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KALBOS ŽŪSTA -
DARBAI LIEKA

(LIETUVOS TEISININKŲ VET
ERANO V. POŽĖLOS MINTYS, 
PASAKYTOS TEISININKŲ SUSI
RINKIME ADELAIDĖJE)

Atvykę čia, mes nenustojome savo 
uždavinių-, globoti teisininkus, ugdyti 
jų teisinę kultūrų ir teikti savo ben- 
druomfenei teisinę pagalbą. Ir čia 
vyriausias mūsų uždavinys yra atsta
tyti Lietuvos nepriklausomybę.. Jis 
yra nedalomas, nuolatinis ir svar
biausias už visus kitus. Tai yra ne 
paskirų žmonių uždavinys, ne grupių 
ar partijų, bet visos tautos. Jį mums 
pateikia žiaurioje bolševikų okupaci
joje kovojanti tėvyne. Tą uždavinį 
sau pasirenkame ir mes — įvykių 
nublokšta tremtin tautos dalis.

Tėvynės laisvė pasiekiama per or
ganizuotą, darnią ir planingą kovą 
bėhdrame kovos fronte. Tai sunkus 
ir milžiniškas darbas, kaip milžiniškas 
yra ir mūstj priešas. Toje kovoje 
fries tikimės pagalbos ir iš šalies, iš 
demokratinės aiistralų visuomenes— 
suprasti mūsų siekimus ir paremti 
mus. Tam reikalui tiktų sraipsniai 
laikraščiuose, meno parodos, išvykos, 
ryšiai su įvairiomis visuomenės orga
nizacijomis. Žodžiu, reikia budėti 
visame fronte, nuolat primenant aus
tralų visuomenei Lietuvos kovą dėl 
laisvės.

Mes esame ir teisinos kultūros vei
kėjai. Kiek jau padaryta praeityje! 
Mes paveldėjome savo valstybei senus 
įstatymus — Civilinis X-asis tomas, 
Napoleono Kodeksas,, Pabaltijo ir 
Klaipėdos Krašto Įstatymai. Ėmė
mės naujos teisines kūrybos. Per 20 
metų mes daug darbo atlikome — 
atkūrčme teisę, daugiau atitinkančią 
mūsų valstybes ir visuomenės sant
varką. Bet darbas neužbaigtas. 
Reikėjo visus veikiančius įstatymus 
suvesti vienon suderinton, nuosaikion 
sistemon. Atlikti tą darbą — mūsų 
pareiga.

Kas yra tie mes! — Tik ne dabar
tiniai Lietuvos valdovai, kurie kovoja 
prieš bet kurią teisę, kaip kontra- 
revolueiją. Mūsų akyse stovi Golgo
tos vaizdas, į ką pavertė bolševikai 
Lietuvos teisę (teisininkų suvažiavi
mo duomenys):

1. Atleista iš pareigų (teisėjų, 
prokurorų, tardytojų, advoka
tų) 315 asmenų;

2. persekiota (nukankintą, išvež
ta, kalinta ir 1.1.) 137 asmenys.

Laimei, ne visus Lietuvos teisinin
kus pasiekė kruvinoji žudiko ranka. 
Vokietijon pateko 302 teisininkai, 
arba 50% visų Lietuvos teisininkų. 
Va, šitų teisininkų, jų tarpe ir Aus
tralijon patekusių, ir yra pareiga 
dirbti teisinės kultūros srityje.

Kaip dirbti, esant, toli nuo tėvynės, 
nuo visu faktų (ūkinio, socialinio ir 
kultūrinio gyvenimo), kurie sudaro 
pagrindą pozityviąja! teisei! — Gy
venimas patsai jau suteikė atsakymą. 
Vieni mūsų ypačiai jaunimas, toliau 
tęsia mokslus. Nepaisant visų sun
kumų, laimimas supranta, kad dabar
tis (Vokietija, Amerika, Australija) 
duoda tokiu mokslui sąlygų, kokių 
maža gyvenime pasitaiko. Kiti, vy
resniojo amžiaus teisininkai, naudo
jasi profesorių paskaitomis, universi
tetų knvęrvnais. siekdami susipažinti 
su kitų valstybių teise, jų santvarka. 
Treti — yra ir tokiu — šalia knygų 
darbo bei gilesniu studijų, jau imasi 
praktinio darbo medžią!”’ rinkti 
artimiems ’'"i” aš tikiu. :sto»vmu 
projektams A - +nks darbas v—* 
reikalineas ar — neverta •ri-z-ris.

LONDONAS.—Gegužio 11 d. Lon
done JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerial pradėjo 
trijų dienų konferenciją. Po pirmojo 
posėdžio Britų ministeris pirminin
kas konferencijai pagerbti suruošė 
oficialų priėmimą, kurio svečiais taip 
pat pakvietė ir vyriausybes opozicijos 
atstovus. Kaip praneša diplomatinis 
Reuterio korespondentas, kone kiek
vienas šioje konferencijoje svarsto
mas klausimas yra susijęs su santy
kiais tarp Sovietų Rusijos ir Vakarų 
valstybių. Korespondentas mano, 
kad iš konferencijos pasitarimų gali 
išplaukti pasaulinio masto strateginis 
Vakarų planas šaltojo karo kovai.

LONDONAS.—Tris dienas trukusi 
Vakarų Sąjungininkų konferencija 
buvo baigta išleidimu dviejų komuni
katų. Pirmame komunikate JAV, D. 
Britanija ii- Prancūzija pasmerkė 
Sovietų Rusiją, kaip “vienintelę 
militaristinę ir agresyvią valstybę 
pasaulyje.“ Antrame komunikate 
tos pačios Vakarų valstybes praneša, 
kad pasirašyti su Vokietija taikos 
sutartį yra neįmanoma, kol Sovietų

NEW YORKAS.—Gegužio.12 d. iš 
Pearl Harbour į Vakarų Pacifiką 
išplaukė specialiam uždaviniui 20 
JAV karo laivų jungtinis vienetas, 
kuriam vadovauja 27100 tonų lėktuv
nešis Valley Forge. Šis lėktuvnešis 
gabena 2900 kąrių ir 80 lėktuvu, ku
rių tarpe yra naujieji Panther 
sprausminiai kovos lėktuvai. Ofi
cialiai pranešama, kad šio specialaus 
JAV karo laivyno vieneto uždavinys 
yra “parodyti JAV karo laivyno 
vėliavas susirūpinimą keliantiems 
Rytams.” Šiam ypatingam karo 
laivyno vienetui vadovaująs JAV 
viceadmirolas C. T. Durgiri’as parei
škė: “Jūs žinote, kokį darbą mūsų 
karo laivyno pasirodymas atliko, kad 
pakeltų demokratines viltis Vidurže
mio jūros srityje. Tą patį mes da
bar norime atlikti Vakarų Pacifike. ” 
Tuo pačiu metu JAV užs. reikalų

Atminkime: kalbos žūsta, o darbai 
lieka.

Vienas sunkiausių mūsų uždavinių 
— padėti savo bendruomenei teises 
patarimais. Ko ir kam mūsų dabar
ties gyvenimo sąlygomis nereikia? — 
Vienam rūpi darbo, mokslo teisė 
(atestatų, diplomų, pažymėjimų, pro- 
fesinių sąjungų reikšmė), kitiems— 
turto klausimai (buto, namų staty
bos, paskolų klausimai), tretiems — 
savo teisinės padėties klausimai 
(darbo sutartis, tolimesnės emigra
cijos — iš čia į Ameriką. N. Zelan
diją ir kitur — pilietybes klausi
mai). Ne vienam rūpi ir skirybų 
klausimas ir atstovavimo teismuose 
reikalai. Klausimų yra daug ir įvai-
rių, kaip įvairus yra ir mūsų gyveni
mas. Reikia mums tik pasiruošti tin
kamai į juos atsakyti. Aš neabejoju: 
per didelį ir kruopštų darbų tai mes 
tikrai pasieksime.

Mūsiį tarpe gali būti gerų ir blogų 
teisininkų. Bet išsilavinusiais žmo
nėmis ir kiekvienas savo teisės šakos 
žinovais mes visumet turime būti. 
Veiklios, darnios steigiamosios orga
nizacijos sąlygomis mes tai pasieksi
me. Kartu mes įvykdysime ir da
barties gvvenimo mums skiriamas pa
reigas: budėti T? i e t u v o s 
vardo s a r g v b o j e, ruo
štis ateities darbui ir 
teikti bendruomenei 
teisine pagalba.

