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PAKELIUI I 
LAISVE

Vienas kraujo lašas būt tave nu
plovęs, bet varge jo vieno tu pasi
gedai — nors stiprybę sėmėm iš 
didžius senovės, liko netesėti mūsų, 
pažadai . . .

J. Aistis.
Kiekviena tremtis savo esmėje yra 

tautos gyvenimo drama, kuri savyje 
talpina nenumaldomą laisvės troški
mą. ir realiojo gyvenimo įvykių sin
tezę. Iš vienos pusės čia iškyla, kiek 
daug žmogus turi padėti pastangų, 
kad atsiektų tai, kas jam brangiausio 
yra išplėšta; o iš antros — kiek žmo
gui maža reikalinga, kad jis net savąją 
prigimtį sutinka parduoti už smulkius 
pinigėlius.

Ne pigaus išskaičiavimo vedami išsi
skyrėme su savo gimtąja žeme. Mes 
tada jau matėme atslenkančią mįslin
gą ir šiurpią mūsų tautos ateities rea
lybę. Skirdąmies su sava žeme, pasi
žadėjome nenuleisti rankų ir grįžti 
atgal nešini jai savo kovos ir pastangų 
vaisius.

Pirmieji tremties žingsniai buvo 
lydimi Vaižganto žodžių: ‘‘Vyžota, 
lopyta Lietuvėlė, bet mano . . . Lini
niai arielkininkai, mėšluočiau kartais 
net padlecai tie lietuviai, bet mano 
broliai . . .”

Nutilus karo aidams, išsiskirstėme 
plačiosios žemės vieškeliuose. Paleng
va ėmė nykti anas sentimentas. Dau
gelis pasistatė visko tikslu įsikūrimo 
galimybę. Imant visos tautos plot
mėje, viena lietuvių tautos dalis dėl 
laisvės aukuro gyvybės nuklojo kau
lais Lietuvos miškų tankmynes ir Sibi
ro taigas, o antroji — sustiprino sveti
mųjų tautų fizinę ir dvasinę struk
tūrą.

Vengrijos laisvės kovotojas Louis 
Kosuth pasakė: “Laisvė ir namai . . . 
Kokia dangiška muzika slypi šiuose 
žodžiuose. Deja .... aš neturiu 
namų.”

Yra šimtai nežinomų narsių žmo
nių, kurie patamsiuose grumiasi su 
mūsų tautą užgriuvusia nelaime. Kie
tas gyvenimas, vienuma, nelaimės, ne
turtas ir nedėkingas likimas — tai ko
vos laukas, kuriame šie pilkieji did
vyriai, kiekvienas pagal savo išgales, 
stengiasi gelbėti mūsų tautos dabartį 
ir savo menkomis pastangų dulkelėmis 
stato amžiną lietuvių tautos laisvės 
rūmą.

Ar netrokšta savo žemei laisvės Lie
tuvos partizanas ir Sibiro tremtinis? 
Ar nekovoja dėl tautos laisvės žmonės, 
kurie pasaulio valstybių vieškeliuose 
klabina uždarytas politikos raštinių 
duris? Ar netrokšta savo namų lietu
vis, kuris, dirbdamas Australijos 
tyruose, du kartus per metus atva
žiuoja į miestą vien dėl to, kad sumo
kėtų lietuvių bendruomenės tautinio 
solidarumo mokestį? Ar nelinki 
šiaudinės pastogės žemei laisvės senu
tė, kuri jau nieku kitu negali prisi
dėti, kaip karšta malda prašyti Visa
tos Kūrėją liuosybės Lietuvos žemei...

Yra dešimtys tokių, kurie jau sus
pėjo parduoti savo lietuvišką prigimtį 
alkoholio agonijai. Yra dešimtys to
kių, kurie savo asmenybę ir lietuvių 
tautos odisėją uždarė fabriko labirin
tuose. Yra dešimtys tokių, kurie jau 
suspėjo numesti lieuvišką rūbą ir 
savo varganos būtybės lietuviškai bar
škančius griaučius apdengti svetimos 
spalvos šilkiniu apsiaustu.

Po dešimties metų kelionės svetimo
se šalyse tegali prabilti lietuvių tautos 
laisvės Pranašas: “. . . nedaugei mūsų, 
mieli broliai . . .”

Br. Zumeris.

ŪKAS AMERIKOS KARO MIETAS
Š.m. sausio mčn. 15 d. Amerikos 

prezidentas Trumanas patiekė kongre
sui svarstyti 71.594.000.000 dolerių 
biudžetą šiems metams (nuo 1.7.1951 
iki 1.7.1952). Tatai pats didžiausias 
Amerikos istorijoj taikos meto biudže
tas, kurio 2/3 skiriami karo reikalams.

Savo kalboje Trumanas priminė 
kongresui, kad laisvasis pasaulis atsi
dūręs rimtame pavojuje.

Jis pareikalavo:
1) . 41.421.000.000 dolerių Amerikos

karo reikalams,
2) . 7.112.000.000 dolerių Amerikos

sąjungininkų apginklavimui.
Jo nuomone, sąjungininkų karinio 

potencialo finansavimas yra esminis 
laisvojo pasaulio gynybos bruožas. 
Čia pat prezidentas pabrėžė, kad bus 
pakelti J.A.V.-bių gyventojų ir įmonių 
mokesčiai, nes tik aukšti mokesčiai 
leisią įvykdyti karinę mobilizaciją.

“Tautinį saugumą šių dienų pasau
lyje tegalime išlaikyti tik tuo atveju, 
jei mes visi apsidesime dideliais ir 
tiesioginiais mokesčiais,’’ — toliau kal

Ukrajinos partizanai aktyvus
ABN - KORESPONDENZ Muen- 

chcne, Nr. 12, 1950 m. gruodžio'mėn. 
paskelbė originalią nuotrauką vieno 
pr. metų vidury už anapus geležinės 
uždangos nelegalioje spaustuvėje 
atspausdinto atsišaukimo, kurį išleido 
ir išplatino Ukrainos laisvės kovotojai. 
Dokumento turinys lietuviškame ver
time toks:

“Laisvė tautoms ir žmonėms!
Lietuviai, latviai, estai!”

Mes nuoširdžiai sveikiname Jūsų 
karžygišką kovą prieš rusiškuosius 
bolševikus okupantus. Ir Ukrainoje 
vedama atkakli kova už laisvę. Į 
mūsų atsišaukimą mes lauksime Jūsų 
atsakymo.

Ukrainiečiai sukilėliai
Nors bolševikams ir buvo pavykę 

suduoti Ukrainos laisvės kovotojams 
smarkų-smūgį, nužudant vieną di
džiausių jų vadų-generolą Tarasą 
Čuprinką (nuo 1943 metų jis buvo 
išrinktas Ukrainos sukilimo armijos

KOMUNISTU PADĖTIS 
LAISVAJAME PASAULYJE
Pagal dabar laisvajame pasaulyje 

veikiančius įstatymus, komunistų par
tija yra uždraudusios ir sustabdžiusios 
viešą komunistų veiklą 38 pasaulio 
valstybės. Panamerikos valstybės tai 
padarė 1948 m. JAV, Australija ir N. 
Zelandija tik baigia įsivesti draudžia
muosius įstatymus. Europoje komu- 
nistų partija uždaryta Ispanijoje, Por
tugalijoje ir Graikijoje. Laisvai vei
kia Prancūzijoje, Italijoje, Anglijoje ir 
Skandinavijos valstybėse. Prancūzi
joje ir Italijoje jie yra gausūs ir veik
lūs, o tuo tarpu Anglijoje ir Skandi
navijos valstybėse — silpni. Artimuo
siuose Rytuose visos 7 arabų lygos val
stybės yra komunistų partiją uždrau
dusios prieš 2 metus. Komunistai 
laisvai veikia tik Izraelio valstybėje. 
Azijos kraštuose k.t. Burmoje, Indo
kinijoje ir Malajuose komunistai yra 
tiek galingi, kad bando ginklu paimti 
valdžią į savo rankas. Indijoje ir 
Pakistane komunistai nevaržomi. 
Griežčiausią iš visų pasaulio valstybių 
antikomunistinį įstatymą yra įsivedusi 
Pietų Afrika. Čia ne tik uždaryta 
komūnistų partija, bet visomis prie
monėmis sekamas bet koks pogrindi
nis veikimas ir uždaromos visos orga
nizacijos, kurios įtariamos simpatijo
mis komunistams. Kanadoje komuni
stai veikia laisvai. B.Z. 

bėjo prezidentas Trumanas.
Prezidento nuomone, šis biudžetas 

įgalins:
a) padidinti pajėgumą dabartinės 

Amerikos armijos,
b) pakelti naujausio tipo ginklų 

gamybą,
c) sudaryti ginklų rezervus dides- 

niai armijai, jei ji bus reikalinga 
ir

d) vystyti karinę galią iki tokio 
laipsnio, kad Amerika galėtų 
tuoj mobilizuotis visuotinam ka
rui, jei to reikėtų.

