru
ko ištisus metus. Jis buvo pripa
žintas kaltu naudojęs ir kankinęs 
atgabentus iš okupuotų kraštų dar
bininkus ir nuteistas 12 metų kalė
jimo bausme.

Tačiau ir kalėjime sėdinčiam 
Alfredui Kruppui buvo suteiktos 
galimybės rūpintis savo fabrikų 
bei kasyklų reikalais. Tuo metu na
ciu persekijimo nuotaikos jau bu
vo pasikeitusios. Sąjungininkai 
nors ir buvo konfiskavę Kruppo fa
brikus, tačiau formalus konfiska
cijos aktas niekad nebuvo įvykdy
tas.

1951 m. sausio mėnesį aukštasis 
amerikiečių komisaras Vokietijoje 
McCloy išleido paliepimą paleisti 
Alfredą Kruppą ir penkius jo ben
drininkus iš kalėjimo. Kruppo nuo
savybių konfiskavimo įsakas buvo 
panaikintas. McCloy pasakė: “Vi
suotinis nuosavybės konfiskavimas 
prieštarauja amerikiečių supran
tamam teisingumui”.

Alfredas Kruppas buvo paleistas 
iš kalėjimo tuo metu, kai Vakaruo
se prieita išvados, jog laisvųjų Eu
ropos valstybių atsiginkiavimui 
neišvengiamai yra reikalingas ir 
Vakarų Vokietijos atsiginklavimas, 
įsiliejant pastarosios jėgai į jung
tinę Europos gynybą.

Alfredas Kruppas šiuo metu yra 
45 metų amžiaus. Jis gyvena dabar 
Esseno apylinkėse, 800 kambarių 
viloje, kurios vertė siekia 10 mili
joną svaru. — Tr. \

SANTYKIAI SU 
GUDAIS

— Kovo 25 d. gudai šventė sa
vo laisvės šventę. Lietuviai savo 
kaimynams Rytuose reiškia sim
patijų ir linki, kad jiems sėkmin
gai pavyktų iškovoti Laisvajai 
Gudijai nepriklausomybę, tik drau
ge taip pat pageidauja, kad gudai 
nereikštų pretenzijų j tikrąsias 
lietuvių žemes ir nesisavintų Lie
tuvos istorijos, kaip tai mėgina 
daryti kai ktirie jų veikėjai. Tokie 
dalykai tik gali sudrumsti lietuvių 
simpatijas gudams ir aptemdyti 
draugiškus abiejų tautų santykius. 
Juk savaime aišku, kad, pvz. dėl 
Lietuvos sostinės Vilniaus negali 
boti einama i jokius kompromi
sus, ir šiuo rikalu visa lietuvių 
tauta yra vieninga. — ELTA.

MIN. LOZORAIČIO PADĖKA
Lietuvos Diplomatų Šefas, gailė

damasis, kad nespėja atsakyti į 
kiekvienų sveikinimų atskirai, šiuo 
keliu širdingai dėkoja Diplomati
nės Tarnybos ir savo vardu Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės apy
linkėms, politinėms, visuomeninė
ms, studentų skautų ir šiaip 
jaunuomenės organizacijoms ir at
skiriems asmenims, kurie pasvei
kino Diplomatinę Tarnybų ir jį 
Nepriklausomybės šventės proga.

ELTA.
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GERU LIETUVIU LIK
SI IR NAUDOS TURĖ
SI, ADRESUODAMAS;

Box 4558, G.P.O.,
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SOVIETAI STIPRINASI R. EUROPOJE
Baltijos jūra, kurioje seniau 

dominavo vokiečiai, po antrojo ka
ro faktiškai paverčiama svarbi* 
ausiuoju Sovietų laivyno centru. 
Pakrafl&ų ^valstybėse sudarytos 
svarbidš aviacijos bazės, o pačios 
pakrantės stiprinamos taip, kad 
savo Įtvirtinimais toli prašoka 
net ir pasižymėjusį vokiečių At
lanto pylimų.

Ypač sandariai uždaryta šiau
rės Rytų Prūsija, šioje srityje 
sutelkti žymūs kariuomenės vie
netai, be to, čia yra didžiulis aero
dromų su požeminiais angarais ir 
raketinių ginklų stočių tinklas. 
Rytprūsius su likusia Baltijos jū
ros pakrančių dalimi bolševikai 
sujungė nauju idvibėgiu geležin
keliu nuo Karaliaučiaus ligi šte- 
tino. Šis geležiskelis yra skirtas 
tik kariuomenės ir karo medžiagų 
transportui. Didžiuliuose plotuose, 
seniau gyventuose vokiečių, dabar 
yra įsikūrusi rusų kariuomenė, 
raud. laivyno ir policijos daliniai.

Pabaltijo valstybėse pastaraisi
ais metais įtaisytos didelės oro 
laivyno ir V ginklų bazės, šios 
valstybės dabar sudaro svarbiau
sių Sovietų karinį centrą. Klaipėdos 
uostas aprūpintas milžiniškais 
pov. laivų angarais tokio pat tipo, 
kokius vokiečiai karo metu statė 
Breste, Prancūzijoje, šie angarai, 
kad jų neužpultų priešo povande
niniai laivai, apsaugoti dideliais 
povandeniniais tinklais. Klaipėda 
dabar yra paversta svarbiausiąja 
Sovietų povandeninių laivų baze 
Baltijos jūroj, o Liepoja — didži
ausiu rusų antivandeninio laivyno 
Baltijos jūroj centru. Bazės sti
priai saugojamos, ir joks prekinis 
laivas be spec, leidimo negali į 
uostų patekti. Talinas ir Pernu 
taip pat paversti svarbiais kari
niais centrais, o Ventspily ir Bal- 
tisky įtaisyti pagalbiniai karo 
laivyno centrai. Toks pagalbinis

pov. laivų centras įruoštas ir Ry
goje. Dago, Oselio, Runb, Nagrb 
ir Mooho salos paverstos raketi-
nių ginklų bazėmis. Sovietų pajė
gos, kurių daugumą sudaro mon
golai, čia siekia apie 8 divizijas. 
Estų Baltiskis šiandien yra jau 
grynai rusiškas miestas. Pakran
tės į rytus ir į vakarus nuo Tali
no visai surusintos; aplink visus 
aerodromus šiandien yra tiktai 
grynai rusai valstiečiai.

Sustiprintos Sovietų įgulos ir 
prie Suomijos pasienio. Jas Sovie
tai pradėjo stiprinti šuo 1948 m. 
Rusų laivyno bazė iš Kronstadto 
perkelta į Taliną. 1 Porkkalos 
sritį, esančių apie 40 km atstu nuo 
Helsinkio ir bolševikams išnuo- 
muotą 50 metų, šiandien neturi 
teisės įkelti kojos ne vienas suo
mis. Murmansko aerodromas pra
plėstas, pastatyta visa eilė ir sta
toma naujų aerodromų Karelijoje; 
nuo Murmansko į Petrozavodską 
(Sovietų Karelijos sostinę) veda
ma autostrada. Baltijos jūros pa
krantėmis nuo Leningrado ligi 
Liubecko 1500 km. ilgio srityje 
yra įtaisytas stipriausias pasau
lyje aerodromų tinklas, kuriuo, 
kaip bazėmis, naudojasi Sovietų 
oro laivynas. Visi pakraščiai nuo 
Wismaro iki Pabaltijo valstybių 
ir Porkkalos prikimšti rusų radaro 
stočių, kurios valdomos iš Neurup- 
pino. Prie Arkonojs ir Ruegeno

įtaisytos dvi radaro stotys, įgali
nančios kontroliuoti laivų judėjimų 
net iki - -Loolando ir Trelleborgo
Danijoje. Radaro stočių tinklu nuo 
Leningrado iki Murmansko kontro
liuojami vandenys į Špicbergeno 
pusę. Šiomis bazėmis Sovietų oro 
laivynas apglėbia ne tik visų 
Skandinavijų, bet ir pasiekia Ru- 
hrą, Vak. Europos gyvybės centrą.

Pati Baltijos jūra sparčiai sten
giamasi paversti grynai rusų vi
daus jūra. Visi šie įtvirtinimai, be 
tiesioginių karinių tikslų, tu
ri dar ir politinių — gąsdinti šve
dus su kaimynais, kad nesiartintų 
prie tų sričių, kurias kontroliuo
ja Sovietai. Patys Rytprūsiai no
rima paversti žymia karinės pra
monės sritimi. Čia jie pakinkė į 
darbą vokiečių specialistus, jiems 
patekusius 1945 m., taip pat nau
dojasi ankstyvesniais vokiečių V 
ginklų fabrikais Dora. Rusijai in
tensyviai dirbti įkinkyta ir visa 
Sovietų okupuotoji Vokietija. 
Pvz., Doros fabrikuose dirba apie 
5.000 darbininkų, Zeiss fabrikuose 
prie Jenos — 9.000. Čia gaminami 
bomboms taikoVnieji aparatai ir 
kiti aeronautiniai instrumentai. 

|Wolfo fabrikai Magdeburge — 
• Buckenau, Bruchnerio Kanis fabri
kai Drezdene ir Scania fabrikai 
Berlyne gamina atskiras pov. lai
vų dalis, žaliavos gaunamos tie
siai iš Rusijos. Junkerio firma

Dessau mieste, Schaefferio-Buden- 
bergo Magdeburge gamina dyzelio 
motorus Sovietų laivynui. Pagilin
tas ir praplėstas Piluvos kanalas, 
kad strateginiams reikalams būti? 
tinkamiau išnaudoti ir vidaus lai
vybos keliai. Sovietai gamina vo
kiečių laivų statyklose plačiu 
mastu invazijai skirtus laivus, į 
kuriuos galima sukrauti po * 10 
tankų ir kelis šimtus karių.

