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Sveiki, sulaukė Sv. Velyku 1
VeĮyAu Prisikėlimas. Įv auksą, tada išslysta gyvenimo vairas; 

iš jo rankų. Dabartis kenčia daug dau- i 
giau, negu mes patys pergyvename ir 
matome, ją slegia nerami sąžinė. Nerami 
sąžinė dėl prasikaltimų nerami sąžinė 
kad apleido Dievą ir užmiršo maldos 
žodžius. “Nerami sąžinė kalba ir tada, 
nors visos kalbos išmirtų”, sago Šek
spyras.

Krikščionybė nėra pesimistė. Ji pas
tebi pasaulio istorijoj ne vien tik tamsių 
dienų, nusikaltėlių kronikas, karų laukus, - 
-bet taip pat mato ji daug gero ir pozity
vaus, didžių sielų srovę; ji tvirtai tiki į 
tiesos ir gėrio pergalės triumfą. Pas
aulis nėra a piktos dvasios darbas, bet 
Dievo kūrinys. Jei Dievas sutvėrė žmogų 
pasaulio valdovu suteikė jam pilną 
laisvę, kurioje atsiranda galimumai taip 
gi ir paklysti. Klaidos ir kančios moko 
žmogų, veda i atgailą, į apsivaldyma. Tuo 
žvilgsniu krikščionybės religija yra tvir- 
čiausio optimizmo religija.

Krikščionybė nėra kas nors mistiško, 
sentimentališko, neaiškiai rationalizuotų 
dėspiu ir tiesų suma. Krikščionybė yra 
pasaulio veido perkeitimas ir atnaujini
mas. Šitas perkeitimas yra suprantamas 
visapusiškai t.y. kosmine, personaline, 
empirine, rationaline, irationaline ir 
universaline prasme. Krikščionybė nėra' 
klajojimas nežinioje, bet būdama visų 
antitezių, tezių ir sintezių junginys yra ; 
ne tik proto pažinimas bet ir tikėjimas į 
ir išpažinimas, širdies, sąžinės ir paži-1 
nimo aktas, aktas visų mūsų prigimties! 
galių,'visų patirties formų ir lyčių, aktąs 
visos mūsų būtybės — absoliutinės reli
ginės mūsų, patirties prasmė. Šitokia 
būdama krikščionybė yra, kūrinijos 
žmogaus ir žmonijos atnaujintoja, arba 
musų kūrybos jėgų ir žmogiškos gyyatos 
atskleidimas plotyje, gylyje religija am
žino gyvenimo, amžino atsinaujinimo,1 
amžino veiklumo ir amžinos kūrybos, ! 
amžinas dalyvavimas amžinoje dieviškoje l 
kūryboje ir tuo.paėiu kosminė bei univer-i 
salinė galutinė gyvybės pergalė pries 
mirtį, amžinoji buities pergalė .prieš 
nebūti.

Laimingas ir turiningas . žmogaus j 
gyvenimas neįsivaizduojamas be Kris
taus ir Jo mokslo. Dostojevskis, jaut
riausiai suprato nuolatinę žmogaus kovą: 
tarp kūno ir dvasios, tarp demono ir 
šventumo, jo kelia iš nuodėmės į malone, 
iš nupuolimo į išganymą, iš kančios 1. 
nusivylimą. Jo supratimu, žmogus sub
ręsta Kristuje. Be Jo gyvenimas pra
randa savo žavuma ir prasmę. “Moky
tojas, kuris tyčiojasi su vaikais iš Dievo 
ir iš jų lopšio t— yra mūsų. Advokatas, 
kuris gina nusikaltėlį, kaip nusikaltimo 
auka . . . yra musų. Mokyklos,jaunimas, 
kuris nužudo ūkininką, sadizmui paten
kinti — yra mūsų. Mūsų yra nusikal
tėliai, bedieviai žmogžudžiai. Tauta yra 
apsvaigusi, moterys — giltos, bažnyčios 
tuščios." — “Greit uždarykite bažnyčias, 
sunaikinkite tikėjimą, sugriaukite mo
terystę ir imkite peilį.' Jo tauta tą 
pranašystę stachanovietiškai išpildė, 
"Dievo ir Kristaus neigėjai", “niekad 
nepagalvojo, kaip greitai sunaikins žmo
guje idealų likučius: meilę ir grožj, kaip 
staiga gyvenimas nuriedės į purvą, į 
ašaras . . . Kristus tik dėl to yra atėjęs 
į pasaulį, kad žmogaus prigimtį ir dvasią 
palaistytų tvirtumo ir meilės balzamu. ."

Ar šiandieninė žmoniją suras Kristų? 
Tikriau pasakius ai; žmonija įstengs 
Kristų iš istorinių knygų perkelti į'gy
venamos tikrovės realybę? Jeigu ji tai 
įstengs padaryti, tai tada žmonija 
suprasį kad dešimtyje Dievo išakymu yra 
•daugiau .pasakyta, nei valstybių konsti
tucijose, įstatymų rinkiniuose ir iškil
mingose chartose. Tada ji suras tikra 
kelią į absoliučią egzistenciją, į pirma
pradiškos kūrybos versmes ir žemės 
veido atnaujinimą. Šiandien žmogus turi 
pasirinkti: AR JIS TAMPA KRISTAUS 
IR DIEVO BENDRADARBIU AR 
NUEINA TARNAUTI DIDŽIAJAM 
NIHILISTUI IR DESTRUKT URIU1 
— INKVIZITORIUI. Pirmuoju atveju 
jis keliaus prie kūrybos ir istorijos ato
mazgos, prie naujo dangaus ir naujos 
žemės, kada bus ištartas didysis pasaulio 
kūrybos AMEN; antruoju — jis iškels 
baisnji brolžudystės ginklą už savo ir 
mūsų planetos nuteriojimą.

BR. ZUMERIS '

Pro mano langą Prisikėlimas 
Pasaulio viltį didingai skelbia. 
Apsiaubė širdį varpų gaudimas, 
Visus nykybės aidus nustelbę. 
Pro mano langą pasaulio lytys 
Iš tolo spindi kaip šviesūs bokštai, 
Ir vienu žvilgsniu ir vienu mostu 
Be kraštę buitį drauge sublokštai.

Putinas.
Velykų varpų gaudimas skelbia pasau

liui Prisikėlimą. Skelbia, didį prisikėlmą 
iš mirties į gyvenimą; skelbia atšijau- 
ninimą, atgimimą, atsinaujinimą; skelbia 
didžiąją gyvenimo viltį — galutinį mir
ties pralaimėjimą, ir naujo gyvenimo 
amžinaji triumfą.

Bet ar pasaulis girdi šitą nepaprastą 
atsitikimą? Taip. Pasaulis girdėjo^ kad 
kažkas atsitiko prieš 2000m. ir kad tarn 
nepaprastam atsitikimui šiandien gaudžia 
vaypai. Šitas varpų gaudimas siekia 
šiandieninio žmogaus ausį, bet nesiekia 
jo vidaus. Šiandieninį žmogų sukriačia 
pavojaus sirenų kaukimas ir skubančių 
gaisrinikų signalai, bet jis ramus ir abe
jingas pasilieka varpų' gaudimui. Pvo- 
jaus signalai paliečia ji pati; paliečia 
jo aplinką; paliečia jo turtą ir gyvenimo 
viltį. Velykų varpai skambe istoriniai 
atsitikimui, skamba tiktai žmogaus 
Ida ūsai, bet ne jo gyvenimui, ir ne jo 
gyvenimo prasmei.

Dabar kyla klausimas, kodėl Velykų 
prisikėlimas tapo ne gyvenimas, bet cik 
istorinio įvykio Bažnytinis paminėjimas? 
Tam yra olėtas priežasčių. Viena iš jų 
yra—tai tragiškas žmonijos atsisakyma 
ieškoti kelių prie absoliuČio gėrio ir tie
sos. Išviduramžių dvasinio gyvenimo 
erdvės žmogus pėrė jo į renesansą, iš 
renesanso į švietimo laikus, iš švietimo 
laikų perėjo į romantiką.

Kitais žodžiais tariant iš • vidu
ramžių aukštybių nusileido į žemę chao
tiškų, titaniškų ir tamsių gamtos gai
valų apvaldymą sukurdamas ištisą 
sąmonės aiškumo, proto, formos, esmės 
ir apipavidalinimo Kultą Tačiau ir šiuo 
keliu eidamas nesurado absoliutės laimės 
ir nepasiekė pilnutės pergalės. To pasė
koje jis vėl metasi į' kitą kraštuti
numą: iš kraštutinio sensualizmo 
ir aristokratinio rationalizmo pasileidžia 
į neribotą aktyvizmą. Pradeda kurti 
milžinišką pasaulį aprėpianti ūkini kapi
talizmo aparata; realizuoja kolosaiinius 
industrijos planus nusausina pelkes ir 
visą žemės amuoli apjungia viena did
žiule ūkine sistema. Žmogus pralobę' ir 
tapo kapitalistu. Pralobimas suardė 
ūkineės politinės, socialinės ir kultūrinės 
pusiausvyros sistemą. Dabar atėjo galu
tinio savo darbo vaisiais nusivylimo 
valanda. Siekdamas laimės ir gėrio 
pasiekė savo darbų ir pastangų tra
gediją. Vietoje atbaigtos amžinų pavi
dalų saukėtos laimės tėvynės antikines 
Helados, priėjo niekio šlaita—nihilizmo 
pakalnę. Jeigu Dantė savo “Dieviškoje 
Komedijoje” kalbėjo išeidamas iš šven
tųjų bendruomenės ir gyvenimo nuo
vokos, tai dabar Nietzche paskelbęs 
Dievo mirtį šuktelėjo į begalinę visatos 
ordvž. Tačiau jo balsas lingo neaprė
piamoje tuštumoje. . . .

