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Pasaulio Lietuviams
GYVENAMUOJU MOMENTU REIKALINGA AKCIJA

Mirus Stalinui, naujieji Krem
liaus valdovai pradėjo plačiu mas
tu veiklą, rodydami laisvam demo
kratiniam pasauliui tariamai tai
kingą Sovietų Sąjungos posūkį į 
keitimą iš pagrndų visos savo po
litikos ir grįžimą į teise ir žmoniš
kumu pagrįstą santvarką.

Tai įprasta Lenino, Stalino ir 
dabar Malenkovo pasekta bolševi
kų apgaulės taktika, kartojama 
tuomet, kai jiems reikia atsikvėpti 
ir sustiprėti. Kas juos pažįsta ir 
prisimena NEPo ir kitus tolygius 
bolševikų klastingus žygius, žino, 
kad tai seni, tik pakartotinai ta ar 
kita forma vartojami laisvajam pa
sauliui pavergti spąstai.

Mes, lietuviai, bolševikus pažįs
tame labai gerai — ir jų teoriją, ir 
jų praktiką. Visa tai patyrėme iš
eidami visą bolševikų pavergtai 
tautai atneštą kančių ir priespau
dos, kalinimo ir trėmimo, bado ir 
šalčio, baimės ir teroro, asmenų ir 
tautos naikinimo — genocido pra
garą.

Dėl to linkusiam ta bolševikų 
sūkta taktika patikėti pasauliui vi
su objektyvumu skelbiame ir, išei
dami išeidami iš savo išeivio šven
tos pareigos, nenustosime skelbę ir 
įtikinėję, kad visa tai tik bolševikų j 
suktas manevras Vakarų demokra
tinei visuomenei suskaldyti ir suk
liudyti laisvajam pasauliui taip ap
siginkluoti, jog Sovietų agresija 
pasidarytų nebeįmanoma. Antra, - 
kad jie galėtų užgrobtas valstybes 
nekliudomai laikyti savo rankose 
ir pagaliau tuo būdu galėtų leng
viau pavergti pasilikusį laisvėje 
pasaulį. Ir trečia, — kad ta Malen
kovo taktika jie paleidžia tik nau
ją miglų uždangą Sovietų imperia

MASKVOS ATSAKYMAS VAKARAMS
MASKVA. — Balandžio 25-tos 

dienos bolševikų Pravda ir Izvesti- 
ja atspausdino straipsnius, kuri
ais atsakoma į Eisenhowerio kvie
timą Malenkovui kurti pasaulio 
taiką. Bolševikų straipsniuose 
teigiama, kad Sovietų Sąjunga 
esanti pasiruošusi rimtiems pasi
tarimams dėl išsprendimo tarptau
tinių klausimų ir sukūrimo pasau
lio taikos. Priešingai Vakarų tai
kos fanatikų lūkesčiams, Pravda 
pareiškė, kad Eisenhowerio kal
boje stigo pagrindo išsprendimui

BELAISVIAI SKIRTIN 
GAI PASAKOJA

■ VAŠINGTONAS. — Pagal su- 
sitarimą su Korėjos komunistais, 
pereitą savaitę prasidėjo pasikeiti
mas sergančiais karo belaisviais. 
Pasikeitimas vyksta maždaug 1:5 
santykiu komunistų naudai, atseit, 
už vieną saviški karo belaisvį są
jungininkai atiduoda komunistams 
penkius jų karo belaisvius-ligoni- 
us. Paleistųjų sąjungininkų belais
vių tarpe yra ir penki australai. 
Paleistieji is komunistų nelaisvės 
sąjungininkų kariai prieštarau
jančiai pasakoja apie savo išgyve
nimus komunistų nelaisvėje. Dides
nė dalis tačiau pasakoja apie labai 
blogą komunistų elgesį,o kiti pa
sakoja ir apie žiaurumus, kuriuos 
jiems teko išgyventi pas komunist
us. Kai kurie paleistieji papasako
ja ir apie “mirties žygius”, kurių 
metu žuvo labai daug sąjungininkų 
karių, patekusių komunistų nelais
vėn. Kai kurie JAV senatoriai pa
siūlė jau dabar sudaryti specialią 

lizmui pridengti ir tikrovei nuslėp
ti.

Gerai žinodami, kad Sovietų Są
junga, sulaužydama tarptautines 
sutartis, nuo Antrojo karo prad
žios yra užgrobusi vienoje Europo
je daugiau kaip 100 milijonų žmo
nių gyvenamas žemes ir nieko ne
daro jos pavergtų kraštų laisvei 
grąžinti, mes negalime kitaip ver
tinti ir visos dabartinės Sovietų 
taktikos, kaip laikydami tai nauju 
dideliu apgaulės bandymu.

Sovietų gera valia būtų galima 
tik tada patikėti, jei jie pradėtų 
šalinti visus laisvųjų tautų pagro
bimo padarinius, nustotų skriaudę 
pavergtas tautas ir pradėtų už pa
darytąsias skriaudas atsilyginti, 
pirmon galvon jei Sovie
tai grąžintų Lietu
vai, Latvijai ir Es
tijai bei kitoms pa-, 
vergtoms valsty
bėms laisvę ir ne
priklausomybę. Ta- 
?iau ta linkme jie ničnieko nėra 
padarę ir nė puse žodžio tuo reika
lu nėra prasitarę.

Laisvajame pasaulyje yra paste
bimas palinkimas patikėti naujai
siais Sovietų vyliais. Mums tai su
daro rimtą pavojų. Todėl, kad dėl 
naujos bolševikų politikos nenuken
tėtų Lietuva ir jos reikalai, rišo 
laisvojo pasaulio lietuviai kviečia
mi su ypatingu budrumu stovėti 
mūsų laisvės sargyboje ir vėl drą
siai prabilti į šio klausimo spren
dėjus.

Mūsų šios dienos šūkis — JOKIŲ 
DERYBŲ SU SOVIETAIS, JO
KIŲ JIEMS NUOLAIDŲ, KOL 
LIETUVOJE IR KITOSE JŲ PA
VERGTOSE VALSTYBĖSE BUS

Vokietijos klausimo, kad toje kal
boje buvo ignoruojamas Potsdamo 
susitarimas ir aplenktas Kinijos 
Liaudies Respublikos priėmimas į 
Jungtinių Tautų Organizaciją, 
čia Pravda pabrėžė: “Jei anglo- 
-amerikiečių blokas toliau tęsia 
Vokietijos suvienijimo neįmanomu- 
mą ir Vakaruose kuria karinę val
stybę, kurios valdžios galia ati
duodama į keršto siekiančių žmo
nių rankas, tai tokiomis sąlygo
mis yra sudaroma likiminė klai
da”. Pravda toliau dar pastebi, 
kad iš prezidento Eisenhowerio 
kalbos nematyti, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės tikrai norėtų 
taikos pasitarimų ir toliau dar 
klausia, kodėl prezidentas Eisen- 
howeris savo kalboje grąsinęs 
atominiu karu. Girdi, tokie grą- 

tardymo komisiją, kuri nustatytų 
tų žiaurumų faktus, kuriuos vėliau 
būtų galima panaudoti būsimam 
šio karo nusikaltėlių teisme. Ta
čiau kiti senatoriai įspėjo tai šiuo 
metu nedaryti, nes tai galėtų pa5 
kenkti dabar vykstantiems pasi
keitimams sergančiaisiais karo be
laisviais.

VIS NAUJI ATOMO BAIDYMAI
NEW YORKAS.—Amerikiečiai 

vėl bandė iš eilės kelias atominio 
ginklo priemones. Viena bomba bu
vo susprogdinta 5000 pėdų aukšty
je. šios bombos sprogimo žybtelėji
mas-buvo matomas už 1000 mylių. 
Manoma, kad šio pobūdžio atominė 
bomba yra nepaprasto pajėgumo.

BAIGTA SOVIETŲ KARINĖ 
OKUPACIJA.

Šiam šių dienų mūsų pagrindi
niam šūkiui įgyvendinti kiekvieno 
krašto lietuviai per savo bendruo
menių vyriausius organus ar kitas 
turimas specialiai sukurtas Lietu
vai laisvinti organizacijas kreipia
si į savo gyvenamojo krašto vyriau
sybių galvas, vyriausybes, parla
mentus, JTO raštu ar žodžiu per 
delegacijas su šiais reikalavimais:

a) Sovietų kariuomenė turi būti 
atitraukta iš Lietuvos, o su
vereninė Lietuvos Respublikos 
valdžia grąžinta tautai.

b) Nedelsiant turi būti pasiųsta 
į Lietuvą Jungtinių Tautų ka
riuomenė tvarkai palaikyti, 
piliečių saugumui garantuoti 
ir jų gyvybei apsaugoti nuo 
Sovietų ir jų agentų keršto 
veiksmų.

c) Speriali Jungtinių Tautų ko
misija turi prižiūrėti, kad rin
kimai būtų vedami laisvai de
mokratišku būdu ir kad tuo 
būdu išrinkto Seimo sudary
toji Laikinoji Vyriausybė tuoj
perimtų Lietuvos valdymą į 

savo rankas, ir
d) kad įžengus j Lietuvą Jungti

nių Tautų kariuomenei, būtų 
sudarytos sąlygos tuoj grįžti 
Lietuvon visiems ištremtie
siems į Rusiją bei į laisvąjį 
pasaulį pasitraukusiems lietu
viams.

šiose grumtynėse dėl laisvės ir 
teisių mes neprivalome išleisti iš 
akių ir tokio svarbaus veiksnio, 
kaip viešoji visuomenės opinija. 
Jai duoti teisingą kryptį ir palenk
ti mūsų reikalų naudai turime pa
naudoti radiją ir spaudą mūsų gy- 

fsinimai nepasitarnausią pasiseki
mui. Pravda dar pastebi, kad būtų 
keista, jei Sovietų Sąjunga padė
tų atstatyti reakcionierių vyriau
sybes Rytų Europos kraštuose, 
įžanginiuose bolševikų laikraščiu
ose labai smarkiai užsipultas JAV 
užsienio reikalų ministeris Dulles 
dėl jo kalbos, pasak y tos po dviejų 
dienų nuo Eisenhowerio pareiški
mo.

Vis dėlto ir po tokių Maskvos 
didžiųjų dienraščių pareiškimų, 
reiškiančių ne ką kita, kaip bolše
vikų vyriausybės nusistatymą, Va
karai raminasi, kad taikos ir susi
tarimo viltys nėra dar užgęsusios. 

Mirė Stalino konkurentas
ELTA. — Kelias savaites prieš 

Stalino mirtį Paryžiuje mirė pasi
žymėjęs gruzinų politikas Noah 
Jordania, kurį gerbė įvairių pažiū
rų gruzinai. Jis yra ilgą laiką bu
vęs gruzinų socialdemokratų vadas, 
o Gruzijai pasiskelbus nepriklau
soma, Jordanija 1918 m. ■’tapo jau* 
nos Gruzijos valstybės prezidentu. 
Jam bevaldant, kraštą paliko Sta
linas su savo draugais, o paskiau 
įsiveržusi raudonoji armija ginklu 
užgniaužė Gruzijos laisvę. Jorda
nia su savo bendradarbiais toliau 
vedė kovą su bolševizmu ir paver
gėjais iš Paryžiaus. Jam buvo taip 
pat svetima vokiečių Rytų politika. 
Jordanija niekad netikėjo nacių po
litikos tikslų garbingumu. Jo mir
tis plačiai paminėta tremtinių.

venamų kraštų žmonių kalba bei 
savo asmenines pažintis ir įtaką.

šiuo metu mums svarbiausia, 
kad laisvasis pasaulis nebūtų bol
ševikų dar kartą apgautas ir suk
laidintas. Ypač mums svarbu, kad 
visame pasaulyje susidarytų vie
ninga nuotaika pateikiant Sovie
tams griežtus reikalavimus PIRMA 
PAŠALINTI SOVIETŲ SMURTO 
PASEKMES, vadinasi — pasitrau
kti iš Lietuvos ir kitų jų paverg
tų tautų žemių, ir TIK PASKUM 
KALBĖTI APIE TAIKĄ.

