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.Reklamuoja* lietuvius!
Sydnėjaus australų dienraštis Daily 

Mirror vasario men. 12 d. laidoj, gana 
žymioj vietoj, antrame puslapy įsidėjo 
fotografiją gyvenamo namo su nuplė
štu stogu. Po fotografija buvo maž
daug šitokio turinio užrašas: “Vienas 
lietuvis emigrantas nuplėšė stogą nuo 
šio namo, pietų Melbourne, kai Mr. 
Joseph Lawrence ignoravo lietuvio 
pranešimą apleisti tą namą. Dabar 
Lawrenco kaimynai grąso nužudyti tą 
lietuvį, jeigu jis dar imtųsi bet kurios 
akcijos prieš Lawrence.”

Čia pat po nuotrauka stovi nuro
dymas: "Skaityk 7 pusi. — “Grąsoma 
nužudyti emigrantą”, kur tarp kita ko 
rašoma: “Mr. Joseph Lawrence kai
mynai žada nužudyti lietuvį emigran
tą už tai, kad jis grąsina Lawrence 
iškraustyti iš jo namo. Jie padarysią 
savo teismą, jei kas nors imsis veiksmų 
prieš Mr. Lawrence. įpykusi minia 
praėjusią naktį ieškojo lietuvio 
emigranto M y c h a j 1 o W a s y- 
lenko ir grasino jį nulinčiuoti už 
tai, kad jis nuplėšė Lawrenc’o namo 
stogą” . . .

Toliau Lawrence duktė laikraščio 
korespondentui pareiškusi, kad maž
daug prieš du mėnesiu, kai Wasylenko 
nupirko tą namą, po 10 vai. vakaro 
jiems įsakė laikytis tylos, o kai Law
rence to nesilaikė, tai reikalavo išsi
kraustyti, o kai ir to nepadarė, tai 
nuplėšė namo stogą ...

Šį parapijinį skandalėlį pasigriebė 
visa eilė Australijos laikraščių ir iš jo 
padarė didžiulį triukšmą, visur valkio
dami lietuvių vardą. .Aš rašau čia, 
musų manymu, apie mažutį kasdienos 
reiškinį tik dėlto, kad su juo siejamas 
lietuvio vardas ir garbė. Nesigilinant 
į šio įvykio esmę, kuri sprendžiama 
australiškųjų butų nuomos įstatymų, 
man rūpėjo čia pareikšti tik keletą 
minčių del australiškos spaudos neat
sargumo ir, gal būt, tendencingumo, 
kai aprašinėjami įvykiai su emigran
tais. Ir šiuo atveju, atrodo, nereikėjo 
pūsti reikalo į pirmųjįj puslapių vedo- 
muosius, nes juk čia visai lokalinis ir 
kasdieninis dalykėlis, į kurį panašūs 
dažnai kartojasi šiame kontinente, tik 
tie nukentėjėliai, kurių butų stogus 
plėšo ar meto juos į gatvę iš buto, 
būna ne senieji šio krašto gyventojai, 
o atvirkščiai, — naujieji ateiviai.

Kaip žinome, paskutinėmis dieno
mis kaikuriuose Australijos laikra
ščiuose buvo įdėtas gana nežymiose 
vietose atšaukimas ar pakoregavimas, 
kad Wasylenko nebuvęs lietuvis, nes 
emigracijos departamente buvę išai
škinta, kad jis ukrajinietis, kilęs nuo 
Odesos. Malonu, kad susiprasta pa
galiau atšaukti, bet vis dėlto tas 
atšaukimas dėl savo trumpumo di
džiumos visuomenės liks nepastebėtas, 
o tatai geriems lietuvių santykiams su 
vietos gyventojais nė kiek nepadės.

Nors ir skaitoma, kad atšaukus yra 
ganėtinai pasielgta pagal spaudos 
etiką, tačiau mūsų vadovaujamieji 
veiksniai Australijoje, geriausiai, gal 
būt, ALB-nės Melbourno skyrius, 
turėtų atatinkamai reaguoti, kad atei
tyje toki dalykai nesikartotų: spauda 
nors ir laisva demokratijoje, bet ji vis 
dėlto turi būti kultūringa ir nešališka, 
menko reikaliuko neišpučianti į 
baisų baubą ir neapkaltinanti tos 
tautos žmonių, kurie čia niekuo dėti 
>Ta* ...Mūsų tautiečiai taip pat turėtų iš 
šio įvykio pašimokyti ir būti atsar
gūs su vietos visuomene. Jeigu ku
riam mūsiškiui kyla naujame krašte 
kurių nors juridinio pobūdžio klausi
mų, kai tenka susidurti su vietos gy
ventojais, tai geriausia prieš darant

Pareiškimai ir no£os
Paskutiniu metu vėl pagyvėjo “dip

lomatinis apsišaudymas” tarp Rytų ir 
Vakarų. Ilgai tylėjęs, pereitą šešta
dienį prabilo Stalinas, duodamas pa
sikalbėjimą komunistų organui “Prav- 
dai” Maskvoje. Šis jo pareiškimas 
buvo transliuojamas per Sov. Sąjungos 
radijo stotis. "

Kaip ir paprastai, jis apkaltino Va
karų demokratijas, kad jos ruošian
čios karą, o Sov. Sąjunga dirbanti tai
kos ęiarbą, statydama hydroelektrines 
Volgos ir Dono stotis. Jis ypač aštriai 
užsipuolė D. Britanijos min. pirm. 
Atlee, įrodinėdamas, kad šis sakąs ne
tiesą, jog sovietai po Antrojo Pasauli
nio karo nenusiginklavę. Esą visai 
priešingai: sovietai nusiginklavę tri
mis etapais. Šia proga jis užsipuolė ir 
Ameriką dėl Korėjos ir UNO. Stalino 
pareiškimu, UNO esąs amerikiečių

įrankis, nes šios organizacijos daugu
mą sudarančios Atlanto Pakto ir Loty
nų Amerikos valstybės. Jo nuomone, 
šiuo metu naujas pasaulinis karas ne
sąs neišvengiamas.

Sekančią dieną, sekmadienį, D. Bri
tanijos vyriausybė pasiuntė Sov. Sąjun
gai notą, kurioje aštriai ir nuosekliai 
apkaltino pastarąją, kad ji ruošai! t i 
karą. Notoje smulkiai išdėstytos visos 
pokario Sov. Sąjungos nuodėmės, be 
atodairos laužant Jaltos, Podsdamo ir 
kitus susitarimus, o sovietų rėžimas ir 
taktika sulyginama su buv. nacių rė
žimu ir teisingai nušviečiama visa 
komunistinio internacionalo griauna
moji veikla Europoje ir Azijoje. Savo 
griežtumu :-r atvirum tatai yra pirmoji 
nota, kokią D. Britanija yra kada nors 
pasiuntusi savo buvusiam karo part
neriui.

Korėjoj pozicinis karas
Pastarąją savaitę Korėjoje susifor-, 

mavo gana stabilūs frontai Seoulo, 
Yoju ir Wonju sektoriuose (Vakaru 
ir Vidurio Korėjoje). Netoli Chip- 
yong, centriniame fronto sektoriuje, 
jau ilgesnį laiką vyksta atkakliausios 
kovos. Sąjungininkų laikomą ir gi
namą vietovę komunistai beveik ištisą 
savaitę puola masėmis, padedami 
tankų dalinių. Frontų pranešimais, 
fronto linijos beveik nejuda ir karas 
pasiekė pozicinio karo pobūdį, nes 
priešų jėgos šiuo tarpu išsilygino. 
Sąjungininkai pranešinėja, kad komu
nistai turi keleriopai didesnį skaičių 
užmuštų ir sužeistų. Be to, jau ir 
belaisvėn esą šimtai tūkstančių paim
tų kiniečių.

D. Britanija ir ypač Indija visais 
diplomatiniais keliais daro spaudimą 
gcn. MacArthūrui, kad sąjungininkų 
kariuomenė, stumiant atgal komuni
stinius įsibrovėlius, neperžengtų 38 
paralelės, nes tikisi, kad tuo būdu gal 
būt pavyks Korėjos karą lokalizuoti. 
Tačiau paskutinėmis dienomis prez. 
Trumanas pareiškė, kad 38 paralelės 
peržengimas yra grynai strateginis rei
kalas, paliktas gen. MacArthūro dispo
zicijai.

