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I Lietuvius Australijoje
Tautiečiai,
XX amžiaus antrąją pusę pradedam 
ženkle didėjančios bolševikų agresijos 
prieš laisvąjį pasaulį ir priespaudos 
prieš pavergtąjį. Bolšev’zmas, ugdo
mas rusiškojo imperializmo, mėgina 
vis įžūliau plėsti savo ekspansiją ir vis 
didesniu teroru siaučia pavergtuose 
kraštuose.*

Pasauly šiandien daugeliui kyla 
klausimas: kas atvėrė kelią bolševiz
mui ir kas gali bolševizmo plėtimąsi 
sustabdyti ?

Mūsų atsakymas aiškus ir tvirtas: bol
ševizmui kel’ą atvėrė bolševizmo pa
vojaus suprat’mo ir laisvųjų tautų bei 
laisvųjų žmonių vienybės ir ryžtingu
mo stoka; bolševizmo pavojų pašalinti 
galima tik jį sutriuškinant, išraunant 
su šaknimis iš žemės paviršiaus ir iš
laisvinant jo pavergtas tautas.

Kova turi būti bekompromisi nė. 
Kiekviena nuolaida tik padeda bolše
vizmui sustiprėti ir padrąsina tolimes
niems grobimams. Nuolaidų politika 
atidavė bolševizmui pusę Europos ir 
Azijos. Tačiau bolševizmo apet’tas 
neliko patenkintas: jis šiandien bando 
praryti antrąją pusę Azijos ir ruošiasi 
praryti antrąją pusę Europos. Kai kas 
dar mano užjūrio kraštuose, kad rei
kia bolševizmui atiduoti ir tuos kąs
nius: tada jis bus pagaliau pasotintas; 
ir galima bus ramiai gyventi. Tač:au 
tie filosofai skaudžiai apsirinka. Bol 
ševizmas yra nepasotinamas. Laimė
jęs p'lnai Europą ir Aziją, jis sustiprė- 
jusiomis jėgomis veršis į likusius lais
vus kontinentus: Australiją, Afriką ir 
Ameriką. Bolševizmas planingai s’e- 
kia viso pasaulio pavergimo ir visų 
laisvės neišsižadančių žmonių suna’ki- 
nimo. Pastovią taiką ir laisvę pasauly 
galima užtikrinti tik bolševizmą su
naikinus. Kas nenori išsižadėt laisvės 
bei krikščioniškos Vakarų kultūros ir 
nori užtikrinti taikingą, kūrybingą 
pasaulio tautų bendradarbiavimu, turi 
bekompronrsiškai, neatidėliodamas, 
visomis savo jėgomis jungtis mirtinai, 
ryžtingai vieningai viso pasaulio Kry
žiaus kovai prieš bolševizmą iki jo 
visiško sunaikinimo.
Tautiečiai,
22-jų bolševikų pavergtų tautų akty
vieji laisvės kovos sąjūdžiai, ju tarpe 
ir mūši] tautos, yra sus: jungę žūtbūti
nei kovai prieš bolševizmą ir rusiškąjį 
imperializmą į Antibolševi- 
k i n į T a u t ų Bloką (ABN 
— Antibolshevik Block of Nat’ons). 
Bolševikų pavergtų tautu sukilėliai, 
partizanai ir laisvės sąjūdžiai šiandien 
vienmgai veda mirtiną kovą prieš 
bolševizmu savo pavergtose Tėvynėse. 
Jie šiandien yra avangarde pasaulio. 
Kryžiaus kovos prieš bolševizmą. Jie 
kviečia aktyviai ir vieningai dalyvauti i .UDARYTA ANTIBOLŠEVIKINIO .___i____ _ ______ _______ -taitt-t- m nvn /arm\ rrMT.

Raudonųjų agresijos pavojus
sako prez.

Praeitą ketvirtadienį, svarstant kon
grese milžiniškų sumų skyr’mą Ameri
kos ir jos sąjungininkų apsiginklavi
mui, ilgoje kalboje prez. Trumanas 
perspėjo pasaulį apie artėjančią bol
ševikų agresiją. Jo nuomone, la'sva- 
sis pasaulis neturi žiūrėti pro pirštus į 
galimybę, kad ginkluota raudonųjų 
agresija pilna skale gali prasidėti bet 
kurią akimirką. Kad šiam pavojui 
pasipriešintų, laisvasis pasaulis turi 
griebtis ne tik greitų apsigynimo 
priemonių, bet pasiruošti taip pat ir 
"ilgam žygiui".

"Mes negalime išlaikyti taikos švel
niomis priemonėmis, negalime jos su
kurti ir izoliacionistinc (atsiribojimo) 
politika, mes negalime taip pat pasi
duoti ir leisti skaldomiems ten, kur 
Kremliaus užmačios panori", toliau 
kalbėjo prezidentas.

Ta proga prez. Trumanas paprašė 
sk’rti 8.1 milijardo dolerių Amerikos 
sąjungininkams, kad už juos būtų pri
daryta armotų, lėktuvų, tankų ir kitų 
ginklų. Tatai neįeina į 60 milijardų 
dolerių sumą, kuri yra paskirta pačios 
Amerikos apsiginklavimui. Preziden
tas rekomendavo kongresui minėtąją 
pinigu suma paskirstyti taip: Europos

Trumanas
atsiginklavimui — 5.210.000.000 ir jos 
ekonominiams reikalams — 1.650.000.- 
000; Viduriniesiems Rytams ir šiaurės 
Afrikai — 540.000.000 dol.; Azijai — 
930.000.000 dol. ir Pietų Amerikai — 
62.000.000 dol.

Prez. Trumanas pabrėžė, kad spe
ciali parama turi būti skiriama Kini
jos nacionalistams Formozoje, kad ši 
sala nepatektų raudoniesiems. Persija 
taip pat gausianti karinę pagalbą. Pa
dedant šiems kraštams sustiprinti jų 
ekonominį gyvenimą ir karinį pajė
gumą, prezidento nuomone, jie bus 
ilgainiui pajėgūs nedrebėti dėl sovietų 
pasiruošimų užvaldyti visą pasaulį. 
Komunistai turį tikslą suskaldyti lais
vąjį pasaulį ir pasiglemžti vieną po 
kitos nepriklausomas valstybes. jie 
kdvoją ne tik ginklais, bet sabotažu, 
kurstymu, ekonominiu spaudimu ir 
visomis kitomis priemonėmis. Jie 
kalbą apie taiką, o ruošią karą.

“Jei Sovietai nesimėtytų žodžiais už 
taiką ir tuo pačiu metu netrimituotų 
karo trimitais, tai šis amžius būtų 
šviesiausias iš visų buvusiųjų”, baigė 
savo reikšmingą kalbą Amerikos pre
zidentas Trumanas.

Komunistai supami
Panaudojus Korėjoj naują amerikie- tų greitai naujai ofenzyvai.

—Z - į , * Z rtrtZ) I Associated Press pranešimu, prez. 
pėdų aukščio ugnies sieną, pavasarinė | Trumanas pabrėžęs, kad Korėjos fron- 

ig ’.aūimo y. « oGtc-.Ata .aisvc pa
sielgti ten taip, kaip karinė padėtis 
pareikalaus. Komunistų gaujos,' fron
to korespondentų pranešimu, bėga be 
atodairos, palikdamos pakelėmis gink
lus ir maisto atsargas. Korėjoj šiuo 
metu esąs puikus oras, ir sąjungininkų 
oro pajėgos be gailesčio naikinančios 
bėgančius raudonuosius kiniečius.'

I Naujausiomis žiniomis, komunistų 
I jėgos suskaldytos ir supamos keliose 
i vietose.

čių ginklą, mėtantį preš save 200

komunistų ofenzyva buvo galutinai to vadams yra suteikta pilna laisvė pa- 
sulaikyta. Demoralizuotos kiniečių 
masės, vakarykščia’s spaudos praneši
mais, pradėjo beatodairinį bėgimą į 
šiaurę. Visu fronto ruožu sąjunginin
kai be žymesnio pasipriešinimo ženg;a 
į pr«eki-.........................Aštuntosios sąjungininkų armijos 
vadas gen. Van Fleet pareiškė, kad 
šios jo ofenzyvos tikslas yra neaprėžtas. 
Jis norįs suduoti priešui rimtą ir nuo
stolingą smūgį, kad šis nesusigrupuo-

LK.F. Suvažiavimas
LKF Australijos Valdybos 1951 me

tų gegužės mėn. 4 dienos nutarimu 
šaukiamas yra Kultūros Fondo meti
nis visuotinis suvažiavimas šių metų 
b’rželio men. 30-licpos mėn. 1 dieno
mis Melbourne, Victoria. Suvažiavi
mo tiksli vieta ir laikas bus pranešta 
vėliau. Visais suvažiav’mo reikalais 
prašoma kreiptis į LKF pirmininką 
adresu: 4 Ridgeway, Kensington, W.l, 
Vic. Suvažiavimo darbų tvarka:

1. Suvažavimo atidarymas. Man
datų Komisijos rinkimai.

PRENUMERATA
Paskiru numerio kaina 1 Vienam menesiui 
—4 3 men.—12/-; C men.—£1/4/-: metams
£2/8/-. Anglijoje ir Kanadoje kaina ta pati 

J A Valstybėse metams—S dol.