Vakarai pasmerkia Sovietus
Rusija atkakliai tebesilaiko dabarti
nės savo politikos. Šiame komuni
kate Sovietai apkaltinami trukdymu 
Vokietijos tautai susijungti į vieną 
demokratinę apjungtą Vokietiją. Be 
to šiame komunikate skelbiamas Va
karų Sąjungininkų nutarimas per
žiūrėti okupacinį Vokietijos statutą. 
Po nuodugnaus peržiūrėjimo ir pati
krinimo, kad dabartinei padėčiai 
esant vyriausia valdžia Europoje tu
ri likti Vakari} Sąjungininkai, Vokie
tijai bus suteikiama žymių palengvi
nimų ir sudarytos sąlygos įstoti į 
Vakarų valstybių sljungą laisvu na
riu. Kol tai bus pasiekta, dabartinis 
režimas Vokietijoje paliekamas, tu
rint galvoje bendruosius Vokietijos 
ir Europos interesus. Iš Vokietijos 
pranešama, kad ministeris pirminin
kas Adenaueris šiuo Londono kon
ferencijos nutarimu yra patenkintas. 
Vakarų spauda Londono nutarimus 
įvertino labai palankiai. Sovietų ra
dijas ryšium su Londono komunikatų 
paskelbimu pareiškė: “Tai yra žings
nis, kuriuo pasiruošiama naujam ka
rui.” 

JAV karo laivyno demonstracija
vieėministėris Webb’as pranešė Va
šingtone apie JAV pagalbos planą 
Pietryčių Azijai.

NEW YORKAS.—JAV Valstybės 
Departamentas oficialiai pranešė, kad 
Indokinijai bus suteikta didžiausia 
dalis 64 milijonų, kiiritios Amerika 
yra paskyrusi parėmimui Pietryčių 
Azijos. JAV užs. reikalų ministeris 
Achesonas pranešė Paryžiuje, kad 
JAV vyriausybė teiks Prancūzijos 
kovai prieš komunizmą Indokinijoje 
materialinę pagalbą. Be to Valsty
bės Departamentas dar pranešė, kad 
Amerika rems ekonomiškai Burma, 
Thailandą, Indoneziją ir Malajus.

Revoliucinis ekonominis planas
PAR YŽIUS.—Prancūzij os užsien ių 

reikalų ministeris Schumanas paskel
bė planą sujungti vienon krūvon 
Prancūzijos plieno pramonę su Va
karų Vokietijos akmens anglies pra
mone. Toksai nelauktai drąsus pa
siūlymas išplaukė iš to fakto, kad 
Prancūzija turi plieno pramonės ža
liavų perteklių ir stokoja anglies, o 
Vokietija turi anglies pramonės per
teklių tačiau neturi pakankamai ža
liavos plieno pramonęi. Pasak Schu- 
mano. toksai Prancūzijos ir Vokieti
jos sunkiosios pramonės suliejimas 
krūvon yra ekonomiškai ir politiškai 
įmanomas. Toliau prie tokio plano 
galėtų prisidėti ir Anglija, Italija, 
Belgija ir Olandija. Schumanas dar

Britu Imperijos pasitarimai Sydnčjuje
Gegužio 15 d. Australijos užsienių 

reikalų ministeris Spender’is Admi- 
laliteto Rūmuose, Sydnėjaus priemie
styje Kirribilli, atidarė Britų Impe
rijos valstybių konferenciją, kurion 
suvažiavo D. Britanijos, Kanados, In
dijos,. Pakistano, Ceilono, Naujosios 
Zelandijos ir Australijos vyriausybių 
atstovai. Atidarymo kalboje Austra
lijos užsienių reikalų ministeris Spen- 

į der’is įspėjo konferencijos dalyvius 
dėl Pietryčių Azijos situacijos rim
tumo ir reikalavo Azijai skubios rim
tos pagalbos. N. Zelandijos' 's. reik, 
ministeris Doidge pareiškė, kad pini
gais Azijos problema nebegali būti 
išsprendžiama.

TRUMAM KALBU VIRTINE
NEW YORKAS. — Lankydamas 

JAV valstijas ir tuo būdu atlikdamas 
po visą Šiaurinę Ameriką 6000 mylių 
kelionę, JAV prezidentas Trumanas 
daugelyje vietų pasakė visą eilę kal
bų. Kalbėdamas Laramie mieste, 
Trumanas pareiškė, kad komunistai 
atima iš Kinijos maistą ir išgabena 
jį į Rusiją, tuo būdu sukeldami Kini
joje klaiki} badą, kokio dar nebūta 
per 100 metų. Trumanas pridūrė, 
kad JAV vyriausybė ieškos būdų, 
kaip padėti badaujančiai Kinijos 
liaudžiai, gi toji pagalba bus taip 
organizuojama, kad ji nepatektų į 
komunistų rankas. Kalbėdamas to
liau Pocatello mieste, prezidentas 
Trumanas įspėjo, kad, esant reikalui, 
Amerika, vėl panaudos atomines bom
bas, kaip tai biivo jau panaudota 
prieš. Japoniją. Pedletone preziden
tas Trumanas dar kartą pakartojo, 
kad JAV neprivalo grįsti nuošalumo 
politikon, siekdama sutaupj'ti keletą 
dolerių.

JAV NUSILEIDO ČEKO
SLOVAKIJAI

PRAGA.—JAV pasiuntinybė Pra
goję sutiko su Čekoslovakijos reikala
vimu sumažinti savo tarnautojų skai
čių dviem trečdaliais. Čekoslovakijos 
vyriausybė pirmą kartą tokio suma
žinimo pareikalavo balandžio pabai
goj ir dar kartą tokį reikalavimą pa
kartojo pereitą savaitę.

TARIASI ATLANTO PAKTO 
VALSTYBES

LONDONAS.—Gegužio 15 d. Lon
done jn-asidėjo Atlanto Pakto val
stybių užsienių reikalų rainisterių ir 
karo žinovų konferencija, kurioje 
dalyvauja Belgijos, Kanados, Dani
jos, Prancūzijos, D. Britanijos, Irlau- 
dijos, Italijos, Liuksemburgo, Olan
dijos, Norvegijos, Portugalijos ir 
JAV vyriausybių atstovai. Šia kon
ferencija visame pasaulyje reiškiamas 
didelis susidomėjimas.

pridūrė, kad tokio plano imtis jis 
nusprendęs, ryždamasis baigti amžius 
trunkantį VokietijosPraneūzijos prie
šiškumą. Būdinga tai, kad šis pla
nas paskelbtas po to, kai Paryžiuje 
laukėsi ir tarėsi su Prancūzijos vy
riausybės vadovais JAV užsienių rei
kalų ministeris Achesonas. Pagal šį 
planą Prancūzijos plieno pramonės 
Lorraine sritis ir Saaro kraštas su
silietų su pramoninguoju Vokietijos 
Ruhro kraštu Į vieną jungtinį pra
monės centrą, tvarkomą vienos abiejų 
kraštų pajėgų vadovybes, vykdant 
bendrą eksportą ir nustatant bendras 
darbo sąlygas. Schumano planas vi
sose Vakarų valstybėse komentuoja
mas gana palankiai.

MIRTIES BAUSMĖ MALA- 
JUOSE

SINGAPŪRAS. — Singapūro vaft. 
džia paskelbė nuostatus, numatan
čius net mirties bausmę asmenims, 
kurie vykdys Singapūro saloje tero
ristinius veiksmus.

CANBERRA.—Atvykęs į Austra
liją Britų generalinis įgaliotinis Pie
tryčių Azijai MacDonald ’as tarėsi su 
Australijos vyriausybe ir pasikeitė 
nuomonėmis bei samprotavimais apie 
Malajų terorizmą. Spaudos atsto
vams jis atsisakė pasisakyti dėl Aus
tralijos pagalbos Malajų reikaluose 
galimybiii ir formų.
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Paremkime savo gimnazija
Š.m. vasario mėn. 16 d. buvo iškil

mingai atidaryta Vasario 16-tosios 
vardo lietuvių gimnazija Diepholce, 
kuri privatiniais pagrindais jau veikia 
nuo 1950 m. liepos men. Oficialiame 
atidaryme dalyvavo daug žymių lietu
vių veikėjų, be to vokiečių vyriausy
bės ir tarptautinių organizacijų atsto
vai.

§iuo metu tatai yra vienintelė pa
saulyje lietuvių gimnazija, kur lietu
viškas jaunimas auklėjamas tautinėj, 
krikščioniškoj ir demokratinėj dva
sioj.