Šiame žygyje testiprina mus, te- 
priduoda mums ryžto ir ištvermės 
kovoje dėl Lietuvos laisvės ir teisių 
šie Baranausko žodžiai:

Kad tu, gude, nesulauktum, 
Nebus, kaip tu nori.
Bus kaip Dievas duos, 
Ne tavo užmačiai nedori.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠ
LAISVINIMO KOMITETAS

VOKIETIJA 
SVYRUOJA

BONNA. — Vakarų Vokietijos 
aukštieji parlamento rūmai bun
desratas, atsisakė aprobuoti Euro
pos Gynybos Sutartį. Neseniai že
mieji parlamento rūmai, bundes- 
tagas, buvo nusprendę tokią su
tartį ratifikuoti. Tuo tarpu bun
desratas, nepaisydamas kanclerio 
Adenauerio prašymo, 20 balsų pri
eš 18 balsų nusprendė šios sutar
ties ratifikavimo sprendimą atidė
ti tol, kol Vakarų Vokietijos kon
stitucinis teismas neišspręs šios 
sutarties konstitucingumo klausi
mo. šis bundesrato nutarimas 
trukdo V. Vokietijos įtraukimui į 
bendrąją Europos gynimo schemą.

KILMINGOJO TITU- 
LAS W. CHURCHIL- 
LIUI

LONDONAS. — Anglijos kara
lienė Elžbieta II pakėlė ministerį- 
pirmininką W. Churchillį į kilmin
guosius, suteikdama jam aukščiau
sią kilmingumo laipsnį — Order 
of the Garter. Nuo dabar jis toliau 
vadinamas Sir W. Churchill. Ry
šium su šiuo apdovanojimu, spau
doje komentuojamas šis įvykis ir 
ta prasme, kad sir W. Chu r chillis, 
kuris šiuometu jau yra susilaukęs 
78 metų amžiaus, netrukus visiš
kai pasitrauks iŠ politinio darbo. 
Apie jo pasitraukimą iš politinio 
gyvenimo jau kalbama nuo seniau. 
Samprotaujama, kad jo vieton 
konservatorių partija iškels dabar
tinį Anglijos finansų minister! 
Butlerį.

STIPRUS PUOLIMAS 
INDOKINIJOJE

LONDONAS. — Pastaruoju me
tu komunistai sukilėliai pradėjo 
smarkų puolimą Indokinijos va
karuose, siekdami užimti svarbią 
Laos sritį. Komunistai puola tri
mis kryptimis. Jie jau užėmė Sam- 
neusa vietovę, kurią prancūzai ne
seniai evakuavo. Prancūzai sten
giasi sulaikyti besiveržiančius ko
munistus oriniais puolimais. Per 
savaitę Laoso užėmimo operacijas 
dar labiau suaktyvinę, komunistai 
daugelyje vietų atkirto ir apsupo 
prancūzus. Atrodo, kad Laoso pro
vincija komunistų bus neišvengia- 
mai užimta.

MIN. BALUČIO NOTA
D. BRITANIJOS 

VYRIAUSYBEI
ELTA. — Šiomis dienomis, kaip 

tenka patirti, Lietuvos Ministeris 
Londone ryšium su vadinamąja 
naujosios Sovietų vyriausybės 
“taikos politika” įteikė britų vy
riausybei notą. Kaip jau žinoma, ji 
buvo pradėta Malenkovo pareiški
mu, padarytu š. m. kovo 15 d., ku
riame jią pasisakė, kad Sovietų 
taikos politika esanti pagrįsta kitų 
kraštų teisių respektavimu bei tar
ptautinių sutarčių gerbimu. Lietu
vos žmonės sveikintų tokius parei
škimus, jeigu Sovietų vyriausybės 
žodžiai būtų paremti ir veiksmais. 
Lietuvos atžvilgiu tokiais veiks
mais galėtų būti tik sulaužytų su
tarčių ir Lietuvos suverenumo at
statymas bei jai padarytų skriau
dų atitaisymas.

SUSIRINKO ATLANTO 
TARYBA

PARYŽIUS. — Pereitą savaitę 
Prancūzijos sostinėn susirinko 
posėdžiams 14-lėDS NATO tautų 
atstovai. Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms atstovauti atvyko 
užsienio reikalų ministeris J. F. 
Dulles. Anglijos delegacijai vado
vauja finansų ministeris Butleris, 
užsienio spaudos spėliojamas 
Churchillio užvaduotojas. Atlanto 
Taryba, ryšium su triukšmingai 
aliarmuojama Malenkovo taikos 
ofenzyva, laikosi nuomonės, kad 
laisvųjų Europos thutų stiprinimas 
turi būti vykdomas toliau su nema
žinamu spartumu, paliekant atvi
ras duris taikos daryboms su So
vietų Rusija, jei toji tikrai tokios 
taikos siektų. Savo posėdžių metu 
Atlanto Taryba priėmė 317 mili
jonų sąmatos planą, pagal kurį 
įvairiose Europos vietose bus sta
tomi aerodromai ir įrengiami kiti 
kariniai įrengimai. JAV užsienio 
reikalų ministeris Dullęs Paryžiu
je pareiškė: “Mes nęapleisime sa
vo darbo dėl tų kelių trupinių, ku
riuos Sovietai mums numetė”.

ANZAC DIENA
SYDNĖJUS. — Šįmet Anzaco 

Diena visoje Australijoje buvo at
švęsta sukaktuvių dieną — balan
džio 25-tą. Sydnėjuje paradavo apie 
40000 kelių paskutiniųjų karų da
lyvių, kurių tarpe ir lenkai, grai
kai bei kitų tautų kariai, kariavę 
paskutiniame kare* Alijantų pusė
je. Paradą Sydnėjuje stebėjo apie 
500000 žmonių. Būdinga naujiena 
buvo tai, kad parade dalyvavo ir 
turkų karininkai, atvykę Anzaco 
Dienai iš Korėjos karo lauko. Tur
kai anuomet, kai vyko Gallipolio 
mūšis, buvo australų ir naujaze- 
landiečių priešai. Anzaco Diena vi
soje Australijoje yra virtusi labai 
gražia ir įspūdinga tradicija pa
gerbti įvairiuose karuose kritu
siuosius.

ATVYKO GEN. 
GUBERNATORIUS

CANBERRA. — Maršalas sir 
William Slim, naujai paskirtas 
Australijos generalinis gubernato
rius, jau atvyko i Australiją. Nau
jasis generalinis gubernatorius, 
Anglijos karalienės vietininkas Au
stralijoje, savo pareigoms bus iš
kilmingai prisaikdintas Federali
nio parlamento posėdyje gegužio 
8 d. Dabartinis gen. gubernatorius 
sir W. McKell, kilęs iš Redferno, 
vargingiausio Sydnėjaus priemies
čio, ir per darbiečių partiją prasi
mušęs iš garvežio mašinisto profe
sijos, Reinu j pensiją.

Nskikia•
šeštosios skilties komentatarius, 

susilaikydamas nuo savų paaiški
nimų, pateikia tokią V. 2. parašy
tą vieno veiksmo tremties gyveni
mo dramą. —

NAUJOS BENDRUOMENĖS 
VIRIMAS MELBOURNE

Ponas Vaciunė, virėjo uniformo
je, viena ranka rykšte maišo ka
tile naujų barščių komponentus, 
gi antra laisto tuos komponentus 
derva.

Rykštės skystyje barščiai gami
nami iš Melbourne Lietuvių Ben
druomenės pirmininko, LKF Aus-; 
trail jos Apygardos pirmininko, 
Melbourne klebono, Mindaugo In
stituto rektoriaus, Skautų vadei-' 
vos, Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų dalyvių ir kitokių Melbourne 
prieskonių.

Kažkodėl LKF Australijos Apy
gardos pirmininkas padėtas kati- 
lan galva žemyn, tuo tarpu kai 
Instituto rektorius galvą aukštyn 
ir visai arti katilo briaunos.

Naujų barščių gamybos receptu 
susidomėjimas gana didelis. Yra 
kaikprių neaiškumų,o todėl ^žiūro
vai pateikia Vaciunei kai. kuriuos 
klausimus.
Stebėtojas: — Ponas Va- 

ciune, kodėl tamsta LKF pirminin
ką panėrei į katilą galva žemyn?

Vaciunė: — Matote, tasai 
tipas yra pate neramiausias iš 
visų barščių komponentų*, jisai 
gyvas, trauk jį devyni, 
kaip žuvelė, ir gali kartais, kitaip 
padėjus, išlysti iš katilo. Atsargos 
dėlei aš jį galva ■ dugnan/^

Stebėtojas; — Na,o rek
toriaus pozicija? . . .

Vaciunė — Matote tamsta, 
tasai tipas yra pats didžiausias 
Melbourne rėksnys (iš profesijos) 
ir kai jis pradeda spiegti ar pros 
barščius burbulus leisti, tai mano 
švelnios ir ilgos ausys negali to 
pakelti. Tada jau geriau mesti jį 
lauk iš katilo. Jo balsas labai ne
muzikalus.

Stebėtojas: — O Lietuvos 
Nepriklausomybės kovotojus ko
dėl tamsta sukrovei į katilą?...

Vaciunė: — Juos turiu taip 
pavirinti, kad ant visados atai- 
norėtų Vasario 16 proga kalbėti.

Stebėtojas: — O jei ponas 
rektorius išsirėks tos jūsų buizos? 
... Ką jo vieton jūs dėsite?

Vaciunė: — šviesininkus, 
nes aš visom pažiūrom ir partijo- 
m esu lygus, o be to esu išmintingai 
apolitinis.

Stebėtojas: — O kas tą 
visą jovalą išsrėbs?

Vaciunė: — AŠ pats.
Stebėtojas: — Ačiū už 

išsamią informaciją.
(Uždanga pamažu nusileidžia)

•
Mūsų Pastogės skaitytojas B. 

Petkevičius iš Kensingtono, Vic., 
mokėdamas laikraščio prenumeratą, 
kartu su australiškais svarais pri
dėjo ir laišką Redakcijai, kuriame 
taip rašo: *

“Mano manymu, jeigu kokie “po
nuliai” nori per laikraščius pasikal
bėti ar ką išsiaiškinti, tai tegu ap
simoka kaip už skelbimų eilutes, 
tai toukart būtų galima atskirą 
priedą prie laikraščio atspausdin
ti ir bus viskas tvarkoj”.

Pagal šį labai protingą pasiū
lymą, taikant Mūsų Pastogės skel
bimų kainas, p. J. Valys turėtų už 
savo pasikalbėjimą su p. V. P. Rau- 
linaičiu sumokėti £33.19.6., o P« 
Raulinaitis savo konstitucijas tu
rėtų apmokėti £37.16.0. Tokiu atve
ju tikrai visi turėtume naudos.

1
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I SMUKIMAS POST ALINO
Stalino įnirtis ne tik moralinės 

turi reikšmės, ne tik patenkina do
ri). žmonių teisingumo jausmą; ji 
taip pat yra svarbus politinis įvyJ 
kis, kurs ilgainiui turės Sovietų 
Sąjungai ir komunizmui sunkių 
pasekmių. Pirmiausia, jis sudaro 
didelę spragą sovietų valstybės ir 
bolševizmo vadovybėje, nes jeigu 
Stalino bendradarbių tarpe su Ma- 
lęnkovu prieky ir yra, tokių pat, 
kaip jis, aršių komunistų, prity
rusių žmogaus, persekiojime bei 
žudyme, tai, vis dėlto, nei vienas 
jų neturi to prestižo bolševikų 
tarpe, kuri turėjo miręs Kremliaus 
diktatorius. Kad toji spraga pa
liečia sovietų vyriausybės ir iš viso 
santvarkos lygsvarą, parodė net ir 
bendras Maskvos vyriausybės, 
komunistų partijos ir vyriausiojo 

' Sovieto atsišaukimas, kuriame 
aiškiai jaučiama baimė, kad, Sta
linui mirus, gali būti sutrikimų 
valdžios ir partijos veikloje. Nėra 
abejojimo, kad sovietai metų meta
is ruošėsi prie Stalino mirties ir 
iš anksto nustatė priemones, pa- 
vartotinas jai įvykus. Ir, vis dėlto, 
tam momentui atėjus jie pasijuto 
netikri, nes sovietų valdovai ne
gali pasitikėti nei savo pavergto
mis masėmis, nei vieni kitais savo 
tarpe.

Dabartinė padėtis Kremliuje yra 
labai panaši į tą, kuri buvo susida
riusi mirus Leninui. Ir tada, paly
ginsimai- mažai žinomas bolševi
kas, Stalinas, — Lenino įpėdiniu. 
Ir tada pradžioje apie įpėdinį neva 
vieningai susibūrė seni Lenino 
bendradarbiai. Bet kaip pasibaigė

LIETUVOS DIPLOMATUOS. 
ŠEFO STASIO LOZORAIČIO . 

