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J.GYLYS
Pastabos dėl Krašto B-nės Tary 
bos Atstvų Suvažiavimo.

Lietuvių bendruomenės pasaulio terito 
rijoje tobulas išvystymas ir tęsimas to
kioje organizacijos apimtyje ir formoje 
kaip yra suplanuota, būtų nesugriauna
mas Lietuvių Tautos organizacinių suge 
gebėjimų įrodymas ir josios pasididžiavi 
mas. Nenudštabu,kad šita idėja dėl savo 
didumo ir kilnumo sutinka ir skeptikų 
dėl josios realizavimo mūsų pačių eilėse 
Ši organizacija būtų lyg savo formos 
valstybinio gyvenimo tęsimas be savos 
teritorijos. Uždavinys sunkus, nes: a) 
nesaisto tos gausios teisinės normos, pa
laikiusios ir stūmusios mūsų bendruome 
ninį gyvenimų mūsų Žemėje atatinkama 
vaga, b) remiamasi ir priklausoma vien 
bendruomenės narių, išsidiferenciavusių 
įvairiomis paži upinėmis kategorijomis, 
gera valia, susipratimu,nusiteikimu bei 
pasiryžimu tą organizaciją plėsti ir tobu 
linti, ir c) reikia kovoti ir nugalėti kliū
tis, iškylančias svetimoje teritorijoje, 
skirtingoje teisinėje sistemoje papročių 
bei nusiteikimų aplinkumoje.

Juridinė sios organizacijos baze - Lai 
kinieji P.L.B. santvarkos, nuostatai 
(nors ir gana bendro pobūdžio). pradinei 
organizacijos egzistencijai pakankami, 
nes nurodę pagrindines principinio pobū 
džio gaires, palieka atskirų kraštų ben
druomenėms galimai nusistatyti ’ pagal 
vietos sąlygas sau veikimo procedūras, 
suprantama, nuo duotos bazės nenuslys- 
tatant ar jos visai nebojant. Statutinės 
normos veikimo plėtojimui ir organizaci 
n i am darnumui palaikyti turi pačios 
svarbiosios reikšmės, nes jos neleidžia 
organizacijos vienalytiškumui išbirti ar 

■' klaidžioti po svetimą, nepažystamą lau 
ką, ieškant vieškelio, kuriame įvairių į- 
sitikinimų, pažiūrų bei nusiteikimų bro 
liai galėtų sutilpti bendrame žygy savo 
pačių gerovei kelti ir mūsų Tautos gar 

' bei garsinti...
Apdovanoti teigiamomis dvasinėmis ir 

fizinėmis savybėmis, amžiais svetimųjų 
niokiojami, kovoje užgrūdinti lietuviai 
turi gal daugiau privalumų ir garantijų 
užsibrėštam tikslui ir gyvybinės reikš 
mes uždaviniui, kad ir sunkiose sąlygose 
įvykdyti negu kiti. Jau turime ir* įrody 
mų. Lietuvių tremtinių bendrnomenė Vo 
kieti joj e ir Austrijoj e savo organizaci 
niais sugebėjimais ir kultūringu reiški 
mosi kėlė pasigėrėjimo svetimiesiems. 
Tokiu ‘pasitikėjimu! gaivinami,patyrimo 
padrąsinti ir tautinio išsilaikymo būtinu 
mo verčiami, ėmėmės platesne mąsto žy 
gio: sukurti disciplinuotą pasaulio lietu 
vių bendruomenę. Darbas sunkiasnis, a- 
pybrėžos platesnės, komplikuotesnės, gy 
venimo aplinkybės mums patiems paine 
nes: daugiau žmonių, bet mažiau laisvės 
Būdami tremtyje vegetavome fiziniai, 
bet šiaip taip apsaugoti nuo bado savo 
savo darbą galėjome pašvęsti bendram 
veikimui. Dabar esame labiau išsiblaškę 
rečiau susieiname bei rečiau šaukiame 
susirinkimus ir informuojamės. Atrody 
tų, kad turėtume vieni kitų labiau pasi 
ilgę, savo tautiečio meile dar tampriau 
surišti. Tačiau ar nereikėtų konstatuoti 
priešingai, štai pereitas Krašto atstovų 
suvažiavimas Melbourne: lyg ne savų..., 
lyg svetimų; ne tos pačios kiemės žmo 
nės, ne tų pačių tikslų, to paties vargo 
apjungti... Nuostabu, kad darbas ir ta 
atmosfera, kurioje buvo dirbama nekėlė 
pasigėrėjimo.
Nenutrūkstamai sekęs to suvažiavimo 
darbų eigą,būdamas mūsų bendruome 
nės narys, palyginimu tariant-piliečiu, 
tariuosi turįs teisę, o niekam ligi šiol 
tuo reikalu nepasisakius, net ir pareigą 
parekšti savo nuomonę gal daugiau ju 
ridiniu požiūriu dėl kai kurių tame šuva 
žiavime praktikuotų precedentų, mano 
manymu, nesiderinančių su teisės ar tei 
singumo principais.

1
S u važi arimą pradėjus, išrinkus prezi 

diumą tuojau buvo įneštas pasiūlymas 
suteikti pilnateisio atstovo teises (šuva 
žiavime kartotu terminu - mandatą) vi 
siems Krašto Valdybos nariams. Šis pa 
siūlymas atmestas, o priimtas kitas: su 
teikiamos mandato teisės asmenims 19 
50 m. Atstovų Suvažiavime išrinktiems 
atstovais į kada nors įvyksiantį Pasauli 
nį Lietuvių Seimą. Ar mandatas būtų 
buvęs suteiktas vieniems ar jis buvo 
suteiktas kitiems, tas nesvarbu, o svar 
bu tai, kad Atstovų Suvažiavimas arba 
Krašto Taryba, JOKIU BUDU NETU 
RI TEISES TO DARYTI. Atstovus j 
Krašto Tarybą renka krašto bendruome 
nės pilnateisiai nariai, atseit bendruome 
nės piliečių visuma atatinka .statuto nu 
rodytą proporciją. Pilnateisis narys yra 
kiekvienas lietuvis ne jaunesnis "18 m. 
(Laik. P.L.B. santv. nuostatų 9 str.), o 
Krašto Tarybą sudaro pilnateisiu lietu 
vių TIESIOGINIU ir SLAPTU Balsavi 
mu dvejiems metams rinkti nariai (Tų 
pat nuost.28 str..) Taryba išrenkama tų 
nuostatų 27 str. nurodytoms funkcijoms 
įvykdyti ir daugiau nieko. Jos nariai ne 

(nukelta i 3 pusi.)

Sovietai nuo okupacijos pradžios Japo 
nijoje laiko skaitlingą karinę misiją. Jo
nijai pasirašius su vakariečiais taikos 
sutartį, o sovietams ją atsisakius pasira 
šyti,politiniai Japonijos sluoksniai prasi 
•tara, kad šitos sovietų karinės misijos 
buvimas Japonijoje yra nepageidaujam
as. Ypatingai reakcija prieš sovietus su
stiprėjo po neseniai įvykusių komunistų 
riaušių Tokijoje. Kadangi Japonija yra 
karo padėtyje su Sovietais tai jie negali 
tiesioginiai įteikti Sovietams notą dėl 
jų misijos padėties Japonijoje. Infor 
muoti japonų sluoksniai skelbia, kad esą 
šiuo reikalu buvo kreiptasi jį švedų pa
siuntinybę Amerikoje tačiau pastaroji 
atsakiusi, kad ji šito „patarnavimo,, ne- 
apsiimąnti padaryti. Japonai tačiau ne
nusimena, ir kaip skelbia Tokijo politi
niai sluoksniai, kad greitu laiku bus su
rasti „tarpininkai,, ir Sovietai gausią 
atatinkamą potą, kuri nurodys Japoni
jos vyriausybės sprendimą karinės misi
jos reikalu Japonijoje

NERAMUMAI TUNIZI 
J OJE

Jau kuris laikas Tunizijoje vyksta ne
ramumai, kurie sukelia nemaža rūpesčių 
vakariečiams Artimųjų Rytų r egi j one. 
Neramumai yra keliami arabų nationa- 
listų, kurie anot prancūzų spaudos nuo- 
nės yra inspiruojami iš šalies, kam yra 
reikalinga susilpninti vakariečių pozici
jas Artimuose Rytuose

FORDO FABRIKAI 
VOKIETIJOJE

Fordo fabrikai Koelne 1951 m. pagami 
no 12.140 autonobilių 60 mil. markių ver 
tės. 8650 buvo eksportouti daugiausia į 
kitus Europos kraštus bei P.Ameriką, 
Afrką ir Aziją.
PAUKŠČIU GAUDYTOJAI 

NETENKA DARBO
Ateity keliaujantieji po Italiją nebe

matys rinkose ir maisto parduotuvėse 
ilgomis eilėmis sukabinėtų nebegyvų 
giesmininkų paukščių. Neseniai Pary
žiuje pasirašytoj tarptautinėj sutarty ir 
Italija įsipareigojo uždrausti tinklais ir 
kilpomis gaudyti paukščius, paskirdama 
už tai dideles bausmes.

