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Kire dorbiečiu vados I. B. Chifley __ v
Savaites Žinios

Praeitą trečiadienį naktį Canberroj, 
viešbuty, kur buvo apsistojęs, staiga 
nuo širdies smūgio mirė Australijos 
opozicijos vadas J. B. Chifley.

Jis gimė 1885 m. Bathurste, N.S.W., 
kalvio šeimoje. Jau nuo 15 m. am
žiaus, baigęs mokyklą, jis pasirenka 
šavystovų darbą: kurį laiką dirba 
kaip kasininko pavaduotojas vienoje 
Bathursto firmoje, vėliau pereina į 
geležinkelį, kur dirba įvairius darbus: 
valo vagonus, eina kūriko ir vėliau 
mašinisto pareigas.

Jau anuo metu velionis J. B. Chif- 
ley pasireiškia kaip aktyvus geležin
keliečių unijos narys ir energingas 
kovotojas už darbiečių partijos intere
sus.

1914 m. jis veda ir nusiperka Bat
hurste namus už £200.0.0, kuriose ir 
gyveno iki. šiol.

Kai 1917 m. geležinkeliečiai prade
dą masinį streiką, J. B. Chifley jau 
yra žinomas ne tiktai savo bendra
darbių, bet ir valdžios viršūnių tarpe, 
kaip didelis veikėjas — kovotojas už 
geresnę darbo žmonių buitį. Todėl, 
kai baigus geležinkeliečiams streikuo
ti, visi grįžta atgal į savo ankstyvesnes 
darbovietes, J. B. Chifley gelž. admi
nistracijos nebepriimamas į darbą; 
tiktai gelž.' unijai įteikus ultimatyvinį 
protestą valdžiai, J. B. Chifley leidžia
ma grįžti į darbą — tačiau jis. degre- 
duojamas iš.pirmos klasės mašinisto į 
garvežio valytojus.

% Nuo .1931 m. prasideda J. B. Chif
ley politinė karjera. Jis kelius kartus 
išrenkamas į parlamentą, o 1941 m. 
gauna finansų min. portfelį, kurį 1945 
m. iškeičia į min. pirmininko postą.

Per 6 savo valdypio metus (1945-

Iškilmingai paminėta Tėvynės tragedija
&m. birželio mėn. 17 d. Sydnėjaus 

lietuvių visuomenė, tikrai gausiai su
sirinkusi, iškilmingai paminėjo Lietu
vos tragiškąją okupaciją.

Camperdown bažnyčioje kun. P. 
Butkus suorganizavo ir atlaikė iškil
mingas liūdnąsias pamaldas su gražiu, 
dienai pritaikintu pamokslu. Įspū
dingai pagiedojo p. Gaižausko bažny
tinis choras. Ypač maloniai nuskam
bėjo nemirtingojo mūsų poeto Mairo
nio “Apsaugok, Aukščiausi, tą myli
mą Šalį”.

Protestą-minėjimą šios bažnyčios 
salėje atidarė ALB-nės Sydnėjaus apy
linkės valdybos pirmininkas p. Sau
dargas, nušviesdamas minėjimo pra-' 
smę ir padarydamas istorinę apžvalgą 
iš Lietuvos kovų dėl nepriklausomy-

Gilioje ir originalioje paskaitoje Tautos Fondui.

Lietuvis keliauninkas
Lietuvių stovykloje Hamburge-Zoo 

vieši labai įdomus ir retas svečias — 
"Pasaulio Klajūnas” — Stasys Urmą- 
nas. Iškankintas 3 metus Butyrkuose 
(Sov. Sąj.) ir 2 metus Sibire, jis lai

mingai paspruko ir'po 8 men. nuoty
kingos keliones 1947 metais atbėgo į 
Švediją, o iš ten į Prancūziją. Čia 
buvo vienas iš svarbiausių liudininkų 
Kravčenkos procese prieš komunistus, 
neš. papasakojo daug dalykų iš Rusi
jos vergų gyvenimo.

Iš Prancūzijos išėjęs keliauti po pa
saulį pėsčias, jau nužygiavęs per 
23.000 km. kelio, jis aplanke visas V. 
Europos šalis, net Jugoslavijoj buvęs. 
Keliauja skauto uniformoje (jurų 
skautas). Visur sukelia daug susido
mėjimo. Didžiausias pundas kelionių 
dienoraščių su žymių asmenų parašais 

1949) J. B. Chifley stengėsi daryti 
viską kas palengvintų ir pagerintų 
Australijos darbininkų gyvenimo ir 
darbo sąlygas. Daug kas jo politiką 
laikė beveik lygia komunizmui, bet 
jis pats ne kartą yra pareiškęs: “Ko
munistų politinė filosofija yra visai 
kita, negu mūsų (darb.); mes norime 
nugalėti komunizmą, sudarydami 
Australijoj tokias gyvenimo ir darbo 
sąlygas, kad joks darbininkas neno
rėtų ir pagalvoti apie komunizmą.”

Visą savo gyvenimą velionis J. B. 
Chifley buvo labai kuklus ir papras
tais. Jis neretai pasididžiuodavo tuo, 
kad savo asmeniškoms smulkioms iš
laidoms jis teišleidžiąs 50/- savaitei, 
o jo žmonai pilnai pakanką namų 
išlaidoms padengti £3.0.0 savaitei. 
Nors ir užimdamas aukštą min. pirm, 
postą, jis nuolat maišėsi darbininkų 
tarpe, stengėsi būti artimam kontakte 
su jais, kad žinotų jų kasdieninius 
rūpesčius, pageidavimus ir nepasiten
kinimus.

Dėl visų šių dalykų velionis J. B. 
Chifley buvo labai populiarus ir 
mėgiamas ne tik Australijos visuome
nės tarpe, bet ir visame plačiame pa
saulyje. Tūkstančiai užuojautos tele
gramų, kurių tarpe yra Anglijos kara
liaus, prez. Trumano, gcn. MacArthū- 
ro ir kitų aukštų asmenų, skirtų velio- 
nies našlei p. Chifley, rodo, kaip labai 
gerbiamas ir vertinamas buvo J. B. 
Chifley.

Darbiečių partija ir visa Australija 
liūdi netekusi šio vertingo žmogaus 
ir tikro, nuoširdaus australo.

Mes, emigrantai, gerbiame velionį 
už tai, kad jo vyriausybė atidarė šim
tams tūkstančių tremtinių vartus į 
Australijos kontinentą.

prelengtas p. Kedys išryškino susirin
kusiesiems kelius, kurių laikantis gali
ma būtų nugalėti žiaurioji ir nežmo
niškoji bolševizmo ideologija, sunai
kinant komunizmo lopšį — Sov. Są
jungą.

Australijos vyriausybei ir kitoms 
laisvojo pasaulio valdžių institucijoms 
paruoštą rezoliucija susirinkimui per
skaitė p. S. Grina, kuri buvo susirin
kimo priimta, įgaliojant bendruo
menės valduomuosius organus ją iš
siuntinėti ten, kur bus reikalinga.

Meninėje minėjimo dalyje įspūdin
gai padeklamavo p. P. Pilka — Pilkal
nis ir jaunieji — M. Mauragis ir R. 
Zinkutė.

Jaunos lietuvaitės tautiniuose dra
bužiuose su pasisekimu rinko aukas 

ir antspaudomis bei laikraščių iškar
pomis paliudija, kad tos kelionės tik
rai įvykdytos. Buvęs pas Švedijos 
karalių, pas Churchilį, pas De Gaulle, 
net Ali Khan su Rita Hayworth 
aplankęs. Romoje buvęs priimtas 
popiežiaus audiencijoje ir labai sudo
minęs popiežių savo pasakojimais 
apie Lietuvą, Rusiją ir visas apkeliau
tas šalis.

Keliauninkas moka kuone visas 
Europos kalbas. Yra labai drąsus ir 
ryžtingas. Kaip bematant klausytojus 
uždega ir suįdomina. Visoje Europos 
spaudoje dedamos nuotraukos ir ra
šoma apie šį lietuvį keliauninką. 
Visur pažymima, kad tai lietuvis, 
pasprukęs iš Sov. Sąjungos kacetų.

Tolimesnis St. Urmano kelionių 
planas: Australija, JAV, Pietų Ame-

Persijoj. Jis patvirtinęs faktą, kad 
britų kreizeris ir du kiti karo laivai 
dabar esą Persijos įlankoj. “Mes 
esame įpareigoti ginti anglų gyvybes, 
jeigu tatai reikalinga”, taip pasakęs 
minėtasis ambasadorius. Britai nega
lį priimti nacionalizacijos įstatymo, 
nes jis sulaužęs ankstyvesnį tarptauti
nį susitarimą.