Prenumerata adresuojama: 
Box 4558, G.P.O. Sydney, N.S.W.

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vietini teksto eilutei ar joti 

vietai—t/-. A

Ur skelbimu turini Redakcija neatsako.

NR. 122. TRETIEJI METAI
Sydney, 1951 m. Gegužes 31 d.

tame kovos avangarde ir savo tautie
čius, turinčius laimę dabar būti lais
vam pasauly.

Atlikime v’si savo šventą pareigą 
savo tautai ir žmonijai.

Palikime savo kasdieninius materia
linius smulkius rūpesčius ir junkimės 
visa širdimi aktyvion ir vieningon ko
von prieš bolševizmą į ANB eiles.

ANB Lietuviu Delegatūrą 
Australijoje

Redakcijos pastaba: “Mūsų Pastoges” 
redakcija nuoširdžiai sveikina ANB 
Lietuviu Delegatūrą Australijoj, linkė
dama, kad jos pasirinktasis ryžtas 
akt*’ilgai kovai su pasauliniu bolševiz
mu būtų visu atsidavimu ir griežtumu 
vedamas ir vadovaujamas. Australijos 
lietuvių visuomenė šiuo kviečiama ne 
žodžiais, bet rcal’ais darbais įsijungti 
į antikomunistinio fronto eiles, nes 
nuo šios kovos labai daug pareis ir

TAUTU BLOKO (ABN) CENT
RINĖ DELEGATŪRĄ AUSTRALI- 

JOJE
ABN centrnių organų skirtieji pa

skiroms tautybėms Australijoje Dele
gatai, keliuose savo paskutiniuose 
posėdžiuose aptarę ABN veiklą Aus
tralijoje, sėkmingesniam darbui suda
rė centrinę ABN delegatūrą. Šalia to, 
kiekv enos tautybes delegatas sudaro 
savo tautinę de’egatūrą. Kiek teko 
patirti, lietuvių delegatūrą Australijo
je bus sudaryta artimiausiu laiku, ku
ri didesniuose I’etuvių susibūrimo 
centruose steigs delegatūros skyrius.

2. Suvažiavimo pirmininko ir sekre
toriaus rinkimai.
3. LKF Austr. Valdybos veikimas: 

a) Pirmininko pranešimas; b) Iždinin
ko pranešimas.

4. LKF. Revizijos Komisijos prane
šimas.

5. LKF ateinančių metų veiklos pla
nas.

6. Diskusijos del pranešimo.
7. LKF organų rinkimai: a) Valdy

ba; b) Revizijos Komis’ja; c) Garbės 
Teismas.

8. Sumanymai, sveikinimai ir rezo
liucijos.

LKF skyrių atstovai į suvažiavimą 
renkami paprasta balsavimo \varka 
visuotinių skyriaus susirinkimų. Su
važiavimai] Tenka atstovus taip pat ir 
tie skyriai, kurie dabar įsisteigė ar dar 
ligi suvažiavimo įsistc’gs, bet kurių

Savaites Žinios
Persijos nafta vis dar 
neramina pasaulį

Kaip žinome tarp Anglijos ir Persi
jos vyriausybių dabar vyksta aštrus 
pasikeitimas notomis dėl naftos šalti
nių nac’onalizavimo. Notų turinys 
viešai neskelbiamas, tačiau pabrėžia
ma, kad Anglijos vyriausybė sutik
sianti su nacionalizacijos' faktu, jei 
Pers'jos nafta bus įmanoma prieina
momis sąlygomis pirktis ir* vėliau.

Anglijos parlamento debatuose šiuo 
klausimu kilo labai aštrių ginčų tarp 
konservatorių partijos lyderio Edeno 
ir vyriausybes atstovų. Konservato 
riai siūlo nežaisti imperijos vardu ir 
pavartoti Persijoj griežtas priemones. 
Darbiečiai, atrodo, ir šiame klausimo 
linkę į nuolaidžią, išeitį.

Iš Persijos pranešama, kad ten vis 
dar kartojasi neramumai. Teherane 
patruliuoja kariuomenė ir važinėja 
gatvėmis tankai, šiaurinėn Persijos 
dalin, kaip informuoja užs'enio laik
raščiai, slaptai renkasi civiliai apsi
rengę sovietų karininka’, kurie kursto 
vietinius gyventojus sukilti prieš da
bartinę vyriausybę.

Amerikos vyr. kariuomenes štabas 
su visu atsidėj’mu stebi Persijos įvy
kius. Amerikos jungt. kari n. pajėgų 
štabo šefo gen. Omar Bradley nuomo
ne, šiuo metu Persijos padėtis tikrai 
sudaranti rimtą pasaulinio konflikto 
pavojų, bet pa voj’ogiausia vieta vis 
dėl to esanti Jugoslavija.

D. Britanijos parašiutininkų briga
da ir jos kariuomenės daliniai Vid. 
Rytuose vis dar laikomi parengties pa
dėtyje.
Ragi n a m a p a s k u b i n t i 
a t s i k a i t y t i v a l s t y b i n į 
(i n c o m e fax) mokes t į.

Kaip paprastai, šiais metais biržeFo 
mėn. paskutiniąją dieną baigiasi 

’ finansiniai metai. Imigracijos depar
tamentas prašo paraginti ateivius, kad 
jie nevėluotų užpildyti “income tax” 
blankus, drauge pridedant ir. sąskaitas, 
jei yra išlaidų padaryta pas daktarus, 
ligoninėse, gydant dantis, perkant vai
stus, užsakant akinius ar įmokant 
draudimo įstaigoms bei profesinėms 
sąjungoms pinigus.
Menzies vyriausybe 
g r e i b i a s i p r i e m o n i ų

Prae’tą penktadienį, Australijos 
min. pirm. Menzies parėdymu, krašto 
saugumo ir viešoji policija padare ne
tikėtas kratas komunistinių unijų cen
truose visose valstijose. Svarbiausia 
buvo iškratytos Sydnejaus ir Melbour
ne uosto darbininkų sąjungų unijtf 
būstines. Skelbiama, kad radus kom
promituojančios medžiagos, bus pri
taikyta prieš s’ų unijų vadus konstitu
ciniai nuostatai, vad. “crime act”.

Kratoms pagrindą davė, kai uosto 
darbininkai, raginami savo unijų va
dovų ats'sakė iškrauti N. Zelandijos 
laivus, kurie buvo pakrauti N. Zelan
dijos naujųjų darbininkų, išvaikius 
ten senąsias unijas.
Gandai apie s u s i t a i-

mūsų tėvynes Lietuvos greitesnio iš
laisvinimo reikalas.

Sekančiuose “Mūsų Pastogės” nu
meriuose bus dedama eilė straipsniu, 
kuriuose bus nušviesta ANB istorija 
ir aptarta jos tikslai.

adresas nežinomas ir todėl jie nėra k i n i m ą
Tokie | UNO politiniuose sluogsniuose vėl 

kursuoja ganda*, kad Sov. Sąjunga 
greitai pasiūlys Vakarams taikos for
mulę dėl Korėjos. Manoma, kad so
vietai norės atstatyti senąją Korėjos 
padalijimo padėtų išvedant sieną 38 
paralelėj. Čia vyrauja nuomonė, kad 
tame sovietų taikos pasiūlyme n’eko 
nebūsią užsiminta apie sąjungininkų 
pajėgi] iš Piet. Korėjos atitraukimą.
Sustiprinta propaganda 
V. Vokietijoj

Paskutiniu metu vokiečių komunis
tai ypač išvystė savo propogandą V. 
Vokietiioj. Kraštas yra užgrūstas pro- 
pogandinėmis brošiūromis ir atsišau*

tiesioginiai painformuojami, 
skyriai renka po vieną atstovą. Kiek
vienas atstovas privalo turėti su savi
mi jo išrinkimo -įrodymus, kad patie
kus Mandatų Komisijai.

Suvažavime dalyvauja atstovais taip 
pat A.L.B. visų valdybų ar komitetų 
šv’etimo vadovai, kurie turi turėti 
atatinkamą pažymėj’mą, pasiimtiną 
savo skyriaus valdyboje. Suvažiavimo 
dalyviai patys pasirūpina lėšomis iš
laidoms padengi*’, jei šio reikalo nesut
varko juos įgaliojusieji organai.