Pasaulinės gyvulių apsaugos draugijos 
skaičiavimais, kas metai rudenį 
paukščiams išskrendant ir pavasarį grįž
tant, tarp Alpių ir Sicilijos būdavo su
gaunama apie pustrečio milijono spar
nuotų giesmįninkų, kurie paskui būdavo 
suryjami įvairiuose Italijos ir Prancūzi
jos restoranuose.

RUOŠIAMASI AMZI
NUOŠĖ LEDYNUOSE

Vokiečių „Welt am Sonnabend... skel
bia, kad gautomis iš Sverdlovsko žiniom 
Sovietai tarp Vorchojansko, Beringo sa 
šiaurio ir Magadano prieš kiek laiko at
liko didelius manievrus, kuriuose ypatin 
gai buvo kreipiamas dėmesys įį karo a- 
veciją. Sovietai atsidėję roušiasi ateities 
kautynėms tose srityse, nors tenais tem 
peratūra siekia ligi 50 C. Salia to prane 
šama, kad Rytų Sibire rasti dideli urani 
jaus ištekliai.

Neatsilieka ir Vakarai. Kanadiečiai 
roušia savo karius Churchill fronte, ka
me prie Hurdzono įlankos iš ledo jau da 
bar esą pastatytas tikras įtvirtinimų 
miestas Amerikiečiai smarkiai tvirtina 
Grenlandą o aplamai į Atlanto Pakto 
apsaugą įtraukiamas ir Špicbergenas

Jau išmokta kaip nugalėti šaltis, pasi 
gaminti eskimų pavyzdžiu maistą, įsitai 
syti tinkamą aprangą, o priedo medikai 
dar paskelbė, kad Arktis yra viena iš 
sveikiausių zonų pasaulyje, tačiau prie 
šito kukliai pastebi, kad ten prakaitavi
mas reškia mirtį

CIGAREČIŲ KONTRA
BANDA

Sfluo metu stovinčiame Sydnėjaus 
uoste amerikiečių laive “Ventura” 
rasta, po “suvarttotais laivo skudurais”, 
paslėpta 24.000 amerikoniškų cigarečių 
ir 16 butelių Jij'erio. Dvi dienas 
ankščiau tame laive buvo rasta 64.000 
cigarečių ir 25 buteliai whisky. Rastų 
prekių kaina yra apie £800. Krata 
lave tęsiama.

PAŽEISTA SIENA
Iš Hongong pranešama, kad apie 

200 kinų komunistų pasienio sargybos 
peržengę Portugalų kolonijos Macao 
sieną. Raudoniesiems žengiant per 
sieną portugalų pasienio sargyba pasi
traukė. Kada raudonieji sugrįžo j savo 
pusę portugalai vėl užėmė savo postus. 
Susišaudymo esą nebuvę.

UŽDRAUSTAS 
BUČIAVIMASIS

Iš Indonezijos pranešama, kad čia yra 
uždraustos visos flmos rodančios bučia- 
vimasi, ginklus ir kolonizacija. Tačiau 
šalz to Indonezijoje knuose karštai 
sutinkamos visos flmos kuriose juodo
mis spalvomis piešiamas Trumanas ir 
Churchill o h,exoi u padaromas Stalinas

Lietuvos Valstybės Konstitucijos 30 
metų sukakčiai skaity'.a paskaita K. M. 
instituto viešųjų paskaitų cikle 1952 m 
gegužės mėn., Melbourne, 18 dieną.

P.V.RAULINAITIS
(Piliečių teisės ir Valstybės valdžios 

galios)
1. ISTORINIS ĮVADAS. Norėdami 

tinkamai vertinti nepriklausomos Lietu
vos valstybinio gyvenimo didžiausį or
ganizacinį demokratinį laimėjimą mes 
turime pažinti Lietuvos valstybės 1922 
metų rugpjūčio mėn. 1 dienos konstitu
ciją, kaipo laisvai ir savystoviai pa
reikštą tautos valią ir teisiniai nusta
tytą atgimusios Lietuvos konstitucinę 
santvarką. ši Kinstitucija nebuvo 
staigus perkūno trenksmas giedrajame 
danguje, nors Steigiamajame Seime bal
savimo metu tikrai dundėjo ir griaudė 
perkūnas, bet išaugo pamažu ir subren
do su lietuvių tauta, nešusią visą val
stybinės organizacijos atsakomybę am
žių bėgyje, šįmet sueina 30 metų nuo 
šios konstitucijos priėmimo dienos. Tai 
prisimindami mes privalomo konstatuoti 
neabejotinai giedrų praeities faktą, 
kad ši konstitucija gan tobulas ir vie
ninteliai buvo galimas anuo metu val
stybės konstitucinių pamatų nutiesimo 
vaisius.

Turėdama savo valstybę Lietuvių 
Tauta nustatydavo įvairiems jos gyva
vimo laikotarpiams, atatinkamai poli
tinės, socialinės ir kultūrinės aplinku
mos reikalavimams, tam tikrą valstybės 
valdymo formą, o taip pat pačios 
vadžios organizacijos tvarką ir pagrin
dus. Miųns trūksta istorinių davinų 
tinkamai atpasakoti buvusios Lietuvoje 
valstybinės tvarkos nuostatus senovėje 
ir pirmiasiais šimtmečiais po Kristaus 
gimimo. Socialiniai-kultūriniai imant 
reikia laikyti buvus anais laikais Lietu
voje tam tikrai valstybinės organizaci
jos tvarka, ši tvarka ir organizacija 
turėjo būti itin kada reikėjo lietuvių 
gentims atremti įvairių tautų, o vėliau 
ir teutonų giminės slinkimą į lietuviškas 
žemes., į rytus. Lietuvių gentys turėjo 
savo valdovus, tvarkiusius jų paklusu
sias gentis pagal to laiko papročius, 
teisint sąmonę ir genties tarpe priimtą 
moralę, o taip pat atsižvelgiamai gen
ties senesniųjų ir kilnesniųjų narių bei 
dvasiškijos atstovų nuomonei ir pata
rimams. »

Laikui bėgant pasirodė, kad daugelio 
savyst-jvių genties vadų buvimas yra 
nenaudingas, nes kovose prieš užpuolė
jus reikalinga buvo stipri šieno suma
naus vado ranka, kad atsispyrus prie
šams. Atėjo laikas apjungti lietu- 
viškąsiais gentis ir savystovias kuni
gaikštijas j vieną valstybę. Tai ilgai
niui neabejotinai pavyko karaliui Min
daugui, kuris įvedė Lietuvoje absoliuti
nės monarchijos santvarką. Kartu su 
valstybės energinu valdymu viduje Min
daugas sėkmingai tvarkė ir santykius su 
kitais kraštais. Ypatingai didelės ver
tės yra jo išgavimas Lietuvai iš popie
žiaus Inocento IV pripažinimo kara
lystės vardo, įvedimas krikščionybės Lie
tuvoje ir gavimas valstybės vadovams 
karaliaus titulo. Visa tai įvyko 1251 
metų liepos mėn. 17 dienos atatinkamais 
popiežiaus Inocento IV duotais Min
daugui raštu parėdymais. \ *

Lietuvoje įvesta absoliutinės mon
archijos tvarka neišlaikė savo grynumo, 
nes jam žuvus kraštas pergyveno sun
kius netvarkos laikus; vėliau paėmę į 
savo rankas Lietuvoje valdžią asmens 
pakrypo į valstybinės teritorijos ekspan
sijos siekimus ir naujų sričių sėkmingus 
prijungimus, kuriuose nebuvo grieštai 
taikoma ameninio valdymo principas, o 
paliekama buvo tenai buvusi tvarka ir 
net jų kunigaikščiai, kurių priklauso
mybė krašto vyriausiajam valdovui kar
tais būdavo mažai jaučiama. Tuomi 
itin pasižymėjo Gedimino valdymo ga
dynė, kurios metu įsigalėjo plati auto
nomija Žemaitijoje ir dideliuose Lietu
vai prijungtuose slavų gyvenamuose 
pintuose.

įvestoji Lietuvoje tvarka nebuvo pa
stovi, ji kitėjo atatinkamai laiko rei
kalavimams ir prisitaikomai reikalui 
Lietuvai ieškoti sąjunginnkų savo kai
mynų tarpe ir derinti savo valstybės val
dymo tvarką su jų pageidavimais bei 
padarytais susitarimais. Ypatingai 
daug įvairių susitarimų buvo daroma su 
Lenkija pradedant nuo Lietuvos kara
liaus Jogailos vestuvių su Lenkijos karu 
liene Jadvyga, įvykusių 1386 metais va
sario mėn. 15 dieną. Tardamasis dėl 
šios santuokos Jogaila, vadinamu Krė
vos aktu 1385 metais rugpjūčio mėn. 14 
dieną, pažadėjo Lietuvos ir Rusijos 
žemes sujungti su Lenkija, kad tapus 
abiejų valtsybių karaliumi, kas jam ir 
pavyko padaryti, tik paliekant Lietuvos 
valdymą savo vietininko rankose.