Iš viso atrodo, kad Korėjos karas 
užsitęs gana ilgai, kur priešai bando 
savo jėgas, panaudodami modernią 
strategiją ir clažnai patobulintus gink
lus.

NEPRKL. ŠVENTE SYDNEJUJE
būrio “Aitvaras” vardu sveikino 
dail. J. Bistrickas ir raštu — 
Baldgudžių Centras Australijoj.
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Š.m. Vasario šešioliktosios - N e p- 
riklausomybėe šventės — 
minėjimą Sydnėjuje surengė ALB-nės 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba vasario

Town salėse. Minėjimai! susirinko 
apie 400 tautiečių.

Salė buvo papuošta Lietuvos Tri
spalve ir Australijos vėliavomis. Mi
nėjimą atidarė Apylinkės Valdybos 
Pirmininkas S a u d a r g a s, 'kviesda
mas sugiedoti Tautos Himną ir, po to, 
tardamas trumpą žodį. Dienai pri
taikintą paskaitą skaitė Dr. M a u r a- 
g i s, peržvelgdamas mūsų tautos ne
priklausomybės laikotarpį ir pabrėžda
mas tuos lietuviškosios kovos kelius,

Vasario šešioliktosios proga siunčia
mas Australijos Vyriausybei ir 
VLIK’u i rezoliucijas.

Meninėje programos dalyje solo pa
dainavo J. Gaižauskas, okompa
ri uojant B. K i v e r i u i. Maloniai 
nuskambėjo daina:'“Sapnavau aš bro
lį Nemuną”, kurią publika palydėjo 
audringu plojimu.

Deklamavo jaunieji: K. Batūra 
ir D a n i š e v i č i ū t ė.

Maldą ir 3 kariškas dainas sudai-
kuriais mes turėtume dabar eiti, kati 
galėtume vėl ją atstatyti.

Sveikinimo žodžius tarė — ALB-nės 
Krašto Valdybos vardu jos pirminin
kas J. Vaičaitis, o Sydnėjaus lietu
vių katalikų vardu — kun. P. B u t- 
k u s. Be to, lietuvių menininkų sam-

navo vyrų kvintetas: Gaižauskas, 
B a t ū r a, B u r k y s, Rugelis ir 
Protas, okompanuojant pianinu B. 
K i v e r i u i ir okordeonu — B a č i u- 
l i u i.

Minėjimo metu buvo renkamos au
kos Tautos Fondui. P.P.

Mūsų gyvenamojo laikotarpio lietu
viškajai emigracijai tenka dideli ir 
sunktis kultūriniai ir politiniai už
daviniai.

Jie yra bendri ir būtini viso pasau
lio lietuviams. Australijos lietuviai 
suprato tų uždavinių svarbų ir reik
šmę ir jau tai įrodė pirmu pagrindi
niu veiksmu — susiroganizavimu į 
Australijos Lietuvių Bendruomenę, tų 
stipriausių ir veiksmingiausių vienetų, 
kuris jungia kiekvienų lietuvį — vę, 

kuriuos nors žygius nueiti pas vietos 
advokatų, kad iš jo gauti patarimų, 
ar kreiptis į vientinę ALB-nės apy
linkę. Savavališki sprendimai, kaip 
matome iš įvykio su VVasylenka, nieko 
gera neduoda. Mflfij kelias turi būti 
atviras ir lojalus. J.P.K.

TAUTIETES, TAUTIEČIAI !
taip pat įpareigoja jį įnešti savo dalį 
kovoje dėl Lietuvos, lietuviškumo 
išlaikymo ir kituose-reikaluose ir sie
kiuose.

Kviečiame visus be politinių ir reli
ginių pažiūrų, išsilaivinimo r padėties 
skirtumų į darnų, vieningų ir sėkmin
gų darbų.

A.L.B. Krašto Valdyba

A.L.B-nės Krašto Valdybos adresai:
р) Krašto Valdybos Būstinės —

5 Young St., Circular Quay, Syd
ney, N.S.W.

b) Sekretoriato —
Mr. A. Ustjanauskas, 28 College 

St., Sydney, N.S.W.
с) Iždininko —

Mr. M. Bogušas, 13 Taybank St., 
Canterbuiy, N.S.W.

_ vSavaites Žinios
E i s e n h o v e r i s giria 
vokiečiu karius

Gen. Eisenhoveris, vyr, Atlanto 
Pakto valstybių karinių pajėgų virsiu 
įlinkas, apleisdamas Vokietiją ir išvyk
damas į Paryžių, per Frankfurto ra
diją pasakė kalbą į vokiečių tautą.

Jis pareiškė, kad tikįs ir dabar, jog 
vokiečių karys nepametė savo garbės. 
Jeigu paskutiniojo karo metu ir buvę 
nežmoniškų žiaurumų, kuriuos papil
dė vokiečiai kariai, bet jie buvę ne 
visuotini, o tik individualūs. Daugu
ma vokiečių armijos mokėjusi išlai
kyti kario garbę ir nesutepusi savo 
rankų negarbingų veiksmų krauju.

“Kaip aš jau sakiau kancleriui dr. 
Adenaueriui ii kitiems vokiečių džen
telmenams, aš esu patyręs tikrąjį skir
tumą tarp reguliarios vokiečių armi
jos kareivio bei karininko ir Hitlerio 
bei jo kriminalinės grupės. Kol Vo
kietija dar nėra Atlanto Valstybių 
organizacijos narys, šis mano vizitas 
buvo skirtingas nuo kitų valstybių 
vizitų, bet aš labai džiaugiuosi sutikęs 
daug Vokietijos vadų, kurie tiek daug 
dirba, norėdami atstatyti savąjį kra
štą.”

Baigdamas generolas kalbėjo: “Aš 
tikiu, kad jau ateinančiais mėnesiais 
visi iš mūsų pažengs pirmyn, sukur
dami vienybę ir jėgą. Tik vienybėj ir 
jėgoj mes galime turėti gražiausią 
ateitį, saugojaneią mūsų laisves ir tai- 
kų.” ’
C h u r c h i l i o pasigenda 
prez. T r u m a n a s

Amerikos spaudoje pasirodė straips
nių, kuriuose minima, kad prez. Tru
manas esąs nepatenkintas Anglijos ir 
Indijos politika, kai pirmoji delsė, o 
antroji visai atsisakė pripažinti Kom. 
Kiniją agresorium. Prezidentas jau
čiąs, kad Anglija ir Indija svyruosian
čios, kai reikėsią taikyti stiprias prie
mones prieš Pekino rėžimą. Oficia
liuose Amerikos politiniuose sluogs- 
niuose išsireiškiamą, kad prez. Tru
manas sergąs tam tikra rūšim nostal
gijos, pageidaudamas, kad D. Britani
ją reprezentuotų Winstonas Churchi- 
lis — "visada ginąs stiprų frontą.” 
Trumanas — ‘‘kišeninis 
prezidentas”

Respublikonų partijoj Amerikoje 
prez. Trumanas yra dažnai pašaipiai 
pravardžiuojamas “kišeniniu”, sup
rantama, ne dėl jo ūgio, bet dėl jo 
politinių sugebėjimų. Tačiau šis var- 

Į das vargu ar tinka taip realiam ir logi
škai galvojančiam galingiausios pasau
lio valstybės vadui, kuris taip aiškiai 
įžvelgia komunizmo pavojus ir, nebo
damas krašte kilusios gana stiprios 
ojjozicijos, veda Ameriką tikruoju 
galybės keliu. Kai tuo tarpu kaikurie 
respublikonų vadai skelbia izoliocioni- 
stinę Amerikos politiką, prez. Tru
manas savo dekretais veda visiškai 
realų karą prieš demoniškąjį bolševiz
mą. Tokia yra vis dėlto Amerikos 
spaudos daugumos nuomonė.
V. Vokietijos p r a m o n e'i 
trūksta anglies

V. Vokietijos ekonomikos ministeris 
Ludvig Erhard savo kalboje per 
radiją pareiškė, kad V. Vokietijoj šiuo 
metu esą apie 2 mil. bedarbių. Šio 
priežasties reikią ieškoti Vokietijos 
okupacijos sunkenybėse, nes vokie-’ 
čiams esą draudžiama gaminti ginklus, 
plieno pramonė esanti ribota, o Rūro 
srities anglis esanti eksportuojama į 
kaimynines valstybes, kai tuo tarpu 
jos trūkstą patiems vokiečiams.