PAREIŠKIMAS.
PERDUOTAS PER RAQIO

toji vienybė? Koks buvo Lenino 
bendradarbių likimas? Kamenevas 
buvo sušaudytas. Zinovjevas su
šaudytas, Bucharinas sušaudytas, 
Trockis nužudytas, Rykovas su
šaudytas, Jenukidze sušaudytas, 
vyriausi Čekistai Menžinskis, fe- 
žovas ir Jagoda nužudyti, raudo
nosios armijos maršalai Tuchače- 
vskis, Jegorovas ir Bliucheris suš
audyti. Šitaip žengdamas per savo 
sėbrų lavonus, Stalinas pasiderė 
vieninteliu sovietų valstybės dik
tatorium ir ant lavonų išugdė savo 
autoritetą komunistų tarpe. Šito
kiu keliu turės eiti Malenkovas ar 
kitas kuris bolševikas, jei norės 
būti ne tiktai formaliu, bet ir 
faktinu Stalino įpėdiniu.

Bet yra ir kitų svarbių 
aplinkybių, kurios padaro ne
tikrą Sovietų Sąjungos pasto
vumą ir ateitį. Vykdydamas ko
munistinio imperializmo politi
ką, Stalinas turėjo neatsargumo 
smurtu įjungti į Sovietų Sąjungą 
ar šiaip užvaldyti daug milijonų 
žmonių, daug svetimų tautų, kuri
os kaip ir lietuvių tauta, trokšda
mos ir siekdamos atgauti savo ne
priklausomybes, yra suinteresuo
tos sovietų valstybės žlugimu. Jisai 
iššaukė skilimą net pačių komu
nistų eilėse ir atsiradimą Tito, 
kuris randa pasekėjų tiek Europos, 
tiek Azijos komunistų tarpe, ir 
kovoja prieš Maskvą, silpnindamas

VARGO
Vakarų Vokietijoje, 7 klm. nuo 

Oldenburgo miesto, yra Wehnen 
kaimas, kuriame Hitlerio val
džios laikais, «buvo įrengtas mo
komasis aerodromas ir prie jo-pa
statyta dešimta medinių barakų. 
Po karo čia rado prieglaudą lietu
vių ir latviiį pabėgėliai. Vėliau lat
viai iškeldinti kitur, o į jų vietą iš 
kitų stovyklų sukeldinti lietuviai. 
Taip susikūrė ir ligi šiol išliko vi
enintelė grynai lietuvių stovykla 
Vokietijoje.' Pernai -metais vokiečių 
vyriausybė suteikė jai, kaip didži
ausiai lietuvių stovyklai Vokietijo
je, Lietuvių Kolonijos teises ir 
įteikė Kolonijos Valdybai oficialų 
antspaudą.

Dabartiniu metu Wehnen Lietu
vių Kolonijoje gyvena 430 žmonių. 
Dauguma jų emigracinių komisijų 
pripažinti netinkami emigracijos 
reikalavimams. Jie yra Tbc ligo
niai, kiti chroniškai sergantieji, 
dar kiti įvairūs invalidai ir naš
lės su mažais vaikais. Visi turi

tuę tarptautini ir ruęų komuniz
mą. Stalinas saro melo bei smurto 
politika izoliavo Sovietų Sąjungą 
nuo civilizuotojo pasaulio, privertė 
demokrattaer valstybe* apsigin
kluoti ir s (įkėlė Vakaruose didelę 
neapykantą sovietams, šitoks yra 
Stalino politikos balansas tarptau
tinėj srity. Jis parodo, kad Sovietų 
Sąjungą yra peržengusi tarptauti
niuose santykiuose savo galios 
kulminacinį punktą, kurio ji buvo 

, po karo pasiekusi, ir pradeda 
, smukti. Sovietų okupuotose žemėse 
, bolševikai turi priemonių terorui 
, vykdyti ir jį be atodairos vykdys. 
, Mūsų tautai krašte *vis dar reikia 
. didelio atsargumo, kad apsaugotų 
, savo gyvybę ir vengtų priešlaiki- 
. nių aukų.,

Stalino mirtis yra didelis teigia- 
j mas politinis įvykis. Jeigu civili- 
. zuotasis pasaulis jį tinkamai iš

naudos, jis galės prisidėti prie
j Sovietų Sąjungos smukimo proce

so ir palengvinti lietuvių tautos į pragyventi iš gaunamos bedarbių 
troškimo įvykdymą — Lietuvos | ar viešosios globos pašalpų, kurias 
nepriklausomybės atstatymą. moka darbo įstaigos ar valsčių ir

HARMONIJA IR JOS ARDYTOJAI

DIENOS BULVIENOSE

bOLt OtSTRt 0UTORS !
B H WINN PTY LTP. CAMPERPQ\yN NS.W.

IŠTRAUKA Iš TOKIO PAVA
DINIMO PROF. STEPONO KO
LUPAILOS STRAIPSNIO, TIL- 
PUSIO “LIETUVIŲ DIENŲ S.M.

KOVO MĖN. NUMERYJE
— Mūsų visuomenė gali būti 

palyginta su simfoniniu orkestru. 
Tragiškas likimas, laimės bei ne
laimės sujungė mus į vieną darnų 
vienetą. Mūsų tikslai bendri,, pa
našūs rūpesčiai, tos pačios viltys, 
nors pažiūros bei simpatijos gal ir 
yra kiek skirtingos. Orkestro diri
gentas — mūsų spauda: 
visuomenės nuomones ir 
ja nuotaikas.
Pripažinkime, kad mūsų

neblogai atlieka savo programą. 
Po visų smūgių ir nelaimių esame 
sveiki, fiziškai nei dvasiškai nepa- 
lūžę, darbštūs ir sąžiningi, gražiai 
atliekame istorinę savo misiją ir 
stengiamės tinkamai atstovauti nu- 
kryžiuotajai tautai. Esame vienin
gesni ir demokratiškesni, negu 
kad buvome anksčiau, laisvojoje 
tėvynėje. Ir mūsų spauda stengiasi 
laikytis atitinkamoje aukštumoje.

Ne be to, mūsų tarpe pasitaiko

ji reiškia 
reguliuo-

orkestras

miestų valdybos. Ta pašalpa yra 
tokia menka, kad didesnės šeimos 
rimtai turi susirūpinti, nors ir. pus
badį gyvenimą, pratęsti. Iš tų pa
šalpų apie rūbų ar kitų stambių 
daiktų įsigijimą negali būti ir 
kalbos. Todėl rudenį po apylinkės 
kaimo laukus matosi būreliai iš
vargintais veidais žmonių ir paau
glių vaikučių su krepšeliais ir 
maišeliais berenkančių nupjautuose 
ražienose užsilikusių javų varpų 
ar bulvienose besikrapštančių ir 
ieškančių pasislėpusių bulvių, kad 
galėtų pagerinti tą savo varganą 
būklę. Kasdieną matos netik pa
jėgesnių, bet ir nuo gyvenimo 
amžiaus sulinkusių senelių, trauk
iančių ant vaikiškų kaimo ratukų 
glėbį šakų iš netolimo miškelio, 
arba našlė moterėlė ant pečių ne
šant glėbį žabų, pašildyti vėjo per
pučiamą barako kambarėlį, kuria
me laukia koks trejetas ar ketver
tas pusalkanių vaikučių grįžtančių 
savo mamytės.

Klimatas čia labai nesveikas. 
Kuro kiek reikalinga iš gaunamų 
pašalpų neįmanoma prisipirkti, to
dėl ieškoma išeities netolimame 
miškelyje.

Kol buvo vaikų darželis, maža
mečiai vaikučiai būdavo atiduoda
mi pusdieniui į darželį, kur šiltoje 
patalpoje praleisdavo laiką. Ten 
priedo gaudavo priešpiečiams bon- 
kutę pieno ir bulkutę. Būdavo ir 
mamytės bent kelias valandas be 
rūpesčio, o vaikučiams būdavo ma
lonu ir naudinga. Tačiau nuo 1953 
m. vasario mėn. 1 d. darželis ne
veikia, nes iš BALFo gautos lėšos 
vaikų darželio išlaikymui pasibai
gė, o naujų lėšų iš niekur nenuma
toma, nors darželio išlaikymas mė
nesiui sudaro tik 150 DM išlaidų.

Paskutiniuoju laiku, jei pasitai
ko gauti iš užsienio nuo geraširdžių 
giminių ar draugų siuntinėlis, tai 
tikra sensacija. Visa viltis yra 
BALFas. Be jo paramos tikrai 
būtų skurdas ir jau nevienam var
gšui jis nušluostė tremties ašarą. 
Praėjusią vasarą lankantis BALFo 
pirmininkui prof. dr. kan. Končiui 
Vokietijoje, jo patvarkymu išrink
ta BALFo šalpos Komisija, kad

Šalpos Komisija. Joa siuitą su- ' 
daro: pirmininkas Vincas Vasili
auskas, vicepirmininkas Jonas ; 
Gustainis, sekretorius Fricaa Sku
teris, kasininkas Petras Kleinattis 
ir sandėlininkas Vaitiekus Fedwa- : 
vičius. ši komisija priima gerybių 
siuntas ir stengiasi paskirstyti ' 
kuo tiksliausiai ir sąžiningiausiai 
labiausiai pašalpos reikalingiems. 
Didelė padėka tenka broliams 
lietuviams Amerikoje, kurie savo 
aukomis per BALFą mums padeda.

NAUJA MĖNULIO NUOT
RAUKA

paa-

mė- 
turi

Česlovas Grincevičius

VIDURNAKČIO VARGONAI
— Semper accidit id quod non 

speraverimus, dažnai atsitinka 
tai, ko nesitikime, — prisiminė dar 
iš mokyklos laikų posakį ir jį kelis 
sykius lotyniškai pakartojo, o pa
skui niekaip negalėjo to sakinio iš 
galvos išmesti.

O vargonai vis grojo, ir klebo
nas negalėjo užmigti, nežiūrint, 
kad jam rami muzika niekad ne
kliudydavo miegoti. Vargonus, be 
to, jis ypatingai mėgo. Ilgai var
tėsi čia ant vieno, čia ant kito šo
no, kelis sykius skaičiavo iki šimto, 
bet užmigti negalėjo. Vargonai lio
vėsi groti ne iš karto, bet paleng
va dienai auštant.

Kai į miegamąjį prasiskverbė 
pirmieji tekančios saulės spindu
liai, klebonas pakilo iš lovos ir 
apsivilkęs išėjo pro duris. įėjęs į 
šventorių, patampė visas baž
nyčios duris ir, radęs jas dar 
užrakintas, ilgai vaikštinėjo ap
linkui.

Po pamaldų pats nuėjo pas 
Danielių.

— Meldžiamasis, susimildamas, 
kas gi pačiam pasidarė? Tik jau 
nežiūrėk taip išskėtęs akis į mane 
ir nemėgink gintis, tas tau nepa
siseks. Naktimis vargonuoti drau
džiu! štai.kas yra.

— Stebuklus pasakojate, kle
bone! Kas gi galėjo prieiti prie 
vargonų?| A a Pata mokykloj 
užsibuvau iki po vidurnakčio, grį
žau, atsiguliau ir nič nieko negir
dėjau. Šaudyt tai šaudė kažkas už 
Nevėžio, taip porą kartų: “bum, 
bum”, paskui antrą kartą vėl tas 
pats.

— Ką tu tuo nori pasakyti? Gal 
manai, kad aš patikėsiu vaiduokli
ais, ar gal koks nabašninkas kėlėsi 
iš karsto ir grojo vargonais, ar aš 
neskiriu tavo “bum, bum” nuo 
grojimo?

Ęlebonas buvo kietas ir nesidu

oda vo perkalbamas. Kaip jo vado
vas, priminęs dar kelias vargoni
ninko silpnybes, jį išbarė, neleido 
jam kalbėti ir paliko sumišusį.

Išsikvietęs zakristijono vaikus, 
kurie, paprastai, mindavo vargo
nų dumples, juos išklausinėjo. 
Šie sakėsi ramiai miegoję, niekas 
jų nežadinęs ir iš viso nieko jie 
negirdėję; be jų, didžiavosi, niekas 
kitas taip dumplių minti ir nemo
kąs.

Senelis grįžęs klebonijon, pir
miausia nuėjo į virtuvę ir sutikęs 
Zuzaną ją paklausė:

— Ar šiąnakt nieko negirdėjai?
— Pone karaliau, tai ir vėl kas 

nutiko? Girdėt tai nieko negirdė
jau. Be to, kiek čia tos nakties. 
Per dieną tiek prisibėgioju, kad 
užmiegu nespėjusi nuvirsti į lovą.

— Taip, tau galėtų iš armotų 
šaudyti po langu, galėtų bažnyčia 
į kambarį įvirsti, tai ir tada tu 
nieko negirdėtum.

