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SAVAITĖS ŽINIOS “Pabaigtuves” prisiminus
*Raudonųjų pajėgos Korėjoje, susi-! 

dedančios maždaug iš 5.000 vyrų, ap- j 
suptos Seoulo centre, kietai laikėsi1 
prieš amerikiečių spaudimą. Užsiba
rikadavę atskiruose pastatuose, apsi
statę smėlio maišais tarpnamiuose ir 
ant stogų, jie gynė paskutinę savo 
citadelę. Kovos ėjo vyras prieš vyrą. 
Kiekviena žemes pėda, kiekvienas na
mas ir kiekviena gatvė reikalavo daug 
gyvybių iš abiejų pusių.

U. P. korespondentas rašo, kad 
Seoulas yra tapęs dūmų debesimis 
padengtas siaubo miestas. Tačiau ne
žiūrint kovos žiaurumų, gen. Mc- 
Arthuras jau praeitą antradienį ofi
cialiai paskelbė miesto išlaivinimą. 
Virs degančių vyriausybės rūmų iš
kelta amerikiečių vėliava simbolizavo 
aršių kovų užbaigą. Penktadienį įvy
ko iškilmingas pergalės paradas, ku
riame dalyvavo pats McArthuras ir 
P. Korėjos prezidentas Dr. Rhee su 
savo kabineto nariais. Iškilminga 
eisena vyko Seoulo gatvėse, grojant 
dar vakar kovojusių amerikiečių 
orkestrui. Ceremonijų užbaiga įvyko 
vyriausybės rūmuose.

Gen. McArthuras, perduodamas 
sostinę P. Korėjos prezidentui dr. 
Rhee, pareiškė.

— Pone Prezidente, gailestingosios 
Apvaizdos malone, mūsų pajėgos, ko
vojančios po JTO, didžiausios žmoni
jos vilties ir įkvėpimo vėliava, išva
davo .šią senąją Korėjos sostinę. Ji 
išlaisvinta iš despotinės komunizmo 
valdžios ir jos piliečiai vėl gali gy
venti nekintamo gyvenimo supratime, 
kuriame nenugalimai slypi indivi
dualinės laisvės ir asmens didybės pri
matas.

Kalbos pabaigoje generolas pažy
mėjo, kad 53 pasaulio tautos sukilo 
prieš imperialistinio komunizmo žygi.

Jau antradienį JAV-bių daliniai, ko
voju Seoulo rajone, susijungė su dali
niais. kovojančiais pietų vakarų fron
te. Tuo būdu visas Korėjos frontas bu
vo perkirstas į dvi dalis ir atkirtsa 
apie 6 divizijas raudonosios kariuome
nės. Pietų — rytų frontų sąjunginės 
pajėgos, tik silpnai priešui spiriantis, 
žygiuoja į priekį. Savaitės pabaigoje 
jau daugelyje vietų buvo pasiekta 38 
paralelė. Nepatvirtintomis žiniomis, 
pietų korėjiečių daliniai jau išsikėlė 
ir už"minėtosios paralelės, užimdami 
Chody salą. Amerikiečių generolas 
Walker pareiškė:

— S. Korėjos pajėgos visai sugriau
tos ir jau nebeegzistuoja, kaip organi
zuota pajėga. Visos tos kariuomenės 
dalys, kurias atkirto sąjungininkai, 
bus sunaikintos.

Dabar keliamas opus klausimas: 
Kas bus toliau? Ar sąjungininkų 
pajėgos žengs per 38 paralelę?

Šį klausimą sprendžia JOT politi
nis komitetas. Iš patikimų šaltinių 
pranešama, kad gen. Mc Art b (Iras 
turįs pavedimą siųsti kariuomenę per 
38 paralelę, jei tik bus tatai reika
linga. Tie patj's šaltiniai praneša, 
kad S. Korėja pasiūlė ginklų paliau
bas, o taip pat ir sovietai turį pana
šių pasiūlymų.

★JAV-bių užsienių reikalų ministe- 
ris Acheson pareiškė, kad JTO turi 
nustatyti ilgalaikę Korėjos okupaciją 
ir savo politiką. Toji politika įgalins 
JTO pajėgas vykdyti savo militarinę 
akciją į šiaurę nuo 38 paralelės, jei:

1., šiaurės korėjiečiai nenutrauktų 
kovų, 2., neperduotų JTO ginklų, 3., 
nepripažintų JTO autoriteto, kol bus 
išrinkta visai Korėjai laisva ir ne
priklausoma vyriausybė JTO priežiū
roje.

★D. Britanijos užs. reik, ministeris

' Bevinas prieš išvykdamas į Londoną 
I spaudos atstovams pareiškė, jog jis 
' manąs, kad JTO pajėgos žengs per 38 
paralelę į Š. Korėją. Jeigu esą nori
ma vienybės ir laisvės Korėjoje, tai 
38 paralelė automatiškai išnyksta.

★Maskvos radijo pranešimu, š. Ko
rėjos užsienių reikalų mihisteris Pa k 
Men Yen paprašė, JTO tuojau sustab
dyti svetimą intervenciją Korėjoje. 
Jis taip pat prašąs, kad šios svetimos 
jėgos būtų atitrauktos iš Korėjos. 
Pats laiškas apimąs 60.000 žodžių ir 
esąs adresuotas Saugumo Tarybai ir 
UNO visumos susirinkimui.

★Sovietų laikraščiai paskelbė eilę 
straipsnių, kuriuose kaltinamas P. 
Korėjos prezidentas Rhee, kuris, pagal 
juos, su amerikiečių pagalba planuo
jąs ūži) uiti Š. Korėją. Maskvoje 
vyrauja bendras Įspūdis, kad rusai 
aštriai reaguosią j bet kokias ameri
kiečių ar sąjungininkų pastangas per
žengti 38 paralelę.

★JAV-bių gynybos departamentas 
paskelbė, kad amerikiečių aukos Ko
rėjos kare sudaro 17.220 žmonių. Jų 
tarpe esą 2211 užmuštų, 11.050 sužei
sti!, kurių 230 mirė ir 3959 dingę be 
žinios. Tačiau šiame pareiškime pa
brėžiama, kad tai nėra visos aukos. 
Amerikiečių generolas Walker pa
brėžia. kad Š. Korėjos įsibrovėliai per 
3 mėn. netekę tik užmuštais 75.000 
karių.

★Iš Japonijos pranešama, kad Š. 
Korėjos diktatorius Kim 11 Sung įsa
kęs savo kariuomenei nutraukti kon
taktą su JTO jėgomis ir pasitraukti į 
šiaurę prie 38 paralelės. Toliau pra
nešama, kad amerikiečių žvalgyba nu
čiupusi visiškai slaptą diktatoriaus 
įsakymą armijos vadams, kuriame esą 
nurodoma, kad galimai daugiau ka
riuomenės su ginklais būtų grąžinta 
į Š. Korėją.

★Iš Niujorko pranešama, kad Š. 
Atlanto Pakto Taryba nutarė įsteigti 
Vakarų Europos gynybai sujungtas 
karines pajėgas. Tačiau dar nesą 
tvirto nusistatymo, ar bus formuoja
mi vokiečių kariniai daliniai. Galu
tinis šiuo reikalu sprendimas būsiąs 
paskelbtas vėliau.

★š. Atlanto Pakto Taryba nutarė 
sudaryti Vakarų Europos gynybai 
vieną tarptautinę armiją. Vyr. šios 
armijos vadas turės štabą, kuriame 
bus atstovaujamos visos tautos, pri
klausančios šiai tarybai. Oficialinia- 
me pranešime sakoma: “Taryba nu
tarė galimai greičiau įsteigti integra
linę pajėgą su centralizuota vadovybe,- 
kuri bus atsakominga užkirsti kelią 
agresijai ir užtikrinti Vakarų Euro
pos gynimą.