Vytautas nebuvo patenkintas valdv-

LIETUVOS VALSTYBES
kas. Visai eilei kilusių tarp Jogailos r 
Vytauto nesusipratimų dėl Lietuvos 
valdymo buvo susitarta vadinamais Vil
niaus ir Radomo aktais 1401 metais, kad 
Vytautas valdys Lietuvą savystoviai ligi 
savo gyvos galvos. šis susitarimas 
buvo praplėstas 1413 metų Horodlės 
aktu, patvirtinusiu Vytauto teises ir 
nustočiusiu, kad Vytautui mirus Lietuva 
galės savystoviai rinkti savo valdovus. 
Tik 1501 metais buvo vėl keičiama val
stybės valdymo tvarka vadinamu Mel
niko aktu, pagal kurį turėjo būti ben
dras valdovas Lietuvai ir Lenkijai, ben
dras abiejų valstybių Seimas ir bendri 
pinigai, šis aktas turėjo būti apsvar
stytas Ponų Taryboje ir Lietuvos Seimo 
patvirtintas; Seimas gi šito akto ne tik 
nepatvirtino, bet jo net ir nesvarstė 4 •

Bajorai jau Vytauto valdymo laikais 
įgavo didelę reikšmę valstybės gyve
nime, nes jų nuomenės atsiklausdavo ir 
bajorais rėmėsi pats Vytautas kovose 
užvaldžią Lietuvoje. Suprantama, ka
dangi bajorų luomas buvo gausingesnis 
nei kunigaikščių, o atsirėmimas į bajo
rus praplėtė krašto visuomenės dalyva
vimą valdžioje. Bet bajorų įsigalėjimas 
nepanaikino ponų autoriteto Lietuvoje. 
Ponai, kurių sudėtin įėjo vyskupai, ku
nigaikščiai ir aukštesnius pareigas val
stybėje ėję didikai susiorganizavo 
zavo į pastovią instituciją, vadinamą 
Ponų tarybą. Ši institucija išaugo kara
liaus Kazimiero laikais ir jau Aleksan
drui viešpataujant 1492 m. buvo nu
statytos jos kompetencijos, kurių svar
biausi buvo pasiuntinių į užsienį siun
timas ir krašto finansų tvarkymas. Iš- 
pradžių Ponų Tarybos nutarimai turėjo 
vien patariamosios reikšmės, bet ilgai
niui jų nuomone tapo karaliui privaloma. 
Greta su Por. Tarybos įsigalėjimu at
sirado Lietuvoje bajorų Seimai, kurie 
buvo reikalingi taip pat renkant krašto 
valdovą. Seimų rinkimų nebūdavo, bet 
juose dalyvaudavo visa Ponų Taryba, 
visi aukštesnieji valstybės valdininkai ir 
kitų aplinkybių ir rinkdavo į Seimą savo 
atstovus sušauktuose apskričių Seime
liuose. 1566 metais pradedant Seimai 
dar neleisdavo įstatymų, o tik pareikš
davo savo nuomenę an s ką nors iš kara
liaus prašydavo. Karaliui pritarus Sei
mo nuomonei ar prašymui tai virsdavo 
įstatymu.

'Didelis konstitucinis krašto valdymo 
pertvarkymas buvo užsimotas padaryti 
vadinamais Liublino aktais pasirašytais 
1569 metais liepos mėn. 1 dieną.

Karo pavojai stūmė Lietuvos ponus, 
bajorus ir politikus artėti į Lenkiją, 
kaipo natūralų sąjungininką atsispirti 
bendrajam priešui. Lietuva ir Lenkija 
jau buvo surištos personalinės unijos 
ryšiais, jos buvo valdomos vieno ir to 
paties karaliaus. Tai buvo jau pirmas 
etapa, s į glaudesnius abiejų valstybių 
santykius, tuo labiau, kad abi tautos 
siekė artymesnių ryšių, kad ir skirtin
gais sumetimais: Lietuva ieškojo atra
mos kovoje prieš Maskvą, o Lenkija 
siekė įsteigti vieną galingą valstybę 
tarp dviejų jūrų, kur būtų tvirta ir 
pastovi lenkų įtaka. Sudaryta Liub
lino Unija teisiniai nebuvo privaloma 
Lietuvai, nes jos atstovai tik grėsmės 
ir prievartos priemonėmis buvo palenkti 
pasirašyti Unijos aktus ir jiems pri
siekti. Gręsmė ir prievarta pasireiškė 
tame, kad karalius Zigmuntas Augustas, 
geruoju negalėdamas prikalbėti lietuvių 
delegacijos, prijungė Lenkijai ištisas 
Lietuvos provincijas (Poliesė, Volinija, 
Podolė ir Kijavo provincijos dalis),o be 
to prieštaraujančiųjų didikų dvarus, at
plėštose nuo Lietuvos žemėse esančius 
konfiskavo. Sudarius sieną Respublika 
buvo palikta jos dalių-Lietuvos ir Len
ki jos-turėtos skirtingos valstybinės in
stitucijos ir sava kiekvienos teisė. Liu
blino Unija tik tiksliau nustatė šimtme
čius buvusią abiejų valstybių santykia
vimo formą ir tvarką; ilgą laiką abi 
valstybės turėjo tuos pačius valdovus 
bet renkamus atskirai, Unijos aktais 
einant jų bendras valdovas turėjo būti 
renkamas kartu, o taip pat abi valstybės 
privalėjo bendriems respublikos reika
lams svarstyti turėti bendrą Seimą, šie 
reikalavimai dar ilgai pasiliko vien po
pieriuje

Po Liublino Unijos valstybės valdymo 
aparato reformos abiejose valstybėse 
buvo vykdoma panašiais pagrindais. 
Valstybėje įsigalėjusi bajorų visuomenė 
dar prieš Uniją buvo išgavusi jiems pa
lankią teismų reformą 1566 metais. Ba
jorų reikalavimais sukurti teismai buvo 
trejopi. Veikė bajorų renkamieji žemės 
teismai, kurių kompetencija buvo spręsti 
civilines bylas; bylos dėl žemių ribų 
buvo skiriami; baudžiamosios bylos 
buvo sprendžiamos pilies teismų. Pilies 
teismai priklausė seniūnams, kurių buvo 
kiekvienoje apskrityje po vieną. Vai
vadijoje ar apskrityje įvykdavo bajorų 
suvažiavimai vądinami seimeliais, Sei-

1
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KARA
Patys ruošdamiesi į karą, bolševikai 

naujo karo kurstymu pagal įprastinę 
taktiką stengiasi apkaltinti kitus, ypač 
savo kaimynus. Taip paskiausiai rusų 
spauda, pirmoj eilėj “Izvestijos”, apkal
tino norvegų vyriausyvę, kad ji skubanti 
krašte vykdyti karinius pasiruošimus.

- Girdi, ji visa daranti, jog “Sovietų pre
stižas būtų diskredituotas krašto gyven
tojų akyse”, o norvegų vadai, “užmiršę 
savo tautinę garbę, lankstosi prieš

■ amerik- gauleiterį Europoje, Eisen- 
howerį”. . . . Tačiau realybė iš tikro

. rodo visai ką kitą. Kaip intensyviai bol- 
. ševiotai ruošiasi į karą, išsamiai atsklei

džia, anot “Neue Zūricber Zėitung*’ N. 
77/52, kad ir pabėgę į Jugoslavij, 5 
rumunų aviacijos karininkai. Nepaisant 
taikos sutartimi uždraudimo, Rumunijoj 
vėl sudaryti bombonešių daliniai. Jų 
apmokymas ir paruošimas grindžiamas 
pretekstu, jog “reikia gi socialistinę tė
vynę ginti nuo amerikietinių Jmpęria- 
Jistų”. Rumunų aviacija .taip pat gavo 
“Tupolev” - II ir VI tipo soviet, bombo
nešius, be to Jak 23 tipo sprauminių 

• lėktuvų. Pabėgę lakūnai užsienio spau
dos atstovams pareiškė, jog Rumunijoj 
.gyventojai tvirtai tiki, kad naujas pasau- 
■linis karas yra. neišvengiamas. Jis turės 

' būti anksčiau ar vėliau. Užtat stiprėja 
' ir partizanų sąjūdis, ypač Siebenburgerio 

kalnuose. Ten partizani savo kovotojus 
telkia iš įvairių gyventojų sluogspių, 
daugiausia jų yra iš paprastų darbininkų 
tarpo.

>Kaip Sovietai ruošiasi į kara, smulkiai 
, išdėstė į P. Aziją per Gobi tyrus. ir 
.Tibetą' prasimušusių- laivės kovotoju 
1 kurie plačiai: nupasakojo apie. Centrinėj 

Azijoj, ypač jos pietinėj daly,,veikiančius 
' partizanus , prie kurių priklausė ir jų ne 

vienas^ §vedų,, estų ir r latvių spauda 
duoda ištraukų iš soviet, marš. Malinov- 
skio pasakymų, kuriais jis riedvipraą- 

, miškai išsitaria, jog Sovietai'. atsidėję 
□ruošiasi į naują karį. • Tą pat rodo, ir 
mars. RokošOvskio paskiausi žygiai Len
kijoje. Ir PIA agentūra savo inform. 

