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lietuvei Malinai
"Ten močiutė užlingavo raudo

mis mane,
į krūtinę skausmą savo liejo 

nežinia.”
Maironis.

Metai iš metų švęsdami savo liūde
sio ar džiaugsmo šventes, pagal mūsų 
gražias lietuviškas tradicijas — pirmą
jį gegužės sekmadienį skiriame lietu
vei motinai.

Kai šios šventės prasme tariame 
žodžius “lietuvė motina”, savo vaiz
duotėj tarsi tegini tą simbolinį moti
nos paveikslą, suaugusį su tautos tra
dicija bei jos istorine praeitim. Mes 
regim “motiną po baltu nuometu, bal
tos lelijos veidu” (B. Br.), ar kaip 
obelį, palinkusia galva baltumo jaz
minų, bei visad šviesiu spindinčiu 
veidu, išplautu gyvenimo audri] ir 
kančios; motiną — močiutę sengal
vėlę, dainomis apdainuotą, legendom 
apipintą; motiną, nepavargstančių 
prie nepabaigiamų dienos žygių ir 
darbų: motiną prie ratelio su elemen
torium, kaip vaizduoja Rimšos “Var
go Mokykla”: motiną su maldaknyge 
bažnyčioj, su rožančium vakarais.

Mūsų nelaimingai tautai motina 
dažnai yra karžygė ir šventoji, kuri 
giliai sudėjusi margojoj kraičio skry
nioj išsaugojo lietuvišką meną, dainą 
ir kalbą, kuri pati kovodama už lie
tuvišką maldaknygę ir tikėjimą išau
gino ir tuos Kražių, Giedraičių kovo
tojus, knygnešius ir savanorius, savo 
kruvinais pečiais parnešusius tėvynei 
laisvės rytą.

Tiesa, neilgai teko džiaugtis lietu
vei motinai taip brangiai jos tauriau
sių sūnų krauju išpirkta laisve, ne
daug šviesių dienų ji spėjo pamatyti 
pro aprūkusį virtuvės langą.

Mūsų tautos kelias yra Golgotos ke
lias. Tame jos kely, kaip kadaise Mo
tina Sopulingoji, ją ištikimai lydi lie
tuvė motina. -Štai, gyvenimo audros 
sidaužė jos kurtas, puoselėtas gražią
sias viltis, o jos vaikus išblaškė nuo 
Rytų lig Vakarų ir iki pasaulio toli
miausių pakraščių. Ir vėl paliko ji 
viena prie išvaržytų, sugriautų sody
bų, sudegintų namų slenksčio pelenų, 
tarsi vaidilutė sauganti amžinąją ugnį, 
sauganti tą pačią kraičio skrynią, ku
rioje sudėti mūsų tail tos lobiai ir dva
sia’ Bet kas išsakys, kas supras šian
dien jos kančią ten anapus geležinės 
sienos, ten kur sūnūs ir dukros kalė
jimuos miršta ar Sibiro taigose žūsta, 
kur motina vedama surakinta prie sū
naus partizano lavono, kad savo moti
niškos meilės jausmu išduotų dar li
kusius šeimos narius. Kas išsakys juo
dų arimų skausmą, kas atspės motinos 
širdies gėlą naktų liūdėjime bevilti
škai ilgam.

“Kas surinks tavo ašaras, mama, 
Mamuliuk, kas surinks, 
Kai befžai saldžią sulą ištašius, 
Kai žilvičiai palinks.”

O gal ir tie beržai jau pakirsti, 
išversti tėviškės klevai, o gal ir marga 
kraičio skrynia išdraskyta, o gal ir 
motina išplėšta iš tų tėviškės sodybų 
ir prakaitu laistytų laukų . . .

Ir kai valandėlei nurimę mintimis 
grįžtame į gimtą sodybą, regim ten 
savo motiną — tokią pat, kokią pa
skutinį kartą ją matėm. Ir rodosi, 
kad ji laukia palinkus prie vartų, kad 
priglaustų pavargusią galvą klajūnų, 
sugrįžtančių po kelionės ilgos.

Tik tremtyje supratom, kaip'skau
du yra netekti Tėvynės ir motinos. 
Tremtyje turėti savo motiną, reiškia 
tik pusę Tėvynės prarasti, nes lietuvė 
motina pavaduoja lietuvių tautą ir 
lietuvišką žemę.

Juozas A Imis Jūragis

1* sėdžiu liūdnas aš ant netašytų rąstą. 
Kai žvaigždės danguje sušvinta‘vakare, 
O mano ilgesys kaip vynuogės pribręsta 
Ir lenkiasi širdis po jo našta svaria.

O mano ilgesys lik. vieną žino kelią,
(Nors žemėj klaidžiojau aš įvairiais lakais) 
Toli už marią, kur prie miško žalio 
Gimtuos namuos, motulė, Tu likai.

Aš nežinau, motut, ar Tu gyva ar mirus, 
Kur Tu senatvėje paguodą sau randi — 
Ar Tu manęs, kai mėnuo šviečia viršum girios, 
Kaip aš tavęs skaudžiai pasigendi? —

Kai man išeinant skarele Tu mojai, 
Tau vėjas ūždamas iš ranką plėšė ją.— 
— Keliauk, sūnau, nors dideli pavojai 
— Grasins pikiai benamio kelyje.

— Jei mari širdis, laukimo nepakėlus,
— Su meilės atdūsiu sustos ir plakt ir laukt,
— “Sugrįžk, sūneli!” ir pro kapo smėlį
— Tavoji motina tave sugrįžti Šauks.

L

Aš nežinau, motut, ar Tu .gyva ar įnirus, 
Bet Tavo žodžiai skamba man širdy. — 
T u man gyva, kaip žvaigždės viršum girios. 
Kai aš Tave šaukiu, motule, ar girdi?

Komunistai puola Korėjoj
Ilgai besitęsiančiuose karuose pa

prastai laimėjimus seka pralaimėjimai 
ir atvirkščiai’ Taip vyksta ir Korėjos 
frontuose. Š-ni. balandžio mėn. 24 d. 
t.y. greitai po gen. MacArthūro atlei
dimo, komunistai čia pradėjo didelę 
pavasario ofenzyvą-. Jau pirkiomis 
ofenzyvos valandomis komunistai pra
laužė sąjungininkų pozicijas trijuose 
Korėjos fronto sektoriuose. Priešas 
puoląs daugiausia pėstininkų masėmis, 
negailėdamas žmonių aukų. Tankai 
tepasirodę tik vienoje vietoje. Komu
nistų lėktuvų veikimas esąs mažas. 
Tačiau sąjungininkams esą sunku at
laikyti dešimteriopai gausesnes raudo
nųjų mases, kurios, stiprios artierijos 
padedamos, žmonių bangomis, ritasi 
per kalnus, uolynus ir slenka slėniais 
bei kalnų tarpekliais. Ypač kietai 
puolamas Seoulo rajonas, kur sąjungi
ninkai jau ginasi sugriautuose prie
miesčiuose. Raudonųjų nuostoliai 
esą nepaprastai dideli ir iki šio laiko 
jau priskaitoma, kad su sužeistaisiais

jie nuo karo pradžios jau neteko 
800.000 žmonių. Sąjungininkai

per 
esą 

taip pat netekę per 60.000 savo karių.
Kaip iria tome, Korėjos karas yra il

gas ir alinantis abi puses. Pagal gen. 
MacArthūrą jis neturi aprėžto tikslo, 
nes priešo užnugaris yra neišsemiamas 
ir žmonėmis ir karo medžiaga. Nau
jasis gen. MacArthūro vietininkas gen. 
Ridgway prieš keletą dienų pareiškė, 
kad vis dėl to esą reikėsią bombar
duoti komunistų bazes Mandžiūrijoj, 
jei norima laimėti Korėjos karą. Prez. 
Trumanas, prasidėjus komunistų 
ofenzyvai, savo kalboje pabrėžė, kad 
jei sovietai nori išplėsti Korėjos kon
fliktą, tai esą tas išplėtimas būsiąs 
neišvengiamas. Visa tai rodo, kad ka
ro išsiplėtimo perspektyvos yra visai 
realios ir artimiausiu laiku reikia 
laukti naujų įvykių. Šveicarų spauda 
pranašauja, kad kelių savaičių laiko
tarpyje amerikiečiai Korėjoje parody
siu staigmenų, kurių svarbiausia —■ 
atominės artilerijos panaudojimas.