★JAV-bių jungtinio štabo viršinin
kas Omar Bradley pareiškė, kad vokie
čių daliniai V. Europos gynybai yra 
esminiai. Tačiau vokiečių dalyvavi
mas turi būti tokioj apimty, kad būtų 
užkirsta vokiečių pajėgoms tapti po- 
tencialine agresijos grėsme. Gen. 
Bradley prieštaravo pažiūrai, kad 
JAV-bės turėtų Reiną laikyti siena. 
Bradley nuomone, gynimosi linija tu
rėtų eiti rytine V. Vokietijos riba.

★JTO visuotiniame susirinkime D. 
Britanijos užsieniu reikalų ministeris 
Bevinas pareiškė, kad D. Britanija 
rems JA\7-bių programą atremti agre
siją, kur tik ji bebūtų. Jis kalbėjo 
toliau: “Sovietų vyriausybė neturi 
teisės nustebti, jeigu pasaulis nėra su
sižavėjęs Rusijos “taikos planu.” 
Pirma, negu bus daroma kokių pakei
timų. turi būti atšaukta 5-ji kolona iš 
laisvųjų kraštų; antra, neturi būti 
kišamasi bet kokioj formoj į laisvųjų

Š.m. rugsėjo mėn. 10 d. Tautos 
šventės proga Sydnėjaus Lietuvių 
Liaudies Meno Mėgėjų Ratelis, vado
vaujant P. Pilkai, suteikė retą progą 
šimtams tautiečių pasidžiaugti lietu
višku žodžiu, šokiu ir daina.

Norėtųsi dabar, jau praėjus vienam 
menesiui, iš perspektyvos, šį pastaty
mą panagrinėti detališkiau, paliečiant 

"Pabaigtuvių” aktoriai tuoj po vaidinimo

ne tik bendrą įspūdį, kuris visais at
žvilgiais buvo darnus ir nusisekęs, 
bet ir kaikurias smulkmenas bei at
skirų artistų sugebėjimus.

Pats veikalas jo autoriaus ir režiso- 
riaus P. Pilkos buvo kukliai pavadin
tas “tautinių šokių ir dainų pyne”, 
tačiau jame buvo visai akivaizdus ir 
dramatinis veiksmas, kuris atskleidė 
žiūrovams ne tik dinamišką lietuviškų 
pabaigtuvių (kitaip — nuobaigų) pa
pročių fragmentą, bet buvo įpinta ir 
šalutinė draminė akcija — piršlybos. 
Piršlybų vaizdavimo vyksmas giliau 
paliete lietuviško kaimo tradicijas, 
kur turtas ir meilė visais laikais riva- 
lizuojasi ir dažniausiai išsiskiria. .Šiuo 
momentu taip pat laimėjo idealistinis 
pradas: kaimo mergužėlė pasirinko sa
vuoju ne turtingą senbernį Motiejų, 
bet neturtingą studentą Uosį, kurį ji 
buvo pamilusi. Nors tėvai kaimiečiai 
pradžioje ir priešinosi tokiai piršlybų 
krypčiai, bet ilgainiui ir juos įtikino 
meilės pradas.

Veikalo režisūra buvo gera ir kieta, 
nes iš žalios ir nepatyrnsios artistų 
grupelės buvo trumpu laiku išspausta 
visi galimumai ir sukurta eilė tipingi] 
personažų, kurie ilgai liekasi žiūrovų 
atminty.

Iš artistų ypač būdingas buvo ūki
ninkas Grigas (K. Batūra), kuris sa
vo rolę atliko visiškai gerai. Kaimo 
senbernis Motiejus (J. Ilčiukas) vai

tautų evoliuciją I Tik tada esą bus 
galima prieiti nusiginklavimo prob
lemų svarstymo pilname pasitikėjime.

★Jugoslavijos vice-premjeras Kar- 
delj, kalbėdamas JTO visumos susi
rinkime. pareiškė, kad sovietų blokas 
sustiprino savo kompaniją prieš Jugo
slaviją ir beveik kasdien provokuoja 
pasienio incidentus. Pagal Jugosla
vijos sieną esą atliekami kariniai pasi
rengimai : kasami apkasai ir rengiami 
sutvirtinimai. Taip pat vykstąs ne
natūralūs kariuomenės dalinių judė
jimas ir į pasienio zonas siunčiama 
karinė medžiaga. Jugoslavija kreipėsi 
į JTO, prašydama sudaryti 6 nenuo
latinių S. Tarybos narių ir 6 visuoti
nio susirinkimo renkamų bendrą ko

dino gerai, tačiau kaikur truputį per- 
sišaržavo. Grigiene (A. Miniotaitė) 
apskritai buvo gera motina, jei nepri
siminti vienos akimirkos, kai piktumo 
metu jos veide švytėjo džiugi šypsena. 
Audronei (L. Makarovaitei) pradžio
je truko sceniško laisvumo, kuris il
gainiui, įsijungus seenon kitiems arti
stams, visai pranyko. Uosio vaidmuo 

teko pačiam autoriui P. Pilkai, kuris 
buvo atliktas gerai. Net ir antra
eilių rolių aktoriai scenoje jautėsi lai
svai ir teikė įtikinantį gyvenimo 
vaizdą.

Bendras šokių įspūdis, vadoves B. 
Kirly t ės rūpesčiu, buvo geras ir susi
laukė užtarnautų publikos plojimų, 
tačiau perėjimo į šokius momentuose 
iš mizensccnų laisvumo pasijausdavo 
kažkoks susirūpinimas, ko nebuvo pa
stebima polkos šokyje. Tačiau tatai 
visai nesumažino šokių grožio ir jų 
sudaryto įspūdžio.

Dainos buvo dvibalses. Jos skam
bėjo gana darniai, bet nebaigtai: kai
kur jautėsi disonansinių gaidų. Gra
žiai buvo sudainuota P. Burkio su- 
kompanuota “Už jūrių — marių”, 
j nešdama scenom malonaus naujumo.

Dailininkų Bistricko ir Kalgovo de
koracijos buvo be priekaištų. Jos at
kūrė nedidelį, bet malonų tėviškės 
kampelį, nors blogas scenos nušvieti
mas ir mažino bendrojo vaizdo įspūdį.

Čia norisi padaryti maloni išvada: 
šis Sydnėjaus lietuvių jaunimo rate
lis labai trumpu laiku ir nedėkingo
mis sąlygomis sugebėjo paruošti dide
lį dalyką. Todėl tikėtina, kad ateity
je šis vienetas, idėjęs daugiau pastan
gų ir darbo, pasirodys su didesniais 
veikalais ir susiburs į stiprų Sydnė
jaus lietuvių teatralų kolektyvą.

P.V.

misiją, kuri būtų nuolatinė ir turėtų 
tarpininkavimo pobūdį,. Toliau Kar
delį patiekė tokį rezoliucijos projektą: 
bet kokia valstybė, kuri pradėtų ka
rines operacijas prieš kitą valstybę, 
turi būti įpareigota per 24 vai. pa
reikšti savo sutikimą sustabdyti ugnį 
ir atitraukti savo pajėgas iš svetimos 
teritorijos su sąlyga, kad ir antroji 
pusė tą pat padarytų. Toji valstybė, 
kuri atsisakytų veikti šiuo būdu, pati 
atsistotų agresoriaus padėtyje ir būtų 
laikoma atsakinga už taikos sulaužy
mą”. (Pažymėtina, kad Jugoslavija 
susilaikė nuo balsavimo š.m. birželio 
mėn. 27d., kada SaugumoTaryba įsakė 
imtis karinės akcijos prieš Š. Korė
ją.)
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ML Krupavičius — LIETUVIAI KITUR
Amerikiečių žurnalistas Leonard J. 