Senosios vokiečių tvirtovės pra
plečiamos. Visos Baltijos jūros pa
krantės Lenkijoje (‘ir Vokietijoje 
stiprinamos naujais sutvirtinimais. 
Tačiau rusų statomo^ tvirtoves 
labai skiriasi šuo Hitlerio pastaty
tų įtvirtinimų Atlanto pakraščiais 
ir yra beveik visiškai nematomos 
iš jūros pusės. Jos statomos stra- 
teginiuoe punktuoe, gerai paslėp
tuose miškuose ir po žemėmis. Se
nosios vokiečių tvirtovės prie Mo
zūrų ežerų susprogdintos, o jų 
medžiaga panaudota Sovietų stat
omai “Maginot” linijai, siekiančiai 
nuo Dniepro iki Klaipėdos. Kal
bama, kad vokiečių moksliniskai, 
priversti dirbti rusų kariniuose 
institutuose, į šiaurę nuo Maskvos 
pasiekią gerų rezultatų ir jau gali 
kariniams reikalams panaudoti 
infra raudonus spindulius, įsten
giančius 10 km atstumu išvystyti 
4.000 laipsnių karštį, šiems spin
duliams panaudoti rusai jau nuo 
1947 metų stato požemines stotis,

kurių tinklas eina nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros, ši apsaugos 
priemonė ypač išplėsta Rygos ir 
Kaukazo naftos versmių srityse. 
Netenka abejoti, kad šioj srity pa
daryta nemaža pažanga.

Ypač smarkiai stiprinama Rue
geno sala, kur statoma milžiniška 
povandeninių laivų bazė. Ji norima 
paversti “Baltiją jūros Gibral
taru“, nes sudaro centrą visų šių 
milžiniškų tvirtovių sistemoje, šis 
įstvirtinimų tinklas apima ir lai
vyno bazę Wiecke, kur jau 1950 
m rusai pradėjo statyti karo laivų 
stotį, dvi radaro stotis, aerodro- ' 
mą etc. Kreidos sluogsniuose 
įrengti tuneliai pov. laivams^ o 
Sassnitzo uostas tiek pagilintas, 
kad į jį gali įplaukti ir didžiausi 
Baltijos jūros karo laivai. Ten pat 
įtaisyta bazė ir invaziniams lai
vams. Baltijos jūros rusų laivyną 
sudaro apie 130 povandeninių ir 
daug mažesnių ar didesnių karo 
laivų. Povandeninių laivų dalis 
priklauso pasižymėjusiai vokiečių 
klasei U 21 ir U 28. Sovietai yrfl 
pasiryžę per ateinančius 2 metus 
tik vienoje Baltijos jūroje pasiekti 
300 pov. laivų skaičių, šias staty-J 
bas atsidėję seka ne tik Skasdinavų 
kraštai, bet taip pat JAV ir D. 
Britanija. — ELTA.

V. Blasco-Ibanez.

keliones gal an

MIKRURGIJA
Prieš kiek laiko viename netoli 

Philadelphijos esančiame nuoša
liame parke buvo rastas nužudy
tos moters lavonas. Jokių dalykų, 
kurie išduotų žudikų, nesurasta. 
Detektyvas žudiko automobilio vė
žėmis atsekė į cementu lietų vieš
kelį ir čia pradingo pėdsakai.- Grįž
damas į nusikaltimo vietų detekty
vas pastebėjo, kad jo automobilį 
pasiekė nulinkusi medžio šaka. 
Jam atėjo galvon mintis, kad ir 
žudiko automobilį galėjo užkabin
ti šaka ir ant jos. galėjo likti dažų.

Nugabenus šakų į laboratorijų 
ir padėjus po mikroskopu, tikrai 
1>tavo atrasta dažų dalelė, kaip taš
kelis.'Specialiais įrankiais, laikant 
tubs "dažus po mikroskopu, buvo 
nuimtas pirmas šluogsnelis, ir nus
tatyta,'kad žudiko' automobilis bu- 
Vo' gelsvos spalvos, padarytas po 
karo. Policijai pavyko surasti to
kio aUtomofiilio savininkų ir jis pri
sipažino papildęs žmogžudystę. 
Jis buvo-susektas dėka tų mikros
kopinių įrankių ir tyrimų.

Tai tik vienas pavaizdavimas, 
kaip' pritaikomi tie maži įrankiai, 
kuriais dirbama stebint į daiktus 
per mikroskopų. Neseniai Kinijoje 
buvo atrasti kaulai, kaip spėjama 
30 šimtmečių senumo. Ant jų buvo 
primityvūs piešiniai. Reikėjo nus

tatyti. dažų -prigimtis, nesunaiki
nant cheminiais tyrimais pačių 
radinių. Ir čia panaudotas mikros
kopas su’ tais mažyčiais prietaisais. 
Susidarė speciali mokslo šaka,' ty
rimas tais -mikroskopiniais įran
kiais, -pavadinta —’mikrurgija. 
Ypač -šiuo būdu daug atsiekiama 
tiriant ląstelių, bakterijų augimų, 
kur jas po mikroskopu galima įvai
riai vartyti, ir paveikti. Mokslinin
kai po mikroskopais stebi atskiros 
'.ląstelės mirtį, daro smulkiausias 
operacijas su mažais gyviais, su 
augalų gemalais ir 1.1. — drg.

Mano kelionė pabaigta. Turiu 
dar tik vieną dieną palaukti “Fran- 
konija”. Išplaukėme iš Neapolio 
auštant ir stumiamės išilgai Itali
jos krantų, tiek arti, kiek tik gali 
didelio tonažo laivas.

• Šis plaukimas man kažkas nauja, 
žiūrinėju į daugybę salų, išsidrie
kusių Neapolio įlankos pakraščiais, 
o tų salų vardai — Ponza, Ischia, 
ir t. t. — primena man epizodus 
iš Ispanijos istorijos, iš tų laikų, 
kada jas valdė Aragonų karaliai.

Toliau matome plačiai išsistačiu- 
sius Gaetos rausvus namus ir jos ki
tados garsią tvirtovę, pastatytą 
ant keteros ją dominuojančio ky
šulio. Praplaukiant pro Ostiją, ke
leivių tarpe kyla sąjūdis, visi susis
piečia prie denio turėklų. Laivo ka
rininkai rodo mums savotišką bal
tą kamuolį, iškilusį virš juodos ar 
rausvos pakrantės linijos, skalau
jamos bangų. Tas nedidelis rutulys 
apšviestas balzgana šviesa, vos kiek 
iškilęs nuo žemės ir tarytum judąs 
mums beplaukiant, buvo šventojo 
Petro bazilika.

Jos netikėtas pasirodymas jaudi
na daugelį keleivių. Jie galvoja, kad 
tai, ką jie mato, yra Romoje, ir su 
pagarba, kurią sukelia istorinės 
liekanos, žiūri į mažą rutulį, kuris, 
tarytum, eina virš kalvų, įlankų ir 
kyšulių, vis lygia -greta su mūsų 
laivu, kol pagaliau pasilieka užpa
kaly, kaip bėgikas, netekęs kvapo.

Užėjus nakčiai, švyturių šviesos 
kalba į mus apie praeitį, sužadin- 
damos istorinius ar literatūrinius 
atsiminimus: čia, štai, Elbos sala, 
ten Montekristo, Caprere .. .

* *
Pabudęs kitą rytą, aš pajuntu, 

kad laivas stovi. Žiūriu per savo 
kajutės langą ir matau priešais 
Monte—Carlo kazino: iš vienos 
pusės Monako, iš antros Cap Mar
tin, už kurio žalios nugaros slepiasi 
Mentono įlanka ir pakriki namai 
jos pakraštyje. Siaurame jūros 
ruože tarp laivo ir krašto švaisto
si išstaigingos jachtos drąsiai iš> 
kėlusios savo būręs: tai regatos 
diena.

Valandėlei aš lyg suabejoju, 
klausdamas savęs: “Argi aš tikrai 
atlikau kelionę aplink pasaulį, ar 
gal tai buvo tik sapnas, iš kurio 
ką tik pabudau?”

Vilnius tarp audru
Lietuviškų knygų leidykla 

TERRA artimu laiku numato iš
leisti didžiulę 500 puslapių knygų 
“Vilnius Tarp Audrų“, kuri bus 
iliustruota, su žemėlapiais ir doku
mentais. Tai paminklas, primenąs 
Vilniaus krašto lietuvių kovas- su 
okupantais lenkais.' Knygos auto
rius -’ Jeronimas Cicėnas. Šią kny
gų- galima-įsigyti ir -prenumeratos

būdu, iš anksto užsisakius ir įmo
kėjus pinigus Leonui Baltrūnui, 
295 Hodle Street, Abbotsford N.
9., Vic. Prenumeratos kaina - £2.
5. 0. arba 5 dol. Užsiprenumeravu
siųjų pavardės bus skelbiamos kny- 

Igos pabaigoje, kaip knygos garbės 
I leidėjų.

LrB.

Pasirengimai išsikelti grąžina 
mane tikrovėn. Mes išlipame ant že
mės. Kai kurie mano kelionės drau
gai nori kuo greičiau pamatyti Ni‘ 
cą. Kitiems skubu aplankyti Monte 
Carlo kazino sales. Visi nori vie
nu žygiu pamatyti visą Cote d’A
zur, Žydrąjį Pajūrį. Sudiev, drau
gužiai! Gal daugiau ir nepasima
tysime ...