Jo manymu, padėčiai pagerinti rei
kią: daugiau užsienių kapitalų, dau
giau žaliavų pramonei ir sąjunginin
kų nesikišimo į Vokietijoj pramonės 
vystymąsi.
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Streikai, ūkis ir valstybe
Lietuvoje mums mažai tekdavo su

sidurti su streikij. klausimu, nes mūsų 
krašte santykiai tarp darbdavio ir dar
bininko buvo kitais principais tvar
komi ir Lietuvos pramone buvo gana 
maža, del ko šis reikalas nebuvo daž
nas. Atvykus į Australiją ir stebint 
šio krašto ūkį, ypač krenta į akis 
dažni, ilgi, kartais mažą pagrindą turį 
arba ir visai dėl nesuprantamų prie
žasčių kylą ir milžiniškus nuostolius 
darą, streikai. Čia ir kyla klausimas, 
kodėl gi leidžiama keletai tūkstančių, 
sakysime, tokių Australijos angliaka
sių, streikuoti ir tik todėl, kad darb
davys (šiuo atveju vyriausybe) nu
sprendė daryti atatinkamus primokė- 
jimus tiems anglies kasyklų darbinin
kams, kurie išdirbs visas penkias die- 

o nas savaitėje. Ir štai, angliakasių 
unija, vietoj kad pasidžiaugtų šia pre
mija, ją atmetė ir pareikalavo iš vy
riausybės mokėti atatinkamą priedą 
visiems angliakasiams, nežiūrint į tai, 
ar jie pilną savaitę ar tik jos dalį 
būtij išdirbę. Tik dėl to jie ir pa
skelbė streiką 1

Norint panašaus streiko prasmę su
prasti, tenka trumpai žvilgterėti į eko
nominių teorijų atsiradimą ir išsivy
stymą praeityje.

Aštuonioliktojo šimtmečio antroje 
pusėje ir devynioliktojo šimtmečio 
pradžioje Anglijoje gimė ekonominis 
klasicizmas, kurio vyr. kūrėjais buvo: 
Adam Smith, Robert Malthus ir 
David Ricardo. Šie ekonomistai 
skelbė, kad tauta tik tada pasieks 
didžiausios savo gerovės, kai ūkis bus 
paliktas laisvas "tarpusavio jėgų žai
dimui.” Kitais žodžiais tariant, val
stybė į ūkį neprivalo kištis ir priva
čią iniciatyvą varžyti. Tačiau vis 
dėlto vėliau paaiškėjo, kad pagal šią 
teoriją tvarkant tautos ūkį, pats ūkis 
sunaikina laisvę, kai įmonininkai su
daro sindikatus, suvaržo gamybą, nu
stato kainas už produktus ir darbi
ninkams už darbą. Dėl šių priežasčių 
ir iškilo gyvas reikalas darbininkams 
susiorganizuo|į į profesines sąjungas, 
kad galėtų lengviau savo teises ir rei
kalus prieš darbdavius apginti. Di
džiausias organizuotos darbininkijos 
ginklas kovoje su darbdaviu už savo

teises ir gerovę buvo ir yra organizuo
tai atsisakyti dirbti arba streikuo
ti.

Pasaulio darbininkija streikų pagel- 
ba per ilgą laiką daug sau teisių išsi
kovojo ir savo bei visos tautos gerovę 
pakėlė. Tačiau kaip visai liberališkais 
pagrindais vedamas ūkis sunaikino 
ūkinę laisvę ir tuo pačiu nustojo lai
svuoju ūkiu būti, taip ir streikai pa
skutiniais laikais pradėjo rodyti negei
stinų išsigimimo pažymių. Dėl to, 
suprantama, didžiausia kaltė tenka 
komunizmui, kuris streikų pagelba 
nori atsiekti savo pagrindinio tikslo — 
pasaulinės revoliucijos, įkalbant nenu
simanantiems darbininkams, kad kiek
vienas atlyginimo pakėlimas reiškia 
darbininko būkles pagerinimą.

Tačiau čia yra pagrindinė klaida. 
Tatai supranta ir kaikurių kultūrin
gųjų kraštij darbininkai. Kai, pav., 
militarinė V. Vokietijos valdžia 1948 
metais pasiūlė pakelti darbininkams 
atlyginimą, tai profesinės sąjungos 
griežtai pasipriešino, nes tuo būdu 
būtij dar labiau pakilusios darbininkų 
pragyvenimo sąlygos, nežiūrint pakel
tojo atlyginimo priedo.

Eilė valstybių po šio karo negalėjo 
ramiai žiūrėti, kaip komunistai kur
sto tautos ūkį ardančius streikus, iš
leisdamos specialius įstatymus, ku
riuose numatyta streiko teisėtumas ir 
neteisėtumas. Tokius įstatymus jau 
yra išleidusios Prancūzija, Amerika, 
Australija ir kt. Taigi streikai, jei 
jie yra ardomojo pobūdžio, yra dabar 
draudžiami.

Ekonomisto teoretiko akimis žiū
rint, streikas vis dėl to nėra pati ge
riausioji priemonė išreikalauti darbi- 
ninkij atlyginimo pakėlimą moderni
niame tautos ūkyje. Kaip ten bebūtų, 
kiekvienas streikas padaro tiesioginių 
nuostolių darbdaviui, sumažinant jo 
produkciją, ir darbininkui, kuriam 
neatlyginama už sugaištą laiką, jau 
nekalbant apie jo padarytus nuosto
lius kitoms tautos ūkio šakoms. Na
grinėti, kaip būtų galima be streiko 
sunormuoti darbdavio — darbininko 
santykius, nėra šio straipsnio užda
vinys. J. P. K ėdy s

Silpni lietuviškieji komsomolcai
Pereitų metų gruodžio menesį įvy

kęs “Lietuvos Lenino Komunistinio 
jaunimo sąjungos “suvažiavimas 
praėjo su prislėgta nuotaika. Tiek 
centro valdybos, tiek komunistų par
tijos žmonės, tiek patys komjaunimo 
atstovai iškėlė visą eilę organizacinių 
trūkumų. Ypatingai nevykstą kom
jaunuoliams kolchozuose, kur vis dar 
tebėra gyva lietuviškoji dvasia. Eilė

Verknės Kregždė

Pirmieji žingsnini
Kaip sunkūs vaikui pirmieji žings

niai, tik motina gali pasakyti, nes tik 
ji gali suprasti, kiek džiaugsmo su
teikia jai ir jos kūdikiui jo pirmieji 
bandymai vaikščioti. Taip pat sun- 
išmokstama bendroje australiškų mo
kyklos tremtyje, vistiek, ar ji būtų 
rajoninė, ar skrajojanti, ar vien tik 
motinos mokykla. Nežiūrint tų sun
kumų, vis dėlto ji mokytojui teikia 
tiek pat džiaugsmo, kiek motinai jos 
kūdikio pirmieji judesiai. Todėl ne
tenka bijoti pradinio darbo, bet reikia 
galvoti apie jo reikalingumą ir tą pa
sitenkinimą, kurį duos pasiekti rezul
tatai.

Kiekvienas darbas, juo labiau mo
kymo ir auklėjimo, turi būti sistemin
gas. Todėl visų pirma šiam mokykli
niam darbui turime išdirbti planą-ir 
nusistatyti darbų bazę.

Nepriklausomybės laikais išaugusi 
lietuviška mokykla, remdamasi moder
niosios pedagogikos principais bei 
mūsų tautinės kultūros pagrindais, 
pasiekė aukšto lygio. Todėl ir geriau
sia būtų, jei mūsų mokyklai tremtyje 
būtų pasirinkta mūsų laisvosios tėvy
nės mokyklos programa, imant ją 
siaurąja prasme.

Pasinaudodama šia programa, noriu 
iš jos išrinkti ir sistematizuoti tai, kas 

provincijos atstovų nurodė, kad kom
jaunimo or-ja esanti visiškai atitrū
kusi nuo kolchozinio jaunimo (“Tie
sa”, I950.XII.12d.). Labai smarkiai 
buvo kritikuota ir komjaunimo spau
da — “Molodiož Litvi” ir “Komjau
nimo Tiesos” laikraščiai. Netgi pats 
Sniečkus su Paleckiu buvo atvykę, kad 
įneštų čia daugiau "bolševikinės dva
sios.” 

būtų naudinga lietuviams vaikams 
Australijoje, o išleisti tai, kas vaikų 
išmakstama bendroje australiškų mo
kyklų mokymo eigoje. Programinę 
medžiagą noriu susistematizuoti taip, 
kad ji patarnautų gairėmis organizuo
jant mokyklas bei dirbant su vaikais.