Šis biudžetas įgalinąs Amerikos 
vyriausybę jau dabar padidinti akty
viąją krašto armiją visu milijonu nau
jų vyrų.

Prezidento Trumano patiektos 
biudžeto skaitlinės rodo, kad šios su
mos nėra skiriamos taikai, o karui. 
Prasidėjus II-jam pasauliniam karui, 
kai Amerikos laivyną netikėtai užpuo
lė japonai Pearl Harboure, Amerika 
priėmė tik 34 mil. biudžetą, atseit per 
pusę mažesnį, nei dabartinį.

UP A vadu), tačiau iš anapus geležinės 
uždangos ateinančios žinios praneša, 
kad laisvės kova dėl to ne tik nesu
mažėjo, bet kai kur dar suaktyvėjo. 
Lygiagrečiai su partizanų veikla auga 
ir pasyvi krašto rezistencija, nukreipta 
prieš bolševikiškas ir didrusiškas ten
dencijas Ukrainos atžvilgiu.

Pagrindinis ukrainiečių laisvės ju
dėjimo tikslas yra apsaugoti tautą, nuo 
rusų teroro ir medžiagiško apiplėšimo. 
Nelegalios priešbolševikinės organiza
cijos plačių gyventojų sluoksniu sti
priai remiamos. Maskva taip pat ro
do didelį dėmesį Ukrainai, nesenai 
netgi “dovanodama” ukrainiečių tau
tai naują “tautinį himną”, vėliavą ir 
valstybės ženklą. Tauta visu šių daly
kų labai nekenčia, nes jie visai svetimi 
jų dvasiai. Ypatingai budriai MVD 
sekama Vakarinė (buv. lenkų valdžio
je) Ukrainos dalis. Čia pravesta labai 
daug “valymo” akcijų. Visa tai betgi 
nepalaužė laisvos ukrainiečių dvasios.

VILNIEČIAI LIETUVIAI 
SUSIORGANIZAVO

Atsakydami į lenkt; generolo An- 
derso ir kiti; vadovaujančių Lenkijos 
egzilinių politikų akciją Vilniaus mie
sto ir krašto reikalu, kuria siekiama 
Lietuvos sostinę Vilnių ir gretimas sri
tis įjungti į būsimą Nepriklausomos 
Lenkijos valstybę, pirmieji čia pakėlė 
balsą JAV gyvenantieji Vilniaus kraš
to lietuviai, susiorganizuodami ir 
Čikagoje įsteigdami Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-gą. Gausus ten susirinku
sių lietuvių skaičius, kilusių iš Vil
niaus krašto, nutarė daryti žygius su
jungti visus lietuvius vilniečius kovai 
už Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mą su sostine Vilniumi, budėti Vil
niaus krašto reikalų sargyboje, atrem
ti neatsakingų imperialistų siekimus 
Vilniaus reikalu. Be to, sąjunga pasi
statė vfenu savo didžiausių tikslų viso
mis išgalėmis remti VLIKą ir ALT, 
kaip vadovaujančius veiksnius už Lie
tuvos atstatymą, aktyviai bendradar
biauti su visomis lietuviškomis organi
zacijomis. Nusistatyta palaikyti glau
džius ryšius ir su ukrainiečiais, ku
riems gręsia panašus pavojus, kaip ir 
lietuviams. Laikinojon valdybon iš
rinkti: A. Dundulis, A. Stankus ir S. 
Šimkus; statutui ruošti komisijom S. 
Šlapelis, Untulis ir Zavadskas.

*

* _ V

Savaites Žinios
Korėjos frontuose

Paskutiniais pranešimais, komuni
stai vėl telkia jėgas centriniame ir va
kariniame fronto sektoriuje. Rytų 
fronto srityje UNO pajėgos perėjo į 
lokalinio pobūdžio ofenzyvą ir pasi
stūmėjo be ypatingo pasipriešinimo 
pirmyn, priartedamos per 25 mylias 
iki 38 paralelės. Nepatikrintomis 
žiniomis, žymi dalis geriausios kinų 
komunistų kariuomenės esanti • ati
traukta iš fronto rajono. Tačiau kai- 
kurie fronto korespondentai teigia, 
kad kiniečiai juda pietų kryptimi ir 
artėja fronto zonos stiprūs jų tankų 
daliniai.’ Šiuos judančius tankus esą 
pastebėję sąjungininkų pilotai. Slen-, 
ką į pietus ir artilerijos pabūklai. 
Spėjama, kad komunistai ruošia naują 
didelę ofenzyvą, tikslu užimti Taegu 
miestą, gulintį už 60 mylių nuo svar
biausio sąjungininkų uosto Pusan.

Pastarąją savaitę sąjungininkai at
siėmė Won j u miestą centriniame Ko
rėjos fronte. Šis miestas yra labai 
svarbus strateginiu atžvilgiu, kaip žy
mus susisiekimo mazgas.

Reutcrio pranešimu, dideli komuni
stinių partizanų skaičiai esą įfiltruoti 
per sąjungininkų linijas į centrinę 
Korėją, kurie užpuldinėją susisiekimo 
kelius ir trukdą sąjungininkų judėji
mą pietų kryptimi.
Gripo epidemija 
Europoje

Pr. metų gruodžio mėn. Anglijoj, 
ypač Liverpool rajone, pradėjo masi
škai plisti sunkios formos gripas arba 
influencija. Tąja liga serga milijonai 
žmonių. Mirimų skaičius paskutinėje 
savaitėje Anglijoj pasiekė net 890 
žmonių skaičių.

Gripo susirgimų jau yra pastebėta 
Brazilijoj, kur liga smarkiai ple
čiasi, Sardinijoj, Ispanijoj, Prancūzi
joj ir Italijoj.

Atatinkamos Anglijos sveikatos įs
taigos pradėjo gaminti priešgripinę 
vakciną, arba skiepus. Australija šios 
ligos plitimu taip pat labai susirupi- 
nūsi ir dėl apsisaugojimo nuo jos pa
tariama: stengtis nepervargti, nepersi
šaldyti, nevartoti perdaug alkoholio, 
nelankyti gausių žmonėmis susibūri
mų ir vengti perkaitintų patalpų.

Ar ši epidemija pasieks Australiją, 
yra įvairių nuomonių.
Marš. Žukovas Korėjoje

USA saugumo įstaigų žiniomis, Ko
rėjos karui vesti vyt. komunistij šta
bas randasi Mukdene, o jo vyriausiu 
vadu yra žymusis sovietų maršalas G. 
R. Žukovas.

Strasburge 1950m. lapkričio mėn. 
pabaigoje visa eilė tarptautinių orga
nizacijų buvo surengusios savo kon
ferencijas. V.T. pavesti, jose dalyvavo 
iš Paryžiaus Dr. A. Bačkis, pulk. Lan- 
skoronskis ir E. Turauskas. Jie daly
vavo Federalistų suvažiavime, kaip 
lietuvių federalistų komiteto atstovai. 
Vėliau dalyvavo eilėje kitų suvažiavi
mų. Visur Lietuvos delegatai gavo 
progos ir aktyviai pasireikšti — pulk. 
Lanskoronskis federalistų suvažiavi
me, p. E. Turauskas visuomenei su
rengtame mitinge pasakė kalbą ir su
kėlė susidomėjimą Lietuvos ir kitų 
rytuose pavergtų tautų problema. Be 
to, Dr. A. Bačkis ir p. E. Turauskas 
dalyvavo komitete krikščioniškajai 
kultūrai ginti. Visos tos konferenci
jos sirgo europinės vienybės reikalais, 
o pavergtosios Europos reikalai buvo 
nustumti į šalį. Daugiausia dėmesio 
parodė pavergtiesiems Komitetas 
Krikščioniškajai Kultūrai Ginti. Iš 
Vokietijos buvo į Strasburgą nuvykęs 
ir J. Brazaitis.
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P.L.B.
(Tęsinys iš 103 “M.P.” Nr.)
Tačiau mes turime tam asispirti. 
Viena galingųjų priemonių tam 
tikslui siekti yra kietas kaip plie
nas ir tyras kaip ašara tautinis so
lidarumas. Amerikiečiai įkūrė 
kraujo bankų. Mes turim įkurti 
lietuviškųjų galvų ir sąžinių ban
kus. Kur Į skurdą pakliūva lie
tuvis, kur moraliniuose pavo
juose jis atsiduria, ten kaip 
greitoji pagalba turi atsirasti net 
nešaukiama organizuota lietu
vių pagalba. PLB svarbus užda
vinys pasirūpinti, kad visur to
kia pagalba būtų suorganizuota. 
Nelaimių ištiktas ir vargo palie
stas bei moralinių pavojų apsup
tas lietuvis turi būti remiamas ir 
gelbstimas. To reikalauja tau
tos ir Lietuvos interesas. Tam 
reikalui turi būti atitinkamų 
organizacijų — labdaros, morali
nėj paramos, įkurdinimo ir tt. 
Kiekvienas atvažiuojąs lietuvis 

- emigrantas turi pajusti lietuvi
ško solidarumo galią. Tai jį 
apsaugos nuo sunykimo ir pri
vers stipriai branginti bendruo
menę ir jos tvirtai laikytis.
Visi už vieną vienas už visus.

f. "Visi laisvėje esą lietuviai dar
niai ir veikliai Įsijungia Į didžią 
ir šventą kovą už Lietuvos poli
tinę laisvę”, savo piniginiais Įna
šais stiprindami Tautos Fondą 
ir talkindami visu kuo VLIKui 
jo politinėj ir diplomatinėj Lie
tuvos laisvinimo veikloj.