Schweizer Siaurinės Amerikos Laikra
ščiu Sąjungos vardu apklausinėjo 
eilę eg žilintų politiku — Lenkijos 
Mikolaičiką, Kroatijos Mačeką, Bul
garijos Dimitrova, Rusijos Kerenskį. 
Savo klausimus jis pateikė ir Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
bei Vykd. Tarybos pirmininkui M. 
Krupavičiui. Čia duodamo- dali tą 
klausimu ir atsakymą. Klausimai ro
do, kuo Amerikoje paskutiniu laiku 
domimasi.

Ką galėtumėte pasakyti apie padėtį 
Lietuvoje ir apie krašto bolševikinimą? 
Ar yra ten aktyvi rezistencija ir ar 
jūsų komitetas turi su ja ryšį?

Bolševizacija vykdoma laipsniškai: 
a) profesinių organizacijų bolševiki- 
nimas ir kulturbolsevizmas, b) mili- 
tarinė okupacija, c) nacionalizacija 
ir administracinis “gleichschaltung”, 
d) marksistinis-komunistinis perauk
lėjimas, e) atbaigiamasis okupuoto 
krašto įliejimas į Šov. Rusiją. Pir
masis laipsnis vykdomas dar laisvuose 
kraštuose, stengiantis paimti j savo 
įtaką darbininkus ir kultūrininkus. 
Kiti laipsniai vykdomi jau tiesioginėje 
ar netiesioginėje karinėje okupacijoje, 
kurioje šeimininkauja jau sovietų 
NKVD (NKGB) arba dabar vadina
ma MGB (MVD). Lietuva ir kitos 
Pabaltijo valstybės, kurios buvo pa
čios pirmosios sovietų ekspansijos į 
Vakarus aukos, šiandien jau yra priė
jusios ligi paskutinių bolševizacijos 
laipsnių: įvykdyta nacionalizacija ir 
administracinis gleichschaltungas, įve
dant Rusijoj praktikuojamą krašto 
suskirstymą į rajonus. Ką reiškia 
nacionalizacija, rodo konkretūs pavyz
džiai: prekyba, pramo.nė, žemės ūkis, 
namai nusavinti; individualiniai ūkiai 
panaikinti ir ūkininkai baigiami su
varyti į kolchozus. Dabar eina pati 
atkakliausia kova dėl perauklėjimo. 
Lietuvių tauta, iš tradicijos giliai ti
kinti, branginanti laisvę ir žmogaus 
individualybę, gaivališkai pasiprie-

aktualiais klausimais 
bažnyčios lankymą įvestas valdžiai 
mokestis (7 rb.), kaip į pasilinksmi
nimo namus. Kunigai apdėti trigu
bais mokesčiais, bažnyčios taip pat. 
Paskutiniais metais vidutinio dydžio 
parapija metams turėjo sumokėti už 
savo bažnyčią apie 30.000 rb. (darbi
ninkas uždirba metams apie 3.500 rb.) 
Jokių religinio turinio laikraščių, net 
maldaknygių neleidžiama spausdinti. 
Bažnyčią lankantieji mokytojai ir 
tarnautojai atleidžiami iš tarnybos, 
bažnyčias lankančių moksleivių tėvai 
iššaukiami gimnazijų komsorgų per
spėjimui, vaikams draudžiama atliki
nėti religines praktikas, ir už moky
klos sienų uždrausta moksleiviams 
dėstyti religinius dalykus . . . Šalia 
šitų ir kitokių represijų pridėkim 
aktyvią propagandą prieš religiją, 
Vatikaną, kunigus spaudoje, moky
kloje, mitinguose.

Ar valdžia vykdoma vietinių komu
nistų ar atsiųstų iŠ Sovietų Są-gos?

Kaip principas — valdžia turi pe
reiti į rankas iš Maskvos atsiųsti] 
komunistų. Šitas principas vykdomas 
laipsniškai. Pabaltijo valstybes oku
puojant į priekį buvo iškišti vietiniai 
komunistai ar sovietiško režimo simpa- 
tikai. Sovietų emisaras, lėktuvu iš 
Maskvos atskridęs Dekanozovas, tik iš 
užkulisio dirigavo okupaciją ir naujo 
rėžimo įvėdimą. Sudarytoje “liaudies 
vyriausybėje ’ ’ ministeriais-komisarais 
buvo paskirti vietiniai, bet jiems jau 
buvo duoti pavaduotojai iš Maskvos. 
Antros okupacijos metu ministeriais 
jau skiriami tiesiog rusai iš Maskvos. 
Iš paskutiniu metu buvusių 23 mini
ster ių 16 jau buvo rusai, o lietuviai 

Į jau tik jų pavaduotojai. Miestuose 
1948 m. administracijos priekyje bu
vo iki 70% jau komunistai iš Maskvos, 
provincijoje tas skaičius žymiai ma
žesnis, tačiau jau ir valsčių vyk. ko
mitetų pirmininkų pavaduotojai buvo 
rusai iš Sov. Sąjungos gilumos, kurie 
faktiškai administracijai dirigavo. 
Bet ir ten auga, deportuojant vieti-

Čikagoje įsteigtas Lietuvių rašytojui 
klubas. Valdybon išrinkta: A.Babraus- 
kas, A. Rūkas ir A. M. Katiliškis. Klu
bas kas mėnesį ruoš literatūrinius pasi
kalbėjimus, skaitys kūrinius ir juos 
kritikuos, kad tuo būdu būtų sudary
ta proga naujoms rašytojiškoms pajė
goms iškilti.

Miškininkų Sąjunga tremtyje išlei
do knygą Lietuvos Girių Milžinai. 
Knyga skirta 30 metų sukakčiai pa-

nius gyventojus ir jų vietoj atgabe
nant iš Rusijos. Procesas aiškus — 
užpildyti viską rusais, nes ir vietiniais 
komunistais nepasitikima, baiminantis 
“titoizmo”.

Ar jums atrodo, kad Lietuva gali 
atgauti savo laisvę JTO pagalba?

Atlanto Charts, Jungtinių Tautų 
Charta, viena pažadėdama atstatyti 
nepriklausomybes tų kraštų, kurie jas 
turėjo prieš karą, kita dekliaruodama 
žmogaus teises, pažadino pavergtųjų 
viltis ir jomis pakurstė rezistenciją. 
Bet savo veikla skaudžiai pavergtuo
sius apgavo, savo žodžių nepaversda- 
mos darbais, dažnai net nesiteikdamoš 
išklausyti pavergtųjų balso. Jungti
nėse Tautose buvo keliamas balsas 
prieš kelių dešimtų moterų negrąži
nimą iš Sovietų Sąjungos jų tikrie
siems vyrams Britanijoje ar Jungti
nėse Valstybėse. Bet kada beveik 
kiekvienai Jungtinių Tautų sesijai 
įteikiamas skundas dėl milijoninio 
sk aič i aus depo r t u otų j ų, n už 11 (lytų j ų. 
suardytų šeimų iš Baltijos kraštų, tam 
balsui neduodama jokios eigos. Kol 
Jungtinių Tautų eilėse yra jos narys, 
kuris grebia tautoms laisvę ir vykdo 
genocido nuodėmę, kol jie turi veto 
teisę ir kol kiti nariai pirmuoju savo 
rūpesčiu stato ne savo dekliaracijų 
realizavimą, o modus vivendi.su geno
cidą vykdančiu savo kolega, tol pa
vergtosioms tautoms viltis daug ne
tenka. Bet reikia viltis, kad pasikeis 
JTO sudėtis ir narių tarpusavio san
tykiai. Tada ir JTO įgytų praktinės 
reikšmės grąžinti laisvę tautoms 
žmonėms. E.

į minėti nuo Lietuvos miškų departa- 
mento įkūrimo.