Aš lieku ant krantinės su dvide
šimt trimis didelėmis skryniomis 
ir daugybe ryšulių: tai mano baga
žas. Praeiviai ir muitininkai žiūri 
nustebę į tuos mano griozdus ir 
juokiasi.. Kelionėje aš prisipirkau 
indų servizų, durklų, jiečių, įvai
rių kaltinių metalo dalykų ir dar, 
Dievas žino, ko!

Palieku visa tai atėjusiems ma
ne sutikti, o pats sėduosi į automo
bilį ir važiuoju į Monte Carlo. Pra
važiuodamas aikštę, aš pajuntu no
rą paėjėti pėsčias ir užsukti valan
dėlei į Cafe de Paris, priešais ka
zino rūmus.

Niekas čia nepasikeitė. Matau 
žmones, ateinasčius lošti į tuos 
margaspalvius rūmus. Ant aikštės 
suolų ir prie mažų kavinės stale
lių atpažįstu tuos pačius tipus, ku
riuos matydavau čia prieš šešis 
mėnesius. Jie laukia valandos, ka
da laimė pakryps į jų pusę, tos va
landos, kuri niekad neateina.

Pasveikinu dvi ponias,'Sėdinčias 
prie gretimo stalelio. Gal jos ang
lės, rusės ar skandinavės, kas jas 
žino; iš tikrųjų jos yra iš Monte 
Carlo, nes čia, kaip ir daugelis 
kitų, jos praleidžia didesnę metų 
dalį pralošinėja pinigus, skundžia
si nesisekimu ir vis tiek vėl eina 
lošti.

— Iš kur tamsta? — klausia ma
nęs viena. —' Jau daug laiko, kaip 
mes tamstos nematėme.

— Iš kelionės aplink pasaulį. Tik i 
ką išlipau iš laivo.

Abi šypsosi netikinčia ir žaismia 
šypsena. Spėju, kad jos laikys mane 
juokdariu, bet viena kumšteri al
kūne antrą ir nustoja šypsotis. Ji 
prisimena kažką skaičiusi apie tą 
kelionę. Paskui ji ima pasakoti, 
kad laikraščiai visą laiką rašę apie 
tą įvykį.

Matau, kad į mane .nukrypsta 
visų susidomėjimas. Kiti mano pa
žįstami, jau buvo beišeiną iš kavinės 
į kazino, bet, sužinoję apie tą da
lyką,' sustojo prie manęs. Visi aps
pinta mane klausinėti. Jie nori ži
noti, ką aš radau įdomiausia toje 
kelionėje...

Šie prisiekusieji lošikai praleido 
čia šešis mėnesius, sėdėdami kas
dien prie baisiai ilgo žalio stalo ir 
žiūrėdami vis į tuos pačius veidus. 
Tuomet, kai aš basčiausi po pasau
lį, vieninteliai žymesni įvykiai tų 
poniučių gyvenime buvo tik tai, kad 
įsigijo dvi ar tris naujas suknias 
ir . tiek-pat skrybėlių, pralošdavo

daug pinigų ir kartais mažai išloš
davo, vaikiškai džiaugdamosios šia 
apgaulinga laime.

žmonių minia vis plaukia į ka
zino. Viena iš dviejų damų būtinai 
nori žinoti, kokia yra išvada mano 
kelionės įspūdžių, ko aš esu pasimo
kęs, susipažinęs su tiek daug įvai
rių tautų, tiek tikybų, tiek sociali
nių organizacijų.

— Ką aš patyriau, mielieji, tai 
nėra nei linksma, nei raminama. 
Aš manau, kad pasaulyje šiandien 
priviso daugiau žmonių, negu bet 
kada anksčiau. Higienos pažanga 
ir susisiekimo pagerėjimas leido 
iš dalies išvengti tų pražūtingų 
epidemijų ir badmečių, kurie visa
dos siautėjo vargšės žmonijos isto
rijoje. Mūsų kasdien vis daugiau 
randasi ant žemės, ir tas dalykas 
kelia nerimo, nes maisto medžiagos 
nedaugėja taip greitai. Stambiais 
bruožais aš galėčiau pavaizduoti tą 
būklę pasakęs, kad didesnė pusė 
žmonijos kenčia- badą, ^Mes/baltie
ji, ligi šiol turėjome geresnę dalią, 
bet kas atsitiks, jei vieną dieną šim
tai milijonų azijiečių ras sau va
dą ir susijungs bendru idealu?...

Ši kelionė man padėjo taip pat 
suprasti, jog karo demonas, anaip
tol, nesirengia mirti. Aš mačiau bu
simuosius . kautynių laukus, Pacifi- 
ko vandenyną, Kinus, Indiją, o gal 
būt, kas gali žinot? — Egiptą ir jo 
buvusias ekvatorines teritorijas. 
Galimas daiktas kad mes būsime 
ir liudininkai tų sukrėtimų, kuriuos 
žada ateitis. Bet Jei nuo mūsų ir 
bus. atitolinta ta rykštė, tai arti
miausios kartos tikrai jos neiš
vengs ... O kiek žmonės galėtų iš
vengti, jei tik jie įdėtų daugiau ge 
ros valios.

Man neatrodo prasminga pasako
ji šie dalykai žmonėms, kurie tuo
jau eis užsidaryti į kazino, svajo
dami apie vieno numerio didesnius 
šansus. Be to, aš staiga pajutau 
traukimą namo: man norisi kuo 
greičiau atsidurti mano sodelyje.

Bet smalsioji dama dar lyg ko 
laukia ir dėl to, prieš išeidamas, 
aš dar priduriu savo minties san
trauką :

— Visi, žmonės liko tokie patys. 
Mūsų pažanga yra grynai išvirši
nė — vien tik mechaninė ir mate
rialinė. Didžioji revoliucija dar nė
ra įvykusi, ta vidinė revoliuęija, ku
rią baudė krikščionybė, tačiau ne
sėkmingai, nes joks krikščionis ne
sielgia pagal savo mokslą. Ką aš 
patyriau, tai. tas, kad mes turime 
susikurti savyje naują sielą, ir ta
da visa bus lesgva. Mums reikia už
mušti savyje egoizmą, ir jei mums 
tai pavyks, tada pasiaukojimas ir 
tolerancija, kurie šiandien žymi tik 
tūlus rinktinius protus, bus visų 
žmonių bendrinės dorybės. —• (Iš 
RA&YTOJO KELIONĖ APLINK 
PASAULI.

EISENHOWER 
MESSAGES FREE 

CZECH GROUP
President Eisenhower said re

cently that “tyranny cannot en
dure in a world where free men 
are united and resolute.”

He made the statement in a 
message read at the opening of 
New York Headquarters of the 
Council of Free Czechoslovakia.

The Council, sponsored by the 
National Committee for a Free 
Europe to aid 45,000 Czechoslova
kian refugees from communism, 
also received a joint message from 
Secretary of State Dulles and* 
Under Secretary Walter Bedell 
Smith.

Their statement predicted that 
communist domination of once free 
peoples .will one day crumble. They 
said there is a sustaining hope 
that the Czechs and Slovaks will 
once again take their rightful 
place as a constructive force in pie 
community of free peoples.

Dr. Peter Zenkel, former Mayor 
of Prague and former" Vice Prime 
Minister of Czechoslovakia, pre
sided at the opening -of the New 
York heacjquajrt^r^. ^^e is Presi
dent of the Council of Free Czecho
slovakia, which has its headquart
ers in Washington.

Meanwhile, in London, British 
socialist leader Herbert Morrison 
expressed the sympathy of British 
labor for the plight of the Czech 
and Slovak people under commu
nist domination. The former Bri
tish Foreign Secretary noted that 
under communist rule the people 
of Czechoslovakia cannot evefl 
speak freely in private and have 
no free press or radio.

U.S. Aids? European 
Children

A private group in New York, 
which already has helped provide 
school supplies to children in Italy, 
Holland and Frence, is now work
ing to send similar aid to 200,000 
children in Greece.

The organizatios is called, “For
gotten Generation, Incorporated”. 
It has been engaged in this work 
since May 1949.

The current project is to rise 
50,000 dollars in cash or supplies 
so as to provide the Greek children 
with writing paper, pencils and 
crayons.

This is the organization’s most 
ambitious effort to date, Mrs. Hel
en Voit, founden and president, 
said recently. In other countries 
only children in small areas have 
been given supplies. This time the 
organization hopes to provide them 
to children throughout Greece.

Fund collections for the Greek 
project will end this month when, 
Mrs. Voit hopes, the group will 
have collected enough money or 
new supplies to meet the Greek 
•needs.

Kur eini,“VYTIE”?
“Australijos Lietuvyje” Nr. 5 

buvo paskelbta Adelaidės lietuvių 
sporto klubo “Vytis” vadovybės 
žinutė, kviečianti jaunuosius lietu- 
viukuę stoti į kojasvydžio sekciją; 
tokių neatsiradus, klubas būsiąs 
priverstas kviestis svetimtaučius, 
kad galėtų sudaryti jaunių viene
tą.

Liūdna, kad vyksta tokie reiški
niai. ’

Gimus gyvybei, tėvams tenka di
delis rūpestis ir atsakomybė išsau
goti vaiką nuo visokių nekviestų 
neigiamybių. Su tomis neigiamybė
mis tenka grumtis visomis išgalė
mis. Bet šiandien, kai dauguma 
mūsų tautiečių yra išblaškyti po 
visą žemės rutulį, lietuviams tė
vams prisideda dar vienas ir labai 
didelis rūpestis — kaip išsaugoti 
vaiką nuo nutautėjimo.