5. PLB obalsis — Lietuviais esame' 
mes gimę, lietuviais turime ir būt. 
PLB himną parinks ir nustatys Pasau
lio Lietuvių Seimas.

III. PLB NARIAI
6. Iš to, kas pasakyta apie PLB 

pobūdį ir tikslus, yra paaiškėję ir 
PLB nariai. Kai tariame lietuviu 
bendruomenės narys, turime galvoje 
kiekvieną lietuvį. Taigi — bendruo
menės nariai yra visi lietuviai. Ta
čiau teisinė padėtis bendruomenėje 
ne visų lietuvių yra vienoda. Tuo 
atžvilgiu jie dalijasi Į pilnateisius ir 
nepilnateisius. Pilnateisiai savo teises 
gali prarasti.

Pilnateisis yra kiekvienas lietuvis ne 
jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. Va
dinasi, ligi 18 metų amžiaus nariai yra 
nepilnateisiai.

Teises praranda —
a. kas kenkia lietuvių tautai,
b. kas priešingas Lietuvos nepri

klausomybei ir

c. kas pritaria bolševikinei ar kito
kiai Lietuvos okupacijai (10 

-str.).
Vadinasi, prie tos nepilnateisių 

rūšies priklauso tie, kurie priklauso 
komunistų partijai, kurie giria dabar
tinę Lietuvos padėtį, kurie giria So
vietų Sąjungą ir jos tvarką ir kitokie 
svetimų valstybių pagelbininkai ar 
pritarėjai Lietuvos laisvės naikinimo 
darbe. Tokie nariai nustoja lietuvio 
teisių.

Prie tos rūšies priklauso ir visi tie, 
kurie kitokiu būdu kenkia Lietuvai 
ir lietuvių tautai, ,bei Lietuvos nepri
klausomybei ginti stato kliūčių ar 
skelbia savo priešišką nusistatymą 
jos atžvilgiu.

7. 6 str. minėti nepilnateisiai ben
druomenės nariai nepri leidžiam i prie 
bendruomenės organų sudarymo, ne
gali būti renkami ir rinkti negali, su
sirinkimuose neturi nei sprendžiamo 
nei patariamo balso, nustoja teisės į 
bendruomenės patarnavimus ir tt. Bet 
kadangi savo nusikalstamu darbu ne
praranda savo lietuviškos kilmės, tad 
pasilieka bendruomenės nariais.

8. Kas yra nepilnateisis bendruo
menės narys, nustato krašto valdyba. 
Klausimui spręsti ji gali pavesti apy
gardos valdybai (II str.).

Nepatenkintas sprendimu nubausta
sis narys gali skųstis garbės teismui. 
Jo sprendimas yra galutinis (12 str.).

Visa ši procedūra turi būti nusta
tyta PLB krašto statute. Tas pats 
statutas nustato tvaiką, kaip nepilna- 
teisiui lietuviui grąžinamos prarastos 
teisūs (13 str.).

IV. PLB SANTYKIAI SU 
VEIKIANČIOMIS LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJOMIS
1 9. "PLB organizacija ateina ne esa
mos tvarkos ir esamų draugijų keisti, 
griauti ar naikinti, bet tik jų veiklos 

Į paremti, papildyti ir apvainikuoti 
bendra visų lietuvių organizacija” 
(Laik. PLB Santvarkos Nuostatai. 
Įvedamasis žodis. 6 pusi.).

10. PLB savo apimties atžvilgiu 
yra visuotina, nes apima visus lietu
vius, bet darbų atžvilgiu ji nėra visuo
tina, nes ji neperims tų darbų, ku
riuos dirba draugijos. Šiuo klausimu 
laikomasi šio demokratinio principo: 
kas pajėgiama padaryti privatinės 
iniciatyvos, to neprivalo imtis viešoji 
iniciatyva. Kalbamuoju atveju pri
vatinė iniciatyva yra visos veikiančios 
ar įsikursiančios draugijos, viešoji — 
PLB organizacija.

11. Kas daroma draugijų, to nepri
valo daryti lygiagrečiai PLB organai. 
Tačiau, jei kuriame krašte, ar kurioj 
vietoj privati iniciatyva reikiamą lie
tuvybei darbo sritį yra apleidusi ir 
paraginta nesiima jo dirbti, tuomet 
to darbo imžsi PLB organai.

(B.d.) '

PINIGU INFLIACIJA
Vokiečių ekonomistai sako, kad pi-1 Remiantis faktu, kad kiekvieno 

nigai yra ūkio kraujas (Das Geld ist tautos ūkio apyvartoje esantys.pinigų 
Blut der Wirtschaft). Vadinasi, jeigu 11:“1';........  i:
modernioje medicinoje gydytojas, 
paėmęs keletą gramų kraujo ir su juo 
atlikęs atatinkamus tyrimus, nustato 
paciento sveikatos stovį, tai lygiai taip 
pat ekonomistas, patyrinėjęs vieno ar 
kito krašto pinigų ūkį, gali lengvai 
spręsti apie bendrą to krašto tautos 
ūkio stovį.

Paskutiniaisiais metais ir Australi
jos ūkyje galima pastebėti daug ne
geistinų -reiškinių, kurių priežastys 
kaip tik ir paaiškės, giliau panagri
nėjus šio krašto pinigų ūkį.

Du pagrindiniai pinigri ūkio nega
lavimai tiesioginiai ir labai neigiamai 
veikia bendrą tautos ūkį. Šie nega
lavimai vadinasi: infliacija 
ir defliacija. Šį kartą 
noriu pakalbėti apie pinigų infliaciją 
ir tai tik bendra prasme.

Nesigilinant į mokslinį infliacijos 
aptarimą, tenka priminti, kad inflia
ciją iššaukia perdidelio pinigų kiekio 
atsiradimas apyvartoje. Čia kyla klau
simas: kokis gi pinigų kiekis apyvar
toje yra laikomas normaliu? Į ši 
klausimą atsakyti nėra jau taip leng
vą, ir todėl daugybė įvairių kraštų 
ekonomistų bei finansininkų šiuo 
klausimu yra storokas knygas prirašę | 
ir net komplikuotas formules sukūrę,

kiekis turi maždaug atatikti gamybos 
vertei, gali prasidėti infliacija net ir 
tuo atveju, kai pinigų kiekis apyvar
toje ir nepadaugėja, bet kai krinta 
krašto gamybos potencialas ir tuo 
būdu suyra santykis tarp apyvartoje 
esančio pinigų kiekio ir gamybos 
vertės.

Taigi infliacija yra pasekmė: a) per
didelio pinigų kiekio apyvartoje, b) 
sumažėjusios gamybos ir c) perdidelio 
pinigų kiekio ir sumažėjusios gamy
bos drauge.

Perdidelio pinigų kiekio atsiradimą 
apyvartoje iššaukia du kaltininkai: 
valstybė ir bankai. Kai 
valstybė, vykdydama kokius nors dide
lius planus ,apsiginklavimą, kelių tie
simą, viešų pastatų statybą, nusausi- 
sinimus, emigraciją ir 1.1.) pritrūksta 
biudžeto vykdymo keliu surenkami; 
pinigų, tai tiems trūkumams padengti 
jai lengviausias kelias lieka — paleisti 
į apyvartą papildomą pinigų kiekį. 
Vieną kartą šitaip pasielgus, kitais 
metais jau pasidaro šis reiškinys nei
švengiamas ir taip gali būti užsuktas 
infliacijos ratas.