— Tai kas gi atsitiko? Ar su
degė kas, ar ką naktį išnešė? — 
išgąstingai susirūpino geroji mo
teriškė.

— Šiąnakt vėl kažkas bažnyčio
je vargonais grojo. Dėl jų ir už
migti negalėjau. — klebonas sten
gėsi kiek galėdamas ramiau paaiš
kinti.

— Na, kas gi kitas, jei ne Da
nielius! Tai pabalda! — jai at
rodė viskas aišku.

— Ne, gal ir ne jis. Prisieki
nėjo nieko nežinąs.

— Gal vėjas naktį kamine stau
gė prieš oro atmainą.

— Naktį jokio vėjo nebuvo.
— O gal naktigoniai dainavo?
— Ar aš neatskirčiau dainavimo 

nuo vargonų?®
Moteriškė nieko daugiau neklau

sinėjo, tik krūptelėjo prisiminimi 
vaiduoklius, kurie gal jau ir čia 
atsibastė. Primintų reikalą baž

kai kurių nesutarimų, lyg dison
ansų visuomeninio gyvenimo sim
fonijoje. Vieni jaudinasi, kad kaž
kur svajojama atgaivinti senovės 
pagonių tikyba, kiti būgštauja kad 
kas nepasiskelbtų diktatorium, tre
ti kelia triukšmą dėl prarasto 
Lietuvos aukso fondo. Tai vėl 
kurios partijėlės ar grupelės vadai 
nebepasidalija vadovybe ar vieto
mis prie stalo, ir kelia savo rie
tenas spaudoje, nors jos visuome
nei visai neįdomios.

Tokie disonansai nėra malonūs 
klausytojų ausiai, tačiau ne visi 
esame tiek jautrūs. Ką padarysi, 
sakoma, gal be tų smulkių intrigų 
neįmanomas rimtesnis darbas. O 
pavydas — mūsų tautinė liga!

Deja, kartais .pasipainioja mūsų 
orkestre ir tokių svečių, kurie har
moniją paverčia kokofonija. Kiek
vienoje visuomenėje gali pasitai
kyti ligūstai nervingų, netekusių 
uvasinės pusiausvyros asmenų. Ga. 
Ūe nėra pavojingi aplinkumai, bet gautos gerybės būtų tikrai teisin
iu nedera leisti prie viešosios tri įgai ir reikalingiems išdalintos, 
lūnos, jiems ne vieta simfoniame šiems 1953 metams perrinkta Weh- 
)rkestre. — |nen lietuvių kolonijos BALFo

km.
net

lai-

nyčią iš naujo pašventinti, juk tas 
nepakenktų, jei ir nieko nebūtų, 
bet, nujausdama nepalankų atsa
kymą, nuo savo pasiūlymo susilai
kė.

Klebonas pravaikštinėjo kažkur 
visą dieną, net nė pietų neparėjęs. 
Vakare, kai bažnyčios varpas pa
šaukė maldai ir poilsiui, jis pajuto 
baimę to, kas gali vėl pasikartoti.

— Argi ir šią naktį? . . .
Naktį skaitė ilgai, kol miegas 

jį visai suėmė. Senelis norėjo ne- 
pabusdamas išmiegoti iki ryto ir 
negirdėti šių neprašytų vargonų.

Bet likimas klebonui nebuvo la
bai ■ palankus. Dar miegodamas 
sapne regėjo savo bažnyčią pilną 
žmonių, kaip per Apvaizdos atlai
dus,o vargonai gaudė taip garsiai, 
kaip dar niekad, ir jais grojo ne 
Danielius, bet šventasis Mykolas.

— Ką turi bendro šv. Mykolas 
su vargonais? Jo reikalas dangaus 
kariuomenės legijonus tvarkyti ir 
saugoti rojų nuo tamsiųjų dvasių, 
— kilo pirmoji mintis seneliui, 
kaip tik jis pabudo.

— Viešpatie, ir vėl vargonai!
Greitai nusimetė antklodę, susii

eškojo apsiaustą, įsiavė šliures ir 
pasiėmęs lazdą išėjo pro duris. Keli 
žingsniai per darželį, ir jis švento
riuje.

— Aš pats su juo pasikalbėsiu, 
kuris čia taip pamėgo mūsų var
gonus.

Nuo aukštų tonų net medinės 
bažnyčios sienos virpėjo. Ir peda
lai buvo girdėti. Išskyrė net atski
rus registrus.

— Rodos, girdžiu Bacho fugą? 
įjungė “tremolo”, taip,o dabar vi
sais “tutti”. Na, to ir betrūko, 
kaip per vestuves maršą užplėšė. 
Kad tu kur atšaltum!

Durys į vargonus buvo užrakin
tos.. Taip pat rado užrakintas ir 
visas kitas duris.

— Užrakino ir raktą išsitraukė, 
nelabasis.

Iš šventoriaus klebonas pasuko 
į kitoj pusėj bažnyčios stovėjusius 
parapijos namus. Namų durys bu
vo iš vidaus užkabintos. Priėjęs 
prie vargonininko lango, į jį smar
kiai pabeldė. Iš karto niekas ne
atsiliepė, ir klebonas širdy džiaugė
si, kad Danieliaus.kambary ir nėra 
ir kad jis, vadinasi, ten ir groja.

— Kas ten? — ir pasirodė pro 
stiklą pilkas Danieliaus veidas.

Sis atsiliepimas senelį naujai 
išgąsdino, ir jis iškart nesusigrai- 
be nė kas atsakyti. Vadinas, atsi
rado kažkoks slapukas, kuris ten 
ir drasko vargonus naktimis.

— Girdi? Vargonai groja! Bė
kime į bažnyčią!

Danielius atidarė langą.
O vargšas klebonas! Turbūt, jo 

žodžius nugirdo naktibalda vargo
nininkas, tas nekviestasis, ir lio
vėsi grojęs. Danieliui taip ir ne
teko jų išgirsti.

Klebonas su Danielium pasiėmė 
po žvakę ir raktus ir įėjo į baž
nyčią, užlipo prie vargonų. Viduje 
buvo neišpasakyta tyla. Girdėjo 
tik savo alsavimą ir sieninio laik
rodžio stuksenimą. Juodu patys 
atrodė lyg vaiduokliai.

Vargonų klavitūra buvo užda
ryta, gaidos nepaliestos. Atidarė 
gaidų spintą, žiūrėjo į vargonų 
vidų, išvaikščiojo visus kampus ir 
nieko neradę tylėdami nulipo. Kle
bonas buvo prislėgtas. Jis tikėjosi 
užtikti nors kokius įsibrovėlio pė
dsakus. Dabar ims visi sakyti jį 
1 senatvę pamišus.

Danielius suprato sunkią kle
bono nuotaiką ir jį palydėjo į jo 
kambarį. Dalindamiesi jaunystės 
prisiminimais, abu prasėdėjo iki 
ryto.

Klebonui vargonai neišėjo iš ga
lvos visą dieną, ir jis nieko 
negalėjo dirbti. Vakare vėl atėjo 
Danielius, ir buvo sutarta, kad 
jis nakvos klebono kambary ir gal 
tokiu būdu išgirs paslaptingą vi
durnakčio muziką.

Pramiegojo Danielius pas kle
boną visą savaitę, bet jam nė kar
to nepasisekė kas nors išgirsti. 
Kai klebonas jį pažadindavo, var
gonai nutildavęs kai abu prasė
dėdavo visą nakių akių nesumer
kę, vargonai neišdrisdavę groti.

— Tai balsas iš anapus, — sykį 
pasakė Danielius Zuzanai. — Tik 
tu nieko jam apie tai nesakyk, 
nesiginčyk ir jo neklausinėk. Ne- 
sudrumsk jo gal jau paskutinių 
dienų su mumis.

Senelis per šias dienas sublogo 
sulyso, nusikamavo. To, kas dėjo
si naktimis^ negalėjo pernešti,o 
kai jam buvo pasiūlyta išvažiuoti 
pasilsėti kur į kaimą ar į kitą 
parapiją, atsisakė.

— Esu vienas parapijoj.O jei 
kas šauktųsi kunigo? Piemuo nuo 
savo avelių negali pasitraukti nė 
valandėlei. 1

Vieną rytą senelis jau nekėlė ir 
Danieliui tarė:

— Pasiųsk ką nors pas Josvab- 
nių kanauninką. Pasiilgau aš jo, 
duselės. Tik jam ir galiu atidengti 
savo gyvenimo silpnybes. Ką gali 
žinoti, kada reikės Jam patiekti 
gyvenimo apyskaitą.

Danieliui nebuvo reikalo nak
voti pas kleboną:

— Savo geriausią bičiulį dabar 
aš pasaugosiu, — sakė kanaunin
kas.

Firmąją naktį klebonas ramiai 
miegojo ir vargonų negirdėjo, bet 
antrąją karščiavo, blaškėsi ir šau
kė gryno oro. Staiga sušuko:

— Kanauninke, broli, ar girdi? 
Girdi? Tai mūsų vargonai.

— Girdžiu, girdžiu, — ramino 
kanauninkas.

— Bet ftkaip nuostabiai groja. 
Tokių bafeų, rodos, mūsų vargo
nai ir neturėjo? Matyt, Danielius 
slaptai juos įtaisė.O or matai kas 
groja? Ar matai? Ir vėl prie var
gonų sėdi šventasis Mykolas, ži
bančiais šarvais apsisiautęs. Sa
kyk, ar matai?

— Matau, matau. Taip, tai šven
tasis Mykolas.

Dr. Baade ir Dr. Minkowski, du 
vokiečiai astronomai, milžinišką 
Mount Palomar teleskopą nukreipė 
prieš mėnulį ir nufotografavo. Rei
kia pasakyti, kad Mount Palomar 
teleskopas naudojamas tik toli
miems žvaigždynams tirti. Nuo ši
to teleskopo mėnulis negali 
lėpti nė smulkmenų.

Astronomai nufotografavo 
nulio kraterį Flavius, kuris
250 km. platumo. Flavius kraterį 
supa 400 metrų aukštumo kalnai. 
Mažiausi mėnulio krateriai turi 
3 — 5 km. platumo. Atstumas tarp 
mėnulio ir žemės — 384,400 
Teleskopas mėnulyje parodo 
namo didumo daiktus.

Ligšiol mokslininkai mėnulį
kė negyvu pasaulu. Dabar nustaty
ta, kad ant mėnulio yra kažkokios 
atmainos, kurios primena mūsų 
žiemą ir vasarą. Mėnulis turi tam 

i tikrą atmosferą, kurios tankumas 
dešimtį tūkstančių kartų mažesnis 
kaip žemės atmosferos. Mėnulio “o- 
ras” sklaido saulės šviesą ir sudaro 
prieblandą.

Kraterių srity yra kažkokie, dar 
neišaiškinti, reiškiniai: ten pasirei
škia tamsios dėmės, kurių didumas 
kiekvieną mėnesį kinta. Dėmių for* 
ma irgi kinta. • Poliarinėse menu* 
lio srityse šitos dėmės nepasirodo. . 
Galimas daiktas, kad tai surišta 
su primityvia ir labai atsparia mė
nulio augmenija, kurios ritmaMg 
kinta per 14 dienų. Mėnulio p avi m® 
šiuje pasirodo ir debesys, žinomafi 
labai skysti. Bet jie pastebimi tik 
tam tikrose mėnulio srityse. Atsi
žvelgiant į tai, kad ligšiol mažų 
teleskopų pagalba ištirta tik maži 
mėnulio plotai, Palomar telesko
pas dar duos didelių atradimų mė-
nulyje.

— Ir kiek žmonių prisirinko į 
bažnyčią! Tik negaliu suprasti, 
ko jiems reikia? Juk ne atlaidai, 
šventą Oną jau atšventėm ... Ir 
didžiojo altoriaus žvakės jau už
degtos,o aš čia dar guliu. Leisk, 
kanauninke, ką darai! Juk man 
reikia į bažnyčią.

— Nieko, palauks.
Senelį pavyko šiaip taip nura

minti, ir jis užmigo. Kanauninkas 
dar ilgai prie jo sėdėjo. Paskui 
pajuto, kad jis gerokai pavargta, 
ir jį suėmė miegas. Sėdėamas at
sirėmė į pagalvę ir užsnūdo.

