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Kultūrinio 
darbo reikalu
L. Kultūros Fondas jau buvo pradė

tas kurti Vokietijoje 1917 m. Jį stei
giant, nebuvo turima galvoj koks nors 
sukrauti) ar reikalingų sukrauti mate
rialinių gėrybių fondas; buvo siekiama 
sukurti, sutelkti kultūrinių vertybių 
lobis — fondas, pirmoj eilėj kreipiant 
dėmesį į lietuvių kultūros lauką. 
Steigiamojo L. Kultūros Fondo Komi
teto narys L. Dovydėnas L.K. Fondo 
darbo plotmę taip nusako: “L.K. Fon
das nesiima ir negali būti siaura tur
tų, lėšų telkimo įstaiga, bet ryžtasi 
sutelkti pasaulio lietuvius kultūros 
darbui. L.K. Fondas imasi uždavinių 
sutelkti visokių srovių ir konfesijų lie
tuvius lietuvių kultūrai ugdyti ir plė-' 
sti. Kuriam krašte, kokiam varge bc- 
sirastų lietuvis, jis turi būti sujungtas 
mūsų kultūrinių tikslų valia ir tikslu. 
Mūsų kultūros esmę sudaro teisė, 
tiesa, mūsų tradicijos, tolerancija, 
mūsų kūryba: Kultūros Fondas pla
čiausia ir geriausia šių žodžių pras
me.” To paties komiteto kitame pro- 
fokole pasakyta: “L.K.F. pagrindinis 
uždavinys: telkti lietuvių kultūros 
darbui gausias mūsų tautos kultūri
ninkų mases neatidėliojamam ir mums 
labai svarbiam kultūros ugdymui?’

L.K. Fondo organizacijos kūrimas 
yra vykdomas ir Australijoj, pirmoj 
eilėj valstijų sostinėse. Bet tai yra dar 
tik darbo pradžia, darbo įkarštis dar 
neatėjo. Už mėnesio ruošiamas Aus
tralijoj visuotinis L.K. Fondo įgalioti
nių suvažiavimas Melbourne, kuris, 
manoma, padės tvirtus pamatus savai
mingam ir vaisingam lietuvių kultūros 
darbui Australijoje.

Bet ši organizacija, kaip tokia, kul
tūros vertybių pati kurti negali, ji 
gali tik paskatinti bei pagelbėti kul
tūrinių gėrybių kūrimą, bei jomis do
mėjimąsi ir naudojimąsi visuomenės 
tarpe.

Suprantama, kad mums yra gana 
sunkios kultūrinės kūrybos sąlygos 
svetimame krašte: darbas ne pagal pa
siruošimą ir daugumoj fizinis ne tik 
fiziniai, bet ir dvasiniai mus nuvar
gina. Sykiu mus kaip naujakurius 
čia slegia ne tik išsilaikymo, bet ir 
įsikūrimo našta. Bet vis dėlto mes 
turime ryžtis daryti, kas galima esamo
mis sąlygomis. To iš mūsų reikalauja 
mūsų tautos interesai šiapus ir anapus 
geležinės užtvaros. Susidomėjimas 
kuria nors problema bei jos nagrinėji
mas sudarys tobulesnį sąmories turinį, 
nei stengimasis jį užpildyti įvairiomis 
menkos vertės asociacijomis fabrikinio 
mechaninio darbo metu. Norėdami 
gyventi ir būti naudingais sayo tautie
čiams dabar ir ateityje, mes privalome 
patys save susirasti ir susikurti pagrin
dą, kad galėtume ant jo stipriau atsi
stoti.

Nuoširdus kultūrininkų bendra
darbiavimas, siekiąs objektyvių tikslų 
ir laisvas nuo asmeninių ambicijų, 
gali duoti teigiamų ir gražių vaisių 
dabarčiai ir ateičiai. Sydnėjuje, esant 
gana dideliam kultūrininkų skaičiui, 
ryžto ir noro turint, galėtumėm nema
ža pozityvaus nudirbti kultūros dirvo
nuose. čia reiktų pergalėti savo pasy
vumą, o aktyviau ir jau tuoj jungtis į 
kultūrininkų organizaciją — Lietuvių 
Kultūros Fondą.

St.B.

Artinasi birželio nelaimiu minėjimas
Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo 

istorijoj birželio mėnuo yra pats ne
laimingiausias. Prieš vienuoliką metų 
birželio mėn. Ųietuva buvo bolševikų 
okupuota, o sekančiais metais tuo 
pačiu laiku prasidėjo masiniai mūsų 
tautos žmonių vežimai į Sibirą. Po 
laisvo nepriklausomybės laikotarpio 
tatai buvo siaubingos birželių dienos, 
pilnos aimanų, verksmo ir sielvarto.

Ir šiandieną dar skausmingai gyvi 
tie įspūdžiai, kuriuos tada išgyvenome 
ir iškentėjome. Mūsų atmintyje gyvai 
atsikuria žiaurieji vaizdai, kaip bol
ševikų mongoliškieji veidai nejaukiai 
žvelgė iš didžiulių tankų, kaip suko- 
munistėjusių žydij ir chuligaųų bū
riai sveikino mūsų šalies pavergėjus, 
kaip žydelkos spiegė demonstracijose, 
nešdamos raudonus skudurus ir ne
švankiais užrašais plakatus. Menasi 
mums ir tos baisiosios birželio naktys, 
kai dūzgė enkavedistų automobiliai ir 
sunkvežimiai, rankiodami trėmimui 
mūsų brolius, neaplenkdami nei vai
kų, nei senelių, nei mirštančių ligonių 
. . . Ašaros byro mums iš akių, kai iš 
užkaltų gyvulinių vagonų girdėjosi 
išvežami) aimanos ir vandens gurkšnio 
maldavimai . . .

•Šiandieną visame laisvame pasauly-

ĮVYKIU
Pasaulio politika nckuomet nepa

siekia stagnacijos taško. Ji verda, 
kunkuliuoja, nori prasiveržti per nū
dienės tvarkos bei padėties krąštus. 
Dabar pasaulį dominuojančios dvi 
galybės — Amerika ir Sov. Sąjunga — 
lenktyniauja kovingoj dvikovoj dėl pa
saulio rytojaus.

Pasaulinis komunizmas ruošiasi le
miamam žygiui. Kremliaus sąmoksli
ninkai dieną ir naktį galvoja ir pla
nuoja, kaip sugriauti Vakarų pasaulį, 
jie vartoja visas priemones ir džentel
meniškumas jiems yra nepažįstamas. 
Komunistai knisasi po vakariečių pa
matais įvairiausiais būdais: tai čia tai 
ten jie organizuoja streikus, kitur kur
sto mases sobotuoti vakariečių užsimo
jimus karinės pramonės srityje, o vie
tomis bando net ginkluotus sukilimus 
ar užpuolimus, ką patvirtina Korėjos, 
Indokinijos ir ankščiau Graikijos 
įvykiai.

Vakarų pasaulis, vadovaujant Ame
rikai, karštligiškai ruošiasi visuotinam 
susidūrimui. Amerikos vyriausybė 
šiem t ne juokais pradėjo savo karinį 
potencialą stiprinti, skirdama savo 
biudžete nepaprastas sumas apsigink
lavimui. Amerika šių dienu įvykių 
painiavose nėra pasyvi ir nesėdi sudė
jusi rankų. Ji net ginklais priešinasi 
komunistinei agresijai. Jos politikos 
vadai, jų tarpe ir prez. Trumanas, daž
nai primena savo kalbose ir pareiški
muose, kad Amerika yra pasiruošusi 
pasipriešinti ginklu kiekvienai agresi
jai, kur tik ji prasidėtų.