Mūsų veiksniai, teisingai kelia 
šią mintį ir reiškia susirūpinimą, 
nes jie gerai supranta, jog nutautė
jimas jaunimo -tarpe aria gilią va
ga-

Tuo klausimu jau daugelis pa
sisakė kaip žodžiu, taip ir raštu. 
Bet kažkodėl į tai nekreipiama tin
kamo dėmesio. Daugelis mūsų tau
tiečių į tai numoja tik ranka ir vi
sada primena UNRO-s ar IRO lai
kus, kame jų kritikos prasmė rė
mėsi materialiais išskaičiavimais, 
bet ne ideologiniais — lietuviškais, 
tautiniais.

Labai svarbi nutautėjimo prie
žastis yra svetima mokykla. Bet 
prieš šią yra galimybių kovoti, 
esant geram norui. Svarbu, kad mū
sų pačių tarpe vyrautų tikra, nuo
širdi lietuviška siela, su savomis 
gražiomis tradicijomis ir savais 
papročiais. Bet dar yra būdų nutau
tėjimui reikštis, kurie kiek žinau, 
dar nėra apibūdinti.

Ar einame mes tinkamu keliu? 
Rodos, kad ne. Siekdami menkaver
čių sportinių laimėjimų, mes spe
kuliuojame savo lietuviškumu
— kviečiamės savo tarpan svetimą 
elementą, kuris tikrai mus nesu
cementuos. Svtimas elementas at
neš mūsų tarpan svetimą paprotį, 
svetimą kalbą o gal ir ydas, o tuo 
pačiu, jau mes eisime ne lietuvišku 
keliu. Be to, svetimas elementas 
pas mus ateina ne idėjos, bet kito
kių tikslų vedinas. Juo labiau, kad 

’svetimtautis, .atėjęs mūsų tarpan, 
išstumia .iš savųjų tarpo saviškį, 
kuris netekęs vietos pas savuosius, 
ieškosi prieglobsčio pas svetimtau
čius. O jau išstumtas iš savųjų tar
po tautietis, tikrai hestiprės lietu
viškoje sieloje, bet priešingai — to
kį tenka nurašyti.

Lietuviška bendruomenė, sekda
ma savo jaunųjų auklėjimąsi, re
mia jaunuolių susibūrimus, nes jie 
yra reikalingi vienokios ar kitokios 
paramos. Bendruomenė rems ir to
liau tokius jaunųjų būrelius, jeigu 
jie išlaikys savus papročius ir tra
dicijas.

Kiekvienam geram tautiečiui 
bus malonu stebėti garbingus pra
laimėjimus ar laimėjimus, kai bus 
žinoma, jog tokie yra pasiekti sa
vomis lietuviškomis jėgomis. Lai
mėjimas, dalyvaujant svetimtau
čiams, neparodo savo išsilavinimo 
ir jis nėra šimtaprocentinis džiaug
smas. Gi pralaimėjimo atsitikimu
— garbė dar menkesnė.

Mūsų gyviausio ir judriausio 
elmento — jaunimo auklėjimas tu
ri būti akylus ir opus. Tam reikalui 
yra rašomi įstatai, statutai, taisyk
lės ir t. t. Rašoma ne tam, kad jie 
būtų vien rašinys, kieno tai sukur
tas, bet tam, kad tie šūkiai ir sie
kiamieji tikslai būtų įgyvendinti 
lietuviškame gyvenime ir ne apgau
lei.

Jaunimo organizacijų vadovy
bėms, be sportiškų siekių, turėtų 
rūpėti ir lietuvybės išlaikymas, apie 
kurį labai jautriai svarsto mūsų 
lietuviškieji veiksniai. “.... Priva
lu todėl žinoti, kad per smulkias 
pagundas į mūsų sielą veržiasi ne 
kas kita, kaip nutautėjimo grėsmė, 
padaranti mus savo tėvų išdavi
kais.“ — rašo J. Girnius “Nutau
tinimo grėsmės visuotinumas” st
raipsnyje, politikos žurnale “Lie
tuva” Nr. 2

Išauginkime savo jaunimą tik 
savam kraštui ir Tėvynei, tuomet 
ir mes galėsime pasekti garsia vi
sam pasaulyje suomių tauta. O tuo
met ir bendruomenės parama jau
nimui bus daug žymesnė.

. J. Kalvaitis.
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EISENHOWER’S RESOLUTION
President Eisenhower has sub

mitted to Congress a resolution 
that would reject “interpretations 
or application” of World War II 
agreements which contributed to 
the subjugation of free peoples.

The President’s resolution also 
would call for the right of self- 
determination for peoples subjected 
to “the captivity of Soviet des
potism.”

. In a letter to the president of 
the Senate and the Speaker of 
the House, President Eisenhower 
invited the two branches of Con
gress to concur with him in the 
resolution.

President Eisenhower recalled 
that in his message to Congress on 
February 2, he had stated that he 
would ask the Congress at a later 
date to join in a appropriate re
solution expressing the views of 
the Unitod States toward captive 
peoples.

This resolution, the President 
said, would make clear that the 
United States “would never 
acquiesce in the enslavement of 
any people in order to purchase 
fancied gain for ourselves and that 
we Would not feel .that any past 
agreements committed us to any 
such enslavement.”

Following is the text of the pro
posed resolution submitted for the 
consideration of Cosgress: —

“Whereas, during Wdrld War 
II, representatives of the United 
States, during the course of secret 
conferences, entered into various 
international agreements or under
standings concerning other people; 
and,

“Whereas, the leaders of the 
Soviet Communist Party, who now 
control Russia, have, in violation 
of the clear intent of these agree
ments or understandings, subjected 
the poples concerned, including 
whole nations, to the domination 
of a totalitarian imperialism; and,

“Whereas, such forcible absorp-;

tion of free peoples into an agres- 
sive despotism increases the threat 
against the security of all remain
ing free people including our own; 
and,

“Whereas, the people of the 
United States, true to their tradi
tion and heritage of freedom, are 
never acquiescent in such enslave
ment of any peoples; and,

“Whereas, it is appropriate that 
the Congress join with the Presi
dent in giving expression to the 
desires and hopes of the people 
of the United States; therefore 
be it

“Resolved, that the Senate and 
House concurring,

“Join with the President in 
declaring that the United States 
rejects any isterpretations or 
applications of any international 
agreements or understandings, 
made during the course of World 
War II Which have been perverted 
to bring about the subjugation of 
free peoples, and further

“Join in proclaiming the hope 
that the peoples who have been 
subjected to the captivity of So
viet despotism shall again enjoy 
the right of selfdetermination with
in a framework ‘which will susta
in the peace; that they shall again 
have the right to choose the form 
of government under which they 
will live, and that sovereign rights 
of self-government shall be re
stored to them all in accordance 
with the pledge of the Atlantic 
Charter.

IKON CURTAIN 
SATIRE

The simpleton of an Albanian 
village became, through his com
munist affiliations, manager of 
one of the Tirana regime’s new 
industrial enterprises. Every day 
his secretary brought in the mail 
for him to sign, and he duly made 
an X at the bottom of each letter, 

i At the same time, aware of his

Labour Legislation in the Soviet Satellite States
In Hungary, for example, 

under Decree No. 4 any person 
found guilty of actions considered 
dangerous to the implementation 
of the Five - Year - Plan may be 
punished by death.

The law provides that any per
son who shall deliberately rest
rict or discontinue the operation 
of his plant, shop, or agricultural 
enterprise shall be found guilty of 
having commited a crime, and shall 
be punished by five to ten years’ 
imprisonment or by death, depen
ding on the seriousness of the of
fense. In addition to such legal 
barriers to striking, the fact that 
the trade unions are subservient 
to the government and the Commu
nist Party makes it certain that no 
genuine union - initiated strike 
for higher wages or improved wor
king conditions will be held.

4 Punishment of Absen
teeism.

The harshness of satellite labor 
laws is also illustrated by the rules 
concerning absenteeism. Punishab
le by laW, absenteeism is defined 
to include such short absences from 
work as 20 minute or one hour pe
riods. Thus, if a worker is late to 
work, quits early, or takes longer 
than the designated time for lunch, 
the laws provide for the imposition 
of penalties. The severity of the 
punishment imposed relative to 
the minor nature of the “offenses” 
is well illustrated by the Polish So
cialist Labor Discipline Law, which 
stipulates the following:

1. Unauthorized absence excee
ding 20 minutes is penalized, 
after two warnings, by deduc
tion of a day’s wages.

2. Unauthorized absence excee
ding one hour is penalized by 
the loss of a day’s wages.

.3, Unauthorized absence of one 
day is penalized by reprimand 
and loss of a day’s wages. (The 
reprimand is just as serious if 
not more serious than 
the. loss of wages since it is 
made public and goes into the 
worker’s record. Since the ab
sence of a worker adversely 
affects the earnings of his co- 
.-workers, the publication of

(A) Very Easy Lessons 
1 — 26 ,

"LISTEN TO THE RADIO AND 
LEARN ENGLISH QUICKLY” 

LESSON 14, SATURDAY 
4th APRIL, 1953.

Haul is learning about has 
and have.

PAUL: - I am not a penny for 
the telephone . . . Are you-?

JOHN: (M-UGH'JNG) No, I 
am not! And Mary is not a penny. 
I’m John and you are Paul and 
Mary is Mary — not a penny.

