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Vienybe lieluviškoje bendruomenėje Teismo sprendimas palankus 
komunistams

Vienybėje — galybė. Šitą posakį 
sukūrė pastabus žmogaus protas. Kad 
tas pasakymas yra tikra tiesa, pavyz
džių toli ieškoti nereikia. Jo teisin
gumą paliudija ir kaikurie gamtos 
reiškiniai bei žmonių ir valstybių gy
venimas.

Vienybėje — galybę. Visais laikais 
žmonės būrėsi į ordinus, brolijas, or
ganizacijas, draugijas ir unijas, siek
dami religinių, politinių, savisaugos 
tikslų, socialinės gerovės ir bendros 
pažangos.

Vienybėje — galybė. Tautos ir val
stybės jungiasi į draugiškumo blokus, 
susiriša sutartimis ir paktais, siekdami 
sėkmingiau pasipriešinti galinges
niems ir ekspansyviems agresoriams.

Vienybėje — galybė. Ir ne vien tik 
galybė, bet kartu ir drąsa, ir savimi 
pasitikėjimas, ir ramumas. Būryje, 
bendruomenėje žmogus geriau jaučia
si, nugali vienišumo ir silpnumo pa
jautą, įsigyja drąsos ir stiprybės. 
Būryje visi darbai lengviau nudirba
mi ir mažiau jėgų, mažiau pastangų 
jie pareikalauja. Būryje ir juokas 
skambesnis ir džiaugsmas didesnis, o 
ir liūdesys bei skausmas draugėje 
lengviau pakeliami.

Lietuviai visais laikais mėgdavo 
burtis draugėn. Visus sunkius ūkio 
darbus atlikdavo talkos būdu — vie
nas kitam padėdami. Linksmos šei
mos šventės — vestuvės ar krikštynos— 
neapsieidavo be puotų ir be kaimynų 
suėjimo. O kai lietuvis, gyvenimo 
naštos palenktas, užmerkdavo mirties 
miegui akis, susirinkdavo kaimynai 
užjausti likusios šeimos, naktis prabil
dėdavo, melsdami ramybės jo vėlei ir į 
paskutinę, kelionę palydėdavo liūdnos 
giesmės garsais. Lietuvis lietuviui ne 
tik dirbti, bet ir džiaugtis ir liūdėti 
padėdavo.

Teisingai Adomas Jakštas dainavo: 
“Vienas žodis — ne šneka, 
Vienas vyras — ne talka.
Kur du stos — visados
Daugiau padarys,
Viens pradės, kits padės, 
Daug toliau varys.”

Geri tai ir teisingi žodžiai. Juos 
šiandieninėse apystovose dažnai reikė
tų kartoti ir pasimokyti iš jų, nes aky
liau pasižiūrėjus į Sydnėjuje ir jo apy
linkėse gyvenančių tautiečių laikyseną 
visuomeninės veiklos atžvilgiu, tenka 
pripažinti nejauki} faktą, jog susiklau
symo, talkos ir vienybės dvasia iš mūsų 
tarpo ima nykti. Oficialūs mūsų or
ganai teigia, kad Sydnėjuje ir apylin
kėse gyvena per 1.000 lietuvių. Bet 
ar kada kas nors matė Sydnėjuje 1.000 
lietuvių krūvoje? Į lietuviškas pamal
das paprastą sekmadienį susirenka 
apie 50-60 tautiečių. Geraiusiu atveju 
ne daugiau šimto. Tik didžiųjų šven
čių metu bažnyčia prisipildo, bet 
1.000 lietuvių ji dar nėra mačiusi. Į 
ALB apylinkės susirinkimus ateina 
apie 30-40 asmenų. Visada matome 
tuos pačius veidus, vadinasi tiek į susi
rinkimus, tiek į bažnyčią tautiečiai 
lankosi ne pakaitomis, bet tik maža 
dalis reguliariai. Sekmadieninė moky
kla vaikams Sydnėjuje nerado dirvos. 
Praeitais metais, paskelbus Kultūros 
Fondo steigiamąjį susirinkimą, į salę 
atėjo 4, nors ten pat šventoriuje sto
viniavo lietuvių apie pusšimtis. (Ko
kia graži demonstracija, kad nereikia 
mums lietuviškos kultūros!) Solida
rumo mokestį už 1950 m. Sydnėjaus 
apylinkėje sumokėjo 28 asmenys. 
Australijos Commonweal th'o jubilie
jaus šventės dieną eisenoje, kurią ste
bėjo per 400.000 žiūrovų, dalyvavo 
visų tautybių emigrantų grupės su 
savo vėliavomis ir tautiniais drabu
žiais, bet lietuviai nepasirodė. Vokie

tijos stovyklose šokom oželius ir len
ciūgėlius kiekvienam, kas tik žiūrėti 
norėjo, rodėm savo tautines spalvas ir 
drabužių margumą, o čia, Australijoj, 
lyg jaučiamės aptingę. Buvo proga 
mums pasirodyti. Proga, gal būt, pa
sikartojanti per penkiasdešimt metų 
vieną kartą ir — mes ją praleidome. 
Taigi, sakykite man, ką gi veikia tas 
Sydnėjaus lietuvių tūkstantis? Minė
tų faktų akyvaizdoje reikia pasakyti, 
jog Sydnėjaus lietuvių bendruomenės 
dalis jau serga tautine mažakraujyste.

Kai kas sako, jog Sydnėjaus lietuviai 
gerai ir gražiai kuriasi. Tas tiesa. 
Sklypai, garažėliai, namai ar perkami 
ar statomi dygte dygsta. Medžiaginė 
gerovė ir užtikrintas rytojus, aišku, ne
ginčytinai geras dalykas. Tačiau, 
broli lietuvi, nėra ge
rai, jei tu savo namą 
ir savo daržo kopūstus 
širdyje daugiau vertini 
už savo Tėvynės reika
lus. N e g e r a i, jei d e 1 
tingaus poilsio apleidi 
lietuvių susiėjimus. 
Negerai, jei pasinešęs į 
nesveiką godumą, vieno 
šilingo į mėnesį tauti
niams reikalams ati
dėti gaili.

Sydnėjaus buvo lietuvybės centras 
Australijoj. Iš senųjų lietuvių pati
riame, koks anksčiau Australijos lietu
vių tarpe buvo nuoširdus ir geras su
gyvenimas. Senieji Australijos lietu
viai buvo susibūrę į šimtmečio ketvir
tadalį ištvėrusią draugiją. Jie buvo 
drausmingi draugijos atžvilgiu, nes 
juk tai buvo jų pačiu — lietuviui} 
draugija. Į susirinkimus, tau
tinių švenčių minėjimus susiei
davo visi be išimties: ar kas arti 
ar toli gyveno. Kiekvienas džiaugda
vosi, galėdamas pabūti tautiečių tarpe, 
pakalbėti gimtąja kalba ir prisiminti 
tolimąją Tėvynę. O kad tokios nuo
taikos viešpatautų ir šiandien!

Laiko ir ypatingos mūsų krašto pa
dėties reikalavimai buvo priežastimi, 
kad ALD pasikeitė į platesnio masto 
ir didesnių uždavinių organizaciją — 
ALB-nę. Ji automatiškai apima visus 
lietuvius, gyvenančius Australijoje: se
nuosius ir naujuosius ateivius. Kad 
didelė mūsų dalis nepilnai supranta 
ALB-nės reikšmę ir svarbą ir kokiais 
būdais tas nesupratimas pasireiškia, 
išdėsčiau šiame rašinyje aukščiau. 
Tačiau ir senieji lietuviai, pirma pasi
reiškę organizaciniu drausmingumu, 
š visuomeninio gyvenimo nepastebi

mai pasitraukė. Sunku yra nusakyti 
visas to šalinimosi priežastis. Tačiau, 
manau, neklysiu pasakydamas, jog iš 
stovyklų atneštas, dažnai nepagrįstas 
ir nesveikas nepasitikėjimas komitetais 
čia, Australijoj, perkeltas ir reiškiamas 
valdybų atžvilgiu, išreikšdamas mūsų 
skaldymosi dvasią, senuosius lietuvius 
užkrėtė nepasitikėjimu pačiais naujai 
atvykusiais lietuviais. Naujųjų lietu
vių nesugebėjimas ar nenoras kilusius 
savitarpio neaiškumus išlyginti kaimy
nišku lietuvišku būdu ir bėgiojimas 
dėl jų į australų valdžios įstaigas tą 
nepasitikėjimą regimai dar padidino, 
nes senieji lietuviai buvo pratę nami
nius reikalus vien tik savo tarpe išsiaš- 
kinti.