Į suvažiavimą turi teisės siųsti at
stovus mūsų laikraščiai — “Australijos 
Lietuvis” ir “Mūsų Pastogė”. v

LKF Australijos Valdyba, jkimais.
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(Iš Lietuvos partizanų poezijos)

Giedra. Ant šilo debesėlis svyra.
Dangus vaiskus ir žydras, kaip lazurka.
Pakelėse žolytė kalasi. Purienos žydi, 
Tik žemė nuo lietaus perdaug įmirkus.

Pečius kuprinė slegia, prakaitas srovena veidu 
Tiktai širdy pavasaris, lyg vyšnioms žydint, 
Taip mes išeisim kautis už šios žemės laisvę, 
Visi lig vieno pasikelsim žygin.

Už mūs pečių žydės laisva tėvynė, 
Upės tekės ir laisvėj mėlynuos.
Žiogeliai pievoj skambins laisvės dainą 
Ir žydinčios aguonos suliepsnos rugiuos.

Už mūs pečių žydės gegužės sodai, 
Bitutės skris ir dobilų laukuos paklys . . . 
Mes eisim mirti, kad gyvent ten būtų gera, 
Kad vėl žydėtų laisvo Nemuno šalis.

Giedra, ant šilo debesėlis svyra
Ir pievoj pirmosios purienos žydi.
Propelerių, daina padangėj lydi mus, 
O prieš akis dar didelis ir ilgas žygis.

KAIP LIETUVOS 
OKUPANTAI KOVOJA SU AMERIKOS BALSU

LIETUVIAI KITUR

“Britanijos Lietuvis” rašo:
’Jau vasario 15d. okupuotoje Lietu

voje prasidėjo agitacija prieš lietuviš
kąsias Amerikos Balso transliacijas. 
Ji buvo perduota per “radijo mazgus” 
ir nukreipta prieš amerikiečius, kurie 
norį ramius Lietuvos gyventojus 
įtraukti į karą. Panašaus turinio agi
tacija buvo pakartota per tuos pačius 
“mazgus” vasario 16 ir 17 d.

Ryšium su šiomis transliacijomis 
komunistų partijos CK išleido nuro
dymus vietiniams partijos komitetams, 
kaip turi elgtis naujai besusidarančios 
būklės atveju. Netrukus partijos ko
mitetų sekretoriai sušaukė partinio 
aktyvo ir agitatorių pasitarimus, ku
riuose aiškino būdus, kaip reiks ko
voti su “imperialistine agitacija”. 
Vėliau buvo suruošta visa eilė mitingų 
darbininkams ir kolchozininkams, 
kurių metu agitatoriai kaltino ameri
kiečius, kad jie nori išprovokuoti karą, 
sugriauti tarybinės Lietuvos gyvenimą, 
atimti nuo motinų vaikus, atskirti 
žmonas nuo vyrų, o vyrus nuo žmonų 
ir išvežti į vergų stovyklas, kur jie bus 
verčiami dirbti tol, kol jie netekę 
jėgų mirs, kaip musės nuo ligų ir 
bado. Vadinasi, gąsdino juos tom pa
čiom baisenybėm, kurias patys bolše
vikai naudoja ir kurios Sov. Rusijos 
pavergtų tautų žmonėms taip gerai yra 
žinomos.

Ėr. Zumeris

Ka Nietzsche sako apie Vokiečius
Daugumai be abejo teko girdėti 

^pie garsų vokiečių filosofą Nietzschę, 
iš. kurio ypatingai naciškoji Vokietija 
buvo pasiskolinusi kai kurias idėjas ir 
patį vadinamą “viršžmogio” idealą. 
Žinoma tos idėjos buvo savaip per
dirbtos arba klaidingai suprastos, kaip 
jas pats Nietzsche suprato. Mūsų tiks
las čia nėra gvildenti buvusią klai
dingą Nietzsche’s mokslo interpreta
ciją, bet tik keliomis, atsk;rai pasitai
kiusiomis, Nietzsche’s raštų citatomis 
žvilgterėti, ką pats nacių išgarbintas 
N:etzsche, būdamas vokietis, sako apie 
pačius vokiečius, jų būdą, kultūrą, ir 
1.1. Visos žemiau duotos citatos yra 
paimtos iš Nietzsche’s veikalų vadina
mos “Kroners Taschenausgabe” prade
dant 70-ta ir baigiant 83-ja knyga. 
Trumpumo dėl'* ai duodama citata, 
knygos laidos numeris ir puslapis.

Žvelgdamas į vokiečių tautą jo laiko 
dabartyje Nietzsche sako, kad “dabar
tyje vokiečiai kenčia dėl trūkumo 
asmenybių ir nesuderinamo pr’cštara- 
vimo tarp formos ir turinio” (71, 11). 
gito nesuderinamumo akyvaizdoje jis 
stato klausimą: “kas yra vokietis?” 
Nietzsche tvirtina, kad vokiečių, kaipo 
tokių, nėra. Jeigu jie tokie yra, tai 
tik “vokiečiai vakarykščios arba už- 
porytojaus dienos, tačiau jų nėra šian

Vasario pradžioje visokių rūsių 
enkavedistams buvo pavesta išaiškinti 
slaptus radijo priimtuvus, ypač ma
žuosius, batarėjinius.

Vilniaus milicijos viršininkas Šosta- 
kovski’s įsakė konfiskuoti parduotu
vėse ir dirbtuvėse esančias radijo 
priimtuvų dalis: lempas, rites, bateri
jas ir kita.

Gedvilas, okupantų pastatytasis 
premjeras, vienoje kalbų, kuri buvo 
perduota ir per “radijo mazgus”, už
sienio radijo klausančiuosius išvadi
no svetimų valstybių šnipais ir krašto 
išdavikais.

Tai toli gražu ne visos gąsdinimo 
ir poveikio priemonės, kuriomis sie
kiama sutrukdyti Amerikos Balso 
transliacijas klausyti. Pačios translia
cijos daugybės sovietinių radijo sto
čių yra smarkiai trukdomos. Kai ku
rios bangos visiškai nustelbiamos. 
Daugumas gyventojų apie lietuviškas 
Amerikos Balso transliacijas patyrė iš 
skubiai ruošiamų mitingų ir agitato
rių pasakytų kalbų ir, savaime supran
tama, padarė atatinkamas išvadas.

Ar visos okupantii pavartotos prie
monės užkerta Amerikos Balso trans
liacijų plitimą ir, ar pagriežti n tas 
teroras atbaido žmones jų klausyti, 
netikslu būtų aiškinti, nes tai galėtų 
tik okupantams patarnauti.

(y-aj

dien” (76,170). Vok-ečiai yra 'tam
pantieji. “Pas šiandieninius vokie
čius viešpatauja arba antiprancūziška, 
arba antižydiška, antilenk:ška, arbą 
krikščioniška-romantiška, arba vagne
riška, ar teutoniška ar pagaliau prūsi
ška kvailystė” (76, 183). Iš čia išplau
kia, kad visa, kas “vadinasi vokiška — 
nuvokietinama” (72 11, 142). Nietz
sche iš viso dar negali suprasti, kas 
yra ištikro vokiška. Jo nuomone 
aiškumas pas vokyčius yra tik atsitik
tinumas, o vokiška logika — atrėmi
mas. Tačiau viename dalyke Nietz
sche yra tikras — tai būtent: “geras 
vokietis, nėra jau daugiau vokietis" 
(82, 239). Duodamas galutinį vokie- 
čių apibrėžimą Nietzsche sako, kad 
“germamj definicija yra paklusnumas 
ir ilgos kojos” (77, 32).

. Kalbėdamas apie vokiečių kultūrą 
Nietzsche prieina išvados, kad origi
nalios vokiškos kultūros iš viso nėra. 
Vokieč’ai neturi savo meniškojo sti
liaus. “Vokiškame mieste yra viskas 
be spalvos, viskas blogai kopijuota” 
(71, 131). Vokiečiai turtingi tik tuo, 
kad jie ant savo sąž’nės turi didžiąją 
kultūros sulaužytoji] nuodėmę. “Vo
kiškos kultūros atžvilgiu aš visada tu
rėjau žlugimo jausmą” (78, 66). 
“Vokiečiai neturi kultūros. Viso

• Mykolas Saulius, mūsų žinomas 
violenčePstas, šiuo metu kaip simfoni
jos orkestro dalyvis gastroliuoja Meksi
kos įlankos pakraščio miestuose. M. 
Saulius dirba San Antonio, Texas, 
moderniame 6.500 vietų teatre, kur 
groja simfoniniuose koncertuose ir 
operose. J‘s jau antri metai dirba 
didžiojoj Amerikos scenoj.