Dabar gimnaziją lanko per 100 mo
kinių iš visų trijų Vakarų Vokietijos 
zonų. Prie gimnazijos veikia bendra
butis, kuriame apgyvendinti iš toliau 
atvykę mokiniai. Apskritai visi moki
niai gauna pilną išlaikymą, vadovė
lius ir, kiek ištekliai leidžia, aprūpi
nami drabužiais, nes visi jie yra netur
tingi. Praeity gimnazija turėjo daug 
piniginių sunkumų ir jos egzistencija 
jau kabojo ant plauko. Tačiau, už
jūrio lietuvių ištiesta pagelbos ranka 
įgalino išlaikyti tą vienintelį švietimo 
židinį. Čia mokytojai už menką atly
ginimą dirba su dideliu pasišventimu, 
nes supranta šio kilnaus darbo naudą 
mūsų išblaškytai ir pavergtai tautai.

Pagrinde gimnazija išsilaiko tik už
jūrio lietuvių aukomis. Be to dar ją 
paremia ir kai kurios tarptautinės 
organizacijos. Vokiečių vyriausybė 
duoda gimnazijai patalpas ir iš dešim
ties mokytojų apmoka tik keturius, 
bet moka žymiai .mažesnį atlyginimą, 
nei mokytojams vokiečių mokyklose. 
Apmokami mokytojai savo algos dalį, 
pasilaikydami sau pragyvenimo mini
mumą, įneša į bendrą gimnazijos algų 
fondą, kuris drauge su P.L.B. įnešta 
suma padalinamas tarp likusių 8 mo
kytojų.

Iki šiol gimnazijai vadovavo Dr. Pa- 
laitis, kuriam išvykus į pereinamą 
emigracijos stovyklą, jį pavaduoja 
mokytojas .inž. Bimberis. Kiti moky
tojai: Krygerienė, Skvirblienė, Skirp- 
stūnaite, kun. Girčius, Vadopalas, 
Mikalkevičius, inž. Stauskas, ir Kyzel- 
bachas. Bendrabučiui vadovauja 
mokyt. Gešventas, kuris drauge su 
mokyt. Bimberiene dirba čia veikian
čio] pradžios mokykloj.

Gimnaziją lanko daugiausiai tokie 
mokiniai, kurie patys arba jų Šeimos 
nariai dėl ligos ar dėl kitų priežasčių 
negali emigruoti, arba kurių emigra
cija dėl įva’rių neaiškumų atidėta ne-l 
ribotam laikui.

Kadangi gimnazija išlaikoma vien 
užsienio lietuvių teik’ama parama iri 
paskutiniu metu, padidėjus mokinių 
skaičiui, paaugo ir išla:dos, būtume. 
labai dėkingi, jei ir Australijos lietu-1

P o n i a J o h n s o n a i sus i 
laukia svečių

Aš juos tuojau pastebėjau: šią ne
bejauną, bet dar gerai atrodančią po
nią ir šį jau beveik seną, bet solydžios 
išvaizdos poną. Aš išvydau juos, kai 
jie išėjo iš didelio, nejaukaus namo, 
nusile:do plačiais laiptais žemyn ir 
įlipo į automobilį, kuriame prie vairo 
sėdėjo baltą uniformą vilkįs juodaodis 
šoferis. Aš prisijungiau prie jų, nes 
pastebėjau jų veiduose g:liasi slepiamą 
pyktį, o man be galo įdomūs kaip tik
tai tie žmonės, kurie yra taip gerai 
išauklėti, kad sugeba suvaldyti pyktį 
savo viduje. Fenomeno šaknis, kurį 
žmonės “mandagumu” vadina, atrodo, 
yra pastangos nedaryti k’tam pikto ir 
nemalonumų, kad tuo būdu ir pats 
nuo šių dalykų būtumei apsaugotas. 
Tuose kraštuose, kur žmones iš in
stinkto arba besilavindami tapo man
dagiais, nors ir meluodami kiekviena
me žingsnyje, gyvenimas yra daug ma
lonesnis ir lygesnis, negu kraštuose, 
kurių gyventojus slegia prisiriš’mo 
prie teisybės manija ... Iš tikrųjų, 
nėra nieko daugiau priešginiško, kaip 
kai kuriu juokdarių tvirtinimas, jog 
tik teisybė esanti tvarkingo visuo
meniško gyvenimo pagrindas. Tačiau 
šis “gyvenimo pagrindas” ir žmogaus 
prigimtis yra taip sukonstruoti, jog 
užtektų vienų vienos teisybės valan
dos visų prieš visus, kad išnykti^ žmo
nijos giminė, o drauge ir visa žmoni
jos planeta . . . Je’gu kiekvienas val
stybės vyras atvirai pasisakytų, ką jis 
apie kitą valstybininką galvoja, tai pa-

viai aktyviai įsijungtų į rėmėjų skai
čių ir ta savo parama prisidėtų prie 
Šito kilnaus švietimo darbo.

Aukas, maisto produktų pavidale 
arba pinigais prašome siųsti šiuo 
adresu: Litauisches Gym
nasium, F 1 i e g e r h o r s t, 
(23) Diepholz, GERMANY.

O. Kyzelbac has 
1951 m. balandžio mėn. 27 d.

Diepholz.

Redakcijos prierašas: "M.P.” redak
cija šia proga prašo Australijoj gyve
nančių tautiečių atkreipti rimtą dė
mesį į šį Diepholz lietuvių gimnazijos 
mokytojo p. O. Kyzelbacho laišką, 
paremiant vienintelį lietuvių švietimo 
židinį laisvame pasaulyje gausiomis 
aukomis. Reikia manyti, kad ir Aus
tralijoj yra laiške suminėtų mokytojų, 
kurių didžiuma yra seni pedagogai iš 
Nepr. Lietuvos, buvusių mokinių, ku
rių kiekvieno šventa pareiga — siun
tinėliais sušelpti buvusius savo auklė
tojus ir švietėjus.

O ir kiekvieno Australijos lietuvio 
pareiga paremti, pagal išgales, Die- 
pholzo lietuvių gimnaziją, kad nesu
lauktume dienos, kurioje mums sąži
nės balsas pasakytų: dėl Tavo apsilei
dimo ir nerangumo, ncbepakeldama 
materialinių sunkumų, turėjo užsida
ryti Diepholz gimnazija. Jai buvo su
darytos visos sąlygos veikti, bujoti ir 
plėstis ir tik nuo Tavęs priklausė jos 
tolimesnė egzistencija . . .

UI GELEŽINES UŽDANGOS SOMA IR RUSINA
(Iš užsienio lietuvių spaudos)

“Peasant International Agency”. ventojų evakuavimą. Ūkininkai, bijo- 
skelbia, kad Dobrudža, Bulgarijoje,1 darni, kad jų maisto ištekliai nebūtų 
yra paversta tikra soviettj karine baze. 
Į provinciją nuolat permetami stiprūs 
rusų kariniai daliniai. Statomi aero
dromai ir karo sandėliai.

1950 m. lapkričio mėn. būvyje į 
Rumuniją buvo permesta iš S.S-gos 
2.600 visokių “kontrolierių ir techni
kų”, kurie visi buvo tučtuojau po visą 
kraštą paskirstyti tarp svarbiausių pra
monės įmonių. Pačios didžiosios plie
no įmonės Huniedoaroj, Cagire ir Re- 
zicoj dabar dirba jau griežtoj rusų 
kontrolėj.

Rumunų vyriausybė, tos pačios 
agentūros žiniomis, “pakvietė” visus 
turkų kilmės piliečius palikti rumunų 
teritoriją. Anksčiau, kaip žinome, 
toks pasiūlymas buvo padarytas turkų 
piliečiams Bulgarijos vyriausybės.

Tuo tarpu už geležinės uždangos 
kraštuose daros sunkiau ir su maistu. 
Paskiausiai Čekoslovakijoj į rinką bu
vo mesta truputį geresnes rūš'cs miltų, 
užtat jų ir kaina pašoko. Min. pirm. 
Zapotocky įspėjo gyventojus, kad bet 
koks maisto medžiagų eikvojimas gali 
būti baudžiamas pagal naują “taikai” 
saugoti įstatymą. Su duona negeriau 
ir Rumunijoje.

Lenkijoje po paskutinių valdžios 
paskelbtų dekretų tučtuojau registruo
tis visiems gydytojams, seserims ir ki
tokiam sanitariniam personalui, kilo 
tikra panika. Ją dar padidino mies
tuose pasklidę gandai apie galimą gy-

Atidarytas Institutas
šaltiniais, vaizdžiai nušvietė ilgų šimt
mečių lietuvių tautos suverenumo vys
tymąsi ir jo rutuliojimąsi. Baigdamas 
prelcngtas davė ryškią suverenumo 
definiciją ir tuo užbaigė pirmąją savo 
paskaitos dalį. Antroji minėtos pas
kaitos dalis įvyksta gegužes mėn. 20d. 
Minėto instituto paskaitų ciklas visuo
menės žiniai paskelbtas Australijos 
lietuvių spaudoje. Melbourne lietu
vių visuomenei bus skelbiamas atski
rais skelbimais ir parapijos laikraštė
lyje. Br. Zumeris

konfiskuojami, pradėjo skersti gyvu
lius ir slėpti kur galėdami maistą.