Jau 20.000 lietuvių nuvyko į JAV. 
Liepos 1 d. į Naujorką atvyko 20.000- 
sis lietuvis tremtinys, pagal DP įsta
tymą. Šis skaitmuo teko Jūratei 
Orintaitei. 6 m. amžiaus.

★
Kanados Pilietybės ir Imigracijęs 

Ministerijos pranešimu, šiuo metu 
Kanadoje yra 8.059 lietuviai tremti
niai.

I , ■ *
Simas Velbasis, buvęs Lietuvos val

stybinio teatro baleto artistas, Čika
goje įsteigė šokių studiją, kurioje stu
dijuoja nemažai mokinių.

Irena Eidrigevičiūtė, buvusi Lietu
vos valstybinio teatro baleta artistė, 
gyvena Čikagoje, ir dažnai pasirodo 
scenoje.

Dail. VI. Vijeikis ne tik piešia pla
katus, bet ir juos atspausdina “silk 
Screen” būdu, daugeliu spalvų. 
Neseniai VI. Vijeikis iliustravo St. 
Zobarsko knygą “Doleris iš Pitts
burgh©” kiek anksčiau padarė ilius
tracijas St. Zobarsko knygai “Brolių 
ieškotoja.”

*
Dainos draugija Toronte, Kanado

je, iš surinktų aukų pasiuntė keletą 
siuntinių maisto ir drabūžių lietu- 

I v tams ligoniams tremtyje.
*

1 Gen. P. Plechavičius, kelius mėne- 
. ius dirbęs alaus prekyboje, darbą pa- 

' keitė ir dabar dirba kaip pardavėjas 
I vienoje Chieagos urmo krautuvėje.

*
Esant labai mažai lietuvių kvotai 

laisvai įvažiuoti į JAV, Baltas pla
nuoja surinkti pateisinamąją medžia
gą apie esama lietuvių skaičių Ameri
koje ir prašyti prezidentą Trumaną, 
Jrad kvota būtų padidinta. JAV pre- 

| ridentas tokią kvotos padidinimo galią 
' t tiri. Padidinus imigracinę kvotą, ga- 
I lėtų į JAV atkeliauti daugiau tokių 

ir * tremtinių, kurie negali pasinaudoti 
I DP teisėmis.

šino bolševikų užsimojimui prievarta 
paversti ją netikinčia, komunistiška, 
robotų mase. Žinodami, kad lietuviai 
nesiduos ‘ ‘ perauklėjami ’ ’, bolševikai 
ėmėsi prieš Pabaltijo kraštus pačių 
pirmųjų masinių deportacijų, kurių 
tikslas yra išrauti ir sunaikinti jiems 
nepatikimą, “ neper auklė jamą ” ele
mentą. Masinės deportacijos labiau
siai dabar nukreiptos prieš kunigus, 
ūkininkus, mokytojus ir studentiją. 
Ligi 1949 m. vidurio jau buvo išga
benta iš krašto per 25% visų gyven
tojų. Bet ir nedeportuotieji, dar pa
likę ūkininkai terorizuojami ne tik 
mokesčiais ir pyliavomis, kurie turi 
ekonomiškai sužlugdyti, bet ir papra
sčiausiais plėšimais. MGB suorgani
zuoti “istrebiteliai” ir raudonarmie
čiai užpuldinėja ūkininkus ir apiplė
šia, kas jiems patinka. Kai kurie kai
mai plėšikaujančių kareivių ir meg- 
bistų apiplėšti po 10-15 kartų. Šitam 
plėšimui pasipriešinti, deportacijom 
sukliūdyti, tautiniam solidarumui 
tarp gyventojų Išlaikyti yra išaugusi 
aktyvi rezistencija, kurios ginkluotos 
pajėgos yra vadovaujamos griežtai 
centralizuotos vadovybės. Ar su ja 
ryšius VLIKas turi — leisite į tą 
klausimą tiesiogiai neatsakyti. Tepa- 
žymėsiu tik, kad VLIKui yra pareik
štas Lietuvos pogrindžio pritarimas 
ir pasitikėjimas.

Kokia yra Kataliką Bažnyčios pa
dėtis rusų okupacijoje?

Bažynčią bolševikai laiko viena iš 
didžiausių bolševizmui įsigalėti kliū
čių. Jos įtakai išrauti ir Lietuvoje, 
kaip dabar Čechoslovakijoje, bolševi
kai buvo mėginę Bažnyčią skaldyti, 
organizuodami “tautinę” bažnyčią, 
nepriklausomą nuo Romos. Nesulau
kę jokio pasisekimo metė “tautinės” 
bažnyčios organizavimą ir griebėsi 
aštrių priemonių Bažnyčios veikimą 
varžyti. Didžioji dalis kunigų, ap
kaltinti sabotažu ir kontrevoliucija, 
buvo deportuoti. Beliko krašte ne 
daugiau kaip 30% visų buvusių ku
nigų. Iš 10 vyskupų telikęs tik vie
nas 75 metų ir tas pats gyvena nele- 
galinėj padėty. Bažnyčių dalis už

darytos ir paverstos sandėliais. Užmetu Indija turi 400 mil. gyventojų,

Tai nėra tuščias ir sensacingas svai-1 kur už 100 ine.tų jų skaičius padidės 
dymasis žodžiais, bet visai realus ir iki 650 milijonų.
patikimais statistikos daginiais parem-1 Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje 
tas įspėjimas žmonijai. Pavojus da- Japonijoje buvo 72 mil. gyventojų, 
bartinei mūsų civilizacijai glūdi ne! 1946 metais — 76 mil., o 1948 m. — 
kur kitur, kaip perdideliame gyventojų j jau 80.697.4011 
skaičiuj žemėje, f* . ~
tojas Aldons Huxley š.m. balandžio dikių mirtingumas yra nepaprastai 
mėn. išleido pamfletą *-•
People”, kuriame įrodinėja, jog mūsų 
planetoje nėra užtektinai žemės, kad 
galima būtų pagaminti pakankamai 
maisto visai žmonijai. Šiandieną pa
sauly yra 4.000 mil. akrų (1620 mil. 
ha) dirbamos žemės. Mokslininkų 
yra apskaičiuota, kad vienam norma
liam žmogui išmaitinti yra reikalinga 
2Į akro žemės. Šiuo metu žemės pa
sauly yra 2.200 mil. gyventojų, kurių 
skaičius artimiausiu laiku pakils iki 
3.000 mil. Vadinasi, dabartinei žmo
nijai išminanti yra reikalinga bent 
dvigubai daugiau kultivuojamos že
mes.

Šitie A. Huxley apskaičiavimai yra

uiucuaiuc . jiiu uv.Uv> i .tui j
Žinomas britų rašy- Į Perpildytuose Azijos kraštuose kū-1 
.•Irt." c. -n-, 1. 10imnonroctoiru. balandžio• diKių 