Tačiau ir senieji lietuviai neturėtų 
ieškoti priežasčių, kurios mus skiria, 
nes reikalas, kuris visus mus jungia, 
yra daug didesnis ir daug svarbesnis, 
nustelbiąs visas — tikras ar tik nuduo4- 
tinas — mus skiriančias priežastis. O 
tas reikalas yra mūsų kenčianti, pa
vergta Tėvynė. Atsigręžkime, broliai, 
veidu ir širdimis į Tėvynės reikalus ir 
stokime į darbo barą. ALB-nėje yra

Didžiai nustebino visus Vyriausiojo 
Australijos Teismo sprendimas, ku
riuo Federalinės Vyriausybės priimta
sis antikomunistinis įstatymas buvo 
pripažintas negaliojančiu. Spaudos 
pranešimu, teismas teposėdžiavęs tik 6 
minutes ir 6 balsais prieš vieną pa
darė šį komunistams palankų spren
dimą. Savo motyvuose teismas aiški
na, kad tokį įstatymą jis turėjo pripa
žinti negaliojančiu, nes jis esąs prie
šingas krašto konstitucijai.

Kada šis teismo sprendimas buvo 
paskelbtas, tą pačią naktį min. pirm. 
Menzies pareiškė savo kalboje, kad jis, 
vyriausybės įgaliotas, čia viešai parei
škiąs, jog dabar tik prasidedanti tik
roji kova su komunizmu. Ji dar ne
santi baigta. Politiniuose siuogsniuo-

Sovietai tiesia savo letena 
Persijoti

Vykstant karui Korėjoj, kilus nera
mumams bemaž visuose Tolimuose 
Rytuose ir Sov. Sąjungos satelitams 
Europoje (Vengrijai, Bulgarijai ir 
Rumunijai) grasinant Jugoslavijai, 
paskutiniu metu buvo lyg ir užmiršta 
Vid. Rytai, o tame tarpe ir Persija. 
Kaip atsimename, jau 1946 metais 
Persijoje buvo pergyventa politinė 
krizė, nes tada šio krašto šiaurinės 
provincijos buvo bandžiusios, sovietų 
remiamos, atitrūkti nuo bendro val
stybės kamieno ir sudaryti komunis
tinę vyriausybę. Tačiau D. Britanijos 
intervencijos dėka šis klausimas ilgai
niui buvo sutvarkytas, visų Persijos 
žemių vienalytiškumas atstatytas ir 
sudaryta vakariečiams palanki vyriau
sybė su min. pirmininku gen. Ali Raz- 
mara priešaky.

Persijos klausimas ilgesnį laiką buvo 
nekeliamas jokioj tarptautinėj institu
cijoj. Atrodė, kad ten ramu ir sta
bilu. Tačiau, kaip rodo paskutinieji 
faktai, sovietai ir šio krašto' nėra pa
miršę. Praėjusios savaitės viduryje 
Persijos rimtį sukrėtė žinia, kad nu
žudytas jos min. pirmininkas Ali Raz- 
mara. Jį nužudė religinės sektos fana
tikas, primesdamas,- kad šis valdovas 
vedė probritišką, politiką. Visame 
krašte paskelbta nepaprasta padėtis ir 
atgaivintas mirties bausmės įstatymas. 
Visame krašte vykdoma masiniai suė
mimai. Suiminėjimi komunistų par
tijos, nacionalinio fronto ir fedajų 
sektos (kuriai priklausė ir atentatinin- 
kas) nariai. Nežiūrint to, krašte vyk
sta milžiniškos demonstracijos, ku
riose maSės šaukia: “Tegyvuoja isla
mas! Mirtis naftos bendrovėms!” Iš 
demonstrantų pasisakymų aiškiai su
prantama, kad jų tikslas nukreiptas 
prieš britus, nes šie yra stambūs akci
ninkai naftos bendrovėse.

Politiniai pranešimai skelbia aliar
muojančias žinias apie sovietų kariuo
menės koncentraciją Persijos pasie
niuose ir apie krašto vidaus nuotai- 
vietos visiems — seniesiems ir naujie
siems lietuviams, tik nepasilikime 
nuošalyje. Audra lengvai nulaužia 
vienišai augantį medį. Jei lietuvių 
bendruomenės šalinsies, palūši ir tu ir 
ištirpsi kaip lašas ant įkaitusio smėlio, 
o Tėvynė verks, kad jos žemė tave vel
tui išaugino. Prisiminkime mūsų tau
tos atgimimo dainiaus Maironio žo
džius:

Nors mūšy. broliai, nedaugei yra, 
Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė, 
Į darbą stokim vyras j vyrą: 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę! i 

Vienybėje — galybė. Mums, Aus- I 
tralijon atblokštiems lietuviams, rei- 1 
kia stiprybės, kuria spinduliuoja Tė- ! 
vynę mylinti širdis, mums reikia drą- i 
sos, padedančios išlikti lietuviais. Dėl 1 

se manoma, kad Menzies vyriausybė 
panaudos visas galimas priemones sa
vo antikomunistinius planus pagaliau 
vis dėl to įgyvendinti. Reikalui 
esant, ji paskelbsianti tautos atsiklau- 
simą (referendumą). Spėliojama net, 
kad referendumas jau gali įvykti š.m. 
gegužės mėnesį.

Šiaip ar taip būtų, bet vis dėl to. 
konstatuotinas faktas, kad liberalų 
vyriausybė savo reformų kelyje susidu
ria nenugalimas kliūtis. Kadangi 
senate yra darbiečių dauguma, tai 
vyriausybė negali prastumti jokių 
įstatymų konstituciniu keliu, ypač 
kad darbiečiai iš opozicingumo prie
šinasi vsiems vyriausybės nuospren
džiams, nors jie kraštui ir tikrai nau
dingi būtų.

kas, kurios galinčios išsiplėsti į atvirą 
maištą prieš ligšiolinę Persijos poli
tiką. Suprantama, kad visi} šių įvykių 
netiesioginė kaltininkė yra Sov. Są
junga, kuri visais būdais stengiasi už
valdyti Persijos naftos šaltinius. Pa
skutinėmis žiniomis, Persijos parla
mentas skubos keliu priėmė naftos šal
tinių suvalstybinimo įstatymą, kuriam 
buvo priešingas žuvęs ? min. pirm. 
Razmara.

AMERIKA DIDINA KARIUO
MENĘ

USA kongresui yra patiektas svar
styti įstatymas, kuriuo į karinę tarnybą 
numatoma šaukti jaunuoliai nuo 18 
metų amžiaus. Šiais metais Amerikoj 
tokio amžiaus susilauks apie milijonas 
jaunuolių. Dalis atkris del sveikatos 
ir fizinių trūkumų; lankantiems auk
štesniąsias mokyklas numatomas atidė
jimas iki pabaigos; studentams ir auk
štąjį mokslą lankantiems numatomas 
atidėjimas tik iki tų mokslo metų bai
gimo. Iš viso numatoma šiais metais 
18-čių pasaukti apie 450.000.

Pašauktiesiems numatyta 6 men. pa
grindinio parengimo, o visą karo tar
nybą prailginti iki 27 mėnesių.

Tame pačiame įstatymo projekte 
yra numatyta, kad iki 19 metų am
žiaus kariai nebus siunčiami į užjū
rius, tačiau gen. Marshall’is jau dabar 
pareiškė, kad jis nenorėtų tokiu įsta
tymo dėsniu surišti rankas karinei va
dovybei.

Iš viso JAV kariuomenės kiekis iki 
šių metų liepos mėnesio numatomas 
pakelti iki 3.500.000 karių.
Atomini y bombą 
paslaptis žinoma

D. Britanijos prąmonės ministeris 
Strauss šiomis dienomis pareiškė, kad 
Anglija jau turi pakankamai techni
škų žinių, kaip pagaminti atominę 
bombą. Paklaustas, kodėl jis dar ne
senai šį faktą buvo paneigęs, ministe
ris atsakė, kad tuo laiku valstybės 
interesai vertė jį padaryti priešingą 
pareiškimą.

to ir mūsų kelias tegali būti tiktai vie
nybės kelias, bendruomenės kelias. 
Bendruomenė mus dvasiniai stiprina, 
bet kartu uždeda ir pareigas savo įna
šais remti Lietuvos išlaisvinimo darbą. 
Šiame krašte mes esame ir sotūs, ir 
apsirengę, ir be didelio rūpesčio dėl 
rytojaus, taigi tas mažas įnašas, kurio 
ALB-nė iš mūsų reikalauja, neturėtų 
mus nuo visuomeninio gyvenimo at
baidyti, priešingai turėtų mus tik pa
skatinti, nes šiuo metu tai yra vienin
telė galimybė atmokėti savo Tėvynei 
skolą. Remkime pasiaukojusių mūsų 
bendruomenės veikėjų pastangas ir 
kiekvieną nuoširdų lietuvišką darbą. 
Stokime visur visi už vieną ir vienas 
už visus —> nes toks buvo ir senovės 
lietuvių būdas. Arkadijus Auga
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Australe spaudoj pasidairius
Paskutiniu metu vis daugiau straip

snių randame australiškoj spaudoj, 
kur vienu ar kitu būdu liečiami mūsų, 
kaip naujųjų ateivių reikalai. Vienur 
mes esame ginami ir imigracijos poli
tika vertinama objektyviai, kitur jau
čiama tendencija ar net mažai pama
tuotas puolimas. Suprantama, kad 
čia nėra oficiali vyriausybės nuomonė, 
tačiau spauda yra galingas ginklas, 
kuris formuoja vietos visuomenės nuo
taikas, todėl ir mums įdomu ją pasek
ti, kad žinotume, kaip elgtis ir kokia 
bus mūsų ateitis šiame krašte.

