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Savos spaudos 
reikalu

Tikrai džiugu, kad Australijos lie
tuviai taip trumpu laiku jau spėjo 
išvaryti gana gilią lietuviško darbo 
vagą. Susiorganizavome į Australijos 
Lietuvių Bendruomenę, įkūrėme 
L.K.F. ir Aukštųjų Mokslų Institutą, 
turime net tris lietuviškus laikraščius 
ir atidarėme savo lietuvišką spaustuvę.

Atrodytų, kad jau turime būti pa
tenkinti ir ramūs. Tačiau giliau pa
žvelgus viso to toli gražu neužtenka. 
Maža įsteigti visus apimančią organi
zaciją, bet reikia būti jos aktyviais 

* nariais, neužtenka turėti ir eilę lai
kraščių, bet reikia juos p r e n u m e -

Atlee Vašingtone

Sekant čionykštį mūsų gyvenimą, 
tenka su apgailestavimu pasakyti, kad 
nedaug mūsų esame aktyviaisiais ALB- 
nčs nariais, toli gražu ne visi skaito
me, o juo labiau prenumeruojame 
laikraščius. Gana nemaža mūsiškų 
dalis jau visiškai nesidomauja lietu
viškuoju gyvenimu, neseka net ir lie
tuviškosios kovos už Tėvynės laisvę.

Kaikurie mūsų didžiuojasi, kad jau 
esą pakankamai pramokę anglų kal
bos ir jie skaitą “žymiai didesnius ir 
įdomesnius” vietinius laikraščius, kiti 
graibsto lietuvišką laikraštį pas kaimy
ną, tačiau patys neprenumeruoja, jo, 
nors nesigaili pinigų kitiems mažmo
žiams ar.net vyno bonkai.

Man teko stebėti visą eilę tautiečių 
ir pasidaryti šitokią išvadą: tas, kuris 
prenumeruoja lietuviškus laikraščius, 
gražiau gyvena ir geriau susitvarko, 
nei tas, kuris tolsta nuo savos kultū
ros, kuris stengiasi pamiršti savuosius 
papročius, kuris “iš kailio neriasi”, 
norėdamas pritapti prie čionykštės vi
suomenės įpratimų.

Mano giliu įsitikinimu, mūsų ben
druomenės vadovaujantys organai šį 
reiškinį turėtų stebėti ir registruoti. 
Juk mes tikime, kad po metų — kitų 
grįšime į savo Tėvynę, o todėl reiktų 
registruoti visus, kurie tremtyje nuto
lo nuo savųjų ir atsisakė tautos vieny
bės minčių. Pravartu tai žinoti, nes 
gyvenimas vėliau ar anksčiau pareika
laus iš mūsų ataskaitos. Ypač liūdna, 
kad net dalis inteligentijos nugrimzdo 
į supasyvėjimą ir nenori suprasti, kad 
tik auka ir pasišventimas mus grąžins 
į savąjį kraštą.

Taigi pasijuskime tais, kuo esame 
gimę ir ateinančius metus atžymėki
me, įsijungdami į veiklius bendruo
menės narius ir savos s----- ’------
tojus.

Gruodžio mėn. 4 d., pirmadienį,. į 
Vašingtoną atskrido Didž. Britanijos 
min. pirmininkas Atlee. Jo kelionės 
tikslas — aptarti su prez. Trumanu 
Korėjos krizę ir apskritai pasikeisti 
nuomonėmis tarptautinės politikos 
klausimais.

Jau tą pačią dieną įvyko abiejų po
litikų pasitarimai, trukę apie 2 vai. 
išleistame komunikate pareiškiama, 
kad Atlee ir Trumanas pabrėžę pasi
ryžimą pasiekti abipusį rimtų proble
mų, kurios liečia abu kraštu, suprati
mą.

Reuterio dipl. korespondento pra
nešimu, Atlee remia pagrindinę prie
laidą, kad didžiausia grėsmė laisva
jam pasauliui tebėra Europoje. Atlee 
nuomone, niekas neturįs, teisės kliu
dyti JAV didinti savo pajėgas Euro
poje ir paskubinti vyr. sąjungininkų 
vadovybės organizavimą.

Gruodžio 7 d. “Times” korespon
dento pranešimu, Atlee ir Trumanas 
sutarė, kad laisvanoriškas pasitrauki
mas iš Korėjos negalįs būti priimtas 
ir negalį būti jokio kompromiso su 
agresija. Savaitės pabaigos praneši
mais prez. Trumanas ir Atlee priartė
jo prie savo pasitarimų pabaigos, ne- 
•pasiekdami sutarimo dėl bendros poli
tikos komunistinės ir nacionalistinės 
Kinijos atžvilgiu. Šie pasitarimai dar 
iškėlė eilę fundamentaliųjų skirtin
gumų, kurie išryškėjo per pastaruo
sius metus tarp JAV ir Vakari; Val
stybių.

Reuterio korespondentas iš Vašing
tono praneša, kad prancūzų kariniai 
sluogsniai pranešę Amerikos gynybos 
įstaigoms, jog esą ateinančių metų va
sario mėnesio vidury Indokinijoj lau
kiama didesnių Kom. Kinijos veiks-

Korėjos

; spaudos palaiky- jį 
ž1 

P r a s m u t as I

Paskutinė savaitė buvo ypač sunki 
sąjungininkų pajėgoms Korėjoje. De
šimteriopai gausesnės Kinijos komu
nistėj pajėgos masiniais puolimais su
darė rimtą grėsmę JTO pajėgoms, ku
rios be sustojimo traukiasi į pusiasalio 
pietus. Jau savaitės pradžioje krito Š. 
Korėjos sostinė Pjonggyang. Tuo pa
čiu metu komunistai sustiprino spau
dimą Wonsan srityje, grėsdami atkirsti 
apie 50.000 sąjungininkų kariuome
nės,, esančios šiaurės rytų Korėjoje.

Tokio kariniuose sluogsniuose nors 
dar atsargiai, bet vis dėlto jau prade
dama prisiminti, kad gal reikės Korė
ją palikti likimui. Sąjungininkų 

1 žvalgybos pranešimu, kiniečių pajė- 
i gos, kurios dabar aktyviai kovoja su

mų. Trumanas ir Atlee peržvelgė to
kios atakos galimumus, o taip pat ir 
kinų komunistų grėsmę Hongkongui 
ir Malajams. Be to, šiedu politikai 
esą nusprendę kovoti abiems tautoms 
drauge iki galo Korėjoje, bandyti su-' 
laikyti užpuoliką tol, kol Pekino 
vyriausybė sutiks tartis dėl ginklų pa
liaubų ir garbingo sprendimo, tuo 
pačiu metu darant pastangų Korėjos 
klausimą išspręsti per JTO.

Kom Kinija, atrodo, nenori pasita
rimuose ribotis tik Korėjos klausimu. 
Šią problemą ji sieja su Formozos li
kimu. Atlee siūląs JAV-bėms* peržiū
rėti savo politiką Formozos atžvilgiu, 
bet prez. Trumanas nerodė palinkimo 
duoti pažadų dėl Amerikos politikos 
pakeitimo.

Užsienių spauda toliau rašo, kad tie 
skirtingumai, kurie paskutiniu metu 
kilo tarp Trumano ir Atlee, nesiri
boja tik Didž. Britanija ir JAV-bėmis. 
Visos Atlanto Pakto valstybės esančios 
nepatenkintos šiais Vašingtono žy
giais: Vašingtono parama Čiangkai- 
šekui, Amerikos laivyno apsauga For- 
mozai, atsisakymu pripažinti Kom. 
Kiniją, priešinimosi Kom. Kinijos 
priėmimui į JTO, peržengimu 38 pa
ralelės, nepaisant Indijos įspėjimo, 
kad Kom. Kinija gali įsikišti į karą.

Tačiau nežiūrint šitokių skirtingu
mų nuomonėse, vis dėlto Trumanas ir 
Atlee pasiekė eilę principinių nuta
rimų. Išleistame pasitarimų komuni
kate sakoma, kad “akivaizdoje karo 
grėsmės nelieka nieko kito, kaip sku
binti gynybos organizavimą. Mes 
pareiškiame iš kalno savo tvirtą nusi 
statymą ginti JTO Chartos-princi- 
pus.”

i drama
sąjungininkais, sudaro arti 300.000 
vyrų, be to, 550.000 kiniečių esą re
zerve, o iš viso Kinijos armija turinti 
šiuo metu apie 4.000.000 ginkluoti; 
vyrų.

Rytų Korėjos pakrantėje eilė sąjun
gininkų laivų laukia pasirengę, kad 
išvaduotų 20.000 apsuptų britų ir 
amerikiečių, kurie stengiasi prasiskin
ti kelią prie uosto. Tuo pačiu metu 
evakuojamas ir Wonsan uostas.

