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AUSTRALIJOS LIETUVIU SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

LIETUVIŠKIEJI 
TREMTIES UŽDAVINIAI

2. LIETUVIAIS NORIME BŪT
Jeigu tačiau vienas tik kūninis geni

mas, kaip sakyta, dar nepadaro žmogaus 
lietuviu, tai ko dar reikia? Kas turi 
dar būti, kad, prigimtasis pagrindas, 
gautas iš tėvų, virstų tikrai lietuvišku? 
—Į tai atsako cituota Sauerweino 
eilutę: “Lietuviais norime ir būt”. Noras 
būti lietuviu paverčia kūnini gimimą 
tikrai lietuvišku. šis noras reiškiasi 
dvejopai: a. sąmoningu apsisprendimu 
už lietuviškumą ir b. aktyviu lietuviš
kumo palaikymu.

Sąmoningas apsisprendimas yra pats 
pagrindinis. Gyvenant Tėvynėje, jis 
įvyksta savaime. Bet tremtyje jis turi 
virsti mūsų valios lyžtimi. Tiesa, iš 
Lietuvos atvykusiai kartai jis nėra sun- 

Suaugusieji retai kada savos 
Bet prieš jaunųjų

kus. _ „__
tautybės išsižada. . -
akis šis klausimas atsistoja visu savo , 
sunkumu. Lietuvos nematę arba ją tik 
trumpai tematę vaikai yra nuolatiniame : 
pavojuje nutolti nuo lietuviškosios d va- . 
sios. Svetima aplinka ir su ja susiju
sios pagundos mokyklos ir visuomenės 
pastangos suieti tremtinius su jū gyv- 
namo krašto kultūra, vis dar labai neai
ški politinė padėtis, įskūrimas sveti
mame krašte — vis tai yra veiksniai, 
kurie nežada nieko gero jaunajai mūsų 
kartai. Amerikoje kyla dar vienas spe
cialus pavojus, kuri būtų galima pava
dinti pasaulio piliečio vilione. Viena 
ponia neseniai rašė: “Mano Romas, 
parėjęs šiandien iš mokyklos ir išgirdęs 
apie Lietuvą, pasakę: ‘O kodėl mes nega
lime būti geri pasaulio piliečiai?’” Ką 
jam atsakė jo motina, nežinau. Bet jau 
pats klausimo iškėlimas rodo, kad Ame
rikos mokyklose vaikų mintys yra krei
piamos pasaulio piliečio linkme tam, kad 
jos nutoltų nuo jų Tėvynės. Kosmopoli
tizmas jiems yra diegiamas nauju ir sun
kiai nugalimu pavidalu. Todėl sąmonin
gas apsisprendimas tiek savyje, tiek 
savo šeimoje šiandien yra vienas iš 
pagrindinių lietuviškųjų mūsų tremties 
uždavinių. Jaunosios kartos akivaizdoje 
negalimą būti neaktyviu lietuviu, nes 
kiekvienas neaktyvumas gresia virsti lie
tuviškumo laidotuvėmis. Jauni.:.o mūsų 
karta turi giliai jausti, kad negalima 
būti geru pasaulio piliečiu, nebūnant 
geru tautiečiu. Kas nemyli savo mo
tinos, tas bus melagis, tvirtindamas 
mylįs svetimuosius.

Tautinis apsisprendimas yra tokios 
didžios reikšmės, kad jis net ir nelie
tuviškos arba negrynai lietuviškos kilmės 
žmones padaro lietuviais. Mes turime 
pasisakyti prieš tautiniu atžvilgiu
mišrias vedybas. Tačiau negalime
užmerkti akiu, kad tokių mišrių ■'šeimų 
tremtyje atsiras nemaža. Jas nulems 
daugelis sąlygų: asmens atitikimas, 
nelygus lyčių pasiskirstymas atskiruose 
kraštuose, lengvapėdiškas moterystės 
supratimas, kartais net medžiaginės ap
linkybės. Bet argi šios mišrios šeimos ir 
turės pasilikti mišrios? Ar nebus mūsų 
uždavinys jas padaryti grynai lietuviškas 
tiek nelietuviškosios jų pusės, tiek jų 
prieauglio atžvilgiu? klausimas yra 
savaime aiškus. Svetimo kraujo mes 
nebijome, bet mes bijome svetimos dva
sios. Ne todėl pasisakome prieš mišrias 
vedybas, kad būtums rasistai, bet todėl, 
kad nenorime netekti savos bendruome
nės narių. Todėl kiekvienam lietuviui, 
sukūrusiam 'mišrią šeimą, tenka didelis 
ir atsakingas uždavinys: sukurti nelie
tuviškos pusės širdyje apsisprendimą už 
Lietuvą ir tuo būdu įjungti ją į mūsąją 
■bendruomenę bei mūsąją kultūrą. Būtų 
rasistinė nuodėmė apsisprendimo ne
paisyti ir kiekvieną nelietuviškos ar ne
grynai lietuviškos kilmes žmogų laikyti 
nelietuviu. Tokiu būdu mees netektume 
ne tik didelės dalies Amerikos jaunimo, 
bet sykiu pasirašytume sau išnykimo 
dekretą, nes tremtis savaime vis daugiau 
įlies svetimo kraujo į mūsų bendruo
menę. Gera yra, jeigu ir kraujas yra 
lietuviškas, nes ir jis yra vertybė. Tačiau 
ne jis yra lemiantis veiksnys. Galutinį 
žodį čia tara vis d.lto dvasia. Noras 
būti lietuviu turi būti pagrindinė lietu
viškumo žymė. Kodėl mes poetą.O. V. 
Milašių laikome lietuviu? Ar todėl, kad 
jo kraujas būtų buvęs perdėm lietuviš
kas? Anaiptol! Tačiau jis buvo aiškiai 
apsisprendęs už Lietuvą. Ir todėl jis 
buvo lietuvis. Milašiaus tipo lietuvių 
mes turime ir ateityje turėsme dar dau
giau. Jie visi turi būti mūsų primami 
ir laikomi tikrais, pilnaverčiais ir 
pilnateisiais lietuviais.

Tačiau noras būti lietuviu neturi likti 
tiktai grynas dvasios apsisprendimas. 
Apsisprendimas už Lietuvą turi reikštis 
lietuviškumo palaikymu tiek dvasine, 
tiek medžiagine prasme. Tautybė nėra 
tik vidinis dalykas. Ne, ji yra ir regi
mybė, pasirodanti kalba, papročiais, 
menu/literatūra, bendruomene su įvai
riais jos politiniais ir kultūriniais orga-

KALBA LIETUVAI
VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMI
TETO PIRMININKAS MYKOLAS KRUPAVIČIUS

tautos 
sunkių

gavo neigiama atsa-

“Velykes, Velykos — ir kas jū nelauk
ia.”. Laukiam ir mes — visa mūsų 
tauta. Mūsų lūkestis dar didesnis, nes 
gyvename Didžiąją savaitę, skausmin
gesnę negu bet kada lietuvių 
gyventa. Ir dėl to ne vienas 
pergyvenimų pagautas pasako:

Bažnyčioj gieda Aleliuja, 
Bet aš tyliu, širdy saudu: 
čie žemėj ašaros, žudynės, 
Tai balsas giesmės Velykinės 
Tarytum tyčiojas skundu.

Teisybė. Didžiajame skausme ir 
pavojuose velyinė giesmė kažkaip 
graudi darosi ir širdi ašarose plukdo. Bet 
už tai ir pro ašaras, ir per skausmus 
stipriau veržiasi viltys ir geresnio ryto
jaus tikėjimas. Dėl tot aš sveikinu Jus 
visus, pasilikusius mūsų šventoj tėvų 
žemelėj, senu lietuviškuoju sveikinimu; 
Sveiki sulaukę šventų Velykų. Sveikinu 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto vardu kaip jo pirmininkas. Sveikinu 
drąsiai, nes po Didžiosios savaitės visuo
met ateina Velykos. Juo daugiau išgy
venama skausmo, juo Velykos būna 
linksmesnes ir laimingesnės. Kristus 
kėlėsi iš mirusių. Jis padės ir Lietuvai 
prisikelti dar skaistesnei ir gražesnei, 
nes jos nuosėdas, dulkes ir purvus nu
plaus jos pačios didieji skausmai, kan
čios ir kraujas. Kaip tikime Kristaus 
prisikėlimu, taip tikėkime ir Lietuvos 
prisikėlimu. Kas praranda tą tikėjimą, 
tas Lietuvai nebe karys. Lietuva gyvens, __ _______________
gyvens laisva ir nepriklausoma, nes į tą, kalbos ir jų papročių.
gyvenimą ji gavo teises iš Dievo, kaip' 
visos tautos. Tad mes jau dabar turim 
rengtis į tą laisvą gyvenimą. Rengtis 
turime su visu pesišventimu ir savęs 
atsižadėjimu pagal savo gyvenamų sąly
gų galimbes. Juo atkaklesnis ir baises
nis priešas, juo didesni jo užsimojimai 
mus sunakint, juo didesnis turi būti 
mūsų pasiaukojimas ir atsparumas bei 
pasipriešinimas. Mūsų raudonojo priešo 
pastangos mus sunaikint yra įtemptos, 
gudrios ir planingos. Jis vartoja gerai 
apgalvotas priemonees, pirmoj eilėj 
iščiulpti Lietuvių tautos' jaunąjį kraują
— jaunimą ir sunaikinti lietuviškąją 
šeimą — Lietuvos dabartis, jaunimas — 
Lietuvos ateitis, o be dabarties ir atei
ties nėra tautos. Tie bolševizmo kėslai
— pavo jingiausias ir baisiausias mūsų 
sunkių laikų reiškinys. * Nemokėsime

priešo planų įžvelgti, nemokėsime auko
tis, iš mūsų gali pasilikti tik lietuviškos 
pavardės su svetima kalba ir svetima 
siela. Lietuviškai šeimai bolševikas jau 
kirto taiklų ir labai navojingą smūgį, 
Tūkstančius šeimų išskyrė. Savo tvarka 
naujoms šeimoms kurtis labai apsunkino 
ir jų skaičių juntamai sumažino. Tomis 
pat priemonėmis sumažino ir tautos 
prieauglį. Jaunimui taip pat užspęsti 
pasibaisėtini spąstai. Kolchozai ir visa 
bolševikų tvarka siekia žmogų suelgetinti 
ir galutinai pavergti Lietuviškoji tad 
šeima savo vaikui, išskyrus vargą ir 
skurdą, nieko aukoti negali, visagalin- 
goji gi koministų partija visomis lietuvių 
nusavintomis gėrybėmis jį vilioja. Jau
nimui prieš toki viliojimą ir nesąžiningą 
agitaciją sunku atsispirti. Gal pradeda 
silpnėti ir lietuvybė jaunimo, nešt jos 
nėra nei mokykloj, nei įstaigoje, nei 
aplinkoje. Kas buvo lietuviška, bol
ševikas išjuokė, išniekino, net iš praeities 
—garbingos Lietuvos istorijos — kas 
buvo mūsų džiaugsmas ir garbė, rūpe
stingai išravėjo, o pridiegė rusiško raugo 
ir melo. Jaunimui nėra kur lietuviška 
dvasia pakvėpuoti ir atsigaivinti. Pasi
liko tik viena šeima — lietuvybės gai
vinantis šaltinis ir lietuviško lobyno 
saugotoja bei ugdytoja. Iš to seka trys 
išvados: 1, vengti mišrių šeimų; 2, šei
mose išlaikyti gyvą lietuviškumą su visais 
lietuviškais papročiais ii- laimingos 
praeities prisiminimais; ir 3, neįsileisti į 
šeimą jokių bolševikinių nuodų, rusų 
’.„’.L — 2_ J, r_.v_ Kuri Šeima besi
veržiančiai į ją tai purvinai šovei 
neįstengs ar nepanorės pastatyti užtvan
kos. ji Lietuvai žuvusi.