' biuleteny N^ 12-J52 - plačiaiskelbia apie 
’ •sovietinius pasiruošimus karui, vykdo

mus pietiniu Baltijos pajūriu, apimančiu 
. ir lietuviškąją jo. dalį. Paskiausiai Kol- 

berge-Peenęmūndėje pravesti V. ginklų 
pratimai • davę gęrų rezultatų. Jų tai
klumas dabar esąs jau.žymiai patobulin
tas'. Raaremo. bazės yra nukreiptos į 
Skandinaviją,, o - sutelktos .aplink, Kol- 
bergą, Pęenemūndę, Karaliaučių — f 

. Ruhro kraštą. V sviedinių' ir kt. ginklų 
.tinklas Baltijos pajūriu vis tankinamas.

Neseniai' pasibaigusi, vad. .“Maskvos 
ekonominę .konferenciją ir ryšium su ja 
suruošta didžiule ekon. paroda, kuriose 
dalyvavo 48 valstybių arti 500 atstovų 

' iš neutralių ir net “fašistinių”' kraštų, 
jie nori atsverti Marshallio ■ plano tei
kiamą pagalbą Vakarams ir kiek.galint 

. daugiau valstybių, patraukti į save. Anot 
’ šveicarų ‘.‘Die Tat? N.-98-52, svarbiausias 

šios ‘ konferencijos - tikslas buvo “pa
vaizduoti, kad tik vieną vienintelė Sov. 

. -Sąjunga tėra tikra ir ; pati didžiau
sia .tarptautinės prekybos globėja, ir tai 

•. pademonstruoti ūkiškai atsilikusiems. 
kraštams”. IŠ visų Maskvos propagan
dinių triukų buvo -iškišama mintis, kad 
Rytai nori tą prekybą plėsti, bet ją 
trukdo Vakarai, kurie vieni del to ir 
tesą kalti. Iš tikro tai buvo , naujas 
Maskvos mėginimas neleisti užgesti pra
dėjusiai blėsti, “propagandai už taiką”, 
nes iš bolševikinių kraštų 1948-50 m. 
eksportas į Vakarus . sumažintas' 28.3 

. proc., panaši situacija, yra ir su bolše- 
. vinikinu importu, visi jie yra izoliuti 

pvz., Sov. Sąjunga kontroliuoja Albanį- 
jas užcienio prekybą visu 100 proc., Bul
garijos 90, Rumunijos 85, Lenkijos 65, 

. Kinijos 80, Rytų Vokietijos 90, ętc.
Bolševikiniams propagandos planams 

taip pat pasitarnauja reikalavimas su
jungti Vokietiją ir sušaukti jos taikos 
konferenciją, Helsinkio olimpiados metų 
numatyta plačiai vykdyti “taikos propa
gandą” (“prieš karą”), kuri jau dabar 
pradėta renkant už tai žymiausių spor
tininkų parašus, pastangos Vokietiją 
“susuominti”, t.y. padaryti tokią bejė
gių ir neutralią, kokia kad yra šiuo metų 
Suomija, kurią jie gali kiekvienu laiku 

, pasigrobti, o jei to nedaro, tai tik dėl 
to, kad jos šiuo metu palikimas tar
nauja jų propagandai, nes pasauly dar 
vis tebėra žmonių, kurie langvapėdiškai 
tiki Sovietų “ gera valia” ir pažadais. 
Iš tikro Sovietai visa laiką ir atsidėję 
sistemingai ruošiasi į karą, žinodami, 
jog, anot amerikiečių generolo Bradley, 
“laikas dirba jų naudai” ... O ar su 
lygiu sistemingumu ir atsidėjimu tam 
ruošiasi Vakarai? Sovietai taip pat at
sidėję seka besimuosius JAV prezidento 
rinkimus. Ypač jie nemėgsta gen. Eisen- 
howerio. Šiuo metų jiems ypačiai rūpi 
padidinti benzino ir, plieno atsargas. 
Prie pramonės pajėgumo išplėtimo turės 
daug prisidėti ir gigantiškos statybos. 
Kaip praneša šveicarų “Wochen-Zei- 
tun’’, netrukus bus baigtas ir su didelė
mis iškilmėmis atidarytas Volgos- Dono 
kanalas. Iš sovietinio 477 milijardų 
rubliu biudžeto tiesioginiam ginklavimui 
skirti 113.8 milijardo. Kiti eina per 
panašias statybas — paslėptai.
BRITAI APIE LIETUVIUS

Neužmiršta lietuvių ir britų spauda. 
Populiarus savaitr. “The Univers” ry
šium su JAV pasekret. Webbui įteiktu 
memorandumu paskelbė žinią, kokia yra 
faktiškai sąžinės laisvės padėtis Lietu
voje, “Daily Express” aprašo, kaip bu v. 
anglų k. dėstytojas Kauno VT un-te 
Mr. M. Lings, dabar Fuado un-to Kaire 
profesorius, atsisakė britų pilietybės 
ir pasiprašė suteikiamas Egipto piliety
bę. Dienraštis pastebi, kad dar Kaune 
būdamas jis palaikė santykius su mako- 
metonais, kurie dabai* jam ir atvėrę

— Balandžio 22.25 d. URT valdytojas 
i.a. prof. Z. Ivinskis ir min. Ed, Turau
skas dalyvavo konferencijoje Bonnoje, 
kurioje buvo sudarytas vokiečių komi
tetas krikščioniškai kultūrai ginti. Tas 
taut, komitetas priklauso tarptautiniam 
komitetui, į kurį įeina keliolika Europos 
tautų, jų tarpe ir lietuvių. Bendradar
biaudamas artimai su VLIKu, vokiečių 
komitetas yra išleidęs įspūdingą brošiū
rėlę “Hilferuf aus den Waldern Lįtau- 
ens”, kurioje yra išspausdintas parti
zanų laiškas Popieųiui, pavaizduojant 
Lietuvoj vykstančius žiaurumus iliustra
cijomis. Kadangi į konferenciją buvo 
susirinkę rinktiniai vokiečių dalyviai iš 
parlamento ir įvairių organzacijų, mūsų 
atstovai turėjo* progą sueiti su jais į 
glaudų kontaktą. Ta proga buvo ap
lankyti kai kurių parlamento frakciių 
vadai, visa eilė parlamento narių ir įvai
rių asmenų. Pažymėtina, kad Komeren- 
cijos metų, kadangi toji brošiūra apie 
Lietuvą buvo išdalinta visiems daly
viams, Lietuvos klausimu buvo daugiau
sia kalbėta. Kalbas pasakė abu mūsų 
taut, grupės krikšč, kultūrai gintit’ 
atstovai. Tose vokiečių komiteto “krik
štynose is užsienio atstovų dalyvavo 
prancūzų, ir lietuvi (į atsovai. Buvo 
paskleista Lietuvos klausimu literatūros 
ir įteikta eilei asmenų min. E. Turausko 
paruošta promemorija apie genocidą Lie
tuvoje. (URT).

— Balandžio 20-24 d. Vokietijoje' 
įvykusioje Dūsselforfo mieste tarpeuro7 
pinėje, konferencijoje, socialinei., taikai 
įgyyen'dint lietuviams atstovavo pr._.PI, 
Karvelis. C Konferencijos uždavinys, — 
susipažinti su saldinių dalyvavimo for- 
momi ■ žmonės išdavose... Konferencij’oje 
dalyvavo. mokslinių institutų. . žinovai/ 
įmonių . atsakingi vadovai, profesinių 
sąjungų atstovai tiek., iš įvairių Vak. 
Europos kraštų, tiek ir iš anapus gelė- 
žnės uždangos esančių tautų.,, įdomiau
sias pranešimas, buvo prancūzų „ atstovo 
pono jSchūeller apie proporcinį, dirban
čių) ų atlyginimą Prancūzi j oje, kurį. .ten 
praktikuoja apie 3,000 įmonių, jungiam, 
čių daugiau 80.000 dirbančiųjų.. Iš mo
kamo priedinio atlyginimo vidurkis siekia 
20 proc. Pagal šią . sistemą dirbančiųjų 
atlyginimas automatiškai pakyla tiek, 
pat,- kiek pakylą įmonės gamyba. Kon
ferenciją savo atsilankymu pagerbė Vak. 
Vokietijos .darbo ministeris. Storch, kiti 
mįnisteriai. atsiuntė . sveikinimus. .Su
glaustai padėtį Pabaltijo- valstybėse kon
ferencijai pavaizdavo Dr.' Karvelis,, abie
jų kaimyninių Pabaltijo valstybių, dele
gacijos-pavestas padaryti bendrą,.pra
nešimą. (IT).

