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LIETUVOJE i
— Komunistai džiaugiasi, kad “gerai 

reiškiasi darbe stalininiai laureatai” 
Venclova, Maciulevičius, kino operat. V. 
Starošas, komp. B. Dvarionas, rėžis. J. 
Gtybauskas, men. J. Jankus,.artistai V. 
Siparis, Rudzinskas, Mironaitė ir Zulo- 
nas, kad šiemet “žada išleisti 86 naujus 
vadovėlius 1.850.000 egz. tiražu”, kad 
ukrainiečių kalbon »»e?tas Lt. Cvirkos 
raštų rinkinys /su “Žeme Maitintoja”/, 
S. Neries eilėraščių rinkinys ir žemaitės 
raštų ištraukos, be to, ruošiami spaudai 
A. Venclovos pasakojimų rinkinys, 
Guzevičiaus —- “Kalvio Ignoto teisybė”, 
Tilvyčio poema “Lietuvos žemėje”, 
Donelaičio “Metų laikai”. Jais norima 
pavaizduoti, kiek iš tikro lietuvių litera
tūra yra subolševikinta.

Kauno miesto partinėj konferencijoj 
paskelbta, kad “virš plano pagaminta už 
62 milijonus rublių”, o sutaupyta’už 42 
milijonus”. Nieko neišleistų.—būtų dar 
daugiau “sutaupyta”. Pasigesta, kad dar 
“per maža aiškinama apie anglo-ameri- 
kietinius imperialistus, naujo pasauk 
karo kurstytojus bei jų pakalikus bur
žuazinius nacionalistus, raikomas dar 
•Aėra pakankamai įleidęs šaknis į aukštą
sias mokyklas”. Politechnikos instituto 
dir. Baršauskas gyrėsi, kad “gerėja 
tarybinei pramonei kadrų paruošimas. 
Tik 1951 m. išleista tiek specialistu, kiek 
buržuaziniais laikais buvo išleidžiama 
per 20 metų”. Medicinos instituto 
direkt. Kupčinkas nusiskundė, kad “tam 
tikroje studentijos dalyje dar neišnyko 
religiniai prietarai. Daugumas polit. 
paskaitų yra žemo politinio lygio. Nepa
kankamai skaitoma paskaitų apie krau
geriškus anglų-amerikietinių imperia
listų planus’. Lenino rajono kom. parti
jos sekr. Emelanov nusiskundė, kad 
“daugelis agitatorių figūruoja tik popie
riuj, nėra planingo ir iš anksto apgal
voto darbo”, šviet ministerijai prikišta, 
kad jos vadyvybė “maža tesirūpina mo
kytojų kadrų parinkimu”.

—Komunistai, vykdydami “SSSR 
Ministerių Tarybos 1948 m. kovo d. nu
tarimą”, ruošiasi jį “įgyvendinti” ir 
daro planus, kaip Lietuvos sostinė Vil
nius per 15-20 m. turi būti atstatyta, 
perplanuota ir išplėsta”. Giriamasi, 
kad mieste veikia elektromotorų fabri
kas “Elfą”, siuvimo — “Lelija”, elektros 
skaitiklių įmonė, praplėstas trikotažo 
fabrikas “Sparta”, Eidukevičaus vardo 
kombinatas “Krasnaja Zviezda”, stato
mas saldainių fabrikas “Pergalė”, 
įrengta 180 vaikų ir 110 sporto aikščių, 
įrengtas viešbutis “Vilnius”, prodėjo 
veikti naujas kino teatras “Pobeda”, 
etc. Geležinkelio stoties išmeksfaltuotoj 
aikštėj pastatytas Stalinui paminklas, 
miestas “papuoštas” gen. Černiachov
skio statula, “Tarybinėj aikštėj” stato
mas Lenino paminklas, dar numatyti 
.pastatyti paminklai Cvirkai, S. Neriai, 
M. Melnikaitei r kt.

— Lietuvos ž.ū. specialistų suvažia
vime M. Gedvilas, išgarminęs Sov. Są
jungos galybę, vis dėlto pripažino, jog 
net ir popierinis “derliaus planas visoje 
respublikoje nebuvo įvykdytas, bendras 
sėjos planas visoj respublikoj buvo net 
žymiai neišpildytas, respublikos lau
kams neprivežta 70.000 t trąšų, durpių, 
kaip trąšų, panaudojimo planas buvo 
išpildytas tik 19 proc. . . .”, etc. Fak
tiškai yra dar blogiau: kur buvo 20 kar
vių, tai per žiem apie pusę jų visai 
išdvėsė. . . .

— Nuo bal. 1 d. Lietuvoje vėl suma
žintos . būtiniausių reikmių oficialios 
kainos 12-25 proc* /vidut. 15 proc./, 
tačiau kadangi dėl to rinkoje daugiau 
prekių vis tiek neatsirado, tad tas 
oficialus kainų sumažinimas, iš eilės jau 
penktas, betgi į faktines prekių kainas 
žymiau neatsiliepė, nors prekybos min. 
Mikutis ir giriasi /Sov. Litva Nr. 80- 
52/, kad “balandžio 1 ir 2 d. pirkėjų 
skaičius padidėjo dvigubai”. . . .

— Grįžęs iš Maskvos “3 kartus Sov. 
S,jungos bokso meisteris” Šocikas papa
sakojo, “Tiesos” korespondentui (N. 
93-52), kaip jis išėjo nugalėtoju. Pasi
rodė, lietuviška kumštis buvo tvirtesnė 
net už 160 kitų bolševikinių meistrų, 
tarp jų — naujai iškilusių čempionų 
Usmanovo ir Jeršdvo, taip pat seno mei
stro Korolovo. Šocikas sako, kad šį 
kartą jam pavyko ringe sukovoti geriau 
nei pernai ir ankstyvesniais metais.

— Vilniuj buvo sušauktas kinofikaci- 
jos darbuotojų suvažiavimas, kuriame 
pasigirta, kad iš viso veikia 303 .pasto
vūs ir kilnojamieji kinai. Tačiau me
tinis planas neįvykdytas, nors “Kinemo- 
tografijos ministerijai” vadovauja rau
donoji M. Meškauskienė. Be spalvotos 
“Tarybinės Lietuvos”, kurioj parodyta 
net kaip kuria komp. A. Račiūnas arba 
skulpt. P. Aleksandravičius, bolševikinė 
Lietuvos kino studija baigė į lietuvių k. 
dubliuoti “šviesą Koordije”, “žmogus su 
šautuvu”, “Kaimo gydytoją”, “žemės 
ūkio naujienas”.

. Korėjoje alijantai tęsia neįfapra, 
8tai smarkius bombardavimus. . .

OVACIJOS LIETUVIU ATSTOVUI
Trispalve Vokiečiu Jaunimo Sąskrydyje

gresia fizinis sunaikinimas. Toks pat 
likimas ištiks ir visą laisvąjį, jei su 
komunizmą nebus kovojama. Lietuvių 
tauta jau 11 metų veda su komunizmu 
kovą, iš Lietuvos miškų gelmių mums 
visiems aidi partizanų šauksmas tos 
kovos neapleisti, ją nuolat stiprinti ir 
baigti pergale (ovacijos). “Lietuvių 
laivasis jaunimas mano, kad šis Sek
minių -sąskrydis yra atsakymas įį parti
zanų šauksmą. Dėl to tegyvuoga BDJ 
ir visas laisvaisis Vakarų jaunimas 
pradėjęs kovą su komunizmu”, pažy
mėjo, ovacijoms aidint, lietuvių delega
cijos atstovas.

Paskum kalbas pasakė eilė užsienio 
jaunimo atstovų, tarp jų ir Indijos dele
gatas. Iš latvių ir estų, kaip nękai- 
mynų, tedalyvavo tik jų polit. institu
cijų atstovai, ir tai Antikom. Tautų 
Bloko vardu, iš jų kalbą pasakė ABN 
pirmininkas ukrainietis. Diskusijose 10 
grupių dalyvavo ir mūsų atstovai. Jų 
metu svarstyti klausimai, kaip yra pavo
jaus atgyti fašizmui Vokietijoje ir Euro
poje, kas vyksta anapus gelež. uždangos 
ir kt. Po karo iš vokiečių jaunimo pusės 
pirmą kartą parodyta tiek palankumo 
lietuvių tremties jaunimui, ir pirmą 
kartą lietuvų jaunimo atstovams teko 
dalyvauti tokio plataus masto vokiečių 
pasirodyme. Sąskrydžio laikraštin įdė
tas ilgokas J. Norkaičio, straipsnis 
“Mes, lietuviai, šiandien”. Visur lie
tuvių atstovai buvo maloniai priimti, net 
maloniau, kaip kitų tautų.

ZMNOVAS SKELBE PABALTIJO
OKUP AVIMA JAU 1936 M.

Per Sekmines Frankfurte buvo 
suruoštas demokratinio vokiečių jaunimo 
“Bund Deutscher Jugend” (sut. BDJ) 
sąskrydis, kuriame, susisiekę su Lietu
vybei Išlaikyti Tarnyba (LIT) ir Inf. 
Tarnyba (IT), dalyvavo ir lietuvių jau
nimo atstovai: V. Natkevičius, A. Gin
tautas, O. Vatkevičius ir P. žemaitis. 
Sąskrydis vyko Frankfurto a. M. 
stadione. Susirinko per 5.000 BDJ narių 
ir iš 17 valstybių 150 užsienio šveičiu. 
Tremtinių jaunimo tebuvo kviesta iš 
Vokietijos kaimynų. Sąskrydžio tikslas 
— parodyti vokiečių visuomenės jau
nimo antikomunistinį nusistatymą ir sa
vitarpiai jaunatviškai praleisti Sekminių 
šventes. Po BDJ pirm. Litho atidaro
mosios kalbos buvo pakelta 18 vėliavų, 
tarp jų ir mūsų trispalvė, kurią paga
mino patys vokiečiai. Po katalikų ir 
evangelikų pamaldų buvo deklaruoti 
pagrindiniai BDJ nusistatymai: prieš 
komunizmą, už suvienytą Vokietiją ir 
suvienytą Europą. Per iškilmingą po; 
sėdį kalbėję centro parlamento nariai 
Euleris (FDP šulas) ir Kiesingeris 
(CDU) pasisakė žygiavimo uždraudimą 
per miestą, dėl' to Frank
furto policijos už demokrat. 
laisvių varžymą apskųstas konstituc. 
teismui ir išryškino vokiečių jaunimo ir 
visos tautos siekimus. Iš užsienio sve
čių pirmas kalbėjo prancūzas, o paskum 
žodis buvo suteiktas iš lietuvių delega
cijos V. Natkevičiui, kuris priminė, kad 
lietuvių tautai, užgrobtai komunistų,

B. Meissneris, duodamas spaudoj 
Ždanovo vaizdą, ypač nusakydamas jo 
politinę veiklą, kiek ji apėmė užsienius 
/“Osteuropa” No. 2-52/, pažymi, kad 

pirmieji jo tos rūsies užs. politikoj 
pasirodymai prasidėjo 1935 m., per 7-jį 
kominterno pasaulinį kongresą, kai jis 
buvo paskirtas kominterno vykd. komi
teto nariu. Veikiai jis “išgarsėjo” savo 
“deklaracija” per 8-jį visuotinį sąjun
ginį Sovietų kongresą, kai 1936 m. 
gruodžio mėn. nepaprastai smarkiai 
užsipuolė Suomiją ir Pabaltijo valstybes, 
jau tada be jokių skrupulu atskleisda
mas, koke yra be kaukės Sovietų tikrie
ji planai, būtent — kad joms lemta 
būti Sovietų užgrobtoms. Girdi, tie 
mažučiai nykštukai tenepurkštauja, nes 
raud. armija “net per mažą langelį į 
Europą” prasilauš pati viena jėga, kai 
tik tam susidarys tinkamesnė proga. 
1938 m. pradžioj ždanovas buvo paskir
tas Sov. Sąjungos užs. politikos'komi
teto vedėju ir jau galėjo tiesiogiai 
kištis į Litvinovo vadovautą užs. reik, 
komisariata. Tai buvo baisus Vakarų 
nekentėjas. Muncheno įvykiai paska
tino sovietus, ypač Ždąnovą ir Beriją, 
“imtis energinesnės užsienio politikos”. 
Daugausia ždanovo spaudimu buvo 
nusodintas Litvinovas ir 1939 m. pava
sarį pakeistas Molotovu. Ždanovui 
rūpėjo vėl įsijungti Suomiją su Pabal
tijo valstybėmis atgal į Rusiją ir įsi
viešpatauti Baltijos jūroje.