MARY: Never mind, Paul. I 
have — twopence^. . . three
pence . . . four . . . five . . .there! 
I h a v e six pennies, Paul.

PAUL: I have six pennies. I 
h a v e a girl-friend . . . You have 
a bicycle . . . John.have a car . .

MARY: No, no, no! John has 
a car . . . We say; HE has, SHE 
has, IT has . . .

PAUL: John has a car ... I 
have a bicycle. It has a bell . . .

LESSON 15, SATURDAY, 
11th APRIL, 1953.

In this lesson Paul learns about 
English money.

SAY IT WITH PAUL:
Two halfpennies are one penny.

(Id.)
Two pennies are twopence. (2d.) 
Three pennies are threepence.

(3d.)
A shilling and three pennies are 

one and three. (1/3.)
Five, shillings and eight pennies 

are five and eight. (5/8)
I have a shilling, two pennies 

and a halfpenny . . .

shortcomings, the manager took 
private instruction from half a 
dozen communist professors at the 
usiversity. And one day h’e sur
prised his secretary by signing his 
letter with an 0 instead of an X. 
She ventured to ask the reason for 
the change.

“Education,” her boss said 
proudly. “Don’t you know I recei
ved my doctorate yesterday?” 

the reprimand incurs the wrath | 
of the latter. )

4. Unauthorized absence of three ; 
days, Whether consecutive or 
not, is penalized by job demo
tion for one month.

5. Unauthorized absence fo four 
days is subject to a 10 to 25 
percent salary reduction for 
a three - month period.

6. Any manager or physician un
justifiably excusing a worker*^ 
absence is subject to imprison
ment for three months and a

fine of 150,000 zlotys.
Along-with these legal penalties, 

various types of pressure are ex
erted on workers to minimize ab
senteeism. For example, some coal 
mines in Poland post lists of wor
kers with the amounts of salary 
they have lost through absenteeism. 
These lists are displayed prominen
tly so that they can be seen by mi
ners’ wives who come to collect 
their husbands’ salaries.
5. Rigid Labor Discipline.

There are .other exahiples of the 
severity of labor discipline laws in 
the satelites. In Hungary any per
son Who shall perform his function 
in such a way as to allow unreaso
nable waste of material, energy or 
manpower. . . .” can be guilty of 
having committed a crime punish
able by five years’ imprisonment. 
Moreover, workers can be found 
guilty of crimes, punishable by im
prisonment up to six months simp
ly because of carelessness, e.g., 
carelessness in bookkeeping.
Widespread Use’ of Speed 

-up Devices.
Throughout the satellites the wa

ge system and work practices are 
organized to put the worker at the 
mercy of the government and to fo
rce him constantly to increase pro
duction in order to maintain even 
a meager standard of living. Wher
ever possible the satellite govern
ments are introducing the piece 
-work system of wage payments. 
Production norms are, set and wor
kers are required to fulfill them 
if they are to receive their entire 
wage. Whenever a large percen
tage of workers begins to ov.ejf ul-

l fill the norms, the government rai- 
jses them, thus compelling the wor- 
■ kers to increase his output in or
der to continue earning the'wages 
he was receiving before his norm 
was raised.

To assist in this drive, the sate
llite governments have introduced 
other Soviet speed - up inventions, 
“stakhanovism,” and socialist com
petition. The Stakhanovite move
ment involves giving high incomes, 
prizes, and publicity to the most 
efficient workers and pressuring 
other workers to reach the output 
levels attained by the Stakhanovi
tes. Similarly, frequent production 
competitions are conducted bet
ween factories and industries, un
der the name of socialist competi
tion (emulation), designed to for
ce workers to increase their output.

Whereas free trade unions are 
generally opposed to piece - work, 
Scanteia, the official newspaper of 
the Rumanian Communist Party, 
recently stated: “The superiority 
of the piece - work system is that 
in its application the worker’s ear
nings become directly and imme
diately dependent upon his produc
tion and the system makes this de
pendency more clearly evident to 
him.”

Subordination of Trade 
Unions.

The Communist Parties and the 
governments of the Soviet satelli
tes use the so - called trade unions 
to secure increased production and 
the acquiesence of workers to go
vernment and party policies. In oil 
of the satellites the top echelons 
and subsidiary ranks of the unions 
are composed of trusted Commu
nists. This control is manifested in 
union activities. Unlike trade uni
ons in free countries, satellite uni
ons support speed - up devices such 
as piece - work, do riot strive for 
increased wages, and constantly 
drive their members to increase 
production without seeking a con
comitant increase.in wages.

The role and nature of satelite 
te trade unions is illustrated by 
following quotations;

A, resolution,,,passed....by. the.

LEARN ENGLISH
RADIO PROGRAMME “FOR NEW 

-AUSTRALIANS”
BROADCAST BY THE AUSTRALIAN BROAD 

CASTING COMMISSION
You have one' and twopence 

halfpenny. (1/2J)

LESSON 16, SATURDAY, 
18th APRIL, 1953.

.Now Paul goes to an Australian 
farm and he learns the difference 
between: I work . . . I am 
working...

PAUL: Where is Olga?
MARY: SHE’s milking the 

cows, Paul.
PAUL: No! Not Olga!
MARY: Yes, Paul . . i sh'6 

milks the cows every day.
JOHN: She’s milking the cows 

now: she’s in the cowshed . . . 
she milks the cows every day.

BILL: What are you doing, 
Mary?

MARY: I’m feeding the chickens.
BILL: But Nancy feeds the 

chickens every day.
MARY: Not this week, Bill. I 

feed the chickens every day. I 
like this job!

LESSON 17, 
SATURDAY 25th APRIL, 1953.

It’s Mary’s birthday and Paul 
learns to say the dates—

PAUL: My birthday is in Au
gust — twenty August —

JOHN: On the twentieth of
August?

PAUL: Yes, my birthday is on 
the twentieth of August ... is 
that right?

JOHN: That’s right —
PAUL: When is your birthday?
JOHN: In February — on the 

14th of February.
PAUL: Olga’s birthday is on 

Christmas Eve . . . the twenty— 
fourth of December . . . What is 
the first day of the year, John? 
What is the first of January?

JOHN: The first of January is

New Year’s Day . . . and Anzac 
Day is in April ... It’s on the 
twenty—fifth of April . . .

(B) Easy Lessons 27—52.
LESSON 40, 

SATURDAY 4th APRIL, 1953.
John asks Paul to “give him 

a h a n d ”. Do you know what 
John means? Listen‘to this lesson 
and you will learn what Australi
ans mean when they say “Plea s e 
give me a hand”. You will 
learn a lot of other things, too.

JOHN: I must mend the door. 
Will you give me a hand, Paul?

PAUL: Will I ... what?
JOHN: Will you give me a 

hand? No, not your left hand 
and not your right hand! I mean: 
Will you help me?

PAUL: “Will you give me a 
hand?” . . . Will you help me? 
I’ll remember that. H’m! Will you 
give me a hand? . . . Yes, I’ll give 
you a hand.
LESSON 41, SATURDAY,'11TH 
APRIL, 1953. .

Mary is making a fowlhouse be
cause eggs are too dear, and Paul 
is learning the important words 
— some and any — 
JOHN: We must make a fowlhou
se. How can we make a fowlhouse, 
Mary? Have you any iron? Have 
you any timber?
MARY: I think I have some pieces 
of wood over here. Yes — here’s 
some wood.
PAUL: Oh yes, that will do. That’s 
enough, now have you any old box
es?
MARY: What for?
PAUL: To make places for the 
fowls to lay the eggs!
MARY: Oh, of cource! Yes, I’ve 
some boxes. I think I have two 
that will be quite good.

of Ministers, which states that:
(1) in order to fulfill the 1950 eco
nomic plan before the specified ti
me, a general mobilization of the 
working masses is essential, and
(2) the collective agreements for 
1950 define worker norms arid the 
extent of their overfulfillment; ra
tionalization of work for reducing 
production costs and improving 
the quality of goods; and intensifi
cation of “socialist emulation” for 
overproduction through the “as
sault movement” (speed - up devi
ce).

Forced Labor.
In addition to the elements of 

compulsion involved in the working 
conditions of all workers in the 
satellites, there are two distinct 
types of forced labor: (1) forced 
labor performed by persons impri
soned as criminals or political dis
sidents (frequently imprisonment 
is the result of administrative ac
tion rather than judical process); 
and (2) “voluntary”’ labor. Both 
types of forced labor have been 
used on projects either requiring 
large amounts of labor or invol
ving undesirable work such as mi
ning, forestry, large construction 
projects, and road building. In Ru
mania, for example, forced labor 
was used on the Danube - Black 
Sea Canal. f

So - called “voluntary” labor is. 
a device by which the satellite go
vernments force large numbers of 
their population to contribute un
paid labor to the government. ‘ In 
North Korea practically the entire 
population is subject to the per
formance of “voluntary” labor on 
special state projects, e. g., railroad 
and school construction and dam 
building. The Rumanian law pro
vides that “voluntary” labor shall 
be performed by all inhabitants of 
rural and urban communes, bet
ween the ages of 18-56 for men and 
18-45 for women. Instead of work, 
persons subject to this law may 
contribute either means of trans
port or money. Thus, in effect, the 
burden of working for the state 
without pay falls heaviest on the 
poorest groups in the population, 
since the more fortunate groups 
are able to avoid this obligation by 
supplying means of transport or 
buying their way out.