Iš antros pusės, Persijos ministeris 
pirmininkas Mohamed Mossadeg tei
gia, kad naftos nacionalizacijos įstaty
mas nuraminęs Persijos vidaus padėtį. 
Kraštas nurimęs, nes gyventojai žiną, 
kad dabar Persija už savo naftą gau
sianti 8 kartus daugiau pajamų, nei 
prie senųjų jos šaltinių naudojimo 
sąlygų. Šios pajamos pakeisiančios 
Persijos gerbūvį ir panaikinsiančios 
skurdą.

Tuo tarpu sovietų kariuomenė 
koncentruojama Šiaurinės Persijos 
pasieniuose. Teherano užklausta 
Maskva, kodėl vyksta Persijos pasie
niuose sovietų kariuomenės judėji
mas, atsakė, kad tatai esą eiliniai so
vietų armijos manevrai.

Paskutinėmis žiniomis Persijoj 
suimta 19 anglų, kuriuos apkaltino 
Persijos vyriausybė, kad jie į kraštą 
atvyko nelegaliai. Dėl to įvykio Per
sijos klausimas vėl paaštrėjo.

T r u m a n a s bijo 
infliacijos

Pereitą penktadienį prez. Truma- 
nas, kalbėdamas į Amerikos tautą, 
palietė valstybės ekonominę politiką, 
atkreipdamas dėmesį į infliacinio po
būdžio klausimus. ‘Sov. Sąjunga nu
galės pasaulį be mūšio, jeigu inflia
cija sulaužys Amerikos ekonominį 
gyvenimą”, tarp kita ko pareiškė pre
zidentas. Šia proga Trumanas ape
liavo į kongresą, kad išplėstų ir susti
printi) Amerikos gynybos aktu numa
tytą produkciją. Kylančios kainos, 
esą, būtina sulaikyti ir stabilizuoti.

Naujos atominės 
bombos bandymas \

Pereitą mėnesį Amerikos kariuo
menė darė bandymą su nauja, žymiai 
stipresne, už anksčiau buvusias, ato
mine bomba, kuri buvo numesta Eni- 
vetok saloje, Ramiajame vandenyne. 
Savo įspūdžius skelbia dabar Ameri
kos spaudoje senatorius Edward 
Herbert, kuris stebėjo bombos sprogi
mą. Jis sako, kad bombai sprogus, 
pakilo milžiniškas ugnies lankas hori
zonte ir nušvietė visą dangų. Jam 
atrodė, kas jis mato atsivėrusius pra
garo vartus. Sprogimo garsas sudre
binęs žemę ir atrodė, kad atėjo pa
saulio pabaiga. Sprogimo ugnis bu
vusi matoma 375 mylių spinduliu. Po 
sprogimo jis praskridęs per salą, ku
rioje telikę tik keli apdegę palmių 
stuobriai. Bomba buvo mesta į mil
žinišką plieno pilį, kuri specialiai 
buvo pastatyta. Iš jos, pagal Her
bert, nelikę nieko, nes geležis suvi
rusi ir išgaravusi.

Berlynas vėl 
blokuojamas

Oficialiai pranešama, kad sovietai 
vėl užblokavo visu kelius, vedančius į 
vakariečių valdomą Berlyną. Pake
lėse buvę prekės ir maisto produktai 
konfiskuoti. Blokuojami esą ir upių 
susisiekimo keliai. Pradžioje tebuvo 
blokuojama tik eksportas iš Berlyno, 
bet kai sąjungininkai pagrąsino kon- 
trapriemonėmis, tai sovietai blokadą 
praplėtė ir importui. Vakariečiai 
vėl organizuoja susisiekimą oru.

Korėjos b y l a d a r 
nepasibaigė

Kaip žinome, atšaukus gen. Mac- 
Arthūrą iš Korėjos, Amerikos senate 
vedamas tardymas dėl Tol. Rytų poli
tikos. Vyriausybės atstovai, jų tarpe 
gynybos ir užsienių reikalų ministeri
jos kalbėtojai, visi gynė dabartinę 
Amerikos politiką, norėdami sugriau
ti gen. MacArthūro tezę,, kad Korėjos 
karą reikia išplėsti bombarduojant 
Mandžiūriją. ir pradedant antrąjį 
frontą Pietų Kinijoj. Jie teigia, kad 
šitokie žygiai, girdi, karą išplėstų, į 
kurį įsikištų ir Sov. Sąjunga.

Paskutinėmis dienomis vėl buvo 
klausinėjamas gcn. MacArthūras, ku
ris tvirtina, kad Korėjos karas, kaip 
jis dabar yra vedamas, nepasieks jo
kio tikslo, o tik išžudys daug jaunų 
Amerikos vyrų. Generolo nuomone, 
nereikia bijoti karo išsiplėtimo, nes 
tretysis pasaulio karas vistiek vėliau 
ar anksčiau prasidės. Jį pradėsią 
patys sovietai, kai bus pakankamai 
pasiruošę.

Šią gen. MacArthūro nuomonę taip 
pat palaiko gen. Įeit. Albert Wede- 
meyer, šiuo metu užimąs svarbų postą 
Amerikos armijoje. Jo nuomone, 
UNO neprivalo bijoti bombarduoti 
Mandžiūrijos, jei tatai sudarytų net 
karo riziką su Sov. Sąjunga. Jis sako, 
kad “Kremliaus tiranai”, nežiūrint 
vakariečių taikių norų, vistiek uždegs 
pasaulinį gaisrą, kai jie jau bus pasi
ruošę.

Pabėgo už geležinės 
uždangos

Dingusieji Anglijos užsienių reikalų 
ministerijos pareigūnai dar iki šiol 
nesurasti. Europos saugumas įsitiki
no, kad jie yra pabėgę už “geležinės 
uždangos”, nors jokių apčiuopiamų 
davinių ir neturima. Nagrinėjant šių 
vyrų praeitį Anglijos parlamente, 
paaiškėjo, kad jie buvo įsitikinę ko
munistai.

Ketvirtadienį tik pirmą kartą 
sovietų žinių agentūra “Tass” pami
nėjo apie šiuos dingusius diplomatus. 
Šia proga sovietinė “Pravda” rašo, 
kad, girdi, jeigu Anglijoj dėl šio din
gimo buvo sušauktas specialus minis- 
terių kabineto posėdis, tai jų dingi
mas esąs ypatingos svarbos.

Persijos padėtis 
neatslūgo

Nacionalizavus Persijai naftos šal
tinius, vidaus padėtis lyg ir aprimo, 
tačiau tarptautinė įtampa vis dar ga
na aštri. D. Britanija kietai laikosi 
savo nusistatymo britų — persų ben
drovės turto neperduoti naujai paskir
tai administracijai. Senosios bendro
vės direktorius atsisakė perduoti Per
sijos vyriausybei turto sąrašus, kuriuos 
atiduosiąs tik tada, kai gausiąs D. 
Britanijos vyriausybės pritarimą.

International News Service praneša, 
kad D. Britanijos ambasadorius Tehe
rane Francis Shepherd pagrąsinęs 
Persijos vyriausybei, kad D. Britanija 
esanti pasiruošusi karinei akcijai, jei 
reikės ginti D. Britanijos interesus 

rika, Afrika, Indija su galinguoju 
Everestu, kurį pasiryžęs nugalėti . . .

Keliauja visur be kliūčių. .Konsu
lai ir vizų davimo įstaigos mielai su 
“good luck” deda antspaudas ir vizas 
į jo albumus, ir su tokiomis vizomis 
keliauja visur be kliūčių. Į Austra
liją žada atvykti apič birželio pabaigą. 
Kelionė nekainuosianti.

^Malonu pažymėti, kad St. Urmanaš 
paskutiniu laiku mokė lietuvių vaikus 
Hamburge,
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Podekime Mm. lieluvos touliečioms LAIVELIU IŠ ŠVEDIJOS
Kai tik pirmą kartą kryžiuočiai 

pasirodė Prūsų žemėje, Maž. Lietuvos 
lietuviai jau buvo priversti vesti 700 
metų nusitęsusią kovą už savo tėvų 
žemes laisvę ir teisę susivienyti su lais
vąja Lietuvos valstybe.

Ši kova ypatingai suaktyvėjo 1918 
m. lapkr. 30 d., paskelbus istorinį 
Tilžės Aktą, kur buvo išreikštas M.L. 
lietuvių noras atsikratyti vokiškojo 
jungo. Maž Lietuvos Taryba padarė 
vislį, ką jos jėgos leido, kad įgyven
dintų Tilžės Akte užsibrėžtus tikslus, 
tačiau didieji sąjungininkai Versalio 
Taikos Konferencijoje atmetė šį tei
sėtą M.L. lietuvių reikalavimą, pasi
tenkindami tik miglotais pažadais dėl 
Klaipėdos krašto.