Iš mūsų mokyklų programos du da
lykai būdingi tremties mokyklai, bū
tent: gimtoji kalba ir tėvynės pažini
mas.

Gimtoji kalba. Gimtosios kalbos 
mokymo tikslas yra šiaip nusakytas 
programoje: “Gimtoji kalba, kaip 
Tautos sąmonės reiškėją ir formuo
toja, turi vaikams vis aiškiau atsklei
sti joje pasireiškiančią Tautos dvasią 
ir kultūrą, tuo išugdydama vaikuose 
vis gilesnę meilę Tautai ir jos kūry
bai.”

Šiam tikslui * siekti panaudotinos 
šios priemonės:

L Gyvoji kalba — visada ir 
visur kalbėti su vaikais tik lietuviškai, 
kontruoliuojant savo kalbą ir taisant 
vaiko tarsenos klaidas;

2. R a š y b a — išmokyti vaiką tai
syklingai reikšti savo mintis raštu;

3. Literatūra — supažindinti 
su mūsų literatūra. Tatai apimtų 
mūsų rašytojų kūrinių skaitymą bei 
eilėraščių mokymąsi mintinai.

Gimtosios kalbos programą galima 
būtų suskirstyti keturiais laipsniais:

Pirmame laipsnyje pratinama są
moningai klausyti skaitymo (prozos 
ar eilėraščių) ir sekamos pasakos. Čia, 
pratinama girdėtus straipsnelius tai-

P. L. B.
(Tęsinys iš 106 Nr.)

19. Ar tas PLB krašto laikinasis 
statutas reikalingas visai naujas rašyti, 
ar galima panaudoti jau esamos orga
nizacijos statutą?

a. Yra kraštų, kur nuo seno gyvena 
lietuviai išeiviai ir yra sukūrę 
visą lietuviškų, organizacijų tin
klą. Yra kraštų, kur tik dabar 
mūsij didžiųjų nelaimių metu 
atsirado lietuvių ir tik pradeda 
savo organizacinį gyvenimą tvar
kyti ar dar tik planuoti. Naujas 
organizavimasis, taip pat nėra 
vienodas. Tad suprantama, kad 
vieno atsakymo į šį. klausimą 
visiems kraštams surasti negali
ma.

Ten kur yra bendrinė organi
zacija ir jos statutas ar įstatai yra 
giminingi ar artimi PLB nuo
statams, kaip, pav., Vokietijos 
LTB, ar D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos, tokios organizacijos 
statutas galima panaudoti laiki
najam krašto statutui. Supran
tama, tas statutas turi būti pa
pildytas tais nuostatais (jei to
kių nėra), kuriij įtraukimo reika
lauja PLB laikinieji nuostatai, 
būtent - 8, 13, 25, 31, 36, 39, 41, 
43 — antra dalis, 64 — antra da
lis. Kiek VLIKas gerbia išeivių 
valią ir autonomiškumą matyti 
ir iš paminėtų straipsnių. Jie 
nurodo tik, kas turi būti krašto 

t statute atžymėta, bet nenurodo, 
kaip tie įtrauktieji klausimai 
turi būti sprendžiami. Tuos 
klausimus spręsti palieka krašto 
šeimininkams — vietos Bendruo
menės kompetentingiems orga
nams, Jei VLIKas nurodo kai- 
kuriuos įtrauktinus klausimus į 
statutą, tai daro tik dėl to, kad 
su tais klausimais teks susidurti 
ir į juos teisišką atsakymą duoti.

b. Kur tokios bendrinės organizaci
jos nėra, reikalinga parengti ar 
visai naujas statutas ar PLB 
krašto Laikinojo Organizacinio 
Komiteto nutarimu gali būti 
priimtas betkurios esamos orga
nizacijos statutas su pirmiau mi
nėtais iš PLB Laikinųjų Nuosta
tu papildymais.

20. Baimintis, kad tas statutas gali 
tarnauti labai trumpą laiką, nes Pa
saulio Lietuvių Seimas gali labai pa
keisti VLIKo Laikinuosius PLB Nuo
status nėra rimto pagrindo pirmiausia 
dėl to, kad PLB Seimas turės pabot 
atskirų kraštų lietuvių autonominės 
teises ir skirtingas sąlygas bei reikalus 
ir todėl turės palikt, kaip ir VLIKas, 
atskiriems kraštams teisę turėti savus 
autonomiškus statutus. Tuo atveju 
dabar pagamintas statutas, pereinant 

syklingai atpasakoti, pradedama mo
kyti skaityti, mokoma padeklamuoti 
lengvus eilėraščius bei trumpas pasa
kėčias, rašoma iš klausos lengvi saki
nėliai ir nurašinėjama, sudarant leng
vus sakinius.

Antrame laipsnyje praktikuojamas 
skaitymas bei atpasakojimas lengvo 
turinio straipsneliiį ir eilėraščių. 
Eilėraščiai mokomasi atmintinai, 
trumpai praeinamos pasakos, prie
žodžiai, patarlės ir mįslės. Čia jau 
paisoma kirčio skaitant ir kalbant. 
Pratinama savarankiškai skaityti. 
Rašomi trumpi aprašymai. Diktuo
jama, atkreipiant dėmesį į trumpuo
sius bei ilguosius balsius ir į nosines 
galūnėse. Išmokoma skirti daikta
vardį, būdvardį ir veiksmažodį. Pra
tinama linksniuoti ir asmenuoti.

Trečiame laipsnyje praeinama gar
sus bei tylus skaitymas ir pasakojimas 
apsakymėlių, eilėraščių, tautosakos 
dalykų, didesnių beletristikos kūrinių 
ištraukų. Čia toliau mokomasi taisy
klingai rašyti ir atpasakoti raštu įvy
kius ir skaitytus straipsnelius. Pla
čiau supažindinama su daiktavardžiu, 
būdvardžiu, įvardžiu, skaitvardžiu ir 
veiksmažodžiu.

Ketvirtame laipsnyje mokomas dai
liosios literatūros skaitymas, skaitytų 
dalykų nagrinėjimas, turinio pasakoji
mas, eilėraščių ir dailiosios prozos 
trumpų ištraukų deklamavimas. Su
pažindinama su žymesniais mūsų 
rašytojais: Duonelaičiu, Daukantu, 
Valančium, Baranausku, Pietariu, 
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iš laikinosios būklės į pastoviąją, reiks 
tik pritaikyti prie Seimo nustatytosios 
konstitucijos. Jei dėl kaikurių dabar 
neįsivaizduojamų priežasčių tai įvyktų 
ir baiminimasis pasiteisintų, tai dar
bas veltui vistiek nepražus, nes jis bu
vo panaudotas laikinajai PLB suorga
nizuoti ir vadovauti ligi PL Seimo su
sirinkimo, antra pasiliks gera praktika 
ir patyrimas naujam statutui surašyti.

21. Kaip turėtų atrodyti krašto sta
tutas?

Jame turėtų tilpti visi*Laik. PLB 
Santvarkos Nuostatų straipsniai — 
nuo 1 ligi 41., atitinkamai pritaikius 
redakciją, pav. 1 str. vietoj “Kiekvie
noje pasaulio vietoje, kur yra bent 
dešimts lietuvių yra pasaulio Lietuvių 
bendruomenės apylinkė” redaguotinas 
“Kiekvienoje Belgijos vietoje . . . yra 
Belgijos Lietuvių Bendruomenės apy
linkė” ir tt. Jame turėtų būti kon
kretizuoti tie nuostatai, kuriuos nusta
tyti palikta krašto statutui (12, 13, 
25, 31, 36, 39, 41 ir kit.) Be to, gali 
krašto statutas įsitraukti ir tuos klau
simus, kurie Nuostatuose nėra pami
nėti, bet yra aktualūs krašto gyveni
me. Jame turėtij būti įtrauktas ir 63 
str. Nebūtų tikslinga į redaguojamą 
valdžios įstaigoms statutą įtraukti 64 
str. pirmąją dalį ir 65 str. Šie nuosta
tai turės tilpti Pasaulio Lietuvių Sei
mo nustatytuose Centro įstaigoms sta
tutuose, kurie nebus reikalo registruo
ti bet kurios valdžios įstaigose.