Pasaulio politiniuose sluogsniuose, 
matant Amerikos ir Sov. Sąjungos 
rivalizavimą, spėliojama, kur ir kada 
prasidės pasaulinis karas. Laikraščiai 
rašo, kad Europoje, ypač Vokietijoj 
ir Prancūzijoj, atsirado begalės pra
našų ir astrologų, kurie įvairiomis pro
gomis spėlioja pasaulio ateitį ir tos 
tariamos jų pranašystės turi didžiau
sią pasisekimą. Ten, esą, išeina visa 
eilė laikrščių ir laikraštąjių, kurie 
deda į savo skiltis tų pranašų pasisaky
mus ir būna grobstyte išgrobstomi, 
kai tuo tarpu rimta spauda esanti la
bai mažai skaitoma. Tatai rodo, kad 
pasaulis kažko laukia, nerimauja ir 
nekantrauja. Vadinasi žmonijos gyve
nimas yra karo karštligės apsėstas, kas 
verčia manyti, kad vėliau ar ankščiau

Karališkasis vizitas
A i r i joj

Airijoj šiuo metu vieši D. Britanijos 
karalienė ir princesė Margareta. Bel
fasto gatvėmis jos pravažiavo atvirame 
automobily ir airių minios jas nuošir
džiai sveikino. Tačiau šis jų vizitas 
yra labai saugomas airių policijos, nes 
dešiniųjų partijų tarpe jaučiamas ne
pasitenkinimas juo ir bijomasi atenta
to. Karalius, kuris taip pat norėjo 
aplankyti Airiją, paskutiniu momentu 
savo važiavimą atšaukė, nes gydytojai 
konstatavo, kad jis serga lengvos for
mos plaučių uždegimu.

je gyveną lietuviai ruošiasi ryžtingam 
tų skaudžiųjų birželio rfiėn. įvykių 
minėjimui ir kietam, nepermaldauja
mam pažadui iki pergalės ar mirties 
kovoti su žiuriausinuoįu mūsų tautos 
pavergėju — bedieviškuoju bolševiz
mu. Minėjimui skirtose dienose te
gul nelieka nė vieno lietuvio savo na
muose, tegul visi, ką amžius ir liga 
leidžia, renkasi į minėjimo bažnyčias 
ir sales bendram susikaupimui ir ben
dram broliškam ryžtui laimėti laisvės 
kovą.

Sydnėjaus ir apylinkės lietuviai skau
džiųjų birželinių įvykių minėjimą ruo
šia š.m. birželio įnėn. 17 dieną (sek
madienį) 11 'vai. 30 min. dienai pri
taikintomis pamaldomis Camperdpwn 
parapijos bažnyčioj ir tuoj po pamal
dų šios bažnyčios salėj susikaupimo 
minėjimui. Minėjimą organizuoja 
Australijos Liet. Bendruomenės Syd
nėjaus apylinkės valdyba, talkininkau
jant visoms Sydnėjaus lietuvhj organi
zacijoms.

Tikimasi, kad minėj iman susieis visi 
Sydnėjaus ir apylinkių tautiečiai, nes 
nuo atsilankiusių skaičiaus labai daug 
pareina, kad minėjimas būtų įspūdin
gas ir įgytų atatinkamą svarumą.

KATILE 
ši liga pasieks krizę ir visame žemės 
rutulyje sudrebės bombų sprogimai.

Suprantama, karas jau būtų gal se
nokai prasidėjęs, jei sovietai jaustųsi 
pakankamai stiprūs susigrumti su 
Amerika. Nors jie ir stengiasi savo 
apsiginklavimą plėsti ir tobulinti, ta
čiau dar toli' gražu yra atsilikę nuo 
Amerikos. Amerikietiškai technikai 
pasiekti, kaip rašo šveicarų laikraštis 
“Die Welt”, sovietams trūksta keleto 
dešimčių metų. Jie neturi dar ištobu
lintos atominės bombos, ju pramonė, 
nors ir vadovaujama 'vokiečių moksli
ninkų, nepajėgianti pasigaminti van
denilinės ^bombos, jie dar nepajėgia 
turėti atominės artilerijos, nors Korė
joje kiniečių rankomis jau yra naudo
jama sovietų gaminta radarinė, artile
rija.

Amerika iš savo pusės daro įvairias 
kliūtis ir įvairius taikius bandymus 
sutrukdyti visuotinio karo įsiliepsno- 
jimą. Nereikia manyti, kad Amerika 
šiuo metu labai bijo neišvengiamojo 
karo, bet ji savo esmėje yra giliai de
mokratinė valstybė ne tik vidaus poli
tikoje, bet ir užsienio santykiuose. 
Visi, kurie gali politiškai galvoti, ge
rai žino ir supranta, kad vakariečiai 
pirmieji karo nepradės, nes tatai Ųfitų 
prieš jų principus. Taigi karą tegali 
pradėti tik sovietai, kurie šiuo mėtų 
dar nėra pasiruošę. Nors pasaulio 
politikos katilas ir verda, nors iš šalies 
stebint ir atrodo, kad štai kiekvieną 
akimirką suūž lėktuvai ir sudundės 
bombų sprogimai, tačiau dar gali būti, 
kad karo pradžios valanda yra gana 
toli.

_ v
Savaites Žinios

Trygve Lie siūlo paliaubas
UNO generalinis sekretorius Trygve 

Lie sako, kad “atėjo momentas vėl 
bandyti baigti Korėjos karą.” Jis 
mano, kad komunistai turi pagaliau 
suprasti, kad jiems nepasiseks sąjun
gininkus išmesti į jūrą, nes šie ir vėl 
peržengė 38 paralelę- Jo manymu, ir 
komunistams, ir sąjungininkams būtą 
priimtiniausia ir garbingiausia sustoti 
toj paralelėj ir tartis dėl tolimesnio 
Korėjos reikah] sutvarkymo. Jeigu gi 
komunistai šios jo propozijos nepriim- 
sią, tai sąjungininkai būsią priversti 
didinti savo karines pajėgas Korėjoje 
ir bandyti atsiekti užsibrėžtą karo tik
slą.

Amerikos karo laivyno vadas admi
rolas Forrest Sherman mano, kad 
Korėjos karo pabaiga pareina nuo 
Sov. Sąjungos. Ji, pagal admirolą, 
gali kiekvienu momentu paveikti ki
niečius, kad šie sulaikytų kovas. Kiek 
ankščiau admirolas Sherman buvo 
viešai pareiškęs, kad UNO pilnaties 
posėdis turįs priimti rezoliuciją, reko
menduojančią Kinijos pakrančių blo
kadą.
A c h e s o n a s vėl k r i t i- 
k u o j a m a s

Amerikos kongreso narių tarpe, net 
ir demokratų partijoj, kritikuojamas 
ministeris Achesonas. Jau prikergia
ma probolševikiška politika, ypač 
prikišama, kad jis nerėmęs Formozoj 
esančių Kinijos nacionalistų aspiracijų 
ir tuo būdu pasitarnvęs Kinijos rau
doniesiems.

Vienas Amerikos laivyno karinin
kas, kovojęs Korėjoje, buvo atleistas iš 
pareigų ir atšauktas iš fronto, kai jis 
savo asmeniniame laiške vienam 
draugui Amerikoje iškritikavo Ache- 
soną, išvadindamas jį raudonųjų šali
ninku ir "raudonuoju Achesonu” Tas 
jo laiškas buvo išspaudintas laikra
štyje "The Chicago Tribune” ir su
kėlė Amerikoj nuotaikas, nepalankias 
ministeriui. Tame laiške minėtasis 
karininkas tarp kitko rašo: “Mes tu
rime kovoti abiemis rankomis, surišto
mis už mūsų nugarų, ką daro Ache
sonas ir prosavietinės Jungtinės Tau
tos”.
L i e t u v i ai E u r o p o s 
krepšinio p i r m e n y b ė s e

Sov. Sąjungos sporto laikraštis “So- 
vietiskij Sport” praneša, kad šių metų 
Europos krepšinio pirmenybėse meis
terio titulą išsikovojo Sov. Sąjungos 
rinktinė. Pirmenybės vyko Paryžiuje. 
Mums, lietuviams, įdomu tai, kad toj 
sovietų komandoj žaidė ir du lietuviai 
— B u t a u t a s ir Laguna- 
v i Č i u s.
T r y s notos So v. S ą j u il
ga i

Š.m. birželio mėn. 1 d. Didž. Brita
nija, Prancūzija ir Amerika, kiekviena 
atskirai, įteikė vienodo turinio notas 
Sov. Sąjungai, kuriose primygtinai 
reikalaujama, kad pagaliau š.m. liepos 
menesį susirinktų Niujorke keturių 
didžiųjų užsienių reikalų ministerial.

Kaip žinome, jau keletą mėnesių 
tariasi Paryžiuje šių valstybių užs. 
reikalų ministerių pavaduotojai, kurie 
joki būdu negali sudaryti būsimajai 
ministerių konferencijai dienotvarkes. 
Nesusitariama dėl to, kad sovietai rei
kalauja, jog toje konferencijoje būtų 
svarstomas Atlanto Paktas, kurio ne
nori svarstyti visi trys vakariečiai ir 
nesutariama dar dėl klausimų, liečian
čių Vokietijos ginklavimosi proble
mas.