Po to, kai 1923 m. sausio 15 d. 
Maž. Lietuvos Gelbėjimo K-to inicia
tyva ir visų lietuvių parama, Klaipė
dos kraštas drąsiu sukilimu išsilaisvi
no, tai Užnemunėje likusių lietuvių 
padėtis pasidarė tiasiog tragiška. Hit
lerio laikais buvo uždaryti visi lietu
vių laikraščiai (Tilžėje, Ragainėje ir 
kitur) ir uždraustos organizacijos bei 
pamaldos lietuvių kalba. Šimtai bu
vo išvežta į kacetus ir nužudyta. 
Daugybė veikėjų iššaudyta, pav., Jo- 
gomastai, kurie dar spaudos draudimo 
laikais spausdino katalikiškas malda
knyges ir siuntė Į Carinės Rusijos oku
puotą Lietuvą mūsų tėvams.

Sugriuvus vokiečių karo mašinai, 
tarp milijonų pabėgėlių ir tremtinių 
Vak. Vokietijoj atsirado per 10.000 
šeimų iš Maž. Lietuvos, kurie, ne
žiūrint įvairiausių spaudimo būdų ir 
propogandos, išlaikė savo šeimoje lie
tuvišką kalbą ir ištikimybę lietuvių 
tautai. Išlikę gyvi, Maž. Lietuvos 
veikėjai 1946 m. lapkr. 6 d. Fu Idoje 
per Maž. Lietuvos lietuvių suvažiavi
mą atgaivino Maž. Lietuvos Tarybos 
veiklą, norėdami padėti tarp vokiečių 
išsklaidytiems Prūsijos lietuviams iš
likti lietuviais ir neprarasti tikėjimo 
į šviesesnę Lietuvos ateitį.

Šiandie, kada Vakarai, tarsi, neras
dami geresnio kelio apsidraušt nuo 
savo buvusio “gerojo sąjungininko“ 
agresijos, vėl pradėjo ginkluoti vokie
čius, tai Vokietijoje Maž. Lietuvos 
lietuvių padėtis pasidarė tiesiog be
viltiška.

Ten dabar vėl atgimsta nacinė mi- 
litarizmo dvasia ir jau drąsiai šau
kiama apie naują "atsiskaitymą” su 
visais priešais, žinoma, ir su vidaus 
“išdavikais”.

Šiandie Prūsijos lietuviui, dėka 
komunistinių agentų ir nacių vertėjų, 
sėdėjusių U.N.R.R.os įstaigose, išmes
tam iš stovyklų yra nelengvos dienos. 
Kai kurie nesusipratę mūsiškiai jį 
vadina “memelenderiu” o vokiečiai 
keikia prakeiktu “litaueriu” arba 
žemaičiu, tačiau, nežiūrint to, apie 
Maž. Lietuvos Tarybą, turinčią per 
180 skyrių, yra susibūrę apie 6.000 
aktyvių narių ir apie 10.000 karto
tekoje. Tai dažniausia tie lietuviai, 
kurie Tilžėje, Ragainėje ir kitur su
darė lietuviškas parapijas arba Klai
pėdos krašte buvo Saulių, Neringos, 
Santaros ar laukininkų organizacijose 
ir savo vaikus leido ne į vokiškas, bet 
lietuviškas mokyklas.

Dabartiniu metu Maž. Liatuvos 
lietuvis vėl gyvena netikrume dėl sa
vo ateities ir reikia turėti daug drąsos, 
kad dar prisipažystama esant lietuviu. 
Dažnas jų savo vargingoj pastogėj, 
vokiško ūkininko tvarte gyvendamas 
prenumeruojasi lietuvišką laikraštį, 
nors už tokį "nusikaltimą” galima 
netekti darbo ir buto.

Atsižvelgiant į pasunkėjusią Maž. 
Lietuvos lietuvių padėtį, Kanados 
lietuviai, norėdami organizuotu būdu 
padėti savo broliams iŠ Maž. Lietu
vos, įkūrė Maž. Lietuvos Bičiulių 
Organizaciją, turinčią jau per 300 
narių. J.A.V. ir Anglijoje taip pat 
kuriasi M.L.B. Draugijos, todėl ir 
Australijos lietuviai, nenorėdami atsi
likti nuo visos išeivijos bendro darbo, 
nori organizuotu būdu padėti bro
liams pietnemuniečiams, įkuriant ir 
čia, Australijoje, Maž. Lituvos Bičiu
lių Draugiją.

Draugijos tikslai yra nusakyti pir
majame organizatorių atsišaukime 
Mūsų Pastogės 114 Nr. Draugijos tel
kiama parama ir lėšos yra teikiamos 
tik krašto išlaisvinimo ir lietuvybės 
išlaikymo reikalams. Nėra jokios 
baimės, kad pav. iš katalikų surinktos 
aukos nueis evangelikų organizacijoms 
arba priešingai. Maž. L. lietuviai

JAV kongresas sprendė reikalą įtei
sinti paprastu laiveliu iš Švedijos 
atvykusius Pabaltijo kraštų pabėgė
lius, daugiausia latvius. Visa eilė at
stovų rūmų narių pareiškė savo nuo
monę, ko verti lietuviai, latviai ir 
estai kaip emigrantai. Tuo reikalu 
pasakytoms kalboms skirti "CR” 1799 
ir 1802 p. Dėl jų įsileidimo pasisakė 
ne tik atstov. Armsrongas, bet ir dau
gumos vadas McCormackas iš Mass. 
/Xrmstrongas pažymėjo, kad jis di
džiuojasi galėdamas įnešti į JAV par
lamentą pirmą savo įst. projektą, rei
kalaujantį parodyti žmoniškumo. Ir 
tai jis darąs su viltimi, kad "mūsų 
vyriausybė užtikrins pabėgėliams iš 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos, jog mes 
tol nenurimsime, kol vėl jų kraštai 
bus išlaisvinti iš bolševikų teroro ir 
vergijos — ir kad vieną gražią dieną 
jie vėl galės grįžti namo, atstatyti savo 
sugriautų sodybų, atkurti šeimos židi
nius ir gyventi laisvėj ir taikoj.” Ju- 
rid. k-to pirm. McCormackas pažymė
jo, kad tą mintį remia, nes. tie žmonės 
atvykę į JAV laisvės ieškodami. Ir 
jie greičiau sutiksią mirti nei gyvent 
nelaisvėje.

Atstovas Cellerissavo kalboj pažy- 

evangelikai savo tikybos reikaluose 
yra globojami W.L.F. ir P.B. Tary
bos. Gi lietuvybės išlaikymą ir kovą 
už krašto išlaisvinimą iš svetimųjų 
jungo veda Maž. Lituvos Taryba, 
kuri iš niekur negauna jokios para
mos. Čia jai pagelbėti ir yra svarbiau
sias M.L.B. D-jos tikslas.

Gyvendami D.P. stovyklose, mes, gal 
būt, Maž. L. lietuvių atžvilgiu kartais 
būdavome ir per daug neteisingi. Be
sivaržydami dėl nudėvėtii skudurų ir 
avižinių miltų, mes neatkreipėme rei
kiamo dėmesio į jų išmetimus iš sto
vyklų, kas suteikė daug džiaugsmo 
rusų repatrijacinėms komisijoms ir 
vokiečių naciams.

Keli šimtai, nusivylę mūsų "svetin
gumu ir tolerantingumu” išvyko į 
tėvynę. Kelios dešimtys nuėjo pas 
vokiečius, tačiau likusieji dar tvirčiau 
susibūrė apie Maž. Lietuvos Tarybą, 
trokšdami ne tik patys išlikti lietu
viais, bet ir savo vaikus išsaugoti lie
tuvių tautai. 

mėjo, kad tokiais žmonėmis, kurie 
pasipriešino terorui ir menkutėmis 
valtelėmis išdrįso -leistis per Atlantą, 
reikia tik didžiuotis. Minėtieji estai, 
lietuviai ir latviai yra to tipo žmonės, 
kurių mums čia reikia. Tai yra tokie 
žmonės, kurie pravedė tunelius per 
mūsų kainus, kurie nutiesė mūsų ke
lius, pastatė mūsų laivus ir mūsų po
žeminius. Mums tokių žmonių reikia 
ne tik dėl to, kad jie sumažins darbo 
jėgų pareikalavimą, bet ir dėl to, kad 
jie suteiks mums naujų dvasinių jė
gų, prasiskverbti pro geležinę uždan
gą ir atskleis mums tai, kas ligi šiol 
mums dar tebėra paslaptis. Jie taip 
pat sudarys ryšį su pogrindžiu kom. 
užimtuose kraštuose, palaikydami jį 
ir padrąsindami, kad tiesiog su įniršiu 
pultų Staliną ir jo sadištikus darbus. 
Tai yra žmonės, kurie bijo Dievo, ir 
mes juos turime priimti. Jie bus geri 
piliečiai.