• Kolumbijoj, Bogotos miesto stalo 
teniso moterų varžybas laimėjo nese
niai atvykusi tremtinė L. Grigalių- 
riaitė.

• Dr. K. Matulaitė drauge su prof. 
Z. Ivinskiu planuoja leisti Lietuvos 
istorijos dokumentus, rastus Vatikano 
archyvuose.

• Lietuvos krikšto 700 metų sukak
čiai paminėti mūsų dailininkai kuria 
šiuos paveikslus: A. Varnas — Min
daugo vainikavimą, P. Kiaulėnas — 
Inocentas IV pasirašo laišką Mindau
gui ir K. Varnelis — bažnytinės pro
vincijos įsteigimas.

• Venecuelos lietuviai ‘išsirūpino 
leidimą lietuvių kalba transb’acijoms 
per valstybinį Venecuelos radiją.

• Caracaso apylinkėje Venecuelos 
lietuviai bendrom jėgom stato namus. 
Jie bus panaudoti dienos metu vaikų 
darželiu’, vakare — choro repeticijoms 
bei susirinkimas, o šeštadieniais — 
mokyklai. Vaikų daželio vedėja pak
viesta R. Jarmalavičiųte.

• 60 gydytoji] iš okupuotos’os Lie
tuvos pasiųsta j Maskvą ir Leningradą 
"pasitobulinti” kaip “senuose socializ
mo miestuose”. Sovietinę santvarką 
geriau pažįstą prile'džia, kad daugelis 
iš šios kelionės atgal nebegrįš dėl to, 
kad ten “jiems labai patiks” ir pasi
prašys “paliekami”.

• Vasario 9 d. LTSR Mokslų Aka
demijos posėdžių salėje, (Žygmianto 
2-8) rusas chemikas A. Bodncvas, dir
bąs “Metalo” fabrike, gynė disertaciją 
“Vario, Nikelio, Cinko ir sidabro virš- 
voltažo krirmai paprasti] organinių 
junginių įtakoje”. Oponentais buvo: 
prof. A. Purenąs, prof. P. Brazdžiūnas 
ir ass. V. Kaikaris.

• Vilniuje būsiąs įrengtas architek
tūrinis muziejus, arclrtektūros pamin
klų ir naujosios statybos medžiagai bei 
dokumentams saugoti. Esąs parinktas 
pastatas, turis “visasąjunginę architek
tūrinio panfnklo reikšme.”

• Pasvalio valsčiaus kaimai — Biliū
nai, Daugšiogala, Atiškės ir Gudeliai 
sujungti į vieną kolchozą. Pirminin
ku paskirtas K. Sakalauskas.

• Kovo 3 d. “Amerikos” redakcijos 
patalpose įvyko New Yorke gyvenan
čių liet, tremtinių žurnalistų būrelio 
pasitar:mas susiorganizavimo reikalu. 
Visi susirinkimo dalyviai šiai minč:ai 
pritarė ir išrinko organizacinę komi
siją, kuri artimoj ateityj sušauks visų 
New Yorke ir jo apylinkėj gyvenančių 
liet, tremt. žurnalistų susirinkimą su- 

priežastis yra, kad vokiečiai neturi ligi 
šiol savo charakterio” (82, 197). 
Nietzsche laikosi nuomonės, kad “vo
kiečiai, kaip pasekėjai, yra didžiojo 
europietiško kultūros vystymosi gadin
tojai” (83, 427). Žvelgdamas į vokiš
kos kultūros ateitį, Nietzsche prana
šauja: “vokiškos kultūros ate;tis re
miasi prūsišku karininkų grožiu” (83, 
423).

Kritikuodamas vokiečių kalbą ir 
stilių Nietzsche prieina įsitinkinimo, 
kad vokiška proza yra netikusi. Ori
ginali vokiška proza yra tolygi origi
naliai blogai kultūrai. “Jokia šian
dieninių kultūringų tautų proza nėra 
tiek bloga, kiek vokiečių” (7211, 223). 
Vokiečiai yra “mintytoji] tauta” arba 
mintytoja1 blogo mintijimo. "Aš da
viau vokiečiams gilių knygų, tačiau 
vokiečiai iš j u nesupranta nei vieno 
žodžio” (77, 40).

Vokiškos:os kalbos atžvilgiu, jam 
kaip vokiečiui, nėra aišku, kas iš viso 
galima su vokiečių kalba daryti. 
Vokiškos kalbos stilius neturi nieko, 
kas būtu galima pavadinti maloniu 
skambėjimu ausiai. Nebent ji skambi 
tiems, kurie turi treč’ą ausi. Nietz
sche sušunka: “Vokiečių kalbos skam
bėjimas? Vokiškai ir aiškiai? Tai 
Dieve susimilk” (75, 313).

Kiek Nietzsche, šitų keliu teigimų 
atžvilgiu, yra teisingas ar klaidingas 
pajėgs spręsti beve;k kiekvienas iš 
musu, kuris turėjo laimės visa tai pa

to i žinti tremtyje.

siorganizavimo ir tolimesnės veiklos 
klausimams aptarti.

• “Maž. Lietuvos Bičiulių Draugi
ja” Kanadoje įsteigta, gražiai ir sėk
mingai plečia savo veikimą.

• Žinomas Mažosios L:etuvos vei
kėjas Dr. V. Didžys su savo šeima įsi
kūrė Australijoje, kur dirba savo pro
fesijos darbą.

• Kacetc žuvusio Klaipėdos Krašto 
Direktorijos pirmininko Martyno 
Re’sgio abu sūnūs įsikūrė Australijoje.

• Buvęs Vilniaus universiteto lekto
rius ekonomistas Dr. Brožaitis gyvena 
Čikagoje ir ten profesoriauja.

• Buvęs gimnazijos direktorius Emi
lis Naubūras gyvena Čikagoje ir ten 
profesoriauja. Naubūras anksčiau gy
vendamas tremtyje* Vokietijoje parašė 
vokiečių kalba knygą “Prusso-Litaui- 
sche Heimat,” kuri, deja, dėl lėšų sto
kos dar nėra atspausdinta.

• Plikiškis Mykolas Kujus, baigęs 
Kauno universitete lituanistikos mok
slus, 1950 m. Erlangcno universitete 
baigė ekonomijos mokslus:1 Šionrs 
dienomis jis ičvyko j U.S.A. Jis ruo
šia spaudai kunigo profesoriaus Dr. 
V. Gaigalaičio ats’minimus.

• Šilutiškis Arno Endrikaitis Mun- 
cheno universitete neseniai baigė miš
kininkystės mokslus.

• Prel. K. Šaulys, vienas iš 3, esan
čių laisvajame pasauly Vasario 16 d., 
akto signatarių (kiti du yra prof. St. 
Kairys ir prof. M. Biržiška) šiuo metu 
gyvenąs Šveicar’joje, atsiuntė VLIKo* 
pirmininkui prel.M. Krupavičiui nuo
širdžią padėką už jam pasiųstą vasario 
16 d. proga sveikinimą ir pareiškė 
mūsų tėvynei labai gražius linkėjimus. 
Prof. M. Biržiška dabar gyvena JAV 
ii- be kita ko parašė veikalą “Tremti
nio galvojimai apie savo tauta.” Prof. 
St. Kairys dirba tremty atsakingą vi
suomeninį darbą.

• Konsulo A. Polišaičio pastango
mis Sao Pauly jo jau nuo 1940 m. lei
džiamas informacinis biuleten’s, pra
džioj lietuvių, o dabar portugalų 
kalba.

• Lietuvos bičiulis latvių vysk. 
Rancans, einąs tremtyje Latvijos Res- 
publ’kos prezidento pareigas, išemi
gravo i JAV. Vysk. Rancans gerai 
kalba lietuviškai.

GRIZE IS RUSIJOS OLANDAI 
PASAKOJA

Iš Rusijos po 5 nelaisvės metų buvo 
grąžinti 96 olandai, kaip buvę vokie
čių kariuomenės kariai. Vienas iš jų, 
kuris buvo laikomas Odesoje, pasakoja 
apie didelį vietinių gyventojų badų.' 
“Rusai miršta kaip musės nuo persi- 
dirbimo ir bado. Rustj vaikai spies- 
davosi apie mūsų lagerį ir prašė duo
nos. Kai kurie mirė tiesiog aikštėse. 
Mes negalėjome jų maldavimo paten
kinti. Patys gaudavom tik 600 gr. 
duonos — baisios duonos! Ateidavo 
ir moterys, prašydamos duonos par
duoti. Kai mes atsisakydavome, už 
duonų jos pasisiūlydavo pačios. Bet 
mes buvom nuolat saugojami ir apie 
moteris negalėjo būti nei kalbos." 
Kitas olandas pirmojo pasakojimų pa
pildė. “Moters ir vaikai buvo apsiren
gė skudurais, basi ir nuolat sušalę. 
Bent kaime. Miestuose buvo truputį 
geriau. Žiemų rusai kojas apsitūlo- 
davo skudurais, arba mūvėdavo velti
niais. Rusai yra alkani ir laiko save 
žuvusiais. — Jie vagia viskų, kų' tik 
gali. Jie kapstosi atmatų duobėse, 
kartais susipešdami dėl rastos supuvu
sios bulvės.”