Iš gyvenimo patyrimų gerai žinome, 
kad bendras vyriausiasis mūsų žemiškas 
gėris — Lietuva, Lietuva gyvoji, "laisva 
ir nepriklausoma. Be Lietuvos esame 
niekis, niekam nereikalingas skarmalėlis, 
kompostas kitoms tautoms veistis ir sti
printis mūsų laimės ir gyvybės sąskaita. 
Mūsų svarbiausias tikslas atstatyti Lie
tuvą laisvą, stiprią, teisingą ir demo- 
katinę; grąžinti jai jos tikrą ir gryną 
lietuvišką veidą, suderintą su jos kul
tūra, jos papročiais ir jos tikėjimu. 
Dievo padedami mes tai padarysime. Su 
tvirtu geresnės ateities ir laisvės kovų 
laimėjimo tikėjimu VLIKo vardu siun
čiu kryžiuo jamai Lietuvai viltingą Ale
liuja.

Politines Naujienos
LONDON. Švedų archeologijos pro

fesorius Count Eric prieš keletą dienų 
dingo pakeliui iš Graz į Baden. Stock
holme manoma, kad minėtą profesorių 
pagrobė rusai. Austrų vidaus reikalų 
ministeris Mr. Helm asmeniškai teiravosi 
rusų istagose ir 
kymą.

NEW YORK, 
pranešama, kad 
bombos bandymai .
mėn. Eniwetok atole, Ramiajame. Van
denyne. Amerikos atominės energijos 
komisija atsisakė pareikšti ar pasku
tiniai atominai bandymai buvo atominės 
bombos ar kitokių ginklų. Tačiau jie 
pareiškė, kad Amerika pakol kas nega
mina artilerijai atominių sviediniu. Jie 
mano, kad panašių ginklų turi britai.

NEW YORK. Milžiniškas potvynis 
aštuoniose valstijose privertė evakuotis 
76.000 žmonių. Tai yra didžiausio masto 
potvynis Amerikos istorijoje, kurio metu 
turėjo bėgti toks didelis skaičius žmonių.

SEOUL. antradienis. Pranešama, 
kad 54 alijantų tankai Gentiniam Korėjos 
frontą sužeidė ir užmušė apie 300'kinie
čių. Nežiūrint optimizmo, kad taikos 
derybos netrukus duos teigiamu vaisių, 
tačiau kautynės fronte retkančiais būna 
labai aršios, daugiausia vietinio pobūd
žio. Antradienio susitikime Panmunjon, 
komunistų ir alijantų delegatai posėd
žiavo tiktai 25 sekundes. Po to alijantų 
delegatai pareiškė, kad jie neturi nieko 
ką pasakyti išskyrus, kad “posėdis” buvo 
“serious and important”.

antradienis. Iš čia 
pirmosios hidrogeno 
bus atlikti rugsėjo

JERUSALEM, antradienis. Prane
šama, kad kautynėms paruošti daliniai 
patruliuoja Nazareth gatvėse po to kaip 
įvyko susidūrimas tarp musolmonų ir 
graikų katalikų skautų. Per susidūrimą 
penki asmenys sužeisti.

NEW YORK. Gen. Eisenhower pasi
traukė iš Europos armijos viršininko 
pareigų ir pradės veikti politinėje srityje 
dėl kandidato į presidentus. Stipriausias 
šiuo metu Eisenhower varžovas yra sen. 
Taft.

PARIS, 
užtrauki 4

BONN.
jantams naujus reikalavimus: V. Vokie
tija turi gauti teise gaminti ginklus, 
alijantų okupacinės ajėgos turi 
būti sumažintos ir okupacija baigta, 
Šitie reikalavimai patiekti vokiečių daly
vavime V. Europos gynybos plane. Sitų 
reikalavimų akyvaizdoje vienas alijantų 
karininkas pareiškė, kad mes nusilei- 
džiame vokiečiams vieną colį, tai vokie
čiai tuojau pareikalauja visos mylios.

TOKIO. Gen. Van Fleet pareiškė, kad 
komunistai yra labai susilpninti po 
vienų metų kautynių. Per tą laiką 
komunistai vartojo “masių”, o mes 
“ugnies” stretegiją. Komunistai turi 
apie 530.699. nuostolių žmonėmis, ali- 
jantai tiktai 66.000.

BELGRADE. Maršalas Tito pareiškė, 
kad jugoslavai pasirinks geriau karą, 
negu perneš neteisingą Triesto klausimo 
išsprendimą Jugoslavijos atžvilgiu.

nais. Visi šie dalykai turi būti žmogui t 
savi, visus juos jis turi globoti, jiems ] 
skirti savo laiko ir savo lėšų. Tremtiniai ; 
padarytų didelę klaidą, laikydami save 1 
lietuviais viduje, bet nesirūpindami i 
regimomis lietuviškumo apraiškomis, i 
Mūsų tautybė mirs, jei mes leisime su- 1 
nykti mūsų kultūrai ir mūsų bendruo- < 
menei, šie dalykai yra tautos dvasios i 
apraiškos. Būdamos gajos, jos žadina i 
bei palaiko ir mūsų vidų. Todėl tautinis < 

apsisprendimą turi tūti lydimas tiesiog 

troškulio visam, kas tik yra lietuviška. 
Nesakykime, kad mes nesukuriame am
žinų vertybių ar pasaulinio masto vei
kalų, nustebinančių žmoniją. Lietu
viškąsias vertybes puoselėti mes turime 
ne todėl, kad jos yra aukštesnės už kitų 
tautų, bet todėl, kad jos yra mums’savos. 
Gali jos būti net menkesnėse už sveti
mąsias (is tikro tačiau nei mūsų mokslas, 
nei mūsų menas, nei mūsų visuomeninės 
organizacijos neatsilieka nuo svetimųjų), 

p (nukelta į 4 pusi.)

12-0, 6 mėn. £1-4-0, metams £2-8-1). 
Anglijoje ir Kanadoje kaina ta 
pati, J.A.Valstybėse metams 8 dole
riai.
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Nr. 162. Ketvirtieji Metai
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Prancūzijos vyriausybė nori 
bilijonų frankų pasko ią.
Dr. Adeneuer patiekė ali-

MINI VOKIŠKOSIOS 
KLAIPĖDOS 700 m.

SUKAKTI
Šiemet rugpiūčio 2 d. Klaipėdos krašto 

vokiečiai Hamburge minės 700 m. su
kaktį, kai buvo įkurtas vokiškasis Klai
pėdos miestas, “pats seniausiasis iš visų 
Rytprūsių miestų”, kaip kad pastebi “Das 
Ostpreussenblatt” (1952.2.5). Pačios 
iškilmės numatytos pradėti šešstadienį 
13.30 vai. Hamburgo muzikos salėj, K. 
Mucko aikštėj, kur didelis orkestras 
atliks Eriko Hannighowerio sukurtą ir 
Alfredo Brusto sukomponuotą “Klaipėdos 
šauksmą”, kurio melodiją jis sakosi 
suradęs vokiečių ordino bažnyčios bokšte 
Tilžėje. Iš to bokšto jis “žvelgęs į tuo 
tuo metu per Nemuną nuo jo atkirstą 
Klaipėdos krašta ir savo karčius išgy
venimus Išreiškęs muzikos kalba”. Ta 
proga kalbės valst. sekret. Dr. O. Schrei- 
beris (buv. direktorijos pirmininkas), 
taip pat paskutinis burmistras Dr. 
Brindlingeris. Vakare Plentuose ir 
Blemene bus sueigos, pasirodymai scenoj 
ir t.t. Sekmadienį, rugpiūčio 3 d., visoje 
V. Vokietijoje bus minima “tėviškės 
diena”, kurios svarbiausią punktą Ham
burge taip tik ir sudarys minimosios 
“vokiškojo Klaipėdos miesto 700 m. 
įkūrimo iškilmės”, čia žodį tars vad. 
“Klaipėdiečių darbo bendruomenės” pir
mininkas D. Meyeris, pamaldas atlaikys 
paskutinis evangelikų gen. superinten
dentas Oberigneris, kalbas pasakys 
vyriausybės ir Hamburgo miesto atstovai, 
o Rytprūsių bendruomenės vardu žodį 
tars Dr. Gille. Apie lietuviškąją Klai
pėdą, buvusią ir prieš vokiškojo Klai
pėdos miesto įkūrimą, bėgti niekur’ na- 
minima — lyg jos tarytum visai nebūtų 
buvę.

NAUJI LIETUVOS 
KOMISARAI

Vyr. Lietuvos Sovieto nutarimu LSSR 
ginkluotu pajėgų ministerija jau pava
dinta aiškesniu vardu: karo ministerija.

Tuo nutarimu pakeistas ir Sovietinės 
Lietuvos konstitucijos 48 straipsnio 
tekstas. Naujais sovietiniais Lietuvos 
ministeriais pagal “ukazus” paskirti: 
žuvų pramonės — Maušos sūnus Elijo- 
šius Bilevičius, vietos pramonės — Vacį. 
Boreika, kultūriniu-švietimo įstaigų rei
kalais rūpintis prie sovietinio Ministerių 
Tarybos Komiteto pirmininkų — Vyt. . 
Girdžius, teisingumo ministerių — Alb. 
Likas.

MINIMI TAUTOS 
IŠDAVIKAI

— “Didvyriškų lietuvių revoliucionie
rių atminimui” — tokia antrašte sovie
tinių okupantų organas “Sov. Litva” 
N.303/51 įsidėjo per 5 skiltis A. 
Sniečkaus straipsnį apie sušaudytuosius 
kom. vadus K. Požėlą, J. Greifenbergerį, 
K. Giedrį ir R. Carnyj. Jie buvę, anot 
Sniečaus, “nužudyti smetoninių fašis
tų”, kaip kovotojai “už sovietine valdžia”, 
Tačiau atsakomybė už tai krintanti — 
“visų spalvų buržuaziniams nacionalis
tams”. Straipsny pilna Stalino citatų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai liečiančių Lie
tuvą, kuri stengiamasi atvaizduoti kuo 
tamsiausiomis spalvomis. “Tiesioginiai 
1926 m. gruodžio 17 dienos perversmo 
įkvėpėjai ir organizatoriai buvo ameri- 
koniški-angliški imperialistai. Fašistinį 
perversmą įvykdžiusiems tautininkams 
padėjo visos buržuazinės partijos — 
krikščionys demokratai, liaudininkai, so- 
cialdemoratai ir kt.”, skelbia “S.L.” skil
tyse A. Sniečkus. Dar daugiau — taip 
prievarta mokomas ir visus Lietuvos 
jaunimas. Atsieit, Sniečkaus logika, so
cialdemokratai, Ii udininkai ir kt. darė 
perversmą patys prieš save . . . Bjau
riausi burnojimai ir bolševikiški tiesos 
iškraipymai eina perdėm. Girdi, “hit
lerinės okupancijos metai galutinai 
nuplėšė kaukes nuo visų buržuazinių 
nacionalistų veidų . . . Visi tie griniai, 
bieliniai ir kairiai, kurie per tiek' metų 
apgaudinėjo lietuvių tautą ir žaidė 
“demokratus”, suglaudė eiles prieš Sov. 
Lietuvą, išdavikiškai palaikydami voki
škų okupantų užmačias. . . .”