Dar pasaulis nenori suprasti, kad 
Archimedo taškas yra Dievas, kad krik
ščionybėj žmogus ramina aistras ir tobu
lina dvasią. Instinktas ir prigimtis kir
šina vieną prieš kitą. Kas seka jų 
užgaidas, įsiliepsnoja kova. “Video mc- 
liora proboque, deteriora sequor”, • sako 
Ovidius. “Matau gėri ir pripažystu, 
bet seku blogį.” Arba Novalis: “Nuo- 
dėmėyra vienintelė blogybė pasaulyj. 
Visos nelaimės gimsta iš jos. Kas nuo
dėme, supranta, tas supranta dorybę ir 
save, krikščionybę ir pasaulį.” Prancūzų 
filosofas ir matematikas Paskalis knygoj 
“Penseer sur la religien” rašo: “Kuomet 
katalikų mokslas man išaiškino apie 
pirmųjų tėvų nupuolimą, aš praregėjau 
aiškiai matydamas visur jos realumą. 
Visas pasaulis kalba apie prarastą Dievą 
ir puolusią prigimti.” Visos tos mintys 
nėra paimtos iš šv. Rašto ir teologijos 
knygų, bet jas išreiškia mokslininkų ir 
literatų sąžinė. Jei netikime jų tvirtini
mams, tai imkime faktus iš istorijos. 
Štai išlepę ir išsigimę sevonės graikai 
iaskutinius savo dvasios likučius suded; 
ant Erotikos deivės aukuro, štai karingi 
senovės romėnai, ištvirkėliai ir tironai 
ciesoriai: Tiberius, Klaudijus, garsusis 
Kaligula: “O kad visos jūsų galvos 
kabotų ant vieno kaklo.” Nėronas, 
padegęs Romos miestą, skambina kank
lėmis ir deklamuoja savo eiles. X amžius 
taip vadinamas saeculum obscųrum —

karalius Huno iš Burgundijos ir Mąrozia, 
garsingiausia pora viduramžyj. žiūrė
kime — didingi renesanso laikai, atgi
musi senovės kultūra kartu atnešė ir pa
goniškas orgijas: štai Aleksandras VI, 
Cesaris ir Lukrecija Borgia, genijai us' 
plėšikas Osmanen, apie kurį sakydavo: | 
kur koją jis padeda, žolė daugiau ne
beauga, O reformacijos karai, jų vadai 
'Henrikas VIII ir Elžbieta, Prancūzų 
karalius Liudvikas XIV, liuksusinis 
ištvirkėlis su turtingu Versaliu. Toliau 
karai, revoliucijos, karai, revoliucijos.

XIX-jame krikščioniškosios eros am
žiuje kilo nepaprastų reiškinių. Prasi
dėjo visuomeniniai, vadinami soeiali- 
tiniai sąjūdžiai, kurie išpažino ir priėmė 
dialektinį ir istorinį materializmą, kaip 
naują visuomenės gyvenimo filosofiją, 
kuri buvo atsirėmusi į vulgarų tradicinį 
materializmą ir spekulatyvines Čh. Dar- 
wino evoliucionizmo teorijas. Ši filoso
fija, pretenduodama atstovauti paskutinį 
mokslo žodį, mokslo vardu, atmetė 
idealistinį pasaulio supratimą, idealistinę 
etiką, atmetė bet kokus Visatos Są
monės ir bet kokių dvasinių fenomenų 
ošimą, vieninteliai materijos fenomeną 
pripažindama, kaip Visatos substanciją. 
Iš tos materijos mechaniškų procesų 
pagalba, išsivysčiusi gyvybė kuri savo 
ruožtu esanti ne kas kita, kaip tobulybės 
pasiekus materija, o žmogaus asmenyje 
“mintijanti materija”. Remdamiesi vul
gariu gamtos evoliucijos supratimu, šitie! 
sąjūdžiai pateisino ir iškėlė revoliucijos' 
teorijas, taigi neapykantos, keršto ir 
smurto mokslą diametraliai priešingų 

| krikščioniškajai ir humanistinei mūsų 
i pasaulio tradicijai. Ir jiems pavyko su
duoti sunkių-sm,ūgių religijos autoritetui

■ ir išgriauti etinio žmonių gyvenimo pa
grindus, vietoj to paliekant tuštumą, ir

' tuo būdu sukelti didžiąją civilizuotojo 
pasaulio dvasios krizę.

Mes patys esame šitos tragedijos liu
dininkai ir betarpiški jos dalininkai, 
kurie pralenkė pirmapradiškus gyvatos 
šaltinius ir nepasiekę dieviško gyvenimo 
viršūnės pasileido kopti į griovimo, 
ardymo mirties ir nužmoginimo viršūnę. 
Tai moderniosios žmonijos gyvenimo 
kelias. Ji skaudžiai paklydo kraštuti
numu vieškeliuose ir painiame istorijos 
bei būties labirinte. Visas moderniosios 
žmonijos gyvenimo lapas yra atžymėtas 
Dantės pragaro užrašu: Lasciate ' ogni 
speranza voi chentrate — palikite visa 
viltį jūs kurie čia įenate. Šito atsakymo 
išvadoje daugelis šviežių mūsų ' dieni] 
protų pasisiūlė surasti laimingą išeities 
takelį į nelaimingai pamesta tikrąjį vię- 

' skeli. Siūloma dešimtys įvairių būdų. 
' Viena po kitos iškyla naujos filosofines 
sistemos, kurios siūlo įvairias pagalbos 

' premones ir nąujausus dvasinio žmoni- 
j jos negalavimo gydymo receptus. 
Įvairių Idealistinių, rationalistinių, 
ateistinių, empiristinlų, teistinių, feno-- 
menologistinių, materialistinių,- voliun
taristinių, ėgsistencialįstinių, intuistinių, 
ir kt. pasiūlymų eilėje išeina du žymus 
mūsų amžiaus istorikai anglas A. J. 
Toynbee ir prancūzas R. Grousset, kurie 
sako, kad vieno dalyko klaikiame debar- 
tiniame žmonijos labirinte dažniausia 
pasigendame — tai Kristaus. Pastarasis 
mokslininkas savo paminkliniame veikale 
“Istorijos balansas” nurodo, kad mūsų 
laikais žmonija turi visko pakankamai, 
bet jai trūksta vieno vienintelio dalyko 
~gyvojo Kristaus ir Jo gyvojo gyve
nimo pavyzdžio mūsų gyvenime.

Kristaus prisikėlimas iš numirusių 
' nėra prieš du tūkstančius metų įvykęs, 
mūsų epochos atsitikimas, bet yra mūsų 

i tikrovei nepamainomas gyvasis mūsų 
i pačių prisikėlimas ir gyvasis mūsų atsi
naujinimo, absoliutinio, gyvenimo, vilties 
ir aukštesnės dievišos mūsų egzistenci
jos realus pagrindas ir laidas.

Krikščionybė į gyvenimą žiūri su tam 
tikru atsargumu. Ji mato žmogaus 
tragedijos ir netobulybės . ribas. Ji 
supranta jo skaudžias žaizdas ir uoliai 
gydo jas dieviškais vaistais. Jei Rousseau 
ir “jo pasekėjai mano, kad žmogus esąs 
iš esmės geras, reika jį'tik sugrąžinti į 
gamtos ir laisvės mokyklą, jei kiti mano, 
kad žmogus gali save surasti žemės gėry
bėse ir smoguose, o dangų palikti-an
gelams ir paukščiams, jei kiti visas viltis 
deda į mokslą, techniką, socialinį ir 
ekonominį sušiorganizavimą, — tai krik
ščionybė jų klaidingas teorijas atmeta, 
nes tas klaidas žmonija turi skaudžiai 
atpirkti. .Kuomet gyvenimas atitolsta 
nuo Kristates principų, kuomet į bažny
čias žiūrima, kaip į meno muziejus, kuo
met žmogus iškeičia juodoj biržoj meilę

Kas nebegali juoktis, to gyvenimas 
prarado visą džiaugsmingumą; kurs 
gali nuoširdžiai juoktis, tas negali turėti 
blogos sąžinės. —C/ir. Oešer.

Noras tobulėti yra viena iš pagrindinių 
jaunystės žymių. Jos neturį negalėtų 
vadintis jąųnuoĮįąį^.....

RUOŠIAMASI . . .
Kremliaus užsimojimuose vad. penk

tosios kolonos sudarymas yra vienas ga- 
•grindinių užsimojimų. Visą tam atrama 
Prane ūži joje yra komunstų partija, ypač 
sustiprėjusi vokiečių okupacijos pOgrin- 
žio kovų metu. Dabar jos nariu skai
čius mažėja. Dar 1948 m. jų buvo apie 
800.000, o dabar bėra apie 500.000. Par
tija. turi 13.000 samdomų agentų organ
izatorių, 14.00 organizuotų vienetų mies
tuose, 7000 tokių vienetų pramonėje ir 
10.000 žemės ūkio srityje. Partija kon
troliuoja arba įtakos turi 200 laikraščių. 
Komunistinėje darbo unijoje CGT yra 
apie 2.000.000 narių ir 10.000 vienetų. 
Tai yra jėga ir nestebėtina, kad.praeito 
birželio rinkimuose komunistai ' gavo 
5.000.000 balsų, t.v. 10 kartų daugiau, 
kaip yra jų narių—25% visų balsavusių.

Pastebėtina, kad vien Paryžiaus poli
cijoje apie 2000 pareigūuų, jų tarpe 12 
labai aukštų' pareigūnų, yra komunistai. 
Karininkų tarpe dar tebėra tarp 500 ir 
1000 koministų, ypač aviacijoje, leurios 
ministeriu koalicinio kabineto metu yra 
buvęs komunistas.

yisai komunistinei akcijai komunistai 
•Prancūzijoje išleidžia per metus apie 
150.000.000 dolerių. Iš jų 30.000.-: 
000 dolerių gaunama iš Maskvos, o lik
usi dalis surenkama kitais būdais.

Amerikiečiai dėl to primena, kad jie 
savai propagandai Prancūzijoje per 
metus išleidžią vos 7.000.000.000 dolerių, 
t.y. apie 5% komunistų išleidžiamos 
sumos.