Belaisvis, kuris buvo S5bire, pasako
ja, kad darbininkas uždirba menesiui 
600-800 rublių, o duonos kepalėlis kaš
tuoja 200 rublių.

Nuo savęs tenka pridurti, kad bada
vimas ir dabar yra vsuotinis reiškinys 
Sovietų Rusijoj. Jis atėjo jau ir j 
Lietuvų. Ligi 1948 iš Rytprūsių 
žmonės eidavo į Lietuvų elgetauti. 
Būriai plūdo su maišeliais iš Rusijos. 
Su kolchozų įvedimu ir Lietuvos kai
me pasunkėjo padėtis. Iš vokiečių be
laisvių, kurie buvo laikomi Lietuvoje, 
teko patirt5, kad šimtai belaisvių buvo 
dėkingi Lietuvos gyventojams už gy
vybes išgelbėjimų. Bet nuo 1949 m. 
jau prie belaisviij stovyklos Kaune 
(prie Nemuno, tarp Maironio ir Dau
kanto gatvių) jau susirinkdavo būriai 
vaikų ir prašydavo duonos iš belais
vių. Sovietiškas badas atžygiavo ir į 
Lietuvų. L.
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"I also praised our Lithuanian 
opera-house. And grand indeed it 
was; the artistic standard of its per
formances was remarkable, and its 
singers were gladly invited to sing for 
world-renowned theatres, as for in
stance, those in Milan, Paris, Prague, 
Vienna, Buenos Aires . . . But, Joe, all 
that is not Lithuanian music. Lithua
nian music is the work of our com
posers, and that work was still very 
young. It had no peculiar features 
of its own yet. It had nothing that 
could be called the style of Lithua
nian music . .

"Have you really nothing of your 
own then 1" Joe interrupted me.

“You want facts, I see. If they mean 
something to you, then listen. The 
richest Lithuanian musical treasure is 
choral songs of which there are a great 
many and really good ones. Almost 
all our greater Lithuanian composers 
— J. Naujalis, C. Sasnauskas, St. Šim
kus, V. K. Banaitis, J. Štarka, VI. Ja- 
kubūnas, Ant. Račiūnas, and others — 
wrote choral music. Sacred music has 
been produced by J. Naujalis, J. Dam
brauskas, and C. Sasnauskas whose 
"Requiem" is an extraordinarily fine 
composition. But our composers have 
dared more than that: chamber music 
as well as instrumental symphonic 
music has been written by M. K. Čiur
lionis, J. Gruodis, V. K. Banaitis, St. 
Šimkus, B. Dvarionas, VI. Jakubčnas, 
Ant. Račiūnas, J. Pakalnis, J. Kačins
kas, and Vyt. Bacevičius, the last two 
being representatives of the present- liberty in the Lithuania of those days, 
day modernists. Notable operas have I ar*d Lithuanian music lacking creative 
been composed by Jurgis Karnavieius; atmosphere. Besides . . .' 
who wrote "Radvila Perkūnas” and 
who took the contents for his "Gra
žina” from a poem by Ad. Mickevi
čius; by Stasys Šimkus whose “Pagi- 
rgnai” meant a great progress in the 
composition of operas; and by Ant. 
Račiūnas who wrote “Trys Talisma
nai" (Three Talismans). Ballet music 
has been produced by J. Gruodis, B. 
Dvarionas, VI. Jakubčnas, A. Gaidelis, 
and J. Pakalnis. Considerable success 
in Lithuania has been enjoyed by J.

LIVING IN FREEDOM
■ A SKETCH OF INDEPENDENT 

LITHUANIA'S ACHIEVEMENTS
Pakalnis’ ballet “Sužadėtinė” (The 
Betrothed), consisting of five pic
tures.”

“These, then, are facts, dear Joe, 
and I could give you some more but 
what’s the use of them if we. haven’t 
got a single composition here and 
cannot listen to it?”

“Never mind, my dear,” said Joe. 
“Thank you for what you’ve told me. 
It’s quite enough to give me an idea 
of what has been done in the field 
of music by Lithuanians, and I admit 
that their ambitions have been rather 
great . . .”

“Maybe . . . But I was going to talk 
of the style of Lithuanian music. To 
develop such a style, dear friend, a 
long period of time is needed, and, 
besides, composers, while producing 
music themselves, must establish their 
own composing schools and traditions; 
in short, they must create their own 
peculiar Lithuanian musical style. 
But then ... we enjoyed only about 
20 years of independent life . . . It’s 
true, we had some talented musicians 
during the period of Russian Czarist 
occupation too, but they composed

a musician. These songs being ever 
so dear and familiar to me, it is as if 
they constituted part of my soul. .In 
describing them my thoughts ramble 
in search of what you called lyrical 
terms and try to find Comparisons, 
pictures, associations."

“What could our folk-songs have 
been like,” I went on, "at a time when 
our nation was enslaved or persecut
ed) What could have been sung by 
mothers whose sons were fighting^ 
against the German Order of the 
Cross or the Asiatic attackers? What 
could, at last, the tunes be like, hum
med by maidens beneath their little 
glass windows’ when their flowers in 
the flower-garden were trampled up
on by foreign horsemen?”

"These songs were sad, weren't 
they?"

"But you will look in vain for tones 
of deep ain or despair. Somehow 
they are forgiving, making allowances 
for cruel fate, and wrapped in a ten
der longing, they are always sincere 
and pure. Talking in musical terms, 
they are mostly on the very verge of 
the major and minor. Sometimes, 
meseems, humorous tones are heard 
but. these flash up for the wink of an 
eye and disappear again like a light 
jest."

“And what about their rhythm?".
...... .. "It is unorganized, unequal. In this

ing our composers with inspiration ' respect our songs sometimes remind 
and subjects for their works?” |me of the modern music of Hinde- 

“If music reflects the soul of the mith or Bartok, where rhythm changes

and in serfdom which sad state at last 
turned into a brief period of bright 
and busy, independent happiness 
until . . .”

“Politics and art, as you should 
know are often connected,” I said in 
a severe tone of voice.

“Don’t take it amiss, old boy," said 
Joe. “I didn’t intend to mock at you. 
The political tragedy of your country 
is already well-known to me, and the 
only thing I wanted to hear of today 
was Lithuanian music.”

“Alright, Joe, I’ll tell you more 
about the music of Lithuania or 
rather the music of the Lithuanian 
people,” I resumed our subject.

“The music of the Lithuanian 
people?” Joe asked in surprise.

“Yes, you’re right, because I intend 
telling you of the Lithuanian folk 
song which is not only the oldest but 
also the most beautiful musical trea
sure of ours, enjoying the greatest 
appreciation of natives and strangers 
alike. Isn’t our folk-song the well 
that used to supply and is still supply-

almost without any spiritual support I _ ____ ______
whatever, there being no cultural1 author” I continued "then we can

T -----------.I------------------------,1  ’

“Wait a moment,” Joe interrupted 
me laughing. “I see you’re turning 
to your favourite political refrain. 
Listen, I’ve already learned to say it 
in your own words,” and, trying to 
imitate me, my friend threw back his 
head and began dreamingly, “Lithua-, 
nia is a small country that has been 
wronged and trampled upon for ages. 
Her ancient period of history speaks 
of a mighty states and endless wars, 
resulting in the loss of independence

well say that the folk-song is the echo 
of the past, the fate, and the charac
ter of our nation. It is also a singu
lar mirror of the Lithuanian land
scape, our vales and hills, our heaths 
and crosses, and our frequently misty 
sky.”

“Look, look, how lyrical you are 
now,” remarked Joe with a smile. 
“What distinguishes the music of 
these songs? What are their melodies 
like?”

“Their melodics? . . . Hm, you 
make me talk of music as of a tan
gible thing which is rather hard for

Washington’s Blunder
cal attitude towards this highly impor
tant problem, we can only say that 
we cannot see what ‘‘friendship, res

IN PSYCHOLOGICAL WARFARE

THE Ukrainian newspaper Ukrainez 
Chas,” published in Paris, reports 

that of late there have been several 
official statements concerning the fun
damental problems of our peoples, 
which appear very strange and which 
may be regarded as real errors in psy
chological war against Moscow. Be
low we give a short summary of the 
facts leading up to this regrettable 
occurrence as well as our comments 
thereto.