Paskutinės savaitės vienos Sydnėjaus 
popietinio dienraščio “Daily Mirror” 
laidos straipsnyje, pavadintame “Per
daug nusikaltimų tarp svetimšalhj 
emigrantų”, norima atkreipti Austra
lijos vyriausybės ir ypač Immigracijos 
Ministerio p. Holt dėmesys į didėjantį 
nusikaltimij skaičių krašte, kurį di
diną naujieji ateiviai. Ministeris 
Holt raginamas, kad ateityje būtų da
roma labai griežta atranka, vežant 
ateivius. Patariama teimti tik jaunus 
emigrantus, kitaip tariant nevedusius 

• vyrus ir moteris, nes Australijai tesą 
reikalingi tik pionieriai . . . Čia lai
kraštis rašo: “Mums reikalingi jauni 
vyrai, kurie padėtų tiesti geležinkelius, 
plentus, statytų elektros stotis ir savo 
darbu keltų krašto produkciją. Jeigu 
tarp emigruojančių į Australiją tebūtų

- jauni vyrai ir moterys, tai nereikėtų 
tiek daug Kosteliu ir tarnaičių prob
lema būtų didelėj daugumoj taip pat 
išspręsta” . . .

PARTIZANAI UZ 
GELEŽINES UŽDANGOS

Gerai informuotas šveicarų laikraš
tis “Die Weltwoche” lapkr .17 d. nu
mery įdėjo straipsnį apie partizanus 
Sovietų Sąjungoje.

Antrojo pasaulinio karo metu, so
vietai visais būdais skatino partizaninę 
veiklą ir krčipč ją vokiečių užnugary 
esančias susisiekimo linijas gadinti, 
geležinkelio bėgius ir kitokius susisie
kimo mazgus sprogdinti. Tuomet, 
pažymi laikraštis, turbūt bolševikai 
negalvojo, kad laikui bėgant, jie patys 
turės ant savo kailio partizanų veiklą 
patirti.

Sovietų Rusijoje partizanų veiklą 
reikia skirti nuo partizanų veiklos jos 
užimtuose kraštuose.

Taip, pavyzdžiui 1945-47 metais 
Maskvos apylinkėse veikė partizanų 
grupė, kuri vadinosi “Juodoji Katė”. 
Tačiau šiuos partizanus greičiau gali
ma buvo pavadinti banditais, nes jie 
neturėjo vietos gyventojų paramos, 
juos bolševikai 1947 metais lengvai 
likvidavo.

Kitoks vaizdas Baltijos kraštuose, 
Lenkijoje ir Ukrainoje. Priverstinas 
kolchozij kūrimas buvo viena prieža
sčių partizamj veiklai. Šiuose kraš
tuose partizanai vietos gyventojų buvo 
remiami, dėl to bolševikij valdžia, ne
žiūrint didelių pastangų, negali jų 
įveikti. Be to, tuose kraštuose esą 
dideli miškai padeda partizanams lai
kytis.

Toliau laikraštis pabrėžia, kad nors 
australai ir nesą žiaurūs, tačiau jie 
nofiori vis dėl to, kad į šį kraštą va
žiuotų seni žmonės, nes jie esą sun
kina krašto buitį. Laikraštis sako: 
“Mes sveikiname jaunų vyrų ir mote
rų gabenimą net ir iš Vokietijos bei 
iš kitų kraštų, tačiau mes pabrėžiame, 
kad valdžios organai ir p. Holt darytų 
didesnių pastangų praplėsti emigra
ciją iš D. Britanijos”.

Straipsnio pabaigoje patariama be 
pasigailėjimo deportuoti emigrantus, 
kurie nusikalsta, į jų kilmės kraštus, 
nes esą australai turi užtektinai rūpe
sčio ir su savaisiais nusikaltėliais.

Kitame to paties laikraščio straips
nyje ginamas reikalas, kad naujieji 
australai vartoja savo gimtąsias kalbas 
viešose vietose. Straipsnis pavadintas: 
“Mes neprivalome pajuokti svetimša
lių kalbos”. Autorius, tūlas p. Lee, 
piktinasi tais australais, kurie šnairuo
ja, kai išgirsta ateivius kalbant savo 
gimtosiomis kalbomis. Jis mano, kad 
esą labai neprotinga versti “naujuo
sius australus”, jog jie kalbėtų angli
škai, nes tai sudarysią jiems blogą 
įspūdį apie Australiją ir priminsią na
cių rėžimo vartotas priemones. P. 
Lee mano, kad ateiviai ir patys grei
tai supras, jog negalima apseiti be 
anghj kalbos, norint čia įsikurti. Jis 
esąs tikras, kad beveik visi pasistengs 
išmokti šio krašto kalbą. Jam esą 
labai pikta, kai jis girdi australus, juo
kiantis iš svetimšalių kalbos.

Kovelio apylinkės miškuose parti
zanų veikla 1947 m. buvo tokia stipri, 
kad mažesni bolševikų kariuomenės 
daliniai bijodavo eiti į mišką net mal
kų parsivežti.

Partizanai užpuldavo karo belaisvių 
stovyklas, sargybinius nužudydavo, o 
belaisviams leisdavo apsispręsti: ar kas 
jų nori eiti kartu su partizanais, ar 
vietoje pasilikti. Prie partizanų prisi
dėjusioms net pažadėdavo padėti 
grįžtį į Vokietiją, per Lenkiją. (

Panašus vaizdas buvo ir Baltijo 
kraštuose, ypač Lietuvoje. Ten par
tizanai veikė jau vokiečių okupacijos 
metu. Lietuvos partizanų veikla 
siekė: bolševikiškų pareigūnų šalini
mą, kariškų sandėlių užgrobimą ir t.t. 
Prie Lietuvos partizanų prisidėjo ne
maža vokiečių karo belaisvių.

Tačiau nuo 1949 metų bolševikai 
ryžosi visu žiaurumu partizanus paša
linti. Tada jie pradėjo partizanams 
simpatizuojančius gyventojus sistema- 
tiškai tremti į "didžiąją tėvynę”, o į 
jų vietą atkeldinėti rusus. Tai buvo 
didžiausias partizanams smūgis, nes jie 
neteko rėmėjų ir dėl to jų veikla labai 
pasunkėjo. Jų būklė pasidarė kritiška 
ir pavojinga. B.L.

Įvykdyta mirties 
bausmė

Oscar Collazo, Puerto Rico salos su
kilėlis ir atentato prieš prez. Trumaną j ,
dalyvis, šiomis dienomis USA teismo, pasaulinės svarbos problemos, itin 
nubaustas mirti elektros kėdėje? I iškėlė vidur. P’/“
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Savaites Žinios
KINIEČIAI ‘KVAILAI ŠYPSOSI” 

KORĖJOJE
Korėjoje, kaip jau ąnksčiau buvo 

rašyta, karas išsivystė į pozicinį. Ne
žiūrint paskutinės sąjungininkų ofen
zyvos, kurios tikslas, kaip praneša 
sąjungininkų kariniai sluogsniai, pa
siekti 38 paralelę, frontai juda labai 
pamažu, nors mūšiai diena iš dienos 
kietėja ir žiaurėja. Frontų korespon
dentai nuolat skelbia apie masinę 
artilerijos ugnį, milžiniškus oro pajė
gų bombardavimus ir labai skaitlin
gus pėstininkų mūšius, dažnai panau
dojant net durtuvus, kai norima 
užimti vieną ar kitą strateginę pozi
ciją. Taip pat skelbiama, kad komu
nistai netenka labai daug užmuštais 
ir sužeistais, nes sąjungininkų ginklų 
pranašumas skina juos be jokio pasi
gailėjimo. Suprantama, ir sąjunginin
kai turi nemaža aukų, tačiau jos yra, 
palyginti, žymiai mažesnės už priešų 
nuostolius.