Kcministu skaičius Vakaruose nuolat 
mažėja. Taip nuo 1948 m. Italijoje iš 
2.3 mil. į 1.6 mil.., V. Vokietijoj iši 
200.000, Austrijoj iš 150.000 į 100- 
000, Bcljijoj iš 100.000 į 35.000, Danijoj 
iš 60.000 į 25.000, Švedijoj iš 50.000 į 
25.000, Norvegijoj iš 40.000 į 14.000. 
Tačiau per paskutinus rinkimus Prancū
zijoj 5 mil. balsų buvo atiduoti už kom
unistas, be to, dar pora mil. prancūzų 
tvirtai tiki taikia Kremliaus politika. 
Daug kas netiki, kad Vakaruose susi
darytų tokia žemyno armija, kuri galėtų 
sutrins kinti iš Rytų žygiuojančias sovie
tinės kariuomenės divizijas, tai 1-Įisen- 
howeris ir nusprendė jieškoti už Pirėnų 
aerodromų, iš kur galėtų kirsti lemiamą 
smūgį priešių, rašo šviecarų “Die Woch- 
enzeitung”. Delbos str. “Operacija — 
stabdyti” nurodo, kad JAV, ypač jųSSSR 
reikalų žinovo Bohleno poveiky, vis 
aišlau suka su sovietais santykių aštrini
mo kryptimi.

P.I.A.N. 38/51 skelbia, kad vienas iš 
pašauktų'į sov. armiją naujokų, pabėgęs 
į Vakarų Vokietiją, patvirtino gandus, 
jogi didelis skaičius sovietų karių buvo 
geležinkeliais iš Vakarų Uralo permestas 
į Maskvos rajoną, o iš ten toliau jie pa
siųsti į Kaukazo pusę. Taip perkeliami 
stambus . kariniai vienetai, ginkluoti 
visomis ginklo rūšimis. Kareiviai mano, 
kad i Kaukazo pusę siunčiama kariuo
menė budėti Persijos ir Turkijos, sienų.

Amerikiečių atstovo Mahorio fkireiu- 
skimu tarp Rytų ir Vakarų santykių 
lemiamasis sprendimas turės būti pada
rytas šį rudenį ar ateinantį pavasarį. *Ei- 
senhoweriiii įsakyta ruoštis karui. ■ 
Amerikiečių laivyno sekretafiaus Dan 
Kimballio pareiškiniu sovietai šiandien, 
turi povandininių laivų 15 kartų daugiau, 
negu Vokietija turėjo 1039m.

Prancūzų “Figaro” rašo, kad cheminių 
baktareiloginių ginklų gamyba Vokietijos 
Rylų -zonoj gal net didesnė už kitu karo 
ginklu gamybą. Paprastai gerai infor
muotas britų “Observer” rašo, kad prie 
sovietinių ' 175 divizijų, kurių 22 yra, 
satelitinėse valstybėse ir 31 sovietinėj 
Rytų Vokietijos zonoj, reikia taipgi 
pridėti 55 • satelitinių kraštų divizijas. 
JAV spaudos parieškimu didžiausias ne, 
karo metais visoje JAV istorijoje ji 
sudaro. 56 miliardų dolerių, siriamų 
gynybos reikalams Be ta, numatoma 
pastatyti 2.000 C—99 tipo transportinių 
lėktuvų, kurih'.? yrneikus galėtų per 12 
valandų iš JAV permesti į visas pasaulio 
dalis 1 milioną karų.

SI KARTA SUSILAIKĖ
Pranešama, kad V. Vokietijos vyri

ausybė pradėjo išduoti vokiečiams naujus 
pasus. Klaipėdos krašto vokiečiams į v- 
šiuos pasus įrašoma “frueher/ Litąuer”. 
Dėl šito Klaipėdos krašto vokiečiai sukęlę 
triukšmą, tačiau tas negelbėjo. Reiškia 
Vokietijos vyriausybė nor.dama gauti 
1937m, sienas nedrįsta reikalauti Klai- * 
pėdos krašto. Gi iš kitos pusės kaip 
Klaipėdos krašto vokiečiai bijo kad tie 
kurie kenkė Lietuvai, jeigu gris po karo,
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įvairios naujienos
• ŠVEICARIJOJE rašytojo E. Schap- 

«rio paskaita apie Pabaltijo valstybes 
turęjo nepaprastą pasisekimą, kokio ne
sitikėjo net pats institutas. Apie ją 
aprašymus įsidėjo didžiausi šveicarų 

•dienraščiai “Neue Zūricher Zeitung”, “Die 
Tat/” ir ka. Pranešėjas sužavėjo visą 
auditoriją ir šios paskaitos skaityti yra 
pakviestas taip pat į kitus miestus. 
Rašytojas Schaper .iš viso Šveicarijoj 
savo romanais, straipsniais, radijo pran- 
-ešimais ir paskaitomis yra plačiai žino
mas ir turi didelį pasisekimą, šveicarų 
“Vaterland” N41/52, rašydamas apie 
genocidą, mini ir trijų Pabaltijo valsty
bių okupaciją, ’ o Nė46 įžanginiame 
straipsny “Politinis karnavalas” atskirai 
prisimena ir Lietuvą. Jos padėtis api
būdinama pagal vieno lietuvio sarkas
tišką pasakymą, kad “jo kraštas yra 
didžiausia valstybė: ji prasidedanti prie 
Baltijos jūros, jos sostinė—Maskva, o jos 
.gyventojai—Sibire”. Šveicarų sportinin
kai, dalyvavusieji Oslo žiemos olimpiadoj, 
pasakoja, kad 'Sovietams padaryta dar 
viena koncesija, būtent—tarp, olimpia
dos komitetas buvo paprašytas, kad su
darytų galimumą dalyvauti olimpiadoj ir 
tremtiniams iš Rytų Europos, kadangi 
tarp jų yra daug gerų sportininkų, be to, 
tuo būdu būtų buvęs parodytas gražus 
žmoniškumo žestas. Tačiau TOK natarė 
to klausimo visai nespręsti, bijodama 
sueti / konfliktą su Sovietais ir jų sate
litais, ypač kai Sovietai visai neseniai 
įstojo į TOK ir žada dalyvauti olimpia
doj Helsinky. Tuo būdu pabągėliai jau 
antrą kartą diskriminuojami. Tuo tarpu 
.soviet, profesionalai ir stachanovininkai, 
nors ir gaudami 100.000 rublių premijas, 
taip pat daug kitų privilegijų,,.tuo pačiu 
pažeisdami grynų sporto mėgėjų olimpinę 
chartą, dalyvauti gali . . . TOK nuolat 
.sekretorius R. Meyeris sakosi turėjęs net 
malonių ir nuoširdžių ryšių su soviet, 
olimpinio komiteto nariais Oslo mieste. . .
• VENECUELOS didžiulis moderniškai 
iliustruotas žuralas “Elite” N.1371 
išidėjo taip pat vysk. V. Brizgio nuo
trauką su aprašymu apie jo veiklą ir 
Venecueloje turėtą misiją. Be kitų ank
sčiau monetų laikraščių, aprašymų su 
nuotraukomis įsidėjo taip pat dienr. “EI 
Carabobeno” Valencijoje, “Diario de 
Oridentje” su juo platų pasikalbėjim, 

.apie Lietuvą, jos religinį gyvenimą, etc.
• VOKIETIJOJ Varelio senlių prie
glaudoj gyvena tarp 17 tautų ir 86 liet 
seneliai, vasario 16 d. minėj amas buvo 
supruoštas pirmą kartą; jis itų lai
komas net pavyzdiniu. Apie Lietuvą ir 
lietuvius straipsnius įsidėjo “Nordwest 
Zeitung” N.41/52, o vėlesniame numeryje 
įsidėjo jų šventės aprašymą, primin
damas k-to pirm. Sepeliaus, kr. valdy- 
bos atstovo VI. Narbuto, kapel. Steigvilos 
tartą žodį. Vokiečių vardu pasviekino 
ponio Loscher, taip pat kalbėjo ukrai
niečių, latvių, estų ir lankų atstovai, 
pabrėždami tremtinių solidarumą. Iš 
.svečių kalbėjo prof. Lentievas — rusų 
emigrantų vardu, Janocha — katalikų 
vardu, past. Maas—evangelikų. Kun. 
Steigvila padarė paveiskluotą apžvalgą 
krašto gyvenimo. Visas vasario mėnuo 
Vokietijoj praėjo kovų už Lietuvos 
išlaisvinimą ženkle. VLIKo atsišaukimą 
vokiečių k. įsidėjo net vokietininkų 

■“Memeler Dampfboot”. Tačiau ir tarp 
Klaipėdos krašto buv. vokietininkų ima 
vis daugiau rastis žmonių, kurie nori 
■susišnekėti gražumu su lietuviais, pagie- 
dauja, kad vieni kitiems paskelbtų taiką, 
užmirštų praeitį ir kovotų su bendru 
priešu. Bambergo vyskupas buvo pa
vedės vienam kunigui perskaityti VLIKo 
atsišaukimą net iš sakylns. NWDR 
Berlyno transliacija buvo skirta Pabal
tijo kraštams, o per ją su vienu Vakarus I 
pasiekusiu estu jūrininku buvo mestas 
šūkis: “Jeigu myli Baltijos jūros skalau
jamas šalis — ką betgi esi padaręs, kad 
.jos sūnus galėtų grįžti įsavo tėvų žemę”. 
PLB Vokietijos kr. valdybos žiniomis, 
š.m. sausio 1 d. lietuvių bendruomenės 
narių Vokietijoj buvo 8.959, iš kurių 
4.417 turėjo IRO,globą. Liet, tremtinių 
vyrų dabar yra 2.989, 2.605 moterys ir 
2.495 vaikai iki 18 m. Dai' apie 3.500 
tikisi išemigruoti. Dirbančių bus ne 
daugiau kaip 900 žmonių, daugiausia 
darbo kuopose. Apie 60% vsų Kokietijoj 
gyvanančių lietuvių serga, yra nedar
bingi arba gyvena iš globos pašalpos. 
Pernai išemigravo 3.467 su IRO globa ir 
per 400 be jos. Daugliausia išvyko j JAV, 
Kanadą ir Australiją Balfo centrinė 
ištaiga galutinai įsikūrė Hannovery- 
Kleefeld, Hefelstr. 6. Diepholzd gim
nazijos skautų “Aušros” tuntas išleido 
■neperiodinį skautų laikraštį “Gairelė”. 
CDU dienraštis Dortmunde “Ruhr-Nach- 
richten”, pavaizduodamas to tirščiausiai 
gyvenamo Vokietijos krašto nuotaikas ir 
jų antibolšelikinius nusiteikimus, įsidėjo 
prie Mūncheno, Schleisšeirno DP stvykloj, 
padarytos, vokiečių karo belaisvių gyve
nimui Sibire ir kt. sovietų vietovėse pa
vaizduoti filmos “Davai davai” apra
šymą su nuotraukomis. Mat, Schleiss- 
heime, kur taip pat gyvena 100 lietuvių, 
buvo rasti tam tikslui tinkamiausi Sibiro 
stovykloms pavaizduoti barakai, be to, 
žmonės, etc. Oberhauseno dienr. “Die 
Stadt” tarp kitų karnavalo “figūrų” 
Osterfelde pavaizdavo su Stalino ūsais 

■“taikvos angel.’”, žygiuojantį su. duju- 
kauke ir rankine granata. Sielovados 
tarnyba išleido “Aušros Vartų” N. 2, kur 
sudėta apsčiai relig. kultūrai tarp lie
tuviu kelti medžiagos. Iš jo paaiški, kad 
“Weltmission” žiniomis š Rusijoj prie 
Ledjūrio statomi ištisi miestai ir modern
iški uostai, o prie jų dirba vyskupų, kurie 
gali tūti tik iš Lietuvos ir slapta tose 
katakombų bažnyčiose teika sakramentus. 
Varelio per 80 lietuvų senelių pasveikino 
Popiežių ir iš jo gavo atsakyma drauge 
11 apašt. palaiminimu. ....................