Bankai taip pat gali priplukdyti 
apyvarton papildomus pinigų kiekius. 

.Nors bankai ir neturi teisės išleisti z 
' papildomų banknotų į apyvartą, ta- 

. .. čiau jie gali padidinti pinigų kiekį
kurių pagalba stengiamasi nustatyti apyvartoje, plačiu mastu išdavinėdami 
normalų pinigų kiekį apyvartoje tos papildomuosius kreditus ir vesdami 
ar kitos šalies. Šis klausimas pasidarė bepiniginį atsiskaitymą čekių ir kilų 
ypač aktualus po pirmojo pasaulinio vertybinių popierių pagalba, kurie 
karo, kai daugelis pasaulio kraštų da-i§juo atveju pilnai eina pinigų funk- 
linai ar net visiškai atsisakė nuo auk- cijas ir tuo pačiu padidina pinigų 
su padengtos valiutos, ir tuo būdu |į kieki apyvartoje.
valstybė įgavo galimybę paleisti apy- Aiškinant gamybos lėtėjimo pro- 
varton daugiau pinigų, nei pats tau-1 cesą, galima rasti šimtus Įvairiausių 
tos ūkis yra jų reikalingas. Nors pa-1 priežasčių. Tačiau pati svarbiausioji 
vienių autorių nuomonės dėl teisingo yra: naudojimas pasenusių mašinų ir 
pinigų kiekio nustatymo tautos ūkm atsilikusių darbo metodų, privačios

v ’ e - .kas jos išjungimas iš ūkio, darbo laiko 
apy-' trumpinimas ir t.t.į * U •»■*»,*»*’> • !• o. 1 1,1-
t i k -

gerovės dūliai ir skiriasi, tačiau prin- j iniciatyvos slopinimas arba net visiš- 
cipas. yra bendras: kiek”’“ ’ ‘ : ■’—’-n *
name tautos ūkyje 
vartoje esąs pinigų 
kis t u r i. b ū t i tam
r a m e santykyje su 
tautos ūkyje p a g a 
tomis vertybėmis, 
sčiau tariant: apyvartoje esąs 
kiekis turi maždaug atatikti gamybos fliacįjai, valstybė įveda griežtą prekių 
vertę. Augant pinigų kiekiui apyvar- paskirstymą, nustato tvirtus atlygini- 
toje ir ne tik nekylant, bet kartais net i mus ir taip dirbtinai bando sudaryti 
mažėjant krašte pagaminamų gėrybių i “normalią” padėtį. Deja, šios paslėp- 
vertei, ir susiduriame su reiškiniu, va-Į tosios infliacijos pasėkos būna dar tra- 
dinamu pinigų i n f 1 i a c i j a . giškesnės, nei viešosios. Klasiškas to- 
Sakysime, jeigu kuris nors tautos ūkisikios paslėptos infliacijos pavyzdys — 
vienų metų laikotarpyje ūkinių gėry'- Vokietija laikotarpyje 1936 — 1948 
o pinigų apyvartoje turi 300 mil. svari;, ■ metų.
tai bus visiškai aišku, kad tokiame Tai tiek šį kartą apie infliaciją ap- 
tautos ūkyje bus jaučiamas pinigų .skritai. Apie Australijos pinigų in- 
kurso kritimas arba vadinamoji in-I fliaciją teks pakalbėti sekantį kartą, 
fliacija. * ' Į J. P. K e d y s

m i n-
Papra- 
pinigų

Baigiant tenka pažymėti, kad in
fliacija yra viešoji ir paslėptoji. Vie
šąją infliaciją turėsime tada, kai val
stybė Į jos plėtotę bent ilgesnį laiką 
nesikiša ir leidžia susidaryti kainoms, 
atlyginimams ir kt., išeinantiems iš 
pačio ūkio. Esant gi paslėptai in
fliacijai, valstybė Įveda griežtą prekių 
paskirstymą, nustato tvirtus atlygini-

Katharina Dunlap

PILIES PASLAPTIS
Vieną vakarą draugi; būreliui pasakojau istoriją, 

kurią prieš daugelį metų buvau skaičiusi. Niekas 
negalėjo įspėti jos pavadinimo ar autoriaus. Gal 
jūs galite? Štai ta istorija. *

Aš buvau įsitikinusi, kad sena pilis su užleistais 
langais, užrakintomis durimis ir apleistu sodu yra 
susijusi su kažkokia blogybe. Į mano pasiteiravi
mus buvo atsakyta, kad ji priklausiusi Merreto gra
fui ir grafienei, kad jis buvęs karšto būdo ir išdidus, 
o ji — švelni, nuoširdi ir maloni pažiūrėti; kad 
daug metų vedybinis jų gyvenimas slinkęs su regimu 
sklandumu; kad vieną dieną pilis likusi tuščia ir 
Vendomo miestas niekuomet jų nebematęs. Ponas 
Merretas mirė netrukus po to Paryžiuje, o ponia, 
tarsi žilaplaukė dvasia, gyveno viena nuošaliame 
dvare.

Sužinojusi, kad mano apsigyvento viešbučio pa
tarnautoja Rozalija kadaise buvusi grafienės tar
naitė, aš ėmiau prašyti ją man papasakoti daugiau. 
Aš turėjau pavartoti visus savo sugebėjimus, kol ji 
sutiko.

— Aš buvau tarnaitė, — pradėjo Rozalija. — 
Ponas Merretas buvo kiek arogantiškas ir daug 
reikalaująs; ponia gi pasižymėjo nepaprastu pa
maldumu ir visur jam traukėsi iš kelio. Ponia visai 
jam nepriekaištavo net ir tą vasarą, kai ji truputį 
sirginėjo ir kai jis persikėlė nakvoti Į antro aukšto 
miegamąjį, nenorėdamas būti jos negalavimų 
trugdomas. Jai gal iš tikro buvo malonu turėti 
vienai pačiai didelį žemutinio aukšto miegamąjį, 
iš kurio buvo matyti dailus sodas ir upė. Viename 
jos miegamojo gale stovėjo židinys, o antrame ma
žas kambarėlis, kuriame kabėjo ponios drabužiai.

Poniai sirginėjant, grafas savo vakarus leisdavo

miesto klube, lošdamas kortomis arba kalbėdamas 
apie politiką.

Tuo laiku miestas buvo pilnas ispanų karo belais
vių, kuriems imperatorius Napoleonas buvo leidęs 
laisvai vaikščioti su pasižadėjimu nepabėgti. Ro
zalija ypač buvo Įsidėmėjusi vieną jauną graži) 
ispaną, grandą, kuris ilguose vakaro pasivaikštinė
jimuose buvo labai atsiskyręs nuo kitų. Vienas 
arklidžių prižiūrėtojas net buvo matęs jį plaukian
tį per upę netoli pilies vėlai naktį.

Ponas Merretas, sugrįžęs iš miesto, visuomet 
droždavo tiesiai į savo kambarį, bet vieną rudens 
vakarą, vėlai atsibeldęs iš savo klubo, jis pastate 
savo žibintą žemai prie laiptų ir skliaustiniu akme
niniu koridorium nuėjo-link ponios kambario durų. 
Vos tik jas pasiekęs, jis išgirdo, kaip jam atrodė, 
greit užsidarančias drabužinio ponios kambarėlio 
duris, bet įėjės, jis rado ją. stovinčią prie židinio.

— Jūs ateinate vėlai, — ramiai tarė ji. Tuo 
momentu iš salės pasirodė Rozalija. Taigi ne ji 
buvo uždariusi minėto kambarėlio duris. Rozalija 
pastebėjo grafo veide abejonę, o paskui įsiūtį. Ji 
išskubėjo iš kambario, bet stabtelėjo už jo ir išgirdo 
šaltą kaip ledas balsą:

— Madame, tame kambarėlyje kažkas yra!
— Nieko nėra, monsieur, — visai paprastai atsakė 

jo žmona.
Jis pasuko kamūarėlio link, bet ponia jį sustabdė. 

“Jei jūs nieko ten nerasite, tarp mūsų viskas bus 
baigta!”

Grafas stipriai pažvelgė į ją ir tarė:
— Labai gerai: aš jo neatidarysiu. Klausyk: tavo 

sielos išganymas ir amžinybės viltis tau daug reiš
kia. Prisiek kad nieko ten nėra, ir durys pasiliks 
uždarytos.

Jis pakėlė dailų jos ispanišką krucifiksą, padarytą 
iš ebenio ir sidabro. Nesudrebėjusi ponia uždėjo 
ant jo savo ranką ir tarė: “Prisiekiu.”