Paskutinėmis savaitėmis iš Korėjos 
frontų prasprunka paslaptingos žinios, 
kad kiniečiai puola sąjungininkus 
pėstininkų masėmis, nesilaikydami 
jokio strateginio atsargumo. Esą ko
munistų kareiviai žengia pirmyn šau
dydami, klykdami ir “kvailai šypsoda
miesi”. Jie esą neatsargūs, neiešką 
pavojuj priedangos ir mirštą šypsoda
miesi . . . Kaikurie sąjungininkų dali
niai pagaliau nustatė, kad šie besišyp
są komunistai eina į mūšius apsikvai- 
šinę opiumu, greičiausia duodamu 
savo vadovybių “dėl drąsos”. Iš kitos 
gi pusės, Pekino radijas skelbia aliar
muojančias žinias, kad, girdi, ameri
kiečiai leidžia į kiniečių pusę “juoko 
dujas”, kurios priešą apsvaiginančios, 
sukeliančios juoką ir padarančios ne
atsargiu. Iš šių dviejų galimybių, 
vis dėlto greičiausia bus pirmoji tei
singa: komunistai svaigina savo karius 
opiumu, kad būtų drąsesni, nes kitu 
būdu sunku juos suvaryti į naikinan
čią sąjungininkų ginklų ugnį.

Kalbant apskritai apie Korėjos karą, 
paskutinės savaitės buvo palankesnės 
sąjungininkams. Nors pamažu, bet 
vis dėlto amerikiečių daliniai stumiasi 
pirmyn, naikindami priešą. Šiomis 
dienomis pavyko amerikiečiams persi
kelti per Han upę ir sudaryti šiauri
niame krante stiprų prietiltį. Tačiau 
nežiūrint šių pasisekimų, gen. McAr- 
thūras vėl aliarmuoja, kad kiniečiai 
Šiaurinėje Korėjoje ir Mandžiarijoje 
telkia naujas kariuomenės mases, no
rėdami pradėti kontrofenzyvą. Gene
rolo nuomone, priešą tegalima bus su
triuškinti tik tuo atveju, kai bus lei
sta bombarduoti ir Mandžiūriją, kur 
komunistai ramiausiai daro kariuome
nių pergrupavimus ir laiko savo kari
nių medžiagų atsargas.
M i n. pirm. Menzies 
pasaulio politikos 
klausi m a i s

Australijos federalinės vyriausybės 
min. pirm. Menzies paskutinėje 
savo kalboje, kurioje buvo paliestos 
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Rytų ir Australijos 

komunistų laikysenos klausimų svar
bą. J Is pabrėžė to fakto svarbumą, 
kad Eigiptas pareikalavo iš D. Brita
nijos panaikinti karines bazes Sueso 
kanalo zonoje. “Tačiau buvimas tin
kamų bazių Vid. Rytuose yra esminis 
mūsų saugumo elementas” — pareiškė 
min. pirmininkas.

Toliau kalbėdamas apie Pakistano 
ir Indijos ginčą dėl Kašmiro, Menzies j 
pabrėžė, kad Pakistanas yra britiškas i 
kraštas ir iš seno palaiko draugiškus ■' 
santykius su Britų imperija. Dėl to 
esą Pakistano ir Kašmiro problema 
turi būti greitai išspręsta. USA ir D. 
Britanijos politikų nuomone nūdienė 
tarptautinė padėtis esanti labai j
rimta ir dėlto šios valstybės J
išleidžiančios milžiniškas pinigų su- 1
mas apsiginklavimui. Australijos da- j
bartinė vyriausybė esanti teisi sakyda
ma, kad ’negalima gaišti laiko, nes f 
ateisianti ta diena, kai geriausiu atvė- > 
ju tetiksią tik 3 metai pasiruošimui. 
“Žinokime, kad tik stiprus apsiginkla
vimas apsaugos pasaulio taiką” — jis 
pareiškė.

Palietęs komunizmo klausimą Aus
tralijoj, Menzies pareiškė, kad viso pa
saulio patirtis rodo, jog ir Australijos 
komunistai veikia pagal užsienio di
rektyvas ir tik neprotingi lengvatikiai z 
gali tuo abejoti. “Šiuo metu kaip tik 
Australijos komunistai suintensyvino 
savo veiklą, norėdami susilpninti 
mūši) ekonominį stabilumą ir karinį 
pasiruošimą,” — pareiškė p. Menzies. 
Sovietai plečia karo 
gamybą

Kokiu tempu plečiama karinė 
gamyba Sov. Sąjungoje, iki šiol nebu
vo skelbiama sovietinių šaltinių ofi
cialiai. Šios žinios pasiekdavo Vaka
rų pasaulį tik nelegaliu informacijų 
keliu. Tačiau paskutinėmis dienomis 
Vengrijos komunistų partijos organas 
paskelbė, kad Antrajo Pasaulinio karo 
metu sovietai pagamindavę kasmet: 
40.000 lėktuvų, 30.000 tankų, sunkiųjų 
pabūklų ir šarvuočių, 120.000 įvairaus 
dydžio artilerijos pabūklų, 3.000.000 
šautuvų, 2.000.000 automatinių šautu
vų ir 100.000 revolverių. Toliau tas 
pats laikraštis pabrėžia, kad po karo, 
pasibaigus penkmečio planui, sovietų 
karinės pramonės praaukcija pakilo 
80%, lyginant ją su pirmųjų karo 
metij produkcija. Pabaigoje šio 
straipsnio laikraštis įsidėjo šią komu
nistams būdingą pastabą: “Patariame 
USA vyriausybei šiuos faktus įsidė
mėti ir jų nepamiršti” . . . 
Posėdžiauja 4 didžiųjų 
įgaliotiniai

Jau visa savaitė, kaip Paryžiuje prie 
bendro stalo posėdžiauja Amerikos,. 
Anglijos, Prancūzijos ir Sov. Sąjungos 
įgaliotiniai, stengdamiesi nustatyti 
dienotvarkę šių valstybių užs. reikalų 
ministerių susitikimui. Pradžioje 
atrodė, kad šį kartą bus galima pa
siekti bent šiokio tokio susitarimo dėl 
svarstytinų klausimų, bet dabar ir vėl 
ateina pranešimai, kad Sov. Sąjungos 
atstovai veda tą pačią agitacinių kalbų 
taktiką, kaip ir anksčiau būdavo.

Juozas Tininis

Sesuo Agniete
(LEGENDA)

Vieną kartą Adrijos jūroje skendo 
laivas, prakirstas apgaulingos pavan- 
deninės uolos. Išsigandusių keleivių 
tarpe kilo siaubingas klyksmas ir pa
gelbės šauksmas.

Tuo metu laivo denyje pasirodė 
žilaplaukis kunigas ir, matydamas 
baimėje besiblaškančią minią, ėmė 
sakyti pamokslą.

— Broliai ir seserys, sužadinki! at
gailą už savo nuodėmes. Greit mes 
turėsime stoti j Dievo teismą ir duoti 
smulkią savo darbų apyskaitą . . .

Vos kunigui tepasakius kelias pa
mokslų frazes, staiga iš verkiančios ir 
Dievo gailestingumo besišaukiančios 
minios išniro lengvai apsirengusi mer
gina ir laisvoje denio aikštelėje ėmė 
šokti savotišką šokį. Nuogos jos ran
kos bangavo ir kilo aukštyn, tarsi siek
damos užsikabinti už dangaus skliau
sto; jos lūpos gi šnabždomis kartojo 
nusižeminimo ir susigraudinimo kupi
nus žodžius:

— Viešpatie, aš nemoku melstis, bet 
iš visos širdies trokštu, kad šį pasku
tinį mano šokį priimtum kaip tikros 
mano atgailos ženklą ir kaip karščiau
sią mano maldą!

Išgąsčio pagauti žmones visai ne
kreipė dėmesio į šitą šokį, kuris buvo 
bene gražiausias iš visų kada nors že
mėje šoktų šokių.

Pamažu laivas išnyko iš jūros pavir
šiaus, nusitraukdamas į gelmes savo 
aukas ir aplinkui sukeldamas putotas 
bangas, su kuriomis veltui dar grūmė
si keletas nelaimingųjų.