įlinkimais laimėjo vyriausybininkai
Nors dar nėra galutinų Australijos 

seimo ir senato rinkimų rezultatų, nes 
kaikuriuose elektoratuose dar tebe
skaičiuojami balsai, bet vis dėlto jau 
aišku, kad juos laimėjo liberalų ir 
krašto partijų koalicija. Iš 121 seimo I 
atstovų iki šiol vyriausybės partijos 
jau turi 64 vietas (liberalai 47 ir kraš-'

to partija 17). Darbiečiai išsirinko 49 
atstovus. Astuoni mandatai dar ne
aiškūs, nes tebeskaičiuojama balsai.

Tikimasi, kad ir senate vyriausybi
ninkai turės bent 4 vietų persvarą, 
nors galutini senato balsų skaičiavimo 
rezultatai tebus paskelbti tik šios sa
vaitės pabaigoje.

paimti su savim nė saujos gimtosios 
žemės, bet juk ji pati tarsi gimtoji 
žemė — Lietuva. Ji savo širdim ir 
meile gali atkurti Lietuvos žemę su 
jos sodybom, gojais ir kalneliais, su 
jos piliakalniais ir užburtais milžinais, 
su jos bažnyčių bokštais, žvilgančiais 
plačių laukų arimuosna nuo kalnelių 
ir a tikštų klevų, su jos giesmėm, su 
jos dainom bei tikėjimu giliu ir meile 
brolis broliui.

Motina ir tik ji viena gali visa tai 
įskiepyti ir jaunosios kartos širdyse. 
Jokie tautiniai sąjūdžiai nepajėgs pa
vaduoti motinos ir be jos neišgelbės 
jaunosios kartos nuo nutautėjimo.

Šia prasme ir tremtinės motinos ke-
Tiesa, gal ne viena tremtinė motina lias yra ano Golgotos kelio tęsinys. Po 

aną baisią bėgimo naktį nespėjo I sunkios dienos darbovietėj, po ilgo's

vakaro namų ruošos ir rūpesčių su 
vaikais, jos dar laukia pats didysis už
davinys: perduoti savo vaikams pra
bočių žemės meilę — lietuvišką kalbą 
ir dainą, tautiniai — religinę lietuvių 
kultūrą. Tam šiandien vėl pašaukta 
lietuvė motina — naujoji karžygė.

Lietuvė motina iškyla šiandien naš
laitės raudoj ir žilagalvio ašaroj, 
ilgesingoj tremtinio maldoj ir mir
štančio partizano atodūsy — iškyla ji 
kaip šviesus dangaus Tegėjimas, kaip 
vaikystės dienų Angelas Sargas. Mes 
kiekvienas šiandie lenkiam prieš ją 
galvas, tardami: Ačiū Tau, Viešpatie, | 
kad davei mums motinas, kuriose • 
šventoji Tavo ir Tėvynės meilės 
ugnis nepaliaujamai dega?

Kun. P. But k u s

/ _ v
Savaites Žinios

A n g I i j o s k a b i n e I o 
k r i z- ė

Prieš keletą dienų Anglijos minis- 
terių kabinetas suiro. Atsistatydino 
darbo rninisteris A. Bevan ir prekybos 
rninisteris H. Wilson. Abu jie pasi
traukė protestuodami, kad ginklavi
muisi skiriamos didelės pinigų sumos 
ir i?.e pagal juos skirstoma biudžeto 
išlaidos. Abu šie ministerial priklau
sė kairiajam darbiečių sparnui ir todėl 
tikimasi, kad Anglijos parlamente jau 
ir taip negausi darbiečių frakcija gali 
dar susilpnėti.

Ir iš viso šiuo metu Anglijos vyriau
sybė teturi parlamente tik kelių atsto
vų daugumą. Pats min. pirm, Atlee 
jau ilgesnį laiką serga ir guli ligoni
nėj. Manoma, kad greitai Anglijoj 
gali būti paleistas parlamentas ir pas
kelbti nauji rinkimai, kuriuos galį lai
mėti konservatoriai.

G e n. M a c A r t h ū r o
a tle i d i m o p r ieža s t y s

Gen. MacArthūro atleidimo klausi
mas vis dar vyrauja Amerikos politi
niuose sluogsniuose. Jo kelionės po 
kraštą virsta triumfu, nes jį visur pa
sitinka ir sveikina minios žmonių. 
Aųierikos spauda rašo, kad ypač 
triukšmingai ir gražiai jis buvęs sutik
tas Čikagoje. Ten jo laukusios mili
joninės masės gatvėje. Šie faktai ne
ramina Amerikos vyriausybės sluogs- 
nius, tačiau oficialiai vis dar neprane
šama generolo atleidimo priežasčių. 
Laikraščiai pilni spėliojimų ir ypač 
būdingas paskutinis “New York 
Times” korespondento pranešimas, 
kad generolas buvęs atleistas iš parei
gų svarbiausia dėl šių dviejų priežas- 
ęių: 1 jis jau praėjusių metų spalių 
mėn. užtikrinęs prez. Trumaną,. kad 
pergalė būsianti atsiekta Korėjoj jau 
lapkričio mėn. pabaigoj ir 2 kad nei 
Sov. Sąjunga nei Kom. Kinija nesiki- 
šiančios į Korėjos konfliktą, kas visai 
nepasitvirtinę.

D. Britanija ne s u t i n k a
D. Britanija atsisako pripažinti 

Graikiją ir Turkiją pilnateisiais Vi
duržemio Pakto nariais, kol. nebus ga
lutinai išspręstas vyriausios šio pakto 
valstybių karinių pajėgų vadovybės 
klausimas. Londone vyrauja nuomo
ne, kad prez. Trumanas paskirs Vi
duržemio jūros rajono vyr. vadu Ame
rikos admirolą R. Carney. Prancū
zija, Italija, Graikija ir Turkija esan
čios vieningos nuomonės ir remian
čios amerikiečio admirolo paskyrimą, 
nes tikisi gauti didesnės paramos iš 
Amerikos. Paskyrus gi vadovauti 
anglą, manoma, Amerika nebus taip 
dosni.
K i n iečiai miršta n u o 
šiltinės

Pranešama iš Tokio, kad Korėjos 
Fronte nuo šiltinės epidemijos jau 
mirė apie 20.000 kiniečių karių. Esą 
kiniečių kariuomenės vadovybė tariasi 
su Tarptautinio Raud. Kryžiaus auk

štais pareigūnais, kurie padėtų kovoti 
su šia žudančia liga.

PRANCŪZIJOS KOMUNISTAI
SUSKILO *

Amerikos spauda plačiai rašo apie 
Prancūzijos komunistų partijos sky- 
limą. Atskilusioji grupė, kuriai va
dovauja žinomasis komunistas Charles 
Lemoine, ateinančiuose savivaldybių 
rinkimuose dalyvaus atskiru sąrašu.

Atskilėliai seka Tito programa ir 
skleidžia šūkius, kad reikia atsipalai
duoti nuo Maskvos. Ši grupė jau 
dabar turinti daug šalininkų.
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Tautiškumo pagrindai išeivijoje
/ dalis-kalba

Kalba yra viena iš elementarinių 
požymių, charakterizuojančių tautą, 
ypatingai senosioms tautoms, kurių 
tarpe skaitoma ir lietuvių tauta, char
akterizuoti ir tautiškumui nustatyti, 
kalba yra viena iš pagrindinių lak- 
torių. Apie kalbos reikšmę bendrai 
tautos gyvenime jau daug buvo rašyta 
ir kalbėta, tačjau specialiai apie 
tautinės savo kalbos vartojimą ir 
reikšmę išeivijoje daug mažiau buvo 
girdėta ir todėl norėčiau šį opų 
klausimą plačiau panagrinėti.