POLITINES NAUJIENOS
LONDON. Egitiečių ir britų ginčas 

Sueco kanalo zonoje dar nėra baigtas. 
Egiptiečiai ir toliau reikalauja visiško 
britų kariuomenės atitraukmo iš kanalo 
zonos ir pripažinimo Sudano Egipto 
karūnai.

London. Pranešama, kad prancūzų 
kariuomenės pajėgos Indo-Kinijoje paga
vo į “spąstus” stiprią sukilėlių grupe 
Dien vietovėje, 65 milees .pietryčiuose nuo 
Hanoi. Kitoje vietoje prancūzu dali
niams pavyko apeiti 5 sukilėlių batali- 
jonus. Prancūzų artilerija ir avecija 
naikina apsuptus sukilėlius.

BELGRADE. 200.000 žmonių demon
stravo prieš italų reikalavimą grąžinti 
anglų-amerikiečių valdoma Triesto dalį 
Italijai. Tito pareiškė, kad jeigu anglai 
ir amerikiečiai dabar kontroliuojamas 
Triesto zonas perleistų Italijai, tai Jugo
slavijoje sukiltų ligi vieno visi jugo
slavai. Salia to Tito pareiškė, kad italų 
reikalavimai Triesto atžvilgiu yra inspi
ruojami Italijos komunistų partijos, kuri 
yra tiesioginėje Maskvos kontrolėje.

PARIS. Neramumai prancūzų Moroke 
tebesitesia. Kada praėjusi pirmadienį 
Tangiere buvo per suki Ima užmušta 6 
asmenys ir apie 100 sužeista arabai pas
kelbė gedulo dieną. Aplamai prancūzai 
stengiasi neramumus numalšinti kariuo
menės ir policijos pagalba. Ligi šiol yra 
areštuota visa eilė arabų nationalistų 
vadų.

WASHINGTON. Presidentui Tru- 
manui atsisakius statyti savo kandida
tūrą sekantiems prezidento rinkimams 
demogratų partija suskato iešoti naujų 
kandidatų. Atrodo, kad demokratai 
bandys išstatyti senatoriaus Kefauver, 
Russell ir Keri* kandidatūras. Respubli
konai turi stiprų kozirį rankose Eisen- 
hover ir sekantis McArthur asmenyse. 
Jeigu minėti generolai tikrai nusistovės 
kaip respublikonu kandidatai, tai respub
likonų kandidatui atrodo gali likti labai 
maža vilčių tapti prezidentu t.y. Taftui. 
Tačiau prezidento rinkimai tebus liktai 
lapkričio mėnesį, o ligi to laiko dar daug 
kas pasikeisti.

MOSCOW. Praėjusi sekmadienį Stali
nas dalyvavo Rusų Federatyvinės Res
publikos Sovieto susirinkime. Kada 
Stalinas įėjo į susirinkimo salę visi nariai 
atsistojo ir sukėlė 5 min. ovacijas. Sta
linas buvo apsivilkęs maršalo uniforma. 
Susirinkimui pasibaigus Stalinas atsis
tojo po didžiule Lenino statula. Salia jo 
stovėjo Molotovas. Čia Stalinui vę*l buvo 
sukeltos ovacijos su “Tegyvuoja Stalinas 
didysis sovietų vadas” ir t.t. Šitas Sta
lino pasirodymas išsklaidė gandus apie 
sunkią jo ligą. Stalinas atrodęs sveikai 
ir stipriais žingsniais perėjo salę.

IŠLEIDŽIAMAS LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIS BUS

5 spalvų, neskaitant sienų spalvos, 
žemėlapio mastas — 1:500.000. Lietuvos 
valstybės sienos išvedamos pagal 1921 m. 
Lietuvos sutartį su Latvija, pairai 1920 
m. taikos sutartį su Sovietų Sąjunga, 
pagal 1928 m. sienų sutartį su Vokietija. 
Nesant sutartimi su Lenkija nustatytos 
Lie tuvos - Lenkijos sienos, žemėlapyje 
Lietuvos - Lenkijos siena išvedama dur
tinės Lietuvos ir situacinis Lietuvos 
vyriausybė .yra pripažinusi kaip Lenki
jos-Lietuvos siena. Žemėlapio kertėse 
bus įdėti prieŠtistorinės Lietuvos, vytau- 
tinės Lietuvos ir situacinis iLetuvos 
žemėlaipiai. žemėlapio tiražas — 5000 
egz. Išleidimo lėšomis rūpinasi pat. lie
tuvių grupė ir prof. Pakštas.

Be Lietuvos valstybės teritorijos žemė
lapis apims ir Lietuvai reikalingas patai
sas rytuose ir pietuose, o taip pat ir 
Potsdamo konferencijos nutarimu So
vietų Sąjungai administruoti pavestą
Maža ją Lietuvą.

Prof. Pakštas taip pat paruoš planą 
Lietuvos istorinės geografijos, kurios 
išleidimas rastas taip pat reikalingas.

Ar žinote, kad
U.S. agrigultūros departamentas skel

bia, kad 1951 metų derlius visoje šalyje 
bendrai buvo trečias didžiausias istori
joje. 1948 ir 1949 metais buvo kiti di
džiausi derliai.

Bendrai 1951 metų derlius, gyvulių 
prieauglis ir gyvulių produktai sudarė 
naują rekordą.

• 12,676 Korėjoje žuvusių Amerikos 
karių lavonai jau parvežti namo palai
doti. Tūkstančiai dar ilsis Korėjoje ir 
Japonijoje, nes žuvę jų asmens tapaty
bės dokumentai ir negali būti parinkta 
jų laidojimo vieta.

• Pirmoji marinų divizija Korėjoje ga
vo naujus šiltus batus, kuriuos tuojau 
praminė Mickey Mouse. Su tais batais 
daugau kariai kojų nebenušals. Pereitą 
žiemą marinai daugiausiai nukentėjo prie 
Chosin rezervuaro. Nauji batai 'dabar 
bandomi ant marinų kojų. Rezultatai 
esą puikūs. Batus gaus ir kiti frontą 
saugoją daliniai.

★
Chicagos Tramvajų Taryba ant trans- 

ferų pradėjo spausdinti juokus. Dauge
lis sako, kad tais juokais taryba norinti 
pralinksminti žmones, kurie šaltame ore 
ilgai laukdami tramvajaus arba tram
vajui atėjus šiaip taip įsimurdę į vidų 
ir vežami kaip silkės statinėse rūsčiais 
veidais keikia tramvajus, pačią tarybą, 
miesto administraciją ir bankininkus.

★
Daugiausia mėsos suvalgo Urugvajaus 

gyventojai — 281 svarą per metus kiek
vienas to krašto gyventojas. Mažiausia 
mėsos suvalgo japonai — nepilnus du 
svaru per metus kiekvienas.

Dvylika JAV prezidentų nebuvo lankę 
universiteto. Jų tarpe yra garsūs George 
Washington ir Abraham Lincoln bei da
bartinis prezidentas^H. S. Truman.

Garsusis išradėjas Tomas Edisonas, 
būdamas septynerių metų, 3 mėnesius 
lankė pradžios mokyklą. Po to jis nėra 
lankęs jokios mokyklos.

★
18 ir 19 šimtmety Amerikos kariuo

menės dezertyrai, pakliuvę į valdžios 
rankas, buvo už bausmę plakami — po 
10 smūgių penkias dienas iš eilės, šis 
įstatymas panaikintas 1861 metais.

★
Abraomo Lincolno galva, iškalta 2,302 

karatų sveriančiame safyre,. Išdirbinio 
vertė yra 300,000 dol.

šita safyro figūra atgabenta New 
Yorkan su 3 “juodais” neišdirbtais safy
rais sveriančiais 1,977 kar., 1,743 kar. ir 
2,097 karatus. Tie penki akmenys prik
lauso brangakmenių rūšiai, iš kurių 
penkto ir jau paskutinio akmenio 733 
karatų yra nušlifuota didelė Queens
land© Juodoji žvaigždė. Tie penki ak
menys buvo iškasti Anakie safyro kasy
klose, Central Queensland, Australijoje.