Kalbėtojams niekas neprieštaravo, 
todėl pareigūnų laikinai sulaikytie
siems pabėgėliams, kol bus išspręsta 
jų juridinė padėtis, tuo būdu suteikta 
azylio teisė. Dabar sutvarkomi tiktai 
formalumai.

T.t.

Tokiems žmonėms nepadėti ir jų 
neparemti gali tik tas, kurs jau “asi
miliavosi” arba išbraukė save iš tų 
lietuvių skaičiaus, kurie visomis išga
lėmis kovoja už tėvynės išlaisvinimą 
iš komunistinės tiranijos. Vokietijos 
vyriausybė išledžia milijonus markių, 
viliodama į savo pinkles visus pabėgė
lius iš rytinių sričių ir skleisdama me
lagingą propogandą apie "Ostlando” 
vokiškumą. Ji nesidrovi reikalauti 
1920 m. sienų, t.y. su Klaipėda, Sude
tais, Lotaringija ir puse Lenkijos, tad 
kodėl mes turime tylėti ir bijoti pa
sakyti teisybę arba bent suteikti mo
ralinę paramą tiems, kurie, nesibijo
dami vėl patekti į milijonų kankinių 
krauju nulaistytus kacetus, drąsiai 
priešinasi prieš mūsų tautai daromas 
neteisybes.

Reikia tikėtis, kad Australijos lie
tuviai parodys reikiamą susipratimą, 
stodami nariais į M.L. Bičiulių Drau
giją ir prisidėdami prie bendro darbo.

A. Kornelijus

B. Zumeris.

Žvilgsnis praeitin
Šiemet sueina 700 metų, kaip Lie

tuva pasuko savo istorijos eigą Vaka
rų linkui. Šitas pasukimas — tai Lie
tuvos apsikrikštijimas. Tiesa, pirma
sis Lietuvos krikštas ištiktųjų buvo ne 
Lietuvos krikštas, bet ją tuo laiku 
valdžiusio Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio ir pirmojo Lietuvos karaliaus 
Mindaugo krikštas. Tikrasis Lietuvos 
krikštas įvyko žymiai vėliau, šito pir
mojo bandymo svarba glūdi tame, kad 
Lietuva kaijx> tokia buvo priimta į 
Vakarų krikščionišku valstybių tarpą 
ir kaip suvereninei valstybei gautas 
jos suverenumo išrei.škejas — karaliaus 
vainikas. Pirmuoju ir antruoju atve
ju čia veikia politinis momentas, nes 
ir pats pirmasis Lietuvos krikšto ban
dymas buvo iššauktas politinių aplin
kybių.

Žvelgdami iš šiandieninio taško į 
ano meto Lietuvą, randame, kad tuo 
laiku vakarinius aisčių giminaičius — 
prūsus naikino kryžiuočių ordinas; 
dabartinės Latvijos žemėse siautėjo ka
lavijuočiai, o pietuose puldinėjo Vo
lumes kunigaikščiai. Aisčių bran
duolys — aukštaičiai ir žemaičiai matė 
šitą nedviprasmišką pavojų. Nors jau 
kuris laikas vienas po kito aukštaičių 
ir žemaičių kunigaikščiai svajojo įgy
vendinti skubiai bręstančią idėją — 
visas aisčių gimines suvienyti į vieną 
Lietuvos valstybę, bet dėl įvairių prie
žasčių vienokio arba kitokio masto 
bandymai nueidavo niekais, kol ga
liausiai ją tikrovėje pavyko įgyven
dinti Mindaugui.

Mindaugas iškilo iš kitų kunigaik
ščių tarpo. Jis jėga pašalino kitus 
kunigaikščius ir net savo brolius ir, 
jų žemes paėmęs į savo valdžią, maž
daug apie 1236 m. pasidarė visos Lie
tuvos valdovas. Tas. žinoma neapsiė
jo be kraujo praliejimo, tačiau grę
siančių pavojų akivaizdoje tik visos

Lietuvos suvienijimas tebuvo vienin
telė galima išeitis. Bet Mindaugo 
pašalintieji kunigaikščiai nenurimo. 
Keli iš jų nubėgo pas Voluinės kuni
gaikštį Danielių prašyti pagalbos. 
Danielius mielai sutiko ir prieš 
Mindaugą susidarė galinga sąjungą, j 
kurią įėjo Livonijos ordinas, Voluinės 
kunigaikštija, žemaičiai ir jotvingiai 
Nuo šitos sąjungos pirmųjų puolimų 
Mindaugas išsilaikė tik savo stiprioje 
pilyje — Vorutoje. Mindaugas pama
te, kad jo jėgos yra per silpnos, todėl 
jis sumanė diplomatinėmis priemonė
mis suardyti pačią sąjungą. To tikslo 
siekdamas, jis paprašė kalavijuočių 
ordino taikos. Ordinas pareiškė, kad 
jis kalbės tik tada, kaip Mindaugas 
sutiks krikštytis. Tuometinis Livoni
jos ordeno magistras Andrius buvo pa
maldus riteris, kuris tikrai troško Lie
tuvos krikšto ir todėl gavęs Min
daugo sutikimą su džiaugsmu išvyko į 
Lietuvą. To pasėkoje Mindaugas 1251 
m. drauge su savo artimaisiais apsi
krikštijo. Dabar ordinas atsisakė ne 
tik anos sąjungos prieš Mindaugą, 
bet pats padėjo Mindaugui suvaldyti 
visus priešus. Sąjunga visiškai iširo. 
Tada Mindaugas pasiuntė į Romą 
delegaciją pareikšti ištikimybę popie
žiui ir paprašyti jo karaliaus vainiko. 
Popiežius su džiaugsmu sutiko dele
gaciją ir 1251 metais lie
pos mėnesio 17 dieną 
Romos popiežius įga
liojo Kulmo vyskupą 
Henriką karūnuoti Min
daugą Lietuvos kara
liumi.

Šitas Mindaugo laimėjimas turėjo 
toli siekiančios reikšmės vėlesnių laikų 
Lietuvos istorijos eigai, o pats Min
daugas tuo pačiu laimėjo visišką per
galę prieš grasinančią priešų sąjungą, 
įvedė šitą jaunutę valstybę į kitų Va
karų Europos valstybių tarpą ir kara-

lutinai išsikraustė, o jo vyskupyštė 
iširo. ,

Šalia šito, popiežiaus pavestas, tuo 
pačiu laiku Kulmo vyskupas Henrikas 
rūpinosi per Gniczno arkivyskupą 
įkurti kitą vyskupystę Lietuvos pie
tuose (jotvingių žemėse). Čia vyskupu 
buvo paskirtas lenkų domininkonas 
Vitas. Bet kadangi Vito nerėmė jokia 
karinė jėga, tai spėjama, kad jis į savo 
vyskupiją nebuvo net ir atvykęs.

Tokie buvo pirmieji Bažnyčios įkū
rimo bandymai Lietuvoje. Po Min
daugo nužudymo sekantieji po įpėdi
niai, kaip Vaišvilas, švarnas o ypatin
gai Traidenis, kuris buvo grynai tau
tiškos pagoniškos Lietuvos valdovas, 
Bažnyčios reikalais Lietuvoje nesirū
pino ir to pasėkoje Mindaugo valdy
mo laiku kurtos vyskupijos visiškai 
išnyko.

iš šitų kelių pastabų išplaukia tre
jopos paskirties išdavos, kurios savo 
pasėkomis yra giliai reikšmingos Lie
tuvos valstybei ir lietuvių tautai. Pir
miausia, Mindaugo sujungtoji Lietu
vos valstybė niekada neiširo, bet pasi
liko istorijos eigoje vienokio ar kito
kio masto kultūrinis, politinis ar utili
tarinis veiksnys, suvaidinęs ir tebevai- 
dinąas Rytų Europos regijone laiko ir 
vietos aplinkybių apimtyje jam ata
tinkamą vaidmenį. Toliau Mindaugo 
atnešti pirmieji krikščionybės daigai į 
Lietuvos žemę vėliau išaugo į tą didįjį 
vynmedį, kurio pavėsyje lietuvių tauta 
visu savo veidu atsisuko ne į Rytus, 
bet į Vakarų pasaulį su visais Jo tei
giamumais ir neigiamumais. Gi pas
kutinėje išvadoje gauname, kad Min
daugui suteiktas karaliaus vainikas 
yra neišdildomas lietuvių tautos suve
renumo simbolis, kuris visada ir visur 
palieka lietuvių tautai galimybę nau
dotis tomis pačiomis teisėmis, kurio
mis naudojasi visos kitos suvereninės 
valstybės, nes tiek Lietuva, tiek kitos 
tos pačios santvarkos valstybės yfa ga
vusios tą patį suverenu
mo laidą iš to paties 
suvereno.

liaus vainiku garantavo jos vidinę 
vienybę, suverenumą ir 
neginčiajamą, lygia
teisiškumą tarpe kitų 
suvereninių valstybių. 
Tačiau iš kitos pusės su šituo pačiu 
laimėjimu Mindaugas atsidūrė prieš 
neišrišamą dilemą. Krikšto pagelba 
Mindaugas suardė kunigaikščių sąjun
gą, bet sukėlė prieš save žmonių nea
pykantą. Mindaugas galėjo spirtis 
prieš kunigaikščius, bet jis buvo bejė
gis prieš pagoniškojo tikėjimo liaudį. 
Šalia to ordinas nuolat giliau ir la
biau smelkėsi į Lietuvą. Pagaliau po 
Durbės mūšio (1260) Mindaugas, sa
viškių įkalbėtas, nutraukė sąjungą su 
ordinu, tačiau netrukus ėmė gailėtis 
tai padaręs. Sukilusios Prūsų ir Livo
nijos lietuvių giminės šaukėsi Min
daugo pagalbos, bet pastarasis atsisakė. 
To pasėkoje Mindaugas buvo apšauk
tas išduodąs savo tautos laisvę ir kuni
gaikščio Treniotos su Daumantu 1263 
m. buvo su dviem savo sūnumis nužu
dytas.