Mums dažnai dabar tenka išgirsti 
du vienas kitam priešingus reikala
vimus. Kaip naujieji krašto gyven
tojai, mes visur skaitome ir girdime 
šablonišką posakį: “Norėdami būti 
gerais šio krašto piliečiais, viską 
pamirškite, kas buvo . . .” Savaime 
suprantama, pirmoj eilėj kalbą. Iš 
kitos pusės girdėti balsai: “Lietuvių 
kalba yra seniausia ir gražiausia 
pasaulyje (aušrininkai išveda, kad 
lietuviškai net Adomas su Ieva kal
bėjo), taigi visur ir visada, nežiūrint 
jokių sąlygų, reikia kalbėti tik lietu
viškai.” Kurį iš šių dviejų siūlymų 
turėtų mūsų tautiečiai išeivi
joje pasirinkti ? Nenustebkite, 
jeigu pasakysiu, kad nei vienas iš šių 
siūlymtj mums, kaip garbingos tautos 
vaikams, nėra priimtinas, — ir štai 
kodėl:

Viską pamiršti: kalbą, savą žemę, 
tėvus ir gimines ir per tokį trumpą 
laiką tegali tik dvasiniai nesveikas 
žmogus arba linkęs į išsigimimą indi
vidas. Aš abejoju, ar tokių piliečių 
šis kraštas čia laukia. Aš manau, 
kad Australija, siekdama sukurti 
sveiką bendruomenę, turėti) ieškoti 
žmonių su charakteriu, blaiviai mąs
tančių, bet ne išglebėlių ir užuomaršų. 
Tai viena.

Toliau pažiūrėkime, kaip atrodytų 
praktiškai, jeigu iš tikrųjų “viską 
užmirškite” būtų bandoma įgyven
dinti? Sakysime vyras su žmona, 
lietuviai, nueina į kavinę išgerti 
kavos ir pradeda tarpusavy kalbėtis 
laužytu žargonu angliškai, dargi 
pristigus žodžių traukiasi iš kišenių 
žodynus, kadangi suaugusiam žmogui 
vienų ar dviejų metų laikotarpis yra 
pertrumpas išmokti laisvai vartoti 
svetimą kalbą. Įsivaizduokite kokį 
juoką sukeltų aplinkui sėdinčios 
publikos tarpe šitoks posakio “viską 
užmirškite” įgyvendinimas . . . Nevi
enas gal net pasipiktintų už tokį kal
bos darkymą. Žodžiu, toks šabloni

škas ir neapgalvotas pasakymas “viską 
užmirškite” nėra gyvenimiškas ir tą 
kiekvienas galvojąs australas, ypa
tingai pareigūnas, turėtų suprasti.

Taip pat tenka pasakyti, kad 
norėdami visur ir visada apsieiti su 
lietuvių kalba svetimame krašte taip 
pat prie ti tume prie absurdų ir netik
tai ticpfisidėtume prie tautiškumo 
ugdymo, bet priešingai-jam pakenk
tume.

Imkime kitą lietuvišką porą — vyrą 
su žmona, kurie tariasi esą labai 
tautiškai nusistatę ir patekę pas aus
tralus į svečius už bendro stalo tar
pusavy pradeda vesti lietuviškus paš
nekesius . . . Arba, sakysime, trau
kinyje, kino salėje, svetainėje ar net 
gatvėje keletas mūsų tautiečių taip 
garsiai šnekučiuoja, didžiuodamiesi 
savo kalbos senumu, kad atkreipia 
į save visos aplinkumos dėmesį. Čia 
suminėti ir daug, daug panašių nesu
minėtų atvejų visai nerodo, kad tau
tiečiai daug pagarbos skiria savo kal
bai. Tokiu savo elgesiu jie pademon
struoja visų tautų pripažintą neman
dagumą ir tuo pačiu tik pakenkia 
savo tautos reikalams.

Iš čia kyla klausimas, kur ir kada 
vartoti savo kalbą ir kuriais atvejais 
kalbėti svetima kalba. Į šį klausimą 
atsakant, sunku būtų nurodyti kokią 
nors formulę, o siauro straipsnio 
rėmuose išminėti visus atvejus. Bene 
geriausia bus, jeigu mes prisiminsime 
valstybinių ir svetimi) kalbų vartojimo 
nuostatus ir teises bei papročius 
mūsų Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Labai aiškus nuostatas buvo, kad 
įstaigose vartojama tik lietuvių kalba. 
Viešose vietose — traukinuose, kinu
ose, svetainėse ir 1.1, išgirdę ypač gar
siai kalbant lenkiškai, rusiškai arba 
vokiškai nelabai jau taip buvome 
ir mes patys patenkinti. Prisimenu, 
kai nevienas tokia proga pastatydavo 
klausimą: “Kur aš dabar atsidūriau, 
Maskvoj ar Kaune?” Šeimose, pri
vačiuose butuose, svetimtaučių moky
tose ir kitais panašiais atvejais, sve
timtaučiai vartodavo savo kalbas ir 
jųjų teisės buvo įstatymais garan
tuotos. Taigi panašiai ir mes -turime 
šiame krašte elgtis. Ypač reikėtų 
dėmesį kreipti. į taisyklingą gimtos 
kalbos vartojimą savo šeimos tarpe, 
kad vaikai galėtų ją teisingai išmokti. 
Gi rūpintis tėvams, kad vaikai 
išmoktų vietinės kalbos daug netenka, 
nes tai atlieka mokykla, tačiau, kad 
tėvai mažai rūpinasi savo vaikų 
mokymu gimtosios kalbos, tai yra 
liūdnas faktas. Jau po dviejų

Auga įtempimas Viduriniuose Rytuose
Jau seniau prasidėję neramumai 

Persijoje, šiomis dienomis pasiekė 
aukščiausį laipsnį. Persijos naftos 
šaltinių centro Abadan darbininkai 
pradėjo visuotiną streiką ir išėjo į 
gatves demonstruoti. 20.000 darbi
ninkų šaukė: “Išmesti Britų piratus 
į jūrą”, “Išvaryti išnaudotojus ir 
nacinalizuoti mūsų naftą.”

Skubiai sušauktas Persijos senatas, 
nutarė prailginti išimties padėtį 
naftos šaltinių apylinkėse. Naciona
linio fronto atstovai atvirai apkaltino 
Didž. Britaniją ir Sov. Rusiją kaip 
visų neramumų Persijoj kurstytojus 
ir tautos skaldytojus.

Nepatvirtintomis žiniomis, esą, 
Didž. Britanijos kariuomenės daliniai 
skuba į Persiją ir jos laivynas jau 
yra Persijos vandenyse. Spėjama, 
kad neramumai Persijoj gali turėti 
rimtų pasekmių: tuo laiku, kai anglų 
daliniai kelsis į Persijos pietinius 
krantus, Sov. Sąjunga galinti okupuoti 
jos šiaurinę dalį.

gyvenimo metų ši a m e 
krašte teko matyti tėvų, 
kurie n e b e s u s i k a 1 b a 
lietuviškai su savo 
vaikais. Tėvai iš to daro išvadą, 
kad gabus vaikas, jei taip greit išmoko 
svetimą kalbą, bet jei tie tėvai mano 
grįžti atgal į savo kraštą, tai jie, ir 
ypač jų vaikai, turės' daug nemalo
numų dėl gimtosios kalbos pamir
šimo.

Čia pat tenka pridurti, kad suau
gusieji turėtų stropiai mokintis vietos 
krašto kalbos, nes kalbos mokėjimas 
yra didelis turtas, o ypač tokios kaip 
anglų, kuri yra viena iš dominuo
jančių pasaulyje. Kas per tremties 
metus išmoks laisvai vartoti anglų, 
vokiečių ir prancūzų arba ispani) 
kalbas, tas tikrai į savo kraštą grįž
damas bus daug turtingesnis, kaip 
gero namo savinkas.

Trumpai suglaudus, apie kalbi) 
mokymąsi šiame krašte pasakytina: 
vaikus mokyti lietuviškai, o patiems 
mokytis angliškai 1

Kaip matome, savos tautinės kalbos 
vartojimas išeivijoje yra sąlygų 
ribojamas ir kiekvienu svarbesniu 
atveju mes privalome taip elgtis, kad 
nesilpnintume savo gimtosios kalbos 
kaip .tautiškumo ramsčio išeivijoje. 
Nereikia eiti į konfliktą su krašto 
nustatytais kalbos vartojimo įstaty
mais, o prisilaikyti bendrų tarptau
tinių mandagumo principų kalbų 
vartojimo atvejais.

J. P. Kedys ■

Izraelyje kyla didelis nepasiten
kinimas Didž. Britanijos laikysena, 
kuri pasiūlė nemažą paskolą Eigipto 
kariuomenės sustiprinimui. Esą anglai 
gerai žiną, kad Eigipto kariuomenei 
tiekiami ginklai bus panaudoti tik 
prieš vieną valstybę — Izraelį, nes 
Eigipto didžiausias tikslas esąs vėl 
atgauti savo seną teritoriją.