Kai kanauninkas nubudo, buvo 
visai šviesu. Pirmiausia pamatė, 
kad klebono kambary nėra,o lova 
buvo net atšalusi. Tas kanaunin
ką išgąsdino, ir jis jautėsi blogai 
ėjęs slaugytojo pareigas. Vadi
nasi, seneliui vėl buvo karštis pa
kilęs, ir jis kur iškeliavęs. Greitai 
pažadino Zuzaną ir perbėgo visus? 
kambarius. Senelio nebuvo. Duris 
rado atrakintas. įsibėgus laukan 
tiesiai pasuko per šventorių į za
kristiją. Iš tolo pamatė duryse rak
tą, ir jį tas iš naujo išgąsdino. 
Įbėgęs į zakristiją nieko nerado, 
įpuolė į presbiteriją ir sustojo, lyg 
suakmenėjęs. Valandėlę neteko 
nuovokos, ir jį patį prakaitas iš- ■ 
mušė. Senelis, apsivilkęs liturgini-' 
ais drabužiais, baltu arnotu, bu-* 
vo parpuolęs ant kilimo prieš ai- ‘ 
torių ir atrodė sustingęs. Altori- ' 
aus žvakės baigė degti.

— Tai buvo jo paskutinės Miši
os, kurias šiąnakt atlaikė tiems, 
kuriuos pirmiau matė ir apie ku
riuos man pasakojo, — pagalvojo 
kanauninkas. — Bet jis paskuti- ” 
nę gyvenimo valandą buvo laimin
gas: juk jam vargonavo pats 
šventasis Mykolas.
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DAINA BE GALO
Ponas J. Valys straipsniu “Gau

do politikavimui progas “(M. P. 
207) atsiliepia daugeliu tuščių ir 
klaidingų teigimų į mano paaiški
nimus (M.P. 190) dėl jo padarytų 
užmetimų (M. P. 195—6). Visų jų 
neliesdamas, dėl laikraščiui bran
gios vietos, esu verčiamas, teisy
bės vardan,- pasisakyti dėl stam
besnių.

1. 1988 metų konstitucijos, anuo
metinės vyriausybės ir jos asmenų 
paniekinimas. Visai nematyti, kaip 
toji “konstitucija” buvo paniekin
ta ir išvis kaip galima bet kuriuos 
tekstus niekinti. Kuomi ir kur aš 
niekinau anuometinę vyriausybę 
ir jos asmenis, tai yra p. J. Valio 
paslaptis, nes jis nenurodo nei 
asmenų-, nei apie juos teigtų bet 
kurių, tuo labiau neteisingų faktų 
ar melagingų tvirtinimų. •

Minėta “konstitucija” galima 
laikyti nedaugiau kaip ano meto 
vyriausybės ir jos šalininkų poli
tinės programos ir pažiūrų į vals
tybės santvarką konkretiniu for
mulavimu. Ponas J. Valys turbūt 
atsimena, kokia tvarka buvo nus
tatyta Steigiamojo Seimo 1922 
metais priimtoje Valstybės kon
stitucijoje dėl jos keitimo ar papil
dymo; Toji tvarka reikalauja, kad 
konstituciją keisti ar ją 
papildyti gali tik Seimas 
trimis penktadaliais visų atstovų 
balsų- daugumos. Pakeitimą ar pa
pildymą- paskelbus jis turėjo būti 
atiduodamas spręsti tautai visuoti
niu balšavimo keliu, jei per tris 
mėnesius nuo jo paskelbimo die
nios to pareikalautų Respublikos 
Prezidentas arba viena ketvirta 
dalis visų atstovų arba 50 tūk
stančių turinčių teisę rinkti j 
Seimą (Vaite. Konst, str. 103). 
1938 metų “Konstitucija” nebuvo 
priimta šia tvarka, o vien jos pas
kelbimu A. Smetonos ir jo vyri
ausybės vardu, šis paskelbimas, 
suprantama, kaip priešingas kon
stitucinei santvarkai, nepadarė jos 
privaloma.

vyriausybės įvesta. Atsakymas 
aiškus — abi yra netikros. Bolše
vikinė santvarka, nekalbant net 
apie ją iš esmės, yra okupacinė, 
nedraugingos svetimos valstybės 
prievarta užmesta kraš
to administracija, palaiko
ma kariškos ir policinės jėgos bei 
teroro priemonėmis, tad apie ją 
neprisieina kalbėti.

A. Smetonos vyriausybė įvedė 
Lietuvoje autoritarinę santvarką, 
priešingą veikiančiai konstitucįjaį, 
ir nesuderinamą su tautos atstovi
mo ir demokratijos reikalavimais. 
Lietuvių tauta per savo atstovus 
Steigiamajame Seime nusistatė 
demokratinę valstybės valdymo 
tvarką ir pasilaikė teisę būti at
stovaujamai per jos pačios į Seimą 
renkamus atstovus, šie atstovai 
buvo renkami visuotiniu, lygiu tie
siu ir slaptu balsavimu, proporci
nga sistema, kad teisingai atsto
vautų tautos valiai. Tautos at
stovavimas buvo panaikintas 1927 
metais balandžio mėnesyje palei
dus Seimą ir naujojo nesušaukus, 
kaip to reikalavo konstitucija ir 
Seimo rinkimų įstatymas.

Autoritarinė tvarka tebuvo vien 
faktinis valstybės valdymas, ne
paremtas tautos valia. Todėl 
konstituciniai teisėta ir tikrojį 
santvarka Lietuvoje yra ir pasilie
ka toji, kuri buvo valstybės valdži
ai taikant ir saugojant 1922' metų 
St. Seimo priimtą konstituciją ir 
veikiančius įstatymus. Lietuvių 
tauta, atgavusi laisvę, bus kom
petentinga šią tvarką pasilaikyti 
ar įsivesti naują.

3. EGZILINĖ vyriausybė. — 
1950 metais Romoje VLIK’o pir
mininko M. Krupavičiaus ir dar 
dviejų VLIK’o narių pasikalbėji
mas su p. Lozoraičiu iš esmės ne
gali būti aptartas, neturint jo 
protokolų. Atrodytų, kad tuo pa
sikalbėjimu buvo norėta įtrautti 
p. Lozoraitį į sutartinę kovą už 
tautos laisvę. VLIKo pavedimu p.

L. sudaryta'vyriausybė būtų parei
nanti; iš> VLIKo kompetencijos,:o 
p» L. būtų buvęs vien jos pirmi
ninkas ar narys. Formaliai tokias 
pareigas minėti VLIKo atstovai 
galėjo pasiūlyti ne vien tik p. L., 
bet taip pat p. J. Valiui ir dau
geliui kitų asmenų, neturinčių jo
kių Kybartų aktų, kadangi būti 
Ministeriu Pirmininku ar vyriau
sybės nariu jokie specifiniai aktai 
nėra reikalingi.

Minėtas1 aplinkybes iškėlęs p. J. 
Valys pripažįsta, kad VLIKas 
yra šiuo' metu vienintelė politinė 
instancija', kuri gali imtis even- 
tualiniai- ir egzilinės vyrįausybės 
sudarymo.

4. Tvirtinimai apie įžeidimą. — 
Ponas J. Valys iš vėjo pagauna, 
kad aš teisinuosi dėl A. Smetonos 
įžeidimo. Toks teisinimasis yra 
negalimas, kadangi jokio įžeidimo 
net būti negalėjo, A. Sme
tonai esant mirusiam ir 
negalėjusiam dalyvauti mano pa
skaitoje. Pats įžeidimas yra gali
mas tik paliestojo asmens aky- 
vaizdoje ir apie tai tik tuomet yra 
pagrindo kalbėti, kada suin
teresuotas asmuo pasisako.

Atsiliepimas apie tiesiogiai aky- 
vaizdoje nepaliestą asmenį arba 
mirusį galėtų būti šmeižimas; 
šiuo atveju yra būtina sąlyga, 
kad būtų apie kitą asmenį tvirti
nama neteisingi ar pramanyti 
faktai su tikslu jį arba jo atmintį 
nuskriausti ar pažemjn’ti visuo
menės akyse. Ponas J. Valys, kaip 
diplomuotas teisininkas, prieš da
rydamas man užmetimus, turėtų1' 
pagalvoti apie Baudžiamojo Statu
to str. str. 530 •!? 531 nuostatus, 
liečiančius įžeidimą ir šmeižimą.

Kodėl p. J. Valys nesako apie 
jokius faktus, kurie būtų neteisin
gi ir pramanyti su tikslu pažeminti 
mirusiojo?- asmens atmintį,>o vien 
tenkinasi tuščiažodžiavimu? Neuž-

(Nukelta į ketvirtą puslapį)

THE WORLD TODAY *
Seated in glass, enclosed cubic

les in the General' Assembly Hall 
are interpreters who translate the 
words of U.N. speakers into the 
five official languages used in the 
United Nations.

They have earned a reputation 
for remarkable skill and precision 
in translating, the speakers words 
—whllfe he is' speaking—into Fren- 
chy Russian, Ehgliefc, Spanish 
and Chinese.

Despite their skill and precision, 
however, they often find propa
ganda terminology in Soviet bloc 
speeches wich' cannot be1 translat
ed into crispy understandable lan
guage.

Take the case of communist 
charges made during the debate 
on the Czech resolution accusing 
the United States of “subversive 
acts” because it is offering huma
nitarian. assistance to escapees 
from Iron Curtain countries. The 
resolution was defeated 40 to five 
with 15 abstentions. In the debate 
U.S. delegate Henry Cabot Lodge 
Jr., commenting on the transla
tors and their problems in handl
ing- 'Communist speeches, said:

“Their accuracy is marvellous. 
Their good faith is never quest
ioned. Therefore, when one of 
these interpreters interprets some
thing" into English which is obs
cure, we- tare? iforced to the conclu
sion that the speaker whose words 
are being interpreted was himself 
obscure.

“Tw words which have appea
led* prominently in- interpretati
ons during the recent - debate on 
the question of escapees are ‘de- 
viationist’ and ‘diversionist’.

“Ih trying to figure out what 
these terms mean, beyond the ob
vious fact that they are not com
plimentary from the Soviet view
point we are impelled to the con
clusion that they refer to people 
who disagree with the government 
and who therefore want to get 
out.”

BY PAUL L. FORD
The extreme measures the 

Czech regime is taking to prevent 
these people it calls *deviationists’ 
and ‘diversionists’ from escaping 
is revealed by eye witness ac
counts, in official files here, of 
those who fled,

Here, as they report it, is the.? 
situation on the Cžechoslovak-Ger- 
man border today:

False, border markers and bar
bed' wire entanglements f have been 
erected several kilomters inside 
the Czechoslovak border. Once 
past these; the person attempting 
to<-escape believes he . has been sue- 
cessfuL

Communist soldiers dressed in. 
free German patrol uniforms greet 
the unsuspecting refugee ana es
cort him into a building. There 
the hopeless Czech citizen is ques
tioned, under the impression that 
he is among ‘friends’ on free soil.

Along the actual border, guard 
towers have been erected1 av 
quent’ intervals. Ploughed strips, 
make it possible-’ for guard pa
trols to detect footprints. The 
strips are planted with land mines-, 
trip wires and signal, rockets, 
which explode upon contact. 
Barbed wire entanglements' awo- 
are mined.

The communists have made 
every effort to prevent recurrence^ 
of such mass escapes as the “Free-: 
dohr Train” episode of Septem
ber 1951, when desperate Czechs 
crashed a train across? the borders 

At Isenstein, for example, a 
stone wall 15 feet high has been 
built across the railroad tracks;

Many of the railroad tracks- 
leading to the West have been 
cut up and taken away. Automa
tic derailing devices have been in
stalled on the remaining track.

COEXISTENCE ENDED 
WITH PRAGUE COUP

It is obvious that the Soviet bloc 
delegates use the terms ‘deviati- 
onist’ and ‘diversionist’ to becloud
the issue because they have a 
distaste for the more definitive, 
more accurate word escapee— 
meaning a person who flees from 
an intolerable life.

Since the communist coup in 
1948, 55;000 escapees have fled 
across its borders to freedom. How 
many others tried and failed is 
not known.

“If Stalin's successors sincerely 
want peace and ‘co-existence’ with 
the non-communist world, let them 
resurrect what Stalin buried at 
Prague,” famous American colum
nist, Dorothy Thompson, said re
cently..

Miss Thompson said in part:
“If Georgi Malenkov is honestly 

concerned with reaching a modus 
vivendi with the West, he must 
mourn the Moscow initiated over
throw of the Benes government m 
1948. That was the crucial test of 
the sincerity of Stalin’s oft-re
peated theory, of ‘co-existence.”

“Eduard Benes was the very 
incorporation of ‘co-existence’. 
Unique among world statesmen, 
he saw his country as bridge and 
mediator, basing Czechoslovakia’s 
entire postwar policy on that po
sition, and supported in it by his 
foreign minister, Jan Masaryk.