Kai 1939 m. pavasarį Sovietų derybos 
su Vakarais Pabaltijo klausimu niekaip 
“nejudėjo į priekį”, ždanovas 1939 m. 
birželio 29 d. parašė “garsųjį” “Prav- 
doje” straipsnį, kuris paskatino britų 
vyriausybę, be to, spaudžiamą dar pran
cūzų, priimti sovietinius reikalavimus. 
Straipsny buvo skelbiama, jog “britų ir 
prancūzų vyriausybės nenori lygios 
sutarties su Rusija”. ždanovas juo 
konstatavo, kad pasitarimai, trukę jau 
75 dienas, iš kurių 59 buvo skirtos anglų 
ir prancūzų manevravimui, “atsidūrė 
akligatvy”. Todėl jis “leidęs sau pasa
kyti savo asmeninę nuomenę”. Su Len
kija ir Turkija D. Britanija sudarė 
sutartis nuostabiai greitai. Britų ir 
prancūzų diplomatų prieštaravimai, kad 
Pabaltijo valstybės nenorinčios jokių 
garantijų, tesąs tik noras derybas nu- 
vilkinti ir galiausiai padaryti nesėkmin
gas. Galop ždanovas pastatė klausimą, 
ar kas klausė Lietuvą ir Olandiją, ar 
jos norėjusios D. Britanijos ir Lenkijos 
garantijų. Ir čia Vakarų valstybių 
nusileidimas Sovietams praktiškai reiškė 
Pabaltijo valstybių paaukojimą, pažymi 
“Osteuropa” žurnale B. Meissneris, nors 
vėliau galutinio susitarimo — bet jau 
dėl Lenkijos pasipriešinimo— ir nebuvo 
prieita. Ir toliau, teisindamas vokiečių 
pasielgimą, kodėl jie panšiai paaukojo 
taip pat ne jiems priklausantį Pabaltijį, 
prideda: “Kiekvienu atveju Hitleris 
tar.,$i esąs priverstas pasiūlyti Krem
liui tą pačią kainą, kurią buvo sutarę 
Vakarai”. Taip minimasis Ždanovo 
straipsnis Vokiečių-Sovietų santykiuose 
įnešė lemtingą posūkį, apvainikuotą 
Vokietijos-Sov. Sąjungos 1939 m. rug
pjūčio 23 d. nepuolimo paktu, Sovietams 
leidusiu pagal slaptą priedą “nusirašyti” 
Pabaltijo valstybes, rytinę Lenkiją ir 
Besarabiją. ...

ždanovo ženklu atžymėta ir 1940 m.

kovo 12 d. Suomijos-Rusijos taikos su
tartis. Nuo Suomių atplėšta jų teri
torijos dalis buvo paskelbta autono
minė Suomių Karelijos sovietine respub
lika. Pagal jo režiūrą buvo taip pat 
pravesta 1940 mu Pabaltijo valstybių 
okupacija ir jų ..jungimas į Sov. Są
junga. Iš savo vyr. būstinės, įtaisytas 
Sovietų pasiuntinybėj Taline, jis vado
vavo visai akcijai, tiesiog einančiai 
pavyzdžiu, kaip reikia šaltai pravesti 
bolševikinę revoliuciją, dėl akių iš oro 
išlaikant demokratinės valdžios perė
mimo formas. Kai Latvijoj jo nurody
mus vykdė Višinskis dabartinis SSSR 
užs. reik, komisaras, Lietuvoje — Deka
nozovas, tai Estijoje visoms tos rūsies 
“operacijoms” vadovavo pats ždanovas 
asmeniškai. Tačiau tuo ždanovo pra
dėtoji imperialistinė politika dar nesi
baigia: Molotovas net patį Hitlerį 1940 
m. lapričio mėnesį per Berlyno pasi
tarimus reikalavo patenkinti tolimesnius 
Sovietų imperialistnius planus, gulėju
sius Ždanovui ypačiai arti prie širdies: 
atiduoti Suomiją, sudaryti laisvą išė
jimą per Zundą ir Beitą į šiaurės jūrą, 
Balkanus ir sąsiaurius. Jo iniciatyva 
1947 m. netoli Varšuvos buvo įsteigtas 
kominformas, kuris jo imperialistinius 

(nukelta į 2 pusi.)

TRUMPAI
- Mirusiam Anglijos karaliui rengia

masi pastatyti paminklą. Tam reikalui 
numatoma įsteigti specialų fondą į kurį 
pasiųstų aukas įvairūs britų kraštai.

- Vienoje katedroje pašventintas nau
jas 20 tonų varpas. Vežant varpą iš Lin
co į Vieną varpą sveikino apie milijonas 
žmonių.

- Kew priemiestyje, Melbourne, polici
ja atrado namuose mirusias dvi senutes, 
kurios tikima mirė iš bado. Viena iš jų 
turėjo 75, o kita - 84 metus amžiaus. An 
kščiau senutės buvo mokytojos.

- Šveicarų ekspedicija Everešto kalne, 
17,000 pėdų aukštyje užtiko nežinomas 
pėdas, yra 10 in. Ilgio ir 6 in. pločio. Vie 
tiniai gyventojai pasakoja, kad tos pė
dos yra „sniego žmogaus, kurį jiew .K net 
matę.

- Dėl dabar vykstančių Australijoje 
pasunkėjusio darbo klausimo nutarta lai 
kinai emigraciją į Australiją sulaikyti.

- Londone apsvarščius karalienei atly
ginimo klausimą parlamente 344 balsais 
prieš 25 palikti karalienei senąjį atlygi
nimą t.y. 475.000 svarų per metus. Prin
cas Charles gauna metams 150.000 sva
rų. Iš tokios sumelės princas gali vers
tis neblogai.

DEPORTACIJOS SOVIETU 
PRAMINTAIS KELIAS

Eina toliau iš satelitų valstybių — 
konstatuoja “Christ und Welt” Nr. 
21-52. “Nepatikimi elementai” stengia
masi išnaikinti ypač pakraščių srityse 
ir Baltijos pajūriu. “Neapsakoma tra
gedija yra trijų Pabaltijo tautų estų, 
latvių ir lietuvių, kurių ištrėmimas iš 
jų žemių išilgai Baltijos pajūry į Sibirą 
SSSR viduje sudaro vieną iš žiauriausių 
skirsnių soviet, imperializmo istorijoj”, 
padaro galiausiai išvadą šis įtakingas 
vokiečių savaitraštis. Toji istorija 
dabar karto] asi kituose Sovietų paver
gtuose kraštuose, o paskiausiai depor
tacijos pradėtos ir iš Vakarų pasieniu 
Sovietų sudaromos “mirties zonos”. 
Galų gale tyliai rumunus' “iškeldino” 
iš Dunojaus deltos, o patį Dunojtį nori 
pasukti kita kryptimi — sutrumpinę 50 
km, priderinti prie Dunojaus-Juodasios 
jūros kanalų sistemos.

KAIP KOMUNISTAI IS 
KONTRABANOS UŽDIRBA 

MILIJONUS
Žinių duoda vokiečių “Volksbote” Nr. 

2-52, kur skelbiama, kad vokiečių kom. 
partija gyvena pirmoj eilėj iš tarpzo- 
ninės kontrabandos, kuri sunaudojama 
kasmet susidarančiam 11 mil. DM. par
tijos deficitui išlyginti. . Tokius duo
menis paskelbė centro vid. reik, minis
terija. Kom. partijos iždą 11 mil. mar
kių praturtino kad ir nelegaliai iš Rytų 
zonos įvežtas laikraštinis popierius, 
sporinių šautuvėlių pardavinėjimas davė 
900.000, taip pat nemaža kontrabanda 
eina kava ir cigaretėmis, už kurias pel
nas eina į vokiečių kom. partijos Kasą. 
Susidarančio deficito, jei nesivertsų kon
trabanda, 170.000 kom. partijos “ narių 
jokiu būtd neįstengtų išlyginti. Tiji 
vienas partijos aparatas kasmet praryja 
po 5 mil. DM., 3 .partijos mokyklos 
Rengdorfe, Niersane ir Detmolde — kas 
mėnuo po 22.000 DM, etc. Metinis par
tijos deficitas siekia 2-4 mil., FDJ — 1 
milijoną, po 75.000 atseina “instruk
torių” pilietiniam karui V. Vokietijoje 
paruošimas, etc.

KLAIPĖDIEČIAMS
PRIPAŽINS VOKIETIJOS 

PILIETYBE
Apie Vkietijos centro vyriausybės 

ruošiamą įst. projektą, kuriuo visiems 
vokiečiams pabėgėliams numatoma pri
pažinti automatiškai Vokietijos pilietybę, 
kurios nenorintieji galės betgi atsisa
kyti, “Mem. Dampfboot” rašo Nr. 
11-52), kad vid. reik, m-jai dar kyla 
abejojimo, ar tai būtų galima šiuo metu 
padaryti su vokiečiais iš Dancigo krašto 
ir Lenkijos, tačiau jokio abejojimo nesą 
dėl Klaipėdos krašto gyventojų: jiems 
Vokietijos pilietybė bus pripažinta. Ta
čiau pretendentai turį iš anksto rūpintis,, 
kad “kartais įstatymas neparodytų 
kokių nors nemalonių staigmenų. Klai
pėdiečiai jau ištisus šimtus metų yra 
buvę Reicho, ev. Prūsijos piliečiai”. Apie 
priklausymą Lietuvai neužsimenama nė 
žodžiu. 1

GERI NORAI
Kaip praneša “Die Stirnine” Nr. 18-52, 

vok tremtinių partijos (BHE) Ham
burgo srities suvažiavime abu pirminin
kai, G. Ziehm ir Dr. Krebs (vietinis), 
vėl pasisakė už prūsiškumo ir “prūsų' 
dorybių” atgaivinimą bei kultyvavimą. 
Vokiečių tremtinių “charta” numatoma 
išversti į visas Rytų ir Pietų Rytų Euro
pos kalbas ir paskleisti tarp minimųjų 
tautybių gyventojų, kad ir jie būtų 
supažindinti su vokiečių pabėgėlių bei 
tremtinių siekimais. Vokiečių “Die 
Stimme” Nr. 20-52 kelia balsą dėl Vokie
tijoj lenkams įtiaisyto iš amerikiečių 
pinigų radijo siųstuvo “Laisvosios Len
kijos Balsas”, kad jis turi būti tikrai 
europiškas, nes ateity laisvojoj Lenkijoj 
vis tiek lenkams, čekams, ii- vokiečiams 
teks gyventi kaimynystėj, nepaisant vis
ko, kas yra įvykę praeitį. Girdi net 
Londono egzil. lenkų vyriausybė ma
nanti, jog minimasis siųstuvas reiškiąs- 
ne lenkų nuomonė ir ne jų politiką vyk
dąs, bet am-čių. Lenkai turį varyti 
lenkišką ir europinę politika.
KAIP ATRODO

KARALIAUČIUS
Karaliaučiuje, tame “Sovietų bastijine 

prieš Vakarus”, kur yra įsikūręs soviet. 
Rytu Prūsu gen. štabas, — kaip rašo 
“O.W.K.” Nr. 21-52, gyventojų skaičius 
iš 372.000 1939 m. šiandien yra žymiai 
nusmukęs: jame gyvena apie 50.000 
rusų ir keli šimtai vokiečių, be to, apie 
2.000 vokiečių karo belaisvių, turinčių 
dirbti įvairius įtvirtinimų ar atstatymo 
darbus. Daugumas statybinų medžiagų 
gabenama į Piliavą, kuri perstatoma į 
didelę karo bazę, kur net patys rusai ir 
komunistai be spec, leidimų neįleidžiami. 
Kai tuo tarpu net specialistai tegali į 
mėnesį uždirbti iki 400 rublių, “laisvojoj 
rinkoj” už duonos kepalą tenka mokėti 
200 r. ir mėsos svarą — iki 250. Užtat 
pasienis net su Lenkais -stropiai saugo
jamas spec, bokštuose įtaisytų sargų ir 
vilkinių

ŠVEICARAI SUŽAVĖTI
Nors ir keista, bet pasirodo, 

kad šveicarai sužavėti Sovietų enciklo
pedija, ypač jos vokiška laida. Rimtame 
moksliniame žurnale “Geographica Hel- 
evtica” buvo įdėta apie ją palanki recen
zija. Tenka tik stebėtis, kad šveicarų 
taip lengvai pasiduota soviet, propa
gandai, padarius apie ją “objektyvią 
išvadą”. Girdi, darbas esąs atliktas 
didelių žinovų ir mokslininkų štabų, 
bei redakc. komisijos narių randamas 
Nuostabu, kad tarp tų “mokslininkų” 
ir raud. prokuroras J. Višinskis. Gera 
rekomendacija visiems, ypač apie “objek
tyvią” ir “mokslinę” medžiagą.
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(Atkelta iš 1 pusi.)
siekimus vykdo toliau po jo mirties. To), 
kol vieną dieną, panašiai* kaip 1936 m. 
Pabaltijui, vėl bus įkūnyti jo grasinimai 
kad ir Danijai arba Turkijai, jei Va
karai nestos visu griežtumu į kovą su 
bolševizmu ir jo imperialistinius sieki
mus sugniuždys visiems laikams.

