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LIETUVIU KULTŪROS 
SAVAITE AUSTRALIJOJE

Atsisaukimas i lietuviškąją, ] 
bendruomene

1952 metų balandžio mėnesio 20 dienos : 
L.K.F. Australijos Valdybos nutarimu : 
organizuojama lietuvių visuomenei kul- ' 
tūros savaitė, ši savaitė yra rengiama : 
tikslu pagyvinti lietuvių kultūrinį vei- : 
kimų ir paskatinti jų tautinį budrumų.

Kultūros savaitės proga laukiame lie
tuvių bendruomenių organizuoto pasiro
dymo suruošiant šiais metais laikotar
pyje birželio, liepos ir rugpiūčio mėnesių 
bent po vieną lietuvišką kultūros vakarą. 
Pagal turimas vieptoje kultūrines pajė
gas vakaro programai patariame paimti: 
1, trumpą paskaitą iš lietuvių kultūros 
srities; 2, muzikaliniai-menišką dali 
(vaidinimai, croras, solistai, deklamaci- 
jis, tautiniai šokiai, išraiškos šokiai ir 
pan); 3, vakaro užbaigai — bendri šo
kiai visiems, loterijos ir tt. Kur vietoje 
neužtenka savų pajėgų programai įvy
kinti patariame kviesti iš kitų bendruo
menių dainos ir chorų ansamblius, tau
tinių šokių grupes, prelegentus, solistus. 
Pravartu butų kur sąlygos leidžia kviesti 
p. Gučo vadivaujamą Tertro Studiją iš 
Adelaide, S.A., o taip pat Melbourne p. 
Kardeliukienės Teatro Studiją ir p. Nas- 
vytytės-Gabrijolavičienės Išraiškos šokių 
grupę, taip pat prašyti prisidėti mūsų 
smuikininkus p. Matiuką (Adelaide) p. 
Gabrijolavičių (Melbourne) p. Valių 
(Melbourne-klarnetas), Sydney teatro 
grupo, šokių ansambl į ir chorą bei kitas 
menines pajėgas. Į vakarų programas 
įtrauktina mokyklinis ir pomokyklinis 
jaunimas su savais meniskais pasirody
mais (dainos, deklamacijos, šokiai, gy
vieji paveikslai ir tt).

Prašome krikščioniškųjų bažnyčių lie
tuvius kuigus ir kapelionus prisidėti 
prie kultūros savaitė pasisekimo. Tai 
galima tarp kita būt savaitės proga pa
minėti ši įvykį atatinkamais pamokslais 
bažnyčiose ir rinkliavomis lietu^škojo 
švietimo reikalams.

Lietuviškųjų sekmadienio mokyklų ve
dėjai ir mokytojai yra kviečiami kultūros 
savaitės proga suruošti atatinkamas pa
mokas mokyklose su paaiškinimu lietu- 
vikosios kultūros ir jos vertės tautiniam 
gyvumui ir budrumui.

Lietuviškosios kultūros savaitės pasi- 1 
sekimas yra visų lietuvių reikalas, bet 1 
pirmoje galvoje tuomis turi rūpintis ' 
L.K.F. skyriai, švietimo ir Kultūros Ko- 1 
misijos kur tokios veikia, Apylinkės Vai- 1 
dybų švietimo ir kultūros vodovai.

L.K.F. Australijos Valdyba kviečia į 
talką visus kultūros darbuotojus ir turi 
viltes kad jos sumanyta kultūros savaitė 
įneš gyvumo į mūsų pilką kasdieninį 
tremties gyvenimą. 1

Vykdydami kultūros savaitę atsimin
kime reikalingumą nuolatinės kultūrinės 
orgonizacijos. Tam tikslui steigkime kur 
įmanoma L.K.F. skyrius.

Visi į kultūrinio darbo talką.
P. V. Raulinaitis, 

L.K.F. Pirmininkas.
Melbourne, 1952 m. gegužės mėn. 5 dieną.

KAIP VAIZDUOJAMI 
‘ANGLOAMERIKIETINIAI 

IMPERIALISTAI”
Šiuo metu didžiausi bolševikų priešai 

— tai “anglai ir amerikiečiai imperialis
tai”. Pareitais metais buvo išleista net 
speciali “lįnyga apie Amerikos imperia
listų nusikaltimus Lietuvos žemėje”, 
tikriau — rinkinys straipnių, pavadintų 
“Atsakyme į darbo žmonių klausimus”. 
Tuose atsakymuose, kaip patebi I. 
Zinkus “Sov. Litvos” N. 37-52, pažy
mima, jog “nėra šiuo metų pavojinges
nių laisvei ir nepriklausomybei priešų, 
kaip Amerikos imperialistai. Jie yra juo 
pavojngesni, jog visados stengiasi prisi
dengti “demokratijos” ir “taikos troškėjų 
skraiste”. Ypač “anglų - amerikiečių 
kraugeriškus tikslus išryškina” LTSR 
Mokslų Akademijos nario J. Žiugždos 
straipsnis “Anglijos ir Amerikos impe
rialistai — pikčiausi lietuvių tautos 
priešai”. “Amerikos imperialistų sam
diniai sayo aukas, — rašo Žiugžda, — 
nepaprastai žiauriai kankino. Dažnai 
jie priversdavo žmones išsikasti sau 
kapus ir ten juos gyvus palaidodavo, 
Masiniai Lietuvos darbo žmonių sušau
dymai Lietuvoj vyko Rokišky, Panevėžy, 
Šiauliuose ir kt. vietose”, žodžiu, ką 
darė bolševikai patys, tat 'dabar mėgina 
priskirti kitiems. Tiek pat tiesos yra ir 
jų tvirtinimuose, kad, esą, “Amerikos 
magnatai burž. nacionalistams apgin
kluoti išleido 5 mil. dolerių”, Lietuvoj 
“revol. judėjimą slopinti padėjo Plecha
vičius, nusikaltęlio Grigaliūno-Glovackio 
ir kt. samdomų banditų suorganizuotos 
nacionalistinės bandos7’. Amerikietis 

■ Grin, jų Raud. Kryžius ir kt. “vertęsi 
špionažu”, “anglų-amerik. kapitalistai 
buvo užgrobę visas svarbiausias pramo
nės šakas”, už kiekvieną emigrantą Lie- 

j. tuvos valdžiai • buvo sutarę “primokėti” 
po 100 markių ir “per visą buržuazijos 
laikotarpį tokiu būdu išvežė daugiau kaip 
lOO.tlOO žmonių1”. Tariamą. “amerikiečių

NAUJAS POLITBIURO 
SASTATAS

Kaip praneša 
NN.Z.Z.’, aukščiausiasis sovietas pritarė 
kovo mėn. paskirtiems penkiems’ nau
jiems ministeriams: D. Efremovas pas
kirtas elektros energijos mimtesriu, J. 
Sivolopas — mitybos ministerijos vedėju, s 
adm. Kuznecovas — karo laivyno, P. 1 
Kumykinas — užsienio prekybos ir Ste- 1 
panovas — ž.ū. mašinų gamybos. Bū; 1 
dingi ir polit. biuro pasikeitimai: vietoj < 
9 narių dabar jau yra 11 ir naujas — 
vienas pavaduotojas. Marš. Bulganinas ' 
ir Al. Kosyginas paskirti tikrais polit. I 
biuro nariais. Visas dabar toks: Sta- ! 
linas, Molotovas, Malenkovas, Berija, 
Vorošilovas, Mikojanas, Bulgarninas, 1 
Kaganovičius, Andrejevas, Chrusčoyas ir ; 
Kosyginas, o vienintelis pavaduotojas — 
švernikas. Politinio biuro pasikeitimai 
paprastai visuomenei neskelbiami, apie 
juos dažniausiai sužinoma tik iš netie
sioginių šaltinių: enciklopedijose at
spausdintų titulų, sąrašų tvarkos, paradų 
ir miglotų aliuzijų spaudoj. Dabar sti
priausiu žmogum po Stalino, dėl kurio 
sveikatos reiškiama baiminimosi, laiko
mas jau Malenkovas.
ATOMINES LENKTYNES
Britanija tapo trečioji jėga atominių 

ginklų srityje. Ji pagamino naujus 
atominius ginklus, kurie šiemet bus ban
domi. Pavykę jai palįgar.rmti reaktorių, 
kurio JAV neturinčios. Jos 
pirmaujančios pirmiausia atominiais 
ginklais, taikomais taktiniams tikslams 
kovos lauke. Buvo manoma, kad tik J AV 
gaminančios povandeninius laivus su ato
mine energija, bet nustebino žinia, kad 
ir Britanija statanti tokius pat greituo
sius povandeninius laivus. Jie galėsią 
iššauti torpedas, kurios pačios susirasiu 
taikinį ir jį išsprogdins su nepaprastu 

. tikslumu. šių laivų pastatymas kai- 
i nuosiąs 30-50 mil. dol.

JAV norinčios žinoti visas paslaptis
> atominėje srityje, pasak Britų, bet jos
> atsisakančios dalintis pasiektais rezulta

tais su jais. Mat, JAV-bėse yra istaty-
- mas, kuris draudžia tai daryti.
; JAV darysiančios bandymus naujų
- atominių ginklu šiais metais. Manoma,
- kad tai būsiančios H-bombos, taip pat 
i manoma, kad ir Rusija galėsianti arti

moje ateityje išbandyti H-bombą? kuri 
būsianti daug kartų galingesnė už jau 
turimas. Taip pat jau rastas kelias 
uranijų ir plutoni jų taupyti. Tikima, 
kad šią vasarą pirmą kart, atom, bombų 
bandymuos būsią panaudoti spraušminiai 
lėktuvai, be to, būsią sprogdinama po j 
vandeniu.

Prieš 3 metus min. pirm. Attlee buvo 1 
pasiūlęs prez. Trumanui, kad abi valsty- j 
bės pasikeistų pasiektomis žiniomis atom. ' 
energijos srityje, bet gavęs neigiama ■ 
atsakymą. Dėl to ir Britai nekviečia : 
Amerikos stebėtojų bandymuose Austra
lijoje. Nepasitikėdami vieni kitais, berei
kalingai išleidžia milijonus, tyrinėdami 
kas sau, kurių galėtų išvengti artimai 
bendradarbiaudami.

JAV APMOKOMI 41 
KRAŠTO KARIAI

Nemaža karių Amerikoje dabartiniu 
metu apmokomi iš įvairių pasaulio kraš
tų kaip tai Japonijos, Formozos, Austra
lijos,Kanados, P. Amerikos, Atlanto Pak 
to valstybių ir t.t. Tai daugi alsia treni
ruojami įvairaus laipsnio karininkai. Jų 
skaičius tuo tarpu siekia 8000 vyrų. 
Svarbiausia jie supažindinami su moder
niąja strategija ir ginklais. Apmokyti 
kariai vėliau grįš į savo kilmės kraštus 
instruktorių pareigoms

KIEK ŽVIRBLIU 
SKRAIDO?

Bavarijoj Wunsiedel apskrities- žemės 
ūkio įstaiga išsiuntinėjo kaimų seniū
nams ankietą, kurioj prašoma suskai
čiuoti ir pranešti, kiek jų kaime skraido 
žvirblių. Laikydamasi vokiško sistemin
gumo, įstaiga norinti apskaičiuoti, kiek 

! naudos ir kiek žalos jie padaro, bei nus
pręsti, ar jų yra perdaug, ar penhaža. 