Nieks iš tikro tiek nepalaikė hitlerinių 
okupantų, kiek pats Stalinas ir Molo
tovas, sudarydami su Hitleriu Lietuvos 
“dalyboms” garsiąją slaptą sutartį. O 
Sneickui net nacių koncentracijos stovyklų 
krematoriumuose sudegintieji mūsų 
rezistencijos veikėjai taip pat “palaikė 
hitlerinius okupantus”. “Palaikė’’ juos 
ir Sniečkaus motina, mirusi Vowietijoj, 
kadangi su kitais giminėmis pabėgo nuo 
sūnaus su rusiškais durtuvais įvesto Lie
tuvoje bolševikinio “rojaus”. Straipnsis 
baigiamas išvada, kad, girdi, “L’ietuva 
tapo sovietine ir tokia bus amžinai”. 4 
komunarų vardu Vilniaus istorinis-revo- 
liucinis muziejus buvo suruošęs jų vardo 
parodą. Paroda buvo taip pat išstatyta 
rusų dramos teatre, pramonės įmonėse 
ir Vilniaus mokyklose. Taip pat buvo 
suruoštas “gedulingas posėdis”.

&
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Kaip vokiečiai domisi Europos Rytais
pažįsta, kaip visai teisingai pastebi tas 
pats “Christ und Welt”, nė Vatikanas, 
prie kurio reziduoja lenkų emigrac. 
vyriausybės Londone atstovas K. Papėe, 
taip pat ir Lietuva ten turi savo pilna* 
teisų atstovą.

Specialiai Rytų problemoms, o jpač 
Voietijos Rytų, negrinėti vokiečiai vis 
dar nėra atsisakę minties turėti atskira 
Rytų Vokiečių Un-tą. Vokiečių Evan
gelikų Spaudos Tarnybos žiniomis, jis 
savo darbą turės pradėti prie Bambergo 
un-to s.m. žiemos semestre. Iš 900 vokie
čių tremtinių profesorių pasirinkti rei
kalingus dėstytojus nebus sunku. Be 
kitų dalykų numatyta dėstyti slavų albas, 
tai‘> pat Pabaltijo valstybių istoriją, 
kurią sies su prieš ir poistorinių laikų 
Rytų Prūsų isterija. Jei toks un-tas 
nevirstų realybe, tai tat nereiškia, jog 
tokių organizuotų mokslinių studijų 
mintis būtų visai palaidota. Priešingai, 
ji būtų dar daugiau suintensyvinta, o 
pats studijinis darbas paskirstytas tarp 
visos eilės kitų un-tų, ypač jį koncentruo
jant Marburge Herderio institute, Gottin- 

I gene ir prie Bambergo un-to. Toks Got- 
ii-1 tingeno un-tas pasiryžęs pravesti “Kara-

Sekant tiek vokiečių spaudą, tiek ypač 
jų pabėgėlių ar tremtinių sąjūdį ir jų 
laikraščius, tenka konstatuoti, jog Vokie
tijoj šiuo metu pastebimas nepaprastai 
didelis domėjimasis Rytų problemomis. 
J jų studijų ir tyrinėjamuosius darbus 
įtraukiami vis platesni sluogsniai ir vis 
Slaugiau specialistų. Kadangi tos pro
blemos tiesiogiai ar netiesficjjtiai taip 
pat paliečia ir lietuviams rūpimuosius 
klausimus, ypač dabar, kai vėl iš naujo 
iškeltas Vokietijos taikos konferencijos 
sušaukimo reikalas, todėl čia šį kartą ir 
duodame kiek platėlesnę to. dalyko 
apžvalgą.

Rytų problemomis domisi ne tik vieni 
vokiečiai, štai Prancūzų centrinė ištaiga, 
studijuojanti Vokietijos problemas, 
leidžia savą žurnalą, pavadintą “Vokie
čių studijų centrines sąsiuviniai”. Pir
mojo numerio svarbiausiąjį vedamąjį 
sudarė germanisto Edmundo Vermeil 
studija “Nacionalsocializmas ir vokiečių 
kultūra”. Centrinę remia prancūzų 
ankstasis komisaras Vokietijai ir gen. 
štabas; jos vyr. būstinė yra štrasburge, 
o jai vadovauja prof. Piettre. „ w

Būdinges šiuo atžvilgiu ir rusų emi-1 tingeno un-tas pasiryžęs pravesti “Kara- 
grantų žodis, kaip kad jį parduoda i liaučiaus un-to savaitę”, šiemet darbą 
“Christ und Welt”. Nurodydamas, I visa apimtimi pradėti taip pat Lūne-
kuriam tikslui 800.000 rusų per 2-jį karą Į burg? įsteigta “Vokietijos šiaurės Rytų 
kovojo su vokiečiais prieš bolševizmą ir Akademija ’, kuriai vaduovauja prof. M. 
kad šiandieninė Sovietų valstybė yra jau | H. Bohmas, kuri daugiau veiks evan- 
seniai atgyvenusi senybė, o jie patys —j gelikų akademijų pavyzdžiu, arba — dar 
esą ateities revoliucininkai, laikraštis tiksliau — panašiai, (kaip kad veikė gar- 
vieno 1950 m. pabėgusio Sovietų pa- j šioji Platono akademija Atėnuose. Toji 
siuntinybės tarnautojo lūpomis sako: • • •- “ • • >
“Teisingai, Karaliaučius yra labai 
gražus miestas, bet mes, rusai, ten ne
turime ko ieškoti”. Tačiau, iš kitos 
pusės, jie, net nesikišdami į ginčą dėl 
vokiečių užs reik, vicem. prof. Hallsteino 
posaikio, neatsargiai išsitarto JAV žur
nalistams, dėl kurio dabar jį taip puola 
opozicija, vis dėlto gina neseniai Mun
chene pradėjusio eiti naujo rusų lai
kraščio tezę, kad “Europą jie supranta 
nuo Gibraldaro iki Vladivostoko”. Net 
ir pats vokiečių prezid. Heussas, vokie
čių telegramų agentūros žiniomis, yra no 
viena proga paskelbęs kad net ir pats 
Kantas su savo šviesa spindėjęs visam 
pasauliui ne iš Kaliningrado, bet iš Kara
liaučiaus. Tas miestas toks buvo, toks 
ir liks. Tokia yra Karaliaučiaus kate
dros varpų visus vokiečius įspėjanti

30.000 žibančių paveikslų, 50.000 nega
tyvų, apie 50.000 tomų biblioteką ir kt. 
Jis neužmiršta ir Vokietijos Rytų — ir 
čia darbas dirbamas atsidėjus.

Plačių planų turi ir vad. Rytų^ insti
tutas Munchene. Sėkmingai reiškiasi 
taip pat prie laisvojo Berlyno un-to 
atidarytas Rytų Europos up-tas. Stei
giamam Rytų Vokietijos un-tui susi
dūrus su visa eile praktinių sunkumų, 
faktiškai, daug darbo pats nudirbti 
pasiėmė vietoj Karaliaučiaus Alberto 
un-to Jurgio-Augusto un-tas Gottingene. 
Tačiau tikrojo Karaliau-iaus un-tui 
krikštatėvio dar tebeiešoma.

Iš buv. Vokietijos Rytų sričių visi 
archyvai su gimimo metrikais ir kt. 
asmens žiniomis yra sutelkti Berlyne, 
Hamburge ir Hannovery. Jau vieną 
priesaika patvirtintais pareiškimais nesi
tenkinama, bet stengiamasi susekti tikrą 
kilmę ir statusą iš originalų.

Patys pabėgėliai ir vok. tremtiniai 
susibūrę įvad. “Tremtinių vokiečių są
jungą”, vadovaujami Katherio, sakosi 
tol nenurimsią, oi prarastosios srytys 
Rytuose bus jiems vėl grąžintos. Kan
cleris Adenaueris užtikrino tiek juos, 
tiek vokiečių visuomenę, kad jo 
vyriausybė visa darys, jog prarastosios 
Rytų sritys vėl būtų grąžintos Vokietijai. 
Kaip kad praneša “N. Zeitung”, R.
Europos studijų darbas bus dar daugiau 
suintensyvintas. Tai padaryti Vokiečių 
Draugijos Rytų Europai Tyrinėti vady- 
vybę pareikalavo taip pat Marburge 
susirinkę iš Vokietijos, Berlyno miesto 
ir Austrijos 120 pasižymėjusių Rytų 
Europos tyrinėtojų ir mokslininkų. Kelių 
tomų “Rytų vadovėlį” paruošė Dr. W. 
Markert as iš Gotti ngeno. Pats moks
linis is Rytų Europos studijų darbas ar 
ti ne daugiausia šiuo metu yra sukon
centruotas prie Marburgo un-to ir Got- 
tingeno vad. “Arbeitskreis”. Rytų 
Vokietijos kultūrinėms vertybėms gel
bėti Dortmunde įrengtas tautotyros 
archyvas, kuriam vadovauja vietos Peda- 
gog. Akademijos doc. A. Perlickas. 
Celėje buvo įsteigta “Vokietijos Rytų 
Kultūrinė Sąjunga”, kurios pirmininkas 
rektorius Fiedleris iškilmingai pareiškė, 
jog “Rytų kraštas yra visų vokiečių 
žemė”. Sąjungos rūpestis — ją vėl 
atgauti Vokietijai ir visai Europai'. Rytų 
Vokietijos problemos nagrinėiamos net 

... , .vokiečių mokyklose Čilėje, kurios susisie-
Wiesbadena iškvietė 230 sąstato Romos! kia su vad. “Gottinger Arbeitskreis”, 

urus varpų visus vuKiecius {spėjanti operą, ruošia persų ir alzyrų meno paro- • duodančiu šiuo reikalu visiems svarbiau- 
gaudimo prasmė. Neužmirštama ir Lie- das, duoda patarimų emigrantams, etc. sias direktyvas.
tuva: jai padarytosios skriaudos nepri-IJo rinkinius sudaro 40.000 diapozityvų, | -----------

BOLŠEVIKU LAIVYNAS 
IR BOMBONEŠIAI

šveicarų laikraštis “Wochenzeitung” 
Nr. 37 paduoda žinių apie sovietų lai
vyną.