Pastarąja nota Vakarų demokratijos 
dar kartą bandančios Sov. Sąjungos 
gerą valią.
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Sovietu Rusijos stiprumos ir silpnumas
Škotų Lyga Europos Laisvei Ginti 

' (Scottish League For European Free
dom) išleido nuoširdaus Lietuvos 
bičiulio John F. Stewarto redaguotą ir 
su jo gražia įžanga knygą: “The 
Strength and Weakness of Red Rus
sia”. Tai ABN tautų atstovų kalbų, 
pasakytų Edinburge, rinkinys. Šioje 
knygoje apie 20 tautų pasisako prieš 
bolševizmą.

J. F. Stewart pabrėžia, kad šios, bol
ševikų pavergtos tautos, kovoja ne tik 
prieš bolševizmą, bet ir prieš bet ko
kią Rusijos imperiją: caristinę, keren- 
skinę, socialistinę ar demokratinę, kuri 
siektų jas vėl iš naujo pavergti. Jos 
visos kartu atstovauja 150 milijonų 
gyventojų ir sudaro didelę jėgą, di
desnę už etnografinės Rusijos jėgą. 
Autorius pažymi, kad karas yra nei
švengiamas, jis jau dabar vyksta, kad 
būsimo karo nebus galima laimėti ato
mine bomba ir vienintelis išmintingas 
būdas karui laimėti tėra pavergtų 
tautų aspiracijų supratimas, jų politi
kos pripažinimas ir panaudojimas 
jėgų iš vidaus Sovietų Rusijai susprog
dinti.

ABN Centrinio Komiteto pirminin
kas Jaroslav Stetzko savo programi
niam straipsnyje pažymi, kad SSSR 
nebus nugalėta panašia, nors ir aukš
tesne, univėrsinės super-state, forma, 
bet ji bus nugalėta tik diametrališkai 
priešinga idėja, būtent SSSR suskal
dymo į tautines valstybes idėja. Šios 
valstybės turi atsistatyti ar iš naujo 
susikurti SSSR griuvėsiuose: Estija, 
Lietuva, Latvija, Karelija turi grįžti 
Suomijai, Gudija, Ukraina, Kazokija, 
Šiaurės Kaukazas, Gruzija, Armėnija, 
Azerbeidžanas, Turkestanas, Totorija 
(Idel-Uralas) ir Rusijos valstybė jos 
etnografinėse sienose.

Kaip ūkiškai iščiulpia pavergtas 
tautas Sovietų Rusija, dokumentuotai 
įrodo būvės latvių min. Alfredas Ber
zinis, Turkestano atstovas Veli Kajum 
Khan. Pastarasis savo straipsnyje 
klausia, kodėl Didžioji Britanija su
teikė tautinį savarankumą Burmai, 
Ceylonui .Indijai, Pakistanui, o kodėl 
Sovietų Sąjunga nesuteikia laisvės 
pavergtoms tautoms: Lietuvai, Ukrai
nai, Latvijai, Estijai ir kt. Autorius 
statistiniais duomenimis parodo, kad 
SSSR anglių, geležies ir sunkioji pra
monė 1949 m. 56 proc. plaukė iš 
Ukrainos, Turkestano ir Kaukazo.

J. P. Kedys

Tautiškumo pagrindai išeivijoj
III Spauda

Kai senosios Rusijos caristinę 
valdžia buvo nutariusi išnaikinti 
lietuvių tautą, tai kaip priemonę 
šiam tikslui atsiekti pirmoje eilėje 
uždraudė lietuvišką spaudą; kai pra
sidėjo II Pasaulinis Karas, tai Vakarų 
sąjungininkai ilgą laiką Vokietiją ir 
Japoniją bei Italiją “bombardavo” 
tūkstančiais tonų proklamacinių lape
lių. Tai tik pora pavyzdžių, rodan
čių nepaprastą spaudos galybę tiek 
tarptautiniame, tiek tautiniame bei 
bendruomeniniame gyvenime.

Žinant tokią nepaprastą, spaudos 
reikšmę, tenka ypatingą dėmesį kreipti 
į jos sukūrimą, išugdymą ir išplatini
mą mūsų tautinės bendruomenės tarpe 
išeivijoje.

Spauda skirstoma į dvi svarbiausias 
šakas: 1) neperiodinė (kny
gos) 2) periodinė (laikra
ščiai, žurnalai). Ir periodinė, ir ne
periodinė spauda išeivijoje yra 
ypatingose sąlygose, nes 
ji turi taikytis svetimšalių spau
dos įstatymams, o svarbiausia — ten
kintis labai ribotu 
skaitytojų skaičiumi. 
Taigi norint, kad mūsų tautinė 
spauda išeivijoje atliktų jai uždeda
mas labai svarbias ir atsakomingas 
pareigas, ji turi skaitytis su nerašy
tais, tačiau pačio gyvenimo diktuo
jamais reikalavimais.

Sunkiausias spaudai reikalas — 
medžiaginė jos padėtis, kuri ne vieno 
entuziasto leidėjo ir redaktoriaus 
idealistinius planus ir užsimojimus 
pavertė niekais. Pagrindinis spaudai 
augti ir tobulėti laidas — yra jos svei

Geležies pramonė net 90 proc. gami
nama ne Rusijos žemėse, bet pavergti} 
tautų. Sovietų Rusija išnaudoja pa
vergtas tautas kaip kolonijas. Ji nėra 
užinteresuota tų tautų ekonomine 
gerove. Ir pasaulio laisvajai rinkai 
100 kartų būtų naudingiau, jei šios 
tautos laisvai ir su meile gamintų 
prekes. Todėl visos pavergtos tautos 
siekia laisvo, tautinio ekonominio 
gyvenimo, nes jis garantuoja ekono
minio pajėgumo ir sėkmingumo mak
simumą.

Karinį bolševikų pavergti} tautų 
pajėgumą nušviečia vengrų žinomas 
generolas Fr. Farkaš dc Kinsbarnak. 
Jis rašo, kad pavergtos tautos ne gin
klų ultra-modcrnumu, ne atominėm 
bombom, bet savo nenugalima dvasia, 
savo drąsa, savo dvasiniais sugebėji
mais priešą gali labiau parblokšti kaip 
ginklais. Ukrainiečių partizaninio ju
dėjimo vadas Steponas Bandera pab
rėžia, kad Ukraina gali duoti 5,5 mil. 
kariuomenes.

Toliau knygoje seka visų tautų 
pasisakymai prieš bolševizmą. Lietu
vai knygoje paskirti du puslapiai. 
Straipsnio autorius, apžvelgęs politiš
kai caristinės Rusijos priespaudą, 
pabrėžia,’ kad, jei carų Rusijai ne
pasisekė daugiau kaip per 120 metų 
sunaikinti lietuvių tautos, tai bolše
vikams, nežiūrint jų brutaliausių me
todų, nepasiseks tai padaryti per šią 
okupaciją. Lietuva, Vakarų Europos 
kraštas, kovoja dėl valstybinės nepri
klausomybės atstatymo.

Knygoje taip pat yra straipsnis 
mūsų kaimynes Latvijos. Šį knyga

‘ABN CORRESPONDENCE” APIE Toliau straipsnio autorius užakcen- 
LIETUVĄ į tūoja betkokio imperializmo pavojų

Š.m. anglų kalba: išeinančiame ( net bolševizmą sužlugdžius. “Mes ži- 
- • ............ ,v nome — rašoma toliau — iš žiaurios

patirties, koks baisus raudonojo tota
litarizmo pavojus gręsia visam pasau
liui. Mes kviečiame visus vyrus ir 
moteris jungtis į ABN bendrai kovai 
prieš bolševizmą. Gana gražių kalbų 
apie genocidą ir terorizmą, imkimės 
veiksmų.”

Šį straipsnį palankiai atžymėjo ir 
VLIKo leidžiamas Eltos biuletenis.

Kituose “ABN Correspondence” nr. 
vokiečių, prancūzų ir anglų kalba bu
vo išspausdintas Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio atsišaukimas į Tėvynėj kovo
jančius lietuvius.

‘ABN Correspondence”' buvo išspaus
dintas P. V. Gyčio straipsnis “The 
Political Aspirations Of Lithuania” 
(Politinės Lietuvos Aspiracijos). 
Straipsnio autorius, Centrinio ABN 
Komiteto narys, apžvelgęs Lietuvos 
politinę būklę ir svarbą amžių būvyje, 
sulyginęs. Rusijos carizmo' ir bolševiz
mo okupacijų žiaurumus, pabrėžia, 
kad, jei Rusijos carai nesunaikino 
Lietuvos per 123 m., tai bolševikai 
nepajėgs to padaryti per dabartinę 
okupaciją, kuri, reikia tikėtis, ilgai 
nesitės, juo labiau, kad dabar prieš 
bolševizmą kovoja daugiau 20 tautų.

kas ūkiškas pagrindas, kurį sudaro jos 
prenumeratoriai. Kad ir geriausius 
norus turįs leidėjas ir redaktorius, ne
turėdamas pakankamai, lėšų, negalės 
ne tik spaudos gerinti, bet jos ir ilges
nį laiką išlaikyti.