“Food and didelis,
iio mficu 7P1VH1C

......... j, o vidutinis žmogaus amžius 
žemas. Pav., Naujoje Zelandijoje vi
dutinis žmogaus amžius yra 65,6 metų 
(aukščiausias pasauly), Australijoje 
— 63,5 metai, tuo tarpu Indijoje vi
dutinis žmogaus amžius tesiekia 26,9 
metus, o vienas iš keturių vaikų mir
šta nesulaukęs nė vienų metų. Prak
tika parodė, kad žemo gyvenimo štan- 
darto kraštuose giminų skaičius yra 
aukščiausias. Vadinasi, norint su
stabdyti nepaprastą gyventojų prie
auglį Azijoje, reikia kelti gyvenimo 
Standartą. Jeigu socialinė padėtis 
Azijoje pagerės, kūdikių, mirtingumas 
mažės ir vidutinis žmogaus amžius 
ilgės, kas pareikalaus ir daugiau mal

visiškai tikslūs ir rimti. Nuo 1938 m.. sto.
žmonija padidėjo 150 milijonų. Mūsų! Apskaičiuojama, kad šiuo metu tik 
vaikai tikriausiai matys dar 4 mili- > kas antras žmogus gauna pakankamai 
jardo padidėjusią žmoniją. Vien tik . maisto. Nuo bado pasaulyje miršta | 
Europoje, nežiūrint karo, šiandieną daugiau žmonių, nei nuo epidemijų į 
yra 1 milijonu daugiau gyventojų, ir karo. Sir John’Boyd Orr, buvęs
kaip 1939 m. Bet didžiausias gyven
tojų augimas yra Azijos kraštuose, 
kur žmogus turi mažiausiai maisto, 
aprangos ir gyvena blogiausiose sąly
gose. Kinija turi tarp 400-500 mili
jonų gyventojų, kurių dauguma gy
vena neįsivaizduojamose sąlygose. 
Nežiūrint į tai. kad jau du dešimtme
čiu Kinijoj tęsiasi karas, badas ir 
potvyniai, kiniečių skaičius ne tik ne
mažėja, bet dar didėja. Žinovai 
apskaičiavo, kad už 100 metų Kinija 
turės 900 milijonų gyventojų, t.y. 
pusę dabartinės žmonijos.

Indija turi aukščiausią gimimų 
skaičių pasaulyje: apie 47,5 promilės, 
o tai yra visai arti praktiškai įmano
mo maksimumo — 52 promilės. Šiuo

Jungtinių Tautų maisto reikalams 
direktorius, 1948 metais įspėjančiai 
tarė: “Žmonės nemirs badu tylėdami 
. . .” Sir Orr toliau nurodė, kad 
jeigu tuoj pat nebus imtasi žygių pla
čiausiu mastu padidinti maisto garny- j 
bą pasaulyje, tai maisto trūkumas pa
sidarys toks katastrofingas, kad mūsų 
civilizacija turės žlugti jau ateinančių 
25 metų laikotarpyje.

Ar šia prasme yra kas nors daroma ? 
Kinija ruošiasi padidinti savo derlių, 
gerindama sėklas. Indija planuoja 
ateinančių 5 meti] bėgyje išauginti 4 
mil. tonų maisto produktu daugiau. 
Burma ruošiasi pradėti kultyvuoti 
2,5 mil. akrų apleistos žemės. Ceilo- 
nas tikisi paversti dirbamą žemę 100.- 
000 akrų druskos lauku. Bet visi

šitie planai yra lašas jūroje, jau ne
kalbant apie tai, kad jų įgyvendini
mas liekfa. labai problematiškas dėl 
kroniško medžiagų trūkumo, nesant 
tinkamo personalo ir specifinių socia
linių sąlygų. Tačiau svarbiausia prie
žastis, kad tinkamos ūkiams žemės, 
kuri dar nėra kultyvuojama. beliko 
labai mažai.

Visų šių faktų akivaizdoje, vieno
kia ar kitokia Išeitis rasti yra mūsų 
kartos uždavinys. Sejiai žinoma teo
rija, kad karai apsaugo nuo gyven
tojų pertekliaus, nepasitvirtino. Dr. 
Henny Pratt Fairchild, Niujorko 
universiteto sociologijos profesorius, 
1948 m. gruodžio mėn. pareiškė: “Pa
stovus gyventojų skaičius keliuose 
ateities dešimtmečiuose daug daugiau 
prisidėtų prie pastovios taikos palai
kymo. negu bet kokios kitos specifinės 
priemonės. Karas negali būti laiko
mas priemone gyventojų skaičiui ap
riboti.” Pasaulio Sveikatos organi
zacijos generalinis direktorius, kana
dietis Dr. Brock Crisholm 1948 m. 
spalių mėn. išsireiškė jau visai aiš
kiai: “Mano supratimu, pasaulinio 
masto gimdymų kontrolė būtų sveikin
tinas reiškinys.” Kadangi kiekvieną 
mėnesį gyventojų skaičius padidėja 2 
mil., tai jo manymu “eventualiai tu
rės būti daromi kokie nors gyventojų 
prieauglio apribojimai ’

Nūdienės religinės ir etinės normos 
nedaro jokių kompormisų dėl gim
dymų kontrolės. Visa Vakarų civi
lizacija bazuojasi principu, kad žmo
gaus gyvybė yra neliečiama irjfegali 
būti sąmoningai sunaikinta arba už
gniaužta. Tačiau susidariusios aplin
kybės verčia reikštis nuomonei, pa
geidaujančiai gimdymų kontrolės. 
Protestantuose jau randasi ir dvasi
škių. kurie šiai minčiai lyg ir prita
ria. Birmingham© vyskupas Dr. E. 
W. Barnes pareiškė, kad “ne rasi
zmas ir karas yra kliūtys, stovinčios 
prie vartų į rojų, kurio žmonija sie
kia, bet gyventojų perteklius ir ba
das”. Jo manymu, didelės šeimos 
tėra tik tam tikra savimylos forma, 
savo buvimu gręsiantį pavojum žmo
nijos ateičiai. R.M.
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III.
BEFORE THE STORM

General Background
Subsequent events followed each 

other in quick succession. Anglo- 
French attempts in the summer of 
1939 to negotiate some understanding 
with Soviet. Russia, in an effort to 
curb further obviously aggressive Ger
man ambitions, came to a sudden and 
spectacular end. While the Anglo- 
French missions were still in Moscow, 
the conclusion of the Non-Aggression 
Paet between Germany and Soviet 
Russia was suddenly announced and 
signed on August 23rd. One week 
later, September 1st, Germany attack
ed Poland and by so doing raised the 
curtain on the first act of the world 
drama we are still witnessing. On 
September 3rd, Great Britain and 
France entered the stage by declaring 
war on Germany. On September 17th 
the Soviet troops marched into Poland, 
and on September 27th Germany and 
Soviet Russia agreed on a definite 
partition of Poland between them.

The partition of Poland, as it 
ippeared, was the first but not the 
ole fruit of the understanding 
cached between Germany and Soviet 
Russia. It involved, apart from par
itinu of Poland, also disposal of all 
erritories and countries lying be- 
ween Germany and Russia, i.e., Fin- 
and, Estonia, Latvia and Lithuania, 
and the province of Bessarabia. For 
her benevolent attitude towards Ger
many Soviet Russia was granted a 
free hand in all of them. There 
appears to have been some haggling 
over Lithuania, Germany desiring to 
obtain possession of that country’ in 
addition to half of Poland, but the 
Soviet demands finally prevailed. 

• Lithuania, along with the rest, was 
10 fall to the share of Soviet Russia.

Evidence of this Soviet-Gorman 
conspiracy against the small States 
lying between them is overwhelming 
and indisputable. It is known, for 
instance, that Stalin himself told the 
Lithuanian Delegation invited to 
Moscow at the beginning of October, 
1939, for the purpose of eoirehiding 
the Mutual Assistance Paet, how Ger
many insisted on having all or at 
least half of Lithuania and how*, by

Brief Historical Sketch 
of Lithuania

Lithuania is not a "new state" of Europe either politically or culturally.
She is as old as most of the other European nations, and possesses a 

striking history replete with dramatic vicissitudes.

not giving in, he had “saved” Lithua
nia. It is also known how during 
these negotiations, Germany, through 
her Foreign Secretary von Ribben
trop, made strenuous but unavailing 
efforts to induce Lithuania to line 
up with Germany. Finally, a hur
ried mass removal of about 100,000
German settlers (or Balts as they are 
called) from the Baltic States where 
they had been living for centuries, 
was the final and, as it were, public 
seal to the Hitler-Stalin agreement 
on the fate of the Baltic States.*

Having thus obtained from Ger
many a guarantee of a free hand in 
the Baltic -— a guarantee which, in
cidentally, was sought from and re
fused by the Western Democracies 
during the Anglo-French negotiations 
in Moscow* — Soviet Russia lost no 
time in carrying out her part of the 
bargain designed to obtain control of 
the Baltic countries. The Govern
ments of Lithuania, Latvia and Esto
nia were in quick succession ‘invited’ 
to send their representatives to Mos
cow ostensibly to negotiate the Mutual 
Assistance treaties. In fact, the Soviet 
Government forced them to grant 
military bases and to admit Soviet 
garrisons to man those bases. Tn this 
manner a veritable Trojan horse was 
planted in the Baltic States.