: Pirmasis kaimas pranešė, kad jo apylin- 
• kėj “suskaičiuota” 1.000 žvirblių. Gyven- 
; tojai žemės ūkio įstaigai pasijuokdami 
' siūlo įvesti žvirbliams kartotekos lape- 

lius su nagų nuospaudomis.
SKALDYS ČEKOSLOVAKIJA!.. Slo 

vakų laikraštis, išeinantis JAV anglų kai 
ba „Slovak Newsletter,, rašo, kad Mas
kva nusprendusi rytin- Slovakiją prijun
gti prie pakarpačių Ukrainos t.y įjungti 
į Sovietų Sąjungą.
legiono vadą Svorthautą” apibūdina buv. 
krašto aps. min. A. Merkio tariamais 
žodžiais, paimtais iš “Mūsų Žinių” (gal 
“M. žinyno”? 1938 m., pusi. 753): “įdo
mus mano pirmasis susitikimas su pulk. 
Svorthautu. Dar prieš prad.damas pasi
kalbėjimą jis ištraukė negro galvą . . . 
ir ją padėjo priešais mane ant stalo. Aš 
truputį tą galvą palaikiau ir gražinau 
pulkininkui. . . . Visiškai neseniai paty
riau, kad ant mano stalo buvo tikro 
negro galva. . . . “Tokiomis tiesomis” 
dabar maitinami bolševikinės Lietuvos 
gyventojai. . . . ■

PAVERGTOJE LIETUVOJE
MAISTO IR DRABUŽIU l Muravjovo pėdomis Kaip Lie-

KALNOS I ]
Dirbantieji didesniuose vienetuose turi Į 

savo atkiras krautuve, bet ir tenai ne , 
visada gali gauti pirktis net tokių pa- , 
prasčiausių produktų, kaip duonos. Dėl j 
kvietinės bulkos kartais tenka išstovėti 
eilėje prie krautuvės apie keletą valandų.,

Panošios eilės susidaro ir prie manu- į 
faktūros krautuvių. Ypač, kai pasirodo , 
geresniu medžią igų. Kartais net apsi- 
stumdo eilėje susinervinusios moterys. | 
Papratai tada pastatomas milcininkas 
tvarkos žiūrėti. Bendra neapykanta 
verda prieš ruses, karininkų ir valdiniu- - 
kų žmonas, kurios nepripažįsta jokių 
eilių ir išperka visas geresne prekes, jei 
tik jos pasirodo.

Krautuvėse perkant, valdine kaina 
maistas kaštuoja: juodos duonos 1 kilo; 
gramas (daugiau kaip du amerikietiški 
svarai, 1 svaras dygus 500 gramų) — 
kaštuoja krautuvėje 180-250 cublių, kai 
nuo 2.50 rb. iki 3.00, rugių centneris 
tuo tarpu valdiška kaina ūkininkams už 
rugių tą patį centnerį temokama 6 rb. 
Pieno litras (kvorta) kaštuoja 2-3 rb., 
žiemos metų, kai karvės jo mažiau duoda, 
4 rb., 1 kg sviesto vasaros metų nuo 
25 iki 30 rb., žiemos metų nuo 35 iki 50 
rb., 1 kiaušinis kaštuoja nuo 65 kapeikų 
iki 1.15 rb., bulvių kg. 90 kapeikų, žiemą 
dvigubai, dešros, paprastos, kg' 19 rb., 
pir mos rūšies kg — 40-45 rb. Lašinių 
kg — nuo 30 iki 59 rb., mėsos kg (jau
tienos, mat, čia ji laikoma pigiausia, 
brangiausia kiauliena) 19 1b., kiauliena 
22.25 rb. Karvė valdiška kaina kaštuoja 
apie 2.000 rb., mažas paršiukas — apie 
150 rb.

Cukraus balto rinkoje nėra, nors Lie
tuvos fabrikai gamiina jį. Jis išvežamas 
į Rusiją, o krautuvėse paliekama kg 
kaštuoja 11-15 rb., saldainių kg nuo 30 
iki 40 rb.

Medžiagos, ypač vyrų ar moterų ko- 
, stiumams, yra labai retos, bet ir bran

gios, jei kada jų pasirodo. Moteriškas 
[ kostiumas kaštuoja nuo 1,000 iki 1200 
’ rb., vyriškas nuo 2,000 iki 2,500 rb. Vii- , 
■ nonė prasta medžiaga vyriškam kostiu- 

mui — 150-200 rb., kiek geresnė — nuo } 
i 200 iki 250 rb. už 1 metrą. Moteriškam j 
j sijonui pus vilnonės nedžiagds metras 30- 

880 rb. Karakuliniai kailiniai galima j 
pirkti už 7,000 rb., bet jais daugiausia į 
džiaugiasi rusės.

Batai yra labai neįvairūs. Mažas . 
pasirinkimas, ©augiausia yra standar- " 
tiniai, tiek vyriški, tiek moteriški,,gumi- . 
niais padais. Jie yra tap prastai paga
minti, jog gerai sušlapus, tie padai nu
krenta. Geresni, odiniai batai, moteriški, . 
išeiginiai kaštuoja nuo 75 iki 83 rb., vy
riški, su ilgais aulais, pagal užsakymą 
nuo 400 iki 600 rb.

Toliau kostiumas, sportiškds apiaustąs. 
pusvilnoniai Koturnas kaštuoja 126 
dol., apsiaustas 155 dol., suknelė, žalios 
spalvos, trumpa, 128 dol. šalia išstatyti 
amerikietiški drabužiai ir geros rūsies 
kaštuoja: suknelė 45 dol., apsiaustas 85 
dol. ir kostiumas 79.95 dol.

Tiesiog pribloškiant? yra madų žurnalo 
kaina. Rusiškas “žumal Mod”, ameri
kietiškais pinigais išvertus, kaštuoja 10 
dol. šalia jo padėtas “Bazaar” vienas 
populiariausių amerikietiškųjų, 60 centų.
DARBININKU UŽDARBIS

Atlyginimai įmonėse ir fabrikuose 
mokami pagal kategorijas, kurių viso yra 
vienuolika. Prasideda 280 rublių ir bai
giasi 1.000. Beveik visi darbininkai yra 
prirašyti žemiausioms kategorijoms ir 
vidutiniškai, kaip trečiosios ,gauna nuo 
280 iki 300 rb. per mėnesį. Fabriko vado
vybė gauna aukštąsias kategorijas.

Pavydžiui, muilo fabriko pakuotojas 
gauna nuo 280 iki 400 rb. per mėnesį, 
cukrinių runkelių plovėjai cukraus fab
rike uždirba 250 rb. mėnesiui. Krovikas, 
dirbąs Klaipėdos uoste per aštuonias va
landas, jei iš laivo iškelia 20 tonų kro
vinio, jį nuneša ne arčiau iš laivo kaip 
600 metrų ir sukrauna ne žemiau 2 
metrų aukščio, per dieną, be išskaitymų, 
uždirba 19 rublių. Padarius visus 
atskaitymus, jam į rankas gali tekti apie 
13 rb.

, Ypatingai fabrikuose vargsta Ltt'uvės
• moterys. Jos karo metų čia turėjo pava

duoti į kariuomenę paimtus vyrus. Savo
• vaikus, prieš išvykdamos į darbą, jos pa- 
; lieka vaikų darželiuose ir grįždamos vėl

pasiima.
Tokiu būdu jos pačios neturi sąlygų 

savo vaikų prižiūrėti ir auklėti. Dar- 
‘ želių auklėtojai yra specialiai paruošti 
I ir jauniesiems kala galvon “komunisti

nius poterius.”

CIANG-KAISEKO 
KARIUOMENE,

Nemažas čiangkaišeko kariuomenės 
dalinys yra užsilikęs Burmoje. Spėjama, 
kad čiangkaišekas planouja žygį į Kiniją 
per Burmą, o gal ir per Vjetnamą, ku
riame siučia komunistų smurtas, ir kuris

’ toyoje ir kt. Pabaltijo, kraštuose stipri
namas rusinimas, patvirtina ne tik iš 
tų kraštų tiesiogiai gaunami pranešimai, 
bet taip ir užsienio spauda. Stockholme 
leidžiamas anglų k. “News-Letter” N. 
270-271 plačiai aprašo tuos metodus, 
kurių grebiamas! rusinimui ten dar 
daugiau suintensyvinti. Lietuvių r kt. 
pabaltečių kalbos į gyvąją vartoseną 
verčiamos įtraukti tūkstančius rusiškų 
skolinių, naujadarų, visokių terminų ir 
vad. idiomų, kurie ateity draudžiami 
pakeisti savais vertiniais ar kitais kal
biniais atitikmenimis, bet turi būt varto
jami tokie, kokie yra nukalti rusų. Nuo 
pat rusų okupaejos pradžios daugiau 
kaip pusė teksto visuoe leidiniuose, žur- 
naluoe ir laikraščiuose iš tikro tėra ver
timai iš rusų k.

Pagaliau, kaip lietuvių, latvių ir estų 
kalba turi būti pritaikyta prie “gene
ralinės Maskvos linijos”, visų trijų 
kraštų kalbininkams direktyvos buvo 

‘ duotos per vasario 19-23 d. sušauktą 
! konferenciją, kurioj taip pat dalyvavo 
' keli kom. partijos sekretoriai. Kaip tos 
' direktyvos turi būti praktiškai įvykdytos, 
’ dėstė iš Maskvos atsiųsti emierai Sere- 
’ brenikovas, Gomunga ir Ozdegovas, 
Į kurie iš tikro apie baltų kalbas nieko 

nenusivokia, šiuo atžvilgiu ypač uolus 
! pasirodė latvių istorinio instituto direkt. 
* K. Kraulinš, kuris pastebėjo, jog jo by- 
’ lose esą apie 15.000 sunkiai išverčiamų 
’ žodžių. Tad jis ir pastatė klausimą: 

kam juos versti iš viso? Rusinimo imtis 
buvo iškeltas reikalas šiais motyvais: 
(1) kadangi verčiant marksizmo teore
tikų raštus turi būti laikomasi griež
čiausio tikslumo; (2) baltų kalbos, pa- 
siskolindamos žodžius iš “turtingiausios” 
pasaulio rusų k., tuo pačiu tik pratur
tins savo žodyną ir pačios tobulės; (3) 
iš kitos pusės baltų k. tuo būdu pas’idarys 
“grynesnės”* galėdamos nusikratyti viso
kiais “eksploatatorių klasės, kapitali
stinės santvarkos žargonais” ir “religi
niais archaizmais”; (4) palengvės pats 
vertėjų darbas; (5) o toji procedūra 
padės sovietinėms tautoms lengviau 
viena kitą pažinti.

Konferencija buvo baigta visa eile 
rezoliucijų ir telegrama draugui Sta
linui su “prašymu”, kad leistų skolintis 
žodžius iš rusų k., nurodant, kad “arache- 
jevizmas” kalbiniu atžvilgiu yra neįma
nomas. Arachejevas buvo caro genero
las, kuris prie Aleksandro I ir Nikolo- 
jaus I buvo Rusijoj įvedęs labai griežtą 
policinį režimą. Tą terminą dažnai var
toja Stalinas, baltai, anot žurnalo, caro 
laikais iš rusų k. buvo pasiskolinę nedaug 
būdingų tuometiniams policiniam reži
mui žodžių, kaip stražninkas, urėdninkas, 
kazokas, nąhaika ir kt. Užtat dabar tas 
kalbas turės užplūsti tūkstančiai šios 
rūšies bolševikinių vetimybių.