Dabar tenka pažvelgti koks buvo 
Mindaugo atneštos į Lietuvą krikščio
nybės likimas. Pirmiausia, ta pati 
delegacija, kuri prašė popiežiaus Min
daugui karaliaus vainiko, prašė įsteigti 
jo valstybėje ir vyskupystę. Livonijos 
ordinas manė, kad Lietuvos Bažnyčią 
gaus valdyti jis pats . Bet popiežius, 
Mindaugo prašomas, pašventino Lie
tuvos vyskupu Kristijoną, kuris tie
sioginiai turėjo klausyti popiežiaus. 
Tačiau Rygos arkivyskupas, turėda
mas savo sumanymus, privertė Kristi
joną duoti priesaiką jo vardu. Kada 
Mindaugas apie tai pasiskundė popie
žiui, tai pastarasis įsakė Neuburgo 
vyskupui priimti iš Kristijono kitą 
priesaiką, kuria jis pasižada tiesiogi
niai klausyti tik popiežiaus. Tokiu 
būdu Lietuvos Bažnyčia juridiškai 
buvo nepriklausoma nuo vokiečių, 
tačiau praktikoje išėjo taip, kad dėl 
ordino intrygų Žemaičių krašte įsi
kūręs vyskupas Kristijonas neturėjo 
ką veikti. 1256m. jis iš Žemaičių ga
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Critics sometimes condemned 
of the home-comers from Paris, 
the exaggerated modern tendencies 
but the latter retorted bodly that 
only they and not the realists 
were creators of Lithuanian art, be
cause it was they who sought for 
sources of inspiration in the ancient 
art treasuries of their nation. And 
indeed — compared with other 
peoples, the Lithuanians are lucky to 
have their own national art and not 
to be compelled to look for models in 
the popular art of other nations, if 
they wish to satisfy their synthesizing 
or primitivist aspirations.

Thus it occurred that a group of 
artists — former pupils of A. Galdikas 
— were able to represent Lithuania 
laudably before World War II. To 
a certain extent all their works exhi
bited national origins, which had 
been developed according to the per
sonality of each artist. P. Augius, 
V. K. Jonynas, V. Ratas, T. Valius, 
J. Steponavičius — these are some of 
the meh who produced valuable 
works which have been awarded prizes 
in their native country and abroad. 
Wishing to find out where western, 
international, and Lithuanian influ
ences synthesized, historians will have 
to study their works.

The Lithuanian painters, who 
worked between two wars, intended 
to create a new epochal style out of 
the origins of Lithuanian and modern 
life. How far they have suceeded is 
as yet hard to tell. A longer period 
of time having elapsed, the result of 
the soughtčfor synthesis will, perhaps, 
more clearly be seen. Meanwhile we 
can only say that the numerous paint
ings of A. Galdikas as well as those of 
V. Vizgirda, A. Vaješka, A. Gudaitis, 
and V. Samuolis exhibit a restless 
even dramatic mood and the solution 
of Various formal problems, occupying 
the minds of many a painter of inter
national, west European art.

But there are certain reasons to 
believe that the Lithuanians are 
already growing tired of individualis
tic and formalistic painting which 
takes its principal motifs from the 
landscape and still life and leaves 
little scope for man. The young 
painters themselves, who graduated

Egle, Queen of The Serpents
A LITHUANIAN FOLK TALE 

By V. Regina Saudargiene

At this, the parents realized that 
they could not refuse any longer, so 
very unwillingly and sadly they gave 
to the serpents their youngest and 
most beautiful daughter. The whole 
family wept, and all were very un
happy. Egle was weeping too, and 
was horrified at the thought of leav
ing her family to go away and live 
among the serpents. However, they 
took her away with them and did not 
return.

They soon reached the shore and in 
great fear Egle looked out over the 
sea. Suddenly it became very rough 
and from the depths arose a handsome 
young man — the Prince of the Ser
pents.

He welcomed Egle with a smile. 
“It was I,” he explained, “who hid 
in the sleeve of thy blouse. In my 
kingdom I am able to return to my 
human form."

Then they went under the sea to 
the serpents’ palace, all made of 
amber and gold, and there they had 
a wedding festival. Egle was very 
happy and enjoyed herself so much 
that she forgot her family and home 
and became the Queen of the Ser
pents.

They lived happily in the amber 
palace for nine years and to Egle 
three sons were born whose names 
were Ąžuolas, Uosis and Beržas. 
These names in the language of that 
country mean Oak tree, Ash tree and 
Birch. Theęe was also one daugh
ter, Drebule, the Aspen, and she was 
the yoiingest.

Onte the eldest, son Ąžuolas , asked, 
"Mtiihmy, where are your parents! 
Let us go and visit them.”

Suddenly Egle remembered her

LIVING IN FREEDOM
A SKETCH OF INDEPENDENT 
LITHUANIA'S ACHIEVEMENTS

from the Academy of Arts in Kaunas 
at the outbreak of war, are beginning 
to turn away from the formalism of 
abstract painting and choose subjects 
with man for their centre. One of 
the most talented among them — V. 
Kasiulis — who suceeded in drawing 
the attention of wider circles of the 
public to his works, although some
times tempted by formalism, yet docs 
not deal with man superficially as 
though he were still life, but, like the 
old masters, tries to penetrate into 
man’s soul and to guess his enigma.

The same tendency is noticeable in 
the paintings of his colleague A. Ka
šubą. This gifted sculptor, who be
gan his artistic career with several 
works of archaic style, suddenly turn
ed to the realistic method and created 
his “Lithuania Dolorosa“, “St. Vero
nica”, and “Eglė, Queen of Adders”, 
the latter inspired by a Lithuanian 
folk-tale. Quiet, plastic beauty of 
form, ingenious, spiritual features 
have, it seems, become the chief aims 
of the sculptor.

What the future development of 
the new Lithuanian art will be after 
the foreign occupations of the recent 
war, so grievously felt by the Lithua
nian nation, connat yet be said: but 
it must be noted that even notable 
individualists’ wished and are still 
wishing to work in the national spirit 
that radiates from the Lithuanian 
people.

LITHUANIAN LITERATURE
In 1947 the Lithuanian nation 

celebrated the four hundredth anni
versary of the first Lithuanian book.

Four hundred years ago, in 1547, 
Rev. Martynas Mažvydas had the first 
Lithuanian catechism printed in Ka
raliaučius (Konigsberg), this cate
chism being at the same time the first 
Lithuanian book.

The reasons why Lithuanian pub
lications were so late in appearing

home and her family and felt a great 
longing to visit them and to see if 
they were well, so she asked her 
husband to let her go.

He did not want her to go, so he 
replied, "Thou mayest go when thou 
hast spun this bundle of silk.”

Egle took the spinning wheel and 
for two whole days she span, but she 
found that no matter how much she 
span she could not reduce the size 
of the bundle. She realised that the 
silk had been bewitched. "In despera
tion she went into the forest to visit, 
an old witch and asked to be taught 
how this bundle of silk might be 
spun.

“Throw the bundle in the fire," 
said the witch. “That will do.”

So Egle did just as she had been 
advised. She made a big fire in. the 
stove and threw the silk into it. As 
it burned she saw in the middle of 
the silk a large toad, which had been 
making the bundle larger as she 
worked. Having disposed of the silk, 
Egle again asked her husband for 
permission to visit her parents. This 
time her husband brought her a pair 
of iron shoes and said to her, “Wear 
these, and when they are worn out 
tho mayest go.”

Egle put on the shoes and walked 
and walked. As she walked she drag
ged her feet along the ground, but 
the shoes remained as thick and strong 
as ever, and it appeared that if she 
wore them all her life they would not 
be worn out.