Similar demands were presented to 
Finland. Finland, however, refused 
to comply with them and soon lanedd 
herself in war with Soviet Russia. 
By the decision of the League of 
Nations (December lAth, 1939) Soviet 
Russia was declared to be an aggres
sor against Finland, and the two 
Western Democracies, Great Britain 
and France, were ready to send air 
expeditionary force in support of 
Finland. Sweden and Norway, hav
ing assumed the status of neutrality

in the Soviet-Finnish conflict, refused 
to grant the right of passage to the 
Anglo-French contingents and Fin- 
land, after a heroic fight lasting three 
months, was forced to come to terms 
with Soviet Russia. She lost some 
valuable territory in the process and 
was obliged to agree to the establish-
ment of a Soviet base at Hango. 
Soviet Russia had had her own way 
in the Baltic.

Such was the political background 
of the stage on which the fate of 
Lithuania, as also Latvia and Esto-
nia, was soon to be decided, and of 
the probable character of that fate 
Baltic statesmen had already for 
some time harbored an uneasy pre
sentiment. Those who. like the 
Lithuanians, had had an opportu
nity to witness the trends of the Nazi 
regime at close quarters harboured 
very few, if any, doubts as to Ger
many’s aggressive intentions. The 
rape of Czechoslovakia after Munich 
and the grabbing of Klaipeda-Memel 
from Lithuania a few days afterwards 
were clear warnings as early as 
March, 1939. that the Nazi volcano 
was already in process of eruption. 
Traditional channels for overflowing 
war-lava have seldom avoided the 
neighbouring Baltic States. Hence, 
deep uneasiness of approaching dan
ger from that quarter. Soon it was 
to be heightened by gathering clouds 
from the other side.

In the summer of 1939 the first, 
rumours reached Baltic statesmen to 
the effect that the Soviet Govern
ment, in its negotiations with Great 
Britain and France, had demanded 
for itself what amounted to a free 
hand in the Baltic States. To their 

/everlasting credit, Great Britain and 
•France had refused to be parties to 
these “ulterior designs”. It appear
ed, however, that Soviet Russia had

two irons in the fire at the same time: 
what had not been granted her by 
the Western Democracies had been 
readily conceded by Germany as the 
price of the Non-Aggression Pact 
sign.d on August 23rd, 1939. Thus 
the Baltic States found themselves 
between the upper and the nether 
millstone set and primed for the pro
cess of grinding. It needed no ima
gination to realize how t ragis and 
hopeless their situation had become. 
Yet human nature is such that it is 
not easily daunted: it stubbornly 
clings to the belief that “while there 
is life there is hope.”

We shall now review some of Lithu
ania’s last efforts to save her free
dom before she was finally crushed by 
the German-Soviet nutcracker.

•In this connection there appeared in 
“The Times’’ a letter dated October 10th, 
1939, describing a mass removal from 
Estonia. It is applicable also to Latvia 
and Lithuania. Here are some extracts 
from it:—

"Yesterday was a day of panic among 
the Balts. After eight hundred years of 
prosperous life in this part of the world 
they are given forty-eight hours to decide 
whether they stay and brave the possibi
lity of Bolshevik rule or take German 
nationality, and. with a couple of hand
bags. sail at once in ships already here. 
. . . And yet they are practically all going. 
Such is the fear of their near neighbours 
by intelligent people with experience of 
them . . . The ignorance of such matters 
in England is colossal. The Estonians, 
who in twenty years of their indepen
dence have done so much e to raise the 
culture and prospeirty of ths country, are 
faced with a hirroble predicament. It is 
like living among people who are all 
condemned to death . . .”

J Lord Halifax, Secretary of State for 
Foreign Affairs, declared in the House of 
Lords.* on December 5th, 1939, as follows:

"We have tried to Improve our relations 
with Russia, but in doing so we had 
always maintained the position that 
lights of third parties must remain intact 
and be unaffected by our negotiations. 
Events have shown that the judgment 
and the instinct of His Majesty’s'Govern
ment In refusing agreement with the 
Soviet Government in the terms of for
mulae might have been the cloak of ulte
rior designs. 1 have little doubt that the 
people of this country would prefer to 
face difficulties and embarrasment rather 
than feel that we had compromised the 
honour of this country and the Common
wealth on such issues."

—Speeches on Foreign Policy by 
Viscount Halifax.

(To be continued.)

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

The smallest daily newspaper in 
the world, the “Torres Strait Daily 
Pilot’’ is owned by a woman and has 
a one man staff who is compositor, 
reporter and business man all in w-v-’ 
The pąper is published on Wflfeday 
Island and serve^J-e pearl-fishing 
and beehejjlw-jneTe industries. Ship
ping and weather are of supreme in
terest ; the news of steamers or of a 
cyclone in the path of shipping are 
“front page stuff”. If foreign cables 
are of sufficient interest they go in 
too, but crocodiles, football and local 
personalities have most of the three 
columns left over from shipping and 
the weather. The subscription is one 
shilling a week, but single copies to 
non-subseribers cost sixpence.

The paper consists of a single sheet 
and is registered at the Brisbane Post 
Office. First published in 1888 it is 
now’ an island tradition. Every 
voyager to Manilla,, Hong Kong and 
other ports of the East knows it and 
buys it. So frequently has it been 
mentioned by writers and travellers 
that requests for copies — accompa
nied by coins and stamps of many 
countries — come in amazing ntun- 
bers, most of them from America. 
Some of the applicants are hazy about 
the postal and geographical position 
of Thursday Island. One envelope 
f rdhi Chicago was addressed to: 
“Torres Strait Daily Pilot, Canberra, 
Murray Island, South Pacific Ocean, 
North Australia.”

★ ★ ★
The problem of getting married in 

the pioneering days of Australia in
volved a journey of perhaps a hun
dred miles or so to the nearest clergy- 

% man. A cedar-getter and his girl, 
having no means of making such a

accept the job.’ In ordinary circum
stances the sheriff would have offi
ciated, but because he had figured as 
the victim it was felt not to be in 
good taste for him to hang his would- 
be-murderer. A thousand odd people, 
including hundreds of women and 
children assembled around a massive 
gum tree chosen for the hanging. The 
bailOTlM—took no chances of being recognised, tie wv.® n nwu over ms 
head and had padded his clothes 
heavily. The prayers of the clergy
man were drowned by the crowd’s

journey, married themselves by 
throwing a stone into the river and 
vowing to be true to each other “until 

---- - -
Another couple tired after months 

of waiting and the lady, according to 
her diary, proposed a solution: “We 
can’t go round the world looking for 
a clergyman. Let us begin together 
and get married when one turns up.” 
The man agreed and years later, when 
a clergyman did arrive, he was able 
not only to perform the marriage 
ceremony but also to baptise their 
seven children.

The Turtle lays at one sitting up 
to 200 eggs each the size of a golf 
ball or a little bigger. One turtle 
laid 285 eggs in fifteen minutes. The 
turtle’s constitution is so strong that 
if the heart is removed from a turtle 
when it is just killed the heart will 
continue to function for three days 
afterwards.