Ar Korėjos frontai galės stabilizuo- 
tis ir ar vakari; sąjungininkai pajėgos 
stipriau pasipriešinti Kom. Kinijos 
paleistoms kariuomenės masėms, — 
šiuo tarpu yra labai, labai sunku ką 
nors atsakyti.

Is lietuviu profesorių draugijos veiklos
Palyginti neseniai, 1950 vasario mė

nesio I8 d., įsikūrusi Lietuvių Profe
sorių Draugija Amerikoje jau žengia 
pirmuosius žingsnius ir yra numačiusi 
bei suplanavusi atlikti nemaža darbų. 
Svarbiausi draugijos rūpesčiai yra:

l. Išlaikyti lietuvių mokslininkų 
pajėgumą;
Studijuoti Amerikos lietuvių gy
venimo problemas;
Palaikyti ir aktyvinti Lietuvos 
išlaisvinimo kovą;
Profesiniai reikalai.

I) Atvykusioms į JAV lietuviams 
profesoriams toli gražu nevisierns te
vyksta susidaryti sąlygas moksliniam 
darbui tęsti. O negalėjimas dirbti 
savo srityje ne tik neleidžia moksliš
kai progresuoti, bet net išlaikyti savo 
mokslinį pajėgumą. Dėl to draugijos 
valdyba stengiasi: a) surasti lietu
viams profesoriams darbą aukštosiose 
moyklose; b) skatinti mokslinių darbų

2.

3.

4.

rašymą; c) padėti mokslus einančiam 
jaunimui specializuotis ir tuo būdu 
sudaryti mokslininkų prieauglį.

2) Norėdama objektyviai pažinti 
Amerikos lietuvių įsikūrimo istoriją ir 
dabarties gyvenimą, draugija yra su
planavusi . moksliškai tirti bei nagri 
nėti visą eilę čionykščio gyvenimo sri
čių: kultųrinį, religinį, socialinį, po
litinį, ekonominį gyvenimą. Šiam 
darbui kviečiami pajėgiausi įvairių 
sričių specialistai, kurie paruoš smul
kius pranešimus apie lietuvių padėtį 
įvairiais atžvilgiais.

Kad išvengus nereikalingo parale
lizmo, draugijos valdyba yra pasiryžu
si glaudžiai bendradarbiauti su jai 
artimomis mokslinėmis ir kultūrinė
mis organizacijomis ir derinti moks
linį darbą.

Draugijos valdybai neiųažiau rūpi 
ir leidimas mokslinių darbų, kurių

mūsų mokslininkai yra paruošę. Ži
noma, čia didžioji kliūtis yra lėšų 
stoka.

3) Draugijos valdyba dalyvauja ir 
Lietuvos laisvinimo darbe. Ji tiks
liau informuoja Amerikos visuomenę 
apie bolševizmą ir stengiasi atitaisyti 
Amerikos mokslinėje spaudoje pasitai
kančias žinias ar nuomones Lietuvos 
klausimu. Čia pasitaiko nemaža lite
ratūros, kurioje sąmoningai ar per 
neapsižiūrėjimą pateikiami neteisingi 
duomenys ir neteisingai nušviečiami 
mums rūpimi reikalai bei klausimai. 
Valdyba yra padariusi žygių tokioms 
klaidoms atitaisyti. Sekama, kad Lie
tuvos klausimu literatūra nepateiktų 
neteisingų faktų ii' tuo būdu nekenk
ti; Lietuvos laisvinimo reikalui.

Daugelio Lietuvių Profesorių Drau
gijos Amerikoje darbų sėkmė, žinoma, 
priklausys ir nuo lietuvių visuomenės 
pritarimo, susidomėjimo ir paramos.

Savaites Žinios
★Australijos laivyno, sausumos ka

riuomenės ir oro pajėgų vadai buvo 
pakviesti į federalinės vyriausybės _ 
kabineto posėdį aptarti sunkią tarp
tautinę padėtį Korėjos karo šviesoje.

' Konferencija yra grynai preventyvinė 
ir nereiškia, kad tarptautinė padėtis 
yra ypatingai pablogėjusi.

★Komunistinės Kinijos užsienių 
reikalų ministeris pareiškė reikalavi
mą, kad jo vyriausybė būtų atstovau
jama Japonijos taikos pasitarimuose. 
Toliau ministeris užsipuolė JAV-bcs, 
kad jos bandančios paversti Japoniją 
Amerikos kolonija ir karine baze agre
sijai prieš Aziją. Čia jis dar kartą 
pakartojo Kinijos teisę į Formozą ir 
Pescadores salas ir gynė sovietų teises 
į Sachaliną ir Kurilų salas.

★Oficialūs amerikiečių sluogsniai 
Vokietijoje mano, kad sovietai vėl 
ruošia, bet šiuo kartu žymiai aštresnę 
Berlyno blokadą. Ši blokada prasidė
sianti Naujų Metų dieną. Jei tatai 
įvyktų, be abejo, sovietai būtų geriau 
pasirengę, nei 1948 m., nes šiuo metu 
amerikiečių lėktuvų dauguma yra 
užimta Korėjoje. Jau ir dabar komu
nistai padidino kelių užtvaras tarp 
Vakarų Berlyno ir jį supančios ryti
nės zonos.

★Amerika ėmėsi priemonių užkir
sti kelią, kad strateginės žaliavos ne
būtų tiekiamos sovietams ir jos sate
litams. Šios rūšies prekėms pagal nau
ją potvarkį reikalingi specialūs leidi
mai.

★Žinios, kad JTO gali leisti panau
doti atominę bombą prieš Kiniją, su
jaudino New Yorką ir pastūmėjo 
griebtis priemonių atatinkamiems pa
sirengimams. Miesto civilinės gyny
bos direktorius išleido atsišaukimą, 
kviesdamas 150.000 savanorių pasiren
gimo darbams vykdyti.

★Žurnalo Look pranešimu, JAV- 
bės šiuo metu savo sandėliuose turin
čios apie 700 atominių bombų.

★Ass. Press pranešimu, JAV-bių 
armija iki 1952 metų nebūsianti pa
kankamai pasirengusi didesniam ka
rui. Jeigu sovietai jau dabar pradėtų 
karą, tai esą Amerika tik 1952 metų 
pabaigoje galėtų atgabenti Europon 
apie 14 mil. gerai apmokyti; ir apgin
kluotų karių. Tačiu šiuo metu ir 
sovietai esą nepradėsią visuotino ka
ro, nes dar neturi pakankamai atomi
nių bombų.

★Nežiūrint sovietų propogandos 
boikotuoti vakarų Berlyno miesto par
lamento rinkimus, gyventojai tuose 
rinkimuose labai aktyviai dalyvavo. 
Naujamę miesto parlamente socialde
mokratai vėl liko stipriausia partija, 
iš 127 vietų gavę 61, toliau kr. demo
kratai, gavę 34 ir liberalai — 32 vietas. 
Viso balsavime dalyvavo 90,4% turin
čių teisę balsuoti.

★Žiniomis iš Vašingtono, čia pasku
bomis baigiami svarstyti planai suda
ryti gen. Eisenhoverio vadovaujamą 
Vakarų Europos armiją, į kurią įeitų 
ir vokiečių daliniai. Prancūzai, esą 
taip pat jau sutinka, kad būtų suda
ryti vokiečių daliniai. Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenauer pareiškė, kad 
Rusijos tikslas — užgrobti Europą ir 
savo stiprumu susilyginti su Amerika. 
Siekdama šių tikslų, esą, Rusija norin
ti nuleisti Amerikai kraują Azijoje. 
Pastovi taika galėsianti įsivyrauti tik 
tada, kai Amerika galės suorganizuoti 
taip stiprią pajėgą, kurios sovietai bi
jos užklupti. .

★Rytų Vokietijos min. pirm. Grote- 
wohl kreipėsi į Adenauer, kviesdamas 
pasitarimams, kad sujungtų Vokietiją 
pagal Prahos konferencijos (rust; ir 
jų satelitų) siūlymus.

kad jos

sijai prieš Aziją. Čia jis dar kartą
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' Raudonosios Kinijos korinis pojegumns
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Iš pavergtos Tėvynės
pramonę • investuoto kapitalo (JAV 
tais metais — 430 dol.) 1948 m. tokioj 
Šveicarijoj buvo 11364 pramonės įmo
nės, o šimtą kartų didesnėj Kinijoj 
1947 m. buvo vos 7815 pramonės įmo
nių.