Tačiau ir Eigiptas nėra patenkintas 
anglų jiems daromomis paslaugomis 
ir nuolaidomis. Jie reikalauja, kad 
Didž. Britanija nedelsdama vykdytų 
1936 m. sutartį, pagal kurią visos 
okupacinės britų jėgos turi apleisti 
Eigipto teritoriją. Beto, jie reikalauja, 
kad anglų kariuomenė būtų tue tuo
jau atitraukta iš Suezo kanalo, o 
Eigiptas būtų sujungtas su Sudanu ir 
sudarytų savo vyriausybę, karaliui 
Farukui vadovaujant.

Visų šių Vid. Rytų neramumų in
spiratoriai be jokios abejonės esą 
komunistai, nes Sov. Sąjunga, kaip 
niekad anksčiau, yra suinteresuota 
įsteigti savo bazes Vid. Rytuose.

Lietuviai katalikai dvasiškiai 
pasauly

Nesenai gautame iš Europos laiške 
informuojama, kad Lietuvos vyskupai 
Padolskis ir Brizgys greitu lai
ku numato apleisti Regensburgą 
Vokietijoj. Vysk. Brizgys išvyksiąs i 
Ameriką, kur jis rūpinsis lietuvių 
tremtinių reikalais ir Katalikų Akcija. 
Vysk. Padolskis buvo gavęs pasiūlymą 
vykti į Braziliją, kur vienoje kunigų 
seminarijoje būtų dėstęs Šv. Raštą,. 
tačiau J.E. Ark. Svireckas yra 
išrūpinęs jam galimybę vykti į Romą, 
kur jis yra paskirtas į Kolegiją. Savo 
padėjėju jis pasirinko kun. dr. T u 1 a- 
b ą, kuris nepersenai atšventė savo 
pakėlimą į Šv. Tėvo Rūmų prelatus.

Vietoj vysk. Padolskio į Braziliją 
vyksta kan. Zenonas Ignatavi
čius.

Balandžio mėn. pradžioje Romoje 
įvyko Lietuvos vyskupų konferencija, 
kur buvo atšvęsta ir J.E. Ark. Skvirec
ko 25 vyskupavimo jubiliejus. Š-m. 
balandžio mėn. 4 d. suėjo 25 metai, 
kaip buvo Lietuvoje įsteigta atskira 
Bažnytinė Provincija ir Lietuva gavo 
pirmąjį arkivyskupą.

Vokietijoj šiuo metu dar yra apie 
20 lietuvių kunigų. Dalis jų dar iš
vyks į Ameriką, o 14 pasiliks Vokieti
joj ir Austrijoj. Kan. Kapočius 
jau išvyko į Ameriką. Jį pavaduoja 
vienuolis kapucinas Tėvas Berna
tonis. Amerikoj šiuo metu jau pri- 
skaitoma apie 130 lietuvių kunigų, 
nuvykusių iš tremties Vokietijoj.

Br. Zumeris.

APIE IMPERIALIZMĄ
Žodis imperializmas kilęs iš lotynų 

žodžio imperare, kas lietuviškai rei
škia — valdyti, įsakyti, viešpatauti. 
Imperalizmas nuo pat pradžios turi 
vieną ir tą pačią tendenciją — visą 
žemės rutulio žmoniją su jos dvasi
nėmis ir materialėmis vertybėmis 
sujungti po viena valdžia. Kadangi 
imperalizmas remiasi jėga, tai jo 
pradmuo ir atbaigimas glūdi karuose 
ir neramumuose. Neatskiriamas im- 
peralizmo palydovas yra karas. 
Atmetus nuo imperalizmo žodį karas, 
esmingai turėtų pakisti ir pati šian
dien suprantamo imperalizmo sąvoka.

Imperalizmas nėra kieno nors išgal
vota forma. Savo esmėje imperalizmas 
turi savo kilmės daigus pačioje žmo
gaus prigimtyje. Gilioje žmogaus 
prigimtyje yra žmonijos vienybes 
idėja. Kokiu būdu šitos vienybės idėja 
siekiama įgyvendinti yra kitas reikalas. 
Žmonijos vienybė gali būti siekiama 
žodžiu, laisvu susitarimu, religija irt. 
t. Imperalizmas ją siekia įgyvendinti 
kardu ir jėga. Kiek sena yra žmonija, 
tiek senas yra jos vienybės troškimas, 
gi imperalizmas neša savyje šitą, 
žmonijos vienybės įgyvendinimo idėją. 
Jis istorijos bėgyje radikaliai ir nedvi
prasmiškai jos siekdamas, tapo nelai
mingiausia šios vienybės siekimo 
forma.

Kaip minėjome, imperalizmas, turė
damas savo pradmenis žmonijos vie
nybės idėjoje savo amžiumi yra lygus 

pačios žmonijos amžiui. Vienokios 
ar kitokios imperalizmo formos ėjo 
kartu su pačia žmonija. Amžių bėgyje 
keitėsi išviršinio pavidalo stilius ir 
struktūra, bet esmėje jis visada pasi
liko tas pats. Todėl imperalizmo pra
dinės apraiškos tęsiasi pro žmonijos 
istorijos vartus toli į archajiškąją 
gadynę. Jau priešistorinės Centrinės 
Azijos piemenų tautos turėjo aiškią 
užkariavimų ir apiplėšimų tendenciją. 
Čia susiformavę raitelių pulkai išsi
rinkdavo narsų ir paprastai žiaurų 
vadą ir traukdavo j tolimas ir svetimas 
didžiulio Eurazijos kontinento teri-* 
torijas bei šalis. Tačiau pradžioje 
šitie žygiai paprastai būdavo daromi 
apiplėšimo ir teriojimo tikslais, kai 
tuo tarpu žmonijos istorijos apyauš
ryje šitie tikslai tolydžio kinta, kol 
vėliau, istoriniuose amžiuose, galu
tinai susiformuoja didžiulių “valsty
bių” kūrimo ir išlaikymo idėja. To 
pasėkoje mes matome istorinių amžių 
eigoje Eurazijos žemyne vieną po 
kitos iškylančias didžiules imperijas, 
kurios savo apimtimi gali drąsiai kon
kuruoti su moderniųjų imperinių 
valstybių apimtimi.

Kita vertus, imperalizmo idėja 
artimai santykiauja su religija. Tiek 
imperializmas, tiek bet kokia žmonijos 
religijos forma savo esmėje talpina 
universumo sąvoką. Mes toliau pama
tysime, kad bet kokia imperalizmo 
tendencija visada pirma buvo pajun

giama religijai ir duodama religinė 
prasme, o po to vykdomos paties im
perializmo užmačios. Jau senoji 
nomadų religija iškeldama vieno 
didžiojo Dievo principą sankcionavo 
žmoniją aprėpiančią idėja. Šiuo 
atveju daug ką pasako Cingis Kano 
šūkiai: “Vienas Dievas danguje; 
vienas valdovas ant žemės.” "Viena 
saulė danguje ir vienas valdovas 
žemėje." Net toks istorinės žmonijos 
siaubus Atila irgi save laike dangaus 
siųstu ir dievtj išrinktuoju valdyti 
visą žmoniją. Jo tikslas buvo 
užkariauti žmoniją ir ją nubausti del 
nuodėmių prieš dievus. “Dievo 
Rykštę” aptinkame Cingis-Kano dik
tate nugalėtiems musolmonams.” (W. 
Schmidt, “Rassen u Volker” 1946).

“Jeigu Cingis-Kanas sugebėjo 
pajudinti mongolų tautos jėgą ir ją 
kaip organizuotą pajėgą paleisti ten, 
kur jis norėjo, tai tik dėl to, kad 
Cingis-Kanas save laikė Dievo įrankiu 
ir kad patys mongolai tuo tvirtai 
tikėjo. Tik šitokiu būdu leidžiasi 
išsprendžiamas visiškas tautos pasi
tikėjimo klausimas ir tik iš čia galėjo 
kilti ana mongolų jėga, kuri aukščiau
siame savo išsivystymo laikotarpyje 
buvo sukūrusi imperiją, kuriai lygios 
ligi šiai dienai niekas nepajėgė su
kurti." (B. Spuler. “Die Mongolen.” 
1948).