On the occasion of the traditional 
memorial ceremonies in Moscow on 
the 27th anniversary of Lenin’s death, 
the official speaker, Peter Pospyelow, 
head of the Marx-Engels-Lenin Insti
tute, in his address before the leading 
personages of the Politbureau, with 
Stalin at their head, made a sharp 
attack against America, President 
Truman and the U.S. Government.

Alluding to the intervention of the 
Western Allies during the so-called 
civil war in Russia, the speaker de
clared: “The Russian people will 
never forget that American hands are 
stained with Russian blood.” Pospye
low threatened further that, should 
the U.S.A, provoke a third world war 
against Russia it would end for Ame
rica with the same catastrophe with 
which World War II ended for IT tier. 
Finally, with an illusion of President 
Wilson’s policy towards Russia in 
1919, the speaker accused the Truman 
government of holding today the same 
conception of destroying and dividing 
the Soviet Union.

The well-thought out and prepared 
speech of intimidation did not miss 
its mark. A perfect storm of indigna- 
t:on and violent opposition arose in 
Washington. It was not enough to 
reject Pospyelow’s attacks and threats 
as provocation against the U.S.A., but 
beyond that, people went so far in 
their efforts at appeasement as to de
clare that the U.S.A, today, as before, 
upheld the indivisibility of the histori
cal territory of the old Russian Em-|

p’re.p’re. Thus the American reaction to 
the Pospyelow’s address shot far wide 
of the mark and smashed — as was 
intnded by the speaker — much pre
cious porcelain needed in the psycho
logical war against Moscow.

The upshot of this American re
action was an over-zealous speech by 
Senator McMahon (Democrat) on 
January 22nd, i.e., the very next day 
after Pospyelow’s address, at the ple
nary meeting of the Senate introduc
ing a motion to assure the great Rus- 
s;an people of America’s sincere 
friendship. At the same time an ex
haustive “positive programme for a 
peace with Russia” was submitted, 
which may perhaps not seem so very 
extraordinary. What does strike one 
as most unusual, however, was that 
Senator McMahon went still further; 
writing to State Secretary Acheson he 
suggested an “authoritative official 
interpretation” by the State Depart
ment expressed in the following 
terms: “The U.S.A, has always cherish
ed the greatest friendship, respect and 
sympathy for the great Russian 
people. The U.S.A, has always op
posed and still opposes the dividing 
up of the Russ’an Imperium, or the 
separation of certain territories from 
it!”

Simultaneously, the Deputy State 
Secretary, Jack McFall, indulged in 
loud protestations, saying among 
other things, “In President Wilson’s 
biography in the Sov/et encyclopaedia 
of 1982 there is not a word to support 
Pospyelow’s reproach that the Ver
sailles Peace Treaty aimed at annihi
lating the Soviet Republic and cutting 
up Russia. The Germans were forced 
to quash the ‘disgraceful’ treaty of 
Brest Litovsk and to recognise the in
violability of all territory belonging 
to Russia. We must give the misled 
Russian people our friendship, our 
respect and our sympathy.”

In face of this most surprising in
termezzo in America’s present politi-

in almost every measure. You see, 
Joe, that not only the melodies of our 
songs are peculiar but their rhythm 
as well. They are like the rushing 
of the spring wind, now lively and 
straggly, now halting a little, then 
flowing on quietly,ever so quietly.”

My companion smiled. 1 knew it 
was because of my poetical compari
son.

"Every Lithuanian loves h.’s songs 
very dearly,” I tried to justify my sen
timental words. “When, in 1918, the 
Lithuanian state was re-established, 
choruses and unions sponsoring them 
sprang up all over the country. In
numerable concerts and singing-festi
vals were held, and our composers 
were overburdened with work. Their 
immediate task was to adapt our folk- 

‘ songs to choral singing, to harmonize, 
1 and to artistically re-create them. This 
was a bit of a problem, our almost 
archaic melodies calling for an extra
ordinarily sensitive car, that would hit 
upon the proper ways and means of 
committing their rhythm and harmo
nies to paper. Many musicians took 
up this challenge, but only few suc
ceeded. But, having devoted them
selves to a thorough study of the folk
song, our Lithuanian musicians fami
liarized themselves* with the matter 
and gained the proper musical 
groundwork and substance for their 
individual productions. When ven
turing into the field of more ambi
tious composif'ons (sonatas, cantatas, 
symphonies, and even operas), they 
took their ideas from the vast treasury 
of Lithuanian folk-songs which guided 
them on their way. Some of the 
above-mentioned composers were 
steadily approaching their great aim. 
They were already beholding the ideal 
of Lithuanian musical style and 
form in their spirits. And, maybe, 
Joe, it would not have taken us a 
century to create typically Lithuanian 
music or even to produce a Lithua
nian mus’cal genius, if . . . But, alas, 
I have arrived at my political leit
motif again.”

“While I,” said Joe, “am beginning 
to realise why it excites you so much. 
Once again you are not free to live 
and create as you like, are you?

We were silent for a while and 
smoked.

“One more thing,” said Joe at last, 
"could you not play some of your 
folk-melodies? I would enjoy listen
ing to them.”

“Certainly,” 1 agreed gladly, and 
going to the piano I saw Joe comfort
ably settling down on the sofa.

Now I could give vent to all that 
was felt by a home-sick heart and that 
words had sought in vain to utter-. . .

While outside the window large 
drops of rain were falling, tearful 
tunes of Lithuanian songs filled my 
little room.

(To be continued)

pect and sympathy (which after all songs to choral singing, to harmonize, 
’ -1___ . _ ___ ___ ,_ 1 .. _ .1 . .. - I rmzj -H't 1 <*'» 1 liz vn rvonfo fhzsrYl ‘ I ‘h tcis due to every people, and to which 
every people has a certain right) for 
Russia”, has to do with the indivisi
bility of the great Russian autocratic 
Empire. We cannot and will not 
believe that the freedom-loving, pro
gressive democracy of the United 
States of America feels bound, out of 
love and sympathy for the Russian 
people, to grant a charter today and 
in future to the governing men in 
Moscow to hold over 100 million 
alien people under their brutal 
domination and go on exterminating 
them. We believe * rather, that the 
Russian people can only gain the 
“respect” of the world, and dignity, 
by turning away from the greed for 
power and conquest, from its bound
less imperialism and by forming its 
future state according to the prin
ciples of the Atlantic Charter, with 
due regard to the sacred and immu
table rght of its neighbour nations.

Now what is the object at the pre
sent moment, of the official declara
tion, on the part of America, of the 

i “inviolability” of all territory belong
ing to the Soviet Union? Appease
ment of Moscow, th estirring-up of 
Russian imperialistic elements against 
the Bolshevist regime, or both to
gether?

We can assure the official Ameri
can departments that they were ill- 
advised. Any “success” that they may 
have expected would be too epheme
ral and would in no way counter
balance the devastating effect of such 
statements on the hearts of the 160 
millions of enslaved people, whose 
power of resistance and readiness to 
fight against Bolshew’sm will lose in
centive if the only prospect before 
them is to be left in the clutches of the 
Moscow despots.

From the standpoint of psychologi
cal warfare it is in truth a serious mis
take, the consequences of which will 
certainly be no less regretfed in the 
future by the Americans, than the fact 
itself is today by our peoples.

—From “The Free Thought“.
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N. Zelandijos
Š.m. kovo mėn. N. Zelandijos Lie

tuvių Draugija persiorganizavo į 
P.L.B. Į N. Zelandijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Tarybų buvo iš
rinkti šie asmenys:

Dr. A. Butkus — pirmininku, Br. 
Kuzma — vice pirmin., M. Gerdvilytė 
— sekretorium, VI. Skridulaftis, VI. 
Butkienė, V. Procuta, P. Čepulis, M. 
Pakalniškis ir V. Gerdvilis — nariais.

Į N.Z. L.B. Krašto Valdybą išrinkti:
Br. A. Butkus — pirm.; VI. Skrrdu- 

laitis — vice pirm., M. Pakalniškis — 
sekretorium, P. Čepulis — iždininku 
ir Tautos Fondo įgaliotiniu, VI. But
kienė — Valdybos nariu ir "N.Z. Lie
tuvio” redaktorium.

Š.m. birželio mėn. 26 d. baigiasi

lietuviu veikla
pirmojo transporto, atvykusio į N. Ze
landiją, 2 metų sutartis, todėl tikimasi, 
kad pagyvės lietuviškasis gyvenimas. 
Provincijoj ir pavieniai gyvenantieji 
lietuviai jau pradeda burtis — rinktis 
į didesnes grupes. Tatai ypač jau
čiama šiaurinėje saloje. Aucklande 
jau iki šiol susirinko draugėn nemaža 
mūsų tautiečių. Kad išspręstų sunko
ką gyvenamų patalpų klausimą, mūši] 
tautiečiai griebėsi nuosavų namų įsi
gijimo, kas jiems iki šiol neblogai vyk
sta.