Jei bendruomenės statutą registruo
jant valdžios įstaigose būtinai reika
laus nuostatų nariams priimti, jiems 
išstoti ir tt. kaip paprastos draugijos 
įstatuose kad daroma, tuo atveju rei
kia prisiderinti prie reikalavimo, bet 
parengti gretimai vidaus tvarkos taisys 
klės ir ten organizaciją išplėsti visiems 
lietuviams.

Kur PLB organai pakeičia regis
truotas draugijas ar sąjungas, ben
druomenės statutas registruotinas kaip 
veikiančios draugijos statuto pakeiti
mas, o ne naujos kūrimas. Ta pat 
proga pakeičiama ir draugijos vardas 
į, pav., Argentinos Lietuvių Bendruo
menę.

22. Pagal PLB Laikinųjų Nuostatų 
66 str. kol. “bus sudaryta Pasaulio Lie
tuvių Valdyba, VLIKas sudaro Laiki
nąjį Vyriausiąjį PLB Komitetą”, kuris 
(67 str.) “sudaro laikinuosius PLB or

ganizacinius komitetus atskiriems kra
štams.” Tas laik. Vyr. PLBendruo- 
menės Organizacinis Komitetas buvo 
nutarta steigti JAVėse Bet PLB reika
lu nesusitarus su JAV senais lietuviais 
išeiviais, 1949.11.29 VLIKo buvo nu
tarta šie Nuostatų straipsniai taip pa
pildyti — “Kol bus sudarytas Laikina
sis Vyriausias Organizacinis PLB Ko
mitetas, pavesti Tautinio Potencialo 
Tarnybai (vėliau perorganazuotai į 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnybą) tvar
kyti atskirų kraštų PLB organizacinius 
reikalus.”

Basanavičium, Kudirka, Vaičaičiu, 
Maironiu, Žemaite, Šatrijos Ragana, 
Lazdynu Pelėda; Vaižgantu, V. Krė
ve, Biliūnu, Vienuoliu, Mykolaičiu- 
Putinu ir kitais. Paskaitoma parink
tas iš jtj raštų ištraukas, supažindi
nant su jų biografijomis. Praktikuo
jami aprašymai ir pasakojimai raštu. 
Kreipiamas dėmesys į taisyklingą ra
šybą ir giliau nagrinėjamos mūsij kal
bos dalys.

Čia ir būti; santrauka dalykų, kurie 
padėtij atsiekti aukščiau minėtą gim
tosios kalbos mokymo tikslą.

Šia medžiaga operuotina prisitai
kant prie vaiko turimų žinių, jo su
brendimo bei turimų mokslo priemo
nių.

Mokant gimtąją kalbą, netiek svar
bu žiūrėti dalyko raidės, kiek sugebėti 
įdiegti meilę tam dalykui: atkreipti 
vaiko dėmesį į mūsų kalbos senumą, 
skambiais eilėraščiais bei liaudies dai
nomis pademonstruoti jos melodingu
mą, sukelti vaiko dvasioje pasididžia
vimą sava kalba, kuri yra tiek sena ir 
garsi, kad ne pasauliniai kalbininkai 
ją studijuoja ir dėsto didžiuosiuose 
pasaulio universitetuose, ir taip graži, 
kad didieji pasaulio poetai žavisi jos 
skambumu.

Gal tik vienas kitas vaikas išmoks 
taisyklingai kalbėti ir rašyti, bet jei 
vaikas didžiuosis sava kalba, ją mylės 
ir pažins liaudies bei mūsų rašytojų 
kūrinius, tai jau bus labai daug pa
siekta.

(Bus daugiau)
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Outline History of
Lithuanian Literature

Literature is the mirror of every 
nation’s traditions, its aspirations, its 
mentality, its love of beauty, social 
conditions, and its creative strength.

Lithuanian literature is likewise an 
imposing monument to that country’s 
struggles for freedom ajid a better 
place in the family of nations, paral
leling the history of its aspirations and 
conquests.

Lithuanian writers participated in 
the history of their country’s struggles 
in two ways:

Medieval poets and pagan priests 
have left no record for future genera
tions of those great battles which the 
Lithuanians fought in the Middle 
Ages with the greatest military power 
of those times — the Knights of the 
Cross, who were defeated in 1410 by 
Vytautas the Great in the Battle of 
Žalgiris (Tannenberg). However, 
these titanic battles are constantly 
reflected in the Lithuanian literature 
of the 19th and 20th centuries, depict
ing the victory of Lithuanian military 
might over threats of outside influ
ence, and the development of the 
Lithuanian state into one of the great
est European empires at the end of 
the Middle Ages.

That spirit of the battles with the 
Teutonic Knights is extant in Lithua
nians to this day. For a long time it 
flourished in East Prussia, where, as 
recently as the beginning of the 18th 
century, the majority of the inhabi
tants were Lithuanians and which 
gave to the world the great Lithua
nian poet — Kristijonas Duonelaitis. 
The same influence was evident in the 
Klaipeda Region, which, though for 
700 years under German rule, pre
served its Lithuanian character intact 
and gave to Lithuanian literature 
several outstanding authors.

From the latter part of the 16th 
century to the present day, Lithuanian 
writers are actual participants, and 
sometimes even leaders, in the events 
of their country’s history.

'I'wo important periods are parti
cularly prominent in the more recent 
history of the Lithuanian nation. 

• The first of these begins with the 
year 1569, when the Lithuanians were 
forced into a union with the Poles, 
and when the influence of the latter 
began to make serious inroads into 
Lithuanian life. The first to per
ceive this danger to their nation were 
the Lithuanian writers. As a re
action to this influence, there arose 
an intense desire and movement to 
develop a distinct form of Lithuanian 
culture and art and to inspire the 
patriotism of the people. This was 
achieved to no small degree. After 
some time, distinct cultural indepen
dence and an increasing national 
consciousness were evident in Lithu
ania. However, although Lithuanians 
today do not predicate that their past 
is an unerring teacher, they insist 
upon their right to develop their own 
national consciousness and culture.

The second period of Lithuanian 
history begins at the end of the 18th 
century, when Russia subjugated the 
Lithuanians. However, during this 
period of oppression there gradually 
developed the idea of a new, free, and 
independent Lithuania, which was 
nurtured not only by political leaders, 
but by poets as well. The inspired 
message of the latter reached every 
nook and corner of Lithuania, and 
paved the way for freedom.

Aside from others, this period of 
Russian rule brought forth one factor 
which is unique in the literature of 
the world: Lithuanian printing was 
forbidden for 40 years. Thus, 
throughout this period of forbidden 
literature, to the beginning of this 
century, Lithuanian writing had to 
be smuggled in as contraband from 
Prussia and distributed secretly.

In our time, the Lithuanian nation 
is again experiencing the heavy boot 
of foreign oppression.

Thus we see how the history of the 
Lithuanian people is mirrored in 
their literature: the battles with the 
Teutonic Knights awoke Lithuanians 
to a realization of their potential 
national strength, which was crowned
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by the conquests of the great Medie
val Lithuanian State; later, contacts 
and experiences with the Poles deve
loped the idea of the independence 
of Lithuanian nationalism and cul
ture; finally, the period of Russian 
oppression gave birth to the idea of 
a free and independent Lithuania, 
which became a reality in 1918.

On these three foundations—united 
effort, national and cultural indepen
dence, and free and independent gov
ernment—are based the past, the strug
gles of the present, and the aspira
tions of the. future, not only of the 
history of the Lithuanian people, but 
also of their literature.

It must be stressed here that Lithua

nia, having created and developed her 
own art and literature and her own 
idealistic and social world is, because 
of her past spiritual inheritance, an 
intellectual, social, and economic unit 
of Western Europe. She sees her fu
ture inexorably tied with the future 
of Western Europe and with the prin
ciples of the Freedom of Man. 
Lithuanian literature is likewise rich 
in the treasures of Western culture, 
and her pages sparkle with the writ- * 
ings of Paul Claudel, Maurice Maeter
linck, Sigrid Undset, Francois Mau- 
riac, Sinclair Lewis, Eugene O’Neill, 
Franz Werfel, among many others.

A. Vaičiulaitis.
(To be continued.)

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

never attack a member of this parti
cular tribe.