NF.UJI TRĖMIMAI IS 
LIETUVOS

CD News Service N. 7-52 skelbia, kad 
1 Lietuvoje’ ir kt. Pabaltijo kraštuose 

pasidėjo nauja išvežimų banga. Per 
1 Vologdos ir Kenosos stovyklas nuo pe- 
■ reitų metų lapkričio iki š.m.. sausio buvo
* parvaryta daugiau kaip 10.000 deportuo- 
i tųjų, daugiausia iš Lietuvos. Jie paskir-
• styti pirmoj eilėj po Archangelsko sritį, 

ypač prie upių, ir turi kirsti miškus. 
Bemaž tuo pačiu laiku kiti 15.000 buvo 
ištremti I Komi sritį, prie Uralo. Dau 
gumas jų —-iš Vak. Gudijos ir Pabal
tijo kraštų, šie daugiausia paskirstyti 
pagal Kotlos-Vorkutos geležinkelio lini
ją, pagal Pečiorą, Uchtos srity. Tačiau 
šie tremtiniai vadinami “savanoriais”, 
nes prieš ištremiami turėjo pasirašyti 
tam tikrus pareiškimus, jog patys “savo 
noru” vyksta į tas sritis darbų dirbti. 
Užsieniečiams diplomatams į Lietuvos 
teritoriją vykti draudžiama, naujais pat
varkymais taip pat suvaržyta gyventojų 
judėjimo laisvė. Su naujomis deportaci
jomis tuo pačiu laiku pradėta iš Lietu
vos, Gudijos ir Pabaltijo kelti toliau i 
Rytus visa eilė įmonių ir fabrikų. Taip 
pat paruošti planai, kaip reikės evakuoti 
kitas, dar tebeveikiančias dirbtuves. CD 
New's Service iš to daro išvadą, jdf bol
ševikai galimo karo atveju nesitiki ilgai 
išbusią Pabaltijo kraštuose.

KRAŠTAS VIRSTA 
TYRAIS

Mažosios Lietuvos gyventojams didele 
dalim pasitraukus nuo artėjančių bol
ševikų, o likusių daugumą išgabenus į 
Sovietų Sąjungą, dideli krašto plotai 
pradėjo virsti tyrais. Ypač tai žymu 
šiaurinėje Mažosios Lietuvos dalyje. To
kiais tyrais virtusių plotų daug yra apie 
Gumbinę ir Įsrutį, šiuose žmonių pa
liktuose plotuošė esą prisiveisę daug 
vilkų. 1

noulat yis stiprėj ą,, .

— Visoj Lietuvoj komunistai pravedė 
kampaniją rašyti Stalinui laiškus ir tuo 
būvU “pasižadėti daugiau, greičiau, I 
pigiau, geriau gaminti”. Kad visai 
nesinuktų darbo drausmė, tenka imtis j au 
4iet ir^tokiiL-priemoniu.'^
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. "DRANG N.\CH OSTEN,,
Vokiečiai ir lietuviai istorinėje kai

mynystėje turėjo keistą istoriją. Tam 
tikra prasme tai buvo paradoksų istorija. 
Pirmausią vokiečių ordnų puolimai pa
greitino lietuvių valstybės susikūrimą 
ir patiems lietuviams davė progos išeiti 
j istorinę Europos tautų ir valstybių gy
venimo areną. Nuolatinėse kovose val
stybės paprastai suvargsta ir žūva. Lie
tuviai iš dviejų pusių spaudžiami Vakarų 
Europos šelpiamo ordino nesusilpnėjo, 
bet priešingai — iš susiskaldžiusių kuni
gaikštijų sukūrė centralizuotą valstybę, 
kuri ištisų šimtmečių bėgyje kontroliavo 
Rytinės Europos politinį ir utilitarinį gy
venimą. Kada vokiečių ordinai pasiekia 
savo galybės aukščausią tašką, lietuviai 
jų akivaizdoje atsistoja su gabių karo 
vadų ir valstybininkų vadovaujama ma
ždaug 1.000.000 kv. km. ploto organi
zuota valstybe. Kulminacinis galybės 
taškas abiejų mirtinų priešų atsiektas 
vienu laiku. Neišvengiamai artėjo mo
mentas, kurs turėjo karo lauke nulemti, 
kas ateinantiems šimtmečiams vadovaus 
Rytinės Europos regi jonui ir koks bus 
šitame regijone gyvenančių tautų liki
mas. Istorinį Žalgirio mūšį pralaimėjo 
vokiečių ordinas. Dviejų lietuvi^ dėka 
— Vytauto ir Jogailos — atbaigiama 
vokiečių ekspansija I rytus. Sunyksta 
pats vokiečių ordinas. Keliems šimtme
čiams praslinkus to paties likimo susi
laukia ir lietuvių valstybė. Laiko srovėje 
katališkas ordinas atsimeta nuo Romos 
ir tampa protestantiškas. Pagonys lie
tuviai priima krikščionybę ir tampa 
šiaurinis katalikybės avanpostas Euro
poje. Germanizacijos bangose paskendo 
Mažojoje Lietuvoje lietuviai ir lietu
viška kalba, bet iš Čia kilo pirmosios lie
tuviškos knygos, kurios budino lietuvių 
tautos sąmonę naujam gyvenimui. Tai 
istoriniai paradoksai lietuvių likiminė- 
je kovoje su vokiškąja ekspansija.

Amžiais vokiečius viliojo derlingosios 
Ukrainos žemės ir žavėjo gražusis Dnie
pras bei suomių įlanka. Lietuva tarytum 
ąžuolinis rąstas gulėjo skersai vieškelio, 
kuriuo turėjo riedėti vokiškasis karo ve
žimas prie savo tikslo. Dėlto net astuo
nių generacijų laikotarpyje vokiečiai 
nepametė vilties sudaužyti atkaklų lie
tuvišką barjerą. Kokios istorinės vertės 
yra šis lietuvių pasipriešinimas ant 
Nemuno krantų liudija dar ir tas faktas, 
kad I Pasaulinio Karo metu laimėtas 
mūšis su rusais prie Mozūrų ežerų buvo 
vokiečių atšvęstas kaip Žalgirio garbės 
išlygintojas, o paskutinio karo metu so
vietai paskelbė, kad jie išgriaudami Žal
girio paminklus išlygina rusų 'tautos 
garbę pradėtą prieš 500 su viršum metų. 
Abiem atvejais kalbama apie tą patį is
torinį faktą, tačiau apie jį kalba ne šito 
fakto liudininkas — lietuvių tauta. Is
torija niekada nepajėgs nuneigti kad 
Žalgirio kautynės buvo ne rusų ir vokie
čių, bet lietuvių ir vokiečių likiminės 
varžybos, kurias likimas lėmė laimėti 
lietuvių tautai.

Likiminė kova prasidėjo, kada vokie
čiai žengė pirmąjį savo žingsnį vykdyti 
“Drang nach Osten” tikslų. Pradžia 
buvo labai kukli. Vokiečiai pasiuntė į 
Rygos įlanka pirklius, kurie turėdami 
savo tikslus įkūrė Rygos pilį 1201). 
Salia pirklių sekančiais metais atsirado 
ir kalavijuočių ordinas, kuri įsteigė vy
skupas Albertas 1202 m. apsigvnimui 
nuo pagonių puolimų. 1230m. Mozūrų 
kunikaikštis Konradas sugalvojo į savo 
žemę parsikviesti Palestinoje darbo nete
kusį kryžiuočių ordiną. Ordinas kietimą 
džliaugdamasis priėmė ir atvyko Pavy
sim 1 Konrado dovanota Niesavos pilai
tę. Šiaurėje kalavijuočiai ilgainiui nu
galėjo latvius ir kitas lietuvių gimines, 
sulaužė atkaklų prūsų pasipriešinimą ir

ATSIUSTA PAMINĖTI
GINTARINIAI VARTAI.—Nelė Ma- 

zalaitė, išleido LKSD Knygos Klubas 
Chicagoje 1952 m. Spaudė “Draugo” 
spaustuvė 2334 S. Oakley Ave., Chicago. 
Viršelis dail. Eirutės Vilkutaites- 
Gedvilienės. Kaina nepažymėta. 278 
pusi. “Gintariniai” Vartai” yra legen
dinio pobūdžio pasakojimų rakinys. Kas 
pažysta autorę, tas žino, kad ji su nedi
deliu tikėjimu drįsta artintis į sunkiau
sias gyvenimo problemas ir čia jose ne
žūna. Tačau gyvenimo situacijas autorė 
nevaizduoja legendariškai. Jos tikrovė 
yra suprantama realiai ir net grubiai. 
Toje tikrovėje, kurioje mes visi gyvename 
skausmo, nelaimų ir nepasisekimų tik
rovėje — autore paima skaitytoją už 
rankos ir veda jį į tokią šalį, kur jokie 
skausmai nebaisūs ir kurioje nėra nepa
sisekimų, bei nelaimių.

VARPAI SKAMBA. Stasius Būdavas, 
apysaka, išleista MCMLII (1952). Išleido 
“Lietuvių Dienos” Los Angeles. Viršelį 
piešė dail. P. Pužinąs Tiražas — 2200 
egz. Kaina 2.20 dol. 180 pūsi. Kaip 
daugeliui yra pažystama, kad autorius 
yra atsidavęs lietuviško gyvenimo vaiz
davimui. Jo raštų stilius grakštus ir 
nuoširdus. Jis Savo natūraliais dialogas 
ir palyginimais iškelia pagrindnius mūsų 
tautos gyvenimo paveikslus — kaimą ir 
miestą. Situose paveiksluose mes ma
tome lietuvių tautą, matome autoriaus 
gilų lietuvišką jausmą ir nepalaužiamą 
užsispyrimą būti laisvu ir savarankišku. 
Kovoje už savo teises autorius atiduoda 
viską. Šitie bruožai yra artimi ir Varpai 
Skamba apysagoje.

gyvoji Dvasia. Kun. Dr. j. 
Vaitkevičius, M.I.C. Mąstymai kiek- 
venai metų dienai, 11 tomas, išleido knn. 
Pr. Juškaitis, Cambridge, Mass. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė, Kietais viršeliais. 
543 puslapiai. Platesnį aprašymą apie 
•ii vienintelį veikalą ži Orėki recenziją 
■*WųBa_Pastogeje” Mr. 166.

i prislinko prie Nemuno krantų. Kryžiuo- 
Į čiai ir kalavininkai dabar ruošėsi nasku- 
Į tiniam mūšiui — krikšto ir k ryžaus ver
du pavergti paskutinę pagonybės atsparą 
Pabaltyje — lietuvių tautą ir lietuviškas 
žemes.

Lietuviai pajuto pavojų. Ėmė ieškoti 
būdų išsigelbėti iš gresiančio pavojaus. 
Skubiai brendo vienybės ir valstybiškumo 
idėja. Pagaliau pirmajam Lietuvos kata-1 
liui Mindaugui pavyko sujungti lietuvių 
gimines į vieną valstybę Stiprėdami 
lietuviai ėmė varyti ekspansiją į rusų 
žemes rytuose. Ordinai matė savo pa
šonėje stiprėjantį priešą ir todėl nutarė 
skubėti. 1236m. kalavijuočiai surinko 
stiprią karuomenę, su daugybr? svečių iš 
Vakarų Europos, įsilaužė į Lietuvą tikė
damies šituo žygiu jeigu ne visai užka
riauti, tai bent palaužti lietuvių valsty
bės gajumą ir jos augimą. Tačiau lie
tuviai iš anksto nujausdami kalavijuočių 
ruošiamą smogiamą žygį, suspėjo su
telkti stiprią karumenę ir pasitiko kala
vijuočius ties Sauliais. Tai buvo pir
moji jungtinės Lietuvos karuomėnė vado
vaujama vieno vado. Mūšį laimėjo lie
tuviai. Mūšio metų žuvo kalavijuočių 
karo vadovybė su pačiu magistru prie
šakyje. Tai buvo suvienytos lietuvių 
valstybės karuomenės triumfas. Vietoje 
to, kad susilpninti Lietuvą, kalavijuo
čiai po šio mūšio pasijuto tiek silpni, jog 
matydami, kad negalės ilgiau išsilaikyti 
savistovūs, nutarė jungtis.