Pramonei plėsti Kinija neturi dvie
ili pagrindinių dalyki; — specialistų 
ir kapitalo. Savo kapitalo ji negali 
sudaryti, neš 80% jos žemės ūky dir
bančių gyventojų apie 70% visų savo 
pajamų sunaudoja tik maistui, nekal
bant, kad iš'likusių 30% dar jiems 
reikia aprūpinti kitus savo reikalus. 
Užsieninio kapitalo, ypač čia komuni
stams įsigalėjus, negali gauti. 1945 m. 
JAV Foreign Economic Administra
tion buvo numačiusi išleisti Kinijoj 
1000 milijonų kelių tinklui išplėsti ir 
kitus 1000 milijonų būtiniausiai pra
monei sukurti. Bet tai. dėl žinomų 
priežasčių neįvyko. Anglai, prakišę 
ankstesnes savo investicijas, daugiau 
pinigų kišti nenori. Vienintelis drau
gas yra sovietai, bet jie patys neturi 
kapitalo — visai eilei metų jie galėjo 
pažadėti vos 500 milijonų dolerių pa
skolą.

Aišku, kad esant taip silpnai pra
monei, šiandien neturi realios reikš
mės nei gamtiniai ištekliai, nei — bent 
didele dalimi — žmonių masės. Tad 
karo savo jėgomis su Vakarais, turin
čiais milžinišką techninę persvarą, 
Kinija negali vesti. Ji turi būti karo 
reikmenimis aprūpinama iš užsienio, 
t.y. Sovietų Sąjungos. Bet šio aprūpi
nimo galimybės yra ribotos, jei Sovie
tai net ir pakankamai tų karo reik
menų turėtų ir būtų pasiryžę jas tiek
ti, nes Sovietų Sąjunga neturi su Tol. 
Rytais pakankamo transporto kelių 
linkio, o vandens keliai būtų užblo- 

* kuoti.
Tikroji sunkenybe su Kinija kariau

ti Vakarams būtų ne tiek jos žmonės 
ir ginklai, bet lai, kad šiame milžini
škame krašte, kur dar motorizacija 
labai menka, nėra ir tinkamo kelių 
tinklo. Tokiose sąlygose, kaip paro
dė net Č'ian-Kai-Šeko kovos su komu
nistais, moderniški ginklai ir sunkios 
karomedžiagos, kurios kitur nulemtų 
kovas, gali virsti net pavojingu bala
stu, suvaržančiu tik dalinių judėjimo 
laisvę, ypač blogų orų metu.

Bet reikia neišleisti iš akių, kad fak
tiškai šis karas neišvengiamai išvirstų 
daugiausia prieškomunistinių ir ko
munistų kinų tarpusavio karu. Ko
munistų susikibimo su Vakarais tik 
laukia Čiang-Kai Šėkas su 500.000 ne
blogai paruoštos ir apginkluotos ka
riuomenės, o komunistų užnugary 
šiandien jau veikia 400.000 prieško
munistinių partizanų, Karui prasidė
jus, prie jų be" abejo prisidėti; dar 
didelės masės kitų Kinijos gyventojų,

Faktiškai karas su Kinija jau pra
sidėjo. Frontų pranešimais, jau visas 
milijonas kiniečių armijos sutraukta į 
Korėją ir masėmis puola vakarų 
sąjungininkus. Tačiau oficialiai dar 
šis karas nėra paskelbtas, nes kiniečių 
komunistinė vyriausybė dangstosi “sa
vanoriškumo” skraiste. Šiame straip
snelyje norima patiekti žiupsnelis ži
nių apie Kinijos karinį pajėgumą, jos 
medžiaginius išteklius ir tas galimy
bes, kurios padėtų nugalėti šį mil
žinišką kraštą.

Kinija su savo 8.400.000 kvadrati
nių kilometrų ploto (su Tibetu, be 
Išorinės Mongolijos net 11.120.000 
kv. kiliu.) yra didesne ne lik už So
vietų Sąjungą, bet ir už Anglų Com
monwealth, o jos gyventojų skaičius 
siekia penktą dalį visos žmonijos. 
Tiksliai, tiesa, jos gyventojai niekad 
nebuvo suskaičiuoti, bet, pagal States
man Yearbook, 1948 m. buvo skaito
ma, kad Kinijoj gyvena 463,5 milijono 
gyventojų. Taigi jos plotai yra mil
žiniški. kaip ir žmonių ištekliai.

Užimdama 8,1% žemės paviršiaus, 
Kinija turi ir 23,45% visų pasaulio 
energijos išteklių. Geologų nuomone 
Kinija turi 10112 milijardų tonų ang
lies (prieš JAV 2036 milijardus). Van
dens energijos ištekliai skaičiuojami 
95% viso metų laiko 21.995.000 PS, o 
šešis meti) mėnesius galimos panaudot 
jėgos 40.870.000 PS (visos Europos 
5.8000.000 PS).

Kinijos geležies rūdos rezervai ver
tinami 1.984.600.000 tonų.

Šie duomens rodo, kad Kinija turi 
labai didelius žmonių ir gamtos 
turtų išteklius. Priskaitant dar ir jos 
milžiniškas erdves, visa tai sudaro jos 
stipriąją pusę.

Bei kiek milžiniškos jos stipriosios 
pusės, tiek milžirliškos ir Kinijos silp
nybės.

Gamtinių išteklių atžvilgiu pati 
silpnoji Kinijos vieta — kad ji beveik 
visai neturi šiandien taip reikšmin
gas naftos. 'I*iesa, yra nuomo
nių, kad ateity gali būti Kinijoj 
aptikti ir labai stambūs naftos ište
kliai. nes šiuo atžvilgiu Kinija tebėra 
neištirta. Savo laiku ir Egiptas su 
Arabija buvo laikomi neturinčiais 
naftos. Bet kaip ateity bebūtų, šiuo 
metu Kinija savo naftos neturi — 1947 
m. ji naftos pagamino vos tiek, kiek 
JAV — jos sunaudoja per 90 minučių.

Kita milžiniška Kinijos silpnybė — 
visai menka jos pramonė. Apie 360 
milijonų jos gyventojų, taigi 80%, 
verčiasi žemės ūkiu. Kiekvienam .jos 
gyventojui mašinų jėgos išeina šimtą 
kartų mažiau kaip Vakarų Europos 
gyventojui, o, palyginant su JAV, net 
405 kartus mažiau. Vienam Kinijos 
gyventojui 1941 m. išėjo vos 2 dol. į

SUNKUS GYVENIMAS
Okupuotos Lietuvos prokuratūra 

ėmėsi griežtų priemonių kovai su va
dinamais “kenkėjais” kolchozuose. 
Kaišiadorių, Trakų, Širvintų, Vievio 
ir kitų vietų kolchozuose susekti kol
chozinės žemės, gyvo ir negyvo inven
toriaus grobstymo ir turto švaistymo 
pasireiškimai. Su jais griežtai kovo
jama, ieškomi nusikaltę, paskui per
duodami teismui ir teisiami. Kaišia
dorių rajono Šorkiškių kolchoznikai 
K. Malašauskas, K. Cvilikas, M. Nau
džiūnas, B. Žiugžda ir S. Stankevičius 
“pagrobė” 2 tonas kolchozui priklau
sančio šieno. Visi jie, pasirėmus 
SSSR Aukščiausios 'Karybos Prezidiu
mo 1947 m. birželio 4 d. įsaku “Dėl 
baudžiamosios atsakomybės už val
stybės turto grobstymą” nuteisti: Ma
lašauskas ir Cvilikas 18 metų kalėti, 
konfiskuojant turtą, Žiugžda ir Stan
kevičius — 10 metų kalėti, konfiskuo
jant turtą, Naudžiūnas — 8 metus ka
lėti.

Klaipėdos rajono “Jaunosios Gvar
dijos” kolchozo revizijos komisijos pir
mininkas M. Klinkaitis ir jo sūnus pa
sisavinę 100 klgr. kolchozo grūdų. Už 
tai liaudies teismas Klinkaitį nuteisė 
15 metų kalėti, o jo sūnų 8 metams.

Už kolchozinių žemių grobimą nu
teisti 6 mėnesiais pataisos darbų Šir
vintų rajono kolchozininkai: A. Mod- 
kevičius, S. Sovlevičius ir Kaišiadorių 
rajone — Nuktelenis.

Okupuotosios Lietuvos prokuratūra 
davė nurodymus visiems sričių ir ra
jonų prokurorams sustiprinti kovą su 
kolchozų turto ir žemių grobstymo pa
sireiškimais.