★ ★ ★
| The primitive Australian black 
use da spray gun before the days of 

i mass production. He decorated cave 
■ walls with red and yellow ochre 
which is worked into a coup-like con
sistency and sprayed on with his 
mouth. The object to be outlined 
would be laid against the rock and 
the primitive spray-gun stencilled the 
outline.

★ ★ ★
To find a nest of wild honey the 

Australian aboriginal catches a bee, 
sticks a feather on it, and so follows 

i its flight to the hive.
I ★ ★ ★
’ Hard knocks in plenty are the lot 
of the native women in Australian 
tribes. Because of this girls from the 
age of three onwards have their skulls 

(toughened by tapping with sticks. 
The blows increase in severity as the 
bone hardens under treatment. When 
the girls are fully grown they can 
withstand the beatings with clubs that 
are their portion.

★ ★ ★
The Tasmanian Wolf, now almost 

extinct, is carnivorous. It hunts by 
scent — does much damage to sheep.

★ ★ ★

In Central Australia a young abo
riginal buck is not considered well 
dressed unless he is wearing the tail 
of a Thalgoo as an ornament in his 
beard.

★ ★ ★

The aboriginals’ story of the Pos
sum and the Native Cat is that once;

The Barometer Crabs of Australia 
have blood-red spots on their backs. 
Sometimes the spits turn pink. This 
indicates, according to aborigines, bad 
weather approaching, and they refuse 
to go fishing.

★ ★ ★
Vast shoals of mullet, a fish found 

in Australian watersą travel on a 
never-ending trip right round Aus
tralia. The shoals are acres in extent 
and have been going on this ceaseelss 
journey since there have been fishes 
in the seal

★ ★ ★
The invention of the Australian 

Aboriginal is the Boomerang. One 
of the most amazing weapons known 
to man, it employs the same prin
ciples as modern aeroplanes. If it 
does not strike the object aimed at, 
the boomerang returns to the thrower.

★ ★ ★

The "Creation of Crocodiles” — a 
ceremony by which a tribe of natives 
on Cape York Peninsula claim to 
create crocodiles is staged when a 
youth is initiated as a warrior. An 
old man takes a baby lizard, saturates 
it in blood taken from the arm of the 
youth, and throws it into the river. 
The natives believe that the lizard 
will grow into a crocodile which will 
be the "blood-brother” of the youth 
concerned in the transaction.

Although the Kendall River, where 
this ceremony is performed, has an 
evil reputation as a haunt of croco
diles, the children of the tribe swim 
in the river unharmed and play 
among the crocodiles basking in the 
sun. The "blood-brothers”, some of 
them monsters twenty-five feet long, 

long ago, there lived in southern 
Australia a terrible monster called the 
Mindi; his voice, heard in the night, 
filled every aboriginal with dread. He 
was not less than ten miles in length 
with an enormous maned head. This 
terrific giant finally met his death at 
the handc of two brave warriors Pilla 
and Inda, who attacked him while he 
was sleeping.

Unfortunately the two heroes quar
reled as to which of them actually 
dealt the death blow. Pilla in his 
rage stabbed Inda in many parts of 
his anatomy and Inda retaliated by 
smiting Pilla a severe blow on the 
nose. When the two eventually 
cooled down they called it a day and 
decided that they were equaaly res
ponsible for the killing of the great 
Mindi. They greased themselves all 
over with the fat of the monster and 
returned to their people who, rejoic
ing at the heroic deed, made a great 
feast with appropriate celebrations.

In later years when these two heroes 
died the gods decided that they should 
be perpetuated, and so changed them 
into the Possum and the Native Cat. 
However, the gods were unable to 
change the scars that the heroes bore 
as the result of their quarrel, and 
today you can see for yourself the 
deep furrow down the nose of Pilla, 
now the Possum, and the white spear
spots on Inda, the Native Cat.

★ ★ ★
The largest tree in Tasmania was 

capable of allowing 14 horses to drive 
through the hollow, side on. In 1854 
the Governor, Sir William Denison, 
78 Members of Parliament, and their 
friends, dined inside the hollow.

★ ★ ,į ★

The Balloon fish found in the 
open waters around the Australian 
coast has a unique method of defence. 
When danger approaches she comes 
to the surface, turns on her back and

inhales air until the belly is enor
mously distended.

★ ★ ★
Wives are fined for nagging on an t 

island where more than five hundred 
ex-cannibals are ruled by one white 
woman. Badu Island in the Torres 
Strait has the only white woman ad- 
ministratdr in the world. The natives 
make their own laws. Dirtiness is a 
crime; a wife serving food her hus
band does not like or neglecting her 
housework is fined. After nine 
o’clock anyone walking abroad is 
arrested, for nine o’clock is curfew. 
Nagging is one of the gravest crimes 
and a woman committing it is 
brought before the court and fined.

★ ★ ★
Local lads around the Moira Lakes, 

on the Murray River, have a trick by 
whic hthey tease a snake until it be
comes giddy, coiling it into their hat, 
head first, and then wearing the hat, 
snake and all!

★ ★ ★
In 1892, in Launceston, Pastor Sol

tau preached that to stir the people 
out of their sins he had caused a 
recent earthquake that had severely 
shaken the district. Alleging shock, 
and malicious concussion he was 
served with a writ for £250,000. He 
withdrew his allegation.

★ ★ ★ i

A new-born aboriginal baby is quite 
light in colour and takes about a week 
to become really black. As soon as it 
is born the baby is rubbed over with 
ashes, and the mother keeps up these 
sooty applications until her picca
ninny is a "decent black.” She firmly 
believes the baby turns black only 
because of her precautions. As soon 
as it can walk the aboriginal baby is 
trained to hunt for tracks in the 
search of food. All the adults are 
masters of the art of trailing man and / 
beast.
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■UOSI! PASTOGE
IBI IŠ MUSU BUITIES
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Paskutines naujienos

STOVYKLŲ LANKYMO PLANAS
Sydnėjaus Lietuvių Klebonas kun. 

P. Butkus informuoja lietuvių ka
talikų visuomenę, kad jis lankys apy
linkių stovyklas šia tvarka:

Šio men. 23-24 dienomis lankysis 
Šcheyville šeimų stovykloje, kur šešta
dienį 9 vai. 30 min. ryto bus atlaiky
tos Šv. Mišios. Prieš Mišias bus klau
soma išpažinčių.

Šio mėnesio 25 d., sekmadienį, 
bus laikomos pamaldos Villawood’o 
stovykloj 9 vai. ryto, o š.m. 
kovo mėn. 3 d., šeštadienį, Turra- 
murros Princess Juliana sanatorijoj 8 
vai. ryto.' Kaip vienur, taip ir kitur 
prieš Mišias bus klausoma išpažinčių.

Š.m. kovo mėn. 9-10 d.d. kun. P. 
Butkus aplankys Springwood’o apy
linkėj gyvenančius lietuvius, kur 
šeštadienį (kovo. men. 10 d.) bus lai
komos pamaldos ir klausoma išpažin
čių Springwood’o parapijos bažnyčioj.

Regent’s Park — Pott’s Hill stovy
kloje bus atlaikytos Šv. Mišios kovo 
mėn. 11 d. 9 vai. ryto. Tuo laiku

prieš pamaldas čia bus klausoma 
išpažinčių. Kviečiami ir artimesnių 
apylinkių lietuviai.

Visais sekmadieniais, kaip ir papra
stai, lietuvių katalikų pamaldos būna 
Camperdown St. Joseph’s bažnyčioje 
11 vai. 30 min.

Kun. P. Butkus

ŠV. KAZIMIERAS —mūs ų 
tautos Globėjas

Jo šventė *š.m. kovo mėn. 4 d., sek
madienį, norima juo iškilmingiau 
paminėti.

Po pamaldų Šv. Juozapo bažnyčios 
parapijos salėje, Camperdown, ruošia
ma Šv. Kazimiero akademija su pri
taikyta paskaita ir plačia menine 
programa.

Paskaitų skaitys rašyt. V. Kazokas, 
Dainuos solo p.p. Rūtenis, Vilnonis ir 
dr. Briedis, okompanuojant p. Kivc- 
riui.

Poto seks p. Gaižausko vynj ansam
blio dainos ir deklamacijos.

Maloniai prašomi visi tautiečiai juo 
skaitlingiau dalyvauti.