■ — Balandžio 15 d. Prancūzijo švietimo 
ministeris Andrė Marie kartu su svar
biaisiais bendradarbiais priėmė pa
vergtųjų kraštų profesorius.. Lietuvos 
profesoriams atstovavo prof. J. Baltru
šaitis,. VLIKo patarėjas kultūriniams 
reikalams. Iš kitų pavergtųjų kraštų 
dalyvavo rumunų, jugoslavų ir čekpslo- 
vakų profesoriai, po vieną, iš kiekvieno 
krašto. -, . Pasimatymo tikslas — teirau
tasi, kuo Prancūzija galėtų kultūrinėj 
srity padėti pavergtųjų kraštų profeso- 
riams-intelektualams, jauniems moksli-' 
ninkams, studentams, etc. Tuo reikalu 
prof. J. Baltrušaitis, surinkęs reikalin
gus duomenis, įteiks atskirą memoran
dumą (URT). ..: J-

LIETUVIU POLITIKA —
PAVYZDYSBONNAI

Nors ir keista, .bet reikia tiesą sakyti, 
jog Klaipėdos krašto vokiečių organas 
“Memeler Dampfboot” viename iš Savo 
paskutinių numerių s(1952'.4.20) įsidė
tame per dvi skiltis.straipsny “Planinga 
lietuvių tremties politika’,’ juos net stato 
pavyzdžiu Bonos vyriausybei ir vokie
čių pabėgėlių organizacijoms, kaip rei
kia. veikti ir. ginti, savo krašto teises. 
Straipsny pažymima, kad “nors lietuviai 
savinasi sau Klaipėdos kraštą ir dėl to 
Klaipėdos vokiečiai su jais negali su
tikti”, tačiau šiaip jie “turi aiškią kon
cepciją ir siekia, savo tikslų tespg su 
oavydėtnu logiškumui”. Toliau įsidėjo 
iš vieno Amerikos lietuvių dienraščio 
(vardas nenurodytas) ištrauka apie Lie
tuvos teritoriją ir jos plotą, M- Lietuvą, 
Vilniaus kraštą ir kt. Reta tokių nepik
tų straipsnių.
KOKS TIKRAS SOVIETU 

PAJĖGUMAS
Sovietų Sąjungos ekon. potencialas, 

kaip pažymi “La Documentation Fran- 
caise” o N. 2.365, persispausdinusi tuo 
reikalu straipsnį iš šveicarų socialdomo- 
kratų organo “Das Volksrecht” Zūriche, 
yra stiprus. Jo nereikia vertinti per 
menkai. Stalinas jau 1946 m. — 
penkmečio proga — paskelbė, jog ateity 
Sov. S,junga tapsianti pati stipriausia 
ir galingiausia pasaulyje ekonominė pa
jėga, kurie kasmet duos 50 mil. tonų 
liej. geležies, 60 mil. tonų rūdos, 500 mil. 
tonų akmens anglies ir 60 mil. tonų 
benzino. Ir nuo 1948 m. Sovietų pra
monė auga greičiau, nei ji proporcingai 
kyla Vakaruose, konstatuojama. Jei 
1940 m. Rusija pagamino tik 18 mil. 
rūdos, tai 1950 m. jau 27, benzino gamy
ba iš 31 mil. tonų pakilo iki 37 mili
jonų.. žemės ūkyje padaryta pažanga 
dar didesnė už pramonės pažangą. To
dėl, kalbant apie Sovietų pramonės pa
žangą ir ją vertinant kritiškai, vis dėlto 
negalima jos imti perdaug žemai, nors 
tiek jos statė skaičiai yra išpūsti, .tiek 
thxrove toli gražu nesutampa su ofic. 
duomenimis popieriuje.

šiaur. Rodezijos P. Afrikoje gali būti 
“kaip pavojingas tvarkai ir sauguipui” 
deportuotas lietuviško kilimo šiaur. 
Rodezijos kongreso vicepirmininkas Si
monas Žukas. “The Observer” aprašo 
puolimą vietinės kom. spaudos Sovjetų 
okupuotose srityse. Jis, be abejo, atsi-

■Amęrift.ub uaiou .
Laučka ir pulk. K. Grinius gegužės 2 d. 
išskrenda į Vokietiją. Jie apsigyvens 
Mūnchene ir ten suorganizuos AB lietu
viškojo skyriaus padalinį. —Transliacijos 
ią Mūncheno numatomos pradėti gegužės 
15 d. Tikslus jų laikas bus paskelbtas 
vėliau, prmoj eilėj per tą AB-ą. (ŪRT).

— Laisvosios Europos NC pirmininkas 
admir. Milleris, .New YoYrke, buvo su- 
ruošęs pietus, į kuriuos pakvietė 3 Pa
baltijo valstybių diplom. atstovus ir tų 
pačių valstybių patariamųjų grupių pir
mininkus. Iš lietuvių pusės dalyvavo 
min. P. Žadeikis ir V. Sidzikauskas. Ta 
proga apsvarstyta ir paryškinta visa eilė 
varbesnių laisvinimo klausimų. Min. P. 
žadeikis taip pat dalyvavo PLG posė
dyje. (URT).

— š.m. balandžio mėn. Pabaltijo Mo
terų Tarybos Lietuvių Atstovybė Trem
tyje buvo priimta pilnateisiu nariu į 
Tarptautinę mot. or-ją Amerikoje Gene
ral Federation of Women’s Clubs. PM T 
Liet. Ats. centras Amerikoje jau ir 
anksčiau sėkmingai bendradarbiauja su 
GFWC, tačiau ši plačiai išplitusi or-ja 
pareiškė noro bendradarbiauti tiesiogiai 
su tremtiesė lietuvėmis, kurios yra arčiau 
savo pavergtos tėvynės ir turi geresnius 
ryšius su savuoju kraštų. Kadangi 
GFWC yra net. į' save/statutą įsirašiusi 
kovoti su bolševizmu, šš. jos iniciatyva 
parodytas, dėmesys lietuvėms, moterims 
yra reikšmingas ir, reikia tikėtis, pasi
tarnaus ne tik mūsų tėvynės reikalui, 
bet ^apskritai anibolše.vikinęį propagan
dai,.' PMTLA' valdybą Amerikoje su-, 
daro;, p.p,. Noyiękėenę (pirm.) , I. Banai-. 
.tiėnė, B..\MaŠa}aįtienė,. Kožukauskienė, 
S. Narkeįiūhąitė,’ L.' Vokietijoje jgąlior 
tiųės yra .A./Grinienė ir/A. Zundienė. 
.(IT). . ; ., •

“MES TAIP SAKEME”
Sjtaip^ issireškia politiniai JAV sluoks 

niai dabartiniame britų nepabisekime Ki 
Jjįoje. Komunistinė, . Kinija, nežiūrėda
ma ankstyvesnio'susitarimo, matyti aiš
kiai nutarė iškraustyti britus iš Kinijos. 
Britų užsienių/reikalų ministeris Eden 
pareiškė, kad šitas užsimojimas yra nie 
kas kitas kaip tragedija/tiek Anglijai ir 

'/tiek pačiai Kinijai. Kaip žinome Anglija 
jau n'up' 1940 m. prjpažysta Komunistinę 
Kiniją ir pripažystą' komuništiri/ Pekino 
vyrriausybę. JAV ir'Australija šito rėži 
mo;nepripažino.. Britai buvo pasirašiu
si prekybos sutartį su komunistine Kini 
ja nes 'jei rūpėjo išgelbėti savus kapita
lus, kurių, yra investuota apie £300.000. 
000 stg. Šiuo metu iškilusieji sunkumai 
liudija, kad britams šitų kapitalų teks 
atsisakyti ir atrodo, kad reikės nutrauk
ti ir diplomatinis santykiui su komūnis- 
tinnę Kinija; nes britų pasiuntinys Peki
ne yra. pareiškęs, kad jo būvimas čia 
reikalingas laikinai.

’’NUOPELNAI” AIŠKĖJA
’ Dabar skelbiama, kad gen. Marshall 

savo, laiku perkalbėjo Rooseveltą atmes
ti . Churchillo planąįšiy.eršti į Europą 
per Balkanus ir atkirsti Sovietus jų te- 
riforij’oje ligį. Pabaltijo valstybių. Vieto
je to invazija daryta per Prancūziją - 
ko ypatingai norėjo Maskva

. Gėn. 'Marshall'kitu atveju sutramdė 
gen. Cįaiko ir Britų planą žygiuoti rytų 
Europon įš Italijos - pirma negu ten at- 
žygiųps rąuddįoji armija.
Toliau įrodinėjama, kad gen. Marshall 
.įtaką i Tesėrane ir J altos kon
ferencijoje/ kada buvo nulemtas Euro
pos ir Azijos, atifekimas Sovietų įtakai. 
Esą Marshall sutrugdė gen. Eisenhower 
užimti Berlyną, Austriją ir čekoslovakį 
ją^ Jo dėka esą parduota ir Kinija, 1945 
nj. Marshall privertė čiankašeką sudary 
ti koalicinę Kinijos vyriausybę su komu 
nistaiš, kas ir nulėmė Kinijos likimą

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENE JE

ITALIJOJE Romos mieste bal. 16-20 
d. vyko Pasaulio Kat. Mergaičių organi
zacijų Federacijos, o ‘balandžio 21-27 d. 
Pasaulio Kat. Moterų organizacijų Fe
deracijos lietuvių atstovės: p. p. Šlepe
ty tė-Venckuviėnę, Dr. N. Bražėnaitė, o 
į mergaičių sekciją — Ugn. Karvelytė, 
be to, prie jų prisijungė vietoje atstovė 
Marg. Macevičiūtė. Lietuvės dalyvavo, 
savo kraštui atstovaudamos, ypač tose 
komisijose, kur tarp kitų šalių iš anapus 
gel. uždangos susidarė proga 'iškelti 
savąjį kraštą, būtent — religinėj-mora
linėj, .socialinėj-ekonominėj, ūkininkių, 
jaunimo. Ypač stropiai buvo pasiruošta 
tarp kraštų už gelež. uždangos pasiro
dymų vakarui, čia lietuvių atstovės pa
sirodė su taut drabužiais ir paruoštomis 
partizanų ir liaudies dainomis. Viena 
daina buvo atvežta tremtinių iš Sibiro, 
o antroji pavadinta “Partizanė”. Jos 
buvo išverstos į prancųzų k< ir sudarė 
ypač stiprų efektą. Audiencijoj pas šv. 
Tėvą lietuvių delegacijos narės ta'ip pat 
dalyvavo su. taut, drabužiais. To proga 
buvo taip pat įteiktos dovanos, be Popie
žiaus, dar dideliam lietuvių bičiuliui 
kard. Pizzardo, organizacijų pirminin
kėms ir vysk. Padolskiui, kuris ypač 
daug prisidėjo prie organizavimo..