1950 m. buvo pirmą kartą sukurta 
nepriklausoma nuo karo ministerijos 
jūrų karo laivyno ministerija, o jai va
dovauti buvo pavesta viceadmir. Kuzne- 
covui, pareito karo metu buV. laivyno 
komisarui. Jo tezė: su vienu povande
niniu laivynu — karo nelaimėsi. O ligi 
tol Sovietų didžiausias dėmesys buvo 
kaip tik ir skiriamas povandeniniams lai
vams. Baud. laivynas turi per 350-370 
pov. laivų, iš kurių žymi dalis — nau
jausios statybos, galį po vandeniu plaukti 
po 15 mazgų ir veikti plačiu spinduliu. 
Jų 135 veikia Baltijos jūroje, 110 — 
Rytų Azijoje, o likusieji — Juodojoje 
jūroje. Per kelerius metus tas skaičius 
pasieks 1.000. Pastaruoju laiku Sovietai 

IS KARO PASLAPČIŲ
1944 metų rugsėjo 26 naktį trys vyrai 

parašiutais nusileido į Monte Mottarone, 
arti Ortą ežero krantų Italijos Alpėse.

...... ____ _________ ______________  Tai buvo priešo žemė, nes vokiečiai dai
ypač skubiai stato Kirovo klasės 10.000 kovojo prieš aliantus 160 km į pietus, 
brt. kreiserius, kurie gali plaukti po 35 Jų uždavinys buvo prižiūrėti aliantų 
mazgus ir kurių 12 jau yra apyvartoje, parašiutais nuleidžiamų ginklų dalinimą
ir 3 didžiulius kovos laivus po 35.000 
tonų: “Sovieckij Sojuz”, “Strana Sovie- 
tov” ir “Sov. Uraina”. Tuo būdu Sovietai 
veikiai virs labai pavojinga Vakarams 
jūros valstybe, nesigailinčiu tam tikslui 
jokių išlaidų. Tvirtinimą, kad Sovietų 
laivynas yra nežymus, sugriauna pas
kutiniai duomenys.

Šiuo metu naujasis bombonešis TUG- 
75 yra pradedamas gaminti masiniai ir 
amerikiečiai jaučia, ad netruks ateiti 
laikas, kai jų pramonės centrai ar dide
snieji miestai turės gyventi nuolatinėje 
baimėje.

“Flying” patiektos žinios yra pasiųstos 
iš visiškai patikimų šaltinių ir tai 
amerikiečių nerimą dar labau didina.

TUG-75 svarbesniosios detalės yra 
šios: sparnų ilgis 200 pėdų, svoris, apy
tikris.— 350.000 sv., greitis 36.000 pėdų 
aukštyje — 560 mylių per vai., jūros 
lygyje 645 m. per vai. gali nuskristi 
7.000 mylių ir turi veikimo radiusą 3.00 
mylių.

{domi yra šio lėktuvo atsiradimo 
istorija. Rusija niekada per daug never
tino tolimojo skridimo bombonešių ir 
juokėsi iš vakariečių pastangų, strate
giniu bombardavimu palaužti vokiečių 
atsparumą. Tačiau šio karo eigoje rusai 
savo nuomonę pakeitė. Pirmiausia kelios 
amerikiečių “oro tvirtovės” B 29, karo 
su japonais metu, buvo priverstos nusi
leisti Sibire. Rusams tai buvo puikiau
sia proga susipažinti su šių lėktuvų 
gamybos detalėmis. Vėliau, užėmę dalį 
Vokietijos, rusai savo akimis pamatė ir 
įsitikino, ką gali padaryti planingas 
strateginis bombardavimas. Ir, paga
liau, atominei bombai panaudoti reikia 
galingų toli skrendančių ir greitų bom
bonešių, kurie galėtų ją nugabenti į 
pačias opiausias vietas priešo teritorijoje.

Dėl šių priežasčių tuojau po karo rusai 
suformavo tolimo veikimo aviaciją 
(ADD). Jai vadovauti buvo paskirtas 
oro maršalas A. J. Golovanovas. Iš 
karto Golovanovo aviacija buvo aprū- < 
Sįnta rusų gamybos oro tvirtovėmis i 
B29, bet jos netiko atominei bombai . 
gabenti. Golovanovas tuojau susirado 1

dva- 
Jos 

“pa- 
pat 
eilę

akademija, “nepaisant vokiečiams pada
rytos skriaudos — ištremiant 15 mili
jonų vokiečių”, kaip kad pastebi “Ost- 
deutsche Zeitung’’, Rytų Vokiečius 
siškai jungs su visa Vak. Europa, 
keliu eina ir Flensburge įsteigta 
šieno kraštų akademija”. Taip 
atsidėjus rūpinamasi kurti visą 
institutų, tarp jų ypač sėkmingai veikia 
“institutas su užsieniu santykiams skai- 
tinti” Stuttgarte. Minimojo instituto 
gen. sekretorius yra Dr. Fr. Thierfąl- 
deris ligi 1937 m. ėjęs Vokiečių Aka
demijos gen. sekretoriaus pareigas 
Munchene. Institut uždavinys — keistis 
su užsieniu dvasiniais turtais, pvz., 
pasiųs į Ispaniją 65 žmonių simf. 
orkestrą, į Stuttgartą, Muncheną ir 

rusų aviacijos konstruktorių patriarchų 
gen. Įeit. A. N. Tupolevą, kuris 
kaip aviacijos konstruktorius sukon 
“Maxim Gorky”. Kari) pradžioj Tupo- 
levas buvo “nemalonėje”, bet kai vokie
čių Ju 88 užviešpatavo rusų padange. 
Tupolevas buvo “iškastas” ir sukon- 
struavo Tu 2, kuris karo metu buvo 
rusų pasididžiavimas. Vėliau Topolevas 
dar pagamino B29 opijų — Tu 71 ir 
Tu 4.

Golovanovas surado ir jam pagel- 
bininką garsųjį rusų matematią ir 
inžinierių M. I. Gurevičių (G ir MIG 
15). Šių dviejų vyrų pastangomis ir 
buvo sukonstruotas TuG 75.

) partizanams, kurie užnugary kovojo prieš
• vokiečius. Mat, aliantų vadovybė su pa- 
i grindų įtarė, kad komunistų partizanų 
i grupės ginklus naudojo prieš partizanus 
i nekomunistus, o ne prieš vokiečius. Buvo 
į taip pat įtariama kad jie slėpė ginklus, 
■ kad po karo galėtų juos panaudoti Itali

jos nekomunistinei vyriausybei nuversti.
Icardi ir LoDolce itališkai kalbėjo

• gerai. Holohan nemokėjo nė vieno žo- 
, džio. Icardi ir LoDolce šoko su vietinė

mis mergaitėmis, kad “sumedžiotu dau
giau žinių”, bet Holohan į ta susibrolia
vimą žiurėjo kreivai. Apsirengęs, kaip 
kaimietis, Icardi laugelį valandų kelia
vo vokiečių sunkvežimiais, krės damas su 
vokiečių kareiviais juokus. Holohan to
kios drąsos nepagyrė. Nuomonių išsis
kyrimas, kurį; sukėlė šitas smulkmenos, 
dar padidėjo, kai Holohan įsakė neduo
ti daugiau ginklų komunistams, kurių 
viršininkas buvo tūlas “kapitonas Ciro”. 
Toks Holohano patvarkymas iššaukė 
“kapitono Ciro” pyktį, kuriam visai ne
rūpėjo kovoti prieš vokiečius, o tik pa
ruošti komunistus pokarinės Italijos 
tvarkymui.

Icardi, visai nesidomėdamas politika, 
norėjo bendradarbiauti su tos srities 
stipriausiu kovos vientu — komunis
tais. Kai išgirdo, kad “Ciro” daugiau 
negaus parašiutais nuleistų ginklų, jis 
pasakė: “Tur.tume nusikratyti šituo- 
mergvaikiu” (Holohan).

Tų pačių metų gruodžio mėn. Holohan 
pražuvo. Icardi ir LoDolce pranešė per 
radio, kad majoras Holohan žuvo vokie
čių puolimo ant jų būstinės metu. Po 
to komunistai gavo labai daug ginklų, 
kurie, prašant Icardi, buvo nuleisti pa
rašiutais. Kai amerikiečiai užėmė tą 
vietovę, pradėjo tirti Holohan mirties 
priežastis, bet be pasėkų.

Neseniai paaiškėjo, kad majoras. Ho
lohan buvo komunistų nužudytas. Jo 
kūnas buvo rastas ežere ir parvežtas į 
JAV-bes palaidoti.

Italijos valdžia pranešė, kad tame nu- 1 
sikaltime dalyvavę italai komunistai , 
bus teisiami. Ji taip pat paprašė, kad 
JAV-bės išuodotų Icardi ir LoDolce Ita
lijos tesmui. i

Ryšium su Nato konferencija Lisabo
noj gen. Franco brolis Nicola pareiškė 
samprotavimų, kad nors šiuo metu Vak. 
Europai ir negresia tiesioginis Sovietų 
puolimas, tačiau niekam nepaslaptis, kati 
Stalinas stengiasi sudaryti vieno mil. pa
rašiutininkų armiją,, kuri tučtuojau pul
tų D. Britaniją ir Ispaniją. Ispanų žinio
mis, Sov. Sąjunga jau ir oro apsiginkla
vimu pralenkia JAV. Todėl ispanai no
rėtų, kad būtų užmirštos praeities klai
dos ir tiek D. Britanija, tiek ir Ispanija 
bendrai aptartų gynybos planus. Ir iš 
tikro, ispanai j karaliaus Jurgio VI lai
dotuves pasiuntė ne tik savo užs. reik, 
min. Artajo, bet ir tris savo kariuomenės 
skyrių šefus, kurie paskui liko Londone 
vesti slaptų derybų, o marš. Montgomery 
buvo pakviestas apžiūrėti įtvirtinimų 
Pirėnuose.

AR IŠTIRPS AMŽINAS 
SNIEGAS

Nuo 19a. galo musų žemė vis labiau 
šyla, tartum butų įskriejus į šiltas oro 
sroves. Moksliškai jau įrodyta, kad 
Špichbergenas, Grenlandas, šiaurės 
Sibiras ir šiaurinė Kanada atšilo. Gal 
tai yra laikinis reiškinys, kuris kartas 
nuo karto pasikartoja. O gal ateina 
naujas žemės periodas, oks buvo proi- 
storiniais laikais, ir gal visai nutirps 
amžinas sniegas.

žmogus užkariavo žemę pamažu. Iš 
šiltų sričių jis kopė į šiaurę. Tai daryti 
vertė ir nuolatinis žmonijos augimas.

20 amržiuje gyvenamasis žemės plotas 
labai sutirštėjo. žmonėms pasidarė 
beveik ankšta. Politikai ir mokslininkai 
varto žemėlapius ir tyrinėja, kur reiks 
žmogų įkurdinti. Galvojama, kaip 
Saharos dykumą paversti žaliuojančiu 
sodu. O jei šiaurės ašigalio ledai nuo
latos mažėja, kaip dabar kad mažėja, 
tai dar mūsų amžiaus žmonės suryengs 
“koncentruotą puolimą” ir ji apgyvens. 
Technika žada daug visokių patogumų 
ir priemonių įveikti šalčio ir sniego liku
čius. Iš po ledo iškils nauji plotai, 
apdengti mamuto kaulais, dideliais 
briliantais, deimantais. žemėje hus 
didžiausi klodai anglies. Ir godžios 
žmogaus rankos griebs juos, eksplotuos 
ir statys miestus. Bet ar bus jis laimin
gesnis už tuos šiaurės gyventojus, eski
mus ir lapius, kurie nulekia šunimis 
pakintytomis ’ rogėmis ir nežino nei 
miestų nei pinigo aistros?