17-ji sovietinė respublika pagal bol
ševikinį planą, kaip praneša “news
letter" Nr. 277-78, turėjo būti sudaryta 
iš pietinės Suomijos (16-ji iš eilės buvo 
Estija). Vis daugiau atskleidžiamas 
sovietinių šnipų žiedas parodo, kodėl 
Sovietai, į kurių rankas greičiausiai 
pateko ir visi Švedijos šiaurės įtvirti
nimų planai, taip domisi Skandinavijos 
šiaurinėmis sritimis: jie nėra atsisakę 
planų sukurti dar vieną “šiaurės respub
liką", apimančią Kolos pusiasalį, šiau
rinę Suomiją, šiaurinę Švediją ir šiau
rini Norvegiją. Tokių planų buvimas 
paaiškėjo dar Rusų-Suomių pirmojo žie
mos karo metu. Apie juos plačiau 
išsišnekėjo per 1-ją bolšev. okupaciją 
Estijoje buv. estų žemės ūkio komisaro 
pavaduot. A. Marlandas, paaiškindamas, 
kad tik šiaurinė Suomija, ypač Petsamo 
sritis, tiek visa šiaurinė Skandinavija 
yra reikalingos Sovietų saugumui. Tam 
ir kilo minimasis karas, nes tos sritys 
kaip tik turi Sov. Sąjungai didelę stra
teginę, politinę ir ekonominę reikšmę.

Sovietų strateginis uždavinys — pra
simušti šiaurės Atlanto ir ten įsteigti 
sovietines laivyno bazese. Ypač daug 
jis kalbėjo apie Narviką. Ekonomiškai 
atkirtę “kapitalistinį pasaulį" nuo 
didžiųjų rūdos klodų šiaurinėje Švedi
joje, rusai ten galėtų sukurti “šiaurės 
Donbasą”. Tam tikslui — rūdai iš 
Švedijos pargabenti — kaip tik per tai
kos sutartį su Suomija buvo išsiderėta 
išvestis Salios geležinkelio liniją. Vėliau 
buvo numatyta pastatyti 4 linijų gele
žinkelį iš Leningrado via Viipuri- 
Tornea-Kiruna į patį Narviką. Netenka 
abejoti, jog minimieji planai tebėra 
aktualūs ir dabar, o žmonės, patys savo 
ausimis girdėję apie tuos Marlando 
aiškinimus, šiuo metu gyvena Švedijoj. 
Pats Marlandas, baigęs bolševikinį 
Leningrado un-tą, Suomių, žiemos kare 
dalyvavo kaip politrukas, 1940 m. Esti
joj pasirodė NKVD pareigūno uniforma 
ir veikiai buvo paskirtas ž.ū. komisaro 
padėjėju. Jis pats pravedė daug mini
mojo komisariato areštų ir trėmimų. 
1944 m. grįžęs į bolševikų okupuotą 
Estiją, kurį laiką dėstė Tartu un-te, o 
dabar užima atsakingą vietą Estų 
Mokslų akademijoje.
AMERIKIECIA Y

ATSIGRIEBIA
Vokiečių spauda svarsto klausimą, ar 

tikrai Sov. Sąjunga susidarė pasaulinį 
pirmumą karo produkcijoj. Ta proga 
nurodoma, jog nuo sausio pradžios 
Korėjoj raudonieji pradėjo vartoti 
“slaptą ginklą” — elektroninius prieš
lėktuvinius pabūklus. Tada amerikiečių 
nuostoliai pradėjo smarkiai kilti* ir 
balandžio mėnesį jų žuvo 38 mašinos. 
Tačiau veikiai tie siaubą kelią 
korejiečų pabūklai neteko savo baisumo 
;— Amerika vėl techniškai ir strategiškai 
pranešė Sov. Rusiją: techniškai “galvo
jančiomis raketomis", kurios pačios susi
randa savo taikinį; strategiškai — 
paleidę į apyvartą tolimojo skridimo 
bombonešius “Convair" B-36 D, kurie 
veikia 15 km aukšty ii’ praktiškai yra 
minimųjų pabūklų nepasiekiami. Elek
troniniai pabūklai faktiškai yra tik pato
bulinti jau 1943 m. vokiečių vartoti 
^‘radaro valdomi" priešlėktuviniai pa
būklai. Nauja čia nebent tai, kad auto
matiškai nustatoma šovimo kryptis ir 
atliekamas pats iššovimas. Tokių, bate
rijų užpultiems lėktuvams yra veik neį
manoma pasprukti. 1951 m. lapkričio 
mėnesį JAV-se pagamintas milžiniškas 
sprausminis bombonešis “Boeing” XB-52 
garantuoja pergalę oro kautynėse be 
savų nuostolių. Netrukus tos rūšies 
bombonešiai bus paleisti į apyvartą. Jie 
skrenda 16 km aukštyje 900 km per 
valandą. Ten jų negali pasiekti nei 
minimoji elektroninė artilerija, nei 
sprausminiai lėktuvai, kurių greitis ir 
veikimo pajėgumas stratosferoj žymiai 
sumažėja. Tokius lėktuvus, traukiamus 
80.000 PS ir 8 spindulinių turbinų, ore 
aprūpina benzinu “lėktuvai tankai". 
Vienos tokios mašinos pagaminimas 
JAV-ems atsiėjo daugiau kaip 4 mil. 
dolerių. Naujausios rūšies transpor
tiniais galima pergambenti 7.200 kg 
krūvio arba 40 kareivių su visa apranga 
į bet kurią pasaulio vietą. “Galvojanti
raketa" su tikriausiu tikslumu, radaro
automatiškai valdoma, pasiekia savo 
taikinį, jei tik prie jo priartėja apie 
6.000 metrų, čia nuo jos negali išsisukti 
joks manevravimas. Jas paleidus, nuo 
dangaus galima nušluoti kiekvieną bom
bonešių junginį.
MASKVA RUOŠIA NAUJA

LENKIJOS IŠDAVIMĄ?
Kaip praneša “Das Ostpreussenblatt" 

Nr. 16-52, į Vakarus pabėgęs ir Švei
carijoj įsikūręs lenkų istorikas Dr. 
Milanas Pyrowsky pasakoja, kad “Rusi
ja ruošia naują Lenkų išdavimo paktą". 
Jis taip pat girdėjęs dviejų aukštų bol
ševikų pareigūnų pasikalbėjimą, kad 
“visa Rytų Europa ir visa Vokietija 
turi būti svarstoma kaip vienas viene- 
as.’,”.
Lenkai dabar iš “kapitalistinių kraštų" 
tį jų okupuotas ir admnistruojamas 
sritis jau įveda daugiau suvaržymų. Per 
mėnesį teleidžiama siųsti jau tik po 
vierų laišką — mat, nesp.jama cenzū
ruoti. Laiškus reikia, be to, atiduoti 
neužklijuotus prie pašto lengelio. Iš 
Rytprūsių gaunamomis žiniomis, šiemet 
Lenkijoj jaučiama tokia maisto produktų 
stoka, kaip . dar niekad. Cukraus 
gamyba pasiekė vos 75 proc. plano, todėl

KAIP BRITAI bUAUKL 
SOVIETU PRANASUMA 

ORE
Kai neseniai Churchillis parlamente 

paskelbė, kad britai yra pasiryžę kiek 
galėdami /įeičiau pravesti masinę pačių 
tobuliausių lėktuvų gamybą, visas pa
saulis nustebo: vadinasi, tiesa*. jog So
vietai pralenkė Vakarus ir aviacijoj, 
pasidarydami taip pat ore padėties 
viespaciais. sovietinės oro pa
jėgos Jungt. Tautas skaičiais toli pra
šoka, be to, ir savo kokybe Sovietai su 
jais bent gali lygintis, konstatuoja 
šveicarų “Die Weltwoche” (Nr. 964).f 
Tat iš dalies ir paaiškina tą baimę ir 
neryžtingumą,' kuris neleidžia sutelkti į 
darnų vienetą visų Vakarų gynybinių 
pajėgų. O kad rusai tą pranašumą 
išsikovojo, “Die Weltwoche" dėl to visą 
kaltę verčia britams. O buvo taip: nieko 
pikto negalvodama, tuometinė britų 
vyriausybė (darbo partijos) 1947 m. 
pardavė Sovietams “tik 25” Rolls-Royce 
fabrikų pagamintas vad. “Nene-tur- 
binas". Kai tas veiksmas paaiškėjo 
viešumai, kilo baisiausias triukšmas, 
deja, niekas nieko negalėjo padaryti, 
nes — jau buvo per vėlu. Sovietai, 
priešingai bet kokiems ti“sės nuostams, 
taip pat nieko nemokėdami už tos rūšies 
britų patentą, tuos 25 motorus įsidėjo 
ne į 25 lėktuvus, kaip naiviai galvojo 
britai, bet, įsitikinę jų vertingumu, pra
vedė tokią masinę jų gamybą, su kuria 
negali pasaulyje lygintis nė vienas kitas 
kraštas, nebent dar vienos JAV.

Ir tos gamybos vaisiai veikiai pasi
rodė — viršum Korėjos išdygo sovietinis 
MIG-15, vienintelis tegalįs lygintis su 
JAV lėktuvais. Numušus kelis sovie
tinius, paaiškėjo, kad jų motorai yra 
tokie pat, kaip britų vad. Nene-turbinos. 
Jau per antrąjį pasaulinį karą britai 
pat .tyrė, kad Londonas tėra vos už poros 
minučių oro kelio nuo Europos žemyno. 
O už tą savo gražų darbo partijos žestą, 
netenka abejoti, būsimajams kare gaus 
apmokėti savo tautiečių gyvybėmis. Ne
beliko nieko kito, kaip pasivyti bent tą 
pranašumą, kurį kokybiškai turi JAV ir 
Sovietai, nors britų visi planai kol kas 
tebėra dar tik popieriuje, antra, stinga 
reikalingų žaliavų, masinei gamybai 
fabrikų ir net tinkamų specialistų. 
Todėl aviacijos ministeris. lordas de 
L’Isle paskelbė: reikės dar daugiau susi
spausti, kol tie lėktuvai bus pagaminti. 
O jie truks plyš turi būti pagaminti — 
tai yra D. Britanijos gyvybės ar mirties 
klausimas. Gi prie jo žodžių aviacijos 
maršalas lordas Trenchardas dar pridė
jo: geriausias būdas išvengti karo yra 
pačiam į jį ruoštis. Todėl britai už
planavo gaminti ne tik naikintuvus, bet 
ir nemažą kiekį tol. skridimo bombo
nešių ir lėktuvų, specialiai skirtų nai
kinto pov. laivams, nes, pasirodo,’ir čia 
Sovietai, padedami vokiečių specialistų, 
pasidarė tokių, kurių “neima" jokie 
radarai ir kurie visą ligšiolinę povand. 
laivų kare taktiką žada apsersti aukštyn 
kojomis. . . .
KLIUDO ‘NEUTRALISTAI’