Paminėtieji faktai rodo baisų daly
ką, būtent, kad į kolchozus suvaryti 
ūkininkai yra apgrobti, palikti be pa-, 
saro paliktam guvuliui ir be maisto. 
Ir jei kuris jų paima kuokštelę šieno 
karvei, ar javų saują sau ar savo šei
mai, galimas dalykas seniai badaujan
čiai, iš to okupantų daromas didelis 
dalykas, baisus “kolchozinio turto 
grobstymas”, gresiąs visą kolchozinę 
sistemą sugriauti, už kurį baudžiama 
kuone mirties bausme.

Šitie faktai rodo, kad okupuotoje 
ir rusų sukolchozintoje Lietuvoje yra 
baisus ir tamsus gyvenimas.

Br. L.

kuriems komunistų teroras jau įkyrė
jo. Tuo atžvilgiu Vakarams pagrin
dinis uždavinys būtų ne tiek patiems 
kariauti, kiek remti antikomunistinius 
kinus, kad jie galėtų Kiniją išlaisvinti 
iš komunistinio teroro.

A.

NEPARASTAI SUMAŽĖJO 
GYVULIAI

Bolševikiniai okupantai patys pri
pažįsta, kad jiems okupavus Lietuvą 
antrą kartą, žymi gyvulių dalis buvo 
sunaikinta. Be abejonės labai daug 
gyvulių buvo išgabenta į.Sovietų Ru
siją-

Po masinių 1948 m. lapkričio men. 
trėmimų, plačiu mastu įvykdyto parti
zanų valymo 1948/49 m. žiemą ir 
naujų trėmimų 1949 m. kovo mėn., 
kurie daugiausia palietė ūkininkus, 
prasidėjo priverstinis ūkininkų vary
mas į kolchozus.

Kaip galima buvo numatyti, varu į 
kolchozus varomi ūkininkai ėmė sker
sti gyvulius. Gyvulių skerdimas buvo 
toks didelis, kad kompartijos Centro 
Komitetas ir LTSR Ministrų Taryba 
1949 m. balandžio 5 d. išleido nuta
rimą kovai su gyvulių naikinimu, nu
matantį žiaurias bausmes už gyvulių 
skerdimą. Gyvulius parduoti mėsai 
buvo uždrausta, išskyrus veislei visai 
netinkančius. Bet ir tuo atveju turė
jo būti vietos vykdomojo komiteto 
aktas. Mėsos pirkimas buvo leistas 
tik per žemės kooperatyvus. Mėsos 
tikrinimo stotims buvo uždrausta tik
rinti mėsą, nepristačius brokavimo 
aktų. Varomi į kolchozus ūkininkai 
buvo verčiami gyvulius perduoti kol
chozams pagal tam tikras sutartis. 
Kovoti su gyvulių skerdimu pavesta 
Teisingumo ir Vidaus Reikalų minis
terijoms ir prokuratūrai.

Tos priemonės daug negelbėjo ir 
1949 m. rudenį, kolektyvizacijai įpu
sėjus reikėjo imtis įvairių priemonių 
gyvulių skaičiui padidinti. Kompar
tijos Centro Komiteto (CK), 3 pilna
ties susirinkimas nustatė, kad iki 
1951 melų, t.y. per tris metus, galvijų 
skaičius turi būti padidintas iki 300.- 
000, kiaulių iki 360.000, avių iki 
90.000, paukščių iki 1 mil. 300 tūkst. 
Spalio mėnuo buvo paskelbtas gyvuli
ninkystės mėnesiu ir gyvuliams sau
goti ir auginti bei pačių bolševikų 
rankomis sunaikinto gyvulių ūkio at
statymui pradėta varyti smarki propa
ganda.

Kiek gi buvo gyvulių Lietuvoje 
prieš karą? Esamais duomenimis 
1939 m. Lietuvoje buvo 1.199.000 gal
vijų, 1.279.000 kiaulių ir 1.192.000 
avių. Šių skaičių palyginimas su už
sibrėžtu pasiekti gyvulių skaičium 
Lietuvoje 1951 metais parodo, kaip 
baisiai yra sunaikintas Nepriklauso
mos Lietuvos metu išbujojęs gyvulių 
ūkis.

Kolchozuose gyvulininkystės mėne
sio metu, kolchozininkai buvo ver
čiami greičiau įtaisyti reikalaujamas 
4 gyvulių fermas — galvijų, kiaulių, 
avių ir paukščių. .Joms užpildyti pa
skutiniai ūkininkų nuosavybėj palikti

(Perkelia į 4 psl.)

Elze R at aiski e n ė rašo laišką. Rašo ir plėšo nerasdama žodžių, neiš- 
drįsdama viską apsakyti. Jau senai naktis gaubia 
žemę ir begalės žvaigždžių mirksi ir šviečia plačia
me Paukščių 'Lake, o dviejuose languose vis šviesu: 
apačioje net ir sermėgos nenusimetęs pučia į ūsą 
Taujenis po taikos stiklo su urėdu; viršuj — virpa 
iš baimės ir džiaugsmo Katriutė ir pina mintis 
vieną už kitą margesnes.

Praslinkus neramiai laukimo savaitei, lengviau 
atsikvepia Katriūtė, kai šeštadienio popietę apačioj 
išgirsta pažįstamą balsą, kalbantį su tėvu. Kvapą 
užspaudus tyli ir klausos, o krūtinė kilnojasi lyg 
vargonų pučiamos dumplės. Pirmą kartą ji girdi 
tėvą kalbantį su Ignu, ir tėvas toks geras ir nuo
laidus. Po pusvalandžio girdi šaukiant ją vardu. 
Nuduodama nieko nežinanti, nulipo žemyn. Ignas, 
pamatęs Katriutę, griebia bučiuoti Taujcnio ranką 
ir apkabina mergaitę.

— Na, tai kada skelbsite užsakus? — klausia tėvas.
— Kad ir šiendien! Juo grečiau — tuo geriau. 

Ir medus stovėdamas apkarsta, ar ne, Katriūt? — 
juokiasi Ignas.

— Tai gal Kalėdoms lėksime su žvangučiais baž
nyčion? — juokauja Taujenis.

— Žinai, dėde, gal nebelauksime nė Kalėdų, gal 
iki Advento suspėsime, juk mudu jau gana ilgai 
laukiame.

— Žinokitės, bet nė darbai dar nebaigti, nė mitu
liai neskefsti; gal būt, geriau jau viską susitvarkius, 
juk ne gaisras, nedega, — šypsosi tėvas.

— O dėde, dar vienas talkininkas prisidės, visi 
sukibę greičiau apsidirbsime, o laukti — tai jau pri
silankėme, — nenusileidžia Ignas.

— Jūsų valia, darykit kaip išmanote.
— Tai gal rytoj, dėde, vyksime pas kleboną visi 

Po kurio laiko girgžteli. trys su užsakais?
— Galėsime, jei jau taip užsispyrėt, — sutinka 

iūtėl tėvas ir palieka jaunuosius vienus.

GANDRAUZMS
(Tęsinys iš “M.P.” 97 Nr.)

Katriūtė nuraudusi stojasi ir bėga virtuvėn ruo
štis. .Galvą užplūsta planų planai: kaip čia pada
rius, kaip pranešus Ignui, kaip jis į tai pažiūrės, 
sužinojęs viską. Kiek jo žodžius atsimena: “Pėsčias 
pareičiau nakties vidury, Katriūt, jei tavo tėvas 
persigalvotų kitaip; tavęs nė į vieną nemainyčiau 
ir nemainysiu. O žemę aš myliu, ji mane išaugino; 
tik, deja, nedaug jos man tepriklausys, mano tėvas 
ją tik pėdomis skaičiuoja . . . Purensim, arsim ir 
sūjim tavąją ir džiaugsimės gausiu rudeniniu der
liumi.

Dirstelėjus pro duris pasižiūrėti saulės laidos, 
Katriūtė nustemba, pamačiusi savo tėvą, beįsukantį 
urėdo sodybom Seka akimis, kol pagaliau išgirsta 
lojantį šunį, ir pats urėdas išeina vartelių atidaryti. 
Knieti mergaitei, kaip jie susitiko po ligo tylėjimo 
ir ką viens kitam kalbėjo. Paskendusią mintyse 
išjudina besirenkanti šeimyna ir bulvakasės moterys 
vakarienei. Bematant prigūžėjo pilna šeimyninė 
ir taip apsėdo stalą, kad piršto nebeprakištum tarp 
viens kito. Piemenys nebetilpę susėdo prie duon
kepio pečiaus ir tarškino šaukštais. Įpusėję valgyti 
visi atgijo, prasidėjo kalbos, juokai. Vyrai erzina 
merginas, girdi, daug šiemet pavainikių gimsią, nes 
bulvių kelmuose esą daug riešuto didumo pasislėpu
sių mazgų. Katriūtė girdėdama tyliai nukaista ir 
stengias triūstis paliai puodus ir plytą, kad niekas 
jos nuraudimo nepastebėtų.