— Pašauk tarnaitę, — paliepė grafas. Atėjus Ro
zalijai jis tarė:. “Eik ir atvesk man mūrininką Go- 
rcnflotą. Pasakyk jam, kad atsineštų drėbtuvą ir 
plytų bei kalkių skiedinio iš naujai statomo tvarto.

Išsigandusi Rozalija išskubėjo įvykdyti, kas jai 
buvo įsakyta.

Kai ji atvedė mūrininką, grafas tuojau jam Įsakė: 
“Užmūryk ano kambarėlio duris, greitai ir tyliai. 
Atlik savo darbą gerai, ir tu niekad nestokosi pini
go, kol tylėsi. Rozalija taip pat.”

Grafas stebėjo, kai mūrininkas dirbo. Ponia 
pasišaukė tarnaitę, kad ji atneštų jai šaliką, ir jos 
ledinės rankos sugriebė mergaitės pirštus, ir ji suš
nabždėjo: “Pasakyk Gerenflotui, kad jis kaip nors 
palietų neužmūrytą angelę.” Paskui ji garsiai pri
dūrė: “Eik atnešti daugiau žvakių, kad mūrininkas 
geriau matytų.”

Išskyrus drėbtuvo čežėjimą, ten buvo tylu. Sie
na augte augo aukštyn. Kai ji buvo pusiau sumū
ryta ir kai šeimininkas buvo Į ją atsukęs savo nu
garą, Gorenflotas drėbtuvo smūgiu prakirto mažą 
stiklo langelį viršum kambarėlio durų. Pasirodė 
porą akių, pajuodusių iš baimės, bet ten nebuvo 
jokio garso. Jos pasislėpė, kai grafas atsisuko.

Auštant darbas buvo baigtas. Grafas pasišaukė 
savo tarną ir tarė: "Mano žmona susirgo. Aš ne
galiu jos palikti. Valgyti galit atnešti čia.”

Dvidešimt dienų grafas Merretas išbuvo savo 
žmonos kambary. Vieną kartą, pirmosiomis dieno
mis, pasigirdo iš kambarėlio silpni garsai, ir ponia 
pusiau alpdama ėmė kalbėti. Bet grafas sustabdė 
jos žodžius, kuriuos ji būtų pasakiusi. “Jūs prisie
kėte kryžiumi,- kad ten nieko nėra! Man to už
tenka.”

Po valandėlės nebebuvo ten girdėti jokio garso. 
: Tik tylus ponios verkimas drumstė tylą . . .

Išverti J. TININIS.
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The Supreme Committee of STlfe • į* T ST* • 3 £~'' 3 1LibZ,on. . Brief Historical SketchThe united action of the Lithua-j 
nian people against the occupation | 
authorities has increased in volume 
and intensity, especially towards the 
end of 1943, when one central author
ity was formed by all the secret under
ground patriotic organizations.. Hith
erto various political groups, parties 
and local organizations, including

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 
strik.ng history replete with dramatic vicissitudes.

combat units, had been acting on anniversary of the declaration of the 
their own initiative without any uni-‘ Independence of Lithuania), the 
fied or central direction. In spite newly-organized central authorityfied or central direction. In spite ( newly-organized central auiLviky 
of this handicap, their attitude and; which took the name of the “Supreme 
general line of action were surpris-- Committee for Liberation of Lithua- 
ingly uniform. The leaders of these nia” (or VLIK for short) adressed to 
various groups, however, have realized ' the nation an appeal and a declara- 
that their activity could in many res-1 tion of policy. In the preamble we 
pects be even more effective, both at read: "The Lithuanian nation, endea- 
home and abroad, if they acted united j vouring to liberate Lithuania from 
in one body under a single leadership, j the occupation and to restore the 
Apart from various party organiza- functioning of Lithuania’s sovereign 
tions, there were already combinations organs, temporarily impeded by for- 

• of various groups, such as "Thejeign forces, stands in need of united 
United Front,” indicating tendencies political leadership. With this aim in 
toward

-effort.
central

The 
of this 
ber, 1943, when various political par
ties and combat organizations issued

consolidation of the national 
Still. there was a lack of one 
leadership.
first stęp towards elimination 
handicap was taken in Octo-

i view, the Lithuanian political groups,
1 as exponents of the nation’s political 
| thought and instruments of its appli- 
| cation, have agreed to unite all forces 
for common action and have created Į

I the Supreme Committee for Libera-1 
ties ana comoat organizations issucu, tion of Lithuania.” This is followed 
a faint Declaration, an appeal to I by a short statement of policy and an 
world opinion. We read in the pre-• appeal-to the people “to imbue them-1 
amble thereto that "the Lithuanian ; selves with the spirit of unity and col- i 
nation, separated for more than three E laboration in this unequal struggle, 

' ’ ’ ” for liberation of Lithuania.”
1 Representing all shades of political 
thought — Irom the right to the left, 
with the sole exception of the Com
munists who never had any roots in 
the life of the nation — the Supreme 
Committee enjoys the unstinted con-

i fidcnce of all Lithuanians. The whole
1 underoTound Press, as well ns all rnm.

years from the outside world by a wall 
of bayonets, d&»res that the world, 
should hear the true voice of the 
Lithuanian people.”

In many respects this is an impor-1 
taut as it is a tragic document. It, 
states in concise form, not only what; 
may be termed "Lithuania’s Case,” i 
but it also gives an authoritative ac-: underground Press, as well as all com- 
count of the tragic experience of the. bat units, now strengthened by the 
Lithuanian people under a double1 armed battalions which evaded Ger- 
enemy occupation. It also makes man attempts to disarm them, are 
some interesting revelations throwing under direction of this Committee of 
light on hitherto obscure phases of Liberation. For all practical pur- 
the international intrigue, which fin-’ poses it is the underground provision
ally led to the outbreak of war. It was al Government of the country, 
issued in the name of all the Lithua
nian political parties and combat 
organizations comprising the Lithua
nian National Union.} the Peasant 
Popidist Union of Lithuania, the 
Lithuanian Nationalist Party, the 
Social-Democratic Party of Lithuania, 
the Lithuanian Christian-Democrat 
Party, the Union of Combatants for 
Liberty of Lithuania and the Lithua
nian Front.

The Joint Declaration of the parties 
was soon followed by the adoption of 

• effective steps towards organization of 
a single leadership which was to direct 

-the activities of the underground 
movement throughout the country. 
'On February 16th, 1944 (the 26th

Its 
orders are obeyed and promptly exe
cuted by the population. It has suc
ceeded in uniting the entire nation to 
such a degree that it has shown itself 
capable of appreciably nullifying most 
of the German measures.

These are the latest events reaching 
the outside world from Lithuania. 
They eloquently testify to the indomi
table spirit of this small nation deter
mined to fight for its freedom under 
well-nigh hopeless conditions.

POSTCRIPTŲM
The foregoing is a description of 

the situation in Lithuania as it existed 
until the end of June, 1944. At the 
beginning of July the Red Army, in

its western sweep, crossed the eastern 
boundary of Lithuania. After five 
days of fighting Vilnius was occupied 
on the 13th, and on July 28th the 
Germans “gave up” Kaunas, the Rus
sians announcing its capture on Aug
ust 1st. By the middle of October, 
practically all of Lithuania- found it- 
sėlf, for the second time during the 
present war, again under the Soviet 
occupation.

What the ultimate fate of Lithua
nia is likely to be no one at this junc
ture can foretell. The immediate fu
ture, however, is dark with foreboding 
and a matter of the gravest concern to 
the Lithuanian people. The extreme
ly harsh measures applied by the Red 
Army to the local population have 
already thrown it into a veritable 
panic. The self-same Supreme Com- 

I mittee for Liberation of Lithuania, 
j which so valiantly and successfully 
I opposed the German occupation, has 
I now been forced to issue an appeal 
[for international aid, fearing that the 
new invasion may involve the “exter
mination of the nation.” Horrifying 
stories arc being told by Lithuanian 
refugees reaching neutral countries. 
It is, for instance, asserted that well- 
known Lithuanian patriots and em
ployees of local administrative insti
tutions under German occupation are 
being shot out of hand: that male 
members of the population from fif
teen to sixty-five years of age arc for
cibly conscripted- for the Red Army; 
and that food is requisitioned from 
the farmers "to the last morsel.” 
Stories from the western part, still 
under German occupation, were no 
better. This area of the country was 
reported to be overcrowded with re
fugees, both Lithuanian and Russian, 
who were devouring the scanty re
maining stocks of food and the new 
harvest "like clouds of locusts.” It 
is significant that the German autho
rities, burning to wreak vengeance on 
the Lithuanians for their intrepid re
sistance and anti-German attitude 
during the occupation, refused to 
admit Lithuanian refugees into Ger
many, but freely passed Russians. The 
able-bodied inhabitants were pressed 
into forced-labour gangs to dig 
trenches on the German frontier.