Naujienos
• Stambaus masto prekybininkai 
ekonomijos daktarai, K. Valiūnas ir J. 
Kazickas, išteigę savo agentūrą “Neris” 
Ine. pačiame šių dienų pasaulio prekybos 
centre Wall St. varo sėkmingą biznį su 
Europa. Pastarosiomis dienomis, prieš 
išvygdami į Europą, jie paskelbė, matyt, 
protestuodami prieš Laisvosios Europos 
Komteto . politiką stipendijas ksirti tik 
specialiųjų mokslų studentams, skirią 
1000 dol. stipendiją politinių mokslų stu
dentui, pasižadėjusiam darbuotis savo 
valstybės ir tautos labui. Sakoma, jog 
kandidato sitikinimai neturės reikšmės, 
o taisyklės bus paskelbtos spaudoje, 
našia stipendiją Clevelaride paskyrė žy
mus tautininkų veikėjas J. Bachūnas, 
pasiryžęs dvejis metus remti dainavimo 
student, ar studentė. Sąlygas pavedė 
parengti L. Radijo valandai ir Dirvai.
# vieno asmens knygų leidykla Brook- 
lyne didelių kapitalų, be tuščiažodžiavimų 
atlieka lietuvybei didelį darbą. Juozo 
Sodaičio “Gabija” praėjusais metais 
lietuviškosios knygos mėgijams pateikė 
9 leidinius: Juozo Krūmino “Naktis 
Viršum Širdies”, Jurgio Savickio “Rau
doni Batukai”, “Proza’, Mazalaitės 
“Mėnuo vadinamas Medaus”, Vinco 
Pietario “Uapės Pasaka”, Lazdynų 
Pelėdos “Motulė pavilliojo”, Juozo Kėkšto 
“Ramybė Man”ir savo neperiodinį žur
nalą “Gabija”. Šiais metais pasirodys 
Gabijos išleisti Jurgio Jankaus “Paklydę 
Paukščiai”, Stepo Zobarsko “Doleris iš 
Pittsburgo”, Motiejaus Valančiaus “Vai
kų Knygelė” ir kt.

Prof. Paplauksas - Ramūnas Otavos 
universiteto salėje skaitė paskaitą “Nau
josios pedagogikos krizė”. Jos santrauka 
buvo paskelbta anliškųjų Otavos univer
siteto studentų organe The Fulcrum, 
paruošta Edward L. Muth, pavadinto 
“The Four Plagues of Modern Educa
tion”. Iš ten ją persispausdino The En
sign, sausio 26 d. Apie patį profesorių 
atsiliepiama labai pagarbiai, bet, kad jis 
lietuvis, neprisimenama.

Vaičiulaičio rinktinius raštus baigia 
spausdinti “Venta”.

Tyruolio sonetų rinkinį spausdina 
“Venta”.

Prof. Maceina pradėjo rašyti stmbų 
veikalą apie šv. Pranciškų.

St. Bū davas, gyv. Rocklande, spaudina 
apysaką “Varpai skamba”. Leidžia 
‘Liet Dienoš”, Knyga pasirodys dar prieš 
Velykas.

Dail. A. Staneika Filadelfijoje buvo 
suruošes savo kūrinių paroda.

Kopenhagos muzikos akadem. labai 
gerais pažymiais baigė R. Kaufmanas. 
Tai vienintelis lietuvis baigęs mokslus 
Danijoje.

Prof. Viktoras Biržiška dirba viename 
Čikagos turtuolių klube. Nuo naktinių 
valymo darbų prof, labai pavargęs.

PREMIJUOTA PULGIO 
ANDRIUSIO

“Sudiev Kvietkeli”
JURY KOMISIJOS AKTAS

Lietuvių Rašytojų Draugijos Jury 
Komisija, sudaryta iš pirmininko A. Vai
čiulaičio, sekretoriaus Al. Merkelio ir 
narių J. Brazaičio, Bern. Brazdžion'io, 
Stp. Zobarsko, 1952 metų kovo 8 d. posė
dyje Lietuvių Rašytojų Draugijos 1951 
metų grožinės literatūros premiją 1.500 
dolerių visais balsais skiria Pulgiui An- 
driušiui už jo apysaką “Sudiev, kviet
keli”, kuriojė giliai pažintas ir su meile 
atvaizduotas augštaičių tradicinio kaimo 
būvis bei jo žmonių dvasia, suteiktas 
augštaičių kalbinis lobis ir didelės kul
tūros stiliumi sukurti spalvingi vaizdai.

Pasirašę: A. Vaičulatis, Al. Mer
kelis, J. Brazaitis, Bern. Brazdžionis, 
Stp. Zobarskas.

New Yorkas, 1952 m. .kovoJL d..

AUDRA IR SIRDIS
Kad neplaktų vėtros žiauriai 

Neatsiprašai,
O jaunystės žiedo taurėj 

Kruvini lašai.
Laumės daimę rūščiai būrė—

O negeros jos!—
Pirmas skrydis atsidūrė 

Naguose audros.
žaibo rykštės ugnį kerta 

Griaudžia debesy,
Ir pasijunti iš karto, 

Silpnas kad esi.
O šaukies lizdelio gimto

Nuneštas toli,
Nors sparnų turėtum šimtį 

Grįžti nebegali.
Vis tamsesnę nakti neša

Vėjai keturi,
O širdis vis laimės prašos, 

O gyvent turi. ...
—Juozas Almis Jūragis.

KNYGOS BARE
L. Dovydėnas atidavž spaudai 3 

knygas: Gabija leidžia “Per Klausučių 
ulytėlę”, Vismantas — “Tūkstantis ir 
viena vasara”, Terra- -----  “Valtis po
ratais”. Rašo “Klemą Dūdą”, Terra 
leidžia B. Sruogos “Gedimino sapną”, A. 
Škėmos “Šventąją Ingę”, A. Gide “Pas
toralinę simfoniją”, K. Beimtos romaną 
“Baltaragio malūnas”, Paer Lagerkvisto 
“Barabą” ir pasakas jaunimui “Verkian
tieji gluosniai”, Jankaus išeina “Pušis”, 
novelių rinkinys ir jaunimui “Po raganos 
kirviu”, J. Švaistas paruošė spaudai 
“Savojo kraujo šauksmą”, “Aukso kirvį” 
ir “Petrą Sirvok'”. A. Tulys romaną, 
kuris bus išleistas Amerikoje, VLB Kr. 
Valdyba leidžia B. Vaivorytės “Vilk 
trakių vaikus”. Alfa Sušinskas J A V-Be 
ruošia savo “Maršo Jaunystei’ 2-ji lei
dimą, išleisti F. Kiršo didaktiniai eilė
raščiai “Šventieji akmenys”. A 
Simutis baiga ruošti “Pasaulio Lietuvių 
Žinyną”.
• Gen. Franco brolis Nicola pareiškė 
samprotavimų, kad nors"šiuo metu Vak. 
Europai ir negresia tiesioginis Sovietų 
puolimas, tačiau niekam nepaslaptis, kad 
Stalinas stengiasi sudaryti vieno mil. 
parašiutininkų armija, kuri tučtuojau 
pultų D. Britaniją ir Ispaniją. Ispanų 
žiniomis, Sov. Sąjunga jau ir oro apsi
ginklavimu pralenkia JAV. Todėl ispanai 
norėtų, kad būtų užmirštos praeities 
klaidos ir tiek (J). Britanija, tiek ir 
Ispanij’a bendrai aptartų gynybos planus. 
Ir iš tikro, ispanai į karaliaus Jurgio VI 
laidotuves pasiuntė ne tik savo užš. reik, 
min. Artajo, bet ir tris savo kariuomenės 
skyrių šefus, kurie paskui liko Londone 
vesti slaptų derybų o marš. Mont
gomery buvo pakviestas apžiūrėti įtvir
tinimų Pirėnuose.

ATSIUSTA PAMINĖTI
ALOYZAS BARONAS “DEBESYS 

PLAUKIA PAŽEMIU. Labai gražiai 
išleista. 223 puslapiai. Išleido Anatoli
jus Kairys. Tiražas — 1500 egz. Spaudos 
darbą atliko Knygų leidykla TERRA. 
748 West 33rd Street, Chicago 16, ILL., 
U.S.A. Kaina 2 doleriai 50 centų. Vir
šelį ir titulinį puslapį pieše Albinas Biel
skis. Knygos išleidimas pasigėrėtinas.

TĖVU KELIAS — Iliusruotas Vene- 
cuelos lietuvių mėnesinis žurnalas.' Tal
pina daug vertingų ir gražiu straipsnių. 
Žurnalo kaina 4 doleriai metams. Tal
pina daug aktualios medžiagos iš vei> 
kliųjų Venezuelos lietuvių gyvenimo.

AIDAI — Lietuvių kultūros žurnalas 
šėmė sausio mėn. pasiekė Australijos 
krantus. Turinyje: Z. Ivinskio-Vys. P. 
Bučys; Jonas Karys-Karevičius — Liet
uvos valiuta amžių bėgyje, Toliau platūs 
straipsniai H. Nagio, V. Romono-Rau- 
dona skarelė, K. Pakštas. L. Dambriūnas, 
J. Brazaitis ir kt.

ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSO 
KALENDORIUS 1952 m. Vidutinės kny
gos formato. 64 puslapiai. Daug, ver
tingų straipsnių ir žinių. Įpatingai platūs 
sveikatos skyrius. Duoda vertingu žinių 
apie Argentiną ir Argentines lietuvių 
gyvenimo.

TEVISKES ŽIBURIU KALEDORIUS 
1952m. Išleistas mažo kišeninio formato. 
Gerame popieriuje. Duoda įvarių lietu
viškų organizacijų ir laikraščių bei 
knygų leidyklų adresus. Palikta platūs 
laukai užrašams. Smulki Lietuvos ir 
Kanados goegrofinė apžvalga.

LITHUANIAN BULLETIN. TUR
INYJE plačios aktualijos liečiančios Lie
tuvą 1951m. (Duoda retų straipsnių iš 
pasaulinės spaudos. Platūs politinių 
įvykių paminėjimai ir sovietų politikos 
dokumentai su originaliomis foto, kopi
jomis.

NEIMK I GALVA — vienkartinis 
satyros žurnalas išleistas Melbourne 
1952m. BALANDŽIO mėn. ld. proga. 
Viršelis kreidinio popieriaus. Darbas 
atlikas švariai ir skoningai. Daug ilius
tracijų, ir kultūringos satyros iš’ lietu
viško gyvenimo Australijoje. Red. Alg. 
Kudirka, 183 Spencley Street, Clifton 
Hill, Vic.

Užmiršti Lietuvą galima labai greitai: 
Reikia tik nežinoti Lietuvos istorijos, nes
kaityti lietuviškų knygų, nesekti lietu- 
viš kos spaudos ir nedraugauti su lietu
viais.