Aukoja po akį dėl 
m a z o s nuosavybės

Du vokiečių bėgliai iš sovietinės 
zonos, Gerhard Baranowski ir p-lė 
Hedwig Kraųdschin, Naujienų Agen
tūroj, V. Vokietijoj, pareiškė, kad jie 
sutinka paaukoti po vieną savo akį, 
kurios gali būti operacijos būdu per
sodintos akliems turtuoliams, jeigu šie 
parūpins jiems darbo ir sumokės tiek, 
kad įsigytų nedidelį namelį. Jie su
tinka gyventi visur, išskyrus sovietų 
zoną.
Sovietai kaltina
Japonijos a t gi n k l a v i m u

Sovietų atstovas Sąjungininkų Tary
boj Japonijoj, gcnerolas-majoras A. P. 
Kislenko, apkaltino gen. MacArthurą, 
kad jis ginkluojąs japonus. Amerika, 
pagal jį, atstatanti visą Japonijos karo 
mašiną, o japonij lakūnai esą apmo
komi Amerikoje.
f* r a n c ū z i j O d •- f t a l i' j o 
pasitari rn a i

Po tris dienas vykusios Sicilojoje 
konferencijos, kurioje dalyvavo Pran
cūzijos ir Italijos diplomatai, vado
vaujami abiejų kraštų ministerių pir
mininkų, buvo paskelbtas bendras 
komunikatas, kuriame išreikštas pil
nas abiejų valstybių vieningumas 
akivaizdoje gręsiančio naujo karo pa
vojaus. Deklaracijoj pabrėžiama, kad

abu ministerial pirmininkai sutiko, 
jog Vokietija būtų įtraukta į Atlanto 
Pakto valstybiij tarpą. Ta proga 
Prancūzijos užsienių reikalų ministe- 
ris M. Robert Schuman, kuris taip 
pat dalyvavo toj konferencijoj, pa
reiškė, kad V. Vokietija turės “pakan
kamai teisių” Europos armijoj.
N a u j a b r i t ų di v i z i j a
V o k i e t i j o n

Amerikos' spaudimu D. Britanija, 
nors ir labai nenoriai,, bet vis dėlto 
siunčia į V. Vokietiją vieną po kitos 
naujas divizijas sustiprinti frontą 
prieš galimą bolševiku grėsmę. Iš vi
so paskutiniu metu D. Britanijos vy
riausybė susirūpino krašto gynybos 
reikalais, atidannėdama naujus karo 
pramonės fabrikus ir tobulindama 
savo gaminamų ginklų rūšis.
A m e r i k o s paskola 
Ispanijai

Š.m. vasario mėn. 14 d. Amerikos 
valstybinis importo-eksporto bankas 
paskolino Ispanijai per 12 mil. dole
rių “padidinti medvilnes ir žemės 
ūkio produktų gamybai.” Tatai yra 
pirmasis avansas paskolos Ispanijai, 
sumoje 62,5 mil. dolerių, kuri buvo 
pereitais metais priimta Amerikos 
kongreso, tačiau prez. Trumano užve- 
tuota.

Istoriniai technikos kuriniai

Is pavergtos Tėvynės
Lietuvos miškai naikinami smarkiu 
tempu

Jau anksčiau užsienio ir mūsų spau
doje paskelbtos žinios apie bolševikų 
vykdomą- milžinišką Lietuvos miškų 
naikinimą patvirtinamos ir bolševikų 
spaudos (Tiesa, 1950.XII.13d.). “ Tie
soje" nurodoma, esą Lietuvos miškams 
kirsti imtasi naujos technikos: auto
mašinų, kilnojamų elektros stočių, 
elektrinių piūklų ir pan. Eilėje vietų 
suruošti kursai miško kirtimo speciali
stams bei šoferiams paruošti. Dauge
lyje vietų šoferiai dirba dieną ir naktį 
2-3 pamainomis. Miškuose įruošiamos 
specialios auto remonto dirbtuvės. 
Viskas daroma paskubinti miško kir
timo ir vežimo tempui.

Bolševikų spauda šia proga džiau
giasi, esą pakilęs darbo našumas. Šia 
proga nurodomos maskoliškos kirtikų 
pavardes, kurie elektriniais piūklais 
per parą vietoje 1,5—2 kub. metrų, su
pjauna po 6—7.

Ta pati “Tiesa” nusiskundžia betgi, 
kad ne visose Lietuyose vietovėse sėk
mingai vykstąs miškų naikinimo dar
bas. Daugelis ir veiklių kolchozų iki 
gruodžio mėnesio vidurio nepagaminę 
ir neišvežę nū vieno kubino metro. 
Kitur buvę sudarytos miškų kirtimo 
brigados, bet dar iki šiol neišvykę į 
miškus.

Garsiosios Šimonių girios skamban
čios nuo elektrinių piūklų garsų, kur 
kirtimo planas jau dabar esąs perviršy
tas. Gruodžio 17 dienos rinkimų pro
ga miško kirtimas dar buvęs paspari 
tintas todėl, kad Stalinas sutikęs būti 
renkamas Vilniaus miesto tarybos na
riu. Geriausi miško kirtėjai vadinami 
pirmūnais ir apdovanojami pasižymė
jimo ženklais. Tačiau bolševikai ne
labai pasitiki lietuviais komunistais, 
kurie iki šiol vadovavo miško kirtimo 
darbams. Taigi beveik visose apskri
tyse miškų pramonės ūkio direktoriais 
paskirti importuoti rusai.

Sukirsta miško medžiaga, apdirbta 
ar žalia, išgabenama į Rusijos gilumą.

1950.XII.19d. “Tiesa” str. “Sparčiau 
vežkime -miško medžiagą” toliau in
formuoja, kad "kiekvieną dieną išeina 
vis naujos kirtėjų brigados,” viena 
kitas kviesdamos soclenktynių; Vien 
tiktai Zastaučių apylinkėje pasiųsta 
100 naujų kirtėjų. Milžiniški miško 
medžiagos kiekiai betgi laukią trans
porto priemonių. .
Lietuva remia pragariškas statybas

Šiuo metu Sovietų Sąjungoje vyksta 
nauji didžiuliai katorginiai darbai, 
kuriuose- dirba milijonai pavergtų 
žmonių, darbo vergų. Ir Lietuvos 
žmonės turi šias hydroelektrines staty
bas, perkasų bei kanalų kasimą parem
ti savo žmonėmis bei medžiaginėmis

aukomis. Lietuvos medžio fabrikai 
pradėjo gaminti ištisus namus, kurie 
pervežami į Rusiją. Tik gruodžio 
mėnesį Naujosios Vilnios medžio 
apdirbimo įmonės pasiuntė į Kuiby- 
ševą 60 vagonui Su 13 standartinių 
namų. (’’Tiesa”, 1950.XII.17d.).
Paminklas Lietuvos pavergėjui.

1950 m. gruodžio 10 dieną Vilniaus 
mieste bolševikai suruošė didžiules 
iškilmes. Ant Gėdinimo Pilies bokšto 
buvo iškelta raudona vėliava. Ceng 
erinėje sostinės aikštėje buvo suvary
tos organizacijos ir darbininkų būriai. 
Tribūnoje vietas užėmė Lietuvos 
okupantų viršūnės: Trofimovas, 
Moskvinovas, Niunka, Paleckis, Ged
vilas ir kiti. Tą dieną buvo atidary
tas paminklas čia palaidotam bolše
vikų generolui 1. D. Černiachovskiu!, 
kuris 1944 metų liepos mėnesį užėmė 
Kauno, Vilniaus, Gardino ir kitus Lie
tuvos miestus, tuo būdu okupuoda
mas Lietuvos teritoriją. Kaip žinia, 
gep. Cerniachovskis žuvo Rytprūsiuo
se, kur jo vardu dabar pavadintas 
Įsrutės miestas.