Šokėja gi buvo įsisiūbavusių bangų 
nublokšta į ramų jūros paviršių, ku
ris vidurdienio saulėje tarsi degte degė 
milijonais sidabrinių liepsnelių. Ran
koms ir kojomis darydama lėtus jude
sius, ji dar laikėsi viršum vandens, bet 
su kiekviena minute vis aiškiau ir 
aiškiau jaute, kad jos jogos pamažu 
išsenka. Tačiau kaip tik šiuo kritišku 
akimirksniu, ji pastebėjo nepertoli 
nuo savęs plūduriuojančią statinę, 
kuri buvo netikėtai iškilusi iš nusilei- 
dusio į gelmes laivo. Sukaupusi pa
skutines jėgas, ji priplaukė prie šios 
statinės ir vargais negalais jai pavyko 
ją apžergti, kur ji pasijuto, tarsi jo
janti ant medinio žirgo savo vaikystės 
laikais.

Atskridusios kelios žuvėdros žaidė 
aplink nelaimės vietą ir tarsi sveikino 
išlikusią gyvą keleivę.

Taip šokėja plūduriavo beveik išti
są parą, kol kilo stipresnis vejas ir nu
nešė ją prie Italijos krantų. Ji išlipo 
į krantą neišpasakytai nusilpusi ir vos 
beišstenge nueiti iki artimiausios pal
mės, kurios pavėsyje susmuko ir bema
tant užmigo. Nežinia, kiek laiko bu
vo praėję, kai ją taip rado vietiniai 
kaimiečiai ir nusigabeno j savo namus, 
kur ji galutinai atsigavo. Tris dienas 
ji čia praleido, spręsdama klausimą, 
kodėl Dievas jos pasigailėjo ir dar 
leido gyventi. Paskui ji nuėjo į arti
miausio miestelio kleboniją ir sutikusi 
kunigą tarė:

— Dvasiškas tėve, aš noriu atlikti 
viso savo gyvenimo išpažintį.

Senyvas kunigas atidžiai pažvelgė į 
merginą ir matydamas jos veide atsi
spindinčią dvasios nerimastį, tarė:

— Gerai, mano dukra; eik į bažny
čią ir lauk manęs prie klausyklos.

Šokėja nuėjo į bažnyčią ir nusiže- 
•minusi bučiavo grindų marmurą ir 
stengėsi sugraudinti savo širdį, kuri 
buvo tik pratusi džiaugtis visais gyve
nimo smagumais; bet tai jai sunkiai 
sekėsi.

Netrukus atėjo kunigas, ir prasidė

jo ilga šokėjos išpažintis.
— Kas paskatino atlikti viso gyve

nimo išpažintį? — iš pat pradžių pa
siteiravo dvasininkas.

— Mirtis: aš su ja buvau susidūrusi 
akis į akį, — ir ji vaizdžiai nupasakojo 
visą savo stebuklingo išsigelbėjimo 
istoriją, bet kai jai reikėjo pradėti 
išpažinti nuodėmes, jos širdy atsirado 
savotiška baime, gundanti neatverti 
nuodėmingos savo praeities. Tačiau 
ji greit nuslopino šį nelemtą jausmą 
ir ėmė smulkiai pasakoti savo nuodė
mes, kurių per ilgą laiką buvo prisi
rinkęs didelis skaičius:

— Prieš kelerius metus Neapoly bu
vo surengtas mano šokių spektaklis, 
kurio metu iš žiūrovų gavau daugybę 
gėlių. Tačiau gražiausią rožių puok
štę man įteikė vienas sinjoras. Aš 
nepaprastai juo susidomėjau ir suti
kau praleisti tą vakarą drauge su juo 
šauniausiame Neapolio restorane. 
Mes ten išmėginome brangiausias 
vyno rūšis, iššokome mėgstamiausius 
savo valsus ir nuo to nepamirštamo 
vakaro pasidarėme artimiausi drau
gai. Tačiau šita mūsų draugyste tesi- 
tęsė tik vienerius metus, per kuriuos 
jis buvo išeikvojęs daug valdiškų pini
gų mano užgaidoms patenkinti.

(Bus daugiau)
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Outline History of
Lithuanian Literature

By A. Vaičiulaitis

Listen to the sounds of the forest, 
so vividly recorded by the poet:

When at the dawn the morning 
appears,

And the gay flowers bathe in dew 
tears,

The wood awakens, stillness departs, 
Day's holy music speedily starts.
Rustling? A leaf play here and 

there’s aheard;
Nestling in tree top of a stray bird, 
Rumbling? A wolf hides smelling 

the day,
Turns from his hunt for some tasty 

prey;
A fox brings home the gosling he 

stole; *
A restless badger runs for his hole;
A roe runs briskly in her gay glee;
A squirrel lurches into a tree;
And all the woodland folk, large 

and small,
Through the green forest hungrily 

stroll.
Knocking? A woodpecker bores a 

dry stump.
Bleating? A lone snipe scans the 

green swamp.
Hissing? A snake warns his heed

less foes.
Rippling? the Šventa murmuring 

flows.
Quacking? The wild geese play in 

the brook:
Clattering stork wades the marshy 

nook;
The ducks cry “Quack, quack,” gay 

and elate;
And the male hooper cheers his 

sweet mate
And children, “Hah, hah, hah!

Papa sails
To bring you, dear ones, grain, flies, 

and snails.”
Look, the gray cuckoo sends to the 

sky
His mingling notes of laughter and 

cry.
Strains of the golden oriole cleave,
“Eve, Eve, Eve, stay home every 

eve!” -
Rail starts, “True, true am I to my 

mate,”
And all the feathered songsters 

dilate
Their breasts, dispelling the wood

land's hush:
Robin, wren, blackbird, bullfinch, 

jay, thrush,

Wider Sources of Immigration
THE variations in the immigration 

programme announced by the 
Minister for Immigration (Mr. Holt 

to the Jubilee Citizenship Convention 
illustrate another side of the urgency 
in Australian policy. Side by side 
with the security pressure in the race 
against time to add to the numbers of 
Australian population, is the fleeting 
character of opportunities that pre
sent themselves but once.

Australia scored a great advantage 
by being one of the first to realise the 
possibilities that offered for the selec
tion of good types of new citizens in 
the European tragedy that produced 
millions of refugee persons, many of 
them not only without home but also 
without state. The most vigorous of 
the immigrating countries in the 
world today are Australia and Israel. 
They are complementary rather than 
competitive in their absorption of 
European emigrants. Australia, by 
initiative and care in selection, secur
ed the best that was offering of 
peoples of Baltic origin, and indeed of 
all European sources that were avail
able. Now this stream is drying up, 
and during the current year only 
10,000 new citizens may be expected 
from those controlled by the Inter
national Refugee Organisation in the 
final stages of its activities.

The most opportune source today 
of suitable immigrants for Australia, 
apart from the British Isles, is Wes
tern Germany. A large volume of

Black grouse and magpie,^strive to 
prevail,

Laugh and twitter, warble, chirp, 
chat, and wail.

Yet above all the notes, scales, and 
strains,

The nightingale's voice most art- 
fuly reigns:

Notes high and mello-w, trills clear 
and long,

Reach the heart like a Lithuanian 
song!

Antanas Vienažindys (1841-1892) 
was as widely known for his songs as 
were Baranauskas and Strazdas. His 
lyrics, which are saturated with sin
cere and personal melancholy, are still 
being sung. He seldom touches on 
subjects o fpublic domain. His, work 
often approaches fol kpoetry; hence, 
his popular appeal. His loveliest 
poem, which expresses the deep yearn
ings inherent in the Lithuanian soul, 
is “Oi gi Gražus, Gražus Tolimasis 
Dangus” (Oh, How Beautiful is Yon 
Distant Sky). In “Darželis” (The 
Garden), Vienažindys portrays a 
Lithuanian maiden in her garden. 
Holding a bouquet of exquisite lilies, 
blue-bonnets, daisies, jonquils, and 
rue, she indulges in sweetly melancho
lic day-dreaming:

I, a village maiden, am the queen 
of flowers,

O’er the gentle blossoms here I rule 
and reign;

Daily in the garden I sing songs of 
gladness,

For my heart as yet knows no sor
row or pain.

* * *
Here each early morning, as the 

dawn is breaking,
The gay nightingale sings her sweet 

morning call;
And when the sun rises, from the 

leaves and blossoms
Streaming pearly dew drops slowly 

roll and fall.