Thus within four short years the 
country, having endured successively

a Soviet and then a German occupa
tion, has now been caught between 
the upper and the nether millstone of 
two hideous foreign irruptions and is 
being ground to powder. It is a tra
gic and an ominous state of affairs.

A word remains to be said about 
the political aspect of the situation as 
it appears in the light of fresh deve
lopments. The Red Army has come 
ostensibly as a "liberator” of the coun
try from the German yoke. The offi
cial Russian High Command commu
nique issued on July 13th, on the 
occasion of the capture of Vilnius, 
stated that the Russian troops "have 
liberated the capital of the Soviet 
Lithuanian Republic from the Fascist 
yoke.”

The words “Soviet Lithuanian Re
public” used above in connection 
with so-called "liberation” speaks vol
umes. They show clearly enough the 
intention to "liberate” Lithuania only 
in order to make it a “Soviet Repub
lic,” i.e., part and parcel of Soviet 
Russia. Whether that metamorphosis 
meets the actual wishes of the Lithua
nian people themselves would seem 
to be a matter of indifference. Equal 
indifference is shown to the fact that, 
not only the spirit, but the very letter 
of the Atlantic Charter and other sol
emn declarations renouncing territo
rial aggrandizement, aggression and 
the imposition of foreign rule against 
the wishes of the people concerned is 
being openly violated by one of the 
United Nations which subscribed to 
all of them.

And yet it is fair to assume that 
if the forthcoming peace is»to be just 
and lasting, such things cannot be 
either forgotten or conveniently pass
ed over in silence, for the principles 
at stake are a part of the very founda
tion on which the structure of future 
peace must rest. I feel I cannot put 
the issue more clearly than was done 
by "The Weekly Review” of August 
3rd, 1944, when it said:

“The Lithuanians refuse to obey orders 
given them either by Germany or by Rus
sia? They speak of the occupation of their 
country by these two Powers as identical 
and they are determined to resist aggres
sion coming from cither of them. In these 
circumstances, what are our war aims? 
Have we set our faces against aggression, 
as such, on a free country by a powerful 
neighbour? Or do we distinguish between 
Germany and to justify Russia for doing 
exactly the same thing? Put quite shortly, 
arc we fighting for a principle or arc we 
not? The issue in this instance is an 
absolutely clear one — the same victims 
and exactly the same wrong done for the 
same purpose — and we cannot avoid • a 
decision upon it. The policy we adopt in 
this and other similar cases will go far to 
decide whether there is to be peace or 
another world war in some ten years’ time. 
Moreover, both our honour and our cour
age are at stake.”

END.

At Australia’s strangest school the 
■pupils are completely naked and can 
attend the lessons or stay away just 
;as they please. All the pupils are abo
rigines; and there arc a hundred chil
dren on the roll all members of one 
tribe. No English is spoken, all in
struction being given in the children’s 

• own language. The teacher reports 
that the intelligence of the pupils sur
passes that of white youngsters of the 
same age. Splendidly healthy, the 

•children are quick-witted, sensitive, 
well-mannered, affectionate, and easy 
.to control. Reading, writing and 
;arithmetic form part of the curricu
lum, but drawing and singing are 
favourite subjects. T1|C children sing 
in two or three parts and so sensitive 
•.are they to pitch that no one ever 
gets off the note. They have a per
fect ear for music.

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

Lord Howe Island, although free 
from rates and taxes, demands that 
every citizen spend at least one day a 
week catching rats. Rats are a serious 
menace ever since they landed from 
a wrecked ship. Spreading over the 
island with no natural checks they do 
untold damage to crops.

station-hand if he fails to put 
on.

them

Smallest post office in the world is 
in one of the pylons of the Sydney 
Harbour Bridge. It is the only one to 

on a
Harbour Bridge. It is the only 
be established permanently 
bridge.

the bridge. The golden roadway was 
left intact.

The shortest name for a district in 
Queensland is O.K. Other place 
names arc No Go, Turn Turn, Yo Yo, 
Boco, Packsaddle, Grey Mare, Putty, 
Hollow‘Tree, Stone Hut, Black Jack, 
Inky Poo, Nevertire, Come-by-Chance, 
Wilson’s Downfall, Wait-a-Bit, and 
Keep-it.

in the
Great

N.S.W. was the first country 
world to adopt postage stamps. 
Britain did not introduce it until two 
years later — 1841.

The longest hotel bar in the world 
is that of the Workman’s Club (Mil- 
dura, Australia). It is 285 feet in 
length.

The smallest hotel in the world 
"The Dolly Pot” is fifteen feet long 
by fifteen'wide. The bar is four feet 
long with floor space for two custo
mers at a time. The saloon measures 
eight feet by eight. Sometimes three 
customers can be squeezed in before 
the “House Full” sign is hung up. 
The shanty is in a lonely part of the 
Northern Territory.

A station twice die size of Wales is 
•still private property. The largest 
.cattle station in the world, The Vic
toria River Downs, has an area of 
8,320,000 acres. The homes of the 
■employees with butchery, bakery, har
ness shop, general store and smithy 
constitute a small town. The property 
has its own wireless station and aero
drome; also its own hospital staffed 
with three nurses.

Adjoining it is the second largest- 
.cattle station in the world which has 
^n area of 7,000,000 acres.

Travellers who die of thirst in the 
Gulf of Carpentaria country, have 
their blackened billy-cans hung on 
the walls of the Burketown police 
station. Names and messages scratch
ed in soot indicate the owners’ last 
wishes before they died, and are kept 
as a record of identity.

In N.W. Queensland, dogs wear lea
ther boots. Usėd as a protection 
against thorns and burrs the boots are 
made by saddlers. The dogs are grate
ful for the boots and remind the

The only bridge in Australia built 
partly of gold, the toll bridge across 
the Brisbane River, is also the longest 
single suspension bridge (600 feet) in 
Australia. Its builder was responsible 
for the formation of the company, he 
designed the bridge, was engineer 
builder, and company’s secretary as 
well.

The bridge has offices and care
taker’s quarters in the tall pylons at 
one end and flats at the other.

When the foundations of the bridge 
were being set, a gold-bearing reef 
was found but much of the valuable 
ore had been mixed as concrete for 
the construction of the roadway across

in South Austra- 
On Eyre Penin

sula is found a weevil which con
structs a cocoon of limestone which 
provides excellent building material. 
Many roads in this area are repaired 
with cocoons.

Weevils are used 
lia for road repairs.

The miners of Wiluna, Western 
Australia, wear ladies’ silk bloomers 
with elastic tops and bottoms. Arse
nic dust which is poured from the 
ore treatments comes at the rate of 
seventeen tons a day. The dust pene
trates ordinary clothing and causes 
acute discomfort especially affecting 
the thigh joints. The men hit upon 
the idea of wearing silk bloomers and 
put an end to the trouble.
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"Laiškai Lietuviams'
Čikagoje, Amerikoje, eina lietuvių 

Š.m. sausio mėn. 28 d. 14 vai. šv. k;Jtalik9 re,1,i8i"is laikraštis ‘ Laiška 
Petro ir Povilo salėje šaukiamas meti-1 Lietuviams. Žinomas lietuviams mi
nis Geelongo opylinkės lietuvių susi- sljonie,įlIS . I f‘vas . J •_ y r 11 z 1 k a s 
rinkimas. Susirinkimo darbotvarkėj <savo ^ais^e j lietuvių visuomenę ragi- 
- Apylinkės Valdybos ir Konlr. Ko-1 prenumeruotis šį laikrastp šaky- 
misijos rinkimai ir einamieji reikalai. | ?aiua®» ,^at^ platindami si laikia.sti. 
Visi apylinkės tautiečiai prašomi dalv-Ji's būsite geriausi misijomenai, nes 
valltj z ' i paskleisite tarp visame pasaulyje isbla-

‘ ’ ... _ , iškytii savo tautiečiu tokiu gražiu irPr.m. gruodžio men. 15 d. Geelongo | naudk ku,.ios jūos gaivi„s.
lietuvių šokių grupe turėjo pirmą . ; ni?ojalinfs misijos.”
viešą pasirodymą, dalyvaudama aus-1 Lic[llviaJms- platintojai,
tralų katalikų jaunimo Kalėdinės ]<Jgi •, bir-eIio , (| surinkę dau- 
Eglutės ,programoje Buvo sušokta | iausia llžsinlokgjusiu- llauju skaityto- 
trys šokiai: Bustas , Kalvelis ir j $ vertingas dovanas:
Lenciūgehs. šokius paruošė irJ,’.°-. • 

jiems vadovavo p. K 1 i m i e n ė ■ 
Šokiai publikai labai patiko, nes kiek-1 
vienas jų katučių audra buvo prašytas 
pakartoti, šokiams grojo Z i n k e - i 
v i č i u s (jum).