Susivieniją ordinai greitai sustiprėjo. 
To pasėkoje jie pasidarė dar pavojin
gesni lietuviams. Jeigu ankščiau abu 
ordinai veikė atskirai, tai dabar savo žy
gius ir veiksmus nutarė derinti. Pagrin
dinis abiejų ordinų tikslas buvo sulieti 
abiejų ordinų užkariautas sritis į vieną 
valstybę. Kadang matydami, kad sti
prėjančios lietuvių valstybės vienu smū
giu nepajėgs nugalėti, tai nutarė lietu
viškas sritis užkariauti palaipsniui. To
dėl ordinai prmiausia visu svoriu griuvo 
ant žemaičių. Prasidėjo arši ir neper
maldaujama, pusantro šimto metų užsi
tęsusi, kova dėl Žemaičių. Vieni ir kiti 
suprato, kad šita kova nėra kova vien 
dėl Žemaičių krašto, bet kad tai yra 
kova, kurioje tegali būti nugalėtojas ir 
nugalėtas—niekada lygūs varžovai. Lie
tuviai kaupė jėgas neužleisti nei vienos 
pėdos Žemaičių krašto. Tačiau 
ordnai ir čia greit isitikino, kad 
vienu smūgiu viso krašto neatplėš. Užtai 
prasidėjo nepabaigiamas alinamas šis- 
tematiskas karas prieš visą Lietuvą. 
1253 metais kalavijuočiai pastatė Klai
pėdą, kaip svarbiausią karinę bazę že
maičių užėmimui. 1259 metais ordinas 
pastatė Jurbarko pilį, žemaičiai pajutę 
pavojų, Jurbarkui pridengti, pastatė 
Kuršuvą. 1260 metais jungtinė ordinų 
karuomėnė išsiruošė išgriauti Kurčūvos. 
Po gudraus žemaičių manievro, ordinų 
karuomėnė buvo suklaidinta ir nuviliota 
prie pelkėto Durbės ežero, kame žuvo di
delė dalis ordinų karuomenės ir Livonijos 
magistras bei Prūsų maršalka. Durbės 
mūšis tai buvo antras lietuvių laimėjimas 
su toli siekiančiomis pasėkomis. Pirmiau
sia Livonijos ordinas visam laikui buvo 
nuvytas nuo Nemuno krantų. Išgriauta 
Žemaičių kraštan įsikišusi Jurbarko 
pilis. Tačiau svarbiausias motyvas yra 
tas, kad po šio mūšio Livonijoje ir Prū
suose prasidėjo visuatinas pavergtų gi
minių sukilimas. Krašte suliepsnojo 
ordinų pilys. Žinyčiose išnyko kardu ir 
ugnimi primestas krikščionių kryžius, o 
jo vietoje atsirado senieji pagonių ’dievai* 
vaidilutės ir kriviai. Ordinai šaukėsi 
krikščioniškosios Vakarų Ėuropos pagal
bos prieš pagonis. Pačiai Romai buvo 
svarbu išlaikyti krikščionybei užkariau-, 
tau sritis. Buvo siunčiami ordinams

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENEJE

ARGENTINON imigracija suvaržoma 
ta prasme, kad išduoti laidimai galės 
būti atšaukti, jei ateiviai, neišlaukę 3 
metų, pakeis be leidimo gyv. vietą it 
darbą. Giminėms daroma nuolaidų, 
senųjų ateivių naujas patvarkymas ne
liečia. (Marijonų vicegen..t. J. Jaučius 
aplankė Rosario kardinolą ir Lo Platos 
arkivyskupą, taip pat susipažino su Ro
sario vietovėj nupirkta lietuviškam cen
trui žeme.) “Lietuvos Aidų” radijo 
valandėlei suėjo 5 metai, kai skleidžia po1 
Argentinos padange Lietuvos muziką, 
dainą ir žodį.

BRAZILIJOJE S. Poalo dienr. “A 
Gazeta” įsidėjo platų aprašymą apie ten 
suruoštą lietuvių meno ir tautodailės 
parodą, pailiustruodamas jį net trim 
paveikslais: dail. Stančikaitės, A. 
Kairio ir M. Ivanauskio atvaizdais, taip 
pat lietuvaičių audžiamomis taut, juo
stomis, verpėjų gyv. paveikslu ir let. Ta 
proga šiltai atsiliepta apie parodos 
organizatorius ir pačią lietuvių tautą. 
Panašių atsitikimu yra ir daugiau.

D. BRITANIJOJE “Br. Liet”, nepai
sant tautiečių emigracijos, vis tobulėja, 
į jo spaustuvės krikštynas atsilankė min. 
B. K. Balutis, ją pakrikštijo kun. K. 
Matulaitis, palinkėdamas, kad laikraštis 
skleistu tik šviesą ir tiesą. Galvojama jį 
padaryti visos Europos lietuvių savai
traščiu. (Londone paminėta 50 m. lie
tuvių jubiliejus, būtent — kai prieš 50 
metų pradėjo veikti Londono Šv. Kazi
miero parapijos draugija bažnyčiai ir 
kunigui išlaikyti ir kai pirmą kartą savoj 
lietuviškoj bažnyčioj buvo atlaikytos liet, 
dvasininko pamaldos.

APfiMTAL... Iš lenkų Yaikrascių ei
nančių Londone ir Romoje matyti, kad 
Jie pretenduoja He tik į visas dabar turi
mas vokiečių žemes, bet ir į Mažosios 
Lietuvos sritį nuo Karaliaučiaus ligi Til
žės. Tai lenkiškas apetitas!____________

Taunanciošm^^Tminems nuo Vislgįt ligi 
Estijos sienos lietuviai neatėjo laiku f 
pagalbą. Ordinai gavę paramos ėmė 
palaužti vieną po kitos sukilusias gimi
nes. Po 14 metų didvyriškos kovos, pas
kutiniai iš visų aiščių giminių, palūžo 
narsūs prūsai. Su prūsų nugalėjimu 
ordinai atbaigė savo naudai Durbės mūši. 
Tačiau pats sukilimas buvo visiškai arti 
laimėjimo, neo ordinai sugebėjo išsilai
kyti vos keliose pilyse. Jeigu sukilimas 
būtų pavykęs, tai šiandien Pabaltijo val
ty bių vaizdas ir Pabaltijį liečiančios 
problemos būtų iš pagrindų kitokios. To 
laiko Lietuvai šis didysis lietuvių gimi
nių sukilimas davė progos atsikvėpti ir 
žymai sulėtino vokiečių ekspansiją.

Vos atsipeikėję nuo sukilimų ordinai 
vėl griūva ant Lietuvos. Tik šį kartą 

kryžiuočiai suintensyvina pilių statybą 
Nemuno pakrantėje. 1328m. jie perima 
iš kalavijuočių Klaipėdą. Lietuviai sek
dami naują ordinų užkariavimų strate
giją irgi statosi pilis ir tvirtoves. Šito 
abipusio tvirtinimosi išdavoje nuo XII 
amžiaus galo ligi XIV amžiaus pradžios, 
pagal strateginę Nemuno vagą, susidaro 
pastovūs, šių dienų terminais kalbant, 
fortifikacijų ir tvirtovių frontas. Iš 
pilių, tiek iš vienos tiek iš kitos pusės, 
buvo be sustojimo daromi plėšiamojo po
būdžio žygiai į priešo krašto gilumu esan
čia. už pilių linijos. Vadovaujantis pilių 
strategija turėjo pakisti ir pats karia v- 
mo būdas savo priešo atžvilgiu. Šiuo 
metų ordinai noromis nenoromis turi 
rimtai skaitytis su Lietuvos valstybe, 
kuriai vadovauja sumanūs vadai, o kovos 
laukuose kovoja ne naikintini ir žmogaus 
vardo neverti pagonys, bet narsūs, taurūs 
ir savo žemės laisvę begalinei mylintieji 
žmonės, turintieji pačias žmogaus savy
bes, kaip ir patys ordino gariai. Šituo 
atžvilgiu daug nuopelnų tenka lietuviš
kam Hanibalui Kęstučiui iš kurio kry
žiuočiai patyrė nepaprastų kario gabu
mų, patvarumo ir taurumo. Šitas Ne
muno vagos sargas ordino kraštuose buvo 
laikomas kaip nenugalimas, drąsus ir 
savo žodį laikąs sumanu lietuvių karo 
vadas.

Nuolatinės kovos vieniems ir kitiems 
galiausia nusibodo. Ordinas norėjo viską 
pastatyti ant kortos - laimėti ar žūti. Be 
to ordiną gązdino kad lietuviai vieną 
dieną be jų malonės neapsikrikštytų. Len 
kus gazdino, kad ordinai nusivylę neį
kandamomis lietuvių žemėmis kartą neat
sisuktų pamėginti laimės neįtvirtintose 
Lenkijos lygumose. Gi šalia to lenkams 
dar rūpėjo seniau ordino pagrobtos stra
teginės Pavyslio žemės. Lietuvos valdo
vas Vytautas jautėsi pakankamai stiprus 
kad sąjungoje su lenkais galėtų kirsti or
dinams paskutini smūgį, šitų motyvų 
vedamos abi pusės atsidėję ruošėsi. Ga
lų gale aniems laikams didžiulės armi
jos, 1410 metiais susitiko Tannenbergo- 
Griunvaldo laukuose paskutiniam mūšiui 

Dramatiška buvo lietuvių kova ant Ne 
muno krantų su vokiškuoju ’’Drang nach 
Osten”. Astuonios lietuvių tautos gene
racijos sudėjo milžiniškas materialines, 
dvasines ir kraujo aukas, kad atlaikytų 
lietuviškas pozicijas pajūryje ir žemai
čiuose. Ištisus du šimtus metų (1236- 
1435) ordinai telkė germanų pasaulį, po 
kryžiaus vėliava, nukariauti Pabaltijo 
erdvę. Ordinai turėjo savo užnugaryje 
galingą vokiečių imperiją ir jų šauksmai 
visada buvo palankiai sutinkami Romoje 
Lietuviams reikėjo pasikliauti savo jėgo
mis, išmanymu ir sugebėjimu. Ne slavai, 
bet lietuviškas genijus, puikūs karo va
dai, admistratoriai ir valstybininkai su
organizavo vokiškam „ Drang nach Os- 
ten” ligi šių dienų galiojančią užtvarą 
ant Nemuno krantų. Tai dįdeljs jr 
reikšmingas Europos istorijoje įvy 
kis, kurįs yra tiek didelis, kiek apie jį 
mėgsta svetimieji kalbėti savo’ vardu, 
nuneigdami mažą ir kuklią lietuvių tautą 
šito istorinio įvykio tikrąją liudininkę 
ir lėmėją

 Br. Zumeris.

ELTOS KRONIKA
— Prieš grįžtant prof. J. Kaminskui 

į Europą, JAV-se buvo sušaukta kon
ferencija, kurioj dalyvavo VLlKo nariai 
prof. J. Kaminskas ir prof. J. Brazaitis, 
minist. P. Žadeikiui atstovavęs gen. kons. 
J. Budrys, ALTo vykdomasis komitetas 
ir visa Pat. Lietuvių Grupė. Konferen
cijoj buvo svarstyti Lietuvos laisvinimo 
ir kt. aktualūs naujajam VT Pirminin
kui į Europą. Dėl susirgimo prof. J. 
Kaminskui grįžmą teko kiek atidėti 
(URT).