“Whfen Jan Masaryk, refusing 
,toi the late Stalin’s demand to 
remain in office to camouflage, 
with his international reputation

the true character of the new. 
communist regime, leaped or was 
pushed to his death, co-existence 
died with him.

“This is the fundamental hist
oric significance of the communist 
usurption in Prague. By that act 
Moscow nakedly opened the cold' 
war. By that act Moscow announ
ced with utmost clarity that co-ex
istence was a fostered delusion to-? 
pave the way to conquest > . a .

“Benes and Masaryk never be
trayed either the West or the 
Soviet Union. All 'they asked and 
anticipated was the freedom of 
their people to conduct their inter
nal affairs in their own way, and > 
their external affairs within the 
limits, and guarantees of the 
United Nations.

“If Mėlenkov now wants peace 
and co-existence let hmr disinter 
it. Let him resurrect what Stalin 
buried.” . . •?.

tįsis...

14 MILLION DOLLARS

Ponui J. Valiui nepatinka, kad - 
VLIKas 1945 metais pasisakė jog 
laikosi ne 1938 metų, o teisėtos 
1922 metų valstybės konstitucijos, 
čia neįvyko joks “perversmas” 
nei “revoliucija”, kaip mano p. J. 
Valys, o vien tik VLIKo savo vei
kimui pasirinkimas teisėtos val
stybinės santvarkos. Tai nepakeitė 
jokios konstitucijos, o vien rodo, 
kad VLIKas remia kovą už tautos 
sutrukdymo suverenumo vykdymo 
atstatymą teisėta konstitucine 
santvarka.

Mūsų valstybės praeities įvykiai 
-Suvalkijos ūkininkai, visuome- 
mės ir politikos organizacijų ir 
jų veikėjų- padėtis ir vyriausybės 
santykiai su Bažnyčia, kaip p. J. 
Valys gerai žino, nėra mano išgal
voti “papolitikavimui”, bet yra, 
tam tikrais atvejais, skaudi ir ne
maloni tikrovė. Visa tai yra per- 
pigu versti “politikavimu'1. Paga
liau ką reiškia ši sąvoka?

Politika, plačia prasme, yra 
organizavimas ir išlaikymas val
stybinės santvarkos ir valsty
bės reikalų administravimas; 
taip pat ji yra socialinis mokslas 
apie valstybės valdymo būdus bei 
priemones ir teoretinis tyrimas ir 
svarstymas1 valstybės valdymo 
reiškinių. Visa, tai rimtai svar
stant, neužsitarnauja paniekos ar 
pasmerkimo.

Tautos praeities prisiminimas 
ir valstybės gyvenimo reiškinių 
aiškinimas nėra joks smerktinas 
užsiėmimas, bet kiekvieno sąmon
ingo asmens teisė.

2. DĖL TIKROS santvarkos 
Lietuvoje. — Ponas J. Valys klau
sia; kokia yra. tikroji Lietuvoje 
santvarka, ar dabar esanti bolše
vikinė, ar buvusi A. Smetonos
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A jolting, shuddering cold enve
loped me in a damp mist, a shiver 
ran from my head to my toes, 
through my whole body. I wrap
ped my overcoat more closely 
about myself and suryyed the sur
roundings. The city was mute, 
pacifically at rest in the fiery glow 
of the mists, whose thick, opaque 
veil swathed the earth. A low, 
hardly audible whisper wheezed 
from what seemed to be the under
ground and fled with light gait 
across the soft carpets of snow, 
until it gradually grew faint some
where in the distance...

It was as though some hushed 
whisper had disturbed the waves 
of mist, as though the foot of 
some unknown being had touched 
the silvery carpet of snow, her 
rippling robes diffusing a breath 
of something warm, warm anfl 
motherly. I felt as though I had 
been tapped lightly by a soft hand. 
My soul trembled, awoke. The past 
disappeared, dispersed by that sil
ent, soothing breath; and the pres
ent rose as a vast, bright sea of 
hope, whose broad waves held my 
soul submerged. The whole world' 
brightened, and life flashed in a 
thousand colored beams of the 
rain-bow. An inexplicable savage 
joy rioted in my soul; it was a 
child’s yearning; to sing, to 
romp ... With all my heart I loved 
the world, the world torn by con
flict, smiling up from amidst the 
conflicts; that being with sparkl
ing beams that had now come out 
or it to me; that life, enticing with 
secrets of the future; those 
placid mists swathing the 
earth, the expanses of snow twlnk^ 
ling from their midst — and a 
great sun of love, with millions 
of lights, dawned in my soul.

I fell to the ground and .with, 
my soul intoned a new, bright 
hymn, which flowed from the 
depths of my heart, and the whole 
world sang it with me;

And it was a hymn, a hymn of

By VINCAS KRĖVĖ

beaming peace; and a new world 
of eternally unshattred quiet was 
born in my souL

An it was a hymn of love that 
scored my heart with a burning 
shiver — my heart that loved the 
Sphinx earth, mighty existence rė5 
bom from the ruins, from, the 
smoldering ashes, that life in tit
anic struggle with fate. I came to 
love the multitude, lamenting, an
guished, so mighty, yet so contem
ned. I came to love the multitude, 
for their will is mighty and razes 
all, like the violence of whirlwinds.

And it was a hymn... The whole 
world flashed up in my heart, like 
a great,, bright sea of mist, without 
limit, without end... mists — 
mists — and mists... placid... 
placid... immobile... bright... 
Nothing, but mists — and nothing 
more.

And gradually, there arose in my 
heart a secret dread of the death- 
-like silence of the mists — a 
dread of the’ quiet awoke in me — 
and the hymn died, scattering 
into the mists.

Oh, great, bright mists, ve that 
created eternal peace, the silence 
of the tomb! Oh; mists!

IV
It was ten o’clock when, chilled 

to the bones and half wet, I haste
ned home. A heavy, sticky snow 
was falling. I followed the same 
glaringly illuminated streets, 
which were now empty. Only, here 
and there the scurrying silhouettes 
of late passers-by flickered against 
the shafts of snow. All-powerful 
peace proudly, stalked the world, 
and in the wake — the breath of 
holiday festivities. Dense, bright: 
rivers issued forth’ from'the win-' 
dows... the snowflakes, out of 
curiosity, scaled the windowpan
es... .1 was ..angry with myself, .1 
was laughable to myself; it seemed' 
to me that, aldeady everybody, 
knew how laughable I was and 
that thėy poked fingers at me, one' 
to the other... Look! what a senti-'

mentalist! The windows, even they 
were laughing at me... Bah, the- 
devil! And a wicked irony ate at 
my eyes. <And those windows, the 
accursed windows, shown like the 
eyes of a wolf, enticing: me and 
beckoning me come hither...

I came up to the door of my 
room — and I turned back. A 
chilly, invisible hand pushed me 
aside from the threshold, and of 
themselves my eyes shifted from 
my window, which laughed at me 
more...

At the first and second buldings, 
leaning, on a telephone pole, the 
watchman stood at a window and 
gazed through into the illumina
ted, interior of the rooms, from 
which glided the notes of a Christ- 
mas.-carol.- A Christmas tree glit
tered with a hundred colored can
dles, stuck here and there among 
different ornamente. The watchr 
man stood motionless and grinned 
foolishly. What was he thinking 
about; what of feelings dwelt in 
his heart at that moment? Do I 
know? 'His glassy gaze was sense
less, and a wicked glee laughed in 
my heart and and rerechoed 
even onto my lips... Bah, every 
creature has his creature who 
quails before him...

I wanted very much to approach 
him and ask. him: Beast, do you 
have a soul? But there was no one 
close by who could marvel at the 
daring of my deed ,?..

I wheeled about then and went 
home.

Translated by Milton C. Stark
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French Economist asks 
to Survey

Soviet Economy
A French economist last week 

unsuccessfully requested permissi
on to make an independent study 
of the Soviet economy at first- 
hand.

Andre Philip, French delegate to 
the Economic Commission for Eu
rope, said he had studied economic 
conditions at complete freedom in 
many countries and would like to 
do the same in the Soviet Union.

•He pointed out that in the Uni
ted States he had worked as a 
woodcutter ©in the far west, an 
auto worker in [Detroit, as a har
vest worker in the great plains 
and in a steel plant.

Addressing Soviet delegate 
Amazasp Arutiunian, Philip ask
ed:

“Does- Mr. Arutiunian
I would have the same opportuni
ty in the Soviet Union?

“Would I be able to proceed to 
the same full study, with my own 
Interpreter, with guarantee that I 
could go anywhere I wanted and 
see anything I wished?

“If I 'can be given those assur
ances’, I should go with great plea
sure to see the achievements he 
claims for the Soviet’ Union.”

But the Sovet delegate’s reply 
made no mntion of the assurances 
Philip requested.

Arutiunian said only that if 
Philip, “wants topwork in a Soviet 
factory, could he tell us what his: 
profession is? I’m sure we could 
find, a, job for him. We; have a 
shortage of manpower.” — W.A.Nb

FOR RHODESLA
RAILWAYS

The International Bank fob-Re
construction and Development anw 
nounced recently a loan of. JLC. 
million .dolars to Northern Rhode
sia to aid in carrying ut a three- 
-year development program by the 
Rhodesia -railways.*

The bank said NorthemRhor- 
desia is eligible to borrow as an j 
overseas dependency of the United 
Ki ugdomu, which;is1 amembar: of ?i 
the bank. The loan is guaranteed) 
by the United Kingdom. Thev 
money will buy new equipments 
and help) build; a - ndw* rail con
nection to the sea rto’ accommodate, 
the growing (international >trade of 
Rhodesia.,

The new line is to* reach1 from' 
Bannockburn in Southern- Rhode
sia to the Mozambique river? There
it will connect with' a-litle' ttn the- 

think that port of Lourenco Marques- Using
built by the I’rtuguese govern
ment with the aid-of a recent loan 
from the Export-Import* Bank1 of 
Washington; This new line wilt 
relieve pressure on transportation’ 
facilities caused by the"*‘excepten- 
ally rapid” economic growth of 
Rhodesia since?-the end - of World: 
War II; the? World Bank said;

Most of the purchases made 
possible by the loan will 1)6 made 
in the U.K. with pounds sterling, 
the bank said. The sterling will be 
bought from the United Kingdom 
with the dollars provided under 
the loan, thereby helping to offset 
the drain on British foreign 
exchange resources caused by in
vestment in the development of 
overseas territiories, the bank 
stated.
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PERSITVARKYTI
Sydnėjus. — Balandžio 18 

d. P. V. Sirgedų ir A. V. Jablon
skių namuose įvyko Australijos 
Lietuvių Katalikų Draugijos meti
nis susirinkimas, kuriame greta 
gausesnio būrelio vienminčių da
lyvavo ir svečiai: kun. dr. P. Jatu
lis ir kun. J. Kungys. Susirinkimą 
atidaręs pirmininkas A. Ustija- 
nauskas į prezidiumą pakvietė dr. 
A. Mauragį ir J. Tininį. Draugiją 
sveikino ir jai linkėjo: savanoris- 
-kūrėjas pulk. Šliogeris, Banksto- 
wno savaitgalio mokyklos vedėjas 
Bakaitis, kun. dr. P. Jatulis ir 
kun. J. Kungys ir k. Atlikdamas 
metinę D-jos veikimo apžvalgą, 
pirm. A. Ustijanauskas pranešė, 
kad D-ja, nepaisant kai kurių 
vadovybės narių pasikeitimo, sten
gėsi savo veiklą kultūringai išvys
tyti ir pateisinti, surengdama mi
nėjimus, paskaitas, vakarus bėi 
kitus parengimus,o taip pat pagal 
išgales ir finansiškai paremdama 
kitų Sydnėjaus organizacijų vei
kią: skautų sportininkų. Revizi
jos Komisijos pirmininkas J. Ka- 
ritonas savo pranešimu pateisino 
D-jos veiklą buvusiomis sąlygomis 
ir pareiškė keletą pageidavimų dėl 
tolimesnės veiklos. Nutarta pas
veikinti Sydnėjaus arkivyskupą 
kardinolą Gilroy, VLIKą ir arki
vyskupą Skvirecką.