Šalia šito mes turime kitą versiją 
apie Arabijos beduinus, kurie tam 
tikra prasme ilgus šimtmečius valdė 
Mažąją Aziją. Šito valdymo bėgyje 
pas beduinus ilgainiui išsivystė kari

škas potencialas ir užkariavimų 
aistra. Atėjusių religijos pranašų 
šita aistra buvo nuspalvinta religi
nėmis spalvomis ir pagrįsta islamu 
virto užkariavimų aistra naujos re
ligijos tarnyboje. Iš čia išaiškėja, 
kodėl islamo užkariavimams nereikėjo 
prievartos ar reikalingumo, bet 
pakako religinės idėjos, nes tauta be 
vidinių prieštaravimų jau buvo pri
brendusi istorinei misijai, kurią ji 
gavo progos vykdyti islamo išplėtimo 
pavidale.

Antra vertus, pav. didžiuosius 
nomadų užkariavimus, žiūrint iš tam 
tikro taško, dalinai įtaigavo aukštesnė 
nomadų kultūros ir civilizacijos 
padėtis. Visur kur nomadai atvyko, 
jie sudaužė buvusią santvarką, o ant 
pastarosios griuvėsių statė savąją. 
Nomadai vietoje vadinamos motinos 
teisės įkūrė tėvo teisę. Jie padėjo 
pagrindus patriarchališkai šeimai vys
tytis ligi monarchinių valstybių. 
Nomadai yra pirmieji organizatoriai 
vadinamų žirgų karuomenių. Šitose 
karuomenčse arklys pasidarė nepa
mainomas tolių nugalėtojas ir tuo 
pačiu vaidino ypatingą rolę imperijų 
kūrime bei jų išlaikyme.

Plačia prasma imant, iš nomadų 
piemenų karų kilusi pasaulio ūžvie- 
špatavimo mintis savo pagrinde turi 
du išeities polius. Vienas jų radosi 
Rytų Azijoje, antrasis — Vakarų 
Azijoje-Europoje. Šį kartą pasilik 
sime prie paskutiniojo, kuris buvo 
tiesioginis veiksnys europinio impera
lizmo išsivystymo istorijoje.

(Bus daugiau)
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LIVING IN FREEDOM
A SKETCH OF INDEPENDENT 
LITHUANIA'S ACHIEVEMENTS

1918-1948

THE thirty years that have passed 
since the rebirth of the State of 
Lithuania is a space of time long 

enough to produce a perspective from 
which things can be reviewed without 
passion. We interviewed Professor 
Mykolas Krupavičius, one of the 
most outstanding figures of the epoch 
of Independent Lithuania’s reconsti
tution who, in these days of distress, 
presides over the Supreme Committee 
for the Liberation of Lithuania. We 
put to him some questions with a 
view to examining those days of Inde
pendence.

Does it not appear to you at present 
that the episode of the independent 
existence of Lithuania and the other 
Baltic countries was but a result of 
the concurrence of favourable politi
cal circumstances?

I would not apply the term “epi
sode” since it implies the notion of a 
short space of time already belonging 
to the past. Quite on the contrary, 
the Lithuanian as well as the Latvian 
and the Estonian States or rather 
“Nations” (which term in the nomen
clature of the United Nations is 
synonymous to “State”) continue to 
exist. Although they are at present 
under a foreign occupation, the prin
cipal Western Powers continue to re
cognize their legal status as sovereign 
Nations; Lithuanian legations exist as 
before in the U.S.A., Britain, Uruguay 
and the Vatican, their heads are re
cognized as representatives of a 
sovereign State ... As to political cir
cumstances, I refuse to admit even 
the remotest idea of Lithuania being 
a result of concurrence of political 
forces, with no struggles or efforts of 
her own.

The stubborn fight of the Lithua
nians against their oppression by

Why Russia Will Not 
Attack This Year

Condensed from U.S. News and World Report

ALL-OUT war by Russia is being 
predicted for 1921 in Europe as 

well as in America. The prediction 
is based upon reports of telltale signs 
of war preparations on Russia’s part. 
A world wide effort has been made by 
the staff of U.S. News and World 
Report to trace down the facts behind 
the rumours. Whereas blunders, bad 
guesses, poor judgment on the part 
of Russia’s rulers could take the world 
to big war, the facts disclosed, plus 
the judgments of key officials,’ result 
in this conclusion:

Early war is not indicated by any 
signs now apparent within Russia or 
in satellite countries.

Rumours and Facts about moves 
pointing to 1951 attack by Russia, 
when placed against each other, help 
to bulwark this conclusion.

Mobilization has been started in 
Russia. That’s one rumour. Actu
ally, the last class of Russian con
scripts to serve its term was demobi
lized on schedule. Older classes are 
not being called back into the army.

Bread rationing to build up stock
piles for war has begun in Russia. 
That’s another rumour. There is no 
basis for it in fact.

Gasoline use is greatly tightened. 
Nothing to that one either. Civilian 
use is always negligible.

East-west railways are being double
tracked and new lines laid. There’s 
some truth in that. Lines knocked 
out in World, War II are being re
paired. But new lines, if any, are 
few. Main reason for all this may be 
economic, not military.

Airfields in Eastern Germany are 
being expanded and multiplied. Some 
fields are expanded to take jets. This 
is true, but the action may be purely 
defensive.

Factory dispersal inside Russia is 
being rushed. Actually, industrial 

Czarist Russia lasted many years. In 
certain respect, it was even harder for 
them than for the kindred Latvians 
and Estonians, since many Lithua
nian intellectuals were deported as a 
result of the resurrections against the 
Russian occupation which took place 
in Lithuania, in 1831, 1863, and 1905. 
The suppression of- cultural activities 
that the Lithuanian people had to 
undergo has been unique in the his
tory of nations: during a period of 
forty years (1864-1904) the Lithua- 
ians were forbidden to have their own 
press, so that any cultural progress 
was brought to a standstill. Despite 
this, the Lithuanians did fight and 
never gave up hope of freedom.

If you ask me what have been the 
sources of this hopefulness, I only 
quote the great Lithuanian poet 
Maironis who puts it in these 
words: “The coloured garment of the 
world changes, the weak rise and the 
strong fall . . .” The realities of their 
history have confirmed the Lithua
nians in their consciousness of the 
truth of this saying.

The Lithuanian people who had 
once built up a powerful State in 
Europe, could not, during the long 
years under a foreign yoke, give up 
the thought that this yoke was but a 
temporary one. This is why Lithua
nia at once arose out of the ruins of 
the Russian Empire that was shattered 
in World War I: the Lithuanian 
people, were alive and conscious of 
what they wanted and were determin
ed to strive after their aim with all 
their strength. As a matter of fact, 
the Independence of Lithuania that 
was proclaimed on February 16, 1918, 
.was to be defended with arms.

To be sure, we know the claims 
brought forth by our neighbours to 
the effect that the reconstitution of 
Lithuania’s Independence was effect

expansion in Russia tends to centre 
around established industrial areas.

Satellite armies in Eastern Europe 
are mobilized, unusually active. That 
is not true as this is written.

Inside Russia people are not being 
stirred up to high levels of patriotic 
enthusiasm, as they must be for mod
ern war. Whereas Hitler spent three 
years building up public psychology, 
there is not great Soviet effort to cul
tivate the urge to push out and con
quer new lands for Mother Russia. 
Emphasis, instead, is being placed in 
the promise of improved standards of 
living for the Russian people, not 
upon further sacrifices to prepare for 
war.

Russia could not win a war involv
ing the United States. . This is the’ 
reason dominating all others why 
Russia will not deliberately start 
world war in 1951. Russia might not 
lose that war in the sense that she 
herself would be invaded and con
quered; but she could not invade and 
conquer North America. In an all- 
out war with the United Sattes, she 
could hope for no conquests of the 
size that would begin to make up for 
the losses that would be inflicted up
on Russia.

U.S. A-bombs. The U.S. stockpile 
of 750 to WOO atom bombs, growing 
rapidly, is too dangerous to tinker 
with. There are at least ten A-bombs 
for every industrial centre of impor
tance in Russia. Russia’s jet inter
ceptors might block the delivery of 
some, but some would be delivered. 
Feverish efforts to set up radar 
screens, to step up production of in
terceptor aircraft are under way. But 
they are far from complete. Russia 
will not lightly risk her industrial 
power under these circumstances.