So Eglę Went once more to the 
witch Who said to her, "Take the 
shoes to the blacksmith and ask him 
to bend them in his forge."

The literature of the 16th, 17th and- 
18th centuries was mostly religious 
or scientific. On Lithuanian terri
tory under German rule (Lithuania 
Minor) this work was carried on ac
cording to a certain plan and even 
sponsored by the government, but its 
range was rather limited, the Ger
mans only wishing to make . the 
Lithuanians decent and obedient 
German citizens. However, things 
were in a much sadder state still in 
Greater Lithuania, especially in the 
18th century, when everything de
pended on private initiative. The 
nobility being the ruling class and 
getting more and more Polonized, '
and the common people bearing the 
heavy yoke of bondage, there was no 
one to care seriously about Lithuanian 
books. But in the meantime, the 
number of literate people increasing, 
the demand for books was constantly 
growing.

But even at a time when conditions 
were extraordinarily unfavourable, 
an inspired writer rose in Lithuania 
Minor. It was Kristijonas Donelai
tis (1714-1780), the gifted son of com
mon country people. Having gone 
through many hardships at school, he 
took holy orders and spent all his 
life at the country parish of Tolmin
kiemis, where he composed a didactic 
idyll of wonderful beauty called 
"Metai” ("The Year”). This hexa
metric poem is not only a plastic and 
clear-cut representation of rustic life, 
but also a picture of the many hard
ships, the endless work, and rare en
tertainments in the life of Lithuanian 
bondsmen. And all this is wrought 
with a masterly hand and great love 
of reality, and set against the back
ground of Lithuanian rural scenery. 
Donelaitis wrote his idyll before the 
Englishman Thomson and the Ger
man Klopstock had written theirs. 
Therefore the famous Russian philo
logist A. Aleksandrov (1888) is quite 
right when he says: "If Donelaitis, 
had written his work in any Of the 
widespread languages, he would have 
been acknowledged as ranking among 
the most illustrious of bards.”

Literary life gets more animated in 
the early 19th century with the irnpe-. 
tus spread by western European 
romanticism. The newly established 
University of Vilnius becomes a 
stronghold of culture, diffusing its 
light all over the country and pene
trating into many regions of cultural 
life. The interest in the glorious 
past of Lithuania and the rising move
ment of enslaved nations to rid them
selves , of oppression takes hold of 
those Samagitian nobles, studying at 
the University of Vilnius who have 
the affairs of their native country 
Lithuania still at heart. And, ac
cordingly, they start" writing poetry in 
Lithuanian with unrestrained vigour. 
D. Poška, influenced by pseudo
classicism and sentimentalism, des
cribes the hopeless state of bondsmen: 
Lithuania’s romantic past is the sub
ject of S. Valiūnas’ poems, whereas 
S. Stanevičius bursts into enthusiastic 
odes and fables on the revival of the 
honour of Lithuania and the beauty 
of his mother tongue.

And, as if by a happy coincidence, 
intellectuals begin to rise from among 
the country folk who hear the voice 
of their native land by intuition and 
think it their duty to compose in 
Lithuanian. The emotions of a 
bondsman’s soul find expression in 
the sincere, simple, lyric songs of the 
romantically disposed Rev. Antanas 
Strazdas. His hymn “Pulkim ant 
kelių” ("Let us throw ourselves on 
our knees”) is sung to this day during 
church services in Lithuania and all 
other the world, wherever several 
Lithuanians congregate. In a similar 
manner Antanas Baranauskas (after
wards a bishop) writes a humber of 
works, the best known being his 
lyric “Anykščių Šilelis” ("The Grove 
of Anykščiai”) and disclosing the 
deep, mystic relation between the 
Lithuanian soul on the one hand and 
nature and the native country on the 
other hand. In the meantime Anta
nas Vienažindys sings of the suffer
ings of man and his aspirations after 
the supernatural world.

(To be continued.)

is apparent from other articles. It 
must, however, be added that pre
vious to the printing of the first book 
in the Lithuanian language there 
existed quite a number of other 
Lithuanian - spirited publications 
which though written in Latin and 
Ruthenian, reflected Lithuanian life 
and customs. These were: many vo
luminous chronicles, big codes of laws 
— the “Lithuanian Statute” (1529, 
1566, 1588) — as well as a number of 
works of public interest, and even 
poetry (odes on the beauty of Lithua
nian nature in Latin by Sarbievijus).

The history of Lithuanian litera
ture and letters must be divided into 
several periods. The writings of the 
oldest period, being mostly designed 
for religious and practical use, can 
hardly be called real literature. These 
were: catechisms, hymn-books, prayer
books, grammars, dictionaries, and the 
like. But even at that time enter
prises were started on a large scale, 
as, for instance, the intensive transla
tion of the Bible. The first writer 
to translate it into Lithuanian was 
Jonas Bretkūnas (1590), born in 
Lithuanian Minor. The repeated 
versions of the Bible by other authors 
were printed in parts, until the whole 
of it appeared in 1735. Here the 
peculiar fact that may be mentioned 
that already in 1660-1662 the printing 
of the Lithuanian version of the Bible 
had been started at the cost of the 
London Bible Society, but the work 
was not completed, and only three 
imperfect copies have survived.

The first Lithuanian dictionary 
(“Dictionarium trium linguarum” — 
Lithuanian-Polish-Latin) was publish
ed by the Jesuit Konstantinas Sirvy
das in 1629. He was also the author 
of the first written Lithuanian gram
mar (“Clavis linguae Lithuamcae”, 
1630), whereas Danielius Kleinas pro
duced the first printed grammar 
(“Gramatica Lituanica”, 1653).

Egle did so. The shoes were spoil
ed by the blacksmith's fire and after 
three more days’ wearing they were 
worn out. Then she asked her hus
band again to let her go to see her 
parents.

“Thou mayest go, Egle,” he said, 
“but before thou goest thou must 
bake a cake to take for thy brothers’ 
and sisters’ children.”

Egle thought that this would be a 
delightful task, but her cunning hus
band had hidden all the pots and 
dishes so that she could find nothing 
in which to mix or bake her cake. 
She looked everywhere, but could find 
no bowl or dish of any kind, and at 
last she went once more to the witch 
for advice.

“Mix some dough,” said the witch. 
"Then take a sieve and fill up all the 
holes with dough. Then make your 
cake in it.”

Egle did this and after she had 
baked the cake she prepared to go to 
her relatives. Her husband could not 
delay her any longer, so she said good
bye to all the serpents, took her child
ren, and departed. Her husband, the 
prince, accompanied her as far as the 
sea-shore and ordered her to stay with 
her parents only nine days, and as she 
was leaving him he said these words:

“When thou returnest bring only 
the children with thee. Come to the 
sea-shore and call me with this song:

Žilvine, Žilvine, if thou are alive, 
Come with the milk-white foam; 
If thou art dead let the sea run 

red
Through the walls of our amber 

home."
“And then," he continued, "if the 

waves roll in with foam as white as 
milk, it will mean that I am alive, but 
if the foam is flecked with blood it 
will mean that I am dead, and your 
children must never again tell any
one nrty name.”

And so they parted.
(To be continued.)
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UŪSU PASTOGE
IS MUSU BUITIES

“ŠVIESOS” SAMBŪRIO STEIGIA
MASIS SUSIRINKIMAS

Atlikus visus paruošiamuosius dar
bus, Sambūrio “Šviesa” Organizacinė 
V-ba Sydnėjuje šaukia steigia
mąjį susirinkimą š.m. 
birželio mėn. 23d. (šeštadienį) Mil- 
sons Point gelž. stoties N r. 12-14 (b u v. 
Sporto Klubo patalpose).

Į susirinkimą maloniai kviečiame 
atvykti visus sambūrio narius, aukš
tuosius ir aukštesniuosius mokslus 
ėjusį ir einantį jaunimą bei prijau
čiančiuosius.

Darbotvarkėje numatyta: referatas 
su diskusijomis, skyriaus steigimas ir 
bendra kavutė. Susirinkimo pradžia 
19 vai.

Sambūrio “Šviesa” 
Organizacinė Valdyba.

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

1951 metais birželio mėn. 30 dieną 
(šeštadienis) 2 vai. po piet punktua
liai prasideda Melbourne, Vic., LKF. 
visuotinis metinis suvažiavimas. Su
važiavimas vyksta salėje prie St. Fran
cis Church, 312 Elizabeth Street, pa
čiame City, pėsčiam apie 10 min. nuo 
Flinders Street Station geležinkelio 
stoties, bet galima važiuoti visais iš 
Elizabeth Street nuo Flinders St. Sta
tion stoties einančiais tramvajais už 3’į^ 
pensus ir išlipti prie St. Francis 
Church, kampas Elizabeth ir Lonsdale 
Street. Visi kviesti į suvažiavimą pra
šome kitų pranešimų nelaukti ir vyk
ti, kaip jau pirmiau buvo dėl suva
žiavimo pranešta.