Antrasis elementas spaudą kuriant 
ir ugdant, yra pakankamo bendradar
bių skaičiaus subūrimas. Kaip prenu
meratorių skaičiaus pakėlimas, taip 
lygiai ir didesnio būrio bendradarbių 
suorganizavimas išeivijos spaudoje yra 
labai ribotas. Iš to seka, kad mūsų 
tautinė spauda išeivijoje negali būti 
labai gausi, todėl ji turėtų tarnauti 
visai bendruomenei ir leisti pasireik
šti įvairioms pažiūroms, kurios ben
druomenės tarpe gali pasitaikyti. 
Vadinasi, partinė arba tokia spauda, 
kuri bandytų ginti tik siauro žmonių 
ratelio interesus, didelio pasisekimo 
dėl jau ankščiau minėtų motyvų ne
gali turėti išeivijoje, ypač ten, kur 
tautinė bendruomenė nėra gausi.

Kankrečiai pereinant prie Australi
jos lietuvių spaudos ir pradžioje 
minint neperiodinę spaudą, tenka pa
sakyti, kad ji šiuo metu yra visai ne
blogoje padėtyje ir rodo tendenciją, 
vis plačiau skverbtis į mūsų tautiečių 
tarpą. “Australijos Lietuvio” ben
drovės lietuviškųjų knygų platinimas 
tiek įsitvirtino, kad jau pagrindinėse 
lietuvių kolonijose veikia net tauti
niai kioskai, kurie reguliariai teikia 
skaitytojams laisvame pasaulyje pasi
rodančias lietuviškas knygas. Tatai 
yra didelis tautinis darbas, kurio vai
sius kiek geriau pastebėsime tik atei
tyje.

Kiek kitaip yra su mūsų periodine 
spauda Australijoje. Būkime atviri ir

• Varšuvos komunistų spauda deda 
straispnius, kur Vilnius ’vaizduojamas 
kaip žydinti Lietuvos SSR sostinė.

Neseniai Lenkijos komunistų spau
da, rašydama apie Sovietu Socialisti
nes Respublikas, sekančiai rašė apie 
Lietuvą:

Lietuvos SSR sodžius pasikeitė iš 
pagrindų. Daugiau nei trys ketvirt- 
daliai ūkių susijungė į kolchozus . . .

Neapsei narna tačiau ir be melo, kur 
sakoma, kad “apie milijonas asmenų 
lanko universitetus, techniškas bei 
kitas mokslo įstaigas”.

S Istorinis Institutas Lietuvoj kasi
nėjo pilkapius. Dabar jis skelbia ką 
per kasinėjimus rado. Domina ne tiek 
rastieji dalykai, kiek jų aiškinimas. O 
jis rodo, kad kasinetojai daugiau kaip 
okupantams pataikauja. Pav. Salantų UMIpl 11 L<-. 1I1O ...... ............ ------ ----- ---------- -------------------------~   - -

apylinkėje rasta papuošalai, priklausą grupės buvo nuvežtos į Maskvą ir
“ “• "■ • Kadangi jie truputi Leningradą. v-i-—-

..... .1 t-./-..* I .IX't I t 1 1 tr. \[/
9 šimtmečiui. I 
panėši Rusijoj randamiems to paties 
laiko papuošalams, dėl to radėjai iš to 
perša išvadą, jog anais laikais rusai su 
lietuviais turėję didelę prekybą. Va
karinėje Užnemunės daly viename 
piliakalny rasta ginklų. Šis radinys, 
anot kasinėtoji} rodąs, jog ir senovėje 
Lietuva turėjo gintis nuo vakarų.

Neteks stebėtis, kad Maskvai pagei
daujant, šito instituto “archeologai”, 

yra verta, didelio politinio dėmesio. 
Su ja turėtų susipažinti kiekvienas 
politikas, kuris nori spręsti Europos, 
o ypač Rusijos, Rytų ir Vidurio Euro
pos problemas. Knygą galima gauti 
šiuo adresu: Scottish League For 
European Freedom, 22 Young Street, 
Edinburgh 2, Scotland, Great Britain.

prisipažinkime, kad ji vis dėlto Aus
tralijoj yra silpnoka. To priežastis 
yra labai aiški, nes abu išeinantieji 
lietuviškieji laikraščiai: “Australijos 
Lietuvis” ir “Mūsų Pastogė” turi per- 
niaža prenumeratorių ir ūkiškas silp
numas neleidžia tų laikraščių didinti. 
Kalbant apie bendradarbius, tektų 
pasakyti, kad jų būrys taip pat nėra 
gausus, nors iš esamų intelektualinių 
pajėgų galėtų ir daugiau spaudoje 
bendradarbiauti. Negausus 
p r e n u m c r a t o r i ų skai
čius, mažas bendradar
bių būrys ir bereika
lingas apsunkinimas 
spaudos anglišku tek
stu, ir y r a t o s prieža
stys, dėl kurių mes pri
sipažįstame turį silp
noką periodinę spaudą.

Ar yra rimtų davinių, kurie rodyti}, 
kad ateityje būtų galima mūsų spau
dai sukurti stipresnį pagrindą? No
rint į šį klausimą atsakyti, tenka kon
statuoti, kad lietuvių skaičius Austra
lijoje šiuo metu siekia apie 7.500, 
kuris jau vargu ar pasikeis. Kadangi 
mūsų tautiečiai daugumoje gyvena 
šeimomis, tai prenumeratorių skaičių 
tenka išvesti iš apytikrio šeimų skai
čiaus. Imant vidutiniškai šeimą iš 
trijų asmenų, gausime, kad Australi
joje yra apie 2.500 lietuvikų šeimų ir, 
jei jos visos be išimties užsisakytų lie
tuvišką laikraštį, tai teoretiškai pas 
mus turėtų būti 2.500 tautinės spau
dos skaitytojų. Šis skaičius yra mak- 
simalis, įies mums yra gerai žinoma iš 
gyvenimo patirties, kad didelė dalis 
mūsų tautiečių dėl įvairių priežasčių 
savo spaudos neprenumeravo ir nepre
numeruos. Tokių susidarys tikrai 
apie 500, vadinasi šiuo metu abu lie
tuviškieji laikraščiai turėtų priskai- 
tyti apie 2.000 prenumeratorių, nors 
ir tai dar tenka paabejoti, ar jie yra 
to pasiekę. Jeigu dabar šį teoretinį

išknaisioję kurį nors piliakalnį, pas
kelbs radę rudą puodo šukę ir paaiš
kins jog seniau Lietuva buvo vienų 
rusų gyvenama ir kad tik “yakarų 
imperialistų ir karo kurstytojų buvo 
sustrukdyta dabartinė komunizmo 
raida.”

• Neskaitant partinio šlamšto, taip 
vadinamų Stalino ir Lenino raštų, 
tėvynėje metų pradžioje buvo išleista 
A. Matulio “Vaikai-iš Kolūkio”, ilius
truota Tarabildienės, vaikams. Taip 
pat vaikams išleista Mark Tvain’o 

‘ Tomo Sejerio Nuotykiai.” Rusų ir 
ukrainiečių kalbomis išleistos Žemai
tės ir Donelaičio Raštų’ rinktinės. 
Suaugusiems buvo pateiktas vertimas 
iš rusų kalbos “Gulija”, Sakene. (A).

©Propagandos tikslu, žiemos ato
stogų metu kelios Vilniaus studentų'

Vilniaus Pedagoginio 
Instituto Mdho Ansamblis — viso 165 
studentai — koncertavo Maskvos Liau
dies Kūrybos namuose ir kitur. Insti
tuto krepšininkai sužaidė rungtynės su 
maskviečiais studentais.

Pagal “Tiesą” sovietų studentai 
vežami į Vilnių, Kauną ir kitus Lie
tuvos miestus. (A).

• Okupantai puola lietuvius archi
tektus ir architektūros valdybos virši
ninką inž. J. Kumpį-Kumpikevičių, 
kad jie iki šiol dar1 neįsisąmonino 
sovietinės epochos reikalavimų ir tebe- 
projektuoja statybą sekdami “supuvu
siais” vakarais, o ne Rusija. Jis SSSR 
architektų kritikuojamas dėl nesugebė
jimo apjungti visus Lietuvos architek
tus ir paimti juos savo kontrolėm Iki 
šio dar nesąs sukurtas “lietuviškas” 
stilius. Vienintelis lietuviškas orna
mentas, kuris visur naudojamas, esąs 
tulpių motyvas. Girdi, architektūroje 
nekovojamą su idėjiškumo stoka ir 
formalizmu.