— VT yra numačiusi išleisti visą eilę 
reprezentacinių leidinių, liečiančių lietu
vių tautos kultūrą, meną, istoriją. Taip 
pat norima nedideleis veikalais anglų, 
prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ir kt. 
kalbomis duoti naujausių žinių apie Lie
tuvą, parodyti, kaip lietuvių tauta pa
vergtoje tėvynėje ir kitur kovoja už savo 
laisvr. Kadangi svetimieji domisi mūsų 
liaudies kultūra, norima duoti ir naują 
Milašiaus išleistų lietuvių dainų bei 
pasakų leidimą. (URT).

— Vydūnas, neseniai atšventęs savo 
84 m. sukaktį, VLIKo pirmininkui M. 
Krupavičiui atsiuntė lašką, kuriuo nuo
širdžiai dėkoja VLIKui ir jo nariams už 
jo pasveikinimą. Iš Detmoldo Vydūnas 
buvo išvykęs į Bad Pyrmontą sustiprinti 
sveikatos. (VTP).

— Iš e. BALFo pirmninko p. JAV-se 
A. Devenienės gautas pranešimas, jog 
į JAV kongresą yra įneštas naujas iš- 
tatymo (H.R. 7876), kuriuo lietuviai, 
atrodo, galės pasinaudoti mūsų emigra
cijai į JAV palengvinti. Jei įstatymas 
bus priimtas, ypač dviem specif, para
grafais (“German ethnics” ir “Regu- 
gees”) galės pasinaudoti tikrą skaičių 
letuvių, norinčių dar emigruoti I JAV, 
paremtą vardiniu sąrašais ir adresais. 
Tuo reikalu susilėkta u VLIKu, BALFo 
pirmininku prof. J. B. Končiumi Euro
poje ir BALFo įstaiga, taip pat Maž. 
Lėtu vos Tarvbn ZVTP>

i ■ ‘
Gražiai Vaizduotė tėviškę man piešia— 
Daržely rūtos žydi ir 'lelijos. * 
Saulėtos dienos ten vaikystės džiaugsmo 

vieši,
O prakaitu tėvų laukų daigai apliję

Ak, neatstos laukų nei aikštės, nei 
alėjos,

Nei medžiai alkani, kurie bulvaruos 
auga,

Nors čia šviesu žaibuos ir sutemos lėtėja, 
O tėviškę tik pilnatis ir senaš uosis 

saugo.

Tuos tėviškės laukus argi gali pamiršti 
Kai jie pilni baltų ręmunių turto, 
Kai suvelia bangas riigiuose vėjo pirštai 
Ir krykštauja širdis spalvų ir kvapo 

burtuos.

Klausai, tyli ir žemei atsidavęs 
Jauti aplinkui laimės žodžiai girdis. 
Pavėsiu apgaubia lyg brolis senas klevas 
Ir vakarai vynu ramybės girdo.

Juozas Almis Jūragis.

“AR LENKIJA JAU 
ŽUVUSI?

Stato klausimą “Der Monat” žurnalas 
N.41, apžvelgdamas, kiek daug jau suru
sinta dabartinės Lenkijos karo pajėga. 
Užsieniečių apskaičiavimu dabar lenkų 
žemyno kariuomenė ir oro laivynas turi 
350.000 karių, o saugomo daliniai — apie 
60.000, be to, Rokosovskis susovietino ne 
tik karines pajėgas, bet ir visą komu
nistų centrinę, drauge suorganizuodamas 
“karių draugų sąjungą”, turinčią (iš 
buv. karių sudarytą) apie 1 mil. žmonių, 
ir įvesdamas visiems iki 50 m. vyrams 
karinio apmokymo ar bent karinę pra
timų pakartosimo prievole. Be paties 
Rokosovskio, ir lenkų štabo šefas gen. 
Korczyc yra lenkų kilimo rusas, taip pat 
naujasis lenkų aviacijos štabo šefas brig, 
gen. Kaganovičius ir lenkų laivyno vadas 
adm. Cherokovas, anksčiau dirbęs' raud. 
laivyne. Politrukų institucijos teisės 
žymiai praplėstos. Visi lenkų karininkai 
turi priverstinai lankyti leninizmo kur
sus, kur ypač kyla tie, kurie yra drau
giau prorusiŠki, taip pat įsteigta soviet, 
pavyzdžiu politinė karių akademija Var
šuvoje, turinti duoti politinius kadrus. 
Lenkas karys mokomas užmiršti, kad jis 
yra lenkas, net karių laikraštis “Polska 
Zbroja” perkrikštytas į “Laisvės karį”.

Paskutinė lenkų aviacijos diena (1951. 
8.26) parodė, kad jų oro laivynas daro 
žymią pažanga ir tur jau savo konstruk
cijos mašinų. Jaunimas stropiai moko
mas parašiutizmo ir sklandymo meno. 
“Perauklėjami” sovietiniu pavyzdžiu ir 
lenkų jūrininkai, plečiamas karo. laivy
nas. Raud. Sovietų laivynas, kaip 
atrodo, pastoviai įsikūrė Dancige ir 
Gdynėj. PI A N.7.52 skelbia, kad Lenki
jos laivyne sovietinių vadovų ir perso
nalo skaičius siekia jau 50 proc., bet 
netrukus sieks 80 procentų. Sovietina- 
mas ir ūkinis Lenkijos gyvenimas — 
pereitais metais (bent oficialai) baigtas 
pramonės nacionalibavimas. Sunkioji 
pramonė pilna privaryta soviet, technikų 
ir “specialistų”, kurie visur stengiasi 
įvesti sovietinę sistemą. Pasta
tyta ant kojų jau 2000 kolchozų, turinčių 
eiti “pavyzdžiu” kitiems, šiandien “pe
rauklėjimas” vykdomas mokyklose, spau
doj, visur, net masiniai gyventoju per
kėlimai yra numatyti, o ir gelež. bilieto 
pirkimas gali būti paverčiamas^ “valsty
binė paslaptimi”, už kurios išdavinmą 
gresia sunkiausios bausmės, Rokosovskis 
šiandien Lenkijoj yra visagalis, atidavęs 
“teisman” net tokius galiūnus, kaip Go- 
mulką ar gen. Spychalskį. Prieš jį pa
čių lenkų valdžia — kad ir komunistinė 
— tikras nulis. CDNS kelbia, kad 
išilgai Oderio-Neisės liniją dviejų mylių 
ruožu koministų pradėtos statyti minų 
užtvaros ir prieštankinės kliūtys. Sovie
tai nusprendė duoti Lenkijai naują “kon
stituciją”, kuri legalizuotų visus jų 
žmogžudiškus darbus. Konstitucijai ru
ošti komisija, pirmininkaujama Bierutos, 
sausio 24 d. priėmė trečiu skaitymu nau
jąjį projektą, kuris turės Lenkiją paver
sti “liaudies respublika”. Tas reikalas 
polit. biuro bus galutinai išspręstas bal. 
6 d. “Nove Drogi” ta proga skelbia, kad 
tuo būdu bus “užantspauduoti socializmo 
laimėjimai Lenkijoje ir įvesta “prole
tarų diktatūrą”. ,

— “Sov. Litva” N. 23-52 įsidėjo pasi
kalbėjimą su K. Petrausku, miesto vykd. 
k-to pirmininku, apie Klaipėdą, kuriame 
tas skelbia, jog prie Klaipėdos atstatymo 
ypač daug prisidėjusi rusų tauta; paly- 
E’nus su 1937-38 m., darbo našumas pa-

Itęs gėlėtą kartų; 1937 m. buvę visoj 
Lietuvoj pagaunama 5 k. žuvies mažiau, 
negu dabar jos pagaunama vienoj Klai
pėdoj. Anot K. Petrausko, “tarybinė 
valdžia ir net pats Stalinas asmeniškai 
padėda Klaipėdos žvejams nuolat didinti 
žuvies gaudymo produkciją . . . Klaipėdos 
pramonė išaugo 31 kartą. . . . Dar šiemet 
bus baigtas mechaninis duonos kombina
tas. “Trinyčiai” baigia įrengti sp'alvotų 
siūlų gamybą. . . .” Taigi, nebent pačiam 
K. Petrauskui “Stalinas daug padėjo 
asmeniškai”, kad šneka tai, ko nėra tik
rovėje.

— Kaune pastyta nauja geležinkelio 
stotis. Statybos baigti iš Vilniaus buvo 
atsiųsta 70 spartuoliu brigada. Naujoji 
totis turi 25.893 m3 talpos. Statybos 
projektą paruošė P. Ašas tinas iš Lenin
grado, skultūros darbus atliko V. Palys, 
Steponavičius ir kt. Prie statybos pasi
žymėjo Zelev, Rancev, Balieki, etc.

■■ yttfiJ ui w iihi-----------(Apeita is 4 
nuo F.W. leidimo atsisaukius ir lietu
viams nesurinkus 100 skaitytojų, ukrai
niečiai vieni išleidžia “The Flag**, o mes 
ir toliau “sutelktomis jėgomis” galėsime 
snausti užsidarę kinų siena vienas nuo 
kito, kol N.K.V.D. budeliai išveš pas
kutinį lietuvį iš paveiktas tėvynės.
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Weekly News In English^
STOCKHOLM DAILY 

FOCUSING ATTENTION 
ON CONDITIONS IN

BALTIC COUNTRIES
STOCKHOLM. The Stockholm news

paper “Dagens Nyteter” recently pub
lished a series of articles on conditions 
in Estonia and Latvia recently. The 
stories dealt with such things as the 
continuous attempts at Russianising the 
people, collectivisation, working condi
tions in industry and agriculture, and 
cultural activities. The paper com
mented editorially that Moscow no longer 
bothers to keep up a pretence of respect
ing the national characteristics of 
peoples who have been forced to live 
within the borders of the Soviet Union., 
“The openly declared goal of Communist 
policy to-day is to stamp out all special 
characteristics of subjugated peoples 
through branding ąhy evidence thereof 
criminal “nationalistic deviations” from 
the Straight and narrow path of ortho
dox Stalinism. The stronger a people’s 
consciousness of its own history and 
traditional Culture, the higher conse
quently is the degree of ruthlessness 
with which it will be oppressed, and the 
larger its share of suffering in being 
forced to conform/’

The articles have shown What the new 
policy means in practical application, 
every statement having been based on 
direct information obtained from respon
sible iridividuols, the newspaper con
tinues. “Readers have not only been 
shown a picture of oppression and pov
erty, of human 'beings living in constant 
fear of police and informers—they have 
also learned that the continued physical 
existence of the peoples of the Baltic 
Stats is itself in grave danger. At 
first, the occasional mass deportations 
affected priniarily intellectuals and 
people whose political persuasion was 
displeasing to the Russian's. More 
recently, deportations have been on a 
larger scale, amounting in the last few 
years to out-and-out denationalisation: 
Estonians and Latvians have been de
ported for no other reason than being 
Baltic by birth, and have been replaced 
by Russians, Mongolians and others hail
ing frrom the interior of the Soviet 
Union.”

AS a matte’r of CoUrSO, all key posi
tions in the former Baltic republics are 
now filled by Russians. “It is not Ohly; 
that the hour has passed for collaborO- 
tionists, opportunists, and confused 
idealists. The dyed-in-the-wool Com
munists of Baltic ancestry have also had 
to learn that even an* accomplished 
traitor should never reckon With any 
gratitude from Moscow. One by one, 
these “pioneers” have disappeared from 
the scene, to learn elsewhr th,full conse
quences of having fallen into disprace.”

The “Dagens Nyheter” adds that 
there can be no doubt of the overwhelm
ing majority of the Baltic peoples fear
ing and hating their Communist regime. 
“The spiritual freedom and relative 
prosperity of the time of independence 
are still well remembered. This applis 
of cours primarily to those of adult age, 
but also among students in colleges and 
schools does the tendency to nationalism 
and opposition against the regime still 
persist.