Gegužės men. 1 d. VVellingtoną pa
siekė trečias D.P. transportas iš Grai
kijos ir *Šiaur. Italijos. Šiame trans
porte nė vieno lietuvio nebuvo.

V. Procuta

Dėl rūkymo minėjimuose
Malonu tvirtinti, kad į lietuvių mi

nėjimus bei parengimus susirenka pa
lyginti nemažas lankytojų skaičius — 
suaugusių, jaunimo ir mažų valkų.

Nekalbėsiu apie minėjimų progra
mą, nes tuo reikalu “M.P.” jau buvo 
rašyta ankščiau. Nekartosiu, nors gal 
vertėtų rengėjams atkreipti didesnį 
dėmesį į seniau iškeltas mintis.

■Šiuo kartu norėčiau išryškinti vieną 
negerovę — tai rūkymą salėj minėjimų 
metu. Nei Lietuvoj, nei niekur kitur 
minėjimo metu nebūdavo rūkoma, nes 
tatai lyg įneša tam tikrą tų minėjimų 
tikslų ignoravimą. Pasakyčiau dau
giau — beatodairinis rūkymas įžeidžia 
jautresnį žmogų. Kodėl rūkantieji 
nepagalvoja, kad be jų salėj dar ran
dasi kiti — nerūkantieji: moterys, jau
nimas ir vaikai, kur.cms jų dūmai

malonumo tikrai nesudaro, o tik suke
lia susierizinimą ir neleidžia sus:kaup- 
ti. Atrodo, kad rūkantieji galėtų susi
valdyti, pakęsti kokį pusvalandį, o 
neperžengus dar salės slenksčio tuoj 
nes’griebti cigaretės . . . Gal jie mano, 
kad tas priduoda tam tikro orumo? 
Labiausia nemalonu, kad rūko tie ir 
tos, kurie pretenduoja į inteligento 
vardo aukštybes.

Juk visi] mūsų bendras reikalas, kad 
minėjimai ir pareng’mai praeitų gali
mai gražiau, kultūringiau ir iškilmin- 

'giau. Tai turėtų suprasti ir rūkan- 
: tieji.
! Rengėjai turėtų svečius įspėti, kad 
i minėjimo metu nerūkoma salėj. Ge
riau yra greičiau padaryti programos 
pertrauką, nei leisti salėje rūkyti.

B.D.

įvairios žinios

Karas pareina
Sekant gen. MacArthūro atleidimo 

priežasčių nagrinėjimą. Amerikos sena
te, išaiškėja tokių reikalų, apie ku
riuos iki šiol nebuvo viešai skelbiama. 
Iš Amerikos gynybos ministerio gen. 
Maršai:© pareiškimų aiškėja, kad da
bartinė JAV demokratų partijos vy
riausybė, prezidentaujant Trumanui, 
jokiu būdu nedarys pastangų, kad 
Korėjos karas išsiplėstų į globalinį 
gaisrą, o taip pat nenorės, kad jis 
paliestų ir Kinijos žemyną. Gen. 
Maršalio pakartotinu pareiškimu, 
Amerika ir visi jos sąjungininkai tebus 
tinkamai pasiruošę karui tik 1953 me
tais. Vadinasi, šiuo laiku tegali karą 
išprovakuoti ir pradėti tik sovietų 
blokas, kuriam net viešai duodama su
prasti, kad Vakarai nėra dar pasiruošę.

Pasaulio politinėj spaudoj stengia
masi peržvelgti sovietinio slinsko ne
žinomybę. Joje svarstomi įvairūs ga
limumai, kaip sovietai ir jų stelitai 
gali pradėti didįjį puolimą, ką ir per 
kiek laiko už’mti, kur pasitikti, rim
tesnį vakariečių pasipriešinimą, ko
kias, užėmus Aziją, Europą ir dalį 
Afrikos, pasiūlyti taikos sąlygos Ame
rikai ir 1.1. Be to, ypatingas dėmesys 
kreipiamas į Kremliaus politbiuro na
rių sąstatą, jame ieškoma Stalino 
favoritų, nuo kurių pareina pasaulio 
artimiausias likimas.

Kremliaus komunistų partijos -vir
šūnėse, esą, esančios dvi grupės. Jau
nesnieji komunistų vadai norį jau da
bar surizikuoti ir pradėti karą, o se- 
nesieji esą atsargesni ir norį geriau 
pasiruošti. Jaunųjų tarpe ypač didelį 
vaidmenį vaidinąs ir didelę įtaką tu
rįs Malenkovas, senųjų nuomonei va
dovaująs Molotovas. Kai tik pasklin
da gandai, kad Stalinas serga, tuoj 
ieškoma jo vietininko. Kadangi nie
kas negali iššifruoti Stalino norų ir 
ambicijų, tai iš išorinių pasirodymų 
spėliojama, kuris bus tuo favorizuoja- 
mu Kreml’aus gruzino pavaduotoju.

Paskutiniu metu vėl daug rašoma, 
kad Stalinas šliejasi prie karo šalinin
kų. Malenkovas ypač šiais metais jo 
akyse tapęs vieninteliu "mylimuoju”, 
be kurio “didysis tautų tėvas” nepa- 
sirodąs jokiose viešose vietose. Per 
š.m. Lenino mirties sukaktį, kada in 
corpore pasirodė visa komunistų va
dovybė, Malenkovas stovėjęs Stalino

nuo Krenilaasis
dešinėje ir savo rankove lietęs Stalino 
alkūnę. Šis įvykis rodąs, kad jaunasis 
Malenkovas esąs įsigijęs pilną Krem
liaus diktatoriaus pasitikėjimą.

Kas gi, pagaliau, yra tas Malenko
vas?

Tatai uralietis, gimęs 1902 metais. 
Prieš karą jis nedalyvavo jokiame re
voliuciniame judėjime. Savo kilme 

‘jis esąs miesč-onis, nors dabartinėje* 
jo biografijoje stengiamasi šis klausi
mas apeiti. Kai pilietiniame kare. 
1919 metar’s jis buvo mobilizuotas j 
raud. armiją, Malenkovas, būdamas 
stataus būdo ir žiaurių įpročių žmo
gus, labai greit iškilo raudonojo komi
saro vaidmenyje. Jau po metų jis. 
įstojo į komunistų partiją ir buvo. 
paskirtas vyr. politruku Turkestano. 
armijoj, kuri tuo metu ten kovojo su , 
sukilusiais čiabuviais. Pasitraukęs iš 
kariuomenės, Malenkovas studijavo 
Aukš. Technikos mokykloj ir staiga 
buvo Stalino pašauktas į Maskvą, kaip 
jo asmeninis sekretorius. Čia ir buvo 
pradžia šio naujojo sovietų satrapo 
palaipsninio, bet staigaus kilimo į vir
šūnes. Praėjusio karo metu jis jau 
buvo vienas iš penkių gynybos komi
teto narių, sunkiausiame Leningrado 
apsupime Malenkovas vadovavo mie- 
sto gynimui, šiuo gi metu jis yra arti-,., 
miausias Stalino patikėtinis, įvairiomis 
progomis sakąs už jį viešas kalbas ir 
komunistų partijos centro komitete 
naudojąsis baugščia kitų komiteto 
narių pagarba.

Pr. m. spalių revoliucijos sukaktu
vių kalboje Malenkovas viešai padarė 
šį būdingą pareiškimą:

“Pirmasis pasaulinis karas atnešė 
socializmo laimėjimą Rusijai, antrasis 
karas apvainikavo Rusiją naujais lai
mėjimais centralinėje, pietryčių Euro
poje ir Kinijoj, tai kas dar gali abe
joti del trečiojo pasaulinio karo pa
sekmių, suduodant galutinį smūgį 
pasaulio kapitalizmui?”

Šitaip kalba bolševikų vadas, nuo 
kurio daug kas pare’na. Jis numaty
tas Stalino vietininku, todėl reikia * 
rimtai laukti, kad Vakariečių dažnai 
akcentuojamas nepasiruošimas karui 
gali kartais, vieną gražią dieną sudre
binti pasaulį naujojo karo trenksmu, 
pradėtu Maskvos sąmokslininku.

A.K.