• Vilniaus universiteto istorijos 
fakulteto (instituto) bendradarbiai 
praėjusiais metais buvo suorganizavę 
nemaža iškilų, kurių metu surinko 
vertingos medžiagos iš lietuvių liau
dies įvairių kūrybos sričių. Ją išstu
dijavus, Etnografijos muziejaus bend
radarbė M. Glemžaitė parengė refera
tą “Lietuvių Liaudies Audiniai,” kurį 
skaitys EtnOgrafininkų konferencijoje 
Maskvoje. (A).

• Pažaislio vienuolynas, kaip rašo
ma viename laiške iš Lietuvos, pavers
tas psichiatrine ligonine.

prenumeratorių skaičių broliškai pa
dalysime tarp abiejų laikraščių, tai 
kiekvienam tektų 1.000 skaitytojų. 
Taigi kiekvienas gali padaryti provi
zorišką kalkuliaciją išlaidoms, kurias 
sudaro atlyginimas redaktoriui ir 
administratoriui, bet to, išlaidos spau
stuvei apie 40 svarų už vieną numerį, 
plius pašto ir kitos smulkios išlaidos. 
Lyginant šias išlaidas su pajamų pozi
cija, kuri susideda iš 1.000 metinių 
prenumeratorių ir visai nežymių pa
jamų už skelbimus, priesime išvados, 
kad m ū s ų esamoji spau
da vos gali suvesti ga
lą su g ą 1 u ir veda sun
kią kovą už išsilaikymą, 
o apie bet kokį spa ud o s 
gerinimą negali būti nė 
kalbos. Daug reikalo esmės 
nepakeis nei spaustuvių įsigijimas, nei 
kiti techniški palengvinimai, kol 
laikraštis laikysis iš nepilno tūkstan
čio ir dar nevisai reguliariai atsiskai- 
taneių prenumeratorių.

Esant tokiai padėčiai, drįstu išeiti 
su gana konkrečiu siūlymu, būtent: 
vardan lietuviškos vei
klos praplėtimo šioje 
šalyje ir mūsų tautinės 
spaudos lygio pakėlimo 
— sujungti abu lietuvių 
laikraščius į vieną. Daug 
kam šis mano siūlymas atrodys neįgy
vendinamas, tačiau visi ankščiau 
sužymėti motyvai kalba už jį. 
Jeigu dabartiniai laikraščių leidėjai, 
redaktoriai ir Australijos Bendruo
menės Krašto Valdyba parodytų tikro 
nuoširdumo ir geros valios, tai šiam 
susijungimui surasti kelių nebūtų 
sunku. Kokie tie keliai turėtų būti, 
nėra šio straipsnio uždavinys nagri
nėti, tačiau faktas, kad galimumų yra 
nemaža. Aš esu tikras, kad ir lietu
viškoji visuomenė šį solidarumo žygį 
pilnai paremtų, gal net pakeldama 
esamą prenumeratorių skaičių.
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M. K. ČIURLIONIS
The. great Lithuanian painter My

kolas Konstantintas Čiurlionis, - who 
first saw the. light of the world on 
September 19, 1875, at Varėne (Lithu
ania) and died young at the age of 
35 on March 28, 1911, at Czerwony 
Dvor near Warsaw, belongs to those 
chosen, artists whom late granted a 
short span of time to give expression 
to all the splendour and paint of their 
souls in a number of, alas, too few 
creations of art. His outward destiny 
resembles that of Vincent van Gogh 
having, like him, only six years left 
to complete his life work, before mad
ness clouds his mind. A prodigy, the 
field of music is chosen for him. And 
accordingly, he graduates from the 
Warsaw conservatory and writes a 
number of notable compositions, of 
which two symphonies, “The Wood” 
and “Tlie Sea” deserve to be mention
ed separately. In his thirtieth year of 
life, when already suffering from 
grave mental depression, he utterly 
despairs of his musical work and takes 
to painting. The musical images in 
his sou! turn to innermost spirited 
experiences in the realm of painting. 
He attends the Warsaw Academy of 
Arts for several days only, seeing at 
once that what he intends to represent 
cannot be learned. So he interrupts 
his studies and remains for ever an 
ingenious, self-taught painter. He 
wants to paint music, but it is not in 
the sensually musical expression of 
colour that Čiurlionis Sees the import 
and aim of painting; likewise, he does 
not feel satisfied with the mystic life 
of pure colour so clearly evident in 
his works: he strives after a perfect 
synthesis of time and space in the art 
of painting, so to say, after something 
“impossible”. ,A scientist of music 
and Composer, Čiurlionis creats a 
phantastic world of his own and

UNLESS WE ATTACK THE ROOT OF ECONOMIC TROUBLES ....

Migration May Become
Scapegoat of Inflation

By Norman Bartlett

Australians are living in a 
cloud cuckoo land in which they 

see economic fact through a haze of 
sectional self-interest.

This is a logical inference from the 
facts presented in the latest Research 
Service report, “Problems of 'inmigra
tion and Industrial Development in 
Australia, 1951,” released yesterday.

The facts are indisputable. Austra
lia is committed to ambitious and 
necessary defence, immigration and 
social welfare schemes. These schemes 
will lead; to runaway inflation unless 
wedo something drastic to stop the rot.

Most responsible political, trade 
union, industrial, and business leaders 
know the facts. Indeed, even the 
man-in-the-street is uneasily aware 
that we can’t use the same men and 
materials to produce two separate 
things at the same time.

But we haven’t the personal or poli
tical courage to admit that extra
ordinary times demand extraordinary 
measures. Consequently everybody 
sits tight and hopes that somehow 
we’ll muddle through.

Research Service shows that in 
1950-51 Australia’s market demand, at 
1949-50 prices, will total £2,918,000,- 
000. On optimistic estimates, the out
put to meet this demand will be 
£2,758,000,000, leaving an inflationary 
gap of £160,000,000.

In 1951-52 the inflationary gap will 
be £184,000,000, and by 1953, in the 
unlikely event that our most optimis
tic production hopes are realised, we’ll 
still have an inflationary gap of £157,- 
000,000.

Research Service’s estimated market 
demand is the sum total in money of 
our demand for goods. And the total 
supply of goods, at any one time, is 
never more than men, materials, and 
imports produce.

While production remains static or 
almost static, we can only have a big
ger supply of one sort of goods by 
going short on another sort of gooc& 
Thus, if we want houses, tractors,

LIVING IN FREEDOM
A SKETCH OF INDEPENDENT 
LITHUANIA'S ACHIEVEMENTS

builds up his works in a purely coun
terpoint manner, as a series of sym
phonic subjects. Thus his symbolic 
compositions — “Sonata of the Sea”, 
“Spring Sonata”, “Sonata of the Sun”, 
“Pyramid Sonata”, “Adder Sonata” — 
ocme into being, each of which in 
turn has special names, such- as Alle
gro, Andante, cherzo, and Finale. 
Then follow his unique cyclic compo
sitions, as, for instance, “Creation of 
the Universe”, “Zodiacal Cycle”, 
“Fairy Fale”, and several other de
tached paintings. Only a lew of them 
are independent, breathing a tender 
lyric of emotion as well as a sublime 
spiritualization of immediate impres
sions. Speaking in general, they are 
shapes which, having been translated 
by a master’s hand, speak out lor an 
innermost primitive Lithuanian feel
ing, rising out of mystic originations. 
But above all, Čiurlionis knows how 
to blend the beauty of symbolic ef- 

ifects, he attains, with something novel
— the sensation of the secret of cosmic 
existence and Fate and of the inexora
bility of invisible powers that domi
nate it. Out of greenish-silvery 
grounds timeless shapes of transcen
dental beings emerge from the very 
depths of the universe. The shapes, 
often clearly outlined, seem to be 
meant to enhance the impressiveness 
of a spiritual mirage, to swell them 
through counterpoint repetitions of 
similar rhythms, in order to proceed 
to chastening them to quiet harmony, 
until, at last, the whole painting seems 
to be filled with an everlasting cor
responding of harmonizing elements

hydroelectric projects, aeroplanes, 
tanks, and defence weapons, then we 
can only have them by going short of 
hotels, motor cars, electric gadgets, 
non-essential consumer goods, and 
luxuries.