Šveicarų “Die Weltwoche" Nr. 969 
reiškia nuomenę kad visi tie “nėutra- 
listai”, kurių eilėse maišosi visokio 
plauko nacionalsocialistų ir “pliuškių 
idealistų", šaukiančių “be mūsų", daro 
didelę klaidą, galvodami, jog šiandien— 
Rytų grėsmės akivaizdoj — galima lai
kytis strauso politikos. Tai yra ne tik 
pavojingas, bet tiesiog nusikalstamas 
žaidimas vengiant pareigų, uždedamų 
visos Europos ir likiminės paskirties. 
Jau anksčiau (Nr. 968) ta pati “Die 
Weltwoche", kalbėdama apie tai, ką 
duotų Europai amedikietinis izoliacio- 
nizmas, atstovaujamas kad ir McCor- 
micko čikaginės spaudos, ypač pasirei
škiančios “per pasauly didžiausią dien
raštį’ “Chicago Tribune”, kai tuo tarpu 
didžiausias JAV dienr. “New York Daily 
News“ turi per du milijonus, “New York 
Times” tik 550.000 ir “New York 
Herald Tribune” 340.000, o žurnalai 
“Saturday Evening Post" ir “Life" — 
per 5 milijonus. Per juos, tuos “kraštu
tinio izoliacionizmo” reiškėjus, taip puo
lama dabartinė JAV dabartinė vyriau
sybė ir Amerikos sąjungininkai Euro
poje, jog ne vienas Vašingtone akredi
tuotas diplomatas, juos pasiskaitęs ir 
būdamas dar “ne kurse", sau stato 
“dabar — arba niekuomet”. Tam tikslui 
paskubomis ginkluojami satelitai ir 
atsidėjus stiprinamas paruoštų žygių 175 
divizijų kovingumas. Rusams ypač 
didelį patogumą sudaro, “Times” nuo
mone tai, kad Vakarai .stambias pajėgas 
turi laikyti Korėjos fronte, ir tai pačias 
geriausias ir moderniausiai ginkluotas. 
Sovietams būtų labai patogu Kiniją 
įveiti į karą su Vakarais. Todėl esą 
labai svarbų, ką parodys šie ir sekan
tieji po jų metai.

jo jaučiamas ypač didelis trūkumas, 
šiuo metu gaudomi “savanoriai" į numa
tytuosius 25.000 ž.ū. darbininkų ir 15.000 
darbininkų kontingenttus, kurie bus 
siunčiami Į Vak. Lenkiją iš “tirštai apgy
ventų sričių”, tam skaičiuj ir iš Balt
stogės. Lenkai susirūpinę net palen
gvinti repatriaciją, ypač Vokietijoj ir 
Anglijoj gyv. lenkų, kad ir jie grįžę pri
sidėtų prie “Lenkų tėvynės Baltijos 
pajūry gynimo". Lenkai ir čekai nori, 
kad per Maskvoj šaukiamą kominformo 
konferenciją būtų taip pat aptartos 
sienų problemos.

Nuo gegužės 3 d. “Laisvosios Euro
pos” (sutriumpintai: LE) radijas pra
dėjo siųsti pranešimus iš Holzkirchcno 
prie Muncneno ir į Lenkiją. Įvado žodį 
tarė lenkų politikas St. Sikorskis, kuris, 
be kita ko, pažymėjo, kad net pats Sta
linas per pasikalbėjimą su lenkų žur
nalistais išsitarė, jog dabartinių Lenkų- 
Vokiečių sienų revizija yra galima. 
Pagaliau, ir iš “HH. L. Hopkinso’slaptų

PASAULIO LIKTU Vi U 
BENDRUOMENE JE 

aaiei- Londone tarp 21 tautos Royal 
Albert salėje suruoštame tarpt, dainos 
ir šokių festivaly gražiai pasirodė ir 
lietuvių grupė, kurią sudarė P. Nenor- 
tienė, I. Pasešiūnaitė, I. šalkauskaitė ir 
Turūta, grojo Mamaitis. Londono lie
tuviu parapijos auksiniam jubiliejui at
žymėti išleistas gausiai iliustruotas lei
dinys, pavadintas “Auksinis jubiliejus”.

JAV-se prof. J. Brazaitis lankėsi 
Vašingtone. Su min. P. Žadeikių tarėsi 
veiksnių konferencijos ir kt. attualiais 
laisvinimo reikalas. Min. P. žadeikis iš 
Vašingtono vyksta Londonan, kur pir
mojoj liepos pusėj šaukiama Lietuvos 
diplomatų konferencija. Joj bus svar
stomi užsienio politikos klausimai.

JAV-se toliau atsidėjus organizuoja
mos PLB apylinkės pravedus .registra
ciją ir sudarius apygardas, kurių numa
tyta 12, rudenį numatoma išnikti ir 
tarybą. 1940* ir 1941 m. birželio įvykių 
minėjimas visur plačiai nim. New 
Yorke jis šaukiamas Town Hall salėje. 
Birželio 14 d. ruoštaSovietų delegacijos 
prie Jungt. Tautų (santrumpa: JT) 
“pikietavimas". Minėjimą ruošia visos 
trys baltų tautos kartu. Tam tikslui 
sudaryto Pabaltijo valstybių laisvės 
komiteto pirminikas per Amerikos 
Balsą (sutrumpintai: AB) pasakė į 
kraštą kalbas taip pat apie CEEC kon
ferencijos pilnaties posėdį Vašingtone 
ir ten pat įvykusį metinį žaliojo Inter
nacionalo (valstiečių) kongresą. Mine- 
majame kongrese lietuviai buvo sėk
mingai atstovauti, jame buvo pagerbtas 
buv. Resp. Prezidentas Dr. K. Grinius, 
šiltai sutiktas V. Sidzikausko sveikini
mas VLIKo vardu, J. Kardelis pasakė 
sveikinimo žodi į kraštą, o A. Dev'enienė 
buvo išrinkta ir suvažavimo, ir nuola
tinio prezidumo nare (vicepirmininke, 
pirm, yra Mikolaičikas). Lietuviai 
sėkmingai atstovaujami ir kt. baruose. 
Laisv. Europos (LE) Taut. Komiteto 
pirm. adm. Millerio pakviestas prof. K. 
Pakštas minimojo komiteto du aukštus 
pareigūnus informavo apie Europos 
atstatymo problemas. Tarp Laisv. 
Europos komiteto narių iš visų kandi
datų į prezidentus yra tik vienas Eisen- 
howeris. Ukrainiečių vad. Kongreso 
Komiteto New Yorke sušauktame posė
dyje iš lietuvių pusės dalyvavo Dr. A. 
Trimakas, kuris apie ukrainiečių rezis
tencinę veiklą ir jų politinę or-ją yra 
paruošęs spec, studiją. Pat. Liet. Grupės 
(PLG nariai J. Audėnas ir DrD. A. 
Trimakas dalyvavo vad. East European 
Inquiry posėdžiuose. Taip pat pateiktas 
PLG sudarytas s ekonominėms studijoms 
lietuvių autorių sąrašas. Apie PLG 
veiklą ir Sovietų okupuotos Lietuvos gy
venimą informuioti pradėtas leisti PLG 
žinių biuletenis lietuvių k. Visuomeni
niais reikalais PLG narys J. Audėnas 
pasakė per radiją dvi kalbas, lankėsi 
Bostine ir dalyvavo Lietuvos Ūkinio ir 
Techninio Atstatymo Komisijos posėdy, 
V. Vaitiekūnas — White Plains ir 
Brooklyne, Pr. Vainauskas — Hamil
tonas (Kanadoj), Dr. Br. Nemickas —- 
Brooklyne. K. Bielinis skaitė Patter- 
sono ir Brooklyn© lietuviams paskaitą 
apie St. Seimo reikšmę ir kalbėjo per 
radiją, be to, spaudos atstovams padarė 
pranešimą apie rusų emigrantų poli
tinės minties ir or-jos evoliuciją. Sienų 
ir žemėlapio komsijos posėdžiuose taip 
pat dalyvavo prof. K. Pakštas, prof. D. 
Krivckas, prof. V. Biržiška ir Dr. VI. 
Viliamas. LE Komitetui įteiktas sąra
šas liet, inteligentų event, darbui ar 
taryboms gauti. Taip pat telkiami kan
didatai profes. mokykloms, kad

fes. s-gų organizacija ir pasiruoštų tos 
srities darbui išlaisvintoje Lietuvoje.

LIETUVIŲ VEIKSNIAI RUOŠIA 
MEMORANDUMĄ, kuri drauge su kt.

‘ pavergtų kraštų tremties politikais 
įteiks JAV valst. vyrams, prašydami 
daugiau išryškinti kai kuriuos Jiems 
svarbius principus JAV politinėje ir 
laisvės ir taikos akcijoje. Psichologinei 
strategijai vesti šaltajame kare am-čiai 
nori įkurti naują or-ją ir ligšiolinį darbą 
dar daugiau koordinuoti, taip pat no
rima daugiau derinti ir pavergtų tautų 
rezistencinę vieklą. Jau per Charlot- 
tensvilly sušauktą Europos Rytų klau
simais Konferenciją pasireiškė gražus tu 
tautų atstovų gendradarbiavimas. Rytų 
Europe vis didėjantį susidomėpimą rodo 
ir įvairios Amerikos mokslo institucijos. 
Ten pasirašyta deklaracija gyvai svar
stoma. Prof. J. Kaminskas išrinktas 
Liet. Arch, ir Inz. S-gos Čikagos ir 
Bostono skyrių garbės nariu. CiKagoje 
į ABN jau sutelkta apsčiai tautų. Prof. 
Ged. Galva pirmininkauja politinei Ko
misijai. Lietuviui greičiausiai teks pir
mininkauti ir visa or-jai. Joje lietuvių 
vardas visur pirmauja. Su ukrainiečiais 
palaikomi nuoširdus santykiai ir pasi
tariama dėl bendros kovos. Neabejo
jama, kad jei ukrainiečiams pavyktų 
atlaikyti Curzono liniją, tai lietuviams 
tada būtų nesunku atgauti Vilniaus 
kraštą. Laisvųjų žurnalistų federacijos 
Amerikoje gen. sekretorium išrinktas 
Liet, žurnalistų S-gos atstovas Dr. V. 
Dambrava, AB komentatorius. JAV-se 
ruošiamasi ir- oficialiai atgaivinti L. 
Žurnal. S-gos veiklą. JAV-se let. žur
nalistai padarė demaršą, kai “Life" ir 
kai kurie kiti žurnalai savo žemėlapuose 
Pabaltiį įjungė į Sov. S,jungos teri
toriją. Pertvarkant JAV imigracines 
kvotas (dabar galės kasmet įvažiuoti 
154.657 asm.), daugelio kraštų, tarp jų 
ir Lietuvos, kvotos neperžiūrėtos. Pagal 
pakeistą afidevitų išdavimo tvarką 
dabar kandidatai turės patys užvesti 
atskirų’ kraštų konsulatuose savo bylą 
ir, jei bus pripažinti tinkamais imi
gruoti, tik tada afidavito davėjai turės 
savo pasižadėjimą patvirtinti notaro 
įstaigoj. Ruošiant naujus į JAV emi- 
grac. įstatymus, buvo nutarta pakviesti 
63 liudininkai, tarp jų iš lietuvių e. 
BALFo pirm, pareigas A. Devenienė, 
reikalų vedėjas P. Minkūnas ir adv. 
Paulius. Lietuviai pageidauja, kad 
pagal naujuosius nuostatus galėtų at
vykti nespėję išemigruoti pagal DP 
bilių, taip pat įsikūrę kitur, etc.