Shaky partners. On paper, Mos
cow’s satellites can supply big armies. I

But in these armies are men ready to 
grab at the chance to revolt provided 
by all-out war. These armies could 
become liabilities.

Tempted Soviet troopers. All-out 
war, started by Russia, means that 
Russia’s big land forces would invade 
Western Europe. In Eastern Europe 
alone, since 1945, about 150,000 Rus
sian soldiers have deserted. Farther 
from home, in the richer showrooms 
of Western Europe, Russia’s soldiers 
— made aware of the higher living 
standards provided by free countries— 
would be harder to hold than ever. 
Stalin, thinking of war prizes, must 
think also of showing his Russians 
how the rest of the world lives. That’s 
a big risk.

Time to digest. Russia wants to 
keep and consolidate the empire She 
has already won. Starting a war 
would be to risk losing an empire 
which, if consolidated, might be more 
productive for her than war.

Strategic shortages. Russia may 
have the oil needed to power a land 
drive through Western Europe. But 
Russia lacks both the oil and the com
munications to profit by the initial 
prize that war now would give her. 
In peacetime, Europe gets its oil 
through the Mediterranean from the 
Middle East. In wartime, U.S. and 
British sea and air power would close 
the Mediterranean, blast away many 
of Russia’s own oil refineries. Other 
Russian shortages — rubber, tin and 
wool, to mention three — are big de
terrents to starting a war.

Russia knows that she cannot win 
an arms race against a coalition of 
free countries led by the United 
States. To head off U.S. gains, Russia 
can be expected to use all possible 
tricks to divide the United States from 
its allies. If that doesn’t work, Rus
sia’s leaders, sooner or later, may try 
to halt the arms race with a sudden 
offer of world settlement, real peace, 
controlled disarmament. But the 
United States, this time, will want 
real guarantees.

—The Reader’s Digest

ed by the Germans or the Russians. 
If that had been true, the German 
occupation authorities would not 
have confiscated, in 1918, Litl^anian 
papers that published the text of the 
Declaration of Lithuania’s Indepen
dence; also the Lithuanians would not 
have had to fight against German 
troops under the command of Ber- 
mont-Avalow. At the same time the 
young Lithuanian army had, in 1919, 
to oppose the first Bolshevik invasion 
of the Baltic States arid Poland.

After half a year of fighting a Peace 
Treaty was concluded with the Soviet 
Union on July 12, 1920, in which the 
State of Lithuania was solemnly re
cognized by the Soviet Union. Armed 
forces had also to repulse the southern 
neighbour that violated . the Truce 
Agreement within two days after hav
ing signed it and occupied the capital 
of Lithuania with an obvious design 
of occupying the whole of Lithuania’s 
territory.

It was not until the reconstitution 
of the State of Lithuania was conse
crated with the blood of her sons that 
she was — along with the other Baltic 
Republics — admitted to the family 
of States and to the League of 
Nations.

On what principles did the recon
stituted State of Lithuania base her 
relations to her neighbours? How do 
you estimate these relations from to
day’s perspective?

First of all, I want to stress the 
principle of law. International law, 
mutual treaties, solemn international 
obligations — these were the standards 
on which Lithuania based her rela
tions to "her neighbours and to which 
she has remained faithful. This was 
particularly evident in Lithuania’s 
relations to Poland and the Soviet 
Union.

In her relations to the Soviet Union 
still another feature of Lithuania’s 
policy can be discerned, i.e. per perse
verance in striving after peaceful liv
ing together. Although the regime 
and the civilization of Lithuania were 
quite different from those of the 
Soviet Union, Lithuania took pains to

appreciate the interests of the Soviet 
Union with a view to attaining 
friendly relations and peaceful living 
together. Lithuania abode by her 
obligations even when they were not 
advantageous to her. The Soviet 
Union, however, was as unscrupulous 
in breaking its obligations i as it had 
been generous in entering them.

Lithuania who never interfered 
with the internal affairs of other 
States was intent on the principle of 
neutrality. This feature of Lithua
nia’s policy manifested itself particu
larly clearly during the German- 
Polish war.

Law, peaceableness and neutrality— 
these were the principles by which 
Lithuania stood and which she de
fended with all the means at her dis
posal. Respectful of the rights of 
others, Lithuania stubbornly defend
ed her own rights until she was crush
ed by overwhelming physical force. 
Severe blows were dealt to her in the 
years preceding World War II when a 
sense of law had generally declined: 
the ultimatum by Lithuania’s south
ern neighbour (1938) was followed by 
the loss of Klaipeda (Memel) to her 
western neighbour (1939); finally, the 
admission of the garrisons of her east
ern neighbour (1939) resulted in her 
total occupation (1940). Despite the 
unprecedent slavery the Lithuanian 
people have not given up their inde
pendent way of thinking.

The Lithuanian people have never 
been servile eye-servers (“yesmen”) or 
political opportunists. They have not 
joined the cause of any occupant. As 
illustration may I mention some facts? 
Faithful to their traditional line of 
conduct they organized resistance to 
the Soviet occupation, and, taking 
advantage of the conditions created 
by the German-Soviet war, the Lithua
nian people recovered their indepen
dence in 1941 and set up a Provisional 
Government. Lithuanian efforts to
ward an independent national life 
were suppressed by the German occu
pant to whom they offered resolute 
resistance also. (The Germans failed 
to form a single Lithuanian SS unit.) 
Now, the Soviets during their second 
occupation of Lithuania are doing 
their best to break the Lithuanian 
resistance by genocidal means (by 
means of racial extirpation).

Today, 1 am even more than ever 
convinced of the truth of the above- 
mentioned principles on which Lithu
ania’s foreign policy was based. It is 
true, international relations still con
tinue to be determined by force and 
violence. But the very fact that just 
the most cynical partisans of violence 
are anxious to disguise their acts 
under idealistis slogans, shows that 
violence has not yet been granted, de 
jure recognition. We are witnessing 
generally increasing insistance upon 
the necessity of law that regulates 
relations between the States as it does 
in the field of relations between indi
viduals. This shows how deep-rooted 
is the longing for such a law as an 
ideal; at the same time it re-affirms 
the rightness of the way taken by the 
little States in shaping international 
relations.

Do you believe in the principles 
proclaimed in the Charters, and the 
sincerity of their authors to sectire, 
to the whole of humanity, freedom 
from want, fear, and spiritual enslave
ment? Do you believe in the fulfil
ment of the promise that all the States 
that existed before the war,' above all 
the small ones, would be enabled 
eventually to recover their former 
status? Opinions are being expressed 
that small States will have to dis
appear and give way to big powers...

Well, we have every reason to dis- 
I believe it. Our life-or-death struggle 
į against the Nazi occupation was sti
mulated by those solemn declarations, 

I but afterwards we were bitterly dis- 
I appointed. Years have passed since 
those noble principles were proclaim
ed, but fear, and want, and enslave
ment o fspirit, far from disappearing 
or decreasing, have spread over seve
ral more nations. Not only has the 
former status of the smaller States not 
been reconstituted: they have been 
degraded to a role of a playball in 
the hands of the mighty, they have 
even been merged by force in the 
great powers. (To be continued)
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Lietuviai kitur

Ministerio linkėjimai
NUORAŠAS 

17, ESSEX VILLAS. 
. LONDON. U .S.

LITHUANIAN LEGA1 ION
Gcrb. A. Ustjanauskas, 
A.L.B, Krašto Valdybos Sekretorius. 
28 College Street, 
Sydney, Australia.
Gerbiamas Tamsta.

Esu gavę* ir didžiai dėkingas Aus
tralijos Lietuviu Bendruomenė* 
Krašto Tarybai už sveikinimų ir lin 
kčjimų laišką, pasirašytą Tarybos 
Prezidiumo — p.p. J. Kalvaičio. Tams 
stos ir S. Balčūno.

Būsiu lamstai labai dėkingas, 
jeigu malonėsite perduoti jiems mano 
padėkit. Iš savo pusės, šia proga aš 
siunčiu geriausius linkėjimus Austi a 
lijo* Lietuvių Bendruomenei ir jo* 
Krašto Valdybai — gražiai valdytis, o 
Bendruomenei — augti ir bujoti.