Paminklo projektą paruošė skulp
torius N. V. Tomskis, padedamas L. 
G. Golubovskio, ir kt. rusų skulptorių. 
Madžiagos dalis — labradoritas atga
bentas iš Ukrainos. Pats paminklas 
yra 8 metrų aukščio. Vien tik Čer
niachovskio figūra yra 4 metrų. 
Užrašas: "Armijos generolui Černia- 
chovskiui nuo lietuvių tautos.” 
“TiėSa” niekina Prezidentą Trumdną

Lietuvos bolševikinė spauda pasku
tiniu laiku pagyvino kampaniją prieš 
amerikiečius. 1950.XII.7d. “Tiesa” at
spausdino specialų straipsnį prieš Pre
zidentą Trumaną ir, kaip jau bolševi
kų priimta, prieš jo gimines iki kelin
tos kartos praeityje. . Prezidentas 
Trumanas čia vadinamas “gangste
riu.”. •
Vilniaus rusintojai

Šiuo metu Vilnius yra žymiai dau
giau surusintas, kaip kad kiti Lietuvos 
miestai. Visus aukštuosius postus 
visuomeninėse, valdinėse ir techninėse 
institucijose užima beveik išimtinai 
rusai. Štai keletas konkrečių pavyz
džių (iš "Tiesos” 282 Nr.): Profesinių

Istoriniais žmonijos technikos kūri
niais šiandien paprastai laikomi sep
tyni didieji pasaulio stebuklai. Iš 
visų šitų septynitj pasaulio stebuklų 
iki mūsų laikų yra išlikęs tik vienas 
vienintelis, būtent: Egipto piramidės. 
Jų yra išlikusių 80, kurios randasi 
keliomis grupėmis Libijos dykumose. 
Jų amžius siekia 5-6000 metų. Auk
ščiausia iš visų yra Cheopso piramidė, 
turėjusi ligi 137 m. aukščio. Seniau
sia yra faraono Sakaro piramidė, kuri 
stūkso netoli šiandieninio Memfis.

Kitas pasaulio stebuklas buvo nuo
stabūs Semiramidos kabantieji sodai, 
savo laiku supę garsųjį Babilono mie
stą. Tai buvę nepaprasto grožio ir 
puošnumo, 22 km. ilgio, sodai, liudiję 
tuometinę Babilono galybę.

Toliau seka garsusis Aleksandrijos 
Jūrų švyturys, statytas maždaug 290 
metų pr. Kr. Jo aukštis siekęs 160 m. 
ir buvęs matomas 60 km. spinduliu. 
Šis švyturys išliko ligi 12 amžiaus ir 
savo galingumu lenktyniauja su pa
čiais moderniausiais šių dienų jūrų 
švyturiais.

Ketvirtasis pasaulio stebuklas buvo 
Junonos statula Olimpo šventykloje. 
Tatai buvo 18 metnj aukščio soste sė
dinti figūra, visa išliedinta iš aukso ir 
dramblio kaulo. Tai brangiausia sta
tula, žinoma ilgame žmonijos gyve
nime.

Savo turtais ir architektūros didybe

garsi buvusi Efeze Lianos šventykla, 
statyta 6 amžiaus gale pr. Kr. Tai 
buvusi nepaprasto puošnumo, stačia
kampė, 69 m. pločio ir 130 m. ilgio 
marmuro halė, paremta 128 išpuošto
mis kolonomis. Norėdamas kuo nors 
įamžinti savo vardą Horostatas tyčia 
ją sudegino.

Didžiausio žinomo mauzoliejaus 
garbė atitenka Mauzolo našlės antka
piui, pastatytam 356 m. pr. Kr. Šį 
pastatą supo 36 kolonos. Visas ant
kapis sudarė 44 m. erdvę karaliaus ir 
karalienės karstams pastatyti, o vir
šuje buvo 24 laiptų piramidė. Šitas 
pastatas išsilaikė net iki 12 amžiaus.

Septintuoju pasaulio stebuklu lai
koma 32m. aukščio Apolono bronzos 
statula Rodos saloje, statyta 144 m. 
pr. Kr. Dėl žemės drebėjimo, ši sta
tula nuvirto į jūrą ir išgulėjo jūros 
dugne 900 metų. Po to ji buvo vieno 
pirklio nupirkta ir išgabenta, panau
dojant transportui 500 kupranugarių.

Aštuntuoju, tačiau nepripažintu, 
senųjų'amžių technikos stebuklu ten
ka laikyti ir garsiąją, kinų sieną, kuri, 
apskaičiuojama, moderniškais telesko
pais būtų matoma net iš mėnulio. 
Šitas milžiniškas kinų technikos pa
statas nepateko į pasaulio “stebuklų” 
■sąrašą vien dėl to, kad k;nai, apsit- 

! vėrę £4ja siena ilgai nebuvo žinomi 
I Europoje.

Br. Zumeris.

ČEKOSLOVAKiJOJ AREŠTAI
★Iš Prahos pranešama, kad pagal 

viename Čekoslovakijos vienuolyne 
rastus tariamus dokumentus sudaro
ma byla eilei aukštų Katalikų Bažny
čios dyasiškių, kaltinamų "valstybės 
išdavimu.” Esą jau visa eilė suimtųjų, 
kurių tarpę ir Olomouc vyskupas suf
raganas Z e 1 a..

s-gų tarybos pirmininkas drg. Matici- 
nas, “Komunaro” gamyklos vyr. inži
nierius Obručnikovas, “Kaitros” vyr. 
inž. drg. Klempertas, pramonės m-jos 
skyriaus v-kas Žuravliovas, elektrinės 
katilų cecho viršininkas Gudimovas, 
Komunalinio ūkio m-jos vyr. inžinie
rius Tcplovas, garvežių remonto v-kas 
Gudimovas komjaunimo sekretorius 
Fedorinas ir daugelis kitų.
V. Sirijos Gira sielojasi Zaicevas 
nesekme

“Tiesos” 1950.XlI.19d. Nr. V. Siri
jos Gira rašo:

— “Pilietė Elena Zaicevą su dviem 
mažametėmis dukrytėmis vyko iš Pak
ruojo į Kremcnčugą. Visai rami ji 
atvyko į Šiaulių geležinkelio stotį 
pirkti bilieto į traukinį Ryga — Lvo
vas. Stoties motinos ir vaiko kamba
ryje, deja, daug su ja nekalbėjo. 
Trumpai burbtelėjo: “Eikite prie bi
lietų kasos.” Pilietė Zaicevą.viena iš 
pirmųjų su abiem mažomis mergytė
mis atsistojo prie kasos ir kantriai 
laukė. Po kurio laiko susirinko kelias
dešimt žmonių. Ši keleivė su dviem 
mažais vaikais buvo mustumta į šalį. 
Susidariusi netvarka prie bilietų kasos 
visai nejaudino čia pat esančių tvarkai 
prižiūrėti asmenų. Kai piliete Zai
cevą pasiekė kasos langelį, jis jau buvo 
uždarytas. Kasininkė pareiškusi: 
“Visi bilietai parduoti,” uždarė lan-

Printed by Publicity Press (1988) Pty, Ltd., 
Anthony Bauze, 5 Hatnpden St.,

gelį ir skaitė .knygą. Lauke buvo dar
gana, šalta, niūru, Pil. Zaicevą liko 
Šiaulių mieste su vaikais laukti rytdie
nos su tuo pačiu stumdymusi prie bi
lietų kasos, su tuo pačiu stoties dar
buotojų abejingumu netvarkai, su tuo 
pačiu nenoru patarnauti motinai ir 
jos mažiems vaikams. “Nieko nepa
dėjęs ir .stoties budėtojas, kuris tiek į 
ją užtariantį V. S. Girą pažvelgęs su 
didele panieka, iš aukšto-. Žinutės 
autorius, patiekęs tarybinės tikrovės 
vaizdą, visą kaltę dėlto sumeta betgi 
ne maskoliams atėjūnams, kurie, kaip 
mes jau žinome, sudaro nemažiau 
kaip 90% Lietuvos geležinkelio per
sonalo; bet “buržuazinei Lietuvai” ...

★Ieškau lietuvio šoferio, kuris važi
nėtų mano taxi Sydnėjuje. Jis gali 
būti da.r sutarties’ nebaigęs, bet mokąs 
angliškai susikalbėti ir galįs komisi
joje išlaikyti taxi šoferio egzamenus.

Kreiptis: Anna M a r c i n (Marcin
kevičienė), 11 Wellington St., Arn- 
cliffe, NSW.

★Paieškąu Baltrūno Jono, kilusio iš 
Šrobiškio km., Joniškėlio vai., Biržų 
aps. Atsiliepti adresu: O. Achen- 
bachas, 70 Angus Avenue, Kandoš, 
NSW.

★Giminės Canadoje ieško 'I’omo 
0 i u n k o s. Rašyti: Ona Žolynas, 
Horace St.-, Sr. Ives, NSW.

71-75 Regent Street. Sydney, for the Publisher 
Hurlstone Park, Sydtiey. N.S-W.
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