žmogus veržiasi, nes atėjo laikas užka
riauti žemę, veržiasi į laimę, bet ji slysta. 
Ir nors šiaurės ašigalis yra ateities 
žemė, bet ji bus pažymėta vargo ir 
ašarom p'< laistyta. A.D.

Amerikoje priskaičiuojama 1700 rūsių 
valgomų grybų.

Ši brutali komunistų afera — o to
kių buvo ne viena — pauškina, iš kur 
Italijos ir Prancūzijos komunistai turi 
ištisus slaptus sandėlius ginklų, taip 
kad tų rastų policija per visą eilę me
tų dar nespėjo jų bent didesnės dalies 
surankioti.

IS PREZIDENTO 
TRUMANO DIENORAŠČIO

Neseniai pasirodė spaudoje prezidento 
Trumano dienoraštis išleistas ir sutvar
kytas William Hillmann. Autoriui 
prezidentas leido laisvai naudotis jo 
privatiniais rastais ir dienoraščiu. Au
torius pasinaudojo tuo, kas jam atrodė 
yra naudinga. Štai kelios ištraukos

1945 m. liepos men. 7d. prezidentas 
vykdamas į Potsdamo konferenciją 
užrašė dienoraštyje:

Aš darau šitą kelionę, kad laimėti 
taiką ir duoti pagalbą karo iškenkin- 
tiems žmonėms. Aš nieko nepraleisiu, 
kad šito nelaimčiau ir padarysiu viską, 
tam laimėti.

Potsdamas liepos 19d.
Stalinas atvyko viena diena vėliau. 

Skelbiama, kad jis nesijaučia sveikai. 
Vos tik atvykęs jis pakvietė mane pietų 
su Molotovu, Višinskiu ir Pavlov. Mes 
turėjome labai malonę »konferenčiją, 
malonioji atmosferoje. Stalinas priminė 
Jaltos susitarimus ir pareiškė norą 
įstoti į karą su Japonija sekanti menesį.

Potsdamas rugpjūčio 5d. (1945).
Turėjome pietus su Bi‘i tani jos* kara

liumi Jurgiu VI. Jis yra labai malonus 
žmogus. Jis ypatingai domėjosi kon
ferencijos eiga ir dabartine padėtimi. Po 
to jis parodė savo naują kardą, kuris 
buvo labai sunkus, bet karalius skun
dėsi, kad negerai kabo ant diržo.

Rugpjūčio 10d.
Mokslininkai rengiasi paskelbti tam 

tikras atominės bombos detales. Papie
tavau prie savo stalo. Čia atėjo 
japonų kapituliacijos pranešimas su tam 
tikromis sąlygomis. Kabineto posėdyje 
nutarta, kad kapitulacija turi būti be 
jokių sąlygų japonams.

Rugsėjo 19d.
Šiandien p.N net visą valandą kalbėjo 

man, kad aš turiu laikytis “kairės” kada 
kongresas ne turi sesijos ir laikytis 
“dešinės” kada kongresas turi sesiją. 
Esą taip darė prezidentas Roosevelt. Jis 
nie kada ieleisdavo žinoti ką padarė jo 
“dešinioji” ir “kairioji” ranka. Jis yra 
tikras taikos šalininkas, kuris nori kuo 
greičiausios armijos demobilizacijos. Jis 
siūlo perduoti visas atomo paslaptis 
Rusijai. Aš negaliu suprasti tokio 
svajotojo, kaip šitas. (Tas p.X, spėja 
amerikiečių spauda, yra Mr. Henry 
Wallace.)

. . . Mes pasiruošė pulti Japonija su 
milijonais vyrų arnpja. Tačiau jeigu 
bus naudojama atominė bomba, tai mes 
sutaupysime mažiausia apie ketvirtadalį 
milijono vyru gyvybių, o japonai gal būt 
apie milijoną.

As esu pavargęs su Sovietais. Keista, 
kad rusai supranta tik vieną kalbą ir 
tik apie viena dalyką jie nuolat klausi
nėja; “Kiek jūs turite divizijų?”

Man teko atleisti eilę U.S.A, reik
šmingų asmenų, kurie buvo per dideli 
savo užtinantiems postams. Prezidentas 
Trumanas rašų damas apie generolus 
pastebi, kad didžiausias iš gen. yra O. 
Bradley. Būdinga, kad jis nei puse 
žodžio neužsimena apie Eisenhoverj arba 
MacArthur.

: NE VISOS TAIP GYVENA
1 Belgijos karalaitė Stefa apie savo 
i kūdikystę štai ką rašo:

—Mes, Belgijos karaliaus vaikai, ne- 
• buvome auklėjami nei smagumuose, nei 
J pertekliuje ar prabangoje, bet kaip pa- 
‘ prasti liaudies vaikai, be jokių reika- 
’ iavimu. Mano motina visų pirma norėjo 
! savo dukteris gerai išlavanti. Ji mus 

auklėjo krikčioniškai, kad turėtume stip
rų būdą išpildytume pareigas ir išigy- 
tume nepajudinamą tikėjimą.

Jau nuo septintų savo amžiaus metų 
turėdavom keltis vasarą penktą valandą 
žiema — šeštą.

Kad mes užsigrūdintume, žiema-vasarą 
miegamojo langai būdavo visuomet at
viri. Prisimenu, kaip kartais ryte būda
vo užšalęs prausiamajame inde vanduo. 
Jokia tarnaitė neatnešdavo šilto vandens. 
Tik paprastai sakydavo, kad lediniu van
deniu praustis, nors ir nemalonu, bet yra 
labai sveika.

Apsirengusios, pačios turėjome paklo
ti lovas ir sutvarkyti kambarį. Tada 
klaupdavome prie mažo namų altorėlio 
ir balsu kalbėdavome rymetines maldas. 
Nuėjus pasveikinti tėvus, jau rasdavome 
juos pusryčiaujant. Čia būdavo vaisių, 
šokolado, pyrago. Bet mes-vaikai tų 
skanumynų mažai gaudavom. Pusry
čiams mums duodavo pieno ir sumuštinių.

Puse devynių jau sėdėdavom prie ra
šomojo stalo. Žiemą čia nebūdavo šilta.

Sušalę pirštai dažnai negalėdavo val
dyti plunksnos. Kiekvienas langvapėdis- 
gumas ar nepaklusnumas buvo griežtai 
baudžiamas. Joks nepasitenkinimas ar 
ašaros negalėjo pakeisti mano motinos 
nusistatymo. Prie stalo mes nieko nega
lėjom pageidauti, bet turėjome ramiai 
priimti, ką mums pasiūlydavo. Saldumy
nų retai tegaudavome. Visa darbo die
na buvo tiksliai sutvarkyta. Laisvalai
kio metu draugiškai būdavome pratina
mos prie saves susivaldymo nuo perdėto 
iššiblaskymo.

Apie Olandijos karalaite, Vilhelmina 
biografas panašiai rašo:

—Desimaties metų mergaitė turėjo ga
na daug mokytis. Bet “mažoji karalaitė” 
labiau mėgo lėles negu knygas. Kartą 
ji savo “mieliesiems Olandams ’ paraše 
laišką ir labai skundėsi, kad ių i’aunoji 
karalaitė privalo tik kitų klausyti ir 
mokytis.

Kada paštas Ši savotišką laišką nusiun
tė pačiai karalienei, ši pasikvietė savo 
dukrelę ir griežtai uždraudė apie “savo 
pareigas” skustis.
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Weekly News In English.
ANGLU KALBOS 

PAMOKOS VELTUI
Anglų kalbos pamokos yra duodamos 

laisvai visiems, kurie atvyko į Australiją 
ir nori mokintis anglų kalbos. Jiegu jūs 
turite draugų galite ir jiems pasakyti, 
kad anglų kalbos pomokos yra prieinamos 
visiems veltui.

Klasėje ruošiamos paskaitos visur, kur 
atsiranda ne mažiau šeši asmenys. Tokiu 
būdu būna laikomos dvi pamokos sav
aitgaliais. Mokymuisi knygos suteikia
mos veltui, lankymas šių pamokų yra 
lengviausias būdas išmokti anglų kalbą.

Korespondenciniu būdu pamokos yra 
siunčiamos visiems , kurie neturi galim
ybės lankyti pamokas. PPamokos gaun
amos paštų. Tokiu būdu mokantis 
rašto darbus tenką siųsti nurodytu 
adresu mokytojui, kuris. ištaiso klaidas. 
Tačiau šitas būdas nėra toks geras moky
tis anglų kalbos.

Radio pamokos yra duodamos per Aus
tralijos radio stotis, kurios girdimos 
visu n Šitas būdas yra labai praktiškas 
mokytis anglų kalbos. Radio programos 
atsiučiamos veltui.

Visais aukščiau minėtais anglų kalbos 
mokymosi reikalais kreiptis šiais 
adresais:

New South Wales: The Officer-in- 
Charge, Education Department, Univer
sity Branch, University Grounds, Sydney. 
Phone MW2911.

Victoria: The Officer-in-Charge,
Migrant Education Section, University 
Grounds, Carltbn, N.3, Melbourne. Phone 
FJ1527.

Queensland: The Deputy Director- 
General of Education, Department of 
Public Instruction, Brisbane. Phone 
B1131.

South Australia: The Superintendent 
of Technical Schools, Education Depart
ment, Box 406 C, G.P.O., Adelaide. 
Phone W3271.

Western Australia: Education Depart
ment of Western Australia, Migrant 
Education Section, University of Wes
tern Australia, Nedlands. Phone BF1011.

Tasmania: Director of Education, Box 
€64E, G.P.O., Hobart. Phone 7231.

THE COMMONWEALTH OFFICE OF
5 EDUCATION, 

Box 3879 G.P.O., 
Sydney.

You may also obtain information 
about Continuation Classes and Corres
pondence Lessons from this addreses.

If you listen to a Metropolitan Station 
you will hear this broadcast every Satur
day at 1.45 p2.m.-l p.m. Country 
Stations (and Perth) broadcast the pro
gramme* at 7 aan.-7.15 a.m. There is a 
simila rprogramme every Sunday at 7.45 
a.m.-8.15 a.m. (South Australian Sta
tions at 7.15 a.m.-7.45 a.m.).

The Radio Booklets are FREE and 
contain Broadcast Programmes in the 
form of English Lessons.

“DO YOU WANT TO LEARN ENGLISH?”
Post this form to:

The Commonwealth Office of Education,
Box 3879, G.P.O., 

SYDNEY.
Please send me:

Information about the Evening Classes ...........................
Free Correspondence Lessons............................................
Free Radio Lessons............................................................

’ Surname....................................... Christian..........................
Name

Address ................................. . ..............................................
State ............................................... . ......................................
My native language is................ .........................................