There is no way out of that impasse 
unless' we all buck in and produce 
more of the right sort of goods.

Yet Australian union leaders and 
workers act on the fantastic fallacy 
that they have nothing to gain from 
increased production.

For instance, coal is an indispen
sable basis for greater production and 
cheaper prices. In order to meet our 
ambitious planned national expansion 
over the next 35 years, Research Ser
vice estimates that we need a 135 per 
cent, increase in coal production.

To achieve a 135 per cent, increase 
by 1985, we need only an increased 
yearly coal production of 2.5 per cent. 
This is certainly not beyond a normal, 
hard-working, well organised co-opera
tive human effort.

Yet, short of a miraculous psycholo
gical an dindustrial change of heart, 
we don’t stand a dog’s chance of ac
hieving this normal rate of progress.

For instance, in the 20 years be
tween 1928 and 1948 Australian black 
coal production grew at the snail’s 
pace of 0.5 per cent, o year. Since 
1948 it has been stationary.

And in New South Wales, despite 
all protestations of patriotic virtue, 
the production of underground coal 
between 1939 and 1950 -fell from 
11,200,000 tons to 9,900,000 tons!

But coalminers are not the only 
culprits. Many businessmen prefer 
quick profits and easy security to the 
hard work of industrial progress. Pro
tected by high tariff walls, their mana
gerial efficiency falls way behind their 
technical ability. Where there is no 
serious competition productive effi
ciency ceases to be a highly-prized 
asset.

Men who are making a good profit 
on scarce articles see no compelling 

of form. These representations of 
ideas, which develop out of symbolic- 
compositorial primitive sensations in
to visions of unique beauty arc ani
mated with a strong belief in and a 
transporting ecstasy for the blending 
of spiritual elements in musically pic
turesque parallels, anticipating the 
essential currents of the European art 
of our day.

Čiurlionis composed only with tem
pera; being poor, he had to do with 
cheap, bad paint, the tragic conse
quence being that his works, hardly 
forty years after their composition, 
have lost half their silky colouring 
quality. The compositions, exhibited 
in the Čiurlionis Gallery in Kaunas, 
are gradually fading: they are “dying 
away” ere the world has learned to 
know them.

Russian art historians and poets, 
as, lor instance, Viacheslav 'vanov, 
Sergei Makovsky, Nikolai Vorobjov, 
Tschudovsky, and Lehmann, have 
shown special interest in Čiurlionis’ 
works. In 1939, Romain Roland, a 
great admirer of this art, intended 
visiting Lithuania and writing a book 
about Čiurlionis. The strange painter 
would thus have become a universal 
conception. But war breaking out, 
Romain Roland could not carry out 
his plans, and it is feared that Čiurlio
nis will survive only as a legend on 
the margin of the history of art.
LITHUANIAN ART OF TO-DAY 
AS THE SYNTHESIS OF NATION
AL AND EUROPEAN ORIGINALS

The art of Western Europe of to
day shows a notable departure from 
the common people. The break be
tween the artist and the common 
crowd, begun at the Renaissance per
iod, when the artisan of Gothic style' 
was consciously repudiated, reached 
its climax at the beginning of the 20th 
century with the spread of abstract 
art.

In the history of Lithuanian art a 
contrary movement may be noticed. 
Gothic art, that was so familiar to 
the common people of Western Eu- 

reason for increased production.
Nevertheless, the stark fact remains 

that inflation will continue and be
come worse unless we reduce the* in
flationary gap between money de
mand and available supplies.

Research Service says these econo
mic remedies for inflation have been 
suggested:

+ Reduce consumer demand by 
taxation, wage-pegging, and rationing.

But Research Service believes that 
this is industrially and politically im
practical in peacetime. No Govern
ment could persuade workers and 
businessmen to accept it.

Q Reduce investment demand by 
capital issues and credit controls.

Research Service points out that 
cutting back investment by 20 per 
cent, to bridge the inflationary gap 
would hamstring both defence and 
immigration.
t Increase available .commodity 

supplies by importing more from 
abroad.

This is impracticable because of the 
shipping position and shortages over
seas.

• Reduce the growth of non-essen
tial industries, thus limiting the de
gree of over-employment and moving 
labor and resources towards essential 
industries.

Such a policy would include revalu
ation of the £A, or a revision of 
tariffs, or both, in order to subject 
inefficient, non-essential industries to 
the discipline of foreign competition.

However, Research Service con
cludes that we won’t attack the roots 
of inflation. No political party has 
the courage to reduce sufficiently the 
excessive demands> of non-essential 
industries on limited resources.

Economic disaster won’t necessarily

Psi. 3

rope, was strange to the Lithuanians 
who avoided embracing the Christian 
religion because of the ruthless war
policy, adhered to by the Teutonic 
Order up to the end of the 14th cen
tury. For the same reason the other 
styles of art, succeeding the Gothic 
style, did not strike root in Lithuania 
cither. They were imported and cul
tivated by strangers. It was only in 
the 18th century, the age of late baro
que, that the West European forms of 
art began to form a whole with etno- 
graphic Lithuanian origins. But the1 
life of art stagnated for one hundred 
and fifty years, the Russians having 
occupied the country at the end of the 
18th century. During the night, last
ing 40 years (1864-1904), when the 
Russians prohibited the printing of 
any Lithuanian books or papers 
whatever, Lithuanian cultural life was 
in deadly danger. But, although the 
sides -were enbaged in an unequal 
fight, Russian inhuman oppression 
did not attain its aim and even pro
duced unexpected results. First of 
all, it gave rise to clandestine and 
persevering resistance, thus paving the 
way for the re-establishment of the 
Independent Lithuanian State (1918). 
Then it encouraged the diminished 
groups of Lithuanian writers, poets, 
musicians, and representatives of plas
tic art to work in close contact with 
the common people and their art-tra
ditions. And, in the third place, Rus
sian oppression instigated the Lithu
anians against the East and made 
them look out for support from the 
civilization of Western Europe.

As soon as the Russian czar can
celled his decrees (1904), prohibiting 
the Lithuanian press and Lithuanian 
organizations, Lithuanian art expand
ed the lines it had adopted during the 
long period of clandestine resistance. 
Lithuanian art exhibitions, started in 
1906, displayed the influence of Wes
tern Europe, the spirit of popular art, 
and national aspirations. Even those 
among the artists, who seemed genu
ine adherents of the West, lovingly 
devoted themselves to the study of the 
past of their nation, its legends, fairy
tales, and songs, the innumerable 
wooden crosses decorated with various 
ornaments and wooden statues, the 
decorative elements of wooden build
ings, ornamented utensils, old wooden 
engravings, and other ethnographic 
matter.

(To be continued.)

follow our industrial and political 
imbecility.

Probably, at the last moment, we’ll 
hastily revise our ambitious develop
mental and defence plans. • Rather 
than take the strain of national pro
gress and security we’ll look about for 
an easy way out.

The immigration programine is the 
most likely scapegoat.

From a defence point of view’ we 
need all the immigrants wre can ob
tain. To develop our national re
sources fully a much larger popula
tion is necessary.

Experts agree that 20,000,000 people 
is a reasonable goal to set.

At our present planned rate of 
population growth through immigra
tion, plus natural, increase, we could 
with luck attain a population of 
20,000,000 by 1986.

But only if we make a real effort 
•to cushion the inflationary effects of 
a rapidly increasing population and a 
big-scale defence effort.

The initial requirements of immi
grants are formidable. Their consu
mer demand on food, clothing, hous
ing, transport, and capital goods be
come effective at once. Their produc
tive contribution takes much longer to 
make itself felt. They are a long-term 
rather than a short-term investment.

And trade unions, non-essential in
dustries and woolgrowers have much 
more powerful political and industrial 
influence than immigrants.

Consequently, immigration is a 
natural for the go-by when we begin 
to panic about our collapsing £A.

At least, that’s the moral implicit in 
the latest Research Service report. 
And time, a very short time, will soon 
show whether we are indeed as selfish 
and politically short-sighted as the 
facts make us seem.

—From “Daily Telegraph.”
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PABALTIEČIŲ VAKARAS - 
BALIUS MELBOURNE

Š.m. gegužės mėn. 19 d. įvyko bend
ras PabaltieČių — Estu, Latvių ir Lie
tuvių vakaras — balius Coconut Grove 
salėje, South Yarra. Dalyvavo apie 
400 svečių. Gaila, kad buvo permaža 
salė ir daugelis negalėjo patekti į va
karą.