South Australia’s first hanging 
was the occasion for a picnic holiday. 
The first sheriff of the colony, 
Samuel Smart, was appointed before 
any police force was established and 
when he arrested several law-breakers 
he was shot at by friends of the 
criminals. The bullet grazed his head 
and he recognised a youth, Magee, 
who fired the shot. Magee was con
demned to death, and as Adelaide had 
never had a public holiday or a hang
ing before, the citizens shut their 
shops and homes and weut out in a 
body to picnic at the place of execu
tion.

There was no official hangman in 
the eqlony in 1829 and no one would 

whispered speculations about the 
hangman. So badly did he tie the. 
noose that the criminal was left curs
ing in mid-air and the hangman in a 
panic took to his heels while the on
lookers yelled in derision.

The mounted police galloped after 
the hangman and brought him back 
to finish his work, which he did so 
badlv that the very unpleasant scene 
eontm p,)r thirteen minutes before 
lite was pronounceu mj,en
the crowd sat down to eat its lunen 
and enjoy the pienie.

WITH 8 VALVE FUNCTIONS

PHILIPS "CU!ewįei £17-17-0
Šis žavus ir puikus 4 lempų radijas lengvu būdu C°l&ur$ 
perdirbamas 8 lempų funkcijoms. Savo išore, tonu 
ir kaina jis yra nesulyginamas su visais kitais . . .

Jau ir dabar jis gaunamas riešutmedžio, maha- 
gonio, žalio, mėlyno ir kitokio atspalvio rūšimis.

Visamo pasaulyje šis simbolis vadovauja milijonų 
pasirinkimams.

PHILIPS RADIO — Famous as Philips lamps
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Hlinsu PASTOS
IS MUSU BUITIES

BRISBANE
• Pr. men. 4-9 d.d. Brisbanėje vyko 
Australijos tarpvalstijinis krepšinio 
turnyras, kuriame su didžiausiu pasi
sekimu žaidė lietuviai krepšininkai. 
Viktorijos rinktine tapo šių metų 
meisteriu tik dėka jos trenerio Leono 
Baltrūno. Šios rinktinės eilėse žaidė 
Darganavičius. NSW rinktinės ge
riausiu žaidėju buvo Šutas, o S.A. 
rinktinėje su pasisekimu žaidė Igna
tavičius ir Jasunskis. Gurskis nega
lėjo atvykti.

Po šių pirmenybių buvo sudaryta 
Australijos garbės penketukas, į kurį 
įėjo ir du lietuviai: Darganavičius ir 
Ignatavičius. Tatai rado, kad šiose 
pirmenybėse lietuviai gr'ojo pirmuoju 
smuiku.

Šio mėn. pradžioje vykusiose Aus
tralijos stalo pirmenybėse Brisbanėje 
Pietų Australijos moterų klasėje žai
dė lietuvaitė Aldona S n a r s k v- 
tė. P.P.

II O B A R T {T ASM.)
© Persiorganizavus į ALB-nes apy
linkę, Hobarto lietuviai sukruto ju
driau dirbti tautinį darbą. Š.m. rug
sėjo mėn. 15 dieną įvyko gausus Ho- 
barto ir apylinkės lietuvių susirinki
mas, kur buvo nustatytas ateities dar
bų planas. Apylinkės aktyviųjų na
rių skaičius diena iš dienos gausėja ir 
reikia tikėti, kad ateityje visi tautie
čiai įsijungs į bendros lietuviškos ko
vos gretas. Per suruoštą šokių vakarą 
buvo džiugu žiūrėti j gausų būrį jau
nimo, kurie švytinčiais veidais ben
dravo drauge su senesniaisiais. Lin
kėtina. kad užsibrėžtasis tikslas pasi
sektų realizuoti. Z.

★Juozas C e s i S n as praneša 
pažįstamiems savo naują adresą: 75 
Trimmer Parade, Seaton Park, Ade
laide, S. A.

IV OO M ERA WEST
® Š.m. rugsėjo mėn. 10 d. ALD-jos 
Woomeros skyriaus nariai ir apylin
kėj gyveną lietuviai susirinko į sky
riaus suruoštą Tautos Šventės minėji
mą. Atidaromąjį žodį tarė skyriaus 
pirmininkas J. Meškauskas. Šventei 
pritaikintą paskaitą skaitė A. K. Ži
linskas, padeklamavo P. Naujokaitis.

Tuoj po minėjimo buvo skyriaus 
narių ir visų lietuvių susirinkimas, 
kuriame buvo persiorganizuota į ALB 
Woomeros apylinkę, apie šį įvykį pra
nešant ALB-nės L.O. Komitetui Syd- 
uėjui. Pririnkus trūkstamus narius, 
valdyba pasiliko ta pati.

Woonier ietis.

“DRAUGAS” SKELBIA
POEZIJOS KONKURSĄ

1. Dienraštis “Draugas” skelbia 
eilėraščių ^konkursą. Paskutinė data 
konkursui skiriamiems eilėraščiams 
įteikti — 1950 m. lapkričio 1 d.

2. Už du geriausius eilėraščius ski
riamos premijos; 1 — 50 dolerių ir 
II — 30 dolerių. Premijas parūpins 
“Draugo” Bendradarbių Klubas.

3. Premijuotiniems eilėraščiams nu
statyti teisėjus paskirs: du Rašytojų 
Draugija, du Lietuvių Kultūros Insti
tutas ir vieną “Draugas”.

4. Tema paliekama pasirinkti pa
čiam rašytojui. Pageidaujama, kad 
eilėraštis būtų parašytas mašinėle ir 
neilgesnis kaip du ar trys puslapiai.

5. Autorius gali siųsti vieną, du 
arbo tris ‘■eilėraščius, pasirašytus tuo 
pačiu slapyvitftlžiu. Premija tegalės 
būti skiriama tik viena tam pačiam 
autoriui.

6. Kūrinius siųsti adresu: Poezijos 
Konkurso Komisijai. “Draugas”, 
2334 S. Oakley Ave.. Chicago 8. III.

7. Sprendimo bešališkumui pati
krinti autoriai turi pasirašyti slapy
vardžiu, o atskirame uždarame voke 
pažymėti savo tikrąją pavardę ir

POGRINDŽIO VEIKLA 
LIETUVOJE

“New York Post” savo liepos 9 d. 
laidoje, tarp kitko, rašo: “Korėja 
nėra vienintelis pasauly kraštas, kur 
ginkluota jėga pasipriešinta komuni
stų užmačioms. Korėja yra tik lai
mingesnė už kitus rusų užimtus kra
štus, nes jai prieš komunistus kovoti 
padeda galingos pasaulio valstybės.

O tuo tarpu už geležinės uždangos 
vyksta dieną naktį okupuotų kraštų 
pasyvus ar ginkluotas pasipriešinimas 
prieš rusų pavergėjus. Rusija visą 
laiką veda rimtą kovą su okupuotų 
kraštų partizanais. Tik dėl griežtos 
cenzūros žinios per geležinę uždangą 
ne visada mus pasiekia. Ypatingai 
stiprus partizanų judėjimas yra Lie
tuvoje. Pagal paskutiniąsias žinias 
partizanų veikimas Lietuvoje taip su
stiprėjo, jog rusai buvo priversti į 
partizanų veikimo sritį posiųsti visą 
diviziją ir stiprų aviacijos dalinį.

Lietuvos partizanai yra vadinami j 
“miškų žmonėmis”, nes jie gyvena 
miškuose ir iš Čia puola ir terorizuoja 
rusus okupantus. Jų priskaitoma 
apie 10.000. Jie yra gerai ginkluoti 
automatais ir lengvaisiais lauko pa
būklais. Neseniai partizanai buvo 
užėmę keletą kainui ir kurį laiką juose 
išsilaikė. Kai kuriose Lietuvos vie

tovėse bolševikai įsakė iškirsti miškus, 
kad galėtų lengviau gintis nuo parti
zanų.