Š.m. sausio 1 d. jau buvo įvesta 
2.200 kolektyvinių ūkių Lenkijoje, 
6.500 Čekoslovakijoje ir 2.570 Bulga
rijoje. Bulgarijoj — kaip kad seniau 
Pabaltijo kraštuose — įvedamos priva
lomos “pyliavos” valdžiai.

Gi Berlino tarptautinės žinių agen
tūros pranešimu (LAIC), Lietuvoje 
nuo praeitų metų lapkričio 30 dienos, 
Šiaulių ir Klaipėdos "sričių” 39-se ra
jonuose įvestas “išimties stovis”. MGB 
ir kt. "saugumo" organai ir kompar
tijos padaliniai gavo ypatingas teises, 
neva tikslu apsisaugoti nuo "kolūkių 
sabotavimo ir pažeidimo”. Formaliai 
imant, LKP (b) CK gavo VKC(b) 
įgaliojimus lapkričio 18 d. posėdy Vil
niuje. Po to, “Sovietskaja Litva”, 
“Tiesa”, ir Vilniaus radiofonas pradė
jo sistemingą agitaciją prieš "buožių” 
ir kitų “sabatuotojų” veiklą. Greta 
garsinamos veiklos,, ėmė veikti partijos 
sekretoriatas. Nuo š.m. sausio I d.. 
Lietuvos KP (b) rajonų sekretoriatuo
se sudarytos "valytojų" komisijos.

Tuoj po to komisaro Variakojo Ko
lūkių Statybos Įstaiga pradėjo skubiai 
surašinėti gyvenamuosius ir ūkio pas
tatus kolūkiuose ir kitur, kurie pir
moje eilėje turėsią būti nugriauti 
prieš gegužės 1 d. ir sujungti į "gigan
tus” arba “agrogorodus”, kokie jau 
nuo pernai rudens kuriami Ukrainoje 
ir Gudijoje.

Prieš liepos 1 d. numatoma sujung
ti 800 kolūkių Klaipėdos ir Šiaulių 
“oblastyse”. Per 2 metus turį būti 
apjungti du trečdaliai Lietuvos kolū
kių. Vilniaus "oblastis” numatoma 
“sugigantinti” ligi š.m. liepos mėn. 
Vienkart, nepaisant vykdomų reformų 
ir su tuo susijusių nuostolių, Maskvos 
"gosplanas” reikalauja, kad Lietuva 
nuo 1952 m. duotų 30% daugiau grū
dų nei 1950 metais.

Iš viso, atrodo, kad senoji kolchozų 
rūšis naikinama ir visi paverčiami į 
milžiniškus “sovehozus", nelyginamai 
“maisto fabrikus”, pilnai mechanizuo
tus, ir su “darbininkų stovyklomis”, 
vietoje gyvenamų butų.

Be to, nuo gruodžio mėn. Lietuvoje 
pradėjo vis dažniau reikštis “Osoboje 
Sovieščanije” komisijos prie visų rajo
ninių MVD skyrių. Jų tikslas bus pa
rūpinti 100.000 darbininkų — kalinių, 
reikalingų naujam Stalino penkmečio

Šių metų balandžio mėn. 29 d. Mel
bourne atidarytas L.K.F. “Karaliaus 
Mindaugo" vardo Institutas. Daly
vaujant gausiam tautiečių skaičiui in
stituto direktorius prof. P. V. Rauli- 
naitis atidarymo žodyje pabrėžė, kad 
institutas nuo šiandien pradeda savo 
veiklą. Tiesa jo veikla pradedama 
kiek kitokia tvarka, negu yra numa
tyta palies instituto veikimo plane. 
Institutas laikinai apsiriboja, duoda
mas Melbourno lietuvių visuomenei' 
kas dvi savaitės vieną paskaitą. Suda
rius atatinkamas sąlygas ir nugalėjus 
pirmuosius organizacinius sunkumus 
bei atsiradus pakankamam klausytojų- 
lankytojų skaičiui, inst’tutas savo 
darbą pradės vykdyti visoje savo pas
kirties plotmėje. Po atidarymo žodžio, 
p. Valius klarnetu puikiai išpildė ke
letą muzikos dalykėlių, kuriuos pub
likai plojant turėjo pakartoti. PO tO , j, ujMVjn.lM. VOQ —....., - —p— -- ----------- J —
sekė oficialioji dal;s — prof. P. V. Rau- rūsių: titoistai ir monarchistai, kurių kanalams statyti. Darbo jėgą sudarys 
linaičio paskaita: “Lietuvių Tautos f pirmieji esą gana gausūs ir gerai gink- “nepatikimi” ir 
Suverenumo Raida,” kurioje prelegen- Įuoti. Manoma, kad juos aprūpina Sausio 15 d. jau suimta 7.000 asmenų, 
tas, pasinaudodamas rimtais istoriniais Jugoslavija. vasario mėnesį išvežta dar 20.000.

Alba n i joj s u k ili m a s
Jau ilgesnį laiką iš Albanijos ateina 

žinių apie ten vykstantį antikomuni
stinį sukilimą. Mūšiai esą vyksta kal
nuose ir bolševikinė krašto vyriausybė 
turi daug rūpesčių ir aukų, norėdama įcuuuiugų naujam maimu 
jį užslopinti. Sukilėlių esą dviejų Į planui, ir Volgos^bei Turkmėnijos

■įtartini” elementai.

Gilbert Merlin.

VEIDMAINYSTE
mintis tik Marso gyventojai teskaitys.

Automobily prasidėjo toks pašne
kesys:

Ji: “Argi mes negalėjome šį apsilan
kymą atidėti vėlesniam laikui 1 Tu 
gi puikiai žinai, kaip aš įjepakenčiu 
karščio.” (Lyg tyčia, jei jis mato, kad 
man kas nepatinka, velka mane su 
savim. Brutalus tironas — jis džiau
giasi matydamas mane kenčiančią—)

Jis: “Aš juk išskaitau kiekvieną 
mažiausią norą iš Tavo akių. Bet 
šiuo atveju Tu turi būti protinga ir 
pasiaukoti man — šis biznio vizitas yra 
būtinas.” (Vėl ta nepakenčiama su
sisukusi raina. Kad nors šiandieną ji 
nevartotų to disharmoniško žodžio 
“brangusis" . . . Ak Mary, Mary, kuo 
aš nusikaltau, kad turiu Tave pakę
sti.)

Ji: “Tu esi visados toks atidus mano 
atžvilgiu, brangusis, bet šiandieną 
turbūt visai netikėtai yra ypatingai 
karšta diena.” (Aš negaliu jo atsi
kratyti, aš tai žinau, taip, taip. Jis 
turi pinigų ir galios, o ir su vaikais 
jis elgiasi gudriai, šis bernas ... Jis 
puikiai moka naivias sielas paimti sa
vo valdžion — su manim jis lygiai taip 
pat padarė.)

Jis: Iš tikrųjų šiandieną labai kar
šta, bet tik, Dieve gink, neprarask 
savo geros nuotaikos — aš formaliai

sčka būtų beatodairiškas panaudoji
mas visų ginklų rūšių, kurie atneštų 
sunaikinimą ir mirtį. Taip pat atvi
rumas šeimoje po kelių minučių mili
jonus vaikų padarytų benamiais. Tas 
pats tiesos žodis ūkiškame gyvenime 
viską sustabdytų vienu smūgiu ir pri
verstų badu mirti milijonus žmonių. 
Teisybės žodis religijų atžvilgiu pri
vestų prie greito Bangelio bažnyčių 
žlugimo, tūkstančių naujų dievų ir 
garbinimo formų sukūrimo, kur galu
tinoj išvadoj kiekvienas pats sau Die
vu ir velniu būtų. Išimtį gal tesuda
rytų labai tyros arba labai kvailos 
sielos žmones. Tačiau prie šių kata-’ 
strofų niekad nebūtų prieita,' jeigu 
kiekvienas žmogus pirmiausia pradėtų 
sau pačiam nemeluoti, o būtų teisingu 
ir atviru. Tuomet jis tik gal pats save 
nužudytų ir tuo būdu būtų išvengta 
bendros visuomeniškos katastrofos. 
Taigi žmonių teisybės vengimas yra 
ne kas kita, kaip nuogas savęs išlaiky
mo instinktas, o jų mandagumas — 
džiaugsmingas aspektas.