Nuoširdžiai Jūsų,
Bronius K. Balutis, 
Lietuvos Ministras.
PADĖKA

A.L.B.-nės Krašto Valdybos Pirmi
ninkui p. J. Vaičaičiui ir švietimo 
Vadovui p. Dr. A. Mauragiui, pari
musiems materialiai naujai įsteigtu 
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubą 
“Kovą”, šiuo reiškiame nuoširdžią 
padėką.

Sydnčjaus Lietuvių Sporto 
Klubo “Kovas”

Valdyba.
PRANEŠIMAS

Š.m. gegužės mėn. 6 d. 10 vai ryto 
Camperdown parapijos salėje Sydnė- 
juje įvyks lietuvių skautų “š aru n o“ 
draugovės Sueiga.

Skautų dalyvavimas būtinas.
Draugininkas 

“AMERIKOS BALSO” TRANSLIA
CIJŲ LAIKAS PAKEISTAS

Paskutinėmis dienomis gautas 
“Mūsų Pastogėje” iš "Amerikos Balso“ 
radijafono lietuviškojo skyriaus nau
jas pranešimas apie lietuviškų trans
liacijų laiko pakeitimą. Laikas čia 
I įduodamas Melbourno ir Sydnėjaus 
aiku.

Transliacijos įvyksta: kasdien: 2 vai. 
ry to bangomis — 13, 16, 19. 25. 31, 41. 
48. 49 ir 251 metro: 8 vai. 30 min. 
ryto — 48, 49 ir 251 metro; 10 vai. 15 
min. ryto — 18, 49 ir 251 metro: 10 
vai. 30 min. 48 ir 49 metro; 14 vai. 
15 min. p.p. - 25, 31. 41, 48, 49, ir 
251 metro — ir 14 vai. 30 min. — 25. 
31, 41, 48 ir 49 metro bangomis.

DĖMESIO LIETUVIAMS!
Amerikos Balso“ lietuvių kaibtr* 

transliacijų proga Sydnėjaus radijo 
atstovas M. Lukauskas iki š-m. 
gegužės mėn. 15 dienos skelbia dviejų 
rūšių radijo išpardavimą, kurių pir
majai daroma 10%, o antrajai — 15% 
nuolaida.

Kreiptis: 31A Uamettc St.. Chats- 
wood, Sydney; tel: JA 33-16.

Grųsina nutraukti paramą
Autoritetingi JAV sluoksniai per

spėjo Vakarų Vokietijos vyriausybę 
dėl nuolat didėjančios Vakarų Vokie
tijos firmų prekybos su Rytų Vokieti
jos .sovietiškąja zona.

Jau yra nustatyta, kati j Rytų 
Vokietiją yra iššmugeliuota plieno, 
pramonės mašinų, optikos reikmenų 
ir kitų karui svarbių gaminių už 
£20.000.000.

Amerikiečiai grasina nutrauksią 
vokiečiams Maršalio planu numatytą 
paramą, jei nesiliaus prekiavę su 
komunistais.
K irti na gyven i ma

Kiniečių nacionalistai . pradęjo 
"griežtos gyvenimo programos” įgy
vendinimą Formozojc.

Pirmuoju įsakymu, griežtai uždrau
džiama nylono kojinių, kosmetinių 
dalykų, papuošalų, likerių, vvno ir im
portinio tabako prekyba. Taip pat 
draudžiamas kortų lošimas.

" S V I E S O S " Sambūrio 
Susirinkimas

Tremtyje sėkmingai veikęs Aka- 
į deminio Jaunimo Sambūris “Šviesa” 
I nenižą būrį savo narių turi ir Syd- 
nėjuje. š. m. gegužės mėn. 5 d. 18 
vai. kviečiamas pirmasis “šviesos” 
Sambūrio narių susirinkimas Sid
nėjuje. Susirinkimas įvyksta: St. 
Leonard geležinkelio stotis. 156 
Pacific Highway. lietuviškoje p. D. 
Kuodžio svetainėje. J susirinkime 
kviečiami atvykti ne tik “šviesos” 
nariai, bet prijaučiantieji, o taip pat 
ir neakademinis jaunimas.

Inicialo r i a i

Gegužines pamaldos
Pagal lietuviškas tradicijas ir šiais 

metais du kartu savaitėje per visą ge
gužės mėnesį bus laikomos gegužinė* 
pamaldas, jos vyks penktadieniais 7 
vai. 30 min. vakare Camperdown šv. 
Juozapo bažnyčioje ir sekmadieniais 
tuoj po lietuvių pamaldų toje pačioje 
vietoje.

Maloniai kviečiami visi tautiečiai iš 
artimesnių apylinkių, o ypač jauni
mas, tose mūsų mėgiamose pamaldose 
juo skaitlingiau dalyvauti. Pirmosios 
gegužinės [Kimaldos įvyks š.m. gegužės 
mėn. 4d. (penktadienį).

Concordo ligoninės 
koplyčioje gegužines pamal
dos bus pirmąją gegužės — antradienį, 
7 vai. 30 min. vakare. Po pamaldų 
bus klausoma išpažinčių. Kviečiami 
ir arčiau gyvenantieji tautiečiai..

S c h e y v i 11 e i e t m ų s t iš
vyk l o s lietuvių vaikams pir
moji šv. Komunija įvyks per Sekini* 

i nes, š.m. gegužės mėn. 13 dieną
Šiai šventei iau iš anksto rūpestin

gai ruošiasi vaikučiai ir jų tėveliai.
Kun. P. B u t k u s

Motinos diena
Šiais metais Motinos Dienos minė

jimas Išpuola gegužės mėn. 6 d. Syd- 
nėjuje ši diena norima ypatingai 

i atžymėti. .Minėjimas čia įvyks Cam 
irerdown parapijos salėje tuojau įx> 
lietuvių pamaldų. Programoje nu 
matyta paskaita, solo ir vyrų kvarteto 
dainos, skautų pasirodymas, savos 
kūrybos skaitymas, deklamacijos ir kt. 
Pamaldų melu taip pat bus dienai 
pritaikinta programa.

Reikia tikėtis, kad šia proga su
plauks gausus tautiečių būrys ne tik 
iš miesto centro, bet ir iš plačiųjų 
Sydnėjaus aps linkių.

LPK

Dainavo Kipras Petrauskas
Š.m. balandžio mėn. 15 dieną Aus

tralijos 2GB radijo stotis per “žymių
jų pasaulio tenorų valandėlę” trans
liavo Kipro Petrauskao ir E. Karde 
lienės įdainuotą plokštelę iš Verdi 
operos “Traviata“. Buvo malonu 
klausytis savo žymenybių, tačiau gale 
pranešėja* klaidingai painformavo, 
kad dainavę latviai . . .

Tatai išgirdęs tautietis Juozas 
B a I t r u š a i t i s tuoj pat parašė ra
dijo stočiai laišką, prašydamas klaidą 
atitaisyti. Ir štai jau balandžio mėn. 
22 d. per tą pačią valandėlę pranešė
jas atsiprašė klausytojų ir paaiškino, 
kad Kipras Petrauskas yra lietuvis. Jis 
klaidingai išverkęs plokštelės užrašą.

Malonu, kad J. Baltrušaitis tuo sa
vo raštu pasitarnavo tūkstančiams ra
dijo klausytojų ir mūsų tautai, pri
mindamas, kad ir mažutė Lietuva turi 
pasauliniu garsenybių.

P.P.

Austrijoj:
OKU PA C! JOS DEšIM TMI T IS. 

Austrijos katalikų savaitraštis "Volks- 
bote” N r. 32 įsidėjo gražų straipsnį, 
pavadintą “Liūdnas Jubiliejus . ku
riame rašo: — Prieš keletą dienų suė
jo lygiai 10 metų, kai Baltijos valsty
bės LIETUVA. Latvija ir Estija So
vietų Rusijos buvo su <Mla ir plaukais 
prarytos. Tuo pat laiku, kai rusai 
su Hitleriu dalinosi lxnkiją. jie su
darė “draugiškumo” sutartis su Balti
jos valstybėmis. •Penktoji kolona — 
komunistų partijos pradėjo “dirbti.“ 
Metams nepraslinkus, Sovietai paskel
bė, kad Baltijos valstybės nesilaiko su
tarčių ir ji esanti priversta jas oku
puoti. Nuo to laiko prasidėjo baisy
bės Baltijos kraštuose. Dalis gvvetuo
ju turėjo laimės pasitraukti J vakarus, 
bet didesnė dalis buvo “perkelta“ į 
Sibirą, o jų vieton atkelta žmonės iš 
rvių. ChurchilI’is, kalbėdamas to* 
tragedijos dešimtmečio proga, parti 
škė viltį, kad šitos tautos vieną-dieną 
vėl galės užimti savo vietą tarp laisvų 
ir nepriklausomų tautų!