JaV-SE MIRĖ SOLISTAS IR ATS. 
KARININKAS VL. IVANAUSKAS, 
vokiečių okupacijos metu buv. Valst. 
Teatro direktorius. JAV-se pagerbti 
Vasario 16 d. akto signataro J. Vileišio 
ir poeto Butkų Juzės atminimai. Muz. 
A. Nakas-Narvydas pagal B. Brazdžio
nio žodžius parašė naują kurinį vyrų 
choro koncertui “Tėviškės sodai”. Naujai 
besireiškianti komp. G. Nasvytytė- 
Gudauskienė, kaip savo muzikos studijų 
baigiamąjį darbą, yra davusi “Lietuviai 
laidojimo apeigų giesmes ir jų palygi
nimą su mūsų liaudies dainomis ’, kuriuo 
muzikų gyvai domimasi. ALTo pirmi
ninką ii’ “Draugo” redaktorių L. Simutį 
jo 60 m. amžiaus, 40 m. visuom. veiklos 
ir 25 m. “Draugo” redagavimo sukakties 
proga V. Sidzikauskas pasveikino Pat. 
Liet. Grupės vardu. Lietuvių rūpesčiu 
Kauno Vet. Akademija JAV-se įtraukta 
į pripažintų užsienio veter. mokyklų 
sąrašą. “Vilties” narių suvažiavimas 
priėmė statutą, išrinko priežiūros tarybą 
ir kontr. komisiją. “Viltis" perima ir 
“Dirvos" leidimą ir žada ją padažninti. 
ALTS šį rudenį sauks seimą ir nutarė 
leisti informac. biuletenį.

200.000 dokumentų originalų ir keli 
tūkstančiai rankraščių — daugiausia iš 
Marienburgo, Elbingo, Karaliaučiaus, x 
Dancigo ir Stettino. Jais nori pasinau
doti ne tik vokiečiai, bet taip pat pro
fesoriai su studentais iš Paryžiaus, 
Stockholmo, Londono. Todėl projektuo
jama sudaryt centrinį visu vokiečiu 
žemiu Rytuosee archyvą, kuris bus grei
čiausiai įkurdintas Gottingene.

GAL IR LENKAI
Lenkai išsigandę Vokietijos stiprė

jimo, ima vis garsiau švtkėti, kad reikia 
keisti ligšiolinę jų» politką ir rūpntis 
svarbiausius klausimus spręsti “euro
pine prasme”. Kaip Londone leidžia
mam savaitr. “Kultūra" lenkų public. 
Julius Mieroševskis pažymi, jau pats 
laikas “peržiūrėti praeities klaidas7’ ir 
jau dabar svarstyti, kap teks lenkų vyra-' 
vimą išlaikyti busimojoj Europos sant
varkoj, ypač galimoj Rytų ir Vidurio 
Europos tautų federacijoj. Jei Europa 
nebus sujungta, tai ji bus arba rusiška, 
arba vokiška. Jau dabar, jo sampro- 
tvimu, visų Rytų Europos tautų polit. 
atstovybės turėtų pasirašyti pasižadė
jimus taikingai ir teisingai spręsti teri
torinius ginčus. Savo interesams ginti 
lenkai turi pradėti priešpuolį ir imtis 
plačios niciatyvos. Delsti daugiau nega
lima, nes reikalas eina dėl per brangių 
vertybių. Autorius pasisako už drauge 
nieko Gi vokiečių spauda kiltiną lenkti 
tremtis politikus, kad jie, užuot parode 
valstybingumą, ranka į ranką teritori
niais klausimais eina su Varšuvos 
komunistais. . . .
NIEKO SAU ATSTOVYBE

Kaibus ratifikuotas su Vokietija gen. 
susitarimas, kurį ypač nori pagreitinti 
JAV, kad tuo būdu Vokietijai suteikta 
reikalinga apsauga, tada am-Čių atsto
vybė Bonnoje bus pati didžiausia visame 
nasaulyje. Be ambasados Vokietijoj 
, 4., veiks 6 gen. konsulai, bus taip pat 
spec, konsularinis skyrius Berlyne ar 
įruošta 15 informacijos biurų. Dabar
tinėse am-čių okupac. įstaigose dirba 
1.000 m-čių ir 3.700 vokiečių. “Ameri
kos namai” bus prižiūrimi minimųjų in-

,, ..

HAMBURGE RUGPIUCIO 
9-11 D. BUS IŠKILMINGAI 
MINIMOS TILŽĖS MIESTO 

400 M. ĮKŪRIMO 
SUKAKTUVES

Į kurias vokiečiai kveičia visus Tilžės 
miesto ir apylinkės gyventojus. Kara
liaučiaus ir apylinkių vokiečiai savo su
važiavimą ruošia Hamburge liepos 20 d. 
Germanų tautinis muziejus Nurnberge 
laikomas centrine įstaiga kur bus ren
kamos visos vokiečių iš Rytų sričių 
(pagal 1937 m. sienas) kultūrinės verty
bės, taip pat saugojami užšienio vokie
čių kultūriniai rinkiniai. Tuo tarpu 
knygas, laikraščius, asmeninio pobūdžio 
archyvinius dalykus, kaip atsiminimus, 
užrašus ir kt., rinks Institutas su 
užsieniu santykiams palaikyti Stutt- 
garte. Abu institutai ruošia bendrą cen
trinį katalogą. Goslare saugojami apie 

dokumentų" (jis yra buvęs politinis 
Roosevelto patarėjas) paaiški, kad ir 
pats Molotovas per Jaltos pasitarimus 
pripažinęs, jog lenkų dabar okupuotosios 
sritys tęsanti ir turinti būti “tik iš 
reikalo susidarius laikinė priemonė”, 
konstatuoja “O. W. Kurier" Nr. 21-52.

Lenkijoje dėl galimo jos naujo padali
jimo, gautomis paskutinėmis žiniomis, 
viešpatauja nerimas, ypač po Stalino 
pasikalbėjimo su lenkų žurnalistais. Po
grindžio platinamuose slaptuose skel
biama, kad tarp Rytų Vokietijos vyriau
sybės ir Sov. Sąjungos esanti sudaryta 
slapta sutartis, kuria pritariama Len
kijos padalinimui. Stalinas, kaip vestu
vinę dovaną, Vokietijos rytinės ir vaka
rinių zonų vestuviniam pokyliui žadąs 
“padovanoti” žem. Sileziją, Rytų Pome
raniją Jr Rytų Brandenburgą. Ankštut. 
Sileezija nors ir būtų palikta Lenkijos 
valstybės, bet gautų “Rytų bloko Ruhro 
statutą”. Ten lenkų personalas siste
mingai keičiamas rusiškuoju. Tuo būdu 
Lenkija ir vėl paliekama viena ir be 
draugų. Kariniams reikalams Rokosov- 
skis po dviejų metų rusinimo lenkų 
armiją taip pat “pertvarkė".
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“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................... ..........................................

Department of Immigration 
Thanks New Australians

“The Commonwealth Department of 
Immigration wishes to take the oppor
tunity of thanking all new Australians 
and national groups who contributed so 
generously generously to the success of 
the Exhibition of New Australian Arts 
and Crafts which toured Australia in 
1951 and was an outstanding feature 
of the Commonwealth Jubilee Celebra
tions. By demonstrating the variety 
and wealth of talent which new settlers 
from Europe are able to contribute to 
Australians cultural development the 
exhibition achieved a great deal in 
•creating mutual understanding and 
goodwill between newcomers and the 
Australian people.”

RADIO PROGRAMME FOR 
NEW AUSTRALIANS

Simple lessons in English are broad
cast for New Australians ev/ry Satur
day at 12.45 to 1 p.m. (South Austra
lian Stations at 12.15 to 12.45 p.m.). 
Country Stations and 6WN Perth 
broadcast the programme at 7 a.m. to 
7.15 a.m.

Other programmes for more advanced 
learners are broadcast as follows:

Easy Lessons, Saturday, 1.45 p.m. 
(S.A. 1.15 p.m., W.A. 7.15 a.m.).

Harder Lessons, Sunday, 7.45 a.m. 
(S.A. 7.15 a.m., W.A. 7.45 a.m.). 

RISE IN THE STANDARD 
OF LIVING IN INDEPEN

DENT LITHUANIA 
(Continued from last issue.)

even French comrade. He was able 
to buy, generally speaking, the same 
quantities of clothing and footwear as 
the worker in any of the above-men
tioned countries (with the exception of 
France). The purchasing power of 
Lithuanian workers’ wages can by no 
means be compared with that of Soviet 
workers, which is simply catastrophic. 
The Lithuanan worker could buy, with 
his money earned in a week, almost 
twice as much bread, seven times more 
meat, four and a half times more butter, 
and seven and a half times more-woollen 
cloth than a Soviet worker. The Lithu
anian worker could buy a mon’s suit 
with less than three week’s earnings; 
the Soviet worker had to drudge eleven

Atkelta iš 4 pusi.
kur skyrių dar nėra.

L.K.F. Australijos Valdyba kiek 
galėjo esamose sąlygose nuolat priminė 
lietuviams kultūrininkams apie reikalą 
organizuotis ir steigti L.K.F. skyrius. 
Skyrių steigimo reikalu buvo gyvai 
raginta sukrusti mūsų 1951 metais 
išleistajame buletenyje No. 1, o be to ir 
atskyrais laiškais kultūrininkams bei 
asmeniškai. Šiais metais įsisteigė nau
jas L.K.F. skyrius Adelaide, S.A., 
Kituose didesniuose lietuvių gyvena
muose miestuose (Perth, Hobartt Can
berra, Brisbane) yra gyvo pritarimo 
mūsų organizacijai, bet dar neturime 
tenai formaliniai suorganizuotų jos 
skyrių.

Kur nėra L.K.F. skyrių, tai tenai 
bendromis jėgomis ir sutartinai su Aus
tralijos Lietuvių Bendruomene einama 
prie švietimo ir Kultūros Komisijų su
darymo. Šių Komisijų organizavimas 
buvo nustatytas 1951 metų L.K.F. 
metinio suvažiavimo. Komisijos yra 
sudaromos iš trijų narių, kurių du ren
kama vietos lietuvių bendruomenės 
visuotiniame susirinkime, o trečias, kuris 
yra kartu ir Komisijos pirmininkas yra 
Apylinkės bendruomenės Valdybos švie
timo ir Kultūros Reikalų Vadovas.

. Apie vietos L.K.F. skyrių ir švietimo 
ir Kultūros Komisijų kvietimą šiame 
suvažiavime bus atskyri pranešimai.

ŠVIETIMO REIKALAI, šiais metais 
L.K.F. Australijos Va Idyba kreipė 
savo didžiausį dėmesį į švietimo organi
zacijos atbaigimą. Yra baigtos'svarstyti 
ir priimti švietimo programos jaunimo 
kursams. Jos buvo atspauzdintos ir 
išsiuntinėtos L.K.F. skyriams, A.L.B. 
Centro Valdybai ir vietos veikėjams su 
prašymais ir paraginimais steigti jau
nimo kursus. Mūsų priimtos Sekma
dienio mokyklų ir Jaunimo kursų, pro
gramos pasiekė visas lietuvių bendruo
menes Australijoje ir Naujoje Zelandi
joje, jos buvo taip pat išsiųstos VLIKui, 
ALTui ir Lietuvių Kultūros Institutui 
bei siunčiamos kitiems asmenims ir 
įstaigoms, kurie jų prašo.

Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas 
į pradžios mokyklas lankančius vaikus, 
kuriems būtina yra, duoti tautinio švie
timo ir auklėjimo pagrindai. šiam 
tikslui siekti buvo priimtos visos lietu

weeks to lie able to buy it. The Lithu
anian worker paid leess than his four 
days’ earnings for a pair of lobourer’s 
shoes while the Soviet worker had to 
work for it more than five weeks. More 
than this: the Soviet worker, even if 
he had got money was not always sure 
of getting food for it; food is scarce in 
Soviet Russia, above all meot and fats, 
while Lithuania was abundant in it. 
Prosperity was the economic result of 
Lithuania’s severance from Russia that 
was, within a short space of time, left 
far behind.

Having created satisfactory conditions 
of living, Lithuania practically had no 
unemployment problem to cope wtih. On 
the contrary, shortage of agricultural 
working power was perceptible shortly 
before the outbreak of World War II. 
Now, before World War I, while 
Lithuania was under the Russian rule, 
25,000 to 30,000 of her most able-bodied 
people emigrated yearly since their 
homeland was short of sources on which 
they could depend for their livelihood. 
It is true, emigration kept going on 
during the first decade of Lithuania’s 
independent existence (1926-28) 12,300 
persons yearly, 1929-31 8,000. The 
yearly increase in population was 
30,000). In later years it practically 
stopped as a result of steadily growing 
possibilities at home.