L.K.F. Australijos Valdyba.

Stalo teniso
Š.m. birželio mėn. 24 d., prasidės 

Sydnėjaus lietuvių stalo, teniso turny
ras. Žaidynės vyks taškų sistema, 
vyrų ir moterų grupėse, tarp vieneto, 
dvejeto ir mišraus dvejeto. Norin
tieji dalyvauti prašomi registruotis 
sekmadieniais, 18 vai. Sydnėjaus L.S. 
Klubo "Kovas” patalpose Cusa House, 
5 Young St., Circular Quay. Turny
ro įstojamasis mokestis 2 šil. kiekvie
nam žaidėjui.

V. Šutą s,
S.L.S. Klubo “ Kovas” sekretorius.
PALMES IR CITRINOS VILNIUJE

Iš Rusijos į Vilnių yra atsiųsta kaip 
miesto sodininkai: Kotlubai’us ir 
Chorniakov’as. Jie pernai iš Suchumo 
atsigabenę citrinos skiepų ir pasodinę. 
Citrinos prigijusios ir puikiausiai 
augančios. Dabar šie Maskvos specia
listai darą bandymus aklimatizuoti 
Vilniuje ir palmes. Okupantų spauda 
labai džiaugiasi šių ruselių “laimėji
mais” ir tikisi, kad “mieiurinišku” 
metodu pakeisią šioje žemės dalyje 
augmeniją. Nors daugiau tuo atžvil
giu planų okupantai ir nedėsto, bet 
iš visako matyti, kad jiems vaizduojasi 
Vilnius su palmių alėjomis ir citrinių 
sodais, o Neris bekibždanti krokodi
lais.

Bukime pareigingi

Ar žinai, kad:
— Paskutinis Amerikos J. Valstybių 

gyventojų surašinėjimas parodė, kad 
negrų prieauglis yra žymiai didesnis, 
negu baltosios rasės žmonių. Taigi 
ateities Amerika gali tapti juoda.

— Gallup’o instituto pravestu ap
klausinėjimu nustatyta, kad iš įvairių 
bažnyčių, esančių Australijoje, labiau
siai savo bažnyčią lanko katalikai. 
Katalikai Australijoje sudaro 21%, o 
kas sekmadienį bažnyčią lanko 57%. 
Anglikonų yra 39% ir bažnyčią lanko 
tik 11%. Metodistų yra 11% ir tiek 
pat nuošimčių lanko savo bažnyčią. 
Presbiteri jonų yra 10% ir bažnyčią 
lanko 6%. Baptistų yra 1% ir į baž
nyčią einantieji sudaro vos 4%.

— Žymus Birminghan universiteto 
profesorius fizikas J. H. Fremlin 
(Anglijoje) teigia, kad atomo bombos 
niekada negalėtų sunaikinti pasaulio, 
nors JAV ir Sovietų S-ga pašvęstų vi
sas savo protines jėgas ir išteklius šiai 
destrukcijai.

— Geologų tvirtinimu Himalajų 
kalnai Indijoje, Assam srityje, po pa
skutinio žemės drebėjimo “paaugo” 
77 metrus, kai tuo tarpu apylinkėse 
žemės klodai kiek nusileidę žemyn.

— Naujorkc gyvena 2 mil. žydų, yra 
301.850 šunų, kasdien būna 125.000 
klaidingi} sujungimų telefonu, kas 5 
minutės gimsta kūdikis, kas 7 minutės 
įvyksta jungtuvių aktai. Miesto gy
ventojai per metus suvartoja 56 mil. 
litrų degtinės, 1,5 bil. litrų pieno su
rūko 20 bil. cigarečių, išvežama 73 
mil. tonių šiukšlių, o į 1 kv. km. per 
metus nukrinta 112 tonų suodžių. 
Naujorkas turi 8 mil. gyventojų, kurie 
kalba 82 kalbomis.

— Neseniai Italijos teisingumo 
ministeris pranešė, kad per paskuti
nius orėjusių metų 10 mėn. pas savus 
piliečius rasta laikant nelegaliai šie 
ginklai: 9 patrankos, 23 mortiros, 594 
kulkosvaidžiai, 1,794 automatai, 
10,000 šautuvų ir 2,5 tonos sprog. 
menų.

— Pasaulyje yra apie 2.889 gyvos 
kalbos. Apskaičiuojama, kad tiek pat 
kalbų yra ir mirusių. Daugiausia 
žmonių kalba kinų kalba — 450 mil. |

Toliau seka anglų — 230 mil. pran
cūzų — 50 mil. ir t.t.

— Nęseniai Amerikos karuomenė 
pasiuntė Harward universitetui kelis 
tūkstančius “comic” knygučių, kad 
tuo užverbuoti studentus savanoriais 
stoti į karuomenę. Universiteto kari
nio apmokymo viršininkas šias kny
gutes grąžino atgal su tokiu prierašu: 
"Jos netinka mūsų studentų intelek
tualiniam išsilavinimui.”

Surinko Br. Zumeris

Nesigilinsime į nelaimingąjį Lietu
vos okupacijos laikotarpio gyvenimą, 
nes šiuo klausimu užsienio lietuvių 
laisvoji spauda rašo nuolatos, o mes 
susirinkimuos ir minėjimuos tuos 
įvykius visada kartojame ir minime. 
Mes žinome ir išgyvename savo tau
tos tragediją, mes liūdime ir dažnai 
aimanuojame dėl naikinamos tautos 
ir išdraskytos palaimingosios nepri
klausomybės. Mes girdime ir tikime, 
kad anapus geležinės uždangos kas
dieną vyksta žiaurūs ir pilni skausmų 
nuotykiai, savo mintyse mes matome 
tuos kelius, kuriais ištisos voros mūsų 
brolių keliauja į Sibiro katorgas ir į 
mirties darbus. Kartojame: šių daly
kų nedetalizuosime, nes jie ir savaime 
yra taip ryškūs ir žiaurūs.

Šios birželinės dienos mus buvo 
surinkę į sales ir bažnyčias visai aiš
kiam ir kietam tikslui: ne aimanuoti, 
ne dejuoti, bet ryžtis ir sukietinti 
kovą prieš pasaulinį bolševizmą bei 
moderniškąją vergiją ir neribotą ura
niją, kurią neša pasauliui Kremliaus 
sąmokslininkai, tie didieji bedieviai 
ir nežmoniškiausios kreatūros, kokios 
kada nors pasaulyje yra gimusios. 
Nūdien, kai atšventėme Lietuvos oku
pacijos dieną, prisimindami ir Budė
dami dėl žuvusiųjų mūsų laisvės 
kovotojų, nem turime griežčiausiai 
nusistatyti ir prisiekti — visas 
savo jėgas ir visus savo 
liekamus piniginius 
resursus pavesti toms 
lietuvių institucijoms, 
kurios kovoja prieš 
bolševizmą ir už Lietu
vos nepriklausomybės 
atstatymą.

Sąmoningas lietuvis patriotas, ypač 
politinis pabėgėlis, negali turėti jokio 
pasirinkimo. Jo kelias ir tikslas yra 
aiškus: aukoti savo jėgas Lietuvos 
išlaisvinimo žygiui, nesigailint nei 
turto, nei sveikatos, nei gyvybės. 
VLIK’o, PLB-nės ir kitų vadovaujan
čių veiksnių šauksmas aktyviau jung
tis į lietuviškąją bendruomenę ir gy- 
yiau dėtis į bendrąją kovą turi būti 
pagaliau mūsų išgirstas, su
prastas ir i s k 1 a u s y t a s. 
Šis dalykas pagaliau turi būti mums

aiškus ir nedvejotinas. Lietuviškojo 
solidarumo mokestis ir, be to, dar 
auka Tėvynės išlaisvinimo kovai turi 
būti ne malonė, ne dosnumo žestas, 
bet švenčiausioji kiek- 
vienio lietuvio pareiga. 
Ne bendruomenės valdomieji organai 
turi ieškoti savo bendruomenės narių 
ir maldaute išmaldauti smulkutį soli
darumo mokesčio šilingą, bet ben
druomenės narys, jei jis nešioja lietu
vio vardą, turi rasti bendruomenės 
centrą ir savanoriškai bei mielai 
atnešti savąjį centą, kuris reikalingas 
kovai už Tėvynės išlaisvinimą. Ne 
bendruomenes centras turi ieškoti 
lietuvio mokinio į sekmadieninę 
mokyklą, bet kiekvieno 
lietuvio tėvo ar kiek
vienos motinos pareiga 
nuvesti savo vaiką į tą 
mokyklą, o jei jos nėra, tai 
prašyti, kad ji būtų įsteigta. Ne lai
kraščio redaktoriaus ar leidėjo pareiga 
maldauti skaitytojo, kad jis pratęstų 
lietuviškojo laikraščio prenumeratą, 
bet kiekvieno tautiečio 
tremtyje Išventa prievolė pre
numeruotis vieną ar kitą lietuvišką 
laikraštį, kad mūsoji spauda galėtų 
egzistuoti ir gaivinti mus lietuvišku 
žodžiu.