Šis balius buvo jau trečias jungtinis 
PabaltieČių pasirodymas Melbourne 
septynių mėnesių laikotarpyje. Va
karas praėjo labai gražioje nuotaikoje. 
Pažymėtina, kad per visus tris Pabal
tieČių pasirodymus neįvyko jokio ne
susipratimo. Pirmųjų dviejų koncer
tų — vakanj šeimyninkai buvo lietu
viai, pastarajame gi šeimyninkavo 
estai. Gegužės mėn. 29 d. įvyks vėl 
“Trijų Didžiųjų” susitikimas, kuriame 
numatoma konkretus pasitarimas dėl 
bendros veiklos ateityje.

K. Mi e. I d a ž y s

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos

PRANEŠI M Ą S
A.L.B. Krašto Valdyba praneša lie

tuviškos visuomenės žiniai:
1. Pranešame, kad Tautos Fondo 

'Valdytojo pageidavimu yra sudaryta 
A.L.B. Tautos Fondo Atstovybė iš:

Pirmininko—žurn. p. J. Kalakausko, 
Vice-pirmininko — rašyt, p. V. Ka

zoko,
Vice-pirmininko — Dr. agr. p. Brie

džio,
Sekretoriaus — dip. mškn. p. R. 

Vencį ovo,
Iždininko — inz. p. M. Bogušo.
AL.B. Tautos Fondo Atstovybės 

adresas:
Mr. J. Kalakauskas, c/o. M. Bagušas,

Box 15 CANTERBURY, N.S.W.. 
Visais piniginiais reikalais, kaip 
A.L.B. Krašto Valdybos, taip ir Tau
tos Fondo, prašoma siųsti tiesiog

Mr. M. Bogušas,
Box 15 CANTERBURY, N.S.W. 

nes siuntimai kitu adresu sudaro sun
kumų ir laiko trukdymų.

2. A.L.B. Centrinė biblioteka yra 
baigiama tvarkyti, kuri nuo š.m. bir
želio mon. 1 d. atidaroma naudojimui.

Centrinė biblioteka laikinai bus ati
daroma kiekvieną penktadienį tarp) 
7-8v. v. Knygos bus išduodamos išsi
nešti į namus neilgiau, kaip 2 savai
tėms.

A.L.B. Centrinė biblioteką sudaro 
perimtos iš buv. A.L.D. ir A.L.B. \— 
L.O.K., atvestos iša Vokietijos ir p. 
Jaselskio auka, viso 618 egz. įvairiomis 
kalbomis.

Tautiečiai prašomi atliekamas įvai
riomis kalbomis ir įvairaus turinio 
knygas bei žurnalus aukoti A.L.B. 
Centrinei bibliotekai.

Šia proga reiškiama nuoširdi padė
ka p. V. SIMNISKIUI, kuris įdėjo 
daug darbo ir laiko iki galutinai sut
varkė biblioteką ir toliau jai nemo
kamai vadovauja, p. J. SK1RKAI, ku
ris iš Vokietijos atvežė 2 dėžes knygų, 
jomis besirūpindamas turėjo daug 
vargo ir sunkumų, ir jas perdavė 
A.L.B. Krašto Valdybai.

Taip pat reiškiama padėka p. JA- 
SELSKIUI, pirmajam paaukojusiam 9 
egz. knygų.

A.L.B. Centrinė biblioteka yra:
5 Young St. (Cusa), 

Circular Quay, SYDNEY.
3. A.L.B. Krašto Valdyba praneša, 

kad A.L.B. Krašto Valdyba ir pada
liniai teikia visus patarnavimus ir 
tarpininkauja nemokamai, tik pirmoj 
eilėj aktyviems bendruomenės na
riams.

Aktyviais bendruomenės nariais yra 
tie, kurie sumoka tautinio solidarumo 
mokestį. Tačiau,turime su apgailes
tavimu konstatuoti, kad tautinio soli
darumo mokestis — kiekvieno lietuvio 
pagrindinė pareiga, yra tiktai mažos 
bendruomenės dalelytės įmokamas.

J. Vaičaitis, pirmininkas.
A. Ustjanauskas, sekretorius. 

1951.5.25.

Kiniečio! vėl kieto! priešinas

1H O B A R T A S (Tasman i ja)
| Gegužės mėn. 18-20 dienomis Ho- 
barte lankėsi Melbourne lietuvių ka
pelionas kun. Pranas Vaseris, suteik
damas progą atlikti išpažintį ir priim
ti Šv. Komuniją keliolikai čionykščių 
lietuvių.

Moonah’o parapijos bažnyčioje 
laikyti] pamaldų metu, svečio pasaky
tas pamokslas iki ašarų sugraudino 
klausytojus, sustiprindamas pasiryžimą 
pasilikti ištikimais gimtajai žemei.

Darniai skambėjo lietuviškos gies
mės, o besirenkančius australus stebi
no giedama Šv. Marijos litanija.

Gerb. kun: dar pakrikštijo p. Ber- 
žanskų dukrelę.

Į sekmadienio vakare įvykusį apy
linkės narių susirinkimą atvyko ir Jo 
Eks. Hobarto .. Arkivyskupas Dr. 
Tweedy, ’kuris, jautriais žodžiois 
padėkojęs už jam prieš pusmetį 25 
metų kunigavimo jubiliejaus proga 
įteiktą, sveikinimą, pažadėjo rūpestin
gai globoti naujuosius gyventojus. 
Šiam vakarui jis buvo sukvietęs grupę 
katalikių moterų lygos narių, norin
čių susipažinti su lietuviais ir padėti 
jų šeimoms.

Jo Ekselencijai išvykus, kun. Vaseris 
dar kartą priminė savąjį kraštą ir pa
pasakojo įspūdžius iš kitų lietuvių 
kolonijų. Kadangi šeštadienį jis buvo 
aplankęs dalį Moonah’e gyvenančių 
lietuvių jų namuose, tad galėjo jų 
gyvenimą palyginti su kitais.

Hobart’o lietuviai yra nuoširdžiai 
dėkingi kun. Vaseriui už šį atsilanky
mą ir tikisi nebūsią pamiršti ir atei
tyje. J. M.

Atom bombos paslaptis 
jau išduota 1945m.

Neseniai buvo suimtas dar vienas 
jaunas mokslininkas, dirbęs prie ato
minės energijos studijų bei atominės 
bombos gamybos, o taip pat ir prie 
. . . tyrinėjimo paslapčių išdavinėjimo 
sovietams. Jo pavardė dabar Perl, 
nors prieš kelioliką metų dar buvo 
Mutterpeerl. Jis pats gimęs New 
Yorke, bet jo tėvas yra imigrantas iš 
Rusijos.

Nors tautybės klausimas šioje nema
lonioje byloje neliečiamas, tačiau 
visa spauda neišvengiamai pabrėžia, 
jog visa eilė suimtųjų iš tos šnipinė
jimo grandinės yra iš tos pačios šak
nies: jų senoji tėvynė yra Rusija arba 
artimi jai kraštai ir pavardžių sąrašas 
taip atrodo: Rosenberg, Greenglass, 
Sobel, Fuchs, Gold, Mutterperl. 
Fuchas, tiesa, kilęs iš Vokietijos.

Šiuo metu New Yorke baigiasi 
Rosenbergų (vyro ir žmonos) Green- 
glassi] ir Sobelio teismas, kuriame 
paaiškėjo, kad jie jau 1945 metais, 
kada buvo manoma, kad niekas kitas 
už JAV ribų nei supratimo neturi 
apie atominę bombą, visos informa
cijos jau buvo perduotos sovietų vice
konsului Jakovlevui. Dabar jau vie
šai spaudoje pasirodė pagrindinit] 
bombos konstrukcijos principų išai
škinimas (žinoma, be technikinių 
smulkmenų),kadangi, iš tikrųjų, nėra 
prasmės slėpti tai nuo visų, ką jau 
seniai žino tie, kurie mažiausiai tai 
’turėtų žinoti.

Kaltinamieji pripažįsta, kad jie gal 
ir “nereguliariai” pasielgė, bet dedasi 
Amerikos patriotais, o ar priklauso j 
kompartiją — atsisako pasakyti . . .

“Dirva”
Pranešimas

Pateškantiems p. J. Kala u- 
sko-Kolakonio pranešu, 
kad jis laikinai gyvena 163 Mimosa 
Rd., East Bankstown, N.S.W.

Vytautas Mickevičius

★Kartojamas pranešimas Sydnėjaus 
lietuvių visuomenei, kad šį sekmadie
nį, t.y. birželio mėn. 10 dieną tuoj po 
lietuvių pamaldi] Camperdown bažny
čios salėje įvyks Lietuvių Kultūros 
Fondo Sydnėjaus skyriaus susirinki
mas. Visi nariai ir prijaučiantieji 
maloniai kviečiami apsilankyti.