Plenum of the Rumanian Wor
kers’ Party Central Committee 
in December 1949 stated in 
part:

“The main task of the trade 
unions at the present time is 
that of mobilizing' the working 
class in the fight for the fulfill
ment and exceeding of the Eco
nomic Plan.

“Socialist emulation /or com
petition, a speed - up device/ is 
the chief means of mobilizing 

. and developing the creative ini
tiative of the masses, in their 
struggle to carry out and evert 
exceed the Economic Plan.

“Trade unions represent the 
main transmission belt between 
the Party and the mass of the 
proletariat. They are the Par

ty’s chief assistans in the work 
of mobilizing and educating the 
working class.”
Similarly, Radio Budapest or. 

May 8, 1980 quoted Istvan. Kovacs, 
Secretary of the Greater Budapest 
Party Commitiee, as saying at a 
meeting of trade union leaders: 
“Trade union officials are not re
presentatives of the trade union 
in the Party but representatives 
of the Party in the trade union, 
and their task is to secure the lea
ding role of the Party and the car
rying out of its policy.”

Spurious Union Con- ’ 
tracts

Tho.nature of union contracts, 
usually referred to as collective 
agreements, reflects the “company 
union” status of satellite trade 
unions. Wages are set by the go
vernment and working, conditions, 
for the most part, are determined 
by law. Thus, the two major objec
tives of free trade unions are not 
even subjects for discussion bet
ween labor and management in the 
satellites. Instead, the major provi
sion of satellite collective agree
ments is the statement of the wor
kers obligation to increase pro
duction so that the government’s 
economic plan can be fulfilled. This 
is illustrated in Decision No. 137 
of March 2, 1950 on collective ag
reements of (įhę, Albanian Council 

PAUL: Now - have you any nails? 
MARY: No, I haven’t any.
PAUL: Have you any screws? 
MARY: No, I haven’t any screws
— wait a minute, I have some 
screws, but not many.
tfOHN: Have you any chicken wire?; 
MARY: No, I haven’t any. I must.; 
buy some ...
LESSON 42, SATURDAY, 18TH 
APRIL, 1953.'

You Will want the words some 
and any when you buy things 
at a shop. Listen, and Mary vįdll 
show you how to use them — 
MARY: Have you any good lettu
ces?
SMITH: Yes, I have plenty today... 
MARY: Any apples, Mr. Smith? 
SMITH: I haven’t any cooking 
apples, but I have some Very good 
eating apples.
MARY: .. . yes, and I want some 
bananas. I’ll have a dozen. And 
have you any good pineapples? 
SMITH: Yes — here they are. 
PAUL: And, Mary, don’t you want 
some citrons?
MARY: Citrons? Oh, lemons! Yes, 
of cource I do. Half a dozen, please. 
SMITH: Good. I have plenty of 
lemons, but I haven’t many oran
ges.
LESSON 43, SATURDAY, 25TH 
APRIL, 1953.

Paul says English is' hard, but 
John says that Polish is the har
dest language! In this lesson Paul 
learns how to say — hard. . . v 
harder. . . harde st ~ 
JOHN: . . . Everybody knows Po
lish is the hardest language!
... English is hard —- a little hard
— German is harder — Polish is 
the hardest!
PAUL: No, Polish is not hard! It’s 
very easy.
JOHN: For you!
MARY: All right, Paul! Polish is 
easy for you, but is Hungarian 
easy?
PAUL: Oh no, it is the,— oh dear!
— it is th e h a r d e s t( langua
ge in Europe!
MARY: Then We can say — Eng
lish is hard, Germanis har
der, and Hungarian is the K a r- 
d e s t'.
PAUL.\ English is hard, German is 
harder, and Hungarian is the har
dest. One minute — easy ... Ger
man is easy, English is ea
sier , and Polish is the e a s i e - 
s t language - for me!

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

An illustration of how profitab
le “voluntary” work is the sate
llite governments can be seen from 
the report on the accomplishments 
of Bulgarian “voluntary” workers 
during 1949. During this period, 
the Bulgarian “voluntary” workers 
are reported to have worked on 
226 construction projects and to 
have completed, among other thin
gs, 136. kilometers of state roads, 
10 kilometers of forest roads, 14 
kilometers of railway lines, 9 ki
lometers of dikes, 41 kilometers of 
irrigation canals, 81 bridges, 447 
buildings, and to have dug 1 mi
llion kilograms of coal.. This work 
brought a new profit to the state 
of 813 million leva. Under the Bul
garian 1950 afforestation plan, 

I 2.2 million working days out of a 
total of 3.5 million must be given 
“voluntarily” without compensa
tion.

Exploitation of Youth.
In many of the satellites the go

vernments take advantage of the 
summer vacations and spare time 
of young people to secure cheap or 
free labor. In Poland this type of 
explotation is accomplished through 
the Service to Poland organization 
which enlists adolescents for para
military training and public works 
for two months every summer. A 
similar organization is the Youth 
Brigade in Bulgaria. Recruits for 
these brigades are obtained through 
the conduct of intensive drives in 
schools and local youth organiza
tions to enrole or “draft” young 
people. As in Poland, members of 
the Bulgarian youth brigades do 
the bulk of their work during, sum
mer vacations. They Work on rail
roads, river flood control, dams, 
roads, power lines, and construc
tion projects.

5
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W&SK PASTOGĖ
vienas tūkstantis. Šiandieną Aus
tralijos dvasinės vyriausybės ir 
mes esame pakviesti dalyvauti šio
je religinėje tautinėje šventėje. 
Jei kartais mėgstame vadintis sa
vo tautos ambasadoriais, tai ši
andiena esame tikrai įpareigoti 
atstovauti šiame skaitlingame sisi- 
būrime lietuvių bendruomenei ir

KONTIN€NTG>
Pradedama Akciįa Lietuviu 

• Namams įsigyti Sydneįuįe
Ryšium su Velykų švenčių nedar

bo dienomis, sekantis Mūsų Pasto
gės numeris išeis balandžio 15 d.

savo tautai jau šimtmečiais sto
vinčiai katalikybės avangarde 
prieš Rytų pravoslaviją, o ypač 
šiandien taip atkakliai ir kruvinai

£25000 UŽ URANIJAUS 
ATRADIMĄ 

CANBERRA. — Federalinė 
vyriausybė išmokėjo australui

Lietuvi!
Daug laikraščiuose rašyta, daug Bendruomenės ir draugijų 

draugijų susirinkimuose kalbėta, kad lietuvybės išlaikymui, nutautė
jimo vyksmo sumažinimui reikalinga vieta, kur galėtų lietuviai, 
ypačiai jaunimas, susirinkti, kur būtų lietuviškumo židinys, kur galėtų 
kiekvienas lietuvis rasti tai, kas ji domina: biblioteką, laikraščius,’ 
mokyklą, meną, dainą, tautinius šokius, sportą ir šachmatus, kur 
galėtų dažniau sueiti lietuvis su lietuviu, lietuvis su lietuve. Tai būtų 
lyg tvirtovė Lietuvos laisvinimo kovoj, tai būtų viena iš pagrindinių 
sąlygų lietuvybės išlaikymui. Nėra abejonės, kad turint lietuvių na
mus, būtų daug labiau palaikomas lietuviškumas ir lietuviškoji Ben
druomenė būtų daug gausingesnė ir pajėgesnė.

Tačiau nepakanka gražių žodžių, nepakanka dejavimų. Reikia 
konkretaus ryžto, darbo ir visų, lietuvių, gyvenančių Sydnėjuje ir jo 
apylinkėse, bendros materijalinės paramos.

Lietuvių Namų įsigijimo Sydnėjuje Organizacinis Komitetas įver
tina esamą padėtį, supranta gal ir nevisai palankias šiuometines są
lygas. Vis dėlto po ilgų aiškinimų ir pasitarimų ryžtasi kreiptis į 
tautiečius, kviesdamas įsisąmoninti ir tvirtai nusistatyti, kad Lietuvių 
Namai Sydnėjuje yra būtini ir pinigais bei darbu remtini.

Žadindami bei skatindami šį pasiryžimą, vykdykim šūkį:

LIETUVI, PIRK AKCIJAS — BUS NAMAI!
IGN. PRANULIS, ALB Bankstowno Apylinkės atstovas,

P. GROSAS, ALB Sydnėjaus Apylinkės atstovas,
B. DAUKUS, Inžinierų Draugijos atstovas,

A. USTIJANAUSKAS, Austr. Lietuvių Katalikų D-jos atstovas, 
S. GRINA, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Sydnėjaus Sk.

’ atstovas,
J. BISTRICKAS, Menininkų “Aitvaro” atstovas,

P. PROTAS, Skautų Sąjungos atstovas ir
• V. MASIOKAS, Sambūrio “Šviesos” Sydnėjaus Sk.

atstovas.

PRANEŠIMAS’
Lietuvių Namams Sydnėjuje 

įsigyti Komitetas praneša, kad 
pradedami rinkti pasižadėjimai 
akcijoms pirkti. Surinkus tokių 
pasižadėjimų didesnei sumai, bus 
imamasi konkrečių žygių dėl namų 
įsigijimo. Pasižadėjimų rinkliavos 
sėkmė ir duomenys bus skelbiami 
spaudoje.

Komitetas dar norėtų paaiškinti, 
kodėl pi/rmiausiai norima rinkti 
pasižadėjimai akcijoms pirkti,o ne

pačios akcijos. — Akcijoms pla
tinti reikia turėti oficialų leidimą,© 
tai jau yra susiję su didesnėmis 
išlaidomis. Komitetas yra atsar
gus ir nenori daryti išlaidų ne
patyręs tautiečių nuomonės,o tai 
gi paaiškės be^latinant pasižadė
jimus akcijoms pirkti.
LIETUVIŲ NAMAMS ĮSIGYTI 

SYDNĖJUJE
ORGANIZACINIS KOMITETAS.