KIEK DABAR TEN YRA 
LIKE SAVE LAIKANČIU 

VOKIEČIAIS?
“Ostpreussenblatt”

(1952.1.5) pažymi, jog 1950 m. rugsėjo 
13 d. statist, duomenimis visoj V. Vokie
tijoj buvo 1.234.443 Rytprūsių gyvento
jai. 1939 m. gegužės 17 d. trijose apy
gardose gyventojų skaičius siekė 2.341.- 
008, o Klaipėdos krašto 1940 m. sausio 
1 d. buvo 154.694 gyveitoiai. Taigi, 
1950 m. beliko jų V. Vokietijoj jau tik 
pusė. Lenkų ofic. telegramų agentūros 
PAP duomenimis lenkų valdomose srityse 
anapus Oderio-Neisės linijos esą dar 
C58.000 vokiečių, lenkų valdomuose 
Rytprūsiuose tarp 1945 ir 1950 m. “gavo 
Lenkijos pilietybę’’ 74.500, o rusų oku- 
puotoj Rytprūsių daly “likę jų dar 
74.300”. Tuos duomenis papildydama 
“Die Stimme” (52.2.24) rašo, jogšešeri 
lenkų valdymo metai pietinėje Rytprūsių 
daly esą tiesiog baisūs. Iš Vilniaus atga
bentieji tikrieji ir tariamieji lenkai 
(tarp jų buvo ir lietuvių. E.) išsikėlė 
kitur. Visas kraštas apleistas, ūkis 
smunka.

Ne kitaip ir rusų valdomoj šiaurinėj 
daly, kur išsyk buvo tikima padarysiant 
“Freistaat”, o vėliau Sovietų buvo galvo
jama tą sritį prijungti prie Gudų sov. 
respublikos. Ten 1946-48 m. buvo atga-

VILNIUS BEING TRANS
FORMED INTO A RUSSIAN 

CITY
The policy of denationalisation and 

russification of the city of Vilnius 
(Vilna) has been carried on ever since 
the date of the Soviet occupation of 
Lituania. Vassili Pisarev, one of the 
head Soviet officials in Lithuania, pro
claimed on Ne w Year’s Day that Vilnius 
(Vilna) must soon become a completely 
Russian city. Statues of Stalin, Lenin, 
Cerniakovski and other Russians have 
been erected in many public squares. 
Streets, museums, librariees, theatres, 
and schools have been renamed in 
honour of Soviet “herpes”. The Russian 
language and culture are being imposed 
forcibly on the inhabitants. The cap
acity of the jails has been increased and 
they now can hold two thousand more 
prisoners. Every device for tormenting 
a human being is to be found within 
their walls. The public use of the 
Lithuanian or Polish language is 
strongly discouraged.

NEW DRIVE AGAINST 
CZECHOSLOVAK 

FARMERS
The collectivization of Czechoslovak 

agriculture made little progress last 
month. The Communist administration 
blames the so-called “kulaks” or rich 
farmers for the delay. As a reprisal, 
all farmers owining more than 50 acrees 
of land were subjected to an extra tax, 
tax, amounting to 100 per cent, of the 
regular tax. All farmers, even those 
owining as little as ąve acres, are com
pelled to deliver a large quota of their 
products to the Government. The 
“Agricultural Co-operatives”, that is, 
Kolhozes, receive preferential treatment 
as far as these deliveries ar concerned. 
Individual farmers cannot purchase 
artificial fertilizer. They can buy 
rationed sugar and textiles only if they 
deliver 100 per cent, of their quota.

In order to force the farmers to join 
the collective farms and abandon their 
land, the Communist regime deprived 
them of agricultural machinees. The 
Government confiscated without com
pensation 4,000 tractors, 3,000 thresh
ing machinese, 2,000 harvesters, and 
50,000 other machines. Thus, the Com
munist regime intends to destroy com
pletely individual farming in Czecho
slovakia.

benta ir įkurdinta apie 500.000 iš Cen
trinės Rusijos ir Ukrainos kolchozininkų, 
bet iš jų iki 1947 m. rudens pie 80.000 
vėl grįžo atgal. Karaliaučiaus tvirtovės 
rajone buvo įkurdinti Pavolgio totoriai, 
kurie ypač apie Piluvą sudarė visą eilę 
gynybiniu kaimų. Pajūryje vietoj 
senųjų žvejų įkurdinti rusų žvejai nuo 
Juodųjų jūrų. 1951 m. pačiam Kara
liaučiuj gal bebuvo liką tik koks 1.000 
vokiečių, bet ir tai daugiausia atgabenti 
darbams iš kitur. Klaipėdos "krašto 
vokiečiai, — rašo laikraštis toliau, — 
buvo 1947 m. masiškai išgabenti į Rusiją. 
Pačiose miestuose beliko vos vienas kitas 
vokietis. Pats kraštas aplink Karaliau
čių net ligi Gumbinės ir Jsruties — dir
vonuoja, yra virtęs tyru. Mat. Sovietams 
pirmoj eilėj rūpi ne tiek ūkiniai, kiek 
kariniai reikalai, čia kuriamas didelis 
karinis centras. Pati Įsrutis paversta 
naujų ginlų bandymo stotimi ten ir 
Vėluvoj taip pat apmokomi Rytų zonos 
vokiečių policininkai.

Didžiausias karinių įtvirtinimų žiedas 
įrengtas pajūry iki pat Klaipėdos ir 
aplink Karaliaučių.

Aistmarėse įtaisytos 7 V ginklų stotys 
ir visa eilė radaro sto-ių, o tarn Piluvcs 
ir Klaipėdos — net 20 tvirtuvių. f tą 
sistemą įjungti taip pat aukščiau minė
tieji totorių kaimai. Pačiame Klaipėdos 
uoste įruošta povand. laivų baze su 
tinklų sistema, Pilovos kanalas pagiliu-

COMMUNIST RECRUIT
MENT FOR KOREA IN 

HUNGARY
Although the Communist Government 

of Hungary deniese having sent any 
forces to Korea, the “recruiting of volun
teers” is still in progress. Refugees who 
recently arrived in Vienna described 
methods used to enlist such volunteers 
in the small village of Koka, about 20 
miles from Budapest.

The secretary of the local Communist 
party in Koka, Stephen Horvath, had 
collected the names of about a hundred 
men who had attended secret religious 
services. These services were held in 
private homes by members of religious 
ordrs dissolved by the Government. As 
the parish priest of Koka had been 
arrested in 1949 at the instigation of 
the same Horvath, the population there
fore tried to hold “catacomb” type ser
vices.

The men who were known to have 
attended secret Masses were summoned 
by the authorities and informed' that 
the priests celebrating such services 
were foreign imperialist spies, that any
one participating in them was liable to 
severe penalties and that the only way 
out was to volunteer for the “Interna
tional Brigada” for Korea. The men 
were given 24 hours in which to think 
the matter over and choose jail or mili
tary service.

As a result, eleven men fled the vil
lage, one committed suicide, twenty-six 
refused to be drafted and were arrested, 
while sixty nlisted and were snt for 
training to a camp nar Szerencs. 
There, every “volunteer” received a 
bonus of 1500 florins (135 dollars at the 
official and 30 dollars at the unofficial 
rate) and a similar o HILvMt wrph 
rate).

MURDER OF A 
LITHUANIAN BISHOP
It has been known for some time that 

Bishop V. Boresivius of Teisiai was mur
dered by the Communists. Recent 
escapees, however, have brought detailed 
information about his death.

The Soviet security police in Lithu
ania arrested the Bishop on February 6, 
1946. He was taken to Vilnius (Vilna) 
where he was questioned for two weeks 
without interruption. He was finally 
declared guilty of “plotting against the 
government of the people and being an 
enemy of the people”. The testimony 
of the Jews to the effect that the Bishop 
had saved their lives during the Nazi 
occupation was of no avail. He was sen
tenced to death and executed. In an
nouncing the death sentence, the Com
munist judge said, “You are in our 
hands. YoYur good life is over. You 
were respected by everyone, but where 
are your friends now? We will always 
remain here, but you must die.”

The Bishop refused to acknowledge 
guilt. He said: “I am not-guilty. True, 
you are the victors to-day, but the future 
is in the hands of God.” On February 
22, 1946, the Bishop was executed b’y 
shooting.

DEATH OF PRESS BOSS 
OF POLAND

Jersy Boresjsza, the former Commun
ist dictator of the press and cultural 
activities in Poland, died after a pro
longed illness, on January 19. He con
trolled for several years all the publica
tions in PoPland through the govern
ment publishing house Czytelnik. He 
was also known internationally as the

tas. Jau anksčiau “Ostpreussen-Warte” 
rašė, kad Karaliaučius soviet, dalinių yra 
tiesiog prigrūstas, tarp jų yra nemaža 
ir karių moterų, ne tik gail. seserų ar 
telefonininkių. Per “Ostpreussenblatt” 
(1952.2.5) skiltis laimingai nuo bolše
vikų pasprukusi Dancigo laivininko 
Bauermeisterio šeima su 15 m. Preikšai- 
čiu ir jo teta Lapėnaito išpasakojo savo 
išgyvenimus. Gerdo Bauermeisterio 
tikinimu KaraliaČiuj buvo sutelkta apie 
3.000 laivų, Mot. valčių, vilkikų ir kt., 
kur jie buvo tikrinami, taisomi ir. jei 
tiko plaukioti, nuvelkami------ kaip “karo
grobis” — į Leningradą. Juos perkrauti 
ir paruošti kelionei turėdavo karo 
belaisviai.

organiser of the first Congress of Intel
lectuals at Wroclaw.

Borejsza, whose real name was Nu- 
chim Goldberg, Was born in 1906. He 
had been a member of the Communist 
party since 1929. In 1948 he was 
branded by Bierut, the Communist “pre
sident”, as a politically unreliable devia- 
tionist and was relieved of all his offi
cial duties.

BISHOP OF LJUBLJANA 
SENTENCED BY COM

MUNIST COURT
The Communist ‘Pe‘ople’s Tribunal” 

of Ljubljana in Slovenia, sentenced on 
January 7, 1952, Bishop Anton Vovk, 
Apostolic Administrator of the Diocese 
of Ljubljana, to pay 50,000 dinars or 
serve 250 days in prison. Bishop Vovk 
was* charged with having distributed 
catechisms iln the dioceses of Ljubljana 
and Maribor without‘having previously 
obtained the permission of the Minister 
of Education. Such a permission is 
compulsory before any textbook can be 
used in the schools. The charge further 
alleged that the catechisms were printed 
in Austria and carried te canonical ap
proval of the Bishop of Klagenfurt.

The Bishop explained that the cate
chisms were sent to Yugoslavia by the 
Vatican through legal channels. They 
were urgently needed, since the old 
stocks of rligious books had become ex
hausted and new ones could not be 
printed in Yugoslavia. Ever since Tito’s 
Communist regime seized power, no reli
gious books of any kind were permitted 
to be published in Yugoslavia. So the 
Vatican had the old pre-war catechisms 
reprinted in Austria and sent them to 
the Bishop, through the Apostolic Dele
gate in Belgrade, for distribution among 
the parish riests who had requested 
them.

INFLATION IN 
YUGOSLAVIA

The MiMnister of Finance declared 
that the Yugoslav Government decided 
to devaluate the dinar. The new parity, 
which came into effect on January 1, 
is 300 dinars to one dollar. The pre
vious rate, which did not correspond to 
the actual purchasing power of the dinar, 
was 50 to a dollar.

Although the Government asserted 
that this change of. the rate of foreign 
exchange would not affect domestic 
prices, the devaluation has caused 
inflation. Recent reports from Yugo
slavia indicate a fantastic rise in prices. 
Here are som eexamples: One metre of 
woollen material for aman’s suit costs 
about 5,000 dinars, one pair of shoese 
4,000 to 5,000, a winter coat 
10,000. The monthly wages of an ave
rage worker amount to 4,000 to 6,000 
dinars.