VI
THE STRUGGLE FOR 

INDEPENDENCE
In the second half of the 19th 

century the Lithuanians encountered 
many difficulties, the greatest of 
which was the prohibition of all 
printing in Latin characters and the 
forced substitution of the Russian. A 

young people is creating in Western 
Germanya social and economic prob
lem militating against the restoration 
of order in Europe and addiflg to the 
burden that the Western democracies 
carry in providing economic and ideo
logical succour. German and Dutch 
immigrants offer the most suitable 
types for assimilation. Australian his
tory has demonstrated the value of the 
German settler in times past when as
similation had not become the con
cern of Government and people that 
it is today. The characteristic of the 
German is his deference to authority. 
Given a militarist authority, Germans 
may be stirred to militarist expression. 
Given a constructive lead, they are 
industrious and peaceful. No country 
is better equipped than Australia to 
get the best from German settlers.

If Australia accepts this opportunity 
and secures the best types by initiative 
and prudence in selection, we shall 
have scored even more imprssively 
than other countries now acknowledge 
us to have done hitherto. If, on the 
other hand, the opportunity passes, 
not only will it not come again, but 
we shall have failed to make a timely 
contribution to postwar order. The 
present proposal is to select 25,000 
West Germans for emigration to Aus
tralia. This is much below the flow 
that Australia could take and what 
could be secured, *but there may be 
justification in commencing modestly 
if only to demonstrate to ourselves the

decree to this effect, for the purpose 
of denationalizing Lithuania, was 
issued after the uprising of 1863 and 
was enforce dfor 40 years. It was a 
serious test for the people. How
ever, the Lithuanians did not yield, 
but instead intensified their national 
resistance. They organized book car
riers, who smuggled the forbidden 
books from East Prussia. Many of 
these book carriers paid dearly for 
their efforts by suffering imprison
ment or even banishment to the 
interior of Russia. A great number 
of books failed to reach their destina
tion. In the two-year period between 
1900 and 1902, 56,000 copies of 
various Lithuanian books and pam
phlets that were being secretly trans
ported across the German border in
to Lithuania were confiscated by the 
Russians. ______________

Of tremendous national significance 
in this struggle were two periodicals, 
“Aušra” (Dawn), which appeared in 
1888 and was in existence for 3 years, 
and “Varpas” (The Bell), which was 
published from 1889 to 1905.

In “Aušra” the ideals of the new, 
resurging Lithuania assumed a defi
nite form; and Lithuanian patriotism, 
drawing its strength from the past 
and manifesting ardent love for the 
Lithuanian language, was invigorated. 
“Aušra’s” columns were steeped in the 
same type of romanticism as that 
found in the writings of Daukantas. 
It was a romanticist, Dr. Jonas Basa
navičius (1851-1927), a native of the 
District of Vilkaviškis, who was the 
founder of this publication. Dr. Ba
sanavičius is a central figure in the 
history of Lithuanian national re
awakening, and is considered the 
father of Lithuanian rebirth. Among 
the more prominent poets who were 
regular contributors to “Aušra” were 
A. J. Vištelis (1837-1902) and Petras 
Arminas (1853-1885).

Just as “Aušra” had followed the 
path of romanticism, so “Varpas” 
dealt more in positivistic ideas and 
reflected to a greater degree the prac
tical everyday life. The journal’s 
chief guiding pcrsonalitq was Dr. Vin
cas Kudirka (1858-1899), another 
native of Vilkaviškis District, and an 
acknowledged inspiration to the 
Lithuanian movement. He was a dis
tinguished publicist, wrote bitter 
satire on the Russians, and produced 
a number of poems, among which is 
the Lithuanian National Anthem. He 
translated a series of noted works of 
Byron, Mickiewicz, and Schiller, 
Kudirka’s significance for Lithuanian 
life was as great as that of Basanavi- 
untiring toilers in a nation reaching 

value of the immigrants that are avail
able.

Of the wisdom of proceeding vigor
ously with Dutch immigration, there 
can be no doubt. The intention to 
admit 15,000 Italians during the year 
may be viewed with less enthusiasm, 
but careful selection and the present 
heavier emphasis on planned assimi
lation may avoid some of the defects 
of Italian immigration in the past. 
Preferable to Italian immigrants are 
Maltese, which have the advantage of 
being already British in allegiance 
and experience. Malta today has a 
big manpower surplus, particularly of 
artisans skilled in cement, stone and 
other building. Further absorption 
of Maltese would serve the dual Com
monwealth purpose, first of providing 
much needed, trained workers for 
Australian home building and public 
works, and secondly in relieving the 
strains that under-employment is 
creating in Malta.

The 1951 immigration programme 
thus presents both variation and con-‘ 
tinuity in immigration, but by accept
ing opportunities as they present 
themselves, Australia will be in a posi
tion to assure the fulfilment of the 
long-term objective, achieving both 
increase and enrichment of the 
streams that will constitute the broad 
flow of Australian life in the next and 
succeeding decades. But we cannot 
afford to miss any opportunity. The 
responsibility of making good depends 
as much on the good sense of the Aus
tralian people as it does on the human 
material that will be brought here.

—From “Canberra Times”

čius; both were noble prophets and 
toward resurgence.

Other outstanding periodicals were 
“Apžvalga” (The Review) and 
“Tėvynes Sargas” (The Guard of the 
Fatherland), both published by 
Catholics. The leading contributor 
to “Apžvalga” was Rev. M. Pakalniš
kis (1867-1933) whose pen-name was 
Dėdė Atanazas (Uncle Athanasius). 
His stimulating articles and bitterly 
satirical sketches were widely read.

VII
THREE PRIESTS: 

MAIRONIS, JAKŠTAS,
“Aušra” and “Varpas” each left a 

distinct imprint in Lithuanian litera
ture. “Aušra” was a stimulus to 
romanticism, while “Varpas” brought 
out writers of the realistis school.

The spirit and ideals of "Aušra” 
were most beautifully expressed by 
the great poet Maironis (J. Mačiulis, 
1862-1932). He was born in Raseiniai 
District, was ordained a priest, and 
held a professorship in St. Petersburg 
and later in the theological seminary 
and university at Kaunsas. With his 
collection of lyrics “Pavasario Balsai” 
(Voices of Sprin'gS, and longer poems 
“Jaunoji Lietuva” (Young Lithua
nia), “Raseinių Magdė” (Maggie of 
Raseiniai) and “Mūsų Vargai” (Our 
Trials), he earned for himself undy
ing fame in the annals of Lithuanian 
life and letters. He has also written 
several historical dramas, “Kęstučio 
Mirtis” (The Death of Kęstutis), 
“Vytautas Pas Kryžiuočius” (Vytautas 
with the Crusaders), and “Didysis 
Vytautas — Karaliaus” (King Vytau
tas the Great). Maironis was not only 
a poet, but a modern prophet.

With his unmatched verses he 
roused the nation, by speaking of 
Lithuania’s natural beauty, recalling 
the great and ancient past, drawing 
word pictures of historic castles and 
recounting the glorious deeds of the 
ancestors of the Lithuanians. He in
spired all with the love of their coun
try, its language, and its people. 
Although he preached the gospel of 
national resurrection, one must not 
conclude that he stooped to a mere 
utilitarian form of verse-making. His 
poetic talent was so great, and his 
wings of inspiration carried him over 
such wide expanse, that he was able 
to avoid all didacticism ;the poet be
came identical with his ideal, he and 
his people whom he was leading were 
a single entity. Maironis was not only 
one o fthe most distinguished fas
hioners of poetic language and verse 
form, but. he was also unreservedly 
euphonious speech, sincerity of feel- 
the most popular poet. His clear, 
ing, and easily comprehensible ideas 
drew him close to everyone. Even to
day his songs are heard in every nook 
and corner of Lithuania. With the 
new invasion, Maironis’ poetry be
came even more real; to the Lithua
nian people, burdened with brutal 
oppression, his words were a source 
of spiritual strength, a battle cry, and 
a promise of ultimate victory. When 
the occupants prohibited the singing 
of the National Anthem, Lithuanians 
found consolation and strength in 
these words of Maironis:

Protect, O Almighty, our beautiful 
homeland,

The soil where we labor, where our 
fathers rest.

Thy fatherly mercy is boundless and 
lasting;

Hear us, Thy own children, long 
ages oppressed.

Forsake not our land, All-Highest, 
while the fury rages;

For Thoii are our Hope and Vision, 
now and through the ages.

After Maironis there were two other 
priests of literary and national impor
tance, namely, Adomas Jakštas-Dam- 
brauskas and J. Tumas-Vaižgantas. 
Both reached fullness of their powers 
only in the 20th century.

Adomas Jakštas (Monsignor Alek
sandras Dambrauskas, 1860-1938) was 
a tireless worker in many fields: jour
nalist, theologian, philosopher, mathe
matician, editor, and book publisher. 
His name is linked with poetry, but 
he was especially famous as a critic.