Baigusi ruoštis, palakina šunis, apžiūrinėja duris 
ir nueina savo kambarin. Pc k"ric girgžteli, 
rakinamos priemenės durys, tėvas grįžta iš urėdo ir I 
net uepalipęs pas dukterį nueina miegoti. Katriūtė I

— Katriūtė, nejaugi? — susijaudinęs žiūri Ignas į 
akis merginai ir netiki pats įvykusiomis staigmeno
mis.

— Ignai, bet kaip tėvui teisybę pasakyti? Aš 
bijau, gali tada viskas vėl iširti, jam įniršus.

— Aš manau, Katriūtė, kad grįžę iš vestuvių jam 
pasakysime visą teisybę. Tada jau po laiko, nieko 
nebepakeis. Aš dėl to ir spyriausi, kad viskas įvyk
tų greičiau. Ak, aš esu toks laimingas, kad negaliu 
nė pats dar tuo viskuo tikėti, — bučiuodamas de
gančius mergaitės skruostus, kalba Ignas..

Po pamokslo, paskelbus Tąujenytės ir urėdo sū
naus užsakus, visa bažnyčia vienu ypu atsisuka, aki
mis ieškodami Taujenio. O šis sėdi rankas susi
nėręs paskutiniame suole ir net nemirksi. O gal
voje pinasi prisiminimai: štai mato jis lyg gyvą 
šalia stovinčią savo žmoną Agutę, tokiais baltu
čiais skruostais, šilko skara, iš po kurios balti lyg 
linas krenta plaukų kuokštai; abu laimingi ir jauni 
žengia laipteliais prie altoriaus, kur kunigas, šviesus 
kaip žvakė, stula perjuosia rankas ir taria iš lėto 
priesaikos žodžius . . .

Drebančia širdimi praleidžia Katriūtė užsakų 
sekmadienius ir ruošiasi vestuvėms, o viduje vis- 
jaučia naujus negalavimus . . . Pagaliau ateina 
paskutinis priešadventinis sekmadienis. Ir tyliai, 
be triukšmo, neria vieškeliu pora vežimų j bažnyt
kaimį. Nedėvi Katriūtė nė baltos suknios, nė 
kaspinų; paBlyškusi ir drebančia iš laimės širdimi 
stojasi prieš altorių šalia Igno ir laukia kažko, kas 
turi galutinai atverti laimei duris. Užmovus auk
sinį žiedą ant piršto, pajunta pagaliau, kad ne tik 
žmona tapo, bet ir motina sykiu ... Ir ašaros ne
suvaldomos pasipilą iš akių, ir skausmas diegiantys 
sujuda po širdimi. .Vos spėja Ignas ištiesti ranką, 
kai besikeldama nuo laiptelių sukniumba jo žmo
na .. . (B.d.)
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German Reprisals j
After the latest failure of . German 

attempts to mobilise Lithuanian man
hood for war purposes, a fresh series 
of reprisals began. This time they con
sisted chiefly of deportations to the 
Reich. The first district to be affected 
by this measure was that of Švenčionys 
in eastern Lithuania. From the town 
of Švenčionys and its neighbourhood, 
1,500 Lithuanians have been de
ported. This deportation, in its 
cruelty and brutality, surpassed even 
the well-known deportations of Lithu
anian patriots to Siberia carried out 
by the G.P.U. in June 1941. The 
deported were not allowed to take 
even food or clothing. It was planned 
at first to deport all the inhabitants 
from the district of Švenčionys with
out exception. Even the so-called 
officials of the Lithuanian local ad
ministration were arrested, excluding 
only the Chief of the District and his 
two assistants. All the police, teachers, 
dotcors, ^tc., were packed away into 
the prisons. But such a summary 
action caused chaos in the local ad
ministration so that, on the inter
vention of the Wehrmacht, railway 
employees and some other officials 
had to be realcased and saved from 
deportation.

Agents of the German Gestapo 
spread rumors that another 30.000 to 
50,000 Lithuanians from other parts 
of the country would soon be de
ported. The deportations from Šven
čionys have naturally thrown the en
tire country into a state of alarm. The 
population began arming itself. 
Underground military training and 
instruction have begun. Acts of sabot
age have increased. The derailing of 
trains in Lithuania has become fre
quent. The farmsteads of the newly- 
imported German settlers have gone 
up in flames. The whole Lithuanian 
underground Press has issued a 
double warning — one to the Lithu
anian nation and another to the Ger
man civil administration. In the

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.
former the people wereurged not to 
lose courage and not to strike without 
adequate preparation or prematurely. 
The German authorities were warned 
the “The Lithuanians are not going 
to dig their own graves !”—a hin that 
reprisals would not be taken lying 
down.
Further Attempts to Use Lithuanian 
Manpower.

Although the meagre results of Ger
man attempts at mobilization during 
1943 had become obvious, the Ger
man authorities have not abandoned 
their aim to make some use of the 
country’s manpower. They evolved 
several other schemes with the inten
tion of pressing, by hook or crook, 
the Lithuanians into some sort of 
military service.

One such plan was to revive the 
Lithuanian Home Guard, which had 
been in existence prior to the war and 
was known as “Sauliai” — a highly 
patriotic semi-military organization 
for defence of the country. The Home 
Guards were to have ostensibly only 
one task — to rid the country of the 
Soviet parachutists.

The idea was a clever one: the 
Lithuanians were anxious to form 
some kind of military organization to 
meet possible eventualities which in 
due course may offer themselves for 
getting rid, not only of Soviet para
chutists, but of the present occupants 
as well. But the Lithuanians did not 
consent to this plan mainly for three 
reasons:—

(1) Under prevailing conditions 

on the instructions of the Commissar- 
General, appointed a commission to 
work out a new statute for the Lithua
nian Home Guard. No more has 
since been heard 'about the Home 
Guard scheme. It failed.

Tireless German efforts to raise 
some sort of military force in Lithua
nia, the extent of German duplicity 
in connection therewith, and the 
Lithuanian determination not to be 
of any service to the Germans are 
best illustrated by another German 
scheme, which took shape in the early 
spring of 1944 under the following 
circumstances:—

Various previous unsuccessful at
tempts at mobilization had convinced 
the Germans that so long as they de
nied to Lithuani recognition and 
treatment as an independent country 
and so long as they tried to mobilize 
the Lithuanian forces as a component 
part of the German army, there was 
no hope of inducing them to form 
any armed units. On the other hand, 
the Germans were no doubt aware of 
the Lithuanian desire to form their 
national force for protection of their 
own country. They therefore decided 
to exploit this desire and, with this 
aim in view, they approached Gene
ral Plechavičius, one of the outstand
ing Lithuanian military figures and 
one-time Chief of Staff. They sug
gested to him the idea of forming a 
number of purely Lithuanian batta
lions under his direct command. 
General Plechavičius agreed, but sti
pulated certain conditions, among 
which were the following: (1) The 
newly-formed battalions were to be 
officered exclusively by Lithuanian 
officers and under his, General Ple- 
chavius’ command; (2) battalions so 
formed would not be taken outside 
Lithuania and were to be used exclu
sively for keeping order in, and for 
the defence of, the country; (3) the 
Germans should abandon any further 

i attempts ht recruiting Lithuanians for 
| any other formation whatsoever.

there was no guarantee that the 
revived Lithuanian Home 
Guard would not be used out
side the borders of Lithuania;

(2) After the statement by the Ger
man Commissar-General von 
Rcnteln on July 25th, 1943, all 
the Lithuanian patriots who, 
for purely patriotic reasons, re
fused to obey any German 
orders in connection with mo
bilization, were to be treated as 
war criminals and “enemy ele
ments”. In view of this fact 
there was a danger that the 
Lithuanian Home Guard could 
be forced to act against the 
people of their own country 
and therefore against the in
terests of the Lithuanian na
tion;

(3) The events of June 23rd, 1941
(the uprising against Soviet 
rule) proved that the Lithuan
ians, even under the terror 
rule of the G.P.U., managed to 
form and maintain a secret 
patriotic, military organization. 

The German civil administration 
wanted to entrust the former military 
leader of this organization, Colonel 
Kalinamas, with the task of reviving 
the Lithuanian Home Guard. He re
jected this proposal, giving as his rea
son the fact that according to the 
statue of the Lithuanian Home 
Guard,, their purpose and task is “to 
defend and to preserve the state in
dependence of Lithuania,” and this 
condition was lacking. After this, the I 
First Counsellor, General Kubiliunas, |

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

A tombstone without a grave can be 
seen by the road out from Darwin 
(North Australia). Miners finding 

alluvial decided to start a town and 
called it after their leader, the mayor, 
Shaklc. The mayor, however, died 
and a tombstone was ordered from 
Darwin. The wet season was begin
ning so the mayor was buried to await 
his tombstone and meanwhile the 
mourners indulged in a mighty 
“wake”. When the tombstone arrived 
the grass had grown tall and all signs 
of the grave were lost. No one could 
ermember where they had buried the 
body. The tombstone was just dump
ed on tire side of the track where it 
remains today.