YOUNG LITHUANIANS 
SENT TO SIBERIAN 

SLAVE CAMPS
In September, the Soviet Ministry of 

Forests decided to “recruit” labor for 
lumber camps in the Urals, Northern 
Russia and Siberia.

Special agents in Lithuania, Latvia, 
Estonia and White Ruthenia made con
tracts with the MVD for “leasing” 
batches of political prisoners for labor 
in lumber camps.

The Soviet war machine in Central 
Asia requires more production and in 
July the Minister of Industry, Orlov, 
called for new supplies of labor. When 
thousands of Russian workers were 
drafted into the Red Army, or trans
ferred to war industriese, an acute labor 
shortage developed in the “Lesprohozes” 
(lumber industry centers) in the Urals, 
Northern Russia and Siberia.

General Bartasiunas, Minister for the 
MVD, and General Kapralov, head of the 
MGB (Minister of State Security), keep 
a check on prisons in Lithuania. In 
compliance with orders from Moscow, 
these two renegades have been supply
ing slave Jabot camps With thousands of 
young Lithuanians.

Transports of prisoners have been 
departing regularly from Vilnius, Kau
nas and Mažeikiai to Kirov, the transit 
camp in Uorfherh Russia. This year’s 
transports of prisoners from Lithuania 
were sent to a new labor camp near the 
Kobra River for the constructoion of 
highways and railroads, as well as for 
the clearing of forests. This site has 
been selected for the construction of 
huge war industry combines. In the 
Spring of 1'951 there was a labor force 
of 50,000 slaves in this camp, including 
thousands of Balts.

Working 'conditions are extremely 
severe. The Working day lasts 12 to 14 
hours. Kobra is about a seven days 
trip from Lithuania. Some 50 to 60 
prisoners are herded into each freight 
car. The cars are locked and guarded; 
by Soldiers especially selected for their 
brutality. Every other day some Water 
and a small piece of bread are doled out 
to the prisoners.

As one transport Was approaching a< 
‘forest neaY the . East Latvian border 
several prisoners from the Mažeikiai jail 
broke down the door and escaper. When 
the guards discovered the broken door, 
they ordered all the remaining occupants 
of the car to get out and stand in front 
of it. Then, they wjere ^hot doWn in 
cold blood in the presence of the other 
prisoners.

Three Soviet officials, Kriuckov, who 
instigated the enlistment of slave-labor 
in Lithuania, and Lichidov and Varveni- 
nov, are maihnly responsible for the 
extirmlnation of Lithuanian youth in 
transports and in Siberian labor camps.

(Christian Democratic News Service, 
November 30, 1951.)

DEPORTATION OF 
PRIESTS TO RUSSIA

After the Congress of the “Patriotic 
Priests” at the end of 1951 (pseudo
clergymen obedient to the Communist 
regime, make up these Patriotic Priests), 

MURPHY READY-CUT HOMES
STATYKITES SAVO NUOSAVUS NAMUS

Skubus ir tikras patarnavimas naujiems australams yra prieinamas pas 
mus. Patarimai ir nerodymai visais namų statymo reikalais duodami nemokamai.

RAŠYKITE AR SKAMBINKITEF. MURPHY, TIMBER MERCHANT
23 TAVISTOCK ROAD, FLEMIKGTON, N.S.W. Tėlėf.: UM&476

Vertėjas Vokiečių kalboje yra kiekvienu metu Vietoje jūsų patarnavimui.

the Czechoslovak Government and the 
Central Committee of the Czechoslovak 
Communist Party discussed the possi
bility of deporting to Russia those of the 
Catholic priests who remain opposed to 
this regime and are therefore impri
soned. The Communists believe this 
the only means of ending opposition to 
the “Patriotic Priest” movement.

CHRISTMAS IN “RELIGI
OUSLY TOLERANT” 

YUGOSLAVIA
The Press and radio in allegedly reli

giously tolerant Yugoslavia did not men
tion Christmas at all. Oh the other 
hand, Communist celebrations were held 
on Christmas Day, observing the anni
versary of the arrival of Tito in Bosnia 
in 1943 and the birthday of comrade 
Adzija. Christmas carols were replaced 
by the music of the partisan army.

On Jauary 3, Radio Zagreb broadcast 
a lecture about the origin and growth of 
religion. The general trend of the lec
ture was that all religion is a falsehood, 
a hindrance to progress and an opiate 
for the people. The Concluding state
ment was: “Religion iš hot Compatible 
with the struggle of the working class, 
so we must fight it until it is removed 
from the surface of the earth”.

'During the Christmas season, the 
Father Guardian of the Franciscans ih 
Vukovar, Father Stanko Banic, was sent; 
to a concentration camp because of his 
phbtest against the anti-religious ex
cesses of students ih the college of 
Vukovar.

The government of the Republic of 
Slovenia ordered the closing of the! 
churches at St. Peter, Vrtojba and Mirno 
at Christmas, supposedly because of a 
contagious cattle disease. At the same; 
time, however, Communist meetings in 
these same villages were permitted.

PERSECUTION OF 
CLERGY IN 

YUGOSLAVIA
All prsons opposing the collectivasa- 

tion of agriculture under Tito’s govern
ment in Jugoslavia are severely pun
ished. The Rev. D. Velkovich, orthodox 
parish priest in Loznitsa, Serbia, was 
sentenced to five years in prison because 
of his “negative attitude” toward collec
tivisation.

Vitomir Yevtich, an attorney at law 
in Eraguyevats in Serbia, was sentenced 
on the same ground to a three year term 
in prison. '

THE RESISTANCE 
MOVEMENT

At present the partisan movement ini 
Lithuaiia is still strong enough to influ
ence considerably the attitude of the 
farming population. Especially in the 
neighbourhood of large forests the party 
and Komsomol cannot deploy their acti- 
vii’ties as their members are afraid. It 
has frequently, occurred that sons oi 
peasants who had joined the Komsomol 
while middle school pupils in towns, 
were later compelled by the partisans to 
dissociate themselves from th party. 
PartyorgansationS in the country can 
ony be aetve when under considerable 
army protection. The partisans are well 
informed of happenings in the villages, 
strike quickly and vanish again before 

’the Russian troops arrive.
The Russian army tries again and 

again to catch the partisans but even 
large-scale expeditions are usually 
rather unsuccessful and spell greater 
losses for the government troops than 
the partisans.

The partisans are chiefly armed with 
German firearms; a small part of these 
is of Russian origin. Considering the 
•way the partisans spend ammunition, 
they must have rather large stocks Of it.

The garrisons ih Lithuania are in
creased from time to time. A special 
closed area is near the town of Alytus, 
at the end of the highway to Mariampole. 
There hundreds of tanks are parked.

On the airfield near Alytus planes of 
type Ū2 land occasionally, whereas the 
airfield of Karmėlava hear Kaunas is 
very strongly frequented. There arė 
about 150 two-motor planes there.

Since the spring of 1951 all houses are 
registered. They get passports in which 
the degree of their usefulness is entered. 
For very horse the kolkhoz has to pro- 

.vidė . a fiuitnbln —1* i-nw—' 

cart in good order to be taken into use 
at once in case of mobilisation.

LITHUANIANS LIVE IN 
TERROR OF RED BOSSES

STOCKHOLM, Sept. 16 (CTPS). — 
Residents of Russiančoccupied Lithuania 
are hoping increasingly for a war be
tween Russia and the West as the only 
way to end Soviet terror, according to 
reports seeping through the iron cur
tain.

Soviet propaganda is talking more 
loudly than ever about preparations 
made in western Europe and the United 
Statės for war against the Soviet 
Union. One unexpeetd rsult of th pro
paganda has been increased prestige for 
America.

Passive resistance among Lituanians 
has been increasing steadily in the last 
few months, the reports add. Old 
people don’t express their feelings, but 
there haVe been incidnts in schools, and 
among young people caused by the 
hatred Of Russia. Objections are grow
ing stronger against teaching of Russian 
and Communist doctrines in universities 
and schools.

Partisans Active
Little has been heard since spring 

about partisan activity in the Lithuanian 
forests. There are indications that the 
partisans have changed their methods 
and instead of carrying out guerrilla 
fighting ih the countryside they are 
organising effective sabotage against 
the Russian administration and police.

But the Russians have been trying to 
crush all resistance by reprisals. In 
August the Whole population of a village 
near Memel Was deported overnight to 
aVeh'ge the killing of a brutal Soviet 
police commissar. Partisans later 
attacked the police barracks hnd blew 
up two trains.

In the Baltic cities, Russians rae being 
forced into a kind of upper class, enjoy
ing special privileges not allowed Lithu
anians. But earlier Russian attempts to 
establish Russian peasants on confiscated 
Lithuanian farm’s seems to have been 
abandoned.

Resistance to Collectivism
In the Lithuanian countryside, resist
ance still is active against collectivisa- 
tib’h. The resistaiCe found unexpected 
assistance among Russians who had been 
given farms. .As a result a number of 
farms ih Lituanian remain untouched, 
and at present ho attempt seems to be 
made to incorporate them into the col
lective system.

A prson who was in Vilna recently 
says the ruihs of the city remain virtu
ally uncleared, although local inhabitants 
Were ordered to clear the rubble after 
their ordinary work. Only a few houses 
have ben rpajrd. The main rail station 
is in rUinS, as it was six years ago when 
the war ended. The eyewitneses said 
people in the streets look misrable and 
ill-fed. A strong Russian garrison is 
established in Vilna. The fortifications 
in Katinas, the former capital, are Occu
pied by strong forces of Soviet troops.

(“Times-Herald”)”

CRISIS IN HUNGARIAN 
OILFIELDS

The crisis in the oilfields near Lispe, 
in Hungary, is becoming more critical. 
The oilfields were formerly owned by an 
American - controlled company, ^thė 
MAORT. The American management 
was expelled in 1948 and many Hun
garian technicians were arrested. The 
ne wpersonnel is lacking technical skill 
and experience. It is, however, com
posed of trusted Communists. They 
endeavour to extract the amount" of oil 
specified in the five-year plan. As a 
result of excessive exploitation, half of 
th two hundred oil wells are showing 
signs of drying up. The gas pressure is 
no longer sufficient to get the oil to the 
surface.

Under American management, some of 
the natural gas was driven back into the 
oil wells, inorder to keep up the pres
sure. At present it is pipelined to Buda
pest, to make up for the inadequate pro
duction of the gasworks there. The re- 
rtreed gas pressure resulted in the pene
tration of watr into many oil wells. The 
pumps bring in oil together with woter.

As the Communist secret police does 
not admit the existence of laws of nature 
it is to be expected that large-scale 
sabotage will be soon discovered
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UŽKULISINIAI SAU
VALIAVIMAI.