(To be continued.)
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■IJŪSU PASTOGE
IŠ MUŠI BUITIES

SKAUTAI PAMINĖJO Sv. 
KAZIMIERA

Š.m. kovo men 4 d., 7 vai. vakaro 
jaun. skautų “LAPINŲ” skiltis “J" 
bloko rajone Bathurste suruošė Šv. 
KAZIMIERO minėjimų — laužą.

Pritaikintą jauniesiems kalbą apie 
Šv. KAZIMIERĄ ir šios dienos reik
šmę mūsų tautai pasakė apylinkes val
dybos sekretorius J. A. SKIRKA.

Poto prie laužo šviesos sekė pačių 
skautukų sugalvoti ir surežisuoti pasi
rodymai, deklamacijos ir žaidimai, 
stebint susirinkusiems tėvams ir sve
čiams. Visą programą paruošė ir pra
vedė iš mergaičių-skaut. ast. ADAM- 
SAITĖ, iš berniukų — skilt. J. BE
NIULIS.

Nors jaunuosius ir buvo nugazdinęs 
prasidėjęs smarkus lietus, bet vėliau, 
orui pasitaisius, reikia skaityti šį lie
tuvių skautų laužą nusisekusiu.

Labai yra gražu ir sveikintina, kad 
patys jaunieji supranta tokių švenčių 
prasmę ir net imasi iniciatyvos orga
nizuoti minėjimus.

Mes vyresnieji linkime jums augti 
ir stiprėti mūsų Tėvynei Lietuvai ir 
kilniems skautų idealams.

S-a.

Susidarė Savišalpos 
Komitetas

Po Šv. Kazimiero minėjimo — aka
demijos š.m. kovo mėn. 4 d. Sydnė- 
jaus lietuvių klebono kun. P. B u t- 
k a u s iniciatyva, gausiam susirinki
mui pritariant, buvo sudarytas. Syd- 
nėjaus lietuvių Savišalpos Komitetas 
ir tą pačią dieną parinkta aukų, šis 
žingsnis yra tikrai sveikintinas, nes vis 
daugiau atsiranda tautiečių, kurie dėl 
ligos ar kitų nelaimių reikalingi pašal
pų.

PRANEŠIMAS
Šių metų kovo mėn. 31 d. (šešta

dienį) 7 vai. vakaro Cathedral Hall, 
Brunswick Street, Fitzroy, įvyksta ben
dras estų — latvių — lietuvių 

Vakaras-koncertas.
Meninę programą išpildo: estų — 

tautinis choras; latvių — vokaliniai 
solistai; lietuvių — tautiniai šokiai ir 
klarnetas — Aleksas Valius.

Šokiams gros du orkestrai: estų ir 
australų.

A.L.B. Melbourno Apylinkes 
Valdyba

PASKUTINĖ GALIMYBE
PERVEŽTI DP I.R.O. LĖŠOMIS
Norintieji atsigabenti 

draugus bei gimines 
IRO lėšomis turi pasku
bėti.

Šiais metais IRO baigia savo veiklą. 
Naujieji Australai, perėję Selekcinę 
Komisiją iki 1950 metų birželio mėne
sio 26 dienos ir atvykę IRO lėšomis, 
turi teisę parsikviesti savo gimines bei 
draugus į Australiją.

1951 m. kovo men. 31 diena yra 
paskutinė šiems pareiškimams paduo
ti. Vėliau padavus, pareiškimai ne
galės būti patvirtinti pervežimui IRO 
lėšomis del laiką stokos.

STUDENTĖMS SKAUTĖMS
Studenčių Skaučių Draugovės val

dyba, norėdama palaikyti ryšį su viso
mis po pasaulį išsiblaškiusiomis sesė
mis, prašo visas- atsiliepti, suteikiant 
apie save šias žinias:

1. Vardas, pavardė, 2. gimimo data 
ir vieta, 3. patyrimo laipsnis, 4. vyres
niškumo laipsnis, 5. einamos pareigos,
6. tikroji narė, kandidatė ar lilisterė,
7. paskutinė skautavimo vieta, 8. pri
klausė Draugovei Lietuvoje, Vokieti
joje, ar kitur, 9. ar gauna akadedemi- 
nį laikraštį “Vytis”, 10. adresas.

Atsiliepti prašoma iki š.m. kovo 15 
d. šiuo adresu:

Mrs. Danutė Eidukienė, 
6918 S. Artesian Ave., 
Chicago 29, Ill., U.S.A.

VELYKŲ PAMALDOS
VELYKŲ rytą pirmos Sv. Mišios 

bus laikomos Bass Hill lietuvių kolo
nijai p. Genio bute, 57 Horton St. 
Šventos Mišios bus 8.30 vai. Prieš 
Mišias bus klausoma išpažinčių.

Kviečiami pamaldose dalyvauti ir 
apylinkių lietuviai, kurie neturi gali
mybės nuvykti į antrąsias lietuvių 
mišias Caraperdown 11.30 vai. (kaip 
paprastai).

Antrą Velykų dieną (26 d.) 10 vai. 
bus laikomos pamaldos lietuviams 
Camperdown parapijos bažnyčioje.

Kun. P. B u t k u s

TAUTIEČIAI,
Daugumas lietuvių tremties gyveni

mą Vokietijoje pabaigė. Tremtinius 
globojančios organizacijos savo dėmesį 
koncentruoja į dvi asmenų kategori
jas: emigruojančiuosius ir vad. “kie
tąjį branduolį,” ligonius, senelius ir 
pan. Visi kiti paliekami nuošaliai ir 
turi rūpintis išsiversti, kaip kas suge
ba.

Prie šių pastarųjų priklauso ir Vo
kietijoje tebestudijuoją lietuviai stu
dentai. Paskutiniais metais jų skai
čius, tiesa, visą laiką mažėjo, nes' dau
gelis pasirinko emigraciją. Tačiau 
šiuo metu dar turime apie 70 asmenų, 
studijuojančių paskutiniuose seme
struose ir pasiryžusių likti Vokietijoje, 
kol baigs savo studijas.

Studentų gyvenimo sąlygos šiandien 
pasidarė ypatingai sunkios. Jau kuris 
metas, kaip IRO nebeteikia studen
tams jokios paramos. Lietuviškosios 
institucijos šiandien nėra pajėgios 
finansuoti eilės studentų studijas. 
Patiems studentams užsidirbti sau 
pragyvenimą Vokietijoje nėra sąlygų, 
nes dėl siaučiamos bedarbės net daugy
be kvalifikuotų vokiečių turi verstis iš 
bedarbio pašalpos. Lietuviškoji visuo
menė yra vienintelė, iš kurios studen
tas gali tikėtis savo padėties supratimo 
ir paramos.

Todėl Vokietijos Lietuvių Studentų 
Sąjunga kreipiasi į įvairiuose kraš
tuose esančius lietuvius, prašydama 
padėti baigiantiems studentams už
baigti savo studijas. Mūsų sąjungoje 
yra eilė asmenų, kurie tremtyje atsi
dūrė visiškai vieni ir neturi jokių 
artimųjų, kurie galėtų jiems padėti. 
15 studentų serga plaučių džiova. 
Nežiūrint sunkiausių sąlygų, jie siekė 
ir tebesiekia savo tikslo studijose. 
Jiems ypač yra reikalinga parama. 
Mes tikimės, kad tautiečiai supras 
mūsų narių padėtį ir atsilieps į šį 
mūsų kreipimąsi. Tuo ne tik bus 
paremtas vienas kuris asmuo, bet 
kartu padarytas įnašas pagausinti lie
tuviškosios šviesuomenės eiles.

Aukas prašome siųsti Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus vardu. Adresas 
siuntiniams: z Litauisches Rotes 
Kreuz, (14b) Reutlingen, Lederstr. 
94. Pinigines aukas prašome pervesti 
Šveicarijon:' Schweizerischer Bankvė- 
rein, Zuerich, Conto dės Litauischen 
Roten Kreuzcs. Kiekvienu atveju 
prašome kartu žymėti, kad skiriama 
Vokietijos Lietuvių Studentų Sąjun
gai (fiier Studenten). Norintiems 
šelpti kurį nors istudentą betarpiai 
mielai tarpininkausime, prisiųsdami 
adresus. Tuo reikalu prašome kreip
tis: Zentralausschuss der Litauischen 
Studenten in Deutschland, (14b) Tue
bingen, Lange Gasse 38, Germany.
Vokietijos Lietuvių Studentų Sąjunga 
Tuebingen, 1951 m. sausio mėn.

NEPAMIRŠK PRATĘSTI 
“MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATĄ IR ATSITEISTI 
SKOLĄ UŽ JĄ.