★ ★ ★
Never trust and hold your own
Then no one can break up your home

This epitaph in West Terrace 
Cemetery, Adelaide, South Australia, 
stands above a local hotelkeeper who 
gave too much credit, and was en
compassed by money troubles which, 
his wife thought, hastened his end. 
It was the publican’s wife who erected 
the tombstone.

★ ★ ★
Near Lismore, N.S.W., a marble 

headstone over the grave of a hunt
ing horse is inscribed: “Here lies 
Alick, son of Sirius, died March 22, 
1909. A champion hunter in many 
contests, with never a swerve or a 
baulk. As he lived so he died—game. 
Then put the golden slip-rails down 
and let old Alick in. Erected by his 
owner, Maggie Armstrong.”

★ x ★
A story of a strange contest comes 

from Western Australia. Two Kal- 
goorlie miners with prominent roman 
noses, “Konk” Mapletbft and “Sch- 
nozzlc” Sheiles, engaged in a peanut
rolling contest from Kalgoorlie to 
Boulder. Well, there is nothing un
usual in a peanut-rolling contest, but 
this particular race differed from all 
others in that the two competitors 

rolled the peanuts from Kalgoorlie to 
Boulder — a distance of three miles — 
with their noses!

Ar ★ ★
At Uralla (N.S.W.) the grave of the 

bushranger Thunderbolt bears a let
ter-box wherein are deposited letters, 
presumably to the bushranger’s ghost. 
The letter-box is chained to the head
stone and at dead of night people 
have been seen furtively dropping 
letters into the box.

The schooner “Lancashire Lass, re
turning to a Queensland port with 
pearl-shell in 1890 was making fast 
time before a gale when a great 
surge of surf showed that she was 
being swept toward a coral reef. The 
wall of surf stretched right across 
from one extreme limit of the steers
man’s horizon to the other with not 
a break in it. As the ship flew on to 
sheer destruction, a huge comber soar
ed up behind her and carried her into 
the shallows 'of the lagoon on the 
opposite side.

When the wind died down the 
crew of the “Lancashire Lass” sought 
a way out. There was no gap in the 
reef so their only hope was to jetti
son the cargo of shell in order that 
the schooner might be floated across 
the reef at high tide. The shell was 
sewn in bags and lowered to the bot
tom of the lagoon, a buoy marking 
the position, and the schooner sofely 
negotiated the reef and reached port. 
The owners fitted out a lighter ves
sel to salvage the shell, but when thd 
diver went down he found it lying 
on a mound composed entirely of 
silver coins. There were thousands 
of Spanish dollars and the schooner 
had to make several vo/ages before 
the treasure was salvaged.

Probably a Spanish ship on her way 
to the Philippines had been wrecked 
on the reef and at some time lifted 
over the coral wall. As the ship dis
integrated only the most valuable and

imperishable part of the cargo, the 
Spanish dollars, was left. The “Lan
cashire Lass” by one chance in a mil
lion, driven into the inaccessible reef 
in the vast area comprising the Coral 
Sea, had put her cargo overboard on 
the exact spot where the treasure lay.

★ ★ ★
For eight years the Crew of a strand- 

i ed British man-o’-war were left to 
I starve because “rules” did not permit 
the ship to be abandoned. H.M.S. 
Falmouth, a vessel of fifty guns ran 
aground on a mud bank off the coast 
of Batavia, on her way to Australia. 
She suffered little damage but could 
not be refloated. Those who left the 
vessel in the ship’s launch were lost 
and the remainder of the personnel 
remained on the ship subsisting main
ly on fish which they caught.

After five years they managed to 
hail a British Naval vessel, but the 
captain refused to take them off be
cause the regulations of the Navy did 
not permit a naval vessel to be aban
doned unless it was a total wreck. 
Although the vessel was rotting to 
pieces he refused to say more than 
that he would put the case of the men 
to the Admiralty when he returned to 
England.

Three more years passed and still 
no word came from the Admiralty. 
The hull of the stranded man-o’-war 
was a crumbling mass of rotten tim
ber. Finally the Dutch Government 
of Batavia intervened, rescued the 
men and sent them to England in a 
Dutch ship.

★ ★ ★
There are about 80 different kinds 

of sharks in Australian waters. The 
most dangerous, the Tiger, grows to 
a length of at least 16 &et. The larg
est, the Basking shark, grows to about 
40 feet in length; it is quite harmless.

★ * *
The Red Indian fish of Australian 

waters has an amazing resemblance to 
a Red Indian chief in colour, features 
and head-dress.

★ ★ ★
The crew of the ship "Mignonette”, 

charged with the murder of the cabin- 
boy, whom they had eaten when’ their 
food was gone, put in a plea of justi

fiable homicide. They stated that 
they had selected the 17-years-old boy 
as a victim because everyone else had 
wives and families depending on 
them. On a voyage to Australia the 
yacht “Mignonette” had been wreck
ed in mid-Atlantic and the captain, 
two seamen and the cabin-boy drifted 
on a raft until they were starving and 
all their water was gone. Shortly after 
eating the cabin-boy the survivors 
were picked up, taken to England and 
pul on trial for murder. Despite their 

i plea of justifiable homicide they were 
;each sentenced to a tcrm,of imprison
ment.

★ ★ ★
The first power-driven vessel on 

the Parramatta River (N.S.W.) was 
one-horse power. The horse provid
ed the power by walking a treadmill. 
On one occasion it was decided to 
take the vessel on a long coastwise 
voyage but the “engine” became sea
sick, lay on its back and the journey 
had to be abandoned.

* ★ ★

Three vessels called Black Eagle 
have been wrecked at the entrance to 
the Yarra River (Victoria). Three 
Bluebells were wrecked at Broome; 
and three ships of the same name 
foundered at the same spot at King 
Island. Thirty vessels all bearing the 
name “Endeavour” have been wreck
ed on the same reef in Torres Strait.

★ ★ ★

Lascapede Bay (South Australia) 
though exposed to the fury of the 
open sea is always smooth. The Brit
ish Admiralty authorities have admit
ted that they are bewildered by the 
maritime wonder. No one can ex
plain why seas that sweep half way 
round the world from Africa should 
be suddenly smoothed here, and no
where else in the world does such a 
phenomenon occur. A gale can be 
raging at sea yet this big exposed bay 
will always remain calm.

★ ★ ★

The Australian Angler Fish has its 
own fishing rod complete with a tiny 
luminous bait trailing from the tip 
of its nose.
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■LIOSU PASTOGE
s IŠ MUSU BUITIES

LIETUVIAI KITUR
vus. Be to, ji talkina žymiai kerami
kos ir porceliano firmai, kuri indus 
eksportuoja i Kanadą ir JAV. Daili
ninkė daro stalo indų projektus, jau 
Šešis komplektus yra sukūrusi ir pagal 
tuos projektus fabrikas gamina indus.

Be to, Anglijoje ji dalyvavo 7 paro
dų suruošime, kurių Yorke pati buvo 
iniciatorė ir organizatorė.

Dailininkė su visa šeima keliasi į 
Kanadą.
• Kanadoj, Montrealy, Verduno 
priemiesty, įkurta nauja lietuvių pa
rapija. Klebonu paskirtas tėvas jė
zuitas kun. Kubilius; vikaru kun. A. 
Vilkaitis.
• Laikraštininkas V. Alseika, gyve
nęs Bostone, persikėlė į Clevelandą.
• Toronto universitete mokslinį dar
bą dirba chemikai inžinieriai A. Zub
rys ir Jonas Maurukas.
• Antanas Dutkus, buv. “B. L. Aido" 
redaktorius, baigia ruošti medžiagą 
Brazilijos lietuvių istorijai. '
• Žinomas žurnalistas ir visuomeni
ninkas, Vokietijoje redagavęs kultūros 
žurnalą “Vagą”, P. Druskis žuvo auto
mobilio katastrofoje.
d Kauno Valstybės Teatro balerina 
Adamavičiutė-Kazlauskienė nusinuo
dijo.