Per šimtą metų mūsų protėvius ir tė
vus mindė svetimieji, bet tauta šimtmeti 
nėję nakties glūdumoje nepalūžo dėka 
davrioS milžinų kaip Valančius, Kudirka, 
Basanavičius ir eilė kitų, kurie lietuviš
kosios veiklos negrindė savais asmeni
škais išskaičiavimais. Taigi jų triūsu ir 
pasiaukojimu nepriklausomais laikais ne 
tik sodai iii laukai pasipuošė įvairiaspal
viais žiedais, bet dvasinės ir lietuviškos 
kultūrinės vertybės skleidėsi nuostabio
mis spalvomis. Ir tada atrodė, reikalui 
esant -tautą ištikus nelaimei - atsiras 
šimtai devynioliktojo amžiaus nepažysta 
mų kovotojų už lietuvybę. Taip gerai 
nėra. Mes džiaugiamės Australijoje su
sikūrusia Lietuvių Bendruomene, kuri 
buria lietuviškon šeimon kiekvieną lietu
vį, kad neištirptume tarp svetimųjų. Ap
gailestaujame dėl kiekvieno atšiauresnio 
ir pasyvesnio laikymosi bendruomenės at 
žvilgiu. Sveikiname veiklius organizato
rius ix lietuviškosios veiklos viršūnes jei 
jos nežiūri savo asmeninių interesų, o 
savo veiklos pagrindan stato lietuviškos 
bendruomenės reikalus. Taip turėtų būti. 
To iš mūsų reikalauja mūsų gimtoji že
mė ir mūsų pačių pasiteisinimas tremty
je gyventi.
Pats lietuviškas organizacinis darbas šia 
me kontinente - nelengvas. Metų eilė pra
leistų svetimuose kraštuose, daugelyje 
tautiečių paliko neigiamų pėdsaku. Beto 
ir materialinis grybelis pradeda užmušti 
gražiausius žmogaus jausmus. Ir dažnas 
tautietis tiktai ir ieško veikiančiuose as
menine juodų dėmelių - ką nors nepagrįs
to iškelti ir pakenkti lietuviškam organi- 
zaciniui darbui.

Bet vis dėlto pro vieną faktą negalima 
tylomis praeiti, kuris į lietuvišką ben
druomenę hnešė daug nedarnumo, davė 
net ir pagrindo suabejoti mūsų vadovau
jančių asmenų gerais norais ir užsimojii- 
mais.Priežastis šitokia: Melbourne Apyl. 
Valdyba savame ratelyje, visiškai neatsi
klausus visuotinio susirinkimo, Valdybos 
reikalų vedėjui mokėjo £6 savaitinės al
gos. Kai kas pagalvos - tik nepilnamečio 
atlyginimas !Valdyba savo ’’lapdarin- 
gu” darbu slėpėsi, kaip pelė po šluota. 
Bet išlindo įla iš maišo ir ši maloni žinia 
nuvilnijo per visą bendruomenę ir šaltai 
atsimušė į daugelio tautiečių nostalgija 
sergančias širdis. Dėlto ne vienas tautie
tis - prisiklausęs gandų gandelių - • - • 
susilaikė mokėję ir solidarumo mokestį 
nors reikalų vedėjui alga buvo išmokama 
iš lietuviškų subuvimų pajamų. Niekas 
nesako ir neperša,- kad- vadovaujantieji 
asmenys turi- prikišti sutaupąs iš- savo 
mažo uždarbio. Išlaidos, susijusios su lie
tuviškos veiklos organizavimu,turėtų bū
ti pateiktos apyskaitiniu būdu. Tada ne 
tik iš paviršiaus,- bet ir paėmus reikalą 
esmėje kitaip atrodys, ir lietuviška veikla 
nebus grindžiama grašiu, (bet tautiniu 
principu, o ir grašis liks tik idėjos ir pri 
cipo ramstis.
Gegužės 11d. visuotinis susirinkimas bal
sų dauguma atmetė šitą sauvališką valdy 
bos nutarimą - mokėti atlyginimą už or
ganizacinį darbą.
Kas gi visuomenininkui gali būti daugiau 
-ar bendruomenės reikiama pagalba ar 
vienas kitas skatikas!!! J. RIMAS.
KREPŠINIS MELBOURNE
„ Visu spartumu Melbourne vyksta žie

mos krepšinio žaidynės, kuriose lietuviai 
išstatė dvi komandas.

Pirmoji komanda žaisdama “A” — 
aukščiausioje klasėje, turi jau atsiekusi 
keturis laimėjimus ir, atrodo, į savo Są
jungos finalus pateks be pralaimėjimų. 
Šiais metais pirmoji komanda yra gero
kai pakeitusi savo sąstatą. Iš pradžių 
buvo manoma, kad šis naujasis sąstatas 
bus kiek silpnesnis, bet buvusios. rung
tynės įrodo kad šiais metais komanda 
įgavo daugiau komandinės dvasios ir kiek 
daugiau individualinės ambicijos, ko taip 
stokojo komandai pereitais metais. Nau
jos dvasios ir energijos komandai įnešė 
pertiečiai — Ginčiaus — kas ir Krutulis, 
kurie savo žaidimo būdu ir charakte- 

* ringą laikysena suteikė komandai visai 
naują veidą. Gyvas ir permainingas 
žaidimas vis daugiau pritraukia naujų 
lietuvių žiūrovų, kurie užsikrėtė tautie
čių pasisekimais neapleidžia nei vienų 
rungtynių. Visų žiūrovų tėvu laikomas 
melbournietis Cirvinskas kurį visada 
galima rasti žaidynių vie'toje karštai gi
nant saviškių reikalus. Neužilgo pra
sidės Victorijos krepšinio pirmenybės, 
kurios bus pravedamos kas ketvirtadienį 
Exhibition rūmuose. Čia susitiks visų 
sąjungų pajėgiausios komandos ir žais 
dėl 1952 m. Victorijos meisterio titulo. 
Atrodo, kad šiais metais šios žaidynės 
bus daug daugiau intriguojančios, nes 
visos komandos yra padariusios didelę 
pažangą. Ypatingai daug vilčių, deda 
latvių komanda “Daina1” kurios sąstate 
yra puikūs vyrai. 'Tikima—lietuviai skait
lingai atsilankys į šias žaidynes ir mora
liai parems mūsų kovojančius tautiečius. 
Neperseniausiai įvyko draugiškos krep
šinio rungtynės tarp “Varpo” ir pereitų 
metų Victorijos nugalėtojo “Y.M^C.A.” 
Tai buvo ly ir pradžia šių metų žiemos 
sezonui, kur lietuviai gražia kova* įrodė 
finalus, tą jie pedarė dabar įveikdami 
Y.M.C.A. rezultatu 43:41. Komandos 
sąstate žaidė ir taškus pelnė: Dargina- 
vicius, 16 Ginčiauskas 11, Madziliauskas 
8, Baltrūnas 8, Baskys ir Krutulis.

r uvr. -luo. že». ira* ai

LIETUVIU KULTŪROS 
FONDO VISUOTINIS

METINIS SUVAŽIAVIMAS
L.K.F. Australijos Vldyba savo 1952 

metų balandžio m.n. 20 dienos nutarimu 
šaukia visuotinį metinį suvažiavimų šių 
metų birželio mėn. 28 dienų-šeštadienį— 
13 vai. Melbourne, Ve., 312 Elizabeth 
Street, City, St. Francis Church salėje. 
Suvažiavimas laikomas teisėtu susirin
kus pusei ir vienam jo dalyvių.. Pas
kirtu laiku nesant kvorumo, palaukus 30 
minučių suvažiavimas pradedamas ir lai
komas teisėtas.

Suvažiavimo darbu programa:
1. Suvažiavimo atidarymas ir Mandatų 

Komisijos rinkimas.
2. Suvažiavimo Pirmininko ir Sekretorių 

rinkimai.
3. L.K.F. Australijos Valdybos praneši

mai:
(a) Valdybos Pirmininko pranešimas;
(b) Valdybos Iždininko pranešimas.

4. Revizijos Komisijos pranešimas.
5. L.K.F. skyrių pranešimai.
6. Švietimo ir Kultūros Komisijų 

Švietimo Vadovų pranešimai.
7. L.K.F. ateities veikimo gairės.
8. Diskusijos dėl pranešimų, dėl ateities 

veikimo ir paklausimai.
9. L.K.F. organų rinkimai:

(a) L.K.F. Australijos Valdybos rin
kimai. Ji būstines nutatymas.

(b) Revizijos Komisijos rinkimai;
(c) Garbės T.'smo rinkimai.

10. Sumanymai, rezoliucijos ir sveikini
mai.

L.K.F. organizacijos visuotinį suvažia
vimų atsovais kviečiama:

1. L.K.F. arganizacijos skyrių
(a) Melbourne, 4 atstovai;
(b) Sydney, 4 atstovai;
(c) Geelong, 4 atstovai;
(d) Adelaide, 4 atstovai; 

ir kitu skyrių po du atstovus.
2. Visi nariai: L.K.F. Autralijos Valdy

bos, Revizijos Komisijos ir Garbės 
Teismo.

3. L.K.F. skyrių pirmininkai.
4. A.L.B. Centro Valdybos Pirmninkas 

ir visi Centro Valdybos ir Apylinkių 
valdybų švietimo ir kultūros vadovai.

5. Apylinkių Švietimo ir Kultūros Ko
misijų pirmininkai.

6. K.M. Instituto atstovas.
7. Visi lietuviškųjų mokyklų vedėjai.
8. Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos 

Valdybos atstovas.
9. Lietuviškųjų krikščionių bažnyčių kle

bonai ar kapelionai. '
10. Laikraščių “Autralijos Lietuvis” ir 

“Mūsų Pastogė” redaktoriai.
11. L.K.F. buvusieji Australijos Valdy

bos Pirmininkai.
12. Vytautas Žemkalnis — vienas L.K.F. 
steigėjų Vokietijoje.

Prašoma iš anksto pranešti atvykstan
čių asmenų vardus ir pavardes ir jų 
adresus ir kurie bus reikalingi Mel
bourne nakvynes parūpinimo. Visais 
reikalais rašyti LKF Pirmininkui,.4 The 
Ridgeway, Kensington, W.l. Tiesiog 
važiuojama į suvažiavimo salę iš Flinders 
Street Station visais tramvajais iš Eli
zabeth Street. Išlipti Lonsdale Street- 
St. Francis Church. Bilietas vienai sek
cijai.

Atsakymas Skaitytojui
“Mūsų Pastogės” Nr. 165 patalpintas 

“Free Word.” reikalu straipsnis parodė, 
kad autorius “skaitytojas” gerai neisi- 
skaitė į ankstyvesnį mūsų skelbimu. Pir
miausia “Free Word” buvo norėta išleisti 
ne vieniems lietuviams, bet visų rusų 
užimtų kraštų tremtiniams Australijoje. 
I redakcinę kolegijų buvo įtraukti ir 
kitų tautybių žurnalistai kad bendruo-1 
mis jėgomis jėgomis užkirsti kelią 
Maskvos propagandai. Antra koks 
naivumas siųsti Australijos politikams 
ir veikėjams lietuvišką spaudą. Tarbūt 
ir pats gerbiamas skaitytojas netiki, kad 
koks senatorius ar ministeris ieškotų po 
lietuvišką laikraštį angliško skyriaus. 
Kam teko susidurti su vietos įstaigomis, 
tas žino kaip, čia yra traktuojama tau
tinių bendruomenių veikla ir svetima 
spauda. Kiekvienas lietuviškas lai
kraštis gali gauti medžiagos užsiprenu
meravęs ALTo biuletinį ir VLIKo anglų 
kalboje Eltos laidą. Gerb. skaitytojas 
klysta rašydamas kad “Free Word” ini
ciatoriai nieko nerašė australų spaudoje 
Lietuvos reikalu. Ne mūsų kaltė, kad 
nekrikščionių rankose esanti spauda biz
nieriškai glosto savo buvusį “sąjungin
inką”. Seku spaudą, bet nei karto nema
čiau “išsamaus” straipsnio apie Latviją 
ir latvius išskyrus keletą mažų nuotykių 
prie restorano. Yra tiesa Australijoje 
vienas laikraštis, kuris rašo apie geno
cidą — tai “National News Weekly”, 
Melbourne. Buvo jau ir apie Lietuvą, 
bet jis yra darbo partijos rankose ir kitų 
partijų žmones jo neskaito. “Free Word” 
nei kiek nebūtų pakenkęs Australijos lie
tuvių spaudai ir nebūtų suskaldęs 
plunksnos darbuotojų eilei? , nes F.W. 
iniciatoriai yra turbūt daugiausia parašę 
straipsnių į spaudą negu visi kiti kartu, 
išsviltus žinoma redaktorius.