Improvement in general living condi
tions resulted in the decline fo mortality. 
The yearly death rate amounted to 17.1 
per thousand in 1920-24; it dropped to 
13.4 in 1935-39. Thus mortality de
creased by 28%. Considerably lower 
death rates than in Lithuania were 
recorded in the Netherlands and Den
mark; slightly lower were those in 
Britain, Sweden Belgium. All the other 
States in Europe (Ireland, France, Po
land, etc., were surpassed by Lithuania. 
No country in Europe managed to de
crease its death rate in such a degree as 
Lithuania.
approaching that of the most progres
sive nations in Europe. The further 
increase of the standard of living (im
provement in housing conditions, devel
opment of the communication system, 
etc.) depended upon providing a more 
rapid growth of public money. This 
trend went on, but it was too slow owing 
to the agrarian character of Lithuania’s 
economy.

To put it shortą Lithuania having re
gained her independence, attained such 

Įjivai-ll V11C MCSU-1CU ux uuiupc
(Britain and the Scandinavian coun
tries) ; she surpassed her former occu
pant, Russia, by far. The purchasing 
power of wagese increased and the turn
over of consumption developed. The 
mortality declined as to approach the 
level of countries with the highest stan
dard of living. As a result of all this 
the standard of living in Dithuania kep*, 

FoFreign capital had begun coming 
to Lituania’s assistance. Economic and 
financial conditions favoured this trend: 
the country’s prosperity was growing. 
Its indebtedness to foreign countries 
was unimportant, the currency was 
stable. Nothing but foreign occupation 
put a sudden end to this develeopment. 
At present Lithuania, having lost hun
dreds of thousands of her most valiant 
sons and daughters and suffering under 
the Bolshevik terror regime, has become 
a country of misery and distress. With 
his earnings of one month one can buy 
not more than one kilogram of fats. The 
purchasing power of his wages has 
dropped even below that of a worker in 
pre-war Soviet Russia. Shortage of 
food is perceptible even in the country
side since 40 per cent, of the soil has 
remained untilled. The Bolshevik 
regime is deliberately destroying the 
peasant class and proceeding to the 
introduction of collective farms.

The standard of living in Lithuania 
has dropped below that under the 
Czarist occupation. This once flourish
ing country is now being rapidly drawn 
into the abyss of immeasurable misery.

(From “Living in Freedom”, by Dr. 
Jurgis Kriksciunas, former Professor at 
the Dotnuva Agricultural Academy and 
Minister of Agriculture.)

New Polish Constitution 
Follows Russian Pattern

On January 24 the Constitutional 
Commission held its third plenary ses
sion under the chairmanship of the 
president of the Warsaw Communist 
regime, Bierut. After a brief discus
sion, the Commission unanimously ap
proved the draft of the new constitution 
for the “Polish People’s Republic”.

The nation-wide discussion, directed 
by the Politbureau of the Party, will be 
concluded on April 6, when the draft 
of the constitution will be sent to Par
liament for unaanimous approval.

The new constitution, according to 
the leading theoretician of the Com
munist regime, Franciszek Fiedler, writ
ing in the “Nowe Drogi”, will create a 
“legal form for the victorious march of 
Socialism” and introduce the “dictator
ship of the proletariat”. The power will 
“legally belong to the toiling masses”. 
The constitution will \also provide a 
legal basis for the “fight against capi
talists and all their agents” as well as 
against the “kulaks” (rich peasants) in 
order to speed up the collectivisation of 
agriculture.

BALTIC COMMITTEE
Recently there was founded in Sydney 

the “Joint Baltic Committee” which has 
the purpose to arrange the common 
activities of the Refugees from the 
three Baltic countriees and to develop 
the friendship between them.

One of th first biggr common acti
vities took place in Sydney on 14th and 
15th June this year where by impressive 
commemoration ceremony these people 
could opnly convey to the greater 
masses of the Australian people the 
meaning of the immense injustice and 
terror under which these three Baltic 
States and their people have suffered.

The more or less similar history, hard
ships and sufferings, similar interests 
and aims also in the present conditions 
and regarding the future, should give 
a solid background for common acti- 
vitiees and common cause. Continuing 
this work in the same spirit, one can do 
more together than alone. The simi
larity of fate, love of freedom, similar 
cultural level, coinviction in the demo
cratic \yay of life are foundations on 
which we can build in our present com
mon fight.

We know that the relative importance 
of the small nations in the cultural his
tory of the human race is very great. 
The small industrious people, especially 
the three Baltic nations from Northern 
Europe have developed and produced so 
amazingly varied cultural and material 
riches; until our beautiful small home
lands fell under the barbaric occupation 
of our arch-enemy.

During the past 15 years we have had 
to suffer many hardships and bitter ex
periences, but we have also learnt from 
this very muchh.

It is clear that nothing will be given 
t ous as something prepared. We have 
to fight ourselves in order to fulfil the 
intimate wishes of our heart.

On the eve of the third world war we 
have many tasks. As a few who have 
escaped alive from the slavery of Com
munism, we have to use any possibility 
to explain the immense atrocities and 
misery which are attached to this shame 
of the 20th century. By our descrip
tions and experiences from the period of 
occupation under the Soviet Union we 
have to warn for Communism all the 
Australians and the whole of mankind.

WeW have to do everything that once 
again our home countries and people 
would be free and stand as equal beside 
other cultural democratic nations.

For this we wish to everyone tireless 
energy and the benediction of the 
Almighty God.

J. Kais, P. Laivins, J. Žukauskas, 
President and Vice-Presidents of Joint 
Baltic Committee.

viškųjų dalykų ir tikybos mokslo pro- 
gramos Sekmadienio Mokyklai ir nus
tatyta pati mokyklos organizacija.

Pagal priimtus Sekmadienio Mokyklos 
veikimo nuostatus: “Sekmadienio Mo
kyklos yra steigiamos berniukams ir 
mergaitėms, lankantiems pradžios moky
klas, laiiSon^s valdžios, savivaldybės 
arba privatines registruotas mokyklas.

Sekmadienio mokyklos yra į steigtos 
tikslu teikti religiginiai-moralinis ir tau
rins auklėjma ir išsilavinimas tokio tu
rinio ir tokios apimties', kiek to neduo
dama aukščiau minėtose mokyklose (str. 
1 ir 2, protokolas vald. pos. No. 4-14- 
1951 mt. lapkričio mėn. 23 dienj.

Pats Sekmadienio Mokyklų steigimas 
ir išlaikymas yra pareiga ir atsakomybė 
A.L.B., kurios administracijoje ir juri
dinėje atsakomybėje šios mokyklos vei
kia. L.K.F. nustato šioms mokykloms 
einamųjų dalykų programas ir taikina 
joms auklėjimo bei švietimo srityje, o 
taip pat padeda vaikų ruošiamiems pasi
rodymams, eglutėms, minėjimams, 
pedagoginėms varžyboms, gimnastikai 
ir sportui organizuoti. Mokytojai ir 
pedagogai yra skiriami L.K.F. sutikimu.

Viena pirmųjų Sekmadienio Mokyklų 
Australijoje yra išteigta p. mokytojo 
Juozo Makulio rūpesniu ir pasišventimu 
1950 metų pradžioje Melbourne, Vic. 
šiais metais yra šiame mieste įsteigta 
kita Sekmadienio Mokykla, veikianti 
šeštadieniais, pastangomis ir rūpesniu 
p. mokytojo Antano Krauso. Prie šių 
mokyklų suburta yra visa eilė pasišven
tusių švietimo darbui kitų mokytojų, 
kurie augina ir auklėja lietuvybės dva
sioje mūsų jauniausiąją kartą. Ktiuose 
miestuose, kaip va: Sydney, Adelaide, 
Geelong, Perth, Brisbane, Hobart, taip 
pat musų pedagogai nuo seniai ir jau
triai rūpinasi vaikų švietimu ir auklė
jimu. Jų pavardžių negaliu nurodyti, 
nes L.K.F. 1952 metais balandžio mėn. 
5 dienos kvietimas mokytojus registruo
tis nedavė kol kas teigiamų vaisių. 
Mokyklose visur atsidėję ir aktyviai 
talkininkauja lietuviai katalikai kunigai. 
Šioje vietoje reiškiu L.K.F. Australijos 
Valdybos vardu nuoširdžią padėką 
visiems mūsų mokytojams ir kunigams 
dirbantiems Sekmadienio Mokyklose ir 
gražiai vedantiems švietimo ir auklėjimo 
darbą.

(tęsinys sekančiame numeryje)

VOKIETIJOS IR EUROPOS 
KELIAI

Tuo tarpu, kai JAV Baltųjų rūmų 
publicistas W. Lippmanas per “N.Y. 
Herald Tribune” skiltis susitarimu su 
Vakarais mato “Vokietiją kopiant į 
didžiąsias pajėgas”, britų konservatorių 
neprikl. “Daily Mail” laiko jų “blogu 
sprendimu, sunaikinusiu mūsų gražią
sias viltis”, o prancūzų “Combat” visai 
nedviprasmiškai paskelbė: kai tik buvo 
sutarta atkurti vokiečių armiją, — 
tarytum Europa tik nuo to vieno prik
lausytų ir savo epochą nuo jos pradėtų 
— tai “jei tik iš pragaro galėtų grižti į 
žemę jos gyventojai, tuo momentu kai 
buvo pasirašyta minimoji sutartis, būtų 
buvęs girdimas baisus Hitlerio kvato
jimas . . Panašių balsų yra ir dau
giau, ypač iš socialdemokratų ir deši
niųjų ekstremistų pusės. Tačiau visai 
kitaip galvoja šveicarų lieberalai. Jų 
“Die Weltwoche” Nr. 968 rašo, kad tuo 
metu, kai dabartinis Vokietijos kancleris 
Adenaueris per rinkimus iš 402 balsų 
tesurinko vos 202, o ir tų pačių 3 buvo 
formaliai ne visai tvarkoj, daug kas 
pranašavo, kad jo dienos jau suskaitytos, 
ir jį netrukus pakeis jau tada daug 
kieno laikytas tikruoju visos Vokietijos 
kancleriu socialdemokratų šulas Schuma- 
cheris, nes — taip tada buvo tikinama 
bent vokiečių žurnalistų — vokiečių 
tautos daugumas neinąs su tuo “kata
likų Bismarku”. Tačiau ne tai parodė, 
skelbia minimasis savaitraštis, gyvenimo 
praktika. Su laiku tas nacių tris kartus 
areštuotas žmogus, mėgstamiausias 
karikatūristų objektas, ^nikotino ir svai
galų niekintojas, užtat nuostabus rožių 
ir visokiausių saldumynų, net pap
rasčiausių “bombon” nėgėjas, ilgai- 
niui popularumu pralėkė ir vokiečių 
“gerą tėvuką — žmoniškumo apaštalą” 
Heussą, ir savo didįjį konkurentą, mėgtą 
britų, Schumacherį. Kaip koks vienuolis, 
išsimiegojęs ar ne, turįs saldumynų ar 
be jų, kiekvieną dieną, tarytum laikro
dis, lygiai 5 vai. ritasi iš lovos, ir kai 
lygiai 10 vai. prie jo prisistato Schu- 
macheris (tokio vardo jo šoferis, bet ne 
soc. dem. vadas), Adenaueris žymią 
darbo dalį jau esti nudirbęs. Tik retkar
čiais jam belieka laiko “atsipūsti” — 
beskaitant mėgstamiausius veikalus: 
Eichendorf f ą ir Edgarą Wallace . . . 
Tačiau šiandien Adenaueris savo aiškiai 
vakarietine politika, konstatuoja “D.W.’’, 
yra virtęs lemiamu Europos istorijoje 
veiksniu. Tai — “sėkmingiausias Euro
pos valstybininkas”. “Jis, kaip 
nė vienas kitas turi Europos 
ir viso pasaulio pasitikėjimą; jis sugeba 
su amerikiečių ir Europos kt. valstybės 
vyrais kalbėtis kaip lygus su lygiu; ir 
jis turi pačius geriausius šansus išvesti 
savo kraštą iš karo ir pokario katas
trofų”, baiga tas įtakingos liberalų 
savaitraštis. Bet dėl to bolševikų ir jų 
simpatikų triukšmas nesiliauna. Užtat 
vokiečių pabėgėlių “Die Stimme” Nr. 
22-52 d. dabartinių Sovietų pasiūlymų 
aiškiai klausia: “Kodėl ponas Stalinas 
tų savo pasiūlymų (Vokietiją sujungti, 
leisti atkurti jos kariuomenę, atgin- 
kluoti, nors ir neutralizuojantį etc. E.) 
nepateikė jau per Teherano, Jaltos arba 
bent Postdamo pasitarimus? Tada jie 
būtų buvę itin vertingi . . .” Ir kam 
ruošiamos tos anapus Elbės iš milicijos 
sudarytos 20 divizijų — dar prideda 
“Ost-West-Kurier” (Nr. 22-52). “Die 
Tat” žiniomis (Nr. 153-52), šiuo metu 
Rytų satelituose stovi 45 soviet, divizi
jos, iš jų 35 Rytų Vokietijoje ir 6 Lenki
joje. Kitos 30 divizijų yra vakarinėj 
Sov. Sąjungos daly, ypač apie Minską. 
Satelitų yra 70 divizijų kariuomenės.