Jeigu Lietuvoje buvo galima ir reika
linga, jaunimui dalyvauti lietuiškose 
organizacijose, tai išievijoje yra būtina

i va 1 nm az
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Weekly News In English.
ANGLU KALBOS 

PAMOKOS VELTUI
Anglų kalbos pamokos yra duodamos 

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

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

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

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

Visais aukščiau minėtais anglų kalbos 
mokymosi reikalais kreiptis šiais 
adresais:

New South Wales: The Officer-in- 
Charge, Education Department, Univer- 

.■sity Branch, University Grounds, Sydney. 
Phone MW2911.

Victoria: The Officer-in-Charge,
Migrant Education Section, University 
Grounds, Carlton, N.3, Melbourne. Phone 
EJ1527.

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

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

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

Tasmania: Director of Education, Box 
4J64E, G.P.O., Hobart. Phone 7231.

ou ca nhave a Radio Booklet posted 
to you each month by writing-----

THE COMMONWEALTH OFFICE OF 
EDUCATION, 

Box 3879 G.P.O., 
Sydney1

You may also obtain information 
about Continuation Classes and Corres-

Calvinist Colleges in Hungary 
Closed

A 400-year old stronghold 
of the Calvinist Church in 
Hungary, the Faculty of Theo
logy at Sarospatak, was closed 
recently by the Communist 
regime. The famous and 
equally venerable Calvinist 
Faculty of Theology iu Debre
cen was compelled to amalga
mate with the Budapest Theo
logical Faculty.

The Protestant Colleges 
were closed because “they 
maintained dangerous rela
tions with tfie English speak
ing world. It is true that 
some courses at the Sarospatak 
high-school were taught in 
English, while many profes
sors were trained in Holland, 
Scotland and the U.S.A. These 
cultural and religious contacts 
with the free world were re
garded by the Communists as 
“dangerous”.

*
BONN. Some , activities among the 

Polish minority in West Germany seem 
to worry the German Federal authorities.

Between 1873 and 1923 500,000 Poles 
migrated to the Ruhr area to work in 
the industrial centres of Dortmund, 
Hamm, Gelsenkirchen, Essen and Duis
burg. They became German citizens, 
though they* formed their own associa
tions and clubs, main purpose of which 
was to cultivate their national habits and 
language. To-day,( fe wyoung people of 
the second and third generation are mem
bers of these clubs. Less than 10 per

pulsion on the peasant either to join a 
collective farm, or to romove himself into 
industry. The police are less evident in 
the cities and the people are more wil
ling to discuss and prhaps to criticise 
their Government in public. “Reaction
aries” are left in peace. General Ran- 
kovicfs activities are now directed more 
against the Cominform sympathisers 
than against the ancient regime “reac
tionaries”.

Perhaps the most important question 
and the one which is least easy to answer 
is: Will the new economic organisation 
of Yugoslavia result in a more stable 
economy and one which will permit of a 
substantial improvement in the living 
conditions o fher peoples? Her aconomic 
situation at the moment is still fairly 
desperate. There is a terrible shortage 
of ordinary consumer goods. (MG).

VIENNA. An official campaign has 
been inaugurated in Hungary to solve 
the milk shortage. Farmery are 
requested to follow the Soviet practice 
and milk the cows more often. Agricul
tural experts are, however, very sceptical 
about' the results of this campaign.) 
(NAN).

NEW YORK. Chief speakers at the 
celebration of the Hungarian national 
holiday of 15th of March, in New York, 
were Charles Peyer, leader of the Hun
garian Social Democratic Party and U.S. 
Senator Irving M. Ivese.

WASHINGTON The House of Re
presentatives has granted authority to 
a U.S. Congressional Committee to visit 
London, Paris, Geneva and Berlin in 
April to hear witnesses to the mass kil
ling of thousands of Poles in the Katyn 
Forest during W World War II.

WiWtnesses appearing before the Com
mittee in recent weeks have ccharged

tn Kd Army with the killing of the 
Polish officers. Both the Soviet Union 
and Poland have refused the Committee’s 
invitation to participate in the hearings.

The Chairman of the Committee, 
Representative Ray Madden, said that 
about 50 witnesses would be heard in 
Europe. He also declared that the hear
ings had created a great reaction behind 
the Iron Curtain. He said that for a 
long time newspapers in the Soviet-dom
inated countries kept silent over the 
Committee’s work. Recently, however, 
they have felt it necessary to print 
stories restating the Russian contention 
that the Katyn atrocity was committed 
by the Nazis. The Polish Embassy in 
ashington released a statement, about 
which Mr. M Madden remarked: “The in
sulting text of the Polish Embassy press 
release proves conclusively that the 
Katyn investigation is exposing and 
damaging the Soviet-imposed regime in 
Poland.”

BELGRADE. Several observers, both 
WWestern and Yugoslav, expressed the 
view that pro-Cominformism was still 
fairly strong among the lower ranks of 
the party officials in the countryside. 
They believed this was so because the 
peasants tended to hold the local party 
officials responsible for all their griev
ances against the regime and for the 
imprisonment or worse which, in the 
early days of the regime, was the pun
ishment which many peasants suffered 
for their opposition. It was believed 
that the local communist officials feared 
that the peasants would take the oppor
tunity to cut their throats if Yugaslavia 
took part in a war at the side of the 
Western Powers. Fox* this reason, th'e 
argument runs, the local officials saw 
their future as being more assured with 
Yugoslavia in the Soviet than in the 
Western1 camp.

cent. of the young inhabitants of Polish 
extraction of the Ruhr area can speak 
the language of their parents and grand
parents at all.

At the end of Wo W rid War II there
pondence Lessons from this addreses.

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

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

were still 80,000 unassimilated Poles in 
the Ruhx- area, of whom 10,000 repatri
ated to Poland. Most of the repatriated 
Poles wrote dissatisfied letters, and a 
part of the unmarried men managed to 
return to West Germany.
are regularly Polishpr cmfwyp z mh 

There is no doubt that in the past year 
or so life has become less oppressive 
for all but those who directly act against
the State. There is very muchc less com-

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

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

SYDNEY. 
Please send me:

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

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

Address ..................................................................................
State ............................................. .'..;..................................
My native language is.................................... .....................

Tolimoms pasaulio radio stotims klausyti

PHILIPS
BANDSPREAD

IS KORĖJOS
Kai išlipom Pusane, tai išsigandau. 

Baisiai žiaurus čia gyvenimas: purvas, 
vargas ir ašarų pakalnė, žmonės gyvena 
kaip gyvuliai po mėšlynus, o jau smarvė 
—negalima praeiti. Neturi namų, gyvena 
tokiuose’*urvuose iš akmenų ar molio. 
Be to, ir žmonės keistoki: jiems nes
varbu kaip yra. (laiško ištraukė)

ILGAI KARIAVO
Vienas japonas bu v. japonų armijos 

karys Naujojoje G vinejoje tiktai dabar 
'išdryso išlysti iš džiunglių ir pamatęs, 
kad karas jau pasibaigė nuvyko j uostų 
ir grįžo į japoniją. Minėtas karys Mine- 
kichi Okada pabėgo į džiungles 1944m. 
nenorėdamas patekti autralams j 
belaisve. Ligi šio laiko jis maitinosi var
lėmis, šliužais ir augalų šaknimis.

TEKS KALĖTI PO 
MIRTIES

Vienas pilietis pavardė Marshall Vic- 
torijoje, New South Wales ir Nauvojoje 
Zelandijoje nuo 1904m. padarė iš viso 
tiek nusikaltimų, kad jam buvo iškeltos 
net 9 bylos. Visoms byloms pasibaigus 
jis gavo 100 mėty kalėjimo. Marshall 
yra 64 metų amžiaus.

BURMOJE. Kinijos pasieny, dar 
tebekariauja viena Kinijos nacionalistų 
divizija (93-ji) vadovaujant generolui Li 
Mi. Maršalas čangaišekas j ten. nesenai 
pasiuntė iš Formozos geriausias savo 
karinees pajėgas, o taip pat pranešama, 
kad viena Amerikos agentūra aktyviai 
remianti nacionalistų kariuomenę Bur- 
moje, iš kur numatoma gali būti pradėta 
ofenzyva prieš komunistus. Nors ofi- 
lialiai Amerikos sluoksniai tvirtna, kad 
jie jokių ryšių neturi su Burmoje esan
čiais kinais-nacionalistais, neabejojama, 
kad Amerikos pasiuntinybė Bangkoke 
aktyviai remia minėtą agentūrą.

Kirkas — mums palankesnis
Adm. Alano G. Kirko vadovaujamas 

Rusijos pabėgėliams remti komitetas, 
priešingai G. Kennanui, kuris, vedęs ru
sę, nebuvo simpatingas mūsų bylai, ypač 
žada rūpintis vadovaujančių veiksnių su
vienijimu ir vieningos propagandos prieš 
Staliną suorganizavimu, steigiant laik
raščius, radiją etc. Komitetas nemano 
favorizuoti rusų prieš nerusus. Čia jie 
tikisi daug pagalbos ypač iš rusų Vak. 
Europoj, tam skaičiui ir Munchene.

Speewit

PHILIPS

The Royalty 
amongst Radio

štai yra patogus 5 lempų priimtuvas, 
stalo modelis su ypatinga jėga. Jis pa
gauna net tolimiausias trumpų bangų 
stotis. Priimtuvai (net ir 6 lempų mo
deliai) negali susilyginti su juo dėl toli
mų stočių priėmimo. Su elektrinių 
BANUSPREAD įjungimu 
Philips “BANDSPREAD Special” pada
ro trumpų bangų stočių suradimą, 
visai paprastu, taip, kaip ir vietines sto* 
tis. Jis turi daug gerų ypatybių, jskai* 
tant geras lempas, pilno didžio 4 vietų 
tono kontroliavimą, puikų kabinetą . . . 
bet geriau pamatyti ii’ išgirsti pačiam— 
Philip’s “BANDSPREAD Special”. Yra 
vienintelis 5 lempų dviejų bangų, 
stalo modelis Australijoje su elektriniu 
Bandspread tonu ir pilniu trumpų bangų 
apjungimu.
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UŪSU PAST®
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TAUTIEČIAI
Siendien visame pasaulyje esančių 

lietvių pareiga yra kovoti už tėvynės 
Lietuvos laisvę.