Romoj viename iš aristokratiškiausių 
teatrų, Teatro delle Arti, įvyko lietu
vaitės Elenos Kuprevičiūtės smuiko kon
certas, sulaukęs didelio pasisekimo. 
Teatro salė buvo pilna rinktinės publikos: 
diplomatų, dvasininkų, visuomenininkų, 
muzikos žinovų, žurnalistų. Iš lietuvių 
dalyvavo ministerial Lozoraitis ir Gird
vainis, vysk. Padolskis su prel. Tulaba 
ir beveik visa Romos lietuvių bendruo
menė. Smuikininkė visus sužavėjo savo 
puikiu muzikos kūrinių atlikimu.; susi
laukdama didelių plojimų ir prašymų pa
kartoti. Pažymėtina, kad visiems ypač 
patiko Budriūno lietuviškoji “Rauda”. 
Konceto metu smuikininkė bu rn apdova
nota gražiomis gėlių puokštėjnis, atsių
stomis Lietuvos pasiuntinybės prie Šv. 
Sosto, šv. Kazimiero kolegijos choro ir 
atskirų italų bei lietuvių. Buvo net iš

žuvėdra ant debesio kariasi, 
Ir lyg pririštas aitvaras blaškosi. 
Baisus sujudimas mariose, 
Sūrus vandenys siaučia ir taškosi.

Kai Neptūnas važiuoja nematomas, 
žaibas žirgus putotus tik ragina, 
Dreba laivo kiekvienas atomas 
Kai siautimas audros įsismagina.

Staiga tvirtumos tolimųjų pakraščių 
Mirtinai pasiilgsti svyruojančioms ko

joms
Rūščios vilnys per dėnį kai pilas.

Tik ištvėręs audroj sužinai ko verti 
Spindulingieji laisvės viliojimai 
Begalinėj erdvėj, ir platybėj ir gyliuose.

_J^id!tu,ro4

Aaujivnoa
LE Pat. .Lietuvių' Grfi^e. yra nutarus 

išleisti encikįopodinio pobūdžio veikalą 
apie Lietuvą. ‘ Aptartas to veikalo ’tu
rinys, formatai' ir kt. JAV-sę leidžia
mas V. Ramono novelių “Dailininkas 
-Riauba” antrasis ‘ leidimas, LKK Čika
goj — . H. Nagio “Saulės1 laikrodžiai”, 
“Liet. Dienos” išleido /St. Būdavo'apy- 
.saką.iš knygnešių laikotarpio “Varpai 
• skamba*’, spaudai ruošiami pilni: . J. 
Aisčio ir A; Miškinio poezijos leidiniai, 
“Vaga” islęidb M. Vaitkaus “Čirikšą 
saube”. Jėr; Kačinsko Mindaugo 
krikšto šūkūkčiai atžymėti; parašytas 
iškilmingas mišias leidžia viena ameri
kiečių leidyklą Boštėhė; J. Kapočius — 
Dr,, Vorobjovo/Veikalą apie Čiurlibhį, V. 
Augustinas paruošė foto albįattią 'iš Lie
tuvos . gyvenimo, jam ' tekstu parašė- B. 
Brazdžionis; Dr. M; Gimbutienė, dir
banti prie Harwardo un-to, numato iš
leisti veikalų anglų k:;/skirtų taip "pat 
kai kurioms Lietuvos 'problemoms ne- 
grinėtį.. Kiih. K. Gecyš1 paruošė “The 
Soviet Civil Rights” veikalą.’ ■'

' Y i k A i A A I'a a a a a A.A-.A- :a a' a a a a a a?
■ T T, T ¥ T ▼ .T ▼ T T T T.T ▼ r T ▼ T ▼ V

.KOVA. SU.NEMORALIA
/ i LITERATŪRA

Kanadoje -Veikia ntio *1950 m. vad. Da- 
vię Fultbri įstatymas/ draudžiantis pla
tinti ir.'spa^dintį kriihihalihius ;,Coinic„ 
'Tačiau ten nėra įstatymo, kuris draustų 
spausdinti neihoralias knygas. Yra tik 
įstatymas'draudžiantis jas' įvežti." Bet 
tai lehgvai ūpeinaina, kai Kanadai skir
tųjų egz. kuriame nors lape įrašoma 
„Spausdintą'Kanadoje',, Ir užsakytojam 
siuntinėjama po vieną egz. iš . JĄV/ CIi 
tokĮji slritinią esą masės. Biznieriškos - 
nemorališkų , leidinių '/leidyklos, 
Tėvų Paulisfų daviniais, kasdien Įššiun- 
nėjarha 30 - 60.000 reklaminių lapelių 
po. visas JAV ir Kanadą. ?r '
Dėl šito Kanadoje vyksta gyvas sąjūdis 
ir ir ruošiamasi parlamente pasiūlyti įs
tatymą,’; ' ’Visiškai ųždrąūdžiahtį nemora
lią špaūdą:1'

NAUJIEJI VAISTAI
19 metų amžiaus olandas Abe Klaey- 

sen atvykęs prieš _ keturis metus į 
Kanadą, viename nelaimingame atsiti
kime buvo sužeistas. Cemento maišy
tojo" piltuvas jam užkrito ‘ant nugaros 
ir sutriuškino nugarkaulį. ♦ Jo kūno 
apatinė dalis buvo suparaližuota.

Gydytojai tikėjosi sutvarkyti jo 
sužeidimus taip, kad jis galėtų sėdėti 
kėdėje ir mokintis kokio nors amato 
arba biznio.
• Po kelių ligoninėje buvimo savaičių, 
išsivysttė užsikrėtimas, kuris jokiais 
vaistais negalima buvo pasalinti. Ligos 
sukėlėjas buvo atsparus penicįlĮin'ui, 
ir kitiems vaistams. Gydytojai tada 
prisiminė, kad Dr. Frank Meleney iš 
Columbijoš universiteto daro bandymus 
su naujais vaistais — bacitracinu.

Dr. Melėney greit atisuntė' tų vaistų. 
Po 26 dienų gydymo tas užsikrėtimas 
buvo pašalintas. Abe Klaeysen dabar 
lanko Toronte Lyndhurst Lodge, kur 
mokysis amato. ____________
Europos žurnalistų Federacijos Romos 
skyrius, kurios sekretorius yra lietuvis 
V. Mincevičius, atsiuntė didelę pintinę 
gėlių lietuviškomis spalvomis su gražiais 
linkėjimais menininkei ir Lietuvai. Italų 
spauda ir kritika šį pirmą Kuprevičiūtės 
pasirodymą Italijoj įvetino labai palan
kiai, pažymėdama, kad ji ya lietuvaitė, 
pabėgusi iš Sovietų okupuotos tėvynės. 
Patys didieji dienraščiai, kaip “L’Osserv. 
Romano”, valdžios oficijozas “H Popolo”, 
nepriklausomos minties dien. “II Mo
mento”, tikrai puikiai įvertino šį kon
certą. Dienraščiai “Il Quotidiano” ir 
“H Giornale d’Italia” įsidėjo taip pat 
palankią kritiką. Pianu akompanavęs 
vienas iš geriausių italų pianistų, Tullio 
Macozzi, pabrėžė, kad smuikininkė savo 
talentu mažiausia, prilygsta garsiausiems 
italų smuikininkams. Po šio pasisekimo 
Kuprevičiūtė yra pasiryžusi sugrįžti vėl 
į Italiją ir duoti visą eilę koncertų 
kituose miestuose, kaip Milane, Turine, 
Florencijoj, Neapoly. Ji gražiai užsire
komendavo taip pat savo koncertu Pary
žiaus konservatorijos salėje ir kitur. 
Apie ją taip pat šiltai atsiliepė vokiečiij 
ir Argentinos kritika. Ateinantį sezoną 
ji numato koncertuoti Londone, Ispanijoj 
ir Afrikoj.