“RED TERROR IN THE 
BALTIC”

“Red Terror in the Baltic” is a special 
artiicle that will stir all former resi
dents of Baltic countriees, and arouse 
for them the sympathies of their Aus
tralian .friends.

Advance information, a courtesy to 
your editor by the editor of FIX, reveals 
that FIX dated June 14 (available to 
the public on June 11), will commem
orate the tragic June 14 Baltic depor
taions.

To mark the day that 35,000 Austra
lians from Latvia, Estonia and Lithu
ania will mourn, FIX has assembled this 
long special feature of eye-witness 
storiees and photos.

The moving article and frank pic- 
turees will bring home to all Austra
lians, through FIX, the bitter years 
through which many of their new fel
low-countrymen have struggled.

• MUNICH. Many Czechoslovak 
Stachanovites rest at the world-famous 
health resort of Karlsbad. They have 
to follow the following routine during 
their holidays:

They gfet up at five, o’clock, have 90 
minutes’ exercise. Then they have to 
listen to the “Hour of the Worker” dn 
the wirless. Aftr breakfast there is a 
Russian lesson and lectures on the 
methods of Russian Stachanovites. After 
lunch there is community singing of 
Communist songs for an hour, followed 
by discussion of the life of Stalin, read
ing of poems and a lecture on doctrine 
and policy. After dinner, before going 
to bed, the merry holiday-makers have 
to take part in a peace march through 
the city. (NAN).
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JU PĖDOMIS I ERDVE
Erdvė vis daugiau paklusta žmogaus 

valiai. Yra vis dėlto tautų, kurios 
nespėja išlaikyti gyvenimo tempo. 
Praranda ir savo turėtą pažangumą 
erdvėje — tai pavergtos tautos — j u 
tarpe ir Lietuva.

Lietuvių tauta Dariaus-Girėno var
dais jamžino pasaulio aviacijos istorijoje 
Lietuvos vardą.

Kraštutinumo entuzijastais ne vieną 
kartą buvome tapę, ruoštų aviacijos 
švenčių dienų metu Lietuvoj. Tie vyrai 
buvo mūsų pasididžiavimu, užvaldė mūsų 
širdis. Daug kam iš mūsų dar ir šian
dien yra nesvetimas ankstyvesnis pasi
sakymas: “Kaip visa tai puiku gražu, 
užaugęs nieku kitu, tik lakūnu būsiu.” 
Jaunuoli-le, išgyvendamas šio meto 
tremties dienas, ši jausmą esi užslėpęs. 
Tu jo nepamiršai, tačiau lauki progos, 
kad nors ši kelią parodytų. Nepaslėpęs 
esi net pavydo tiems, kurie skraido, pa
likę Tave fabriko dulkėse, pelnytis 
pragvenimui pilką monetą. Beviltiškai 
nelauk, svetimi nepasiūlys aukštesnio 
gyvenimo standarto pačiam veltui, bet 
jie ir neatstums Tavęs, jei tavasis 
ryžtas laimėti bus didesnis už jiį apsi
mestą kuklumą. Šiuometinė Tavo eko
nominė padėtis, jaunime, leidžia pačio 
jėgomis išsikovoti ta teisę: siekiant 
Australijos Erdvę išnaudoti išlaisvintos 
Tėvynės tikslams.

Prisimink, kad aviacijos srityj Lie
tuva buvo pirmaujančių tautų "tarpe, 
tokia ji turi likti ir ateity. Prisimink 
ir Lietuvai rašytą Dariaus-Girėno testa
mentą 1983 m.

“Mūsų pasisekimas tegu sustiprina 
Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgo
mis ir gabumais. Bet jei Neptūnas ir 
galingasis audrų Perkūnas ir mums bus 
rūstus — pastos mums kelią į Jaunąją 
Lietuvą ir pašauktų Lituaniką pas save, 
— Tada Tu Jaunoji Lietuva, turėsi iš 
naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti nau
jam žygiui, kad audringųjų vandenynų 
dievai būtų patenkinti Tavo pastango
mis, pasiryžimu ir nekviestų Tavęs į 
Didį jį. Teismą.”

Dariaus-Girėno testamentas mums yra 
neatlikta pareiga reikalaujanti naujo 
ryžto tam testamentui igyvendinti. 
Darius-Girėnas galingu ryžtu įvykdė 
istorinį žygį, nebijodami aukoti net savo 
gyvybės. Jie savo didvyrišku žygiu ir 
tragišku likimu įrodė ryžto galią,' tėvy
nės meilę.

Toks ju ryžtas privalu turėti mums 
gyvenentiems šiandieninėje tremtyje, 
norint, kad tėvynei laisvė grįžtų, ydant 
visi neatlikti testamentai būtų igyven
dinti. Liepos 15 d. minėdami nepaskę- 
skim liūdesy, tą dieną turi būti ryžto 
diena, rodanti mūsų pastangas sekti 
Dariaus-Girėno turėtu ryžtu rodančiu, 
kad lietuvio širdis ramumo neras, be 
savos tėvynės. ■

Si diena, skautisko jaunimo esančio 
Australijoje, pasitinkama su realiais 
ateities planais. Oro skautai šią mintį 
užvaldyti Australijos erdvę savo tėvynės 
tikslams pradėjo vykdyti. Jų pastan
gomis įsteigtas Dariaus-Girėno vardo 
Fondas, ši jų pasiryžimą pagreitins

VĖL PAVILIOJO AUKA 
KAPAI

A. A. ANICETA PADGURSKIENE
Penktadienio rytą, liepos mėn 4 d., 

Aniceta Padgurskienė iš savo namų 
skubėjo į stotį. (Rosanna-Melbourne). 
Iš užpakalio ją pradengdama lengvoji 
auto masina taip užkliudė, kad pertrenkė 
ant kelio ir mirtinai sužeidė. Buvo ji 
tuoj nugabenta į St. Vincent ligoninę, 
bet jokia priemonė nepadėjo išgelbėti 
gyvybę. Be sąmones nelaimingoji 
išgulėjo iki vakaro ir apie 8 vai. mirė. 
Sekmadienį šią liūdną žinią sutiko MeL 
bourno lietuviai ir po savo pamaldų už 
ją pasimeldė. Pirmadienį velionės kar
stas buvo atlydėtas į lietuvių bažnyčią 
(St. John’s, East Melbourne), kur 9 vai. 
buvo atlaikytos gedulingos pamaldos ir 
is čia palydėta Fawkner kapinėse. 
Pamaldose dalyvavo ir į kapines" paly
dėjo apie 50 žmonių. Naujai supiltą 
kapą papuošė devyni gedulo vainikai — 
giminių, pažystamų ir Lietuvių Katalikų. 
Moterų Draugijos. Laidotuvių apeigas 
atliko kun. P. Vaseris.

A. a. Aniceta Padgurskiene — Saka
lauskaite buvo gimusi 1917 m. kovo mėn. 
31 d. Radvyliškyje. Buvo aktvyi šaulė 
ir priklausė Lankaičių Moterų šaulių 
Būriui. 1937 metais Radviliškyje ište- 
keji už Leono Padgurskio. Tikru mo
tinišku stropumu augino tris vaikučiu- 
čius. Jauniausia dukrele liko tik 4 
metu. Vyresnė Irutė praeitais metais 
lietuvių bažnyčioje priėmė pirmą Komu
niją. Romualdas jau 12 metų ir stro
piai tarnauja šv. Mišiom. Si patarna
vimą jis atliko ir savo mamytės laido
tuvėse. Abu su sesute jie yra kruopštus 
sekmadienio mokyklos lankytojai, nors 
iki mokyklos reikia važiuoti ir 10 mylių. 
Savo kruopštumu ši1^ šeima jau buvo 
pasistačiusi namelį ir. tikėjosi geresnių 
dienų. Tragiška mirtis tačiau atnešė 
skausmą į šiuos namus ir liko vienam 
tėvui auginti savo mažuosius. Savo 
šeimos rūpestingumu, gyvenimo kuk
lumu, tikru nuoširdumu a.a. Aniceta 
Padgurskiene paliko gyvą atminti Mel
bourne lietuviam, o savo šeimai ir 
kapuose negęstančią meilę.

praktikoj įgyvendinti.
Fondo Knygos atidarymas įvyko 23 

IV. 1952 m. Melbourne, ją patvirtinus 
P.L.S.S. Australijos Rajono Vadui, 
Dvasios vadovui kun. Vaseriui, Mel
bourne, Geelongo P. L. B-ės v-bų 
atstovams.

Fondo Knygos meniška dalį atliko p. 
Al. Marčiulionis. Prie galutinio F. 
Knygos paruošimo prisidėjo čia žemiau 
išvardinti asmenys:

p-nia Maželiene, p-lė Laisvėnaite, p. 
Kudirka, p. Borjeras, p. Dainutis, p. 
Zubras, p. Makulis, p. Civinskas, p. 
Raulinaitis.

Fondo steigimo mintis iškilo Ade
laides sk. vyčių Dariaus-Girėno būreliui.

Fondo rėmėjai:
Adelaides sk. vyčiai ir visuomene, £25. 
Geelongo visuomene, £11-11-6.
Melburno sen. sk. “Židinys” ir visuom., 

£12-19-0.
Kitu tautybių-latvis, australas, £1-10-0. 
Fondo stovis iki birželio 30 d., £51-0-6.

Fondo v-be prisidėjusiems darbu ir 
aukomis, dėkoja.

Fondo varyvybe sudaro: Fondo 
steigėjas — lakūnas G. Janulevičius, Sk. 
Dvasios Vadovas kun. Vaseris, skl. sk. 
vyt. L. Grumulaitis.

Fondo idėja randa ypač jaunimo 
tarpe tiek visuomenėje gyvą pritarimą, 
ką rodo jų gausios aukos. Numatyti 
fondo tikslai greičiau bus realizuoti įsi
gijus rėmėjais Australijoje esantį jau
nimą. Si auką netiesioginiai bus:

a. Sustiprinta skautiškoji veikla.
b. Lietuvos busimoji aviacija susilauks 

prieaugliaus.
c. Dokumentaliai bus įrodyta Tėvynei, 

kad nebuvai tremtyje pasyvus jos rei
kalais.

d. Atostogaujant turėsime dar vieną 
pramogą pakilti į erdvese, pajusti oro 
sporto smagųma.

e. Australijos jaunimo solidarumu 
parodysim pavyzdį, kitų kraštu tremties 
jaunimui sekti mūsų pavyzdžiu, kad 
tėvynėj laisvės varpui suskambėjus, 
mūsų rankose būtų bent mažas grūdelis, 
bet svarus, kultūrinio darbo, kad tuo 
pateisintume posaki: “Tautos amžius ir 
ateitis priklauso nuo paunimo.”

Fondo tikslas:
Skatinti oro sporto pamėgimą lietu

vių jaunimo tarpe, teoretiniai supažin
dinti su skraidymo technika ir siekti 
sąlygų praktiškai skraidymo mokyti, 
įsigyti nuosavą sklandytuvų dirbtuvę 
Australijoje, kuri būtų pagrindu oro 
skautų skyriams kituose Australijos 
miestuose.