These figures reveal the degree of 
overty to which Yugoslavia has been 
reduced by Communist nil, in spite of 
the help received from America. Eco
nomic conditions in Yugoslavia were 
never as disastrous before the introduc
tion of the “socialised economy”, which 
turned a comparatively prosperous 
country into a poorhouse.

TITO ACCUSES AMERICA 
OF WARLIKE 
INTENTIONS

In a government sponsored broadcast 
in Russian from Belgrade on January 
29, 1952, Tito took the side of his former 
masters of Moscow’ in the following 
words: “Do you not think, listeners, that 
both the United States and the USSR 
are contributing to increasing tension in 
the Far East? Instead of working for 
the restoratioin and consolidation of 
democratic peace, they are w’aging a 
stubborn battle dangerous to themselves. 
PPeace will not be maintained by a 
battle for supremacy and domination of 
individual States. . . .”

This statement, placing the Uniited 
States in the same category of aggres
sor as the USSR, clearly indicates that 
Tito is first and foremost a Communist, 
hating democracy above all. His quarrel 
wit!. Stalin does not alter that fact.'
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■UOSI! PASTOSE
PAVERGTOJE LIETUVOJE

I

Gautosios iš Lietuvos žinios patvirtina 
faktą, jog Sovietai, norėdami atsverti 
AB, L E siųstuvo. Vatikano radijo ir kt. 
pranešimus, pradėjo stiprinti savąsias 
radijo transliacijas. Ypač toji prieš 
Vakarų laisvuosius siųstuvus veikla sus
tiprinta, drauge padidintas sekimas 
Vilniuj, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoj. 
Netoli Berlyno paleista į darbą nauja 
didžiulė trukdomoji stotis.

— J. Paleckis, apžvelgdamas savo 
veiklą okup. Lietuvoje, skelbia, kad ir 
Lietuvos soviet, konstitucijoje gruodžio 
26 d. “primtas papildymas bei pakeiti
mas, kur užfiksuoti pasiekti laimėjimai 
kovoj dėl socializmo. Tuo būdu socia
lizmo galutinė pergalė Lietuvoje ne tik 
pasiekta, bet ir įteisinta mūsų stalininėje 
konstitucijoje. Tikslas, dėl kurio, kom. 
partijai vadovaujant, kovojo Lietuvos 
liaudis, kovojo jos geriausieji sūnūs — 
K. Požėla, J. Greifenbergeris, K. Giedrys, 
R. Carnas — , pasiekė galutinį laimė
jimą”. Toliau džiagiasi, kad “niekad 
Lietuvoj nubuvo tiek pasėta kviečių, kaip 
1951 metais”, kad už kom. agitaciją 
“stalininėmis premijomis” apdovanota 
parinktų iš menininkų 11 žmonių, tarp 
jų ir K. Petrauskas, kad “net tolimojoj 
Kinijoj skaito S. Neries, A. Venclovos ir 
kt. mūsų rašytojų raštus”, etc. Tačiau 
tie visi pasigyrimai tiek pat verti, kiek 
ir skelbimas, jog “į aktyvią kbvą prieš 
karo kurstytojus” stoja “600 milijonų”, 
kurie padėjo sa’vo parašus po “kreipi- 
muosi dėl sudarymo Taikos Pakto”. 
Aišku ir be aiškinimų, kad kiek tik kur 
yra žmonių, visi jie “pasirašo” už viską, 
ką enkavedistai diktuoja. Tik keista, 
kad vietoj 600 milijonų Sovietai neįrašė
l. 600 milijonų — juk jiems nulis iš ten 
ar iš nieko nereiškia: partija kaip 
užplanavo — taip ir turi būti. . . .

— Sovieti nori sudaryti įspūdį, jog 
Lietuva valdo ne rusai, bet patys lie
tuviai, tik komunistai. Tad kartais, 
kaip žmonės sako, “šumui mušus į galv,” 
parašo visai kitaip negu iš tikro patys 
visa savo veikla rodo ir daro. Tokį 
dviveidiškumo pavyzdį duoda kad ir 
“Tiesos” š.m. sausio 10 d. (N.16/52) 
vedamasis “Gerinti gimtosios kalbos 
dėstymą”, kur verčiama dėl to kaltė 
visiems, tik ne tikriesiems kaltininkams, 
lyg burliokams tikrai rūpėtų lietuvių 
kalbos mokymas ar jos reikalai. Tam 
tikslui net griebiamasi Stalino autoriteto 
ir taip rašoma: “Drg. Stalinas dar 1921
m. iškėlė nacionalinėms respublikoms 
uždavinį — išugdyti pas save spaudą, 
mokyklas, teatrą, klubus ir aplamai kul
tūros-švietimo įstaigas gimtąja kalba”. 
Tačiau, nepaisant tų paties Stalino 
žodžių, burliokai daro savo ir toliau 
rusina kraštą. Net ir pati “Tiesa” negali 
ištylėti nekonstatavusi, kad “tačiau dar 
yra nemaža mokyklų, kuriose gimtosios 
kalbos dėstymas yra žemame lygyje. 
Akmenės, Kalvarijos, Veisiejų, Salėnin- 
kų, Lazdijų, Pagėgių ir kai kurių kt. 
rajonų p r. mokyklų gimtosios k. egza
minai praėjusiais mokslo metais parodė 
silpną žinių įsisavinimą. Straipsnis 
(kitame “T.” puslaypje E.) apie gim
tosios k. dėstymą Dusetų vid. mokykloj 
yra būdingas ir eilei kitų vid. mokyklų, 
kuriose gimtosios k. dėstymas yra nelei
stinai žemame lygyje. Betygalos vid. 
mokyklos išleidžiamosios klasės mokiniai 
diktante darė po 10-17 gramatinių "klaidų 
Patikrinimas Klaipėdos mokyt, institute 
parodė, kad lietuvių k. dėstyme yra daug 
rimtų trūkumų. Net ir Utenos I, 
Varėnos ir kt. vid. mokyklų abiturientai 
per egzaminus į Vilniaus un-tą 
darė daug rašybos klaidų. Tą pat 
parodė ir egzaminai į Vilniaus pedag. 
institutą. Ne tik Šiaulių šviet. skyrius, 
bet ir pati šviet. ministerija parodo 
didelį šiuo klausimu nerūpestingumą, 
neapibendrina geriausių lietuvių k. dėsty
tojų bendro patyrimo, nesuteikia reikia
mos paramos liaudies švietimo orgžmdms, 
mokyklų direktoriams ir mokytojams, 
vadovėliai dar vis išleidžiami su dideliais 
trukumais. . . .

Ir taip rašo “Tiesa”. Tenka daryti 
išvadą, jog iš tikro gimtoji kalba okup. 
tėvynėje yra dar daugiau užuita. Tik 
tuos žodžius, net Stalino citatas, toji pati 
“Tiesa” turėtų kartoti visiems šių dienų 
bolševikiniams muravjovams ir kt. Lie
tuvos russintojams, kurie betgi elgiasi 
taip, kaip toliau “T.” posteringauja: 
“. . . ypatingai didelę reikšme nacion
alinės kultūros vystymuisi turi kultūrinis 
bendravimas su broliškomis tautomis, 
rusų tautos kultūros lobiai, rusų kalba. 
Rusų kalbą gerbia ir myli plačiosios 
darbo žmonių masės, mūsų jaunimas . .” 
Iš tos per didelės “Lenino-Stalino kalbai” 
meilės — logingai-gimtoji kalba ir nus
telbiama. Ir ji stelbiama visur-------net
esančių “200.000 mokyklų, kuriose šiais 
ir tose, kaip “T.” giriasi, Sov. Sąjungoje 
moksleivių’’. Jiems ir be kalimo “aišku”, 
mokslo metais mokosi 37 milijonai 
kad “Stalino-Lenino kalba” yra vertesnė 
už “gimtąją lietuvių kalbą” ar kurią kitą, 
kurias okupantai net “šunų kalba” nesi
gėdija vadinti . . . Užtat kitame nume
ryje ta pati “Tiesa” jou įsilėjo vedamąjį, 
jog iš tikro “reikia rusų k. dėstymą dar

daugiau sustiprinti ir pagilinti” . . .
— Iš 80 jaunųjų agitatorių į bolševi

kinę rašytojų sąjungą jau esą priimti 
nariais Alf. Bieliauskas, V. Radaitis, A. 
Baltrūnas ir V. Lukinskas. Liet, rašy
tojų politrukas J. Šimkus skelbia, ad “A. 
Gricius, J. Baltušis ir J. Marcinkevičius 
rašo naujas pjeses ir naujų prozos kūri
nių. A. Vienuolis ruošiasi parašyti 
naują prozos knygą, I. Simonaitytė baigė 
savo naują romaną “Pikčiurnienė” ir 
rašo naują iš žvejų ir kol ūkininkų gy
venimo. J. Pauštelis, davęs naują pjesę 
“Audra ateina”, rašo stambią apysaką 
apie tarybinių tautų draugystę’"'. A. 
Ramiūnas ir Klenickis parašė muziką 
naujoms lietuv. operonis, Bielazaras — 
pirmą lietuvišką sovietinę operetę 
“Auksinės marios"’, Juzeliūnas — rašo 
naują bolševikinį baletą. Karosas, Vai
niūnas, Kaveckas davė po keletą’stam
besnių simfoninių kūrinių, kur ne tiek 
garbinami bolševikai, kodėl jie ne tiek ir 
Šimkaus reklamuojami. Toliau Šimkus 
negali atsidžiaugti “nuostabiai puikiomis 
skulptūromis tiltui per Nerį Vilniuje”, 
kad P. Aleksandravičiui už “Žemaitę” 
buvo suteikta “stalininė premija”, indi
vidualine Žmuidzinavičiaus parodą Mas
kvoje, kur “dailininko realistiniai paveik
slai susilaukė didelio maskviečių susi
domėjimo”, etc. Išskyrus vieną kitą 
atvejį, vis tai daugiausia yra meno^vardu 
pavadinta komunistinė agitacija.

įves rusiška 
RAIDYNĄ

— ‘CDN Service N.'6/52 skelbia, kad 
š.m. vasario 1 d. Vilniuje Pedag. Insti
tute buvo įvestas spec, seminaras ty
rinėti sovietinei lingvistikai. Jo svar
biausio lektoriaus Aryškino pareiškimu 
Lietuvoje per trejus metus turi būti 
įvestas rusų raidynas. Lietuvoj dar per 
daug kas dairosi į Vakarus, todėl tos 
“buržuazinės liekanos” turi būti “išrau
tos su šaknimis”. Tuo būdu tai, ko 
nepavyko padaryti Muravjovui Korikui, 
dabar nusprendė vykdyti bolševikai.

A.L.K.D.-JOS 
SUVAŽIAVIMAS

Australijos Lietuvių Katalikų, Drau
gijos metinis atstovų ir narių suvažia
vimas — susirinkimas įvyks š.m. bal
andžio mėn. 26d. šeštadienį, 4 vai. p.p. 
Lietuvių Katalikų Centro patalpose, 5 
Young St., Circular Quay, Sydney.

Dienotvarkėje numatoma: pranešimai, 
valdomųjų organų rinkimai, pasitarimai 
D-gijos reikalais, klausimai ir suma
nymai.