I naująją D-jos valdybą išrinkti 
ir pareigomis pasiskirstė: pirm. A. 
Mauragis, vicepirm. A. Ustijanaus
kas, sekr. J. Tininis, švietimo ir 
kult, vadovas Br. Genys ir ižd. J. 
Karitonas. Dvasios vadu ir toliau 
lieka kun. P. Butkus. Diskusijomis 
pareikšta keliolika sugestijų dėl 
D-jos ateities gairių: paieškoti 
D-jai tinkamesnį vardą, parinkti 
jos veiklai konkretesnę kultūrinę 
programą; dar kartą paneigtas

vis; pageidauta D-jai daugiau 
plėtotis “į viršų,o ne į šalis”; tal
kininkauti be konkurencijos lietu
viams kapelionams jų parapijiniu
ose reikaluose ir pan. Svečiai ka
pelionai pateikė keliolika charak
teringų informacijų iš savo para
pijinio gyvenimo bei jų vietovių 
lietuvių katalikų organizacinės vei
klos.

Po oficialios susirinkimo dalies 
įvyko ir šeimyninės vaišės,, kurių 
metu, įteikiant A. L. K. D-jos ir 
Sydnėjaus lietuvių visuomenės do
vaną — bažnytinę taurę, buvo pa
gerbtas Sydnėjaus lietuvių kape
lionas kun. P. Butkus jo 15-kos 
metų kunigavimo jubiliejaus pro
ga, palinkint “Ilgiausių metų”, 
bei pasidalinant linkėjimais ir ju- 
biliejato prisiminimais iš jo nuke
liauto kunigavimo kelio. E. Vilno
nis taip pat savo dainomis bei ari
jomis paįvairino ilgėliau užtrukusį 
kultūringą pobūvį. Vaišių šeimin
inkėmis buvo p.p. Jaudegienė ir 
Sirgedienė. P. S.

Motinos Diena
šįmet Motinos (Diena Sydnėju- 

je minima gegužio 10 d., antrąjį to 
mėnesio sekmadienį. Minėjimas 
įvyksta Camperdowne, kur 11,45 
vai. bus pamaldos už motinas, o 
po pamaldų parapijos salėje įvyks 
minėjimo aktas. Minėjimo paruo
šimui talkininkauja L. Katalikų 
D-ja ir skautai. Minėjiman ypačiai 
kviečiamos apsilankyti lietuvės mo
tinos. Laukiama gausaus lietuvių 
visuomenės dalyvavimo.

Kun. P. Butkus.

SOLOMONŲ SALŲ VYSKUPAS 
MELDĖSI Nž LIETUVA

Sydnėjus. — Balandžio 
18 d. St. Benedict’s bažnyčioje 
įvyko iškilmingos pamaldos už 
kenčiančią Lietuvą, kurių metu 
mišias atlaikė kun. dr. P. Jatulis, 
o reikšmingą tremties gyvenimui 
pamokslą pasakė kun. dr. P. 
Bučinskas. Pamaldose dalyvavo ir 
svečias vyskupas Thomas Wade, 
amerikietis vienuolis, jau 23 metus 
atliekąs misijų darbą Solomonų 
salose. Vyskupas T. Wade jautria
is žodžiais susirinkusiems lietu
viams prisipažino meldęsis už 
kenčiančią Lietuvą ir pranašavo, 
kad ir Lietuvai po prailgusio ka
nčių Didžiojo Penktadienio išauš 
džiaugsmingas laisvės Velykų ry
tas. p. S.

Adelaidė. — Balandžio 19 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio vie
tos Skyrius suruošė Excelsior Hall 
salėje nesenai mirusio dr. Vydūno 
minėjimą. Minėjimą atidarė Sky
riaus pirmininkas J. Riauba ir pak
vietė atvykusį iš Melbourne Anta
ną Krausą, Vydūno mokinį ir pa
sekėją, paskaityti paskaitą. Anta
nas Krausas pateikė klausytojams 
įdomių žinių apie Vydūno gyveni
mą ir veiklą. Po paskaitos LASo 
vietos Skyriaus narys VI. Užu ba
lls paskaitė ištrauką iš Vydūno 
raštų. Iškilminga rimtimi ir giliu 
susikaupimu vietos lasiečiai pa
gerbė savo garbės narį dr. Vydū
ną, nebesulaukusį išsiilgtosios pra
bočių šešėlių krašto laisvės.

JuRa.

LI ETUVIAI!
Vasario 16 Gimnazija pradeda 

ketvirtuosius mokslo metus. Pasau
lio lietuviai, kurių aukomis ji iš
laikoma, gali didžiuotis. Reta tau
ta tremtyje pasirodė tokia sąmonin
ga, kad taip, kaip mes, giliai įver
tintų tautinio švietimo reikšmę, ir 
tokia solidari ir organizuota, kad 
pajėgtų pastoviai telkti lėšas gim
nazijai išlaikyti.

Šiais metais Jūs mokslinate ir 
aprūpinate Vasario 16 Gimnazijo
je šimtą septyniasdešimt vaikų, kad 
su laiku tas jaunimas, tvirtas dva
sia ir kūnu, stotų už Lietuvą, mūsų 
Tėvynę.

Aplinkybės dabar verčia susirū
pinti gimnazijai pastoge.

Dabartinės patalpos kareivinėse, 
eilę metų netaisytos, yra tokios 
prastos ir ankštos, kad būtų žala 
jose toliau vaikus laikyti. Netinka
ma gimnazijai ir pati vieta. Antra 
vertus, atsikurianti vokiečių armija 
kiekvienu metu gali kareivinių pa
reikalauti sau ir gimnazija visai 
netektų pastogės. Dėl pastarosios 
priežasties nebūtų tat prasmės da
bartinių patalpų remontuoti, nes 
reikėtų išleisti daug pinigo, neži
nant, kaip ilgai tektų tomis patal
pomis naudotis.

Mūsų visos pastangos gauti iš 
vokiečių tinkamesnes gimnazijai 
patalpas buvo bergždžios. Kad tre
jų metų gimnazijos darbas ir Jūsų 
aukos nebūtų veltui, išeitis tebuvo 
arba patiems gimnaziją statytis ar
ba įsigyti atitinkamus namusJei ir

būtų mūsų tarpe galvojančių, kad 
gimnazija su laiku turės užsidary
ti, toks pastatas visuomet būtų pa
naudotinas ir kitiems naudingiems 
reikalams, pav., lietuvių senelių ir 
invalidų prieglaudai, kaip kad turi 
įsirengę latviai, ar pan. Ir Lietu
vos valstybei atsikūrus, tas turtas 
jai būtų naudingas.

Ilgai jieškojus, pagaliau pavyko 
rasti gimnazijai ir bendrabučiui 
tinkamus rūmus prie Mannheimo 
— Heidelbergo. Kadangi jie yra ne 
paties miesto ribose, tai ir eventu
alaus karo atveju mažiau pavojaus, 
kad jie nukentėtų. Namai kaštuo
ja 200.000 markių ir apie 100.000 
markių reikalinga jų remontui ir 
pertvarkymui. Taigi, iš viso 300. 
000 markių arba 75.000 dolerių, ku
riuos mums reikia metų būvyje su
mokėti. Namų pirkimo sutartis jau 
pasirašyta. Turint galvoje, kad 
naujos gimnazijos pastatymas kaš
tuotų per vieną milijoną markių, 
kaina, palyginant, nėra didelė.

Tautiečiai! Mes kviečiame Jus į 
šią didelę talką. Mes prašome visų 
lietuviškų organizacijų paramos. 
Vasario 16 Gimnaziją sukūrę, pasi
ryžę ją išlaikyti, nesustokime pu
siaukelėje. Sutelkime reikalingas 
lėšas ir baikime tą lietuvybės pa- 

'minklą, kuris visam pasauliui liu
dys mūsų tvirtą tikėjimą į šviesią 
Lietuvos ateitį,* kuriai mes dirbame 
ir ruošiamės.

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO 
VALDYBA:
Pr. Zundė, E. Simonaitis^!, Lu

košius, A. Venclauskas, E. Žilius.

tenka pasakyti, kad dėl mano 
paskaitos reagavo kūrėjas-savano- 
ris, o reikalinga nurodyti, kas gi 
tai iššaukė. Jokių nei įstatymais 
nei moralės dėsniais uždraustų at
siliepimų aš neskelbiau, nes man 
yra svetima imtis panašių priemo
nių.

Pernelyg keista, kad p. J. Valys 
randa pasityčiojimą mano sakiny
je: “p. A. Smetonai ir jo šeimai as
meniškai aš linkiu vien tik gera”. 
AŠ šio sakinio nesidroviu, nes kas 
gi man gali uždrausti gera linkėti 
mano, kad ir mirusiam, artimui 
arba jo šeimai?!

Nesidangstykime taboo, nes mes 
nesame žemos kultūros, kaip pri- 
mityvinės tautelės, kurioms taboo 
yra svarbus jų gyvenimo paprotys. 
Nejaugi kas nors mano, kad uždra
usto minėti mirusio asmens vėlė, ją 
paminėjus gali būti iššaukta atgal 
į žemę arba padaryti kokius nedra
ugingus veiksmus? Kalbėti ir rašyti 
apie gyvus ir mirusius asmenis bei 
praeities įvykius, duodant apie 
juos teisingas informacijas, yra lei
stina ir naudinga.

Jeigu A. Smetona kurį laiką bu
vo Varnių koncentracijos stovyk
loje ir kąn, Tumas-Vaižgantas dėl 
to anuo metu atsiliepė Valstybės 
Teatre, Kaune, tai šie įvykiai, ku
rių būtų buvę geriau išvengus, ne
buvo pasimokinimas, nes vėliau pa
ti A. Smetonos vyriausybė taip pat 
laikė toje pat stovykloje nemaža 
garbingų asmenų. Ponas J. Valys, 
jeigu nori, gali Melbourne su jais 
pasikalbėti.

5. Konkordatas, kun. V. Mironas, 
aktas pasiaukojimo šv. Jėzaus šid- 
žiai ir kiti klausimai. — Pono J. 
Valio straipsnio pabaigoje iškelti 
klausimai ir nurodytos temos galė
tų būti aptariami, bet tai jam arti
mos politinės minties žmonėms var
gu būtų visais atvejais malonūs pa
sakojimai. *

Ponas J. Valys turbūt žino, kad: 
1/ demokratinė Lietuvos vyriausy
bė turėjo gerus santykius su Vati
kanu ir buvo atstovaujama; 2/ Ste
igiamasis Seimas 1922 metų konsti
tucijoje įrašė visą perskyrimą —

tikybos ir kulto reikalai — str. str 
83-87, kuriamo rimtai nustatė val
stybės ir Bažnyčios santykius su
teikdamas teises ir laisvę visoms 
esamoms Lietuvoje tikybinėms or
ganizacijoms tvarkytis taip, kaip 
jų kanonai ar statutai reikalauja. 
Tai konstitucijai veikiant popie
žiaus raštu Lituanorum Gonte 1926 
metais, prezidentaujant^Al. Stul
ginskiui, tautos kankiniui, miru
siam už Tėvynę bolševikų ištrėmi
mo, buvo atgaivinta XIII amžiuje 
įsteigta Lietuvos bažnytinė provin
cija paskirta jai, susitarus su vy
riausybe, nauja vadovybė. A. Sme
tonos vyriausybės pasirašytas Kon
kordatas tebuvo tąsa tų santykių, 
kurie vėliau, deja, tarp kitko, pa
sižymėjo tam tikrų asmenų demon
stracija gatvėje prieš popiežiaus 
nuncijų ir Vatikano nuncijatūrai 
pastatytų rūmų Kaune pavertimu 
Vaikų ligonine.

Minister™ pirmininko priklausy
mas kuriam nors pašaukimui ar 
profesinei grupei nerodo vedamos 
politikos turinio, tad kun. V. Mi
ronas šiuo atveju nesudaro jokios 
specialinės padėties ar privilegijos. 
Kun. Mirono pirmininkavimo metu 
nebuvo panaikintas tautininkų įves
tas Moksleivių ateitininkų organi
zacijos uždraudimas, nors ši orga
nizacija buvo ir yra Katalikų Ak
cijos nariu. Kiek tautininkų vyriau
sybė parodė krikščioniškojo stropu
mo ir ar pasiaukojimo šv. Jėzaus 
širdžiai akto pasirašymas yra drau
giškų santykių su Bažnyčia palai
kymo pilnumas, yra labai toli nuo 
mano paskaitos temos ir šio atsa
kymo ribose negali būti aptarta.