ABN kova prieš komunistų kongresų 
Toronte

Musų korespondentas iš Toronto 
praneša, kad š.m. balandžio 8 d. įvy
kusį Toronte, Kanadoj, komunistų 
"Taikos Kongresą” atakavo apie 3.000 
ABN Teritorinio Komiteto Kanadoj 
suorganizuotų įvairių bolševikų pa
vergtų tautų atstovų;

Lietuviai, vadovaujami ABN Kana
dos Lietuvių Teritorinės Delegatūros 
Vedėjo Stepono Jakubicko, pasiruošė 
atakavimui jau iš vakaro, išplatindami 
angliškus atsišaukimus prieš komuni
stus. Atakavimo rytą, vietoj numa
tytų ankse'au 300 lietuvių, į nurodytą 
ABN lietuvių vadovybės vietą susi
rinko 500. Prie kongreso sales jau 
buvo 1.000 komunistų, su kuriais į 
pirmą ugnį suėjo lietuviai. Greit 
pasirodė 1.000 ukra-'nieeių ir beveik 
pora tūkstančių latvių, bulgarų, kazo
kų, vengrų, slpvakų, rumunų, baltgu- 
džių ir kitų tautų antikomunistinių 
demonstrantų, Š:e antibolševikiniai 
demonstrantai turėjo veržtis pro ko
munistus ginančią Kanados policiją. 
Atakavimas užtruko visą dieną iki 10 
vai. nakties. Komunistų kongresas 
buvo ne tik sutrukdytas, bet ir išbla
škytas ir nepasiekė savo tikslo.

Šiose anttbolševikinėse demonstraci
jose dalyvavo, iš vi'so apie .10.000 žmo
nių, Demonstrantai nešė plakatus pa-

DP emigracijos schema baigėsi
Iš Canberros pranešama, kad IRO 

lėšomis vežimas" emigrantų iš Europos 
jau sustabdytas. Iki šiol į Australiją 
yrą atvažiavę 170.000 DP emigrantų. 
Dabar jau išplaukė paskutinysis laivas 
iš Bremcnhaveno, kuriame, kiek girdė
ti, yra ir keliolika lietuvių.

Amerikos spaudoje skelbiama, kad 
netrukus trys Amerikos lietuvių laik
raščiai — "Darbininkas”, “Amerika” 
ir “Pittsburgho Lietuvių Žinios” — 
susijungs į vieną katalikų sroves dien
raštį. ‘ ■

rašais: Šalin Staliną, Salin bolševizmą, 
Neužmirškite Atlanto Chartos, Kova 
dėl krikščioniškos taikos, Kongresas 
yra Maskvos įrankis etc.

Didelis Kanados laikraštis "The 
Telegram” įsidėjo platų šio atakavimo 
aprašymą, kuriame džiaugiasi, kad 
atakavimas pavyko gerai: niekas nebu
vo užmuštas, niekas nebuvo sužeistas 
ir areštuotas.

Manoma, kad bolševikai daugiau 
nebedrįs šaukti "taikos kongresų" To
ronte.
Thomas Prestonas — lietuvių kovos 
draugas

Buvęs, anglų pasiuntinys Lietuvai 
Thomas Prestonas parašė įdomią, poli
tinę knygą “Before The Curtain” 
(Ankščiau negu Uždanga). Šioje 
knygoje 21 skyrius, 17 pusi., yra pas
kirtas specialiai ap'e Lietuvą ir kituo
se skyriuose dar kalbama apie santy
kius su lenkais^ T. Prestonas labai pa
lankiai gina Lietuvos politines tezes, 
įdonrai ir vaizdžiai nušviesdamas bol
ševikinę okupaciją. Tai mūsų bend
ros antiboKevikinės kovos draugo 
nedviprasmiškas, bet aiškus ir griež- 

i tas pasisakymas už Lietuvos valstybės 
atstatymą. Kai visi anglai turėtų tiek 
drąsos pasisakyti ir kovoti prieš bol
ševizmą.

Vilniaus apsaugos komiteto ir vilnie
čių Sąjungos bendradarbiavimas

Vilniaus Apsaugos Komitetas, -tei
giamai žiūrėdamas į kiekvieną pastan
ga, nutarė užgirti Vilniečių Sąjungos 
memorandumą, įteiktą per ministrą P. 
Žadcikį ir Trygve Lie UNO. Taip 
pat VAK pritaria Vilniečių Sąjungos 
užsimoj'mui paruošti išsamią studiją 
apie Vilniaus kraštą.

Vilniečiu Sąjungai vadovauja žino
mi vilniečiai: pirnrninkas - Valeri
jonas Šimkus,, sekretorius — Aleksan
dras Dundulis.

Vilniaus Apsaugos Komiteto centras 
yra Vakarų Vokietijoj. Jam vadovau
ja K. Laisvys.

KINIJOJ VYKDOMOS 
MASINES ŽUDYNES

Nacionalistinė Kinijos vyriausybė 
krer’pcsi į Jungt. Tautas, kad jos pas
merktų Kinijoj komunistų vykdomą 
masinį žmonių žudymą ir imtųsi prie
monių jam sulaikyti. Rašte nurodo
ma, kad Kinijos komunistai yra nu
matę- dar prieš trečiojo pasaulinio 
karo pradžią sunaikinti 25.000.000 
kinų, kuriuos ji laiko sau nepalank'ais 
ir pavojingais karo atveju. L000.000 
tų nepalankumu komunistiniam reži
mui įtariamų asmenų esą jau nužudy
ta. Taip pat pranešama, kad Kinuos 
komunistai esą sudarę planą su Sovietų 
pagalba nuspausti Kinijos gyventojų 
skaičių ligi 450.000.000. Tuo būdu 
jie tikisi nusikratyti nepalankaus ele
mento ir to gyventojų pertekliaus, 
kuris, jų manymu, yra kliūtis aprū
pinti gyventojus būtiniausiais reikme- 
n:mis. Tas gyventojų sumažiniifias 
numatomas ne tik žudymu, bet taip 
pat deportacijom į Sovietų Sąjungą 
bei jos satelitų kraštus Europoje, kur 
kinai darbininkai numatomi panau
doti kasyklų ir kif’ems pramonės dar
bams. Kaip žinome, tas planas jau 
vykdomas, ir pirmieji kinų transpor
tai jau yra pasiekė Lenkijos, Čeko
slovakijos ir kitų Sovietų satelitinių 
kraštų pramonės sritis. Kaip prane
šama, tas Kinijos gyventojų ska:čiaus 
nuspaudimas gali pasiekti ligi 150 m:- 
lijonų asmenų. Per kiek metų tai 
manoma įvykinti, kol kas nėra žinių.

PRANEŠIMAS
Pakartotinai pranešama, kad visi 

Viktorijoje gyveną lietuviai inžinie
riai, arch'tektai ir technikai registruo
jasi pas archt. K. M i c 1 d a ž į, 
47 Napier St., Fitzroy, Vic.

Registracijos tikslas — sušaukti 
Melbourne ir apylinkių lietuvių inži
nierių, architektų ir technikų susirin
kimą — suvažiavimą.

Daug kas kreipiasi į “M.P.”, nore- , 
darni užsisakyti arba gauti informa
cijų apie 1951 metų kalendorių.

Pranešame gerb. mūsų skaitytojams, 
kad šiais metais joks lietuviškas kalen
dorius Australijoje nebuvo išleistas.

A.L.K.D-jos Centro Valdybos 
pirmininką

• p. A. USTJANAUSKĄ, 
susilaukus sūnaus, sveikina ir 
linki daug laimės.

A.L.K.D-jos Centro Valdyba

PAIEŠKOJIMAS
Pa:cškomas Jurgis Kalakonis- 

K a 1 a k a u. s kas, paskutinėmis žinio
mis gyvenęs ir dirbęs Army Depart
ment, Bathurst, NSW.

Turint’eji apie minėtą asmenį ži
nių, prašomi pranešti B. Barkauskui, 
Supply Office, Migrant Centre, Bat
hurst, NSW.

Paieško: Valė, Elenos, Balys, Juozas 
ir Geraldas.

P RA NEŠIM AS
Š.m. birželio mėn. 10 d. tuojau po 

lietuvių pamaldų Camperdown para
pijos salėje šaukiamas L. Kultūros 
Fondo Sydnėjaus skyriaus narių ir pri
jaučiančių susirinkimas.

Dienotvarkėj, be eiles svarbių klau
simų, numatyta skyriaus valdybos ir 
atstovo į L.K. Fondo visuotiną suva
žiavimą Melbourne rinkimai.

L.K. Fondo Sydnėjaus Skyriaus 
Valdyba

★Simonas Urbonavičius gyv. C.I.C. 
Block “J”, Bathurst, N.S.W., paieško 
Juozo Kiškūno ir Albino Savicko.

★Ponia Felicija Katauskienė, pasku
tinėmis žiniom's gyvenanti Canber- 
roj, prašoma skubiai atsiliepti.

Paieško: Blokienė, Baltramijūnienė 
ir kiti.
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