Sydney, 1953 m. mėn. d.
PASIŽA DĖJ IMAS

(Pavardė ir vardas) ...............................................................
(Adresas) ................................................................................
Pasižadu nupirkti Lietuvių Namų įsigijimui Sydnejuje .....

(kiek) 
akcijas po £ 1 kiekvieną.
Pinigus sumokėsiu Lietuvių Namų įsigijimui Sydnejuje 
Orkanizaciniam Komitetui pareikalavus laike 3 mėn.

Lietuviai dalyvauja Euc
haristiniam Kongrese. 
Australijos tautiniame Euchar

istiniame Kongrese, vykstančiame 
Sydnėjuje š.m. balandžio 12—19 
d.d. lietuviai kviečiami dalyvauti 
ypač šiose iškilmėse:

I. Iškilmingose pamaldose spe
cialiai lietuviams balandžio 18 d. 
10 vai. St. Benedict’s bažnyčioje, 
Broadway, kur paskutiniu laiku 
vyko mūsų tautinių švenčių minėji
mai. Tai susikaupimo ir maldos 
momentas, ypatinga pagarba Euc
haristiniam Kristui, kuo gausin- 
giau priimant šv. Komuniją. Į šią 
bendrąją Šv. Komuniją kviečiami 
visi vaikučiai, prieš metus ar dve
jus priėmę pirmą šv. Komuniją, 
jaunimas ir visi tikintieji, atlikę 
išpažintį rekolekcijose ar Velykose 
arba tą patį rytą, nes išpažinčių 
bus klausoma jau nuo 8 vai. ryto. 
Išpažinčių klausys ir pritaikintą 
pamokslą sakys svečias kun. dr. P. 
Bačinskas. Tikimasi kad ta proga; 
pasveikins į šias pamaldas atvykęs i 
vienas aukštųjų bažnyčios digni
torių.

II. Didingoj Eucharistinio Kon
greso procesijoj per Sydnėjaus mi
estą balandžio'19 d. 2 vai. 30 min. 
su savo vėliavom, ženklais ir tauti
niais drabužiais. Iškeikime čia 
visą mūsų atsivežtąjį turtą — 
tautinius drabužius su visu rūpe
stingumu ir atsidėjimu, kad ne
liktų nė vieno užslėpto kraičio 
skrynioj. Mergaitės ir moterys 
eisenoj galės dalyvauti tik tauti
niuose drabužiuose, uniformuoti 
skautai ir vyrai tautiniuose kostiu
muose ar su tautine juostele at
lape, po 8 eilėj. Susirenkama 1 
vai. p. p. Macquarie St., prie Mu
zikos Konservatorijos arba vyk
stama kartu iš Camperdowno po 
lietuviškų pamaldų apie 12 vai. 
30 min.

Kiekvienas pajuskime pareigą ir 
atsakomybę, kad prieš gausią 
žiūrovų minią aukštai iškeltume 
Lietuvos vardą ir garbę savo gau
singu, organizuotu ir šauniu daly
vavimu. Kun. P. Butkus.

kovojančiai prieš raudonąsias hor- 
das.

Didžiuodamiesi “šventosios Lie
tuvos” ir “Terra Mariana” — Ma 
-rijos Žemės — vardais, išlaikyki
me šį vardą ir garbę ir šioje sveti
moje šalyj tiek savo gražiu ir 
gausingu dalyvavimu mums skir
tose Eucharistinio Kongreso pa
maldose — ypač tuo sakramenti
niu susijungimu su Kristumi — 
Šv. Komunijoj, dar labiau orga
nizuotu, darniu ir gausingu daly
vavimu didžiojoj kongreso procesi
joj, kurioje yra duodama mums 
proga ir privilegija išeiti su savo 
vėliavomis, ženklais ir tautiniais 
drabužiais ir visa tai parodyti 
šimtams tūkstančių žmonių.

Mieli Broliai ir Sesės visa tai 
reikalauja Jūsų aukos i? laiko, 
bet tos aukos reikalauja ne tik 
garbė Kristui Sv. Eucharistijoj, 
bet ir mūsų kenčianti Tėvynė ir 
pavergti broliai, kuriuos primin
sime simboliškai nesamu lietuvišku 
kryžiumi su įrašu — LIETUVA.

Tad bent valandėlei palikę die
nų rūpesčius ir nepabaigiamus var
gus, kad ir iš tolimų apylinkių, 
susiburkime visi, kad išeitume gau
singi ir organizuoti ypač pasi- 
(pųogę gUažHais mūsų tautiniai^ 
drabužiais, kaip sūnūs ir dukros 
gražių ’mūsų lietuviškų tradicijų 
ir gyvo tikėjimo, taip gausiai ap
laistomo šiandiena naujųjų kanki
nių . krauju.

Kviečiame kuo gausiausiai pa
sirodyti kitų tautų tarpe, mums 
skirtoje eitynių vietoje.

J. VAIČAITIS,
A. L. B. Krašto Valdybos 

Pirmininkas
KUN. P. BUTKUS, 

Sydnėjaus lietuvių kapelionas 
Sydnėjus, 
1953 m. balandžio 1 d.

Jack White už atradimą uranijaus 
Rum Jungle srityje 25 tūkstančius 
svarų. Taip atsilygindama Austra
lijos vyriausybė nori paskatinti i? 
kitus žmones, kad jie imtųsi past
angų padėti vyriausybei, surand
ant Australijos plotuose brangiuo
sius metalus.

PARAMA UNIVERSITETUI
SYDNĖJUS. — šiomis 

dienomis buvo baigtas aukų vajus 
Sydnėjaus universitetui, kuris bu
vo paskelbtas ir pradėtas 1950 m., 
siekiant surinkti 600000 svarų. 
Tačiau ligi šiol tebuvo surinkta tik 
240000 svanj. Tūlas savo pavar
dės nepaskelbęs asmuo testamentu 
užrašė universitetui 100000 svarų, 
pareikšdamas savo norą, kad už 
tuos pinigus būtų įrengta speciali 
aukštoji chemijos mokykla. Sydnė
jaus universitetas, kaip ir daugel
is kitų Australijos universitetų ar 
aukštųjų mokyklų, nėra valdinė 
įstaiga. Universitetas verčiasi iš 
savo sąmatos, daugiau ar mažiau 
paremiama atskiromis sumomis 
valstijos ar federalinės vyriausy
bės. Universitetu paramo? vajui 
pasibaigus, vice rektorius prof. A. 
D. Tendall, pareiškė, kad jis esąs 
šio vajaus rezultatais truputį nusi
vylęs. Universiteto vadovybė tikė
josi geresnių rezultatų.

DALYVAVO
STALINO LAIDOTUVĖSE

SYDNĖJUS. — Kaip pranešė 
"The Daily Mirror”, Mrs. Jessie
Street dalyvavo Stalino laidotu
vėse. Pastaruoju metu Jessie 
Street lankėsi visoje eilėje Europos 
valstybių. Ji pareiškė, kad jos 
turimomis žiniomis ji buvusi vien
intelis asmuo iš Australijos, daly
vavęs Stalino laidotuvėse. Mrs. 
Jessie Street yra N. S. W. valsti
jos Aukščiausiojo Teismo vyri
ausiojo teisėjo (Chief Justice) 
žmona.

SEKTINAS IR MUMS 
PAVYZDYS 

SYDNĖJUS. — Australų spau
doje dažnai galima rasti praneši
mų apie vajus įvairių fondų kuri
ais gausiai sušelpiami į didelį var
gą patekę paskiri australai. Šio
mis dienomis įsidėmėtinas pavyz
dys autralų solidarumo pasireiškė, 
kai dienraštis "The Daily Mirror’’ 
paskelbė vajų sušelpti žaibo nu
trenkto geležies pramonės darbi
ninko D. Bowlingo našlę žmoną ir 
penkius vaikus, kurie liko be jokių 
išteklių. Į šį vajų gausiai atsiliepė 
australai ir iš tolimesnių valstijos 
vietų, tad jau baigiama surinkti 
£2690 — vargan patekusiai Bowl
ingo šeimai bus nupirktas namas. 
Panašus solidarumo pavyzdys tu
rėtų likti lįsidėmėtinu ir mums, 
lietuviams, kai kuris nors mūsų 
tautiečių patenka į panašų vargą.PAVYZDYS KITIEMS

VEDYBINIS SKELBIMAS - 40 
su viršum metų amžiaus, rimtas, 
materialiai gerai apsirūpinęs vyr-

GEELONGAS. — Nevienas iš 
mūsų dažnai pakalba apie pa
triotizmą, apie pasišventimą, o dar 
dažniau visuomenei pateikia įvai
rių projektų, bet, kada reikia dar
bu ir savo reikalu paaukojimo 
visuomenės labui, retas tepasi- 
ryžta. Tarp tų retų pasiryžėlių 
tenka paminėti Lauryną Bertašių, 
vietos spaudos kiosko vedėją. L. 
Bertašius lietuviška spaudą, lietu
vių jaunimu tremyje labai sielojasi 
ir visą laiką rūpinasi. Jis gautą 
pelną iš spaudos kiosko paaukoda
vo įvairiems kultūringiems reika
lams — Diepholzo gimnazijai remti 
ir kt. Jis, būdamas vienas pirmų-

(Parašas)

1. Lietuvių Namų Sydnejuje įsigijimas tvarkomas pagal 
“NON PROFIT ASSOCIATION” nuostatus.

2. Kapitalas — £ 15.000.
3. Paruošiamieji darbai vykdomi Lietuvių Namų Įsigijimo 

Sytinejuje- Organizacinio Komiteto^ sudaryto A. L. B. 
Krašto Valdybos iš A. L. B. Sydnėjaus Apylinkių Valdy
bų ir visų lietuvių organizacijų atstovų.