S.

1., Televizijos aparatu arba 150 
dol.,

2., šaldytuvą arba 100 dol.,
3., radijo aparatą arba 50 dol.
“Laiškų Lietuviams" kaina tik 1 

dol. metams. Adresas: 5541 So Pau
lina St., Chicago 36, III. USA.

PRANEŠIMAI
• Sydnėjaus lietuvių klebonas kun.
P. Butkus informuoja, kad ateinantį 
sekmadienį t.y. š.m. sausio mėn. 28d.
9 vai. ryto bus laikomos lietuviams 
pamaldos Villawood, o š.m. vasario 
mėn. 4d. 9 vai. ryto Chulloros stovy
kloje.

Prieš pamaldas bus klausoma išpa
žinčių.

i • Immigracijos Departamentas atsių- 
I štame “Mūsų Pastogės" leidėjui ir a t s. 
i redaktoriui p. A. Baužei rašte prašo 
I painformuoti lietuvius, kad jie stro
piau registruotųsi, kai pakeičia savo

I gyvenamą vietą. Registracijos tvar
kos nurodymai esą sužymėti išduotuo
se asmens pažymėjimuose.

LIETUVIAI KITUR
• Lenkų katlikų spauda tremtyje i 
praneša, esą pastaruoju metu įvairiose ■ 
Lietuvos ii’ Latvijos vietovėse iškil
mingai buvusios deginamos lietuvis- I 
kos ir latviškos knygos. Jau prieš < 
kurį laiką bolševikų partinės bei pro- 
pogandinės ištaigos sudarė draudžia- 
mųjų skaityti knygų sąrašus, į kuriuos ; 
įėjo beveik visos gerosios knygos, , 
išleistos nepriklausomoje Lietuvoje. ( 
Uždraustos knygos buvo išrinktos ne j 
tiktai iš mokyklų ir kitų bibliotekų, 
bet ir privatūs asmenys jas turėjo su- . 
nešti į komunistų partijos paskirtas 
tokių knygų surinkimų vietas. Degi- j 
nimų metu ypač nukentėjusi Lietu- ] 
vos religinė literatūra.
• Bolševikų įsteigta LTSR kroni- 
kinių-dokumentinių filmų kino studi- : 
ja baigė perdirbti sovietinę filmą “Jie 
turi savo tėvynę.” KAip žinia, ši filmą i 
yra sukurta Sovietų Sąjungoje ir yra 
nukreipta prieš anglus-amerikiečius 
už tai, kad šie globoja tremtinius. 
Propogandos sumetimais, sumanyta 
šią filmą perkalbėti lietuviškai. Dar
bas buvo pavestas režisieriui S. Č’ai- 
kauskiui. Pagrindinius vaidmenis 
įkalbėjo Petraitis, Juodytė, Mironaitė, 
Derkintis, Lietuvaitytė ir kt.

• VLlKo delegacija — Brazaitis, Ka
minskas ir Karvelis praeitų metų 
gruodžio mėn. lankėsi Bonnoje, kur 
užmezgė ryšius su vokiečių parlamento 
svarbiųjų frakcijų asmenimis.

• Nors Argentinos lietuvių kolonija 
yra labai skaitlinga, tačiau persiorga
nizavimas į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę nusitęsė nėt iki 1950 m. 
spalių mėn. 22 d. Tą dieną, Buenos 
Aires mieste, kelių patriotų dėka, bu
vo sušauktas iškilmingas posėdis, kurį 
sudarė visuomenės veikėjai, įtakingi 
kolonijos asmenys ir spaudos atstovai. 
Perskaičius VLIKo instrukcijas, buvo 
paskelbta pertrauka, po kurios iš pa
siūlytų kandidatų buvo išrinktas 
LOK, į kurį įėjo kun. P. Garšva, 
“Liet. Balso" redaktorius K. Norkus, 
prof. D. Gruodis, muz. A. Kuprevičius 
ir p.p. Padvalskis, Burdulis, Sruoga, 
Girvydis ir Ramanauskas. Susirinki
mo priimtos rezoliucijos buvo išsiųstos 
VLIKui ir Lietuvos pasiuntiniui P. 
Amerikai Dr. K. Graužiniu!.

Būsimos Pasaulio Lietuvių Bend-

SUSIRŪPINKIME SAVO JAUNIMU
Kaip graži yra jaunystė! Kiek joje, kritikuoti. Jeigu bare negavome alaus 

—vi----- ..., I _-i------ ’-*į mus sukandžiojo uodai, tai
keikiame kraštą išsijuosę, i kurį laisva 

x valia atvykome. Vaikai mus pa- 
nuęlat tekąs, kunkuliuojąs, sukfiriuo-1 mėgždioja — mes džiaugiamos. Atseit 
jąs. Ir nuo mūs, senimo, priklauso:I — tegul nekenčia svetimo krašto, lit
ai- toji srovė gaivalingai griaunanti, biau mylės savąjį. Tačiau mes užinir- 
ar-gyvybiškai naudinga'. Ar ji griau-1 štame, kad tikroji tautinė sąmonė ijčra 
žia krantus, rauna su šakninvs me-'grindžiama neapykanta visam, kas 
d Jus ir neša visa, ką pakeliui sutinka. I svetima. Kalbėkime apie svetini;! kra- 
ar — suka malūno ratą. Mes privalo-1 šią taip, kaip trokštume, kad apie 
me tą ekspansiją išnaudoti, pakreip- mūsąjį kalbėtų svetimieji. Motinos 

• • — ..-„i----- --------- netekę nelaukime, kad pamote Ją pa
vaduotų. Džiaukimės tik, kad toji 
pamotė nelabai mus pliekia ir nema
rina badu.

Mūsų pareiga įkvėpti jaunimui 'Tė
vynės meilę, o kraštui, kuris priglaudė 

I mus benamius, pagarbą ir dėkingumą.
Raskime laiko gyventi vaikų gyve- 

• Sten
kimės iškelti ir išryškinti gražiąsias 
gyvenimo puses ir rasti sveiką kritikos 
būdą blogosioms. Jei negalime atpra
sti nuo “svetimų kauliukų plovimo” 
savaja tulžim — stenkimės bent kad 
jaunimas to negirdėtų.

Saugokime juos nuo karjerizmo 
nuodų, nes kur yra toji aistra, ten 
idealizmui vietos nėra. Gi tos pasta- 

tingai stinga, todėl nesigailėkime jėgų 
tai šviesai jų širdyse uždegti.

Tik truputį geros valios, rūpestin
gumo, išsižadėjimo savęs! Paaukoki
me dalį savo asmeniškų interesų mūsų 
brangiausiųjų, o tuo pačiu ir mūsų 
Tėvynės labui, kad vėliau netektų 
mums piktintis įžymiosios pasakėčios 
kiaulės žodžiais: “Tikriu-kriu-kriu 
tikriausiai, brol, kalbi kaip senas! Ir 
mano ten tėvynė, kur geriausias pe
nas . .

Privalome savo jaunimą tinkamai 
paruošti tam pioneriškam darbui, 
kuris laukia jų Tėvynėje. Jiems teks 
daugiau “kemsynų" nurauti ir kelių 
nutiesti, negu mūsų pioneriskajai 
1918 metu kartai, nes visi žinom, ko
kioj dvasioj bręsta mūsų jaunimas 
ten. Nesigailėdami pinigų mokslui, 
stenkimės paruošti kuo daugiausiai 
šviesuolių — protiniai ir dvasinai kul
tūringi! ir stiprių žmonių.

Elė Jarašienė.