• Toronte buvo surengta Kanados 
tautinė paroda. Joje dalyvavo p. Ta
mošaitienė su savo audiniais bei kitais 
lietuviškais meno dalykais. Parodos 
metu buvo sudaryta proga tautiniams 
ansambliams pasirodyti. Lietuviai 
gražiai pasirodė: dalyvavo choras ir 
tautinių šokių grupė.
• Operos solistė Juzė Augaitytė, gy
venanti Philadelphia, Pa., pasibaigus 
vasaros sezonui, pradėjo mokytojauti 
Marko Farnese muzikos studijoje, 
2006 Šansam Str. Šioje studijoje dė
stoma pianinas, dainavimas, kalbos, 
muzikos istorija ir kt. J. Augaitytė 
dėsto dainavimą.
• Kompozitorius VI. Jakubėnas yra 
įtrauktas į Čikagos Metropolitan 
School of Music mokslo plano kata
logą 1950-51 m. kaip fortepijono mo
kytojas.
• Rašytojas Petras Babickas, gyvenąs 
Brazilijoje, iš Sao Cristovao persikėlė 
į Governados salą, kuri yra tikrai poe
tiška. Susisiekimas su sala laivais. Jis 
bus sekretorium pas dr. F. Mejerį. ,
• P. Žmuidzinai keliasi j Kanadą. 
Dail. Naruševičiūtė - Žmuidzinicnė, 
šiuo laiku gyvena Leedsc ir dirba tai
komojo meno darbą. Dirbdama lem-l 
pu gaubtuvu fabrike, ji piešia gaubtu- (

SYDN KJ AUS LIETUVIAMS 
KATALIKAMS

Kalėdinė Išpažintis ir bendra §v. 
Komunija visiems lietuviams katali
kams įvyks paskutinį Advento sekma
dienį 24 d. gruodžio Camperdown St. 
Joseph’s bažnyčioje. Išpažinčių bus 
klausoma nuo 9 vai. Išpažinčių klau
syti yra pakviestas kunigas-svečias Tė- 

1 vas Gaidelis S. J. Nuoširdžiai prašo
ma visus lietuvius katalikus dalyvauti 
šioje Kalėdinėj Šv. Sakramentų prak
tikoje. Pageidautina, kad arčiau gy
venantieji atvyktų anksčiau (apie 9 
vai.), kad netektų ilgai laukti iš toliau 
atvykusioms. Pamaldos bus įprastu 
laiku (11.30).

Į bendras Kūčias dar galima užsi
rašyti iki sekmadienio — gruodžio 17 
d. B. Kūčios įvyks 23 d. gruodžio — 
šeštadienį 6 vai. vak. Campcrdown 
parapijos salėje, bet ne St. Sophia Col
lege, kaip buvo skelbta anksčiau.

Kalėdinės Bernelių Mišios — 25 
gruodžio-įprastu laiku Camperdown 
St. Joseph’s bažnyčioje.

II Kalėdų dieną pamaldos ten pat 
10 vai.

Kalėdine radio valandėlė lietuviams
bus transliuojama 25 gruodžio tarp i stinį mokslą, bet ir atatinkamai išvy- 
3-5 vai. p.p. Visas šis laikas skirtas $ te mechaniškai ir empirioiškai įjoIc- 
naujųjų australų kalėdinei programai, mikai. Stalinas šitą Lenino palikimą 

----- u... sislcmatjzavo Iš to išaugo vad. Mark 
sizmo-Leninizmo-Stalinizmo filosofija. 
Ždanovo įsakymu šita sistema buvo j 
laikoma sistematinių studijų, filosofi-1 
jos kritikos, spaudos bei sovietiško 
mokslo ir mintijimo pagrindu.

Mums įdomu, kad šita sistema re
miantis, tuojau po karo, buvo leista 
tam tikra diskusijų ir "kritikos laisvė, 

i šitos laisvės pasėkoje susiformavo dvi 
[ filosofines kryptys: nuosaikiųjų ir or-

vo M. A. Markovas ir vyr. laikraščio 
“Voprosy filosifii” redaktorius B. M. 
Kedrovas, šitame laikraštyje laikas 
nuo laiko pasirodydavo vis drąsenių I 
straipsnių, kol pagaliau garsiame Mar-| 
kovo straipsnyje apie mikrofizinę są
monę (1947) ir Kedrovo filosofinėje 
apžvalgoje (1948) ima pūsti drąsūs va
karietiško stiliaus vėjai su atatinkamo
mis citatomis ir noru, kad visi mokslai 
būtų laisvi ir nuo nieko nepriklauso
mi. Čia Markovas pagaliau įsidrąsi
nęs tiesiog pabrėžė- kad fizikos teorija, 
kaip tokią, iš viso negali būti kritikuo
jama remiantis marksistine leninistine- 
stalinistine teorija. Šalia jo išėjo Ked 
rovas reikalaudamas ne bolševikų ug
domo laukinio šovinizmo, bet nuo
saikaus rusiško nacionalizmo kosmo-

SYDNĖJUS
• Dideli darbai yra vykdomi, darant 
Warragambos užtvanką netoli Sydnė- 
jaus. Čia dirba didelis skaičius nau
jųjų ateivių, kurių tarpe tėra tik apie 
10 lietuvių. Tačiau ir ši maža gru
pelė mūsų vardą garsina australų ir 
kitataučių tarpe. Agr. muz. Brie
džio vedamas vyrų choras, kurį su
daro tik 7 tautiečiai savo dainomis 
įvairių pasirodymų proga turi didelį 
pasisekimą.

Nesenai suruoštame Suvienytų 
Tautų Organizacijų koncerte šis 
choras ir iš Sydnėjaus nuvykusi Sydnė- 
jaus lietuvių Tautinių Šokiu Grupė- 
vadovaujama p-lės B. Kirlytės ir dail. 
J. Bistricko, turėjo nepaprastą pasise
kimą. Ypač visiems žiūrovams patiko 
mūsų šokiai “Polka” ir “Oželis”.

Waragambos vyrų choras sudainavo 
šias lietuviii liaudies dainas: Tykus 
buvo vakarėlis, Kur tas šaltinėlis, 
Vaikščiojau, Pajūriais — pamariais ir 
Romuvėnų maršas. Nemažesni pasi
sekimą ir katučitj audrą susilaukė ir 
pats choro vadovas p. Briedis, padai
nuodamas solo Šimkaus “Oi, kas” ir 
Hendelio "Largo”. Koncerto progra
mas pardavinėjo lietuvaitės, vilkinčios 
tautiniais drabužiais. Šis koncertas 
buvo transliuojamas per 2GB radijo 
St°Sekantis panašus koncertas Warm-1 U'rj“ l“Pe hlis ir lietuviška” valau- 
gamboje įvyks š.m. gruodžio mėn. 19d. j ^ėle h9 nn?\ Transliuos Sydney

PoSvnJtinn Irnd Tautiniu Qnkii, ^dlO StOtlS - 2S.M.
Kun. P. Pulkus.

SOVIETISKOSIOS FILOSOFIJOS | poli t izmo apimtyje. Ortodoksų grupė 
DISKUSIJOS vadovaujama A. A. Maksimovo savo

perdirbtas ir apipavidalin-! laikraštyje "Utęraturnaja Gazeta" 
— Markso ir Engelso' šitoms mintims šiltai pritardavo ir iš 

kaip bolše- s:ivo Pus?s paleisdavo aštrios kritikos 
Leninas ne partijos ar bolševikų "klasikų" adresu.

Lenino 
tas 1870-1924 m. 
mokslas buvo priimtas, 
vikų partijos filosofija, 
tik vietomis kiaurai perdirbo inarksi-

Pažymėtina, kad Tautinių šokiu 
Grupė ir Warragambos lietuvių cho
ras tikru pasišventimu, negailėdami 
nei laiko, nei lėšų įvairiomis progo
mis garsina mūsų tautos vardą.
• š.m. gruodžio mėn. 9 dienos Aus
tralijos Lietuvių Katalikų D-jos Cen
tro Valdybos posėdy buvo nutarta ruo
šti Naujų Metų susukimą Dulwich 
Hill parapijos salėje.

Bus bufetas be svaigiųjų gėrimų, 
kurį organizuoja p. Stakauskas.

Menine programa rūpinasi p. Brie
dis, p. Talat-Kelpša parengia įdomią 
loteriją ir gėlitj valsą.

Naujų Metų sutikimas prasidės 8 
vai. vakaro ir tęsis iki 4 vai ryto. Gros 
geras orkestras. Be to, sutikimo ba
liaus pradžioje kun. P. Butkus atlai
kys atatinkamas pamaldas ten pat prie 
salės esančioje bažnyčioje.