4. Išplatinęs pasižadėjimus, L. N. Į. S. O. K. tuojau sušauks 
akcininkų susirinkimą tolimesniems darbams vykdyti.
LIETUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMUI SYDNEJUJE 

ORGANIZACINIS KOMITETAS

KIEKVIENAME REIKALE PIRMIAUSiAi KREIPKIST’’’’g 
Juozo Žukausko

INFORMACIJOS BIURĄ
10 Peel Street, KIRRIBILLI (gelež. stotis Milson’s Point)

— Patvirtinti dokumentų vertimai iš visų kalbų — Tei- g 
sinė informacija — Visų rūšių raštai įstaigoms — Vertėjo $: 
pagalba teismuose ir k. įstaigose — Sutarčių surašymas g: 
— Testamentai — Lietuvos užsienio Pasai — Išvažiavimų :$ 
reikalai — Pasitarnavimai visokeriopais kitais reikalais. -g

Kreiptis kasdie nuo 6 -9 vai. vak.; šeštadieniais ir sek- g 
madieniais — 8,30 - 11 vai. priešpiet.

Tel. XB 4312. g
Pasitarnaujama ir korespondenciniu būdu gyvenantiems £: 

betkurioje Australijos valstijoje. Rašyti - Box 58, Milson’s- # 
Point P. O.., N. S. W. g

Naujos Knygos Melbourno Spaudos Kioske.

BRANGŪS TAUTIEČIAI,
š.m. kovo 12—19 d.d. Sydnėjuje 

vykta tautinis Australijos katali
kų Eucharistinis Kongresas. Šis 
kongresas savo pirmąja paskirtim 
reiškia viešą ir iškilmingą pagar
binimą Kristaus Šv. Sakramente, 
bet tuo savo viešuoju charakteriu 
ir plačia apimtim tiek organiza- 
nizaciniu, tiek dalyvių skaičiumi 
suteikia daug visuomeninės ir kul
tūrinės reikšmės. Jis ruošiamas 
čia paminėjimui dviejų sukakčių: 
150 metų kai buvo oficialiai leistos 
laikyti šv. Mišios šiame kontinente 
ir 25 metų nuo tarptautinio Euc
haristinio Kongreso Sydnėjuje, 
kuriame, kaip žinome, dalyvavo ir 
mūsų vyskupas Pr. Bučys (nese
nai miręs Romoje).

Likimo buvo lemta, kad beieš
kant prieglaudos svetimuose kra
štuose, mūsų susibūrė čia jau ne

j; TOWN HALL į 
^DELICATESSEN;! 

J J 86 Bathurst St., Sydney. !j 
J visų rūšių «: 
į KONTINENTALINIAI į

MAISTO į
į PRODUKTAI į
• J ir '■
S DELIKATESAI. J J

as vedybų tikslu norėtų užmegs
ti draugiškus ryšius su inteli
gentiška, vieniša ir atitinkamo 
amžiaus moterim. Rašyti: Mr. 
Petrauskas, 2 B.O.D., Moorebank, 
N.S.W.
frfWWVWVWWWWWWWWj 
5 SIUVĖJAS ;!
J; H. EEDLA J;
Ji (estas), vyriškų ir moteriš- .J,
■ J kų kostiumų «J
!; specialistas. ■;
Ji Turiu didelį pasirinkimą į 
j! angliškų ir vietinių medžią- j!
■ J gų. Siuvu ir iš klijentų at- ij
a1 neštos medžiagos. Į»
Ji Kreiptis: 25 Marcella atr. j! 
• J Kingsgrove. «J
5 Tel. LF 2801. į

jų kultūros Fondo, Geelongo Sky
riaus, narių, galvojo kokiu būdu 
materialiai sustiprinti K. Fondą, 
taip svarbią kultūrinę ir švietimo 
organizaciją. Tuo tikslu jis per. 
metais K. Fondo suvažiavimui pa
teikė išsamų ir platų projektą apie 
spaudos platinimo Australijoje 
perėmimą K. Fondo žinion. Tam 
projektui jis paaukojo ir pirmuo
sius £5. Kultūros Fondo Valdyba 
apsvarstė jo projektą ir įtraukė į 
darbų planą, kaip buvo skelbta 
spaudoje. Tačiau K. F. Apygardos 
Valdybai tą projektą įvykdyti, 
matyti, sunkiai sekasi. Tai matyda
mas L. Bertašius padarė dar vi
eną lemiamą žingsnį ta linkme. Jis 
š.m. kovo 9 d. spaudos kioską per
davė K. Fondo Geelongo Skyriui, 
ir toliau pasilikdamas kiosko vedė-

ju be jokio atlyginimo. Tuo savo 
veiksmu L. Bertašius parodė kil
nų pavyzdį ir kitiems kioskų vedė
jams bei spauda ir kultūra besirū
pinantiems asmenims.

K. F. Geelongo Skyriaus kioskas 
imasi užmegsti ryšius su visomij 
lietuvių knygų leidyklomis, kad 
betarpiai gautų iš jų knygas bei 
žurnalus platinimui Australijoje. 
Tuo būdu ateityje K. F. kioskas 
galės lietuviškomis knygomis aprū
pinti ir kitus Australijoje esančius 
spaudos kioskus. Dėl sėkmingesnio 
spaudos platinimo pačiame^ Gee- 
longe, K. F. kioskas steigia savo 
skyrius šiose vietose: Viktorijos

NAMAI ANT SMĖLIO. Jurgis Gliaudą. Prem. “Draugo rom. £.0.18.0. 
KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ. J. Petraitis. Išleido P. L. B. Vok. £.0.10 0 
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkis. Rom.Iš.Trijų Tulpių L.£.1.15*.O* 
MEDINIS ARKLYS. Eric Williams. Išleido Karys.................   .£.0.18.0*.
BARABAS. Pear Lagerkvist TERRA leid. Vertimas iš šv. k. £.0.16.0 
ŽMONĖS ANT VIEŠKELIO. Liudas Dovydėnas........................ £.0.18.0*.
PER KLAUSUČIŲ ULYTĖLĘ. Liudas Dovydėnas. Gab. leid.-£.1.0.0. 
PETKAS IR LIUCIJA. Romain Rolland rom. Gabijos leid. £. 0.11.0.

šias knygas galima įsigyti prisiimtus nurodytą sumą Leonui Baltrū
nui, 295 Hoddle St., Abbotsford. Vic.

I
T HE IMPERIAL g

Lurline Street, KATOOMBA, Blue Mountains.
PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS |— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. ?

Savininkas ED. VALEVIČIUS. j;Puikioje vietoje. Įvairus kambarių paąirinkimas. Viešbu- 
tyje yra vietos 80 - čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- 

X dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin- 
X kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
❖ butą, maistą, patarnavimus - £ 6/6/0 savaitei; žiemos metu 
X - £ 5/10/0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų X 
X prašoma rašyti arba skambinti Tel. Katoomba 523. XGeriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- .Į. 

žiausioje Australijos vietovėje.

gt rajone pas K. Fondo skyriaus 
pirm. Pr. Zenkevičių, 15 Victoria 
St., North Geelong; Vakarų Gee
long pas A. Skėrį, 101 Hope St., 
West Geelong; rytų Geelonge pas 
M. Kymanta, Greenwood St, East 
Geelong ir vėliau bus įsteigtas 
skyrius ir miesto centre. Be to, 
lietuvis prekybininkas dr. St. 
Skapinskas apsiėmė, išvežiuodamas 
produktus užsakytojams, kartu 
platinti “Mūsų Pastogę” ir “Aus
tralijos Lietuvį”. Todėl lietuviai 
neužsiprenumeravę minėtų laikra
ščių, galės iš dr. Skapinsko nusi
pirkti pavieniais egzempliais.

Kultūros Fondo Geelongo sky
riaus spaudos kiosko vdėjo. L. 
Bertašiaus adresas yra: 152 Wat
son St., North GEeELONG, Vic. 
spaudos kioskai, organizacijos bei 
pavieniai asmenys, norintieji įsi
gyti lietuviškų knygų bei žurnalų, 
prašomi kreiptis į ji pagal tą 
adresą. Suinteresuotiems asmenims 
ateityje bus išsiuntinėti turimų 
platinti knygų bei žurnalų sąrašai.

Spaudos kiosko perdavimo aktą 
pasirašė buvęs spaudos kiosko 
savininkas. L. Bertašius ir Kultūros 
Fondo Geelongo Skyriaus pirm. 
Pr. Zenkvičius. Be to, perduodant 
dalyvavo ALB Geelongo Apylinkes 
pirm. J. Pelenauskas ir "Mūsų 
Pastogės” korespondentas.

RONIS.

Ieškau senutės, galinčios prižiū-

Geriausia gėralų ir maisto rei kmenų 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. 9 Telf. M 4243 ir MA 4542

Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

rėti vaikus 4-rių ir 2-jų m. amžiaus. 
Maistas ir butas, dar primokėsiu. 
Rašyti: 146 Tindale St. Penrith, 
N.S.W.

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