Žinokime, kad istorijos ratas sukasi 
skubiu tempu. Greitai ateis ir ta die
na, kai Tėvynė pašauks mus j kovą, 
kai vyrams reikės imtis ginklų. Taip 
pat ateis ir ta akimirka, kai mums 
reikės grįžti atgal į išlaisvintą kraštą. 
Pagalvokime ir įsisąmoninkime: bus 
labai nemalonu tiems, kurie šiuo 
metu atsiriboja nuo tautinės veiklos, 
kurie dabar pagaili smulkučio pini
gėlio Tėvynės kfisvės kovai, kurie 
daugiau pasitiki svetimąja mokykla, 
nei savąja, kurie neskaito savos spau
dos ir neparemia lietuviškojo žodžio. 
Juk šiuo metu mes ir teturime tik 
minėtąsias kovos priemones už savojo 
krašto laisvę, todėl jos reikia stiprinti 
ir palaikyti.

Būkime aktyvesni, nuoširdesni, tru
putį dosesni ir žinokime, kad tada 
mūsi| Motinos Tėvynes Lietuvos pri
sikėlimo akimirka daug greičiau 
priartės.

Masu tautiečio odisėja
PLB Vokietijos Inform. Biuleteny 

atspausdinta 6 metų “Odisėja” vieno 
lietuvio (kurio pavardė dėl visiems 
mums aiškių priežasčių neminima), 

1 kuriam tik 1950 m. paiyko pasprukti 
iš bolševikinio “rojaus”.

Red.
“Iki 1944 m. gyvenau Lietuvoje, 

Marijampolės apskr. 1944 m. rugsėjo 
mėn. mane mobilizavo į Raudonąją 
Armiją. Visus mobilizuotuosius iš 
mūsų apskrities surinko į Marijam
polę. Iš ten sekančią dieną išvežė į 
Kauną.

Kaune praleidome tik vieną naktį. 
Nakvojome kažkokiame dideliame 
name netoli Įgulos Bažnyčios. Iš 
Kauno per Vilnių, kur tik trumpai 
buvome sustoję, nugabeno mus į Jar- 
covą. Mūsų buvo visas traukinys, 
apie 30 vagonų vien lietuvių. Mobi
lizuojant žadėjo mus palikti Lietu
voje. Todėl už Vilniaus, kai vyrai 
suprato, kad juos veža į Rusiją, dau
gelis bandė šokti iš vagonų ir bėgti.

Jarcove mus patalpino mūsų pačių 
iškastuose bunkeriuose, miške. Apren
gė mus rusiškomis uniformomis. 
Mūsų dalinys skaitėsi atsargos pulku. 
Viso mūsų buvo 600 vyrų, visi lietu
viai. Karininkai, su keliomis išimti
mis, buvo rusai. Stovyklą saugojo 
rusų sargybiniai. Jarcove išbuvome 
apie du mėn. ir visą tą laiką nešiojom 
iš gretimai esančių sandėlių į stotį, 
kuri buvo apie 7 km. nuo mūsų sto
vyklos, presuoto šieno gabalus.

Iš jaredvo mus grąžino į Lietuvą 
prie Švenčionėlių, kur išdavė mums 
ginklus ir prasidėjo mūsų apmoky
mas, kuris tęsėsi du mėnesiu. Kari
ninkai taip pat buvo rusai, tarp jų 
keli 1941 m. į Rusiją pabėgę lietu
viai.

Šiek tiek apmokę, rusai perkėlė 
mūsų dalinį į Katilovo kaimą, Lenki
joj. Katilovo kaimas yra netoli Lie
tuvos sienos ir iš ten trys mano drau- 

Igai bandė pabėgti į Lietuvą; juos

visus rusai sugavo, du sušaudė, tre
čiasis buvo atiduotas drausmės kuo
pom Katilove mes buvome toliau 
apmokomi; dėl kilusios šiltinės epi
demijos buvome kurį laiką izoliuoti 
karantinoje.

1945 m. vasario men. buvome iš
vežti į frontą prie Frankfurto (Oder). 
Ten mus po kelius vyrus išskirstė po 
rusų dalinius. Aš patekau į vieną 
pėstininkų pulką. Už savaitės prasi
dėjo didysis puolimas per Oderio upę. 
Mane sužeidė ir mėnesį išgulėjau 
ligoninėj. Kai išėjau iš ligoninės, 
mane paskyrė prie sovietų komendan
tūros Berlyne. Drauge buvo dar keli 
lietuviai.

Berlyne mūsų užduotis buvo eiti 
sargybą prie štabo, stebėti ar nesibū- 
•riuoja miesto gyventojai, palaikyti 
mieste tvarką ir t.t. Kartą, stovėda
mas sargyboje, girdėjau pro šalį 
žyguiojantį kareivių būrį lietuviškai 
dainuojant, tačiau tų lietuvių vėliau 
nesusiėjau.

Kadangi aš sergu chroniška širdies 
liga, po didelių vargų man pavyko 
iširūpmti iš gydytojo pažymėjimą, 
kad aš aktyviai tarnybai netinku. 
Tuo pagrindu mane iš kariuomenės 
atleido ir 1945 m. gruodžio mėn. per 
Frankfurtą/ O ir per Karaliaučių 
grįžau Lietuvon1, į savo gimtinę Mari
jampolės apskrity.
su partizanais. Tai įvyko sekančiu 
su partizanais. Tai įvyko sekančių 
būdu: greitai prieš mano grįžimą vie
tos partizanai buvo sujikvidavę mūsų 
kaimo seniūną Pilvūną, kuris buvo 
didelis komunistas. Tuomet parti
zanai pasiūlė leistis išrenkamam į 
seniūnus mano draugui Šakelei, kuris 
drauge su manim tarnavo Raud. 
Armijoj. Jo kandidatūra komunis
tams buvo primtina, kadangi Šakelės 
tėvas buvo vokiečių kaip komunistas 
sušaudytas, nors pats šakelė buvo di-

delis lietuvis patriotas ir talkininkavo 
partizanams. Taigi jis buvo paskir
tas seniūnu. Jis ir pasiūlė man tal
kininkauti partizanams.

Aš buvau paskirtas partizanų ryši
ninku. Man nepažįstama mergaitė 
atnešdavo laiks nuo laiko laiškų ir 
siuntinėlių, kurios aš turėjau išnešioti 
į tris vietas: mūsų apylinkės partizanų 
ūkio skyriaus viršininkui Vyčiui ir 
Žalgirio rinktinės 2 ir 4 kuopų va
dams.

Karts nuo karto partizanai atsilan
kydavo pas mane į namus, tačiau di
desnių suėjimų nebūdavo. Tėvai 
paremdavo partizanus maistu. Seniū
nas Šakelė reguliariai rinkdavo iš 
ūkininkų partizanams maistą, šiltų 
drabužių ir kitų reikmenų. Ūkinin
kai mielai aukodavo.

Partizanai buvo susiorganizavę ir 
veikė nedidelėmis grupėmis. Jų tarpe 
buvo nemaža karininkų. Susidūrimų 
su rusų kariuomene ar didesniais poli
cijos daliniais vengdavo. Jų pagrin
dinis tikslas buvo kovoti prieš Lietu
vos sukomunistinimą. Tačiau pasitai
kydavo ir ginkluoti] susirėmimų. 
1947 m. kovo mėn. partizanai nuvykę 
į viename dvare prie Liudvinavo 
įrengtą kolchozą, pasiėmė daug mai
sto. Vežimas su maistu nuvažiavo į 
miškus, gi partizanai įsitaisė už dvaro 
esančioje kalvėje ir pasiuntė viena 
žmogų pranešti NKVistui Žemaičiui 
iš Liudvinavo, kuris žiauriai engė 
visus apylinkės lietuvius, kad partiza
nai esą kolchoze. “Istrebiteliams” su 
Žemaičiu važiuojant partizanų gau
dyti į dvarą, pasislėpusių kalvėje par
tizanų jie buvo užpulti netikėtai ir 
visi iššaudyti. Žuvo ir vienas partiza
nas Juozas X. Kadangi jo kūno par
tizanai nebespėjo pasiimti, jis buvo 
vėliau “istrebitelių” išmestas Liudvi
nave ant gatvės.

Girdėjau apie kitą partizanų susi
dūrimą su “istrebiteliais” prie Gižų. 
Ten buvo apsupti 9 partizanai, jų 
tarpe keletas karininkų. . -
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