Lietuviai kiliu*
• Lituvos ministeris prie Šv. Sosto 

p. S. Girdvainis, Naujųjų Metų proga, 
priimant diplomatinį korpusą, perda
vė Popiežiui sveikinimus ir linkėji
mus. Popiežius vėl domėjosi Lietuvos 
reikalais ir suteikė Lietuvai apaštali
šką palaiminimą.

• A. Kačanauskas su šeima Vokieti
jos pereinamam lagery Grohn laukia 
eilės išvykti į JAV. Grohn’e jis suor
ganizavo chorą ir Kalėdoms buvo pa
ruošęs vaikų vaidinimą.

• Gruodžio 27 d. N. Zelandijoj 
tragiškai savo gyvenimą užbaigė Do
mas Banaitis? 22 metų jaunuolis. Jis 
nusišovė, nepakeldamas vienumos ir 
tėvynės ilgesio.

• Praėjusių metų gagužės mėn. 
Lietuvoje mirė prof. Aug. Janulaitis. 
Bolševikai jį buvo apšaukę kenkėju ir 
atleidę iš universiteto.

e Jau sukako penki metai, kai Vo
kietijoje, Wiesbadene, mirė prof. J. 
Elisonas. Ant jo kapo artimieji pa
statė kuklų paminklą.

® Chicagoje veikiančios inžinierių 
— architektų draugijos valdybą 1951 
metams sudarė prof. S. Dirmantas, P. 
Jurėnas, J. Jurkūnas, V. Tamošiūnas 
ir A. Semėnas.

© Dail. Vizgirda iš Vokietijos atvy
ko į USA, Dorchester, Mass., kur gavo 
darbo prie vitražų gamybos.

• Rašytojas Tyruolis — Šcšplaukis, 
gyvenąs Chicagoje, šiuo metu lankosi 
Romoje, Italijoje.

••’'Vasario 16-sios minėjimas New 
Yorke, įvyko vasario 18 d., sekmadienį. 
Giliai ir turiningai kalbėjo V. Sidzi
kauskas, L. Simutis, J. Tysliava. 
Meninėje programoje dalyvavo solistai 
S. Baranauskas ir Iz. Motiekaitienė, 
akompanuojant A. Mrozinskui.

• Klaipėdos sukilimo paminėjimas 
sausio mėn. 28 d. Brooklyne buvo la
bai iškilmingas. J. Budrys, Lietuvos

generalinis konsulas New-Yorke, buvęs 
Klaipėdos sukilimo dalyvis, pasidali
no savo prisiminimais su minėjimo da
lyviais. Išsamią paskaitą paskaitė p. 
V. Sidzikauskas.

Meninėje minėjimo dalyje V. Jonu- 
škaite padainavo kelias charakteringas 
klaipėdietiškas dainas, solistai B. Jaci- 
kevičiene ir Ą. Vasiliauskas kelias liau
dies dainas. Dramos aktoriai Toska 
Daubaraitė, K. Vasiliauskas, V. Kido 
lis ir R. Kontrimas įspūdingai pade
klamavo.

• Vasario 16-sios šventės minėjimas 
Chicagos lietuvių buvo atkeltas į va
sario mėn 11d. Šiais metais minėji
mas buvo ypatingai iškilmingas, nes 
jame dalyvavo apie 3.000 senųjų ir 
naujųjų Amerikos lietuvių.

• Clevelando lietuvių Tremtinių 
Draugija sausio mėn. viduryje surengė 
savo geradariams, nuo seniau Ameri
koje gyvenantiems tautiečiams, ištie- 
susiems pagalbos ranką per vandenyną 
šimtams ir trūkstančiams tremtinių, 
padėkos vakarą.

Lietuviai tremtiniai, kurie susiva- 
žiavavo į USA dešimtimis tūkstančių, 
puikiai .supranta, kad be senųjų Ame
rikos lietuvių pagalbos, kurie juos a£i- 
devitij pagalba išsikvietė, daugelis jų 
nebūtų galėję Į ten patekti. Taigi per 
šį vakarą norėta padėkoti savo gerada
riams ir suartėti su Amerikos lietuvių 
senaisiais išeiviais. Vakaras yra laiko
mas nusisekusiu, nes susirinko svečių 
tiek, kad netilpo į didžiausią Clevc- 
lando salę. Sakoma, kad tiek tautie
čių buvę susirinkę tik 1918 metais po 
paskelbimo Lietuvos nepriklausomy
bės.

Be eilės įvairių kalbų, kur kalbėjo 
senieji Amerikos lietuviai ir naujieji 
ateiviai, ypač įspūdingą žodį tarė 
Tremtinių Draugijos pirmininkas J. 
Daugėla.

Darbieciai gieda
Kada dabartinis Australijos min. 

pirm. Menzies visa savo energija 
stengiasi kovoti-su komunizmu viduje 
ir išorėje, tai darbiečių partijos lyde
ris p. Chifley, būdamas socializmo 
šalininkas, veda šiuo metu keistą poli
tiką visais svarbiaisiais Vakarų pasau
lio klausimais. Paskutinėj savo kalboj 
parlamente jis pareiškė šių keistij min
čių: “Jeigu D. Britanija nebūtų da
vusi savivaldos ir nepriklausomo poli
tinio apsisprendimo Indijai, Pakista- 
nui ir Ceilonui, tai šiandieną visi Va
karai jau būtij skendėję ugnyje.” P. 
Chifley manąs, kad Indi jos min. pirm. 
N e h r u esąs “įtakingiausias balsas” 
visoje Azijoje. Be jo esą kiltų nera
mumai Indijoje, o juos pasektjj Paki
stanas ir Ceilonas. Pagal jį, esą netei
singai kaltina komunizmą, kad -jis vi
same pasaulyje kelia neramumus.

★Skubiai ieškomas V I D Ž I S 
ALGIS 20-21 m. amžiaus. .Rašy
ti: R. N a v a s a i t i s, c/o Clay 
Products (PT.N.) Ltd., Port Near
iu nga, S. A.

sovietine giesmele
Tatai esanti didelė klaida. Chifley 
apkaltino UNO, kuris padaręs klaidą, 
leisdamas sąjungininkų kariuomenei 
Korėjoje peržengti 38 paralelę ir oku
puoti Šiaurinę Korėją. Toliau jis pa
brėžė, kad korėjiečiai išgyvena dabar 
blogiausią padėtį visoj savo istorijoj. 
Ne tik karas, bet iš viso baisiausi įvy
kiai ten esąs kasdieninis reiškinys da
bar.

“Juo greičiau mes apleisime Korėją, 
juo geriau bus visiems Korėjos karo 
partneriams” — toliau kalbėjo Chif- 
ley. Jis manąs, kad nepriėmimas Ko
munistinės Kinijos į pilnateisius UNO 
narius esanti didžiausia diplomatirtė 
kvailystė. “Negalvokite ir netikėkite, 
kad mes nugalėsime komunizmą, saky
dami, kad mes jam nepasiduosime,” 
tarp kitko pabrėžė savo kalboje Chif- 
ley.

★ Parduodamas baigiamas statyti 
moderniškas, 4 kambarių ir virtuvės, 
namas, 17 min. nuo stoties, lietuvių 
apgyventoj gatvėj- Kaina — £2300; 
depozitas — apie 700. »

Kreiptis: Lot 195, High St., Cabra- 
matta, NSW.
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Į MOTERŲ KIRPĖJA f

E su ilgamete praktika Rygoje daro pusmetinę, šaltą ir nuotakoms = 
E šukuosenas. Be to, ji dažo plaukus ir antakius bei daro manikiūrą. E

Priima šeštadieniais per visą dieną, o darbo dienomis nuo 6 iki E
— 8 vai. vakaro. Kreipiamasi adresu: Mrs. Karzubovs, 59 =
E Arthur St., Bankstown, Sydney, NSW. E

Važiuojama elektriniu traukiniu, iki Bankstowno, o iš ten = 
= autobusą 12, 22, 23 arba 24 numeriais iki Dunlop fabriko.
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ĮSIDĖMĖTINA ŽINIA
Pranešame Australijos lietuvią žiniai, kad “Mūsą Pastogės” 

redakcija ir administracija persikėlė naujon ir nuolatinėn vieton 
pačiame Sydnėjaus centre, šis adresas rašomas šitaip: “ M ū s ą 
Pastoge", Cusa Navy Club, 5 Young St., Circular Quay, Sydney.

Tautiečiai, kurie turi dėl “M.P.” asmenišką reikalą, kreipiasi 
nurodytu adresu kasdien (išskyrus šeštadienius) nuo 4 vai. p.p. iki 
8 vai. p.p. pas "Mūsą Pastogės" administratorią p. P. Stakauską.

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