Aukas siųsti galima šiuo antrašu: 
Australijos Rajono Oro Skautu Fondui, 
sutrumpintai “AROS” Fondui, Kun. Pr. 
Vaseris, 116 Cecil St., Williamstown, 
Victoria.

Rėmėjai prisiuntę aukas Fondui bus 
įrašomi Fondo knygon. Tolimesnis 
Fondo stovis bus skelbiama lietuvi
škoje spaudoje. Fondo vadovybe iš 
anksto dėkoja ir būsimiems rėmėjams, 
tikėdama, kad šis aukos vajus Australi
jos jaunimui, jo bus tinkamai suprastas.

G. JANULEVIČIUS,
______ “AROS” Fondo Steigėjas.

LIETUVIU KULTŪROS 
FONDO AUSTRALIJOS
VALDYBOS 1951-1952 

METU VEIKLOS 
PRANEŠIMAS

Pranešėjas P. V. RAULINAITIS, 
L.K.F. Pirmininkas.

Pranešimas padarytas L.K.F. visuo
tiniam metiniam atstovų suvažiavimui 
įvykusiam Melbourne, Victoria, 1952 
metais birželio mėn. 28 dieną.

Mieli suvažiavimo dalyviai.
Lietuvių Kultūros Fondas Australi

joje įsteigtas 1948 metais gruodžio 
mėnesyje siekia suorganizuoti visų šiame 
krašte gyvenančių lietuvių tarpe kultū
rinę bendruomenę, šios bendruomenės 
tikslas yra išlaikyti ir ugdyti lietuvių 
kultūriniai-tautiškas susipratimas ir 
budrumas. Kultūros Fondo bendruome
nei turėtų priklausyti pirmoje galvoje 
vis aktyvūs lietuviai kultūrininkai, 
abiejų lyčių asmens, siekiantieji tautos 
ateitį pagry stą tautiniai-krikščioniško- 
sios idėjos kultūra, atremta į tautos 
praeities kilnius istorinius žygius, sąmo
ningą jos įsijungimą į demokratiškųjų 
vakarų tautų kultūrinę bendruomenę.

Laike virš 700 metų bendravimo mūsų 
tautos su krikščioniškomis vakarų tū
tomis yra nustatyta pastovi ir nekei
čiama kryptis kuria eina mūsų likimas. 
Tik pasaulinė 1939-45 metų katastrofa 
prislėgė lietuvių tautų ir atėjusi oku
pacija sutrukdė jos kultūrinį augimą, 
ši skaudi tautos politinė lemtis yra prie
šinga tarptautinei teisei, bet kokiam 
žmoniškumui ir tautos teisei gyventi 
laisvai bei nepriklausomai yra laikinė ir 
todėl mes tikime kad, atgavę laisvę galė
sime toliau tęsti nutrauktą tautos ben
dravimą su vakarų tautomis ir netruk
domi gilinti savą lietuviška kultūrą.

SKYRIŲ STEIGIMAS. ‘ Bet kurios 
organizacijos sėkmingai veikimui reika
linga turėti pastovius vienetus kur gy
venama lietuvių, kad varyti kultūrinio 
darbo barą. Todėl ir L.K.F. deda pa
stangas organizuoti savo skyrius ir 
steigti švietimo ir kultūros Komisijas, 

(■nukelta į 3 ptwZ.)

■jtrsKunuą,
Georg Traki, No valiui.

SKAITYTOJAI TURI ŽODI
GERBIAMAS p. DEDAKTORIAU
Prašau patalpinti M.P.” šį mano lai

šką su mano keliais plausimais DID
ŽIOJI GRĖSME” autoriui p. A. J.

Minimas straipsnis mane sudomino, 
bet kartu sukėlė daug neaiškumų kaip 
kurios iškeltos mintys. Ypač šios min
tys kaip viengungiui sukurti lietuvišką 
šeimą šiame krašte? Kuomet mes patys 
gerai žinome, kad nevedusių vyrų 
didesnis nuošimtis nei mergaičių. Ar 
lietuvis vyras privalo kurti šeima neatsi
žvelgdamas į mergaitės tautybę? Kad 
tuo būdu būtų išvengta senbernystės. Ar 
lietuvis vyras vesdamas svetimtautę 
gali tikėtis, kad tėvynei duos prieauglį? 
Ketvirti metai galvą kvaršina įvairios 
mintys, kaip sukurti šeimą, bet pats vie
nas to negaliu išspręsti. Taip pat pažy
stu šimtus lietuvių vyrų, mano amžiaus, 
kurie rimtai galvoja ir nori turėti savas 
šeimas, bet nesuranda lietuvaitės. Mes 
dažnai skaitome lietuviškuose lai
kraščiuose skelbimus Vedybos”, bet ar 
daug tokių gauna atsakymą? Gerb. p. 
A. J. prašau plačiau parašyti ir patarti, 
kaip šiame svetimame krašte surasti 
savą tautietę — gyvenimo draugę, jeigu 
jų nėra. Ar Jūsų nuomone nesuradus 
lietuvaitės privalau vesti svetimtautę 
m.'.terį, kad tuo būdu nepalikus senber
niu parazitu? Gyvendamas Lietuvoje 
šituo klausimu galėčiau pats apsispręsti, 
bet dabar ne. Su pagarba, V. Stagis.

IS LAS VEIKLOS
š.m. liepos 6 dieną, sekmadienį, tuoj 

po pamaldų Camperdown, parapijos 
salėje įvyko Lietuvos Atgimimo Sąjun
gos surengta vieša paskaita tema “ŽY
MESNIEJI MAŽOSIOS LIETUVOS 
VEIKĖJAI”, kurią skaitė p. J. 
REIZGYS, pats kilęs iš Mažiosios Lie
tuvos. Po paskaitos ir diskusijų susi
rinkusieji, kiek kas išgalėdamas," paau
kojo Mažiosios Lietuvos Tarybos rei
kalams. K.

“SVIESOS” PASKAITA
Šeštadienį, liepos 19 dieną Milsons 

Point, Ennis Road, 12-14, Sambūris 
“SVIESA” rengia coli. Vytauto 
Donielos paskaitą 
“B. Russell ir modernioji anglų filoso
fija” Po paskaitos kavautė. Pradžia 6 
vai. vakaro. Valdyba.
IS FILATELISTU
DRAUGIJOS “LIETUVA” 

VEIKLOS ČIKAGOJE
Dabartinę dr-jos valdybą sudaro: 

pirmininkas, Ignatius Sakalas; vice- 
pirm. ir ižd., J. Liubinskas; sekr., E. 
Jasiūnas. Šiuo metu dr-jai • priklauso 
53 nariai, kurių dauguma gyvena Čika
goje, kiti yra išsibarstę po įvairias 
kitas J.A.V. vietovees.

Dr-jos susirinkimai įvyksta regulia
riai, kiekvieno mėnesio paskutinį tre
čiadieni, Dariaus-Girėno posto patalpose 
—4416 S. WWestem Ave. Susirinkimų 
pradžia 8 vai. vakare.

Dr-jos kasmet rengiamoji paroda šie
met numatyta nukelti į rudenį. Parodos 
dalyviams anketos bus išsiuntinėtos 
kartu su kitu biuletenio numeriu. Visi 
norintieji prodoje išstatyti savo ženklus 
prašomi pradėti rengtis jau dabar.

Fil. dr-ja “Lietuva” stengiasi suburti 
visus pašto ženklų rinkėjus lietuvius ar 
besidominčius Lietuvos pašto ženklais. 
Nariu gali būti kiekvienas, užpildas tam 
tikrą įstojimo į draugiją pareiškimą, ir 
susimokėjęs metinį nario mokestį (31 
doleriu). Norintieji gauti įstojimo pa-1

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA
DĖL PATALPŲ REMONTO IŠPARDAVIMAS ŽEMIAU SAVIKAINOS.

J. T. TOOHEY & SON
372 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN

čia Jūs rasite didžiausią pasirinkimą geriausios kokybės medžiagų: drabužiams, 
patalinei, baldams, namų dekoracijai ir pan. Kainos pigesnės negu kitose Syd- 
nėjaus krautuvėse. Jums prekių pasirinkime maloniai patarnaus Jūsų tautietė 
Lena Makauskas — UY1430.

Prekas ir patarnavimas Jūsų neapvils. Pasinaudokite proga.

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), įvairiiiusių rūšių dešrų, ryžių, vanilijos lazdelių (1 lazdėle-—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, SŪRIAI 

ALYVOS ALIEJUS 
gaunami pas

M. FIORELLI Pty. Ltd.
■ (specialistai europietiško maisto)

106-118 Commonwealth Street, Sydney
Netoli nuo Centralinės stoties. ------- ;------ Telf. M4243 ir MA4542

Pristatoma mieste ir priemesčiuose, taip pat ir tolimesnėse uzmescio gele- 
žinkolio stotyse.

Printed by “Mintis”' Pty. Ltd., Fredbert ŠtJ Leichhardt, Sydney, N.S.W. teft.. 
WB1758, for the Publisher, Anthony Bauze, 8 Lambert Rd*, Bardwell Park, 
Sydney, N.S.W.

Redaktorius Br. Zumeris, laiškai adresuojami: Box 4558, G.P.O. Sydney.

MEBLIUOTAS KAMBARYS 
32 CORNWALL RD., AUBURN, 

Išnuomuojamas viengungiui lietuviui. 
Teirautis kasdien po 5 vai. vakare, arba 
šeštadieniais bei sekmadieniais po 12 
vai. (10-12 min. nuo elektrinio gelež. 
Stoties Berala).

DAR GALIMA 
UŽSISAKYTI

“TERRA” LEIDYKLOS KNYGAS: 
K. BORUTOS, BALTARAGIO MALŪ
NAS, 255 pusi. BALIO SRUOGOS — 
KAZIMIERAS SAPIEGA, 257 pusi, 
(su J. Blekaičio Balio Sruogos kūrybos 
kritika/ ir AXEL MUNTHEL, — SAN 
MICHELE KNYGA, 325 pusi.

Knygos užsakomos per leidyklos 
atstovą: J. KALAKAUSKAS, 24 
GOODSELL ST., ST. PETERS, N.S.W. 
Kainuoja po 16 šil. Prisiuntusieji 
pinigus knygas gaus per 2-3t mėn. 
Užsakiusiems knygos jau išsiųstos.

GERBIAMI SKAITYTOJAI! PRIME 
NAME, KAD REIKALINGA ATSILY 
GINTI UZ LAIKRAŠTI ANTRAM SIU 
METU PUSMEČIUI. PRAŠOME TAI 
PADARYTI NEATIDĖLIOJANT, 
KAD NESUSITRUKDYTU LAIKRAS 
CIO SIUNTINĖJIMAS.

NAMUS — UKIUS — 
SKLYPUS

Pirkti bei parduoti geriausia per 
agenta:

VYT. MICKEVIČIUS 
(Licensed Real Estate Agent) 

Sutvarkomi visi pirkimo-pardavimo 
dokumentai ir parūpinamos paskolos, 

šeštadieniais dirbama visą dieną.
ADRESAS:

71 JACOBS STREET, BANKSTOWN 
Telef.: UY 3380

Australijoje Praktikuojantis 
(Registruotas) 

LENKAS DANTISTAS

H. BOGUSLAWSKI, B.D.S.
21 OXFORD STREET, SYDNEY 

Te!.: M 2519

RADIJO PATAISOS
Priim. šeštad. ir sekmad. nuo 2-6val.

Tantiečiams nuolaida. Lempų tikrinimas 
veltui. 94 Louie st Merrylands. 
Telefonas UU3591.

DELICIOUS EUROPEAN 
SMALLGOODS 

Siūlome Nužeminta Kaina

832 High St.. Armadale, Melbourne.
Tel.: U 3525

(Tramway Nr. 6 from Swanston St., 
or by Train to Armadale Station)

DEŠROS: ‘Country’, ‘Ham de Lux*, 
‘Krakow’, Turistic, Cabanom, 
Salami, Salceson, Frankfurters, 
Liver-dešros.

KUMPIS, žalias ir paruostas. 
LAŠINIAI, ŠVIEŽIA MĖSA, 
TAUKAI.
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