Įėjimas — 5 šil.
M ELBOURNA S

Informuojama, kad A.L.B.-nės Mel
bourne apylinkėje yra išrinkti šie tau
tiečiai atstovais į Visuotiną Suvažia
vimą:

1) P. V. Raulinaitis, 2) Bronius 
Zumeris, 3) Povilas Baltutis, 4) Silves
tras Balčiūnas, 5) Izidorius Kaunas, 
6) Leonas Baltrūnas, 7) Antanas 
Krausas, 8) Povilas Alekna.

A.L.n. LOK’o PRANEŠIMAI
A.L.B.-nės apylinkių valdybos pa

kartotinai prašomos:
L atsiųsti LOK’ui savo apylinkių 

visų lietuvių sąrašus:
2. renkant atstovus į Visuotinį Su- •___

važiavimą, stengtis, kad juo dau-1 todoksų. Nuosaikiųjų grupei vadova- 
giau tautiečių rinkimuose daly- ’ * * ' ’ ’ 
vantų;

3. būtų gerai, kad apylinkės prisių
stų atstovų rinkimuose dalyvavu
sių tautiečių skaičių.

Be to, visi Sydnėjaus lietuviai, kurie 
Suvažiavimo metu gali priimti atvyk
stančius tautiečius nakvynei (savuos 
namuos, hosteliuose ar nuomotuose 
kambariuose) prašomi jau dabar pra
nešti apie tai adresu:

A. Baužė, 5 Hampden St., Hurl
stone Park, Sydney, arba paskambinti 
telefonu: LL3342; jau šiuo metu yra 
susiregistravę per 30 lietuviu, kurie 
bus reikalingi nakvynių tarp š.m. 
gruodžio mėn. 27 ir 1951 m. sausio 
mėn. 2 d.

Tikime, kad Sydnėjaus lietuviai pa
rodys nuoširdumą ir gausiai atsilieps 
į šį prašymą.

LOK’as

t ačiau čia įsikišo nematoma ranka. 
Staiga nuosaikieji užpuolė Maksimo
vą kaltindami neištikimybe Leninui

1 ir Stalinui. Pastarąjam ‘’nutilus’’ 
propagandos m misterio laikraštis ’ 
'Kultūra i Zizn” užpuolė patį Ked- 

rovą, kuris netrukus savo laiške tame 
pačiame laikraštyje (1949m. kovo 
mėn. 10d.) šitaip apgailestauja savo 
“klaidas”: “Kaip partijos narys aš tu- 

Į riu pareikšti, kad mano atstovaujamas 
kosmopolitizmas yra pasmerkiamas. 
Mano klaidos šaknys glūdi tame, kad 

i aš paniekinau leniniškosios partijos 
1 principus ir paklydau pilietiško objek
tyvizmo ir apolitizmo kryptyje . . . 
Daugelio filosofui klaidos glūdi tame, 
kad jie nėra pakankamai įsisąmoniję 

1 marksizmo-leninizmo principus. Aš 
laikau mano kaltę rimta todėl, kad 
nekreipiau dėmesio j partijos kritiką 
ir ilgai nepalikau! savo klaidingų pa
žiūru.”

Pažįstamiems sovietišką santvarką 
tolimesni komentarai jau nebereika
lingi. Br. Zumeris.

Dar blogiau yra Plungės rajone. 
Visoje eilėje kolchozų iš viso nėra nei 
vienos gyvulių fermos, nors kolchozai 
įkurti pereitais metais. Šiaulių srities

NEPARASTAI SUMAŽĖJO
GYVULIAI

(Atkelta iŠ 2 psi.)
....'■ - wV. . . 1 ■ JRUIll IJCICILdlS JllCUtlS. DldUIIU SHLICS

gyvuliai ir paukščiai buvo is jų at,- f.LiauJics kovotojo" kolchozas 1.870
maim.

Praėjo metai, tačiau būklė nepage
rėjo. Ir šių metų spalio mėnuo vėl 
paskelbtas gyvulininkystės mėnesiu, 
kuriam surengti komisijos pirmininku 
paskirtas vienas iš min. pirm. Gedvi- 
los pavaduotojų ruskis P i s a re v’as.

Kokia gyvulinkystės būklė dabarti
niuose kolchozuose? Nepriklausomos 
Lietuvos inetu 100 ha naudojamos 
žemės plotui tekdavo 14 arklių, 25 
galvijų (j u tarpe 17 melžiamų kar
vių), 25 kiaulės ir 25 avys. O dabar? 
Šiaulių rajone Aukštelkų apylinkės 
“Bubių” kolchozas turi 97 ha dirba
mos žemės ir tik 6 karvės, 1 kiaulę, 3 
axis. "Reizgių" kolchozas — pats sti
priausias apylinkėje, turis 999 ha že
mės, kurios 456 ha dirbamos, turi 60 
galvijų, 58 kiaules, 50 avit} — beveik

ha žemės, kurios 1.240 ha dirbamos, 
turi didesnį gyvulių skaičių — 180 gal
vijų, 187 kiaules, 155 avis, bet ir tai 
pagal 1939 metų duomenis jis turėtų 
mažiausiai 300 galvijų, apie tiek pat 
kiaulių ir tiek pat avių. Kitas kol
chozas — “'Tarybinė žemė”, 317 ha, 
turi 8 karves ir nei vienos kiaulės nei 
avies. “Sauginių” kolchozas, 300 ha 
žemės, neturi nei vienos kiaulės, o vie
nas sustambintas Plungės rajono “Vi- 
duikių” kolchozas, ploto atžvilgiu vir
šijąs 1.000 ha teturi iš viso lik 3 kar-

Esamieji duomenys rodo, kad šiuo 
metu okupuotoje Lietuvoje gyvulių 
skaičius yra mažiausiai 5 kartus su
mažėjęs, kaip Nepriklausomybės lai
kais.

keturis kartus mažiau vienam ha, kaip Kiek padės pisarev’ų ir jiems panat 
Nepriklausomos Lietuvos metu, nors j šių variagų organizuojami "gyvulinin- 
kolchozas laikomas "stipriausias”, kystes mėnesiai", sunku pasakyti. 
1950 m. buvo įkurtas vienas naujas 1 Atrodo, jog keturkojai yra labiau abė- 
sustambintas "Auksinės Varpos" kol- jingi komunistų partijos direktyvoms, 
chozas, 2.283 ha žemės ploto, ir ... Į nes paprastų avinų padauginimui jau 
su 145 galvijais, 63 kiaulėmis ir 55 ' neužtenka Lenino-Stalino mokslo.
avimis, i * LŽS/IB
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Jeigu vediesi Melbourne, užsa-

Į kyk nutoraukas firmoje
I LUX PHOTO SERVICE 

94 Elizabeth Str., Melbourne, 
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C. P A L L O K O
P i r m o j i l i e t p i» i ų s i u v y k I a A u s t r a lijo j 

priima vyriškų ir moteriškų rūbų užsakymus. Darbas atliekamas 
pagal Europos ir Amerikos madas.

Gyvenantieji provincijoj gali užsisakyti eilę laiškais ir bus 
medžiagų pavyzdžiai laiškais prisuneiami.

Rašyti šiuo adresu: C. P. 3rd floor, room 4, Centre-Way 
Buildings, 259 Collins str., Melbourne, Vic.

i’iiuiniHiiniiiiiiiiiniuiiiiiiiiiniiiiiiiniH  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMifiiiiiii^iiiiiiiiifiutx 
žiniai, kad š.m. gruodžio mėn. 28 EPranešame visuomenes 

dieną 19 vai. 45 min. .
TROCADERO salėse Sydnėjuje 

įvyksta
= Bendruomenės Centro ruošiamas
E TRADICINIS METINIO SUVAŽIAVIMO E
Ę BALIUS =

Baliaus meninę dalį išpildo tautinių šokių grupė ir Sydnė- E
E jaus lietuviai menininkai. Pasibaigus meninei daliai, bus šokiai- =
E griežiant “Trocadero” orkestrui, l'uo pačiu metu bus paruošta E
E ir vakarienė. Įėjimo kaina 14 šil., įskaitant vakarienę. Bilietus E
= platina: p.p. Baužė, Kun. Butkus, Kapočius, Miniotas, Narbutas, E
E ' Ustijanauskas ir Sydnėjaus Spaudos Kioskas. E
= Programa pradedama lygiai 20 vai., todėl prašoma gerb. =
E svečių nesivėluoti. E
E Baliui Rengti Komitetas. =
EiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Printed by Publicity Press (1938) Pty. Ltd., 71-75 Regent Street. Sydney, for the Publisher 
Anthony Bauze, 5 Hampden St., Hurlstone Park. Sydney, N.S.W.

4


	1950-12-14-MUSU-PASTOGE_0001
	1950-12-14-MUSU-PASTOGE_0002
	1950-12-14-MUSU-PASTOGE_0003
	1950-12-14-MUSU-PASTOGE_0004