Viena iš galingiausių kovos priemonių 
yra spauda ir propaganda. Vokietijoje 
ir Amerikoje, kur yra gausingiasnės 
tremtinių masės, leidžiama įvairiomis 
kalbomis knygos ir propagandiniai lei
diniai pavergtų tautų laisvės reikalu. 
Anglų, prancūzų ir kitomis kalbomis 
leidžiami informaciniai biuletiniai jau 
davė gerų rezultatų. Dėka to politi- 
nniame gyvenime pradedamas judinti 
Lietuvos laisvėse reikalas.

Australijoje, kur lietuvišką spaudą 
skaitančių skaičius nesudaro nei pilno 
tūkstančio yra neįmanoma mums vie
niems lietuviams išleisti informacinį 
anglų kalboje biuletinj. Todėl mes su 
visomis rusų užimtų tremtinių organi
zacijomis ėmėmės iniciatyvos Melbourne 
išleisti vieną anglų kalboje informacinį 
biuletinį vardu “Free Word” — Laisvas 
Žodis.

Biuletinis yra lietuvių iniciatyvoje, 
todėl mūsų pajūrio ir sostinės klausimais 
galėsime pasisakyti lietuvių interesų 
naudai.

Biuletinį rems A.B.N. — Antibol- 
šęvikinis Tautų Bliokas ir Australian 
Commiittee for the Liberation of non
Russian Peoples of the Soviet Union.

Biuletinis iš niekur negaus piniginės 
paramos, todėl galės išeiti, jeigu susi
darys 1.000 skaitytojų, kad galėtų pa
dengti vien spaustuvės ir pašto išlaidas 
(£49).

Biuletinis bus savaitinis ir nuo 
gegužės mėn. pradžios ligi metų galo 
prenumeratą sudarys vienas svaras ir 
10 šilingų. Pinigai bus padėti į banką 
(Commercial Bank of Australia Ltd.) ir 
jeigu nesusidarys 1000 skaitytojų visiems 
pinigai bus grąžinti. Biuletinio leidėjai 
kviečia visus lietuvius, kurie nori prisi
dėti prie kovos už tėvynės okupantus 
užsisakyti šį biuletinį ne tik sau. bet ir 
savo draugams australams, nes biule- 
tinyje bus daug rašoma apie kovą su 
komunizmiu ir aprašoma kas dedasi 
anapus geležinės uždangos.

Biuletinis bus siuntinėjamas australų 
spaudai ir politikams.

Užsakykite biuletinį savo apylinkės 
žymiasniems asmenims. Užsakykite ir 
savo darboviečių draugams australams 
kad jie geriau suprastų mūsų padėtį. 
Uzakyite ir tiems, kurie yra prisigėrę 
raudonosios propagandos. Baisios žinios 
iš anapus geležinės uždangos, jei nepra
blaivins jų galvas, tai bent sukels obel- 

’jingumą ju tarpe, kas irgi bus mūsų 
naudai.

Vardan tėvynėje ir Sibiro taigose ken
čiančiais mūsų brolias stokime į kova 
su bolševikais ir nepagailėkime kelių 
Centų propagandai už tėvynės laisvę. 
£1 10s. vertės Money Order arba Postal 
Notes arba pinigus registruotame laiške 
nedelsdami siųskite “Free Word”, 100 
Sutton Street, Warragul, Vic.

MOKYTŲJŲ 
REGISTRACIJA

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdybai pritariant, L.K.F. Aus
tralijos Valdyba 1952 metų kovo mėn. 27 
dienos posėdyje nutarė padaryti lietu
vių mokytoji! gyvenančių Australijoje 
registraciją. Si registracija yra reika
linga vykdomajam švietimo darbui sus
tiprinti.

Todėl maloniai prašome visus prad
žios, vidurinių ir aukštesniųjų mokylų, 
bendro ir specialiom mokslo, o taip pat 
amatų mokytojus-as neatidėliojant regis
truotis L.K.F. Australijos Valdyboje/ 
adresas: 4 The Ridgeway, Kensington, 
W.1, Vie./pranešant apie save sekančią 
informaciją: 1. Pavardė ir vardas. 2. 
Gimimo vieta ir amžius. 3. Kokia mokykla 
baigia ir turimas diplomas. -4. mokytojo 
laipsnis. 5. kokios mokylos mokytojas. 
6. turima specialybė. 7. mokytojavimo 
stažas. 8. dabartinis užiėmimas. 9. 
dabar gyvenamos vietos adresas.

L.K.F. Australijos Valdyba. 
1952 mt. balandžio mėn 5 d. >
ROMANO KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia naują 

lietuviško romano konkursą. Paskutinė 
data rankraščiui įteikti — 1952 m. 
lapkričio 1 d.

2. Geriausiam ronanui skiriama pre
mija — tūkstantis dolerių. Premijos 
mecenatas — čirliooio Ansamblis. 1952 
m. balandžio 27 d. Čikagos Operos Na
muose įvyks Čiurlionio ansamblio kon
certas, iš kurio gauto pelno skiriama 
1000 dolerių premija lietuviškam roman
ui. Premijos organizatorius—“Draugo” 
Bendradarbių Klubas.

3. Teisėjai du Rašytojų Draugija, du 
“Draugas” ir vieną Čiurlionio Ansamblis.

4. Romano siužetą pasirenka patys 
autoriai. Romanas turi būti parašytas 
mašinėle, nemažesnis, kaip apie du 
šimtus romano formato spausdintų 
puslapių.

5. Kūrimus siusti adresu: Romano 
Konkurso Komisija, “Draugas”, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, Ill.
supruoštats pirmą kartą; jis kitų lai-

INITIUM SEMESTRI 
SYDNEJUJE

Kovo mėn. 28d. Sydnėjuje įvyko jaukus 
lietuvių studentų “Initium Semesiri Ta 
pačia proga ir to vakaro nuotaikoje 
išplaukia mintis, mintis, kuri tebūna 
leista pradėti antikinės Graikijos išmin
čiaus Heraklito žodžiais: “Jaučiai yra 
laimingi, jeigu jie gauna žirnių ėsti'; 
asilas pasirenka Šieną vietoje aukso, o 
daugelis is mūsų guli, kaip penimi galvi
jai”. Taip kalbėjo Heraklitas žiūrė
damas į savo tautiečius. Tai aštrūs 
žodžai — nepasenę tačiau jie ii* mūsų 
kasdienybei.

Jūs collegos pradėdami studijas, 
ryžtatės išeiti .iš aplinkumos. Jūs esate 
pasiryžę perkopti kasdienybės užtvaras. 
Tai yra sunkus mostas. Ryžto kupinas 
užsimojimas.

Aleksandro Mekadoniečio tėvas Pilypas 
II kartą išsitarė: “Nėra tokiu mūrų, 
kuriuos neperkoptų aukso maišai”. Jau
nuolio ryžtas yra šitas auksas. Kliū?ių 
jam nėra. Kaip mažo upelio srovė apeina 
visokias užtvaras, taip ir Jūsų ryžtui 
kliūčių negali būti. Tačiau šiuo atveju 
yra vienas sąlygojimas — Niekada gyve
nime nepasileiskite bėgti per tolimą dis
tanciją. Visada atminkite, kad nubėgtą 
kelią reikės grįžti atgal.

Aplamai toks jau yra žmonijos gy
venimo dėsnis, kad viena žmonių gener
acija sodina medžius, o kiti ilsisi j u 
pavėsyje. Jūs žinote, kad mūsų tautai 
reika sodininkų (perkelta prasme) reikia 
mokslininkų-kultūrininkų. Jūs girdite 
šita reikalavimą — užtai siandie*h Jūs 
ryžtatės pasidaryti uždarytų durų kal
iniai, bibliotekų ir seminarų nariai.’ kame 
Jūs maitinsitės praėjusių generacijų 
subrandintais dvasios vaisiais, kad būtu- 
mėete pajėgūs jatys palikti ateities kar
toms, kad būtumėte pajėgūs išminti savo 
gyvenimo kelyje buvimo žyme.

Nyki yra prieš akis mūsų tautos 
padėtis. Okupantas naikina fizinę ir 
dvasinę tautos substanciją. Tremtyje 
atsidūrę kultūrininkai, mokslininkai ir 
rašytojai arba baigia paskutines dienas 
senelių prieglaudose, arba fizines egzis
tencijos verčiami dirba fabrikuose ir 
dirbtuvėse. Gi priauganti karta? Kur 
busimieji kultūriningai? Kiek šiandien 
studiduoja pasaulio universitetuose? Ant 
pirštų galime suskaityti. Kas šiandien 
išdrysta studiojuoti teisę, literatūrą, me
ną, filosofiją, istoriją? Tai nepraktiški 
mokslai per .kuriuos tačiau tautos dvasia 
kalba, kad ji nori gyventi. Mes šiandien 
dar nejaučiame aukštąjį mokslą baigusių 
žmonių. Tačiau šita spraga laukia 
ateityje. O ateityje mums reikės nepa
prastai daug žmonių. Reikės visose 
sritise. Reikės visokių. Aname Pabal
tijo kampelyje tarp Vilniaus, Klaipėdos, 
Kauno Gardino *ir gal būsimo Karaliau
čiaus jungiasi svarbūs politiniai ir eko
nominiai keliai. Nors šiandieninės tech
nikos išsivystymo dėka ekonominiai, 
politiniai ir militarinniai pasaulio svorio! 
centrai išsidėstė kituose kontinen
tuose, tačiau nuo to mūsų tautos aprė
piamų plotų geopolitinė svarba nei kiek 
nesumažėjo. To pasėkoje mes į savo 
žemę turime daugiau pretenduotų, negu 
tiesioginių kaimynų. Ateis laikas u* mes 
savo leisvę turėsime patyą apginti prie 
konferencijų stalų, diplomatų rateliuose 
ir karių gretomis. Šitiems tikslams reali
zuoti reikės atatinkamų žmonių, reikės 
puikiai pasiruošiusių, reikė? dideles 
dvasios ir kilnių polėkių žmonių asmeny
bių, kurios pajėgtų to laiko padūmavu
sioje padangėje išrišti mažos lietuvių 
tautos, bet dideles gyvybines problemas.