Bet aš norėjau papasakoti apie tą 
vedusių žmonių porą, prie kurių pri
sijungiau ir kurių ne tiktai žodžius 
girdėjau, pats būdamas nematomu, 
bet ir mintis skaičiau, kurias perduo
siu skliausteliuose. Mano atvirumas 
verčia mane viską užrašyti — ką jie - o - 
kalbėjo ir ką tuo pačiu laiku galvojo j sergu, kai matau Tave liūdinčią, 
ir aš tą darau nedvejodamas, nes tas1 (Jos gera nuotaika, — rodos taip pa-

sakiau? Tiesiai verkti norisi — šitas 
sukvailėjęs, persuktas sriubas ir gera 
nuotaika — verkti, verkti norisi . . . 
Jei aš neturėčiau Ritos ir retkarčiais 
dar vienos kitos, aš jau senai būčiau 
iš proto išsikraustęs.)

Ji: “Taip, aš susivaidysiu ir dėl 
Tavęs padarysiu viską, tu juk tai pui
kiai žinai . . . Nors dėl to aš ir turė
čiau dešimtį metų anksčiau mirti, būk 
tik Tu ramus ir patenkintas.” (Jis 
tik to ir laukia. Tuomet jis galės su 
savo gražuolėm viešai gyventi. Bet 
aš nemirsiu anksčiau. Jam ant pyk
čio nemirsiu, nes mano vienintelis 
gyvenimo džiaugsmas teliko matyti, 
kaip jis miršta dėl mano priežasties.)

Jis: “Ak, jeigu aš Tavęs neturėčiau! 
(Tuomet aš būčiau žmogumi tapęs. 
Dabar gi aš viskuo, net ir savimi pačiu 
nepatenkintas . . . Prakeikimas, tikras 
prakeikimas.) Važiuokite gi truputį 
greičiau, Tomai.”

Tomas — šoferis: “Gerai, pone. 
(Kad galėčiau, tai nuvesčiau šitą so
čiai pnėdusią porelę į patį pragarą). 
Mes jau vietoje, pone.”

Jis: “Matai Mary, kaip mes greitai 
atvažiavome ir viskas jau ne taip blo
ga. (Kad tik ji vėl nepradėtų kaip 
varna kvikenti, ak, kad nors kartą 
galėčiau be jos į svečius važiuoti — be 
jos . . .)”

Ji: “Iš tikrųjų, brangusis, mes jau 
vietoje” (Jo žodžiuose girdėti pašaipa 
— na gerai . . . Niekad nebegalėsiu 
daryti tai, kas man patinka, be jo__ )

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

IF YOU WORKED IN SOVIET RUSSIA
From “The Reader's Digest"

Weak in number, the Lithuanian I the countries it succeeded in occupy-
* __ " 1 . t__ _______ 1- -. 1. .. ....... 1___ — . C__ I *■» r 1 kefn.ing, as, for instance, Latvia and Esto

nia, felt the influence of German cul
ture very strongly. Meanwhile Lithu
ania, constantly engaged in self- 
defence, withstood not only the mili
tary power of the German order but 
the cultural subjugation by it as well. 
Thus it occurred that, although the 
culture of the Germanic vjorld was 
much more advanced than Lithuanian 
culture, Lithuania shut her eyes to it 
and refused to accept it because it 
forced its way into the country by 
means of the sword and not by quiet 
cultural penetration. It is true, after 
World War I when it seemed that 
Germany had become harmless and 
when, after the joining of the Klai
peda (Memel) territory to Lithuania, 
the percentage of Germans in Lithua
nia increased. German was made the 
first foreign language at intermediate 
schools. No sooner, however, did the 
Germans intensify their national
socialist propaganda in the Klaipeda 
(Memel) territory after 1933 and 
use reprisals against Lithuania, than 
German had to cede its foremost posi
tion to French. We may follow up 
Lithuania’s self-defence against Ger
man culture throughout the whole of 
her history. Therefore if during the 
war with Soviet Russia the Germans 
made every attempt to try the effect 
of German culture upon the Ukraine, 
Latvia, Estonia, and even Poland, they 
did not dare to do so in respect to 
Lithuania. They realized that there 
was nothing in Lithuania to remind 
them of Germany. The baroque 
Lithuanian architecture has been 
created either b yltalians or by the 
Lithuanians themselves. The same 
may be said about ancient paintings. 
Customs and national arts are also 
quite distinct from those of the Ger
mans. The new culture has develop
ed under French rather than under 
Germanic influence. During the sec
ond period of occupation German 
scientists were very anxious to dis
cover remnants of Germanism wher
ever the German armies went, but in

people exercised their rule in the vast 
spaces of their Empire not by enslave
ment and despotic oppression, but by 
a genuinely humane, tolerant and 
clever administrative policy. Many a 
traveller from Western Europe 
(among them the French nobleman 
Ghillebert de Lannoy) witnessed that 
Grand Dukes of Lithuania inspired no 
fear in the Slavs and Tartars but had 
managed to win their hearts and were 
referred to with affection and respect. 
This is why the Lithuanian 'Empire, 
internally solid, managed to stop Mos
cow’s rising aggressive power. Up to 
recent times the Lithuanian rule has 
been remembered with longing senti
ments by the people of White-Ruthe- 
nia, theUkraine and others of the for
mer Lithuanian Empire as the bright
est period in the history’ of those 
peoples. It will be no overstatement 
to say that the Pax Lituana in Eastern 
Europe was one of the rare gleams in 
the darkness of absolutism and power 
politics, which characterized mediae
val Europe.
New Trend — Toward Cultural and 

Moral Values
In 1795 cruel Russian occupation of 

Lithuania set in; it lasted until 1915. 
All Russian efforts converged toward 
Russification and converting to the 
Orthodox faith. Lithuania regained 
her national independence in 1918, 
but she gave up the pretence of deci
sively influencing primarily on cultu
ral development according to the tra
dition of their national renaissance. 
They have given up the idea of restor
ing their Empire from the Baltic to 
the Black Sea, and instead they have 

. go tconscious of the role incumbent 
on a small nation — that of creating 
and developing their own culture and 
thus contributing to cultural achieve
ments of the lamily of European 
nations.

The efforts of the Lithuanian 
people toward this end were brutally 
interrupted by World War II and the 
consecutive occupations. However, 
the very fate of the Lithuanian peop.c 
is a European concern. It represents 
the warning voice of the world’s con
science that unmasks crude imperialis
tic acts under the guise of idealistic 
policies. When conscience ultimately 
becomes a determining factor in inter 
national relations, when the extermi
nation of the Lithuanian people is 
stopped, they will again join in the 
world co-operation as a useful and 
constructive factor in the region where 
the East and the West meet.

THE FACE OF. LITHUANIAN 
CULTURE

To appreciate Lithuanian culture, 
the geopolitical position of Lithuania 
should always be considered. Lithua
nia lies on the threshold separating 
the Germanic from the Slavic world. 
Large nations are her neighbours — 
the Russians, the Poles, and the Ger
mans — all three of whom influenced

■ the development of her culture. But 
despite this, Lithuanian culture pre
served its original character. Many a 
person is gravely mistaken when 
thinking Lithuanian culture a mere 
reflection of either Slavic or Germanic 
culture. In fact, Lithuanian culture 
is quite independent and in no way 
identical with either Slavic or Ger- adopting Russian culture there. How 
manic culture. It is very wonderful --- .-c;-..-1 .u:-
indeed that the small Lithuan:an 
nation managed to preserve the origi
nal character of its culture without 
falling into either of the great neigh
bourly cultural currents. This is due 
to Lithuania's historical course.

Lithuanian Culture Has Not Been
Handed Down by Neighbours

The never-ceasing assaults of the 
German Order of the Cross, the con
stant devastating of Lithuanian terri
tory, as well as slaughter and the 
burning down of villages were the 
reasons why Lithuania was always at 
war with the Germanic world. The 
German Order of the Cross, while 
taking the Gospel to Lithuania, was 
also a bearer of German culture, and

RECENTLY a panel of four former 
Soviet citizens — a worker, a fore
man, a plant manager and a Red 

r\rmy officer consented to answer 
all questions put to them by audiences 
in Detroit, Youngstown, New York 
and other cities. This new kind of 
quiz programme is being sponsored 
throughout the country by 'The Re
search Institute of America, Inc., 
which checked and confirmed the cre
dibility of its panel of four Russians. 
Under the direction of Ada Siegel, 
translator for these Russians, the fol
lowing vital testimony about Soviet 
life has already emerged.
A SOVIET WORKER:

Ivan Samilenko, 37, was working as 
a machine operator in a tank factory 
when the Germans came. Liberated 
from a Nazi labor camp by the Ameri
cans, he migrated to die U.S. in 1950 
with his wife and two children.