Praeitą savaitę sąjungininkų armi
jos Korėjoje turėjo pasisekimą pas
tumti komunistus kelioliką mylių į 
šiaurę ir visur peržengti 38 paralelę. 
Atrodė, kad šį sykį sąjungininkų 
ofenzyva, sėkmingai atrėmusi didelį 
komunistų pavasario puolimą, galės 
be didelio pasipriešinimo žygiuoti 
pirmyn ir, gal būt, priešą išmesti iš 
Korėjos į Mandžiūriją. Jei būtų pa
našiai įvykę, ir komunistai tebesiprie- 
šinę ir puldinėję iš Mandžiūrijos, tai 
karas, suprantama, būtų išsiplėtęs ir 
laisvojo pasaulio tremtiniai lengviau 
atsidusę, tikėdamiesi, kad greičiau 
ateis sprendžiamasis momentas — vi
suotinė kova prieš brutalųjį bolševiz
mą. Tačiau likimas vėl. lėmė kitaip: 
paskutinėmis dienomis komunistai ne 
tik sulaikė sąjungininkų žygį į priekį,

ABX istorija
Pasibaigus antrajam pasauliniui 

karui, kai daugelis tautų džiaugėsi 
išvydusios laisvę, kitos tautos liko 
pavergtos raudonojo bolševizmo ir iki 
šiandien tebevergauja. Tų tautų 
žmonės, ar tai jie yra tremtyje ar savo 
tėvynėse vergauja, jau septyni metai 
kai susibūrė į bendrą kovą prieš bol
ševizmą ir pasivadino “Antibolshevik 
Block of Nations — ABN”, lietuviškai: 
Antibolševikinis Tautų Blokas. Tai 
yra, bolševikų pavergtų tautų tarp
tautinė kovos sąjunga, kuri su šūkiu 
“Laisvė Tautoms Laisvė žmogui”, 
siekia sunaikinti bolševizmą ir iško
voti jo pavergtoms tautoms laisvę ir 
valstybinę nepriklausomybę.

Į ABN sąjungą įeina 22-jų bolše
vizmo pavergtų tautų įvairios organi
zacijos, kaip antai: estų, latvių, lietu
vių, gudų, ukrainiečių, slovakų, čekų, 
vengrų, rumunų, kroatų, bulgarų, 
kazokų, Kaukazo gruzinų, georgiečių, 
armėnų, Turkestano, Azerbeidžiano, 
klel-Uralo ir Sibiro tautų.

ABN įkurtas 1943 metais lapkričio 
mėn. Ukrainoje bolševizmo tautų 
revoliucinu] išlaisvinimo sąjūdžių 
konferencijoje Ukrainos Sukilėlių 
Armijos (UPA) vyriausio vado Taras 
0UPRYNKOS iniciatyva, Šis karžy- 
gis siekdamas savo tautai laisvės ir 
esant galimybei nepasitraukė* iš savo 
krašto, bet didvyriškai kovojo prieš

Mirus Onai L c o n a v i- 
či e n e i - M a r t i š i ū t e i, 
liūdesio dienoje jos seseriai p. 
Marcelei V i d ž i ū n i e n e i 
ir p. Antanui Vidžių- 
n u i reiškiame gilią užuo
jautą.

Tegu bus jai lengva ilsėtis sau
lėtoj Adelaidės žemelėj.

Zofija ir Bronius Saparai.

...... ............................................... ■■III r

P a t k s l i n i m a s: Spausdinant 
“M.P.” ne lietuvių spaustuvėj ir ne
turint galimybės patikrinti paskutinę 
korektūrą, kartais pasitaiko nemalo
nų] klaidų. Šių meti] “M.P.” 119 Nr. 
straipsnelyje “Nepriklausomybės Akto 
dalyvių likimas” tuo būdu buvo pra
leista trijų aktą pasirašiusiųjų — Tary
bos pirmininko A. Smetonos, J. Vailo
kaičio ir Dr. J. -Saulio — pavardės, o 
122 Nr. ALKD-jos Centro Valdybai 
sveikinant p. U s t i j a n a u s k ą 
jo sūnaus gimimo proga turėjo būti 
sveikinamas ne pirmininkas, bet vice
pirmininkas, nes p. Ustjanauskas šiuo 
metu yra ALKD-jos vicepirmininkas.

"M.P.” redakcija. 
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bet kaikuriose vietose perėjo į kon- 
trpuolimą ir privertė sąjungininkus 
pasitraukti.

Fronto pranešimais, Korėjos oras 
yra labai pabiuręs: lyja nuolatinis 
lietus, keliai permirkę ir neišbrenda
mi, sąjungininkų lėktuvai dėl lietaus 
sumažino savo veiklą iki minimumo. 
Tokiu oru, suprantama, naudojasi 
komunistų masės, kurios pėstininkų 
voromis, nebojant aukų, klampoja 
prieš sąjungininkus ir vėl sudaro rim
tą pavojų. Oficialiai pranešama, kad 
kiniečiai pirmą kartą panaudojo Ko
rėjoj sovietų gamintą radaro pagalba 
valdomą artileriją, kuri sąjunginin
kams esą buvusi gana nemaloni staig
mena. Manoma, kad komunistai nori 
stabilizuoti frontą Wonsano Kaesongo 
linijoj, t.y. 37 mylias šiauriau Seoulo.

Ukrainos pavergėją — bolševizmą, iki 
pereitos vasaros, kol didvyriškai kovo
damas su bolševikų MVD daliniais 
žuvo Ukrainos žemėje. Jis kovojo ir 
žuvo netik už savo Tėvynės — Ukrai
nos laisvę ir nepriklausomybę, bet kar
tu ir už Lietuvos bei visų bolševikų 
pavergtų tautų laisvę ir valstybinę ne
priklausomybę. Nors ABN steigėjas 
žuvo, bet kova dėl tautų laisvės tęsia
ma netik pavergtų tauttj žemėse, bet ir 
laisvame pasaulyje. ABN bolševikų 
pavergtuose kraštuose veikia uo
liai, o ne bolševikiniuose kraštuose 
veikia viešai ir savo veiklą skiria viso 
pasaulio dėmesiui patraukti bolševikų 
pavergtų tautų teisėms ginti ir kartu 
organizuoti paramai laisvės kovai savo 
tautų žemėse. Kad šis tikslas būtų 
geriau atsiektas, laisvuose kraštuose 
ABN leidžia anglų, prancūzų ir vokie
čių kalbomis mėnesinį informacinį 
biuletenį. Be to laikas nuo laiko šau
kia spaudos konferencijas, ruošia pas
kaitas, diskusijas, koncertus ir minė
jimus.

Iki šiol laisvų kraštų tarpe ABN 
savo veiklą plačiau yra išplėtęs Vak. 
Europoje ir JAV. Dabar jau pasiryžo 
savo veiklą labiau išplėsti Pietų Ame
rikoje ir Australijoje, kur nemažai yra 
bolševikų pavergtų tautų piliečių ir 
trokštančių savo tautoms laisvės ir 
Nepriklausomybės. A.L.B.

P R A N E § I M A S
Gautas didesnis kiekis Vokietijoj 

leidžiamo Maži Lietuvos lietuvių laik
raščio “Keleivis”. Jo kaina 
— 3 tarptautiniai pašto kuponai arba 
3 šilingai.

Nors kaina ir yra nežema, tačiau jį 
perkantieji padarys patriotinį darbą, 
palaikydami savo brolių spaudą ir tuo 
padėdami jiems kovoti prieš rusus ir 
vokiečius.

Kas nori gauti “Keleivį”, atsiunčia 
aukščiau pažymėta pinigų sumą Maž. 
Lietuvos Draugijos įgaliotiniui Aust
ralijoj adresu: Mr. Alb. Pocius, 
Sutton Street, Warragul, Vic. /

★Lietuvis sutinka investuoti £1.000 
įsteigimui prekybos ar pramonės 
įmonės. Pasiūlymus siusti "M.P.” 
administracijos adresu “Partneriui”.

★Jurgis Čiplys, gyv. 192 Highland 
Ave., Waterbury, Conn., U.S.A, paie
ško savo sūnaus, esančio Australijoje— 
Modesto 0 i p 1 i o.

★Paieškau Reginos Kli
ma i t y t ė s. Kas žino, • praneškit 
adresu: Irena Požėlaitė-Davidovits, 6 
Coralie St., Abbotsford, N.S.W.; Tel.:

’WA1927.
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