Kaip graži yra jaunystei kick joje i kritikuoti, 
žavaus vi|alitetp, veržlumo, žinių iro- arba naktį 
Žkimp! t' ■ ; I keikiame k

Tai nelyginanti sriaunus upelis-

iliui sutinka, I 
Mes privalo-1

darni srovę tinkama linkme, 
so nuo mūsų pačių: r.i : 
ant kranto, 
pragaištingą, 
sumaniai ir

ruomenes Argentinoje didžiausias tik
slas — suorganizuoti visas tvirtas inte
lektualines jėgas kovai prieš pamažu 
besiplečiantį nutautėjimą priaugan
čioje kartoje.
• Dauguma lietuvių Prancūzijoje 
yra susispietę apie Šalpos Draugiją, 
kilusią iš Lietuvių Sąjungos, kuri bu
vo įsteigta 1944 m. Paryžiuje. Po ku
rio laiko, Šalpos Draugijos skyriai ] 
buvo įsteigti ir kituose Prancūzijos 
vietovėse, kur tik atsirado didesnės 
lietuvių kolonijos. Kadangi Paryžiaus j 
prefektūra davė leidimą tik vienai 
lietuvių draugijai Prancūzijoje veikti, 
tai tuo pačiu buvo išlaikyta lietuvių 
vienybė. Kai 1950 metais spalių mėn. : 
pabaigoje buvo sušauktas nepaprastas 
Šalpos Dr-jos susirinkimas Paryžiuje 
ir jame patiektas projektas dėl įsijun
gimo į Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę, jis tapo visų dalyvių vienbalsiai 
priimtas ir be jokių migdymų patvir
tintas. Svarbiausias įsijungimo į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę akstinas 
buvo dail. Kolbos pranešimas apie 
greitu tempu augantį lietuvių jauni
mo nutautėjimą. Pasak jį, iš 24 jo 
apylinkėje gyvenančių lietuviukų, tik 
2 gerai kalba lietuviškai, 2 kalba blo
gai, o 20 visai lietuviškai nemoka. Ir 
kituose lietuvių kolonijose, kaip paai
škėjo iš atstovų pranešimų, būklė ne
buvo nei kiek geresnė. Todėl buvo 
išneštas vieningas nutarimas kuo sku
biausiai atitaisyti susidariusią padėtį. 
Kadangi jokia draugija nesimbolizuo
ja lietuvybės, nes joms vadovauja vi
siems pažįstami žmonės, turį savo 
silpnybes ir ne visiems priimtinus po
litinius įsitikinimus, todėl Prancūzijos 
lietuviai nutarė įsilieti į PLB, tike* 
dam, kad tik ji yra tiesioginė tarpinin
kė tarp atskiro lietuvio ir jo kamieno 
— tautos. Kad palengvintų persiorga
nizavimą, nutarta visiems tautiečiams 
išduoti Bendruomenės Pasus, kurie 
nario mokestį mokės įklijuodami į 
pasą tam tikrą ženklą.

. Plikiau-:
i: ar mes, stovėdami 

rankas sudėję keiksime 
naikinančią srovę, ar 

e n erg i i įga i pa krei į )s i m e 
vagą ir tą pačią srovę padalysime 
palaiminga.

Kaip dažnas piktinasi nūdienio jau- j 
nimo tuštumu, stoka kilnesnių siekių, nimu ir suprasti jų interesus, 
idealizmo, patriotizmo ir 1.1, ir, kaip -- —- —
retas parodo geros valios tai blogybei 
pašalinti.

O turime tuo labai susirūpinti ir 
su visa energija ir sumanumu veikti. 
Privalome nepamiršti, kad mūsų jau
nimo idealizmą ir pionerišką dvasią 
esame skolingi Tėvynei. Ji — paverg
toji ir nukryžiuotoji, — tikisi, kad 
mes, gyvendami laisvėje, jei palys — I ros’os dorybės mūsų jaunimui ypa- 
nelyginant tie kelmai — nukapoti, nu- ’ ' ---- —’=• —■—:=—
lelioti ir maži, būsime jai naudin
gi, tai jau mūsų atžalos tikrai bus pri
brendusios teikti Jai, suvargusiai, 
pa unksmę.

Taigi, nestovėkime ant kranto 
kas susidėję ir nesikeikime!

Daugiau meilės, supratimo ir aty- 
dumo mūsų bedaliui, benamiui, sto
vyklinio gyvenimo pelkydėn nekaltai 
nublokštam jaunimui!

Žinom, koks svarbus faktorius besi
formuojančiai sielai yra aplinka. Ta 
proga prisiminkime atmosferą, kurioje 
sukasi mūsų jaunimas: iš vienos pusės 
— karjerizmas, jausmų prekyba, intry- 
gos, šmeižtai; iš kitos — girtuoklystė, 
nešvankūs išsireiškimai, amoralūs 
veiksmai.

Mes gi patys — tėvai, išvargę nuo 
darbo, džiaugiamės įbrukę vaikui 
šilingą ir pasiuntę į kiną, visai nesi
domėdami, kas lakiai, jaunai vaizduo
tei bus patiekta. Nesivaržydami pra
tiname juos nesveikai ir nenuosaikiai

PRANEŠIMAS MELBOURNO 
LIETUVIAMS

Vasario 16-toji ruošiama iškilmin
gai paminėti Cathedral Hall salėje, 
Brunswick St. Fitzroy.

Programoje numatoma: 1) Iškilmin
gas posėdis, 2) adv. Silvestro Balčiūno 
paskaita.

Meninėje dalyje: 1) Savo programą 
išpildoj mišrus choras ir 2) Tautiniu 
šokių grupė, 3) Klarnetas — Valius 
Aleksas, 4) Deklamacijos—p.p. Julija 
Švabaitė, V. Zdanavičius ir A. Vaičai
tis, 5) “Sekmadienio Vainikas” — vai
zdelis iš Lietuvos gyvenimo.

Pradžia 8 vai. vakaro.
Minėjimo proga bus renkamos au

kos TAUTOS FONDUI.
Melbourno ir apylinkės lietuviai 

kviečiami gausiai atsilankyti į mūsų 
Tautos Prisikėlimo šventės minėjimą. 
A.L.B. MELBOURNO APYLINKES 

VALDYBA

★Paieškai! p. Davidavičitj iš Augs
burgo stovyklos Atsiliepkite, arba ži
nantieji jo adresą praneškite "Mūsų 
Pastoges" administracijai, Box 4558, 
G.P.O. Sydney, NSW. Konstantinovui.

ran-

Foto Aparatai ir Optiniai 
Instrumentai bandomi, taisomi 

ir naujinami
LUX PHOTO SERVICE

94 Elizabeth St., Melbourne 
Nemokamai duodami nurody

mai dėl jūsų fotografinių 
problemų.
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PADĖKA
Nuo š.m. sausio mėn. 15 d. 

“Mūsų Pastogės" administratorė 
L. Veteikienė pasitraukė iš savo 
pareigų, kurias sutiko perimti p. 
Petras Stakauskas.

Poniai L. Veteikienei už jos 
kruopštų ir rūpestingai atliktu 
darbą nuoširdžiai dėkoju, o nau
jajam “M.P.” administratoriui 
p. P. Stakauskui linkiu sėkmės ir 
ištvermės naujame darbe.

A . B a u z ė, 
“Mūsų Pastogės" ats. redaktorius 

ir leidėjas.
^.'iiiii.'uniuinniuiiiiaiiiiniiiiioiiinuiitiaminiiMitaninniiinaiiiins

★Paicškau Antaninos Dumčiuvie- 
nės, gyv. Australijoj. Rašyti adresu: 
J. Laša i t is, Bl.E., S.I.C., C o w r a, 
NSW.

Pranešimas
Š.m. vasario mėn. 4 d. 8 vai. vakaro 

Camperdown parapijos salėje renkasi 
visi liaudies dainų ir šokių 
pynės “Pabaigtuvės” da
lyviai repeticijai. Visi, kurie anksčiau 
ir nebuvo “Pabaigtuvių" dalyviai, jei 
tik jaučiasi galį dainuoti, taip pat 
maloniai prašomi atvykti nurodytuoju 
laiku repeticijai ir patalkininkauti 
“Pabaigtuvių” dalyviams.

Liaudies Meno Mėgėjų Ratelis 
Sydnėjuje

ĮSIDĖMĖTINA žinia
Pranešame Australijos lietuvių žiniai, kad “Mūsų Pastogės" 

redakcija ir administracija persikėlė naujon ir nuolatinėn vieton 
pačiame Sydnėjaus centre. Šis adresas rašomas šitaip: “ Mūsų 
P a s t o g ė ”, Cusa Navy Club, 5 Young St., Circular Quay, Sydney.

Tautiečiai, kurie turi dėl “M.P.” asmeniškų reikalų, kreipiasi 
nurodytu adresu kasdien (išskyrus šeštadienius) nuo 4 vai. p.p. iki 
8 vai. p.p. pas “Mūsų Pastogės” administratorių p. P. Stakauską.

Tačiau pabrėžiama, kad “Mūsų Pastogės" prenumeratos pini
gai siunčiama adresuojant: “Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P.O., 
Sydney, o laikraščio redakcijai skirti raštai, korespondencijos, pra
nešimų ir skelbimų tekstai siunčiama tiesiai redaktoriaus J. Veteikio 
vardu: 45 High St., Cabramatta, NSW.

Printed by Publicity Prese (1938) Pty. Ltd.. 71-75 Regent Street. Sydney, tor the Publisher 
Anthony Bause. 5 Hatnpden St.. Hurlstone Park. Sydney. N.S.W.
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