Q.: How much did you earn in the 
Soviet factory?

A.: About 350 roubles a month. 
After deductions I had about 240 left 
— §60 (£26-13-4) in your money, but 
in actual purchasing value §30 
(£13-6-8) would be closer to the facts.

Q.: What kind of deductions?
A.: Two and a half percent in gov

ernment taxes, two percent cultural 
taxes (which included medical ser
vices) and the special ten percent de- 
ductons for the fulfilment of the 
Five-Year Plans — a ‘‘voluntary’” loan 
to the government. Sometimes, to 
show your patriotism, you signed up 
for more. And there were always 
special "voluntary” deductions: for 
Communist China, even for the Ame
rican unemployed.

Q.: What is your so-called "work 
book”?

A.: The work book lists all a work
er’s movements from plant to plant 
or place to place, reports his political 
reliability, work efficiency, and any 
disciplinary actions taken against him.

Q.: What happens if you are late?
A.: If you are over 20 minutes late 

twice you are at once taken before the 
People’s Court. Minimum punish- 

I inent is forced labor on the job, which 
: innortc tint nprrflnt icever inc ocmiaii ainucs went, uui m ■ «■ v...

Lithuania they found not'hing worth means that 25 percent is deducted 
mentioning.* 4 from your wages for as long as six

The relations of the Lithuanians to months. In the first year after the 
,t.e very much the law was passed, some two-thirds of the 

Lithuania had been workers tn my plant were on a forced- 
Inmin.'il inn fnr a mil. ! hlbol basis.

the Russians were
same. It is true, 
under Russian domination for a con-j,al^r V?,?15* , ... ..
siderable period of time, and jt seems! . *iat Happens; H alter ten yeais, 
as though 3 million Lithuanians could for example, you re late a third time? 
have easily been drowned in Russian ---------------------------- “ "
culture. J‘

A.: Minimum punishment is six 
years at forced labor in jail or in a 
concentration camp. If a worker 
quits work 20 or Ž5 minutes early or 
comes back from lunch late, he can 
get a six-months sentence. And from 
the moment that I am sentenced, I 
lose all rank and any claim for health, 
pension or other benefits.

Q,.: Do women have to work?
A.: They are not forced to work, 

but almost every woman does work 
because her man can’t earn enough.

Q.: What is a worker’s typical meal?
A.: At home, usually potatoes, cab

bage, bread and — once in a while — 
herring. At the plant he is fed at his 
own expense. There are four dining 
rooms. The best is for the adminis
trative personnel and Party organiz
ers, whose food is excellent. In the 
second — for technical personnel — 
the food is not so plentiful or so well 
prepared, but it does boast a dessert, 
rhe third dining room is for the 
Stakhanovites (the pace-setters among 
the workers). The last is for the rank 
and file, who usually get a watery 
soup with potatoes and a vegetable 
oil, some porridge and bread.

Q.: What kind of housing does the 
worker get?

A.: In the cities, one room per 
family — no matter how large the 
family is. There is a common kit
chen, usually for two or more fami
lies, and a common toilet. In many 
areas the workers live in barracks or 
mud huts. We had no bathroom, but 
a sort of neighbouring bathhouse for 
everybody. Never heard of a refrigera
tor. We didn’t have a radio; just a 
loudspeaker for propaganda program
mes. Telephones arc for the higher- 
ups.

Q.: Is the average Russian worker 
satisfied or is he living on the promise 
of a better tomorrow?

A.: The Russian is a patient man, 
and well disciplined. Of course, we’re 
human and hope for a better to
morrow, but I doubt if many think it 
will come as long as the Bolshevik 
regime is in power. Most of the time 
we are just weary and afraid. We 
find it better to do our work, sleep, 
and think as little as possible. '

Q.t Why didn’t you protest against 
your conditions?

A.: Protest in the Soviet Union is 
called sabotage, with all that the ter
rible crime implies.

(To be continued)

... ......  But the Russians made a who won the struggle for Lithuanian I in Lithuania and with it Polish in- 
happy mistake: they wanted to Russia- independence and became the first fluence. I” —.... -
mzc the Lithuanians by making them leaders of independent Lithuania on I ’--------
abandon Catholicism and embrace the Į her path of culture. 
Russian church. 1 he struggle against 
Catholicism in Lithuania met with 
such fierce resistance and raised such 
a strong anti-Siavic spirit among the 
Lithuanians that all the attempts of 
the Russians to spread their culture 
among people fa.led. The Lithua
nians neither learned Russian nor 
bought Russian books, nor did they 
read Russian newspapers or send then- 
children to Russian schools. They 
preferred remaining uneducated — 
even illiterate — but Lithuanian. The 
influence of Russian culture is felt 
more distinctly among people of the 
Lithuanian prewar educated classes 
who could not help attending Russian 
grammar schools and universities and 

superficial this influence was is proved 
by the fact that no other institution 
but Russian schools and Russian uni
versities produced the bunch of men

I ituudw. In twenty years the towns 
11 became Lithuanian too which proves 

The prewar that Polish influence, though widely 
Lithuanian intelligentsia forgot nei-J spread, was nevertheless superficial, 
ther their native, language nor their i Moreover, the Poles made the same 
independent way of dunking, nor the mistake that th Germans and Rus- 
affairs of their nation. On the con- sians had made: grabbing Vilnius 
trary, they fought for them and sue-1 (Vilna, Wilno) they incited the Lith- 
ceedcd. It is characteristic that not a uanians against themselves politically, 
single school for Lithuanians taught Ail the Lithuanian nation was deeply 
Russian in Lithuania during the in- disgusted. / " '* ~c —
dependent period. Therefore, in only no di
spue of their violence and wilful ef
forts to Russianize the Lithuanians, 
Lithuanian culture remained un
touched in its very core. That little 
of its outer surface that had been in
jured, has been mended and purified 
during the 20 years of independent 
life. Thus, Russian influence on 
Lithuanian culture is as significant 
as German.

The cultural expansion, felt most 
in Lithuania, is that of the Poles. The 
baptism of Lithuania by Polish priests 
(1387) and the political Union of

. r\s a sign of protest, not 
only no diplomatic and economic rela
tions with Poland were upheld but 
even every cultural connection was 
broken off. The seizure of Vilnius 
was a great forfeit of cultural expan
sion on the part of the Poles.

In this manner historical fate itself 
saved Lithuanian culture from not
able foreign influence and preserved 
its originality.
What Then is Peculiar to Lithuanian 

Culture t
The first striking feature of Lithua

nian culture is the precedence of idea

•Maybe, that is the chief reason why the 
Lithuanians managed to resist repeated Ger
man enticements and threats for three years 
of occupation (1941-1944) and to boycott first 
the invitation and then the compulsion to 
join the SS or the German army. Of all the 
occupied countries only Lithuania had no 
SS legion or division. The several hundred 
youths who were seized in streets or at 
cinemas and then made to join by keeping 
them without food or water for some days 
did not form a Lithuanian SS unit but were 
dispersed among German formations. Even 
those who were made to join the Flak (Ger
man anti-aircraft unit) were not kept in 
groups because the Germans did not trust 
the Lithuanians.

Lublin widely opened the gates to oyer form. The Lithuanians are not 
Polish culture which penetrated thci ike the Greeks creators of a culture

... .  . 1_______1. . T .. 1.   1.   1 _. . 1 . F l>^>' nrri t z-v oil t Vio ♦country through the church and pub
lic institutions as well as through the 
relations between the nobility of the 
respective states. It left rather nume
rous traces but was not only unable 
to stifle the originality of Lithuanian 
culture but even too weak to injure it, 
the influence of Polish culture re
stricting itself to the nobility and 
townspeople. The common people 
were not influenced by it, and the vil
lage remained unchanged as before. 
But the nobility disappeared long ago

of form. They are averse to all that 
is glaring and painful to the eye. In 
the world of colour we meet neither 
pietistic colourfulncss nor painful 
combinations. All is modest but 
tasteful. "The Lithuanian country
men,” says the great French geograph
er E. Rečius, “show the greatest dis
tinction from the Poles in the plain
ness of their clothes: they avoid glar
ing colours, smartly cut garments and 
glittering finery.