DU LIETUVOS VYSKUPAI 
ŠVENČIA S A I O I Y SKUPA JTMO 
DEŠIMTMETĮ. J.E. Vysk. Dr V. 
Brizgys ir Vysk. Di. V’. Padolskis šias 
metais Vokietijoje Regensburge 
atšventė savo konsekracijos dešimtine 
čio jubiliejus, dalyvaujant mažai arti 
tnųjų svečių grupei be didesnių iškil
mių. Gauta daugybė sveikinimų iš 
visų pasaulio kraštų. Gaila tik kad 
lietuviškoji spauda į tai veik dėmesio 
neatkreipė. Garbingieji mūsų Gany
tojai. gyvendami tremtyje, vis tiek at
lieka milžinišką darbą, stiprindami 
lietuvius tikinčiuosius tremties var
guose ir keldami viltį į Lietuvos pri
sikėlimą.

VATIKANO RADIJO SPIKERIS 
AUST R! JO JE. Lietuvių valandėlės 
vedėjas Vatikano radijo siųstuve Kun. 
Dr. Vytas Kazlauskas savo atostogas 
praleisti atvyko į .Austriją, kur ank
sčiau studijavo Innsbrucko Universi
tete. Taip pat Romos Lietuvių Kole
gijos Rektorius Kun. Dr. Tulaba ir 
Vice rektorius Kan. Z. Ignatavičius 
trumpą laiką lankėsi Austrijoje, 
aplankydami Kauno Arkivyskupą ir 
padarydami Kolegijos veiklos apyskai
tą. Ras Min

NA UI AS DAKTA RAS. Paskutinė 
studentė .Austrijoje p-le Morta Trin- 
kūnaite baigė studijas ir gerai išlai į 
kius egzaminus gavo humanitarinių 
mokslų daktaro laipsnį. .Savo studijas 
naujasis daktaras baigė Graz’o Univer
sitete.

LANDECK-o D.P. lageris Tirolyje 
rugpjūčio mėn. perkeliamas į Kulštci- 
ną, kur lietuvių skaičius padidėja iki 
15 asmenų daugiasuia dėl ligos nega
linčiu emigruoti.

AUSTRIJOS LIETUVIŲ TARY
BA išleido vėl naują (Nr. 6) INFOR
MACIJŲ numerį, talpinantį Mažosios 
Lietuvos Tarybos atsišaukimą ir gra
žų Diplom. Ekonorn. J. Balsio straips
ni apie USA dolerio mokamaja galia- 

’ PER VARGUS IR KANČIAS i 
UZJURU Austrijos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Dr. P. .Seiniškis buvo 
priimtas emigracijai į Australiją ir 
buvo jau išvykęs su šeima (du maži 
vaikai) į Italiją pvrrin.iman Bagnio- 
lio lageriu ir išlaukęs ten porą mėne

sių vėl buvo grąžintas į Austriją Lin- 
zo lageriu, nes neteko turėto pinna 
darbo ir buto. Laimei dar nusišyp
sojus pavyko greitu laiku atlikti visus 
formalumus ir šį kartą jau laimingai 
išvykti vieton į Australiją — į Vene
zuela. Venezuela* lietuviai džiaugiasi 
sulaukę veikiau* ir energingo lietuvių 

I veikėjo.
Kituose kraštuose:
• Pi oi. Jurgi* Čiurlys jau ilgesnį 

laiką sunkiai serga. Dėl ligos jis ne
gali profesoriauti Indiana Technical 
College, Ind.

• Prof. V'. K. Banaitis ruošia spau
dai savo ‘ Liaudies dainų“ IV sąsiuvi
nį. kurio išleidimą finansuoja kun. P. 
Juras. Patį išleidimo darbą atlieka 
'Pašvaistės” leidykla. Būdama* pri- 
tsr.s mv’iko* mokstoįas. prof. Banai
ti* ir dabar turi nemaža mokinių.

• Smirk. Iz. Vasyliūnas, šiuo metu 
gyvenas Kolumbijoj, ruošias* persikel
ti į | \V. Gyvendamas Kolumbijoj, 
dėsto Pupajan muzikos mokykloje ir 
koncertuoja įvairiose krašto vietovėse.

• Gruodžio 16 d. Danijoje gyveną 
.lietuviai Kopenhagoje turėjo tavo su
važiavimą ir įsijungė į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę.

• Vcnecuelon nuvykę lietuviai gy
dytojai: Hermanaviėius, (.utauskas, 
Zubinas ii Šejitutienč gavo darbą pa
gal savo profesijas.

• Čilėje šiuo, im tu gyvena šie lie
tuviai kunigai: P. Ragažiuskas, L. 
Zaremba. K. Vesi lauskas. J. Kai dalu
kas ir selazieti* Pusčius. Daugumoje 
jie dirba čilėnų tarpt?.

• \eterinarijo* gyd* tojai, gyveną 
J \V ir moka anglų kalbą, paskutiniu 
metu nesunkiai gauna pakenčiamus 
darbus savo profesijoje.

• Vokietijoje išleistas Mažosios 
Lietuvos veikėjų leidžiamo laikraščio 
“Keleivis" antrasis numeris.

• Chicagoje neatsargus automobili
stas užmušė R. ' Gulbiną. Lietuvių 
Universiteto Klubo pirmininką. V'e- 
lionis buvo aktyvus lietuviškame ju- 
dėjiiiK'

Palanki kalba 
vokiečiam s

Victorijos niinisteris McDonald pa
sakė palankią vokiečių emigracijai į 
Australiją kalbą. Tarp kitko jis pa
reiškė: "Vokiečiai yra geri darbinin
kai, kurie į čia atvykę žymiai pakels 
krašto produkciją. Australija turi la
bai daug gerų vokiečiu kilmės pilie
čių. kurie pristeigė čia visais atžvil
giais idealių ūkių."
Žiurkės užpuolė 
m i e s t ą

Quinslande Bonlia miestelį užpuolė 
lauko žiurkės, nes nuo sausros išdegė 
visi laukai ir jos ten negauna maisto. 
Dėl to jos dabar puola miestelio krau
tuves ir namų atsargas, naikindamos 
viską, kas tik yra valgomo. Bonlia 
miesto taryba kreipėsi į Brisbane* 
miesto savivaldybę, prašydama pagel- 
beti, prisiunčiant nuodų.

★Prašoma atsiliepti Stasį J a s c 1 i ū- 
n ą iš Klovainių, buv. “Lietūkio“ 
direktorių Kaune. Ieško Morta Šid
lauskienė (taip pat iš Klovainių), gy 
venanti Rue Hors Chatau, 120, 
Liege, Belgique.

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO MELBOURNO SKYRIUS 
š.m. gegužės mėn. 12d. 7 vai. vak. Cathedral Hall. Fitzroy, Bruns
wick Si. rengia įvairų bei įdomų

LIT ERA TŪR OS M U ZIKOS KONCER T. J
Programoje dalyvauja: rašytojas Pulgis Andriušis iš .Sydnėjaus, 
poetė Julija Švabaitė, poetas J. Mikstas ir A. Vaičaitis, išraiškos 
šokio šokėja E. Kepalaitė, solistė M. AukŠtikalnienė bei klarnetistas 
A. Valius. Visus Melbourno ir apylinkės tautiečius maloniai kvie
čiame į tokią retą meno šventę atsilankyti. Po koncerto bus ir šokiai.

LKF Melbourno Skyriaus Valdyba

♦Prašomas atsiliepti Vladas Ado
ni o n i s ar Teklė A d o m o n i e n ė. 
gyv. Australijoj. Paieško J. Zurlys, 
1.30 Herkimer St., Hamilton. Ont.. 
Canada.

F O T O M E G E J A I g
bus patenkinti darbu, atidavę savo filmas išaiškinti į 

^LEICALABOR”
per mūsų atstovę p. E. G e n s i e n ę, 28 College Street, City, Sydney. 

arba sekmadieniais prie bažnyčios.
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