Malonus Colleges, ateinančių 50m. 
lietuvių tautos gyvenimas žiūri į jus. Jūs 
turite išsimokslinti — nes tauta to rei
kalauja. • J ūs turite b ūti ne 
eiliniai mūų tautos milijonus . papil- 
dantieji skaičiai, bet asmenybęs- 
tautos substancija. Mūsų tautai pakanka 
fizinių milijonų, bet jei trūksta' didelės 
dvasios žmonių. Situose svetimuose 
universitetuose per eilę metų nemiegotų 
naktų ,ir vargo dienų. Jūs turite pasi
daryti ne tik savo specįalybės žinovai, 
bet ir asmenybės. Jūs turite čia sub
ręsti ne kiekybės 1 skaitlinėmis, bet 
kokybės vienetais.

Linkime Turėkite pasiryžimo išaugti 
didžiais lietuviais — dvasios vyrais ir 
Birutėmis — per kuriuos mūsų tauta 
galėtų prakalbėti didžiąja mūsų praeities 
tarme, tarme tos t».utos,' kurios vaikai 
nešioja Vytauto Didžiojo žemės sūnų ir 
dukrų vardą.

DĖMESIO
Visi “TĖVŲ KELIO” skaitytojai ir 

platintojai Australijoje maloniai prašo
mi atsiskaityti per mūsų atstovą Austra
lijoje p. Br. Zumerį, Box 4558, G.P.O., 
Sydney. Pas jį galima užsiprenumeruoti 
ir gauti visas informacijas apie vienin
telį iliustruotą mėnesinį Venezuelos lie
tuvių žurnalą “Tėvų Kelią”. Už pirmą 
1952m. pusmetį ir prenumeratoriai už 
1951 m. prašomi nedelsiant atsisaityti 
ligi kovo mėn 30d., kad nesusitrugdytų 
laikraščio siuntinėjimas.

“Tėvų Kelio”, administracija.

AAKALlAUfi MINDAUGO 
INSTITUTAS

Skelbia 1952 meems Melbourne, Victoria, 
sekantį viešų paskaitų ciklą:

1. Gegužės mėn. 18 diena. P.V. Rauli- 
naitis. Lietuvos Valstybės Konstitucija 
(piliečių teisės ir valstybės valdžios 
galios), ši paskaita skiriama Lietuvos 
Valstybės Konstitucijos 30 metų sukak
ties minėjimui.

2. Birželio mėn. 8 diena. J. Kalpokas. 
Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės.

3. Leipos mėn. 13 diena. A. Zemribas- 
zubras. Lietuviai rašytojai svetimomis 
kalbomis.

4. Rugpjūčio mėn. 3 diena. V. Jakutis. 
Lietuvos ekonomikos pagrindai 1922 metų 
Lietuvos Valstybės Konsttucijoje. An
troji paskaita Lietuvos Valstybės kon
stitucijos 30 metų sukakčiai.

5. RugpiūČio mėn. 24 diena. A. Vai
čaitis. Lietuvių liaudies menas.

6. Rugsėjo mėn. 21 diena. V. Didžys. 
Vakarų Lietuvos kultūros augimas.

7. Spalių mėn. 12 diena. Kun. P. 
Vaseris. Religinis indeferentizmas — 
kultūrinė krizė.

8. Lapkričio mėn. 9 diena. Br. Zumeris. 
Didieji pasaulio istorijos įvykiai.

9. Lapkričio mėn. 26 diena. S. Bal
čiūnas. Tremtinis Lietuvos išlaisvinimo 
darbe.

PASTABA. Paskaitos vyksta sekma
dieniais St. John’s Church parapijbs 
salėje prie bažnyčios, 12 vai. 45 min. ir 
trunka apie 45 min. kiekviena. Paskaitai 
pasibaigus leidžiama paklausimai. Salė 
randasi: Victoria Parade kampas Hoddle 
Street, East Melbourne.

PASAULIO LIETUVIU 
ARCHYVO ADRESAS

Pranešama, kad Pasaulio Lietuvių 
Archyvui skirtąją istorinę (archyvinę, 
biblio grafinę ir muziejinę) medžiagą ar 
korespondenciją reikia siusti Archyvo 
būstinės adresu, būtent: Pasaulio 
Lietuvių Archyvas

2601 W. Marquette Road, 
_______ Chicago 29, Ill., U.S.A.

“AIDŲ” SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Man prisiunčiama pinigų ir užklau

siama laiškais ar negaliu tarpininkauti 
“Aidų” prenumeratos reikalu. Šiuo 
pranešu, kad visiems, kurięms yra pa
togu, visada maloniai patarpininkausiu 
“Aidų” prenumeratos reikalu. Kultūros 
žurnalo reikalais prašome kreiptis šiuo 
adresu: Mr. Br. Zumeris, Box 4558, 
G.P.D., Sydney, N.S.W.

MINTYS
Vidutinis vyras galėtų du kartu tiek 

ateikti pasaulyje, jei jis pusę savo gy
venimo nepraleistų pasakodamas mote
rims kaip atlikti įvarius darbus.

Mes nužemintai dėkojame tiems, kurie 
mums padeda pakilti. Kuomet mums pa
vyksta, dėkojame savo pačių nuopelnams.

John Petit — Senu.

Tas nėra tinkamas gyventi, kuris nėra 
tinkamas mirti. Ir tas netinka mirčiai, 
kuris susitraukia nuo kiekvieno gyvenimo 
džiaugsmo ir kiekvienos pareigos.

Theodore Roosevelt.
Tas, kuris niekuomet neatšaukia savo 

nuomonės, myli draugiau patį save, negu 
tiesą.

DĖMESIO, PONIOS TR PONAI!
Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės Į europietiškų skanėstų par

duotuvę:
i Netoli Sydnėjaus centrinės stoties, kerta 203 HAY STREET, kuri vra netoli 
Pitt St. . r

Stan Slavik
šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikįiavotos ruginės duonos, rūg- 

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

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.

Geriausi gėralų ir maisto reikmenų kl’flifttitė kur“ galiriia gauti
VYNAI, SPIRITAI, LIKIERIAI, SKANĖSTAI: MAKARONAI, SŪRIAI 

. , ALYVOS ALIEJUS
gaunami pas

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

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

Pristatoma mieste ir priemesČiiiose, taip pat ir tolimesnėse užmesčio gele
žinkelio stotyse.

Laike
EASTER ROYAL SHOW

DIMENT OF HURSTVILLE ;
vieta parodoje bus

THE HORDERNS PAVILION 
(priešais Hall of Industries).

Prašome apsilankyti ir pamatyti bei nusipirkti mūsų išstatytus .pavyzdžius 
kas seka: skalbiamos mašinos, šaldytuvai, elektrinei pečiukai, maisto maišy
tojai, Hoover valytuvai, pusteriai židiniui, gaubtuvai, etc.

Per visa parodos laiką mūsųatstovas M. LUKAUSKAS mielai paaiskins ir 
pademonstruos tamstoms idomu objektą.
G. -Diment Pty. Ltd., 296 Forest Rd.JIurstviile. LU2072, LU1692, LU2041-3.

Printed by “Mintis” Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, N.S.W. telf. 
WB1758, for the Publisher, Anthony Bauze, 26 Andreas St, Petersham, Sydney

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

JWJK1S1 NUSISYPSOTI
Teisme teisėjas klausia kaltinamąjį 

jaunuolį: “Kaip ilgai tamsta buvai mer
gaitės kambaryje ’.

—Nežinau, pone tiesėjau.
—Tai maždaug apytikriai?

■—Apytikriai tiek laiko, kiek užtrunka 
trys geri bučkiai.

Naujasis australas apie savo namą, 
degina sausros metu žoles. Pamatęs 
kaimynas australas šaukia:

—E, ką darai, ugnį draudžiama 
kūrenti.

Naujasis australas paima kibirą van
dens ir lieja ant ugnies. Pastebėjęs kitas 
kaimynas šaukia:

—E, ką darai, vandenį draudžiama 
laistyti.

Rusų chirurgas pasakoja amerikiečiui. 
Vienas darbininkas pas mus apako. Mes 
jam įdėjome stiklinėse akis ir jis dabar 
viską mato. Tai sovietinio mokslo 
stebuklas.

Amerikietis atsako, kad Amerikoje 
vienam darbininkui nutraukė pirštus ir 
gydytojai jam prigydė karvės spenius. 
Dabar darbininkas turi pirštus ir pri- 
melžia kasdien 12 litrų pieno.

—Negali būti — sušunka rusas. Ar 
turiite liudininkų?

—Aišku, kad turime—atsako ameri
kietis. Tai matė jūsų darbininkas su 
stiklinėmis akimis.

Trumanas telegrafuoja į Kremlių. 
Stalinas paduoda triubele Višinskį ui ir 
tas trumpai atsakinėja ne, ne, ne, ne, 
taip, ne, ne. . . .

Stalinas staigiai nutraukia Višinskį ir 
klausia kokią ten nuolaidą amerikiečiams 
padarei pasakydamas “taip”?

—Toje vietoje Trumanas paklausė ar 
aš gerai girdžiu—pasiteisino Višinskis.

LATVIU SPAUDOS 
SĄJUNGĄ AUSTRALIJOJE

Latvių spaudos skyrius yra įsteigtas 
Austrailijoje. Šitos sąjungos centras 
yra JAV su skyrais Anglijoje, Kanadoje 
ir Vokietijoje. 200 latvių rašytojų ir 
žurnalistų yra į sirašę i šią organizaciją. 
Organizacijos tikslas yra išrūpinti latvių 
rašytojams ii* žurnalistams galimai ge- 
riasnes darbo ir veikimo sąlygas, Šita 
organizacija paskirsto reikalingus 
žmones ten, kur jie yra reikalingi. Pir
majame savo skyriaus susirinkime Aus
tralijoje išrinkta sekančios sudėties val
dyba: pirm; A. Prieditis (Sydney), vic- 
pirm. V. Dulmanis (Adelaide), kasinin
kas M. Gzlitis (Sydney), sekretorius A. 
Zarins (Sydney) ir Comm, narys G. 
Pranks (Melbourne). Dabartinis są
jungos adresas: Mr. A. Prieditis, “Riga”, 
74 Judd Street, Mortdale, Sydney.

SKELBIMAS
AUKŠTOS KLASES MOTERŲ BUBU 

,SIU''1 VYKLA '

AL JASINSKIENE
Kostu mėliai, Paltai, Sukneles, etc.

Uzakymai priimami kasdien

430 King Street, Newtown, N.S.W.
Tee f.' LA2897
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