(To be continued)
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UŪSU PASTOGE
IŠ MUŠI BUITIES

PASKUTINES NAUJIENOS

Sektinas pavyzdys
Du jauni Cowros stovyklos lietuviu

kai — broliai J a r a s i a i per “M.P.” 
redakciją atsiuntė Tautos Fondui £1 
auką. Savo mokyklinio amžiaus lai
ške jie rašo: "Prašome nesistebėti, kad 
taip mažai siunčiame. Mudu su bro
liu dar mokomės ir tik vieną dieną, 
kuri buvo laisva nuo mokyklos, mums 
pavyko pritapti prie moterį), važiuo
jančių burokų kaupti. Čia aukojame 
trečdalį viso tos dienos savo uždarbio. 
Cowroje yra 14 lietuvių mokinių. 
Vieną dieną mes buvome visi pasiryžę 
važiuoti dirbti, kad savo uždarbį 
paaukotume Tautos Fondui. Tačiau 
mūstj neleido, ir mes buvome labai 
nusiminę. Dabar gi mes su draugais 
— Algiu Laukaičiu ir Edvardu Lasai-

.SAVI PAS
Šis šūkis savu laiku buvo aktualus, 

Lietuvoje, kai lietuviai prekybininkai 
norėjo pradėti dirbti savystoviuosc 
prekybos versluose ir kovojo su svetim
taučių monopoliu šioj srity.

Šiuos žodžius man ir dabar ištarė 
mano bičiulis, kai aš jo paklausiau, 
kur man rasti geresnę foto studiją savo 
nuotraukai padaryti.

—Eik pas saviškį, — toliau aiškino 
mano bičiulis. — Juk čia, Sydnėjuj, 
lietuvis turi savo foto studiją ir gerai 
dirba. Aplankyk jį ir nenusivilsi.

(Šia pačia proga jis išsitraukė iš ki
šenės užrašų knygutę ir padavė man 
adresą: “Algis Ž a 1 i ū n a s, 75a En- 
inore Rd., Enmore, NSW, Tel: 
LA4476.

Padėkojęs, sėdau į traukinį ir išli
pau Newtown’o stotyje, Sydnėjuje. 
Netoliese susiradau ir nurodytą namą. 
Vitrina dar tuščia, bet naujai atre
montuota. Paspaudžiau skambutį, 
atsidarė durys ir įėjau į studijos vidų. 
Pirmoji ptaalpa nedidelė, kur būsian
ti įrengta foto reikmenų parduotuvė 
ir klijentų. laukiamasis. Foto studi
jos kambarys erdvus, naujai išdažytas 
ir primena menininko ateljė.

— Noriu pasidaryti nuotrauką, — 
aiškinu p. žaliūnui, kuris į mane 
klausiamu žvilgsniu žiūri.

— Mielai, tik nežinau, ar šiandieną 
jūs galėsite palaukti, o gal atvyksite 
kitą dieną. Prieš jus yra užsisakius 
viena lietuvaitė.

—Bet gi jūs gal greitai jos nuotrauką 
padarysite? — teiraujuosi.

— O ne. Norint gerai padaryti, 
sugaištama ir’laiko.

Suskamba skambutis. Ateina lauk
toji klijentė. Susipažįstam. P. Žali Ci
nas mane nuveda pas tėvelius į salioną 
ir prašo palaukti. Čia aš ir sužinau, 
kaip mūsų tautietis įsigijo šią foto!

Knygų leidyklos
Kadaise veikusi Vokietijoj lietuviš

koji knygų leidykla "Gabija”, kuri 
savu laiku išleido daug vertingi} ir 
kitų lietuviškų spausdintų tremtyje, 
dabar persikėle į Ameriką ir tęsia savo 
darbų toliau. Ji įkūrė Amerikoj vad. 
Lietuvių Spaudos Centrą ir pasirinko 
tikslu-aprūpinti viso pasaulio lietuvius 
tremtinius lietuviškomis knygomis.

Nesenai ji išleido J. K r u m i n o 
romaną "Naktis viršum širdies” ir V. 
Pietario ' "Lapės Pasaka”. Ateityje 
“Gabija” yra numačiusi išleisti visų 
eilę Lietuvos klasikų kūrinių. Be to, 
"Gabija” pradeda leisti literatūros 
žurnalą, kurį redaguoja rašyt. St. 
Zobarskas. Visas informaci- 

' jas dėl knygų ir žurnalo prenumeratos 
galima gauti rašant tiesiai šiuo adre
su: “Gabija", 340 Union Ave., Brook
lyn 11, N.Y, USA.

«Rūta, neseniai Kanadoje įsikūrusi 
lietuviškoms knygoms leisti leidykla, 
ruošiasi išleisti serijų lietuviškų.knygų 
“Prošvaisčių” vardu. Pirmasis šios 
serijos leidinys būsiąs V. Tamulaičio 
apysaka "Raguvos malūnininkas”, 
vaizduojanti 1863 metų sukilimą. 

čiu — drožinėjamę lietuviškus kryžius 
ir koplytėles. Jei juos ruošiamoj dar
belių parodėlėj pasiseks parduoti, tai 
viską paaukosiu! Tautos Fondui.”

Su pagarba
Irvis ir Brunonas J ar ašiai

Ši jaunųjų Jarašių auka yra tikrai 
pasigėrėtinas pavyzdys. Ir iš viso p.p. 
Jarašių šeima Cowroje yra sąmoninga 
ir veikli. Ponia Jarašienė yra nuola
tinė “M.P.” bendradarbė, rašanti 
korespondencijas ir prozos dalykus. Ji 
taip pat vadovauja Cowros lietuvių 
sekmadieninei mokyklai, kurioje su 
pasisekimu auklėjami ir mokomi lie
tuviai vaikučiai.

Redakcija

SAVUOSIUS .
'studiją. Beveik visus studijai reika
lingus reikmenis jis atsivežė iš Vokie
tijos. Foto labaratorija, kurią šia pro
ga pamačiau, yra moderni ir verta 
dėmesio. Čia stovi moderniausi kopi
javimo, didinimo ir kiti paratai, ku
rie įrengti su dideliu kruopštumu. 
Studijos patalpos nuomojamos, bet už 
vietą dar reikėję sumokėti nemaža 
“kišenpinigių”, kaip Australijoj įpra
sta. Ir patalpos, ir butas buvę labai 
apleisti, kuriuos savom jėgom atnau
jinę. Abu Žaliūnai (tėvas ir sūnus) 
dabar dar dirba automobilių fabrike, 
nes dar turi sutartį. Ba’gę ją, atsėdė
sią tik foto studijos darbams ir foto 
reikmenų prekybai. Klijentų jau ir 
dabar netrūkstą. Nors pelnas ir nesąs 
didelis, bet pragyventi esą būsią gali
ma. Pavarčiau nuotraukas, kurių dai 
klijentai neatsiėmė: jos gražiai ir me
niškai padarytos.

Greitai ateina ir manę eilė- Matau, 
kad tautietis rūpestingai mane paso
dina ir ruošiasi fotografuoti. Šia 
proga dar kalbamės dėl apšvietimo ir 
kitų fotografavimo reikalų. Mane 
įdomauja visos smulkmenos, nes juk 
džiugu, kai matai, kad mūsų tau tie- 
čiaf vienas po kito griebiasi savysto- 
vių verslų.

Paklaustas, ar gauna užtenkamai 
medžiagų, p. Žaliūnas nesiskundžia: 
gaunąs kiek reikia, nor kartais tos ar 
kitos smulkmenos reikią ir palaukti. 
Jis paaiškina man, kad šio amato iš
mokęs Vokietijoj, kur gyvenant stovy
klose buvę užtenkamai laiko.

Jaunasis Žaliūnas dėl ateities taip 
pat nenusimena. Klijentūros būsią 
pakankamai, o kiekvienas savystovus 
verslas esąs visada pelningesnis, nei 
darbdavio duodamas atlyginimas.

P. P i l k a l n i s

A.L.Bcndruomcnčs Sydnėjaus Apy
linkės Valdyba kviečia visus lietuvius, 
gyvenančius Sydnėjuj ir jo apylinkėse 
į Lietuvių Bendruomenės susirinkimą 
š.m. gegužės mėn. 20 dieną 12 vai. 
Camperdown, Missenden Rd., parapi
jos salėje prie St. Josephs bažnyčios.

Susirinkime bus visiems lietuviams 
svarbūs pranešimai. Kiekvieno inte
resas šiame susirinkime dalyvauti.

A.L.Bendruomenės Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba

RUOŠIAMAS ĮDOMUS LIETUVIŲ 
VAKARAS

š.m. gegužes mėn. 27 d. 6 vai. vakaro 
Paddington Town Hall 
salėse. Į Paddington Town Hali rei
kia vykti iš Sydnėjaus Centrinės sto
ties šiais tramvajais: Bondi Junction, 
Bondi Beach arba North Bondi. 
Tramvajaus bilietai perkami dviems 
sekcijoms.