• Dabartiniu metų Australijoje yra. 
177.311 buv. DP. Iš jų 10.074 lietuviai. 
Jei mes pusantro šimto tūkstančių 
tremtinių pakeltume balsą prieš N.K.V.D. 
— tai ši tą atsiektume. Bet jeigu mes 
veiksime užsidarę savo parapijose — 
nieko neatsieksime. Rusams ir lenkams 

(nukelta į 2 pusi.)

Visi mes turėjome progos įsitikinu, 
kad Australija yra didelė sporto, šalis, 
bet siais metais Norvegijoje įvykę pasau
lio žiemos olimpiniai žaidimai prabėgo 
Australijos spaudoje beveik nepaminėti. 
Mes, europiečiai, pasaulio olimpinius 
.žaidimus visuomet sekdavome su didžiau-

' naujus metodu sportiniame gyvenime. Va to n C.AamiU
Idant mūsų visuomenei neliktų neži

nomi šių žiemos žaidimų rezultatai, ban- 
dyšių, bent trumpai, čia juos išvardinti:

Kaip ir buvo tikėtasi, daugiausia 
laimėjimų ir kartu taškų pelnė patys 
žaidmų. rengėjai — Norvegai, surinko 
1255 taškų. Visai netikėtai antrąją 
vietą išsikovojo amerikiečiai surinkę 895 
taškų ir garbingai trečiąją vietą užėmė 
suomiai su 73 taškais. 
Materų varžybose:

1. Didįjįį slalomą laimėjo amerikietė 
A. Lawrence (2:68), 11-trą vietą-austre 
D. Rom, III-čia, viet, — vokietė A. 
Bucrner.

2. Slalom: I v. A. Lawrence (2:10, 6),
II v. O. Reicher (Vokietija), III v. 
Buchner (Vokietija).

3. Dailusis Čiuožimas: I v. J. Altwegg 
(Austrija), II v. T. Albright (J.A.V.),
III v. S. Klopfer (U.S.A.). 
Vyrų Varžybose:

1. Didysis Slalom: I v. S. Erikson 
(Norv., II v. Ch. Pravda (Austrija), III 
v. T. Spiess (Austrųja).

2. Slalom: I v. Z. Colo Italija), II v. 
O. Schneider (Austrija), III v. Ch. 
Pravda (Austrija).

3. Daibusis čiuožimas: I v. J. Button 
(U.S.A.)7 II v. H. Sent (Austrija), III 
v. J. Grogan (U.S.A.).

4. Norvegų Kombinacija: I v. S. 
Slattvik (Norv.), 'II v. H. Hasa (Suo
mija), III v. S. Stemersen.

5. 18 km. perbėgimas ir šuoliai: I v. 
H. Brenden (Norv.), II v. T. Makela 
(Suom.), III v. P. Loukila (Suom.)

6. 50 km. b.gimas: I v. Hakulinen 
(Suom.), II v. Kohlemainen (S.),.III v. 
M. Estenstadt (N.).

7. Bobsley rogučių nusileidimas: (2 
vyrų I v. Vokietija, II v. J.A.V., III v. 
Šveicarija.

8. šuoliai: I v. Bergman (N.)-223, 
1 1-6 pėdų, II v. T. Falkeger (N.), III 
v. Holstrom (Sv.)

9. Greičio čiuožimai:
500 m. I v. K. Henry (U.S.A.), 43.2 

sek., II v. D. McDervot (U.S.A.), III 
v. A. Johansen (N.).

1500 m. I v. H. Andersen (N.), 
2:20.4 min.

5000 m. I v. H. Andersen (N.),
8:10.6 min., naujos Olimp. rekordas.

10,000 m. I v. {H. Andersen (N.), 
16:45.8 min., naujas Olimp. rekordas.
10. Ledo ritulys:.: I v. Canada, nepro- 

laimė jus nei vienų rungtynių tik pasku
tiniąsias rungtynes sužaidė lygiomis 
(3:3) su UU.S.A., II v. U.S.A., III v. 
Čekoslovakija. Tuo pačiu Čekoslovakija 
tapo Europos ledo ritulio meisteriu.

Šioji, šeštoji iš eilės, olimpinė šventė 
tesėsi dešimts dienų. Norvegai, gavę 
teisę organizuoti šiuos žaidimus, dėjo 
visas pastangas patenkinti visų dalyvių 
ir žiūrovų pageidavimus, kas jiems ne
blogai pasiskė. Jau senai norvegai yra 
pasižymėję, kaipo vieni iš geriausių pa
sauly žiemos sporto sakų žinovų, ką jie 
šiandien savo laimėjimais dar kartą 
užtikrino. Šių, gražiųjų varžybų pasi
žiūrėti buvo susirinkę beveik pusė nor
vegų tautos.

Kaip ir buvo laukta, norvegai ir kitos 
dvi skandinavų tautos (Suomija ir 
Švedija) buvo šių olimpinių žaidimų 
favoritai nuo pat pradžių iki galo. Kiek 
netikėtai pasisekė J.A.V. sportininkams 
bendroje kvalifikacijoje iškopti į antrąją 
vietą. Čia jiems daug pasitarnavo 
“švelnioji lytis”, kur panele Lawrence 
išsikovojo net du aukso medaliu.

I paskutines dienos varžybas susirinko 
rekordinis žiūrovų skaičius pasiekęs net 
150.000. šių žiūrovų tarpe buvo ir pats 
Norvegijos karalius. Zrgs.

DĖMESIO
Išduodami be baldų 2 kambariai. Abu 

kartu arba po vieną, su naudojimuisi 
virtuve ir kitais patogumais. Pageidau
tina suaugusieji arba nedaugiau • vienu 
vaiku. Autobusas 1 min.; stotis 20 min. 
Kreiptis 6 Rupert Street, Merrylands,

ir

atstovai:

gegužės mėn. 11d. tuojau po pamaldų 
Camperdown parapijos salėje. Minėjimą 
pradėjo Apyl. Vald. pirm. p. S. Pačėsa 
tardamas trumpą žodį ir parskaitydamas 
Krašto V aldybos Motinos Dienos proga 
išleistą atsišaukimą. Toliau sekė pas- 

kkaitą, kurią skaitė p. Saltmiras.

taikintus eiierascius. Yo to p. Čciianėis, 
akominuojant p. Kavaliauskui, išpildė 
Grigo serenadą ir Bramso vengru šokį. 
Publikai prašant dar buvo išpildytas 
“Plaukia sau laivelis” ir tuo minėjimas 
buvo baigtas. K.

ŠOKIAI PRIE LIETU
VIŠKOS MUZIKOS

S.m. birželio mėn. 13 d. (penktadieni) 
Fitzroy Gardens kavinėje rengiami 
šokiai prie lietuviškai įgrotus plokštelių 
muzikos. Plokštelės įdainuotos: Saba- 
niausko, Dolskio, Glaužinio, Vonagaičio, 
Olšausko ir Siaukevičiaus. Veiks bufe
tas. Bilietai gaunami tik iš anksto susi
tarus su spaudos kiosko vedėju L. Bal
trūnu.
MELBOURNO KULTŪRI

NINKAI
Gegužės 25 d;, tuojau po pamaldų, 

šaukiamas Bibliotekos patalpose Lietu
vių Kultūros Fondo Melbourne Skyriaus 
narių ir prijaučiančiųjų susirinkimas šia 
darbų tvarka: 7 <

1. Valdybos ir Revizijos Komisijos 
pranešimai,

2. Valdybos ir Revizijos Kom. narių
rinkimai, ____

3. Atstovų į LKF suvažiavimą rinki- 
Kviečiami visi skaitlingai dalyvauti!

Skyriaus Valdyba.
PRANEŠIMAS

Papildant ALB Sydney A-kėš V-bo3 
ankstyvesnius pranešimus, -pranešama, 
kad P. Doniela yra skiriamas Regent’s 
Park rajone įgaliotiniu.

Jis turi tęsę rinkti A-kės V-bos vardu 
tautinio solidarumo ir nario mokeščius, 
Tautos Fondo aukas, vesti lietuvių regis
traciją ir 1.1.

A.L.B., Sydney Apylinkės Valdyba.
PRANEŠIMAS

Pransešame, kad anglų kalboje propa
gandinis biuletinis “Free Word” negalės 
pasirodyti, nės nesgaitant organizatorių 
iš lietuvių pusės teatsirado tik du skai
tytojai: p. H. Meiliūnas, Tasmanijoje ir 
p. J. Plečkaitis, Geelonge.

Nuo biuletinio leidimo taip pat atsi
metė rusų tautybės tremtiniai, kurie pa
laiko Kerenskio politiką ir nepripažysta 
laisvės Pabaltijo tautoms. Lenkų spauda 
irgi buvo priešinga tokiam biuletiniui, 
kur lygiomis teisėmis dalyvavo lietuviai 
ir ukrainiečiai. Vietoje “Free Word” 
Ukrainiečiai vieni pradeda Adelaidėje 
spausdinti “The Flag”.

Alb. Pocius.
NEPRALEISKITE PROGOS

Knygų leidykla TERRA Amerikoje 
yra išleidusi BALIO SRUOGOS — KA
ZIMIERAS SAPIEGA, AXEL MUN- 
THE, SAN MICHELE (knygą vertė Pr. 
Povylaitis) ir K. BORUTOS, BALTA- 
RAGIO MALŪNAS.

Visos knygos yra kietais viršeliais, 
gerame poperiuje. Amerikoje kainuoja 
2.50 dol. bet Australijoje visiems lie
tuviams TERRA padarė nuolaidą ir 
nežiūrint persiuntimo išlaidų kainuoja 
tik 16 šilingų.

Norintieji šias knygas įsigyti kreipiasi 
į leidyklos atstovą: J. KALAKAUSKAS, 
24 GOODSELL ST., ST. PETERS, 
SYDNEY, N.S.W. Pasiuntusiejo pini
gus knygas gaus per 3 mėn. nuo užsa
kymo dienos tiesiog iš leidyklos. Užsa
kant aiškiai įrašyti adresą ir knygų pa
vadinimus.

DĖMESIO
EFG ENGLISH & FOREIGN 

BOOKSHOP
Sydney: 28 MARTIN PLACE (ground 

floor).
Brisbane: AMP LANE (off Edward 

Street).
MES TURIME DIDELI PAStRRIN- 

KIMĄ
VOKIŠKŲ, RUSIŠKŲ, PRANCŪZIŠKŲ 

ir kitomis kalbomis 
KNYGŲ BEI ŽURNALŲ 

Reikalaukite Katalogų Prist ųsime

DĖMESIO, PONIOS IR PONAI!
Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės į europietiškų skanėstų par- 

duotovę:
Netoli Sydnėjaus centrinės stoties, kerta 203 HAY STREET, kuri yra netoli 

Pitt St.

Stan Slavik
Šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės duonos, rūg

ščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto kumpio, šoninės (rūkytos ir 
virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, variilijos lazdelių (1 lazdele—3 penai), 
aguonų, chalvos, šafrano, pipirų, .grikinių kruopų ir kitų įvairiausių skanėstų.

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.

Geriausi gėralų ir maisto reikmenų krautuvė kur galima gauti 
VYNAI, SPIRITAI, LIKIERIAI, SKANĖSTAI: MAKARONAI, 

ALYVOS ALIEJUS 
gaunami pas
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Pristatoma mieste ir priemesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmesčio gele
žinkelio stotyse. - -1’
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