Aostos laikraštis “II Corriere d’Aosta” 
įsidėjo išsamų straipsnį apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje ir žiaurų Sovietų oku
pacinį režimą. Laikraštis reiškia nuo
širdžią užuojautą kilniai lietuvių tautai, 
linkėdameas greitai atgauti prarastą 
laisvę. Aostoc savaitr. “La vallėe” 
atspaude V. Mincevičiaus lietuvišką 
novelę “Jo motina”, iškeldamas auto
riaus literatūrinius ir alpinistinius ga
bumus. Laikraštis taip pat pažymi kad 
autorus vienintelis lietuvis, užkopės į 
visas aukčiausią Alpių viršūnę, pa
siekdamas net 3 kartus Monblaną, ir kad 
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gramme at 7 a.m.-7.15 a.m. There is a 
similar programme every Sunday at 7.45 
simila rprogrammė every Sunday at 7.45 
a.m.-8.15 a.m. (South Australian Sta
tions at 7.15 a.m.-7i45 a.m.).

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

n' ANGLU KALBOS
PAMOKOS VELTUI

Anglų -kalbos pamokos -yra duodamos 
laisvai visiems, kurie atvyko į Australija 
ir 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; lankymas1 šiųpamokų- yra 

‘lengviausias1 būdas išmokti anglų kalbą.
Korespondenciniu. būdu pamokos yra 

siunčiamos visiems , kurie neturi galim
ybės lankyti fpamokas. PPamokos gaun
amos paštū. Tokiu' būdu mokantis 
rašto darbus tenką siųsti nurodytu 
adresu mokytojui, kuris ištaiso klaidas. 
Tačiau šitas būdas nėra toks geras moky
tis 1 anglų kalbos.

Radio pamokos yra duodamos per Aus
tralijos radio stotis, kurios girdimos 
visur. Šitas būdas yra labai praktiškas 

' mokytis anglų kalbos. Radio programos 
iitšiučiamps Yeltui. ,

' ' 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 MW291L ?-
v VidtbYia t ’The y Officer-iri-Charge, 
Migrant. Education Section, University 
Grounds. Carlton, N.3, Melbourne.*. Phone 

“ FJ1527.' f i. .
.. . Queensland: The Deputy Director- 
’ General of. Education, Department, of 

Public Instruction, Brisbane. Phone 
“•*•31131.." • •

South Australia: The Superintendent, 
of Technical Schools, Education Depart? 
merit# -Box-,406 Cr. G.P.Q., -Adelaide. 
Phbnė W827-1.' ■' ••• ■■ • -

iWestern-Australia:1 Education Depart- 
- ment1 of - Western Australia, Migrant 
v; Education Section,-. University11 Of -Wes

tern Australia# Nedlands; Phone BF101J1.
Tasmania:’Director of Education, Box 

664E,'GlP.O.^Hbbart. .Rhone 7231.

ENGLISHLESSONS FOR
•« NEW AUSTRALIANS

■SI -f: IK.- ’ ......■. t'rVrt
You may also obtain information 

about Continuation Classes and Corres
pondence Lessons' ;from the Education 

'• ?DėpartmehV6f your State. 1 •
If you listen to ą'Metropolitan Station 

you wiW he^r this broadcast every Satur
day ' from'T.’45 p.iri.• <to i 2 pirn. Country 

'' Statioilš-(a^'d- Perth) -broadcast ’the- pro-

LIBRARY PURGE IN
CZECHOSLAKIA

A campaign has beenj -started 
Czechoslovakia to purge all libraries

in 
of.

books which are . in ladcordance with 
Communist doctrine. 'the library of 
the University of Bratislava, in Slo
vakia, was. the' first to be purged. 
Several tens of thousands of volumes 
on religious and historical subjects 
were loaded on trucks and sent to. 
wastepaper deports. Some of the pre
cious Books Were reached When it was 
realised that 'they could be sold abroaid 
for considerable sums.' The process is 
being continued systematically through
out Czechoslovakia. 'The monastery 
libraries were the first to be confis
cated. ’ ' ‘u:’ ’ •' 1

ANTI-AMERICAN PUBLI- 
‘ CATIONS IN POLAND :
Between January and August, 1951, 

the State Publishing Office in Warsaw 
published nd less thah> • 63 books about 
the; United ’1 Statės. ’ AH of them 'dre‘, 
riapfrally, wriitten $y Communists’ for 
the purpose of presenting to the people 
a totally falšės picture of Amerfica.’ 
Hefe’are some titles “ • 1

M. Rubanov:' Ideology of American 
Imperialism. . .

M. .Majster: Imperialism Unmasked. 
' W.i Bylina: In Korea, the Death of a 
ĄlytH:; • i:’T ■■ I

' W. Golant: The Poisoners.
K. £zukowski: Education of Gang"-' 

įters.: :i. is
' S. Artėmiėv: Black Slavees in U.S.A.

O. Moczlyn: Racąl Theories in the 
‘Service ‘of American Imperialism.

Upton Sinclair: Sacco and Vanzetti. 
Howarth FaFšt: The American.
Myra Pagę: Sūrirays' iri the' Mine.

WiiNT TO LEARN ENGLISH?
Post thiš’farm»to!» ■ 1

The’ Common wealth Office of Education, 
Box 3879, G.P.O.j

i . SYDNEY.,
Please sėrį'd hje;-

Information about the Evening Classes .............
■ | Free,. Correspondeneę Lessons i a. .........................

Free Radio Lessons
Surname .

Address ......................
State ......................... .
My native language is

r (atkeltą » l pusi.) .
piama ar .nutylima.' Jos. primins, kad 
•bolševikų valstybė, sukurta Kiroru ir 
išlaikoma žmonių bei tautų teisų min
džiojimu,-yra tikrai sala dideliame ga
lingame pasaulyje, kuriame laisvės idėja 
visados gyva ir kuris, laikui atėjus> 
turės pakankamai priemonių jai apginti, 
•o ten, kur ji vis dar pažeista, — jai 
įvykdyti.
' Kreipdamasi šituo keliu į lietuvių 
tautą, Italija parodo savo simpatiją Lie- 
suvai ir susidomėjimą jos likimu; pa
rodo, kad civilizuotosios tautos nėra už- 
miršuosios Letuvos, kad jos atsimena, 
jog lietuvių tauta yra Sovietų agresijos 
bei smurto auka, ir jos tikrąją valią. O 
tojo valia visados palieka nepakeičiama: 
išsivaduoti iš svetimo bolševikiško jungo 
ir atstatyti savo nepriklausomą valsty
bę. Šis tikslas bus pasiektas, kai susi
darys tinkamos tarptautinės sąlygos. 
Jos jau keičiasi palankia mums linkme, 
bet joms subręsti reikia laiko. Tačiau 
pirmiausia sąlyga yra ta, kad tauta 
krašte paliktų gyva dvasiniai ir fiziniai 
kad rusinimui, dvasinam bolševkų spau
dimui, bedievybės propagandai būtų 
priešpastatyta vidinė, moralinė rezis
tencija ir kad būtų vengiama visa, kas 
okupanto gali būti panaudota kaip pre
tekstas lietuviams naikinti.

Aš džiaugiuos, kad vėl galiu kalbėti į 
kraštą ir kaip Lietuvos Diplomatijos 
Šefas pareikšti labai širdingus sveiki
nimus Lietuvos diplomatinės tarnybos 
vardu. Visi jos nariai su Letuvos 
įgaliotais ministeriais priešaky ištikimai 
atstovauja mūsų tautos vailiai ir dirba 
jai įvykdyti. Lygiai nuoširdžiai svei
kinu užsienio lietuvius, išblaškytus toli
muose kraštuose, bet sujungtus ne
gęstančia meile Lietuvai ir tik.jimu į 
jos atgimimą.

(tęsinys sekančiame numeryje)

m tn8llsnCOMMUNIST DESECRA
TION OF THE DEAD

Not content with the persecution of 
the living, the Communists attack even 
their dead victims. In a recent broad
cast of the1: CommUhst radio in Prague, 
members of the frontier guard corps 
described with ‘gruesome satisfaction 
how they catch and shoot all persons 
attempting to eschpe from Czechoslo
vakia. In one case, a young man try
ing to cross the border in the neigh
bourhood of Vimperk n Western Bo
hemia was surrounded by the Coiri- 
munist guards. Rather than be taken 
aliveą he : shot ‘ himself before the 
guards could reach him.- He was buried 
in the cemetery at Kunzwart, but two 
days later, ,hs body was exhumed on 
the excuse-of identifeation. The fron
tier,l;'guards, led by their ’ chef, sur
rounded the grave and sang a parody, 
of funeral song, accompanying it 
with : laughter and jeers-- They then 
threw the coffin back nto the grave,' 
tossirig’ihalso a; broken crucifix, which 
they, smashed to 'pieces. f" >

. Christian 
Name

LITHUANIAN FOLKLORE
WW WWW 

TBerę; js. in North-Eastern Europe, - on 
the' shores, of the Baltic Sea; a region 
soirietiine^' called '“Thė Land of Songs” 
or “The Land of the 'Radiating Crosses- , 
Sups', Not so long ago Lithuania was 
a singing nation. This country was 
hrouded in a peculiar mysticism, simi-. 
lar to that of India,1 but'Lithuania lies, 
in'1' Europe, riot in Asia. History 
assigned to this people a stretch of land 
separating the WeWst from the' East. 
In time the Once extensive territory 
settled by " this people was narrowed, 
down’, under the aggressions of Slavs 
and Teutons, into a small island with