Bus įdomus laiko praleidimas jau
nam ir senam ir proga susitikti pažį
stamus.

A.L.Bendruomenes Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba

Plaukiojus “Voice of
A m e r i c a”

JAV baigia įrengti didelio galingu
mo radijo stotį viename laive. &is 
plaukiojantis radio siųstuvas įgalins 
perduoti propogandą už Geležinės 
Uždangos iš tokių punktų, kuriuose 
žemės siųstuvai negali būti įruošti.

Manoma, kad plaukiojus “Voice of 
America” radijo siųstuvas galės iš
vengti komunistų trugdymų, kurie pa
leidžia birbančias mašinas, slopinan
čias amerikiečių atsišaukimus, skiria
mus sovietų pavergtoms tautoms.

Taip pat baigiami produkuoti pi
gūs radijo su stipriais priimtuvais, ku
rie numatomi parašiutais mėtyti už 
Geležinės Uždangos.

S ą j u n g i n i n k a i v ė l 
žengia pirmyn.

Nepavykus komunistų pavasario 
ofenzyvai Korėjoje, sąjungininkų ar
mijos vėl žengia į priekį. Keliuose 
punktuose vėl pasiekta 38 paralelė, o 
vakarinėje pusiasalio dalyje ji jau per
žengta. Priešas rodo labai silpną pasi
priešinimą.

Bandė a t m o i n ę b o" m b ą 
šiomis dienomis amerikiečiai Ra

miojo Vandenyno Maršalio salose 
darė atominės bombos bandymus. Iki 
šiol apie bandymų rezultatus jokių 
oficialių pareiškimų Amerikos vyriau
sybė nėra padariusi.

Pagerino sąlygas 
anglų kariams

Didž. Britanija padidino algas ir 
sudarė geresnes sąlygas savo karei
viams. Tuo būdu rekrūtų skaičius 
pasiekė 24.618 vyrų — du kartu dau
giau nei praeitais metais per tą patį 
menesių skaičių.

Laukiamas pasilinksminimas
Sydnėjaus lietuvių visuomene jau 

senai, turėjo pasilinksminimą. Po sa
vaites darbų juk malonu būna susi
rinkti draugėn, pasišokti, susitikti 
pažįstamų ir pasišnekučiuoti. Todėl 
“Mūsų Pastogės” redakcijos atstovas 
atsilankė į Sydnėjaus Apylinkės Val-

PRANEŠIMAS
Melbourne susidarė iniciatorių 

grupė, kuri greitu laikti numato su
šaukti Melbourne ir apylinkės lietu
vių inžinierių, architektų ir technikų 
susirinkimą-suvažiavimą. Ten bus 
aptarta inžinieriams rūpimi klausimai 
ir pasitarta dėl inžinierių sąjungos 
steigimo reikalų. Visi Victorijos val
stijoje gyveną lietuviai inžinieriai, 
technikai ir architektai prašomi regis
truotis pas arch. K. M i e 1 d a ž j 
adresu: 47 Napier Str., Witzroy, Vic.

Sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį,

Birutę K i rly tę 
ir

Gyd. E. Žilinską 
sveikina ir linki giedrios ateities 

bei greito grįžimo Tėvynėn. 
Petras Pilka-Pilkalnis.

PADĖKA
Mieliems tautiečiams p.p. Halinai 

ir Leonardui KARVELIAMS, sumo
kėjusiems solidarumo mokestį už išti
sus 1951 metus ir paaukojusiems Tau
tos Fondui, Diepholzo Gimnazijai ir 
ligoniams Vokietijoje po 1 svarą, Apy
linkės Valdyba reiškia nuoširdžią pa
dėką.

A.L.B-nės
Sydnėjaus Apylinkes Valdyba

ijiiiiiiiiiiiimimiuiniiiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimniiiiiiiiiiiiiii. ’-

= Nuo š.m. balandžio men. 30 d. 3 Regent St., Redfern = 
= (4 min. nuo Redfern geležinkelio stoties ir 6 min. nuo Sydnėjaus =
= Central stoties) pradėjo veikti australiškai-lietuviška = 
= maisto produktų =
= KRAUTUVĖ |
= Galima gauti įvairių europėjiškų prekių. Savaitgalyje lietuviškos = 
= šaltienos. . ; . . -

Maloniai kviečiu savo tautiečius atsilankyti. • E
= M. C i b u I s k i e n ė =
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Anthony Bauze, 5 Hampden St, Hurlatone Park, Sydney. N.S.W.

Pakeltas i pilnus 
generolus

Amerikos prezidento Trumano įsa
kymu, gen. MacArthūro vietininkui 
Korėjoje gen. leitenantui Ridgway 
buvo suteiktas pilno generolo laipsnis. 
Prezidento pareiškimas

Demokratų partijos susirinkime 
Vašingtone prez. Trumanas pasakė 
kalbą, kurioje, tarpe kita ko, pareiškė, 
kad jeigu ir įvyktų taika Korėjoje, tai 
tas dar vistiek nesumažintų pasaulinio 
karo pavojaus. Amerika turinti būti 
pasiruošusi dar apie 2 metu nešti eko
nominių suvaržymų ir aukštų mokes
čių naštą, kad tuo būdu pasidarytų 
pajėgi atsispirti Kremliaus planams. 
Jeigu gj karas nekilsiąs 3 metus, tai 
Amerikos gyvenime būsią pradėta 
lengvinti ekonominio gyvenimo kon
trolės varžtai.
A n t i k o m u įi i s t i n ė 
s a v a n o r i ų armija

Kaip žinome iš ankstesnių Korėjos 
pranešimų, komunistai Sibire mankš
tina gana didelę vad. savanorių armi
ją, kuri greitu laiku būsianti pasiusta 
į Korėjos frontą prieš sąjungininkus. 
Toje armijoje • be “rusų savanorių”, 
dar esą čekų, bulgarų ir net buv. ja
ponų belaisvių daliniai.

Vakariečių sluogniuose paskutinė
mis dienomis taip pat yra pareiškimų, 
kuriuose siūloma steigti sąjunginin
kams palankią savanorių armiją ir ją 
siųsti į Korėją prieš komunistus.

Amerikos pasiuntinys Siame p. F. 
Stauton padarė UNO įstaigoms oficia
lų pasiūlymą, kad būtų imtasi inicia
tyvos visame laisvame pasauly steigti 
tokių savanorių verbavimo punktus, 
kuriuose būtų sudaryta rimta savano
rių armija Korėjai. Pagal jį, visos 
Azijos tautos turinčios būti kuo sku
biausiai įjungtos į Pacifico paktą.

dybą, norėdamas gauti kaikurių infor
macijų dėl ruošiamo š.m. gegužės 
mėn. 27 d. vakaro Paddington Town 
Flail salėse. Buvo įdomu sužinoti, ar 
tame vakare bus tik šokiai, ar ir me
ninė dalis.

Radus tik vieną valdybos narį, ne
buvo galima iškvosti visų smulkmenų 
dėl būsimo vakaro, nes jis buvo gana 
atsargus ir šykštus savo informacijo
mis. Nežiūrint tokio užsipyrimo, ta
čiau vis dėlto sužinota, kad minėtam 
vakarui labai stropiai ruošimąsi, ku
riame bus plati meninė, dalis, o svar
biausia — yra rengiama visuomenei 
kažkokia nepaprasta staigmena.

Atsisveikinant, Apylinkės Valdybos 
atstovas dar kartą priminė, kad vaka
ras įvyks lygiai 6 vai. vakare ir rengė
jams, esą, būtų labai malonu, kad 
publika nesivėluotu.

A.K.

INŽINIERIŲ DĖMESIUI
Mano nuomone, yra gyvo reikalo 

įsteigti Australijoj lietuvių inžinierių 
draugiją. Labai prašau visus collčgas 
inžinierius tuo reikalu pasisakyti. 
Daugumai pasisakius teigiamai, bus 
imtasi iniciatyvos sušaukti lietuvii} 
inžinierių suvažiavimą.

Savo nuomonę, nurodant adresą, 
prašome siųsti — B. D a u k u s, 12 
Haven St., Merrylands, Sydney, NSW.

B. Daukus
l*Argentinos konsulas ieško rimtos 

tarnaitės. Siūloma geras atlyginimas 
ir nesunkios darbo sąlygos. Pageidau
jant duodama ir butas. Kreiptis į 
Argentinos konsulatą adresu: 52-54 
Phillip St., City, Sydney.

★Pranešama, kad pas p. A. Baužą 
yra atsiųstas laiškas p. Zen. Sidaravi
čiaus vardu. Pastarasis prašomas pra
nešti savo adresą.
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