Po susirinkimo — bendri užkandžiai.
I šį susirinkimą kviečiami visų skyrių 

atstovai, visi D-jos nariai, kviestieji 
svečiai ir visi tautiečiai kurie prieš susi- 
dinkimą paduos įsto jamuosius į D-ją 
pareisimus.

Ak.L.K.D.-jos Centro Valdyba.

KUKLI PARAMA
A.L.K.D.-jos Centro Valdyba nutarė 

iš savo lėšų pasirti Sydney-Camperdown 
parapijoje besikuriančiam lietuvų baž
nytiniam chorui kuklią paramą — 10

NORRISI NUSISYPSOTI
• “Australijos Lietuvio” Nr. 7 balandi
niai linkėjimai “Mūsų Pastogei”. ’

“Keičiant reda&rius ir toliau budėti, 
kad per klaidą redakcijon nepatektų 
kartais žurnalistas.

“Mūsų Pastogės” linkėjimai “Austra
lijos Lietuviui”.

Keičiant bendradarbius ir toliau 
budėti, kad per klaidą redakcijon nepa
teku kartais penktoji kolona. . . .

Sulaukė dėmesio ir Turkija
Ypač dėl savo 360.000 karių, kurių 

skaičius mobilzacjos atveju gali būti pa
didintas iki 2 milijonų. Turkai išside
rėjo labai patogias sąlygas — net ir tuo 
atveju neiti automatiškai karan, jei So
vietai užpultų kurią nors V. Europos 
valstybę (tik ne Balkanus) arba imtų 
žygiuoti Azijoj. Pati betgi gaudama to
kiu atveju “kolektyvinio saugumo garan
tijas”, ar tik ne pirmas tos rūšies isto
rijoj, ji vis dėlto sudaro labai svarbų 
narelį Vakarų gynbos žiede. Mat, Už 
kaukazy stovi paruošta visiems galimu
mas gen. Antonovo 18 divizijų kariuo
menės grupė, šiuo metu sustiprinta dar 
iš 4 pionierių divizijų sudaryta smogia
mąja armija, kurios numatomas tikslas 
Abadano naftos versmės, mase sovietinių 
bombonešių ir Juodosios jūros laivynu. 
Nors turkai žino, kad jie vieni neįstengtų 
gen. Antonovo armijos sulaikyti, tačiau 
tikisi, jog laiku sulauktų pagalbos iš Va
karų, ypač iš JAV aviacijos, kuriai Tur
kijoj pastatytos 24 bazės. Iš jų Maskvą 
galima pasiekti per 160 min., Magnito-^ 
gorską — per 200 min., o iš Erzerumo —' 
Baku versmes tik per 74 minutes. Be 
to, tikrą siaubą Sovietams kelia. Vidur
žemio jūroj nuolat budinti 6-ji JAV jūrų 
laivyno flotilija su 6 lėktuvnešiais.

tęsinys
bet jomis vis tiek reikia rūpintis, kaip 
rūpinamės savo vakais ir savo žmonomis, 
nors jie ar jos nevisados savo gabumais 
ar savo grožiu prašoksta svetimus 
vaikus ir svetimas žmonas.

Reikia, tad rasti ir laiko, ir lėšų lietu
viškoms institucijoms paremti. Reikia 
rasti laiko pasaityti lietuviškai knygai 
ir laikraščiui, paklausyti lietuviškų 
transliacijų per radiją nueiti į lietu
viškus susirinkimus, pakalbėti lietu
viškais reikalais. Reikia rasti lėšų 
išlaikyti Lietuvos laisvinimo organus 
(VLIKą), pasaulio lietuvių bendruo- 
enę (PLB) su jos įstaigomis, lietuviškos 
šalpos organizacijas (BALF), parapijas. 
Išsilaikyti tremtyje tiktai individualine 
prasme nėra didelė garbė . Mums reikia 
išsilaikyti ir tautine prasme. Todėl 
reikia išlaikyti visa, kas mūsų tautybė 
reiškia ir ugdo. Bet be mūsų aukos tai 
padaryti nebus įmanoma. O ši auka 
apima ir mūsų laiką, ir mūsų lėšas. 
Dalies laiko ir dalies lėšų skyrimas mums, 
kaip lietuviams, išsilaikyti yra laidas, 
kad mūsų tremtis iš tikro bus Tautai ne 
apsunkinimas, bet palaima. Apsispren
dimas be aukos yra miręs. Tremtis 
yra ne tingaus lūkuriavimo, bet sparčios 
veiklos metas, veiklos Tėvynės ateičiai.
3. IR JAI NETURIM LEIST PRAŽŪT

Kam jai? — Lietuviškajai garbei, 
kurią gavome gimdami. Būti*’ lietuviu 
yra garbė daugeliu atžvilgių: politinių, 
nes mes esame nuskriausti be mūsų 
kaltės, todėl turime teisės reikalauti, kad 
ši nežmoniša skriauda būtų atiteista; 
kultūriniu, nes mes tarp dviejų pasaulių
— Rytų ir Vakarų —, todėl esame 
pašaukti būti kultūros tiltu; istoriniu, 
nes mūsų praeitis yra ilna clidžių, 
žygių, turėjusių reikšmės ne tik mums, 
bet ir visai Europai; visuomeniniu, nes 
tiek praeityje, tiek ir dabartyje mes 
parodome didelių organizacinių ir tak
tinių gabumų, todėl felnome gerą vardą 
visur, kur tik bent kiek esame judresni; 
etnografiniu, nes esame sena tauta, i 
išlaikiusi nesugadintą kalbą, dainas, 
papročius, meną. Visi šie dalykaiyra 
didelės, vertybės. Visus juos šiandien 
mes išnešėme į pasaulį ir parodėme 
svetimiesiems. Lietuviai pasaulio tautų 
bendruomenėje užėmė garbingą vietą.

Tačiau kaip todėl ir. yra mūsų užda
vinys neleisti šiai garbei pražūti. Tautos 
garbė žūsta dvejopu būdu: a. ją pamir
štant ir b. ją išniekinant. Jeigu mes 
nesidomėsime savais politiniais, kultū
riniais,, istoriniais r visuomeniniais daly
kais; jeigu mes būsime šalti saviesiems 
papročiams, savai kalbai, savai litera
tūrai, savam mokslui, savam Dievo gar
binimui; jeigu mūsų vaikai ištruks iš 
mūsų lietuviškosios globos ir pateks 
svetimųjų įtakon; jeigu mūsų šeimos 
pasidarys savo dvasia internacionalinės
— mes žudysime lietuviškąją garbę savo 
pasyvumu. Iš kitos pusės, jeigu mes 
būsime nesąžiningi savo pareigose; jeigu 
elgsimės nemoraliai tiek viešumoje, tiek 
privatiniame gyvenime; jeigu mūsų 
gyvenimo būdas bus netvarkingas; jeigu 
mūsų santykiai tarp savęs ir su sveti
maisiais bus nedraugiški; jeigu mes 
nieko reikšmingesnio tremtyje nesukur
sime, — tuomet mees pakirsime lietu
viškąją garbę savo nevertingumu. Trem
tis kaip tik yra tautinės garbės bandymo 
metas. Gyvendami Tėvynėje mes galė
jome būti ir šiek tiek pasyvūs, ir net šiek 
tiek netvarkingi. Bet išvykę pasaulin, 
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Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės į europietiškų skanėstų par
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šio “liuksuso” mes negalime sau leisti,, 
nes savo veiksmais mes čia angažuojame 
ne tik mus pačius, bet ir visą mūsų 
Tautą. Lietuviškoji garbė yra pirmaelis 
mūsų uždavinys. Jos sargyboje turime 
stovėti ir kiekvienas skyrium, ir visa 
mūsoji bendruomenė.

Kai Izraelio tauta buvo išvesta į Babi
lono nelaisvę, pranašas Baruchas jai 
paraše laišką, kurio pagrindinis įspėjimas 
buvo: “Negarbinkitie svetimų dievų!” 
Šis įspėjimas tinka visų amžių trem
tiniams. Ir mes esame atsidūrę savo
tiškoje nelaisvėje. Ir mums gresia pavo
jus pradėti aukoti svetimiems dievams. 
O šie dievai pasirodo mūsų akims įvai
rių Įvairiausiais pavidalais: mados ir 
papročiai, kalba ir literatūra, molcyklos 
ir organizacijos, pinigas ir turtas, 
moterys ir šeima, geros vietos ir geras 
gyvenimas, graži debartis ir tamsi ateitis 
— vig tai yra anų svetimų dievų formos, 
su kuriomis mes susiduriame kiekvieną, 
dieną. Ir sunku yra šiems dievams 
nepasmilkyti, sunku yra jų nepagarbinti 
ir jiems nenusilenkti. O tačiau reikia 
jų negarbinti, kad patys netaptume ne
garbingi. Svetimo dievo garbinimas yra 
lietuviškosios garbės išdavimas. Tai 
nereiškia, kad mes turėtume šiuos sveti
mus dievus niekinti. Anaiptol! Tačiau 
tremtyje mes turėtime gyventi kaip 
muziejuje: mes turime žinoti, kad jfe yra 
ne mūsų namas ir kad jame surikiuoti 
dievai yra ne mūsų židinio penatai. Todėl 
mes galimo jais stebėtis, bet negalime 
jiems atiduoti savos širdies. Kas nusi
lenkia svetimam dievui, tas išduoda pats 
save. Tai yra tautinės stabmeldybės 
nuodėmė. Tremtis yra grasoma šios 
nuodėmės iš visų pusių. Todėl apdai
rumas, dvasios žvilgio laisvumas, spren
dimo blaivumas, o visų pirma stipri ir 
nepalaužiama savųjų vertybių meilė yra 
pats svarbiausias tremties gyvenimo 
bruožas.

Kokie tad yra lietuviškieji tremties 
uždaviniai? Atsiminti, kad lietuviais 
esame mes gimę; pasiryžti jais būti; 

•aktyviai šį pasiryžimą reikšti, aukojant 
savo laiko ir savo lėšų dalį; saugoti lie
tuviškąją garbę, negarbinant svetimų 
dievų — —štai tos pagrindinės pareigos, 
kurias mums tremtis uždeda ir kurių 
niekas negali atsisakyti. Tremtinio būtis 
yra labai sunki Jis yra išmestas iš lizdo 
ii- sykiu neturi teisės naujo lizdo'sukti, 
nes tiki grįšiąs į senąjį, kuris yra jo 
tėviškė ir jo tautos gyvenimasis kraątas. 
Todėl šios sunkios būties metą ir reikia 
visą savo rūpestį skirti ne tiek kasdienos 
reiklams. kiek tiems didiesiems užda
viniams, kurie šiandien stovi prieš mūsų 
Tautos akis ir urių vykdyme mes visi 
dalyvaujame. Juo labiau mes gyvensime 
sava Tauta, juo mūsų tremtis bus pras
mingesnė ir vaisingesnė.

A. Jasmantas.
(Pabaiga)

SKELBIMAS
AUKŠTOS KLASES MOTERŲ RUBIT 

SIU* VYKLA

M. JASINSKIENE
Kostumeliai, Paltai, Sukneles,, etc.

Uzakymai priimami kasdien

430 King Street, Newtown, N.S.W.
Teef. LA2897
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