Lietuvos partizanai palaiko ryšį su 
kitų kraštų kovojotais ir apsirūpina 
ginklais. Šiuo metu Amerikos radi
jas “ Voice of Aiiieriea” skiria spe
cialus pranešimus Lietuvai, norėdamas 
padėti tiems laisvės kovotojams.

Foy D. Kohler. žymus “Voice of 
America” pareigūnas Washingtone 
pareiškė, kad šiuo metu Lietuva yra 
vienintelis iš visai Rusijos pavergtų i 
kraštų, kur taip gerai ir stipriai veikia 
požeminis laisvės judėjimas.”

adresą, taipgi įrašant siunčiamų eilė- 
‘ raščių pavadinimus ir pasirinktą

slapyvardį. X
8. Siųsdami savo eilėraščius kon

kurso komisijai, rašytojai tuo pačiu 
sutinka, kad jų kūriniai, premiją lai- 

*<nėję nelaimėję, gali būti TSSpaus- 
'diuti “Drauge”.

EUROPI EJISKI PORTFELIAI 
<30% pigiau, nei krautuvėje, perkant betarpiai iš dirbtuvės.

Standartiniai modeliai už 80-0, 50-0 ir 36-0 šilingus.

★Juozas Bogušis. gim. Dul- 
gininkų kaime. Leipalingio vaisė., Laz
dijų aps.. ieško savo pažįstamų ir 
draugų. Kas pažįsta mane ar mano 
tėvą Anastazą, prašau atsiliepti šiuo 
adresu:

Juozas Bogušis, Bookaloo, East— 
West Line, S.A.

★“Mūsų Pastogės” administracijo
je yra atsiųstų laiškų tokiems asme
nims, kurie nėra laikraščio prenume
ratoriai ir todėl nežinomi jų adresai. 
Šiuo tarpu prašome atsiliepti šiuos- 
laiškų savininkus: Joe Masčinską 
(laiškas iš Lietuvos), Dr. Konstantin 
Kardamatį ar Doktor Katamaitį (du 
laiškai iš Vokietijos) ir p-lę Aliną 
Krogerytę. Prašome atsiųsti ir. pašto 
žeiiklą laiškų persiuntimui, nes admi
nistracija korespondencijų pasikeiti* 
nio reikaluose patarnauja tik apmo- 
ivjus pašto išlaidas.

★Lietuvių kolonijoj (netoli Jagoona 
stoties) parduodamas s k 1 y- 
p a s su mūriniu garažu.

Teirautis savaitgaliais vietoje—128 
Clarke St., Bass Hill, arba rašyti' 
adresu: M. Nakntis, 85 Horton St., ‘ 
Bass Hill, NSW.

★M a 1 o n ū s Tautiečiai! 
Man trūksta siu “Mūsų Pastogės” 
numerių: 7. 16, 18, 21, 34, 35, 36, 37. 
39j 41. 43. 44. 46 ir 47. Jei kas iš 
skaitytojų nerenka komplektų ir turi 
šiuos numerius (visus ar jų dalį), tai 
maloniai prašau man juos prisiųsti, 
nurodant pageidaujamą kainą.

Taip pat man trūksta Vokietijoj 
išleisto “Aidą ’ ’ žurnalo se
kančių numerių: 21, 22. 25, ir pasku
tinio (jei Vokietijos laida nesibaigė 
25 Nr.) Jei kas man padarys šį ma
lonų patarnavimą, aš atsilyginsiu tiek, 
kiek bus pageidaujama.

Mano adresas: Tz. Gešbrtas. Mig
rant Workers Hostel. Mribyrnong.

Dr. Felix RUUT (estas) 
apsigyveno 74 Shirley Road, 
Woolstonecraft, North Sydney.

. Telefoną**: X.B2857. I

MINERVA 
International Mail Library and Book Supply

(Minerva—Tarptautinis pašto knygynas ir aprūpinimas knygomis) 
Naujos laidos knygų virėjoms — šeiminin

kėms su daugir- nei 1500 įvairių gaminių receptų vokiečių, 
lenkų, rusų ir kitomis Europos kalbomis jau pasiekė mus iš užjūrių. I 
Visi užsakymai;_atsiųut8S--la šiL vertos piinginį’'orderį, išpildomi i 

.„fųojtttr.—Stnttikesnčs informacijos, parašius anglų, rusų ar vokiečių į 
kalbomis ir pridėjus' 5 penų pašto ženklų atsakymui, gaunamos j 
šiuo adresu:

MINERVA
International Mail Library and Book Supply

16 St. George’s Road, Melbourne-Armadale, S.E.3, Victoria.

Dar Lietuvoj žinojom taisyklę:
Philips'o radijo aparatai — geriausi pasaulyje 

Visi tautiečiai įsigyja

PHILIPS'O
radijo aparatus per PHILIPS’O ATSTOVĄ SYDNĖJAUS IR JO I 

APYLINKIŲ ATEIVIAMS
M. LUKAUSKA

ilgametį Philips’o bendradarbį Lietuvoje
Užsakymai atliekami tiesiog, telefonu ir paštu.

31A Lamette St., Chatswood, Sy dney; tel JA3346
.......................................  iiiimuuuur

l DĖMESIO, PONIOS IR PONAI!
= Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės į europietiškų = 
E skanėstų parduotuvę: =
| STAN SLAVIK
= 203 Gai St., kuri yra netoli Sydnėjaus centrinės stoties' ir kerta = 
E Pitt St., =
E Šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės = 
E duonos, rūgščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto Ę 
E kumpio, šoninės (rūkytos ir virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, = 
= vanilijos lazdelių (1 lazdelė — 3 penai), aguonų, chalvos, šafrano, E 
E pipirų, grikinių kruoptj ir kitų įvairiausių skanėstų. =
E Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiir:  

I

Priimami specialūs užsakymai. Užsakymai išpildomi ir paštu. 
Susipažinimui siunčiami odos pavyzdžiai.

V. SAUDARGAS, 179 Green Point Rd., Como, NSW

B A L TIC E M P 1, O Y M ENT & SERVICE 
P t y. L t d.

20 Burton St., City, Sydney (netoli Oxford gatvės) 
Priėmimo valandos: kasdien 10-4; šeštadieniais 9-12.

Nuolatinis gerų atlyginimų darbas dėl apmokytų 
ir neapmokytų darbininkų įvairiuose fabrikuose; pripuolami darbai 
savaitgaliais; darbas padavėjoms: laisvos tarnaičių vietos moterims 
su vaikais ir be vaikų.
Be to, gerai mokantiems anglų kalbą valdininkams, tarnautojams 
ir kit. geros vietos, o taip pat gausi informacija užsakant, statant 
ir Įsigyjant namus, nuomojant kambarius ir butus.

SKLYPAI,
NAMAI,

ŪKIAI,
Taip pat statome 5 kambarių 11 sq. (1100 kvadr. pėdų) namus 3 
mėn. bėgyje Geelong ir priemiesčiuose. Namas pradedamas statyti 
įmokant £450. — Užbaigto namo kaina — £1950.

Reprezentuoju firmų lietuvių, rusų, lenkų ir vokiečių kalbomis.
McGREGOR ANTHONY & CO.
Licensed Real Estate Agents,
26 McCann Street, GEELONG.
Z. Oruževskis.

Biuras:
185 Elizabeth St., Sydney, City.
7 aukštas, 706 kambarys.
Telef. M4878

V. RIMAS
dipl. prek., L.R.E.S.

praneša gerb. klijentų ir pažįstamų žiniai savo
n a v j u s a d r e s u s :

Privačiai:
19 Fisher Street, Fiat 4 

Petersham, Sydney.
Telef. LM3211

(Jam nesant susikalbama vokiškai)

Vrlnua by Publicity (IMS) Fir. Ltd.. 71-75 Rrerent Street. Sydney, for the PulUher 
Anthony Baaze, 5 Hampden St., Hurlstone Park, Sydney. N.S.W.
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