An outlet on the Baltic Sea.
1 Atbund thb'city df Vilnius, the his
toric ' capital of Lithuania, which is dis- 
tinetve for its numerous chcurChes built 
ri Gothic, Baroque or Classcar styles and 
alongside'' the noble class of the late 
hištbric ebnturies living a rather iriter- 
hatiohal’ sdrt of life — in the villages 
people peacefully contnued the Old tra
ditions, transmitted from1 generation to 
generation. The song, the dance, the 
folk art and the custom expressing the 

‘Old beliefs were‘ leading every step of 
the '£ariner: th work h the fields, the 
impbrtant chrings of life —--as marriage 

' or death. '
Modern civilization of the 20th cen

tury with its mechanical progress found 
its way into the most pre-historic nooks 
of Lthuania. With each generaton folk
lore dies by degrees. To-day Lithuana 
lives through a perod of fear and terror, 
a period in which everything what has 
grown up from the native soil is des
troyed. NeNarly orie-third df the popu
lation has been recently separated from 
the native land. Very soon, all that we 

understand under the name of archaic 

KOKIU VAISIU DAVE 
SOVIETU PASIŪLYMAS? i

Iš “Der Spiegel”, “Die Stirnine der Ver- . 
triebėnen” ir kt. laikraščių matyti, jog - 
Vakaruose tiesiog prasideda lenktynia
vimas dėl įtakos Vokietijoje. Amerikie
čiuose kyla noras “tą grėsmę iš Rytų 
pašalinti visiems laikams”. Ryšium su ' 
tuo minimas sensacingas dabartinio 
ministerio Lovetto planas kaip kadaise 
pri.eš nacius, taip dabar prieš bolševizmą 
paskelbti ir įvykdyti naują eisenhove- 
rišką karo žygį. To plano smulkmenas 
paruošęs pats karo min. Lovettas, pa
dedamas laivyno ministerio Kimballio, 
politiko Ch. Spoffordo ir admirolo F. 
Hickey. Plane Vokietijai skirtas vienas 
iš pagrindinių vaidmenų. Amerikiečiu 
politiku grupė reikalaujanti, kad Vokie
tija būtij atstatyta su 1938 m. sienomis 
ir sujungta su Dancigu. Tokia politika 
Sovietams bus nepriimtina, tačiau tada 
Vokietija vėl aiškiai atsistos Vakarų 
pusėje. “Der Spiegei” (N. 15-52) žino- 
mis, visa eilė rinktinių Pentagono, 
Eisenhowerio ir Heidelbergo štabų 
žmonių apklausė, bet taip, kad tie nieko 
nesusivoktų, 600 žymiausių vokiečių, 
tarp jų visą eilę karininkų, ką jie mano 
dėl to projekto ir 1938 m. senų, kur 
Vokietijai būtų grąžintas ne tik Danci
gas, bet. ir Rytprūsiai (bet be Klaipėdos 
krašto) ir gal Sudetų kraštas, tačiau 
iš apklaustųjų 90 proc. atmetė jį, nes, 
jų manymu, tat realiai reikštų karą; 
Sovietai tada griebtųsi preventyvinių 
priemonių, Vokietija liktu viena, o ben
dra vokiečiams išeitis “būtų blogesnė nei 
1945 m.”, kadangi “Nato kiti kariai 
nėra pasiryžę guldyt savo galvų už 
Karaliaučių”. Apklausimo rezultatai 
buvo perduoti informacijos skyriaus gen. 
Lanhamui. Prie tokių Lovetto planų 
aiškiai .tinka ir vicem. Hallsteino pa-

reiškimai “apie Europos integraciją, ; 
kurie eitų nuo Atlanto iki Uralo”. Ta
čiau britų “Economist” mano, kad bol
ševikai vargu bus paklupdyti: jie vėliau 
paleis į apvalią- naują kortą, būtent — 
Kremlius vieną dieną pasiūlys pasidalyti 
Lenkiją iš naujo. . . . Taigi, “Vokietijos 
pardavimas iš viešų varžytynių jau pra
sidėjo — ir kainos vis kyla”, konstatuoja 
“Economist”.

Sovietų pasiūlymas pasirašyti su 
Vokietija taikos sutartį savaime iškelia 
ir sienų klausimą. Sovietai norėtų, kad 
dabartinės sienos Vakaruose (Oderio- 
Neis.s linija) būtų galutinės ir “amži
nos. Tačiau su tuo nieku nesutiks So
vietų pavergtosios tautos, taip pat, kaip 
pažymi britų liberalų “News Chronicle” 
(3.14), —- milijonai vokiečių pabėgėlių. 
Anot Essene leidžiamo vokiečių social
demokratams artimo “Neue. Ruhrzei- 
tung’1’, Kremlius dar niekad nebuvo nie
ko panašaus siūlęs todėl tokios retos 
progos negalima praleisti neišnaudojus. 
Net ir britų konservatorių “Observer” 
pasisakė už tai, jog tą pasiūlymą reikia 
rimtai apsvarstyti. Kaip skelbia Volks- 
boto” N. 15-52, vokiečių prof. Richtho- 
feno vesti Londone pasitarimai su kai 
kuriais lenkų egz. politikais nedavė 
norimų vaisių. Lenkų egzil. variausybės 
užs. reik, ministeris padarė lenkų trem
ties parlamentui platų pranešimą tema 
“Lenkija ir Vokietija”. Buvo konsta
tuota, jog “lenkų frontas šiuo atžvilgiu 
yra vieningas ir nepajudinamas’. Apie 

s ką ten buvo kalbėta, betgi smulkiau 
; neskelbiama, tik vokiečiai pastebi, kad 
į vis dėlto “tremties lenkai nesijaučia 
i ramūs’. Kaip lenkų “Biuletyn Polity- 
i czny}” N. 28-52 skelbia, Londone įvykęs 
i bendras Lenkų Laisvės Judėjimo visuot. 
. suvažiavimas pasisakė už Lenkijos sie- 
! nas su. Vilniumi, Lvovu, Breslau ir 
■ Stettinu. . • .

“folklore”, will remain merely a distant 
echo of a once existing world which will 
never return.

The gathering of the folklore material 
in the present period of world wars 
means the preservation of the precious 
historical treasurese. The known num
bers of the Lithuanian folklore are big. 
The archive of Lithuanian Folklore in 
Vilnius before £he Second- World War 
contained 200.000 tevts of the- folk 

. songs, 25,000 folk song meloHiees, 
34,000 tales, 85,000 superstitions and 
proverbs, 50,000 riddlese,;15,0001 various 
folk ‘beliefs. In all about half a million. 
(These numbers were published by the 
former director of-the Lithuanian Folk
lore Archive Dr. Balys in “Lietuvių 
Tautosakos Skaitymai”,1 T948).- But 
not all of the folklore sources were, ex
hausted in the time of independent 
Lithuania. It is1 of interest, that even 
■how; the new emgrants-folklorists diave 
written fdown about 1,000- songs', beliefs, 
tales, etc. from the American Lithuan
ians who- came. here 50 years ago direct 
from' the conservative villages and-still 
maintaind a very archaic and unchanged 
fplkloristic treasure. “ , ; ~

'•( FFolklore expresses the people’s view 
on'life and the characteristic, traits, of 
the1’ nation,-' although each »nation has 
preserved many common motifs; Some 
motifs'of folklore are distributed over a 
vast area- of the European: continent. 
We may find similar tales or. J song 
motifs in the area extending from Ire
land to ^Lithuania' or even , further, to 
the north; For instance, the contact 
Can be traced-between Irish and Lithu
anian- people in the maginatidn of 
fairies. In' some other nations' these 
popular ■ images of fairies, do not occur. 
The Lithuanian fairieSe, called “lau- 
mėė<”, those-peculiar naked women with 
long hair living- in : the forests near 
springs, are heavily endowed with 
latent powers of femininty.' They are 
yearning for motherhood, and for this 
reason they kidnap the human infants. 
The irrational element is sensed in the 
entire concept of the “laumė”: they 
never complete the work they begin. 
They start spinning thread and never 
complete it. They Work fasti : They 
Spin and launder -rapidly; but ance they 
are angered,! they destroy and tear up 
their handiwork in • an ristant. If- the 
characterstic traits of the nation- are 
sought for in the folklore, what are the 
pecular Lithuaian traits? So far'as I 
can see, one of the tipical traits is the 
maintaining • of ancient,- pre-Christan 
beliefs, which may reach back thousands 
of years. The oneness of man with 
nature and the whole cosmos is a trait 
that dominates the contents and form 
of Lithuanian folklore.

Man is not the centre axis of the 
world, he is not the ruler of this earth, 
he exists in the way the tree, the flower, 
the bird doese, his life is depending on 
earthly and heavenly powers. ‘

The Earth is the Mother. “Earth, my 
Mother, I am born of you, you feed me, 
you carry me, yOu will inter me after 
my death”. These