P. V. Raulinaitis.

SUDARYTAS KAPELIONU 
SEKRETORIATAS

Sydnėjus. — Eucharisti
nio Kongreso proga suvažiavę 
Australijos lietuvių kapelionai — 
kun. dr. P. Jatulis iš Adelaidės, 
kun. P. Vaseris iš Melbourne, kun. 
J. Kungys iš Geelongo, tėvas V. 
Balčiūnas iš Brisbanės, kun. dr. P. 
Bučinskas iš Canberros ir kun. P. 
Butkus iš Sydnėjaus, be jų atliktų 
vietos tautiečiams visos eilės reli
ginių patarnavimų, balandžio 
15—17 d. d. buvo susirinkę ir sa
vai konferencijai, kurioje aiškinosi 
sunkias vietinės pastoracijos pro
blemas, nagrinėjo parapijinių rei
kalų ateities gaires ir t. t. Ta pa
čia proga sudarytas ir Australijo
je gyvenančių kapelionų Sekretori
atas palaikymui glaudesnių tarpu
savio dvasinių ryšių vietoje ir su 
užjūriu. Sekretoriato pirmininku 
paskirtas kun. P. Butkus. — P.S.

TARPTAUTINIS KONCERTAS 
— BALIUS

Sydnėjus. — New Austra
lian Cultural Association ruošia 
visų tautinių grupių jungtinį kon- 
certą-balių, kuris įvyksta gegužio 
15 d. Sydnėjaus Town Hall salėje. 
Balius pradedamas 7,45 vai. ir bai
giamas 2 vai. ryto. Balių atidarys 
N. S. W. valstijos gubernatorius. 
Programoje: tautiniai šokiai, ar
tistų pasirodymai ir t.t. Bilietų 
kaina - £1. Baliaus svečiai rengė
jų prašomi vilkėti galimai tamses
nius vakarinius drabužius. Bus 
sudarytas lietuviškas stalas. Bilie
tai gaunami pas p. Rugelį.

Religiniai Reikalai
(Kun. P. Butkaus informacija) 
Pamaldos : 
CAMPERDOWNE gegužio 1 d., 

penktadieni, 7 vai. gegužinės pa
maldos;

BANKSTOWNE gegužio 3 ir 17 
d. d. lietuviškos pamaldos St. Bren
dan’s bažnyčioje 8 vai.; tuoj po 
šv. mišių bus ir gegužinės pamal
dos ;

CABRAMATTOJE gegužio 2 d., 
šeštadienj, 5 vai. gegužinės pamal
dos vietos katalikų bažnyčioje; ge
gužio 10 d. 8,30 vai. pamaldos lie
tuviams Mt. Pritchard bažnyčioje;

WENTWORTHVILLĖJE gegu
žio 17 d. 5 vai. p. p. gegužinės pa
maldos St. Columba’s bažnyčioje.

ST. MARY’S gegužio 10 d. 5 vai. 
p.p. gegužinės pamaldos p.p. Leve- 
rių namuose, 20 Canberra St.

Katekizacija :
Lietuvių vaikučių paruošimas 

išpažinčiai ir pirmai šv. Komuni
jai jau vyksta Benkstowno ir Cab- 
ramattos mokyklose, o nuo gegu
žio 17 d. sekmadieniais bus pamo
kos Camperdowne prieš pamaldas 
ir po pamaldų. Prašoma iš anksto 
užsiregistruoti. Pirmoji lietuvių 
vaikučių Komunija numatoma rug
sėjo 6 d.

Mažai lietuvių šeimai skubiai rei
kalingas gyvenamas garažas ar 
dviejų kambarių butag. Siūlyti 
Mūsų Pastogės Redakcijos adresu, 
prirašant ant voko “Butas”. 
REIKALINGA NAMŲ RUOŠAI 
šeimininkė šeimai, kurią sudaro du 
suaugusieji ir vienas vaikas. Skal
bimo darbas nereikalaujamas. Krei
ptis po 6 vai. vak. pag dr. BLANK, 
4 Ormond St., Bondi; Tel. FY 5293 
ar MA 8459; Sydney.

KOVAS — PARATELS 51 : 41.
Kovas, žaisdamas pilnu savo sąs

tatu, parodė tikrai gražų žaidimą 
ir pelnytai laimėjo prieš stiprią 
australų komandą. Kovo krepšinin
kai rungtynes pradėjo su didele 
sparta. Tuoj pat Laukaičio, Kriau- 
cevičiaus ir šuto metimai sužlugdė 
australų gynimąsi. Puikūs sviedi
nio permetimai ir gražūs deriniai 
taškų santykį didino. Per visą pir
mąjį puslaikį Kovas vyravo ir bai
gė jį 31 : 27 savo naudai. Antrojo 
kėlinio pradžioje Kovo pusėje pasi
rodė visi jaunieji žaidėjai, kurie, 
dar neturėdami pilno savimi pasi
tikėjimo aikštėje, taškų santykio 
neįstengė padidinti, tačiau sužaidė 
gerai. Antrojo kėlinio žaidimui 
įpusėjus, įėjo pagrindinis Kovo 
penketukas. Nors australai ir la
bai stengėsi santykį sušvelninti, ta
čiau jie neįstengė pralaužti stip
raus Kovo gynimo. Paskutinėmis 
šių rungtynių minutėmis Kovas pa
rodė ypatingai darnų ir įdomų žai
dimą. Labai gerai sužaidė gynikas 
Laukaitis ir puolėjas Genys.čia dar 
tenka pasidžiaugti, kad rungtynių 
pasižiūrėti atvyksta vis daugiau 
lietuvių, kurie suteikia mūsų žai
dėjams didelę moralinę paramą, šį 
kartą žaidė ir taškus laimėjo: Lau
kaitis 17, Genys 12, Kriaucevičius 
10, šutas 4, Koženiauskas 4, Ba
čiulis 2, Bernotas 2, Vasaris 0 ir 
Žilinskas 0.

nepalaužiamai kovojanti prieš komunizmą, širdingai kviečia visus atei
vius dalyvauti viešame susirinkime, kuris įvyks gegužio 7 d. 8 vai. p. 
p., ketvirtadienį, Ashfieldo Town Hall salėje, Liverpool Rd.

Australijos Darbo Partijos vado pavaduotojas A. CALWELL, bu
vęs karo metu imigracijos ministeris, kalbės apie besiartinančių Senato 
rinkimų reikšmę.

Balsuok :
1. A. Mour
2. Arnold
3. Grant

ir tęsk pirmumo tvarką, kaip nurodyta darbiečių balsavimo kortelėje.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUP& 
VEIKIA

Kovo Tautinių šokių Grupė įtem
ptai ir sklandžiai dirba ir ruošiasi 
savo pirmam pasirodymui gegužio 
15 d. Sydnėjaus Town Hall patalpo
se ruošiamame koncerte. Tautinių 
šokių Grūpei vadovauja J. Ilčiu- 
kas. šokių mokytojas yra V. Bin
kauskas ir šokiams groja P. Bur- 
kys.

."Vytis” eina su Vytimi.
Adelaidės Sporto Klubo. “Vyti- 

es” Valdyba kadaise kreipėsi per 
spaudą į tautiečius, kviesdama 
tėvus leisti vaikams žaisti futbo
lą sudaromoje ‘•‘Vyties” jaunių 
komandoje*

Į tai atsiliepė J. Kalvaitis (žiūr. 
Mūsų Pastogės Nr. 208—9 straips
nį “Kur eini, “Vytie,,?), kaltin
damas Klubo Valdybą, kad ji ska
tina jaunimo nutautėjimą.

Kaip “Vyties” Klubo Valdybos 
sporto vadovas, jaučiu pareigą 
visuomenei paaiškinti: —

Pagal Pietų Australijoe Fut
bolo (Soccer) Sąjungos nuostatus,
I ir II divizijoj gali žaisti tik toe 
komandos, kurios įregistruoja ir
prieauglio jaunių komandą. Mūsų įį 
futbolininkai pereitais metais sun; 
kini išsikovojo perkėlimą iš III į
II diviziją. Ar dabar Klubo Vai: 
dyba turėtų juos stumti atgaj-.f
III diviziją, nesirūpindama sųW 
ryti jaunių komandos? Klubo Val
dybai 
jauni 
žaisti 
(per. metais kai kurie jų žaidė 
kituose klubuose). Stigo dar kelių 
žaidėjų. Kur, pagal J. Kalvaičio 
nuomonę, būtų didesnis nutautė
jimas: paleidžiant juos atgal į 
“Budapeštą” ar į “Sturt” bei į 
kitus klubus, ar sudarant sąlygas 
žaisti “Vyties” vardu, nors ir da
lyvaujant keletai svetimtaučių, 
kai saviškių pakankamai neatsir
anda. Mūsų Klube nėra buvę at
sitikimo, kad svetimtaučio išstum
tas saviškis būtų išėjęs žaisti kit* 
ur. Jei kuris svetimtautis pas 
mus kada ir žaidė, tai taip atsi
tiko todėl, kad juo buvo užpildyta 
spraga. O jei kuris saviškis mus 
apleistų, sakysime, dėl asmeninių 
kaprizų, tai kokių priemonių dėl 
jo sulaikymo pasiūlytų imtis J. 
Kalvaitis?

J. Kalvaitis sako: “siekdami 
menkaverčių laimėjimų, mes spe
kuliuojame savo lietuviškumu”. 
Laikąs save senu sportininku J. 
Kalvaitis turėtų žinoti, kad sporti
ninkui kiekvienas laimėjimas yra 
brangus, ir jei kas tą laimėjmą 
vadina menkaverčiu, tai tasai nie
kina sportinko pastangas. O kas- 
link lietuviškumo — tai visas an
as J. Kalvaičio straipsnis yra per
dėm juo spekuliavimas. Negalima 
sutikti su J. Kalvaičiu, kad kiek
vienam senam tautiečiui bus ma- 
lonn stebėti garbingus pralaimėji
mus, kai bus . žinoma, jog jie yra 
pasiekti savomis lietuviškomis jė
gomis. Mūsų sportininkų pralai
mėjimus tautiečiai stebi su šird
gėla,o “garbingas pralaimė^mas” 
betkokiu * atveju tėra silpnesnio
jo paguoda. Reikia sutikti su J. 
Kalvaičio žodžiais, kad svarbu tai, 
kad mūsų pačių tarpe vyrautų ti- 
kra, nuoširdi lietuviška siela su • 
savomis tradicijomis ir savais pa
pročiais. Deja, taip nėra, štai, J. 
Kalvaitis: pate būdamas “Vyties” 
Klubo nariu ir pastebėjęs, pagal 
savo nuomonę ką nors negero, ne
siima reikalo tvarkyti čia pat, bet 
šaukiasi tolimojo Sydnėjaus, mes
damas neužtarnautą šešėlį Klubo 
vadovybei.

Adelaidės ^Vyties” jaunimas 
eina Vyties Iceliu. Mūsų jaunimas 
kovoja kaip pajėgdamas. Jo pas
tangas remia plačioji lietuvių vi
suomenė, ir jaunimas jai lieka la
bai dėkingas. Bet J. Kalvaitis p 
sišauna tarnauti kitai “visuo 
nei”, t.y. tokiai, kuri neleidžia sa
vo vaikų žaisti “Vyties” Klube, 
nemoka nario mokesčio ir panaši
ai. šios “visuomenės” menkave
rčių patarimų “Vyties” jaunimas 
nepasigenda.

K. Strimaitis, 
SPORTO VADOVAS.

ŠOKIŲ VAKARAS
Gegužio 16 d. Sporto Klubas Ko

vas Estų Namuose, Campbell Str., 
ruošia šokių vakarą. Staliukus ga
lima užsisakyti pas Klubo Valdy
bos narius.

S. S. KLUBAS KOVAS.

REpAKCIJOS PASTABA. — 
Skaitytojams/ iš visų Australijos 
kampų prašant, o daugeliui protes
tuojant prieš panašaus pobūdžio 
aiškinimus, Redakcija maloniai dė
koja abiem savo bendradarbiams 
— p. p. P. V. Raulinaičiui ir J. Va
liui ir kartu juos atsiprašo, kad 
toliau šiam besišakojančiam gin
čui laikraštyje nebegalės atsirasti 
vietos.

ADRESŲ PATIKSLINIMAS
Maloniai prašomi patikslinti sa

vo adresus šie Mūsų Pastogės skai
tytojai, kuriems siunčiamus lai
kraščius paštai grąžina atgal: 1) 
Leonas VALAITIS, Seaton Motors, 
450 Dean St., Albury, N. S. W.; 
2) K. KRYŽEVIČIUS, 69 Krapton 
St, Goulburn, N. S. W.; 3) A. MI
LIAUSKAS, 20 Divett PI., Adelai
de, S. A. ir E. JONKUS, Box 9, P. 
O., Hobart, Tas.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert str., Leichhardt, Sydney, 
for the Publisher, Justinas 
Vaičaitis, as President of the, 
Australian—Lithuanian Com- 

, munity, 82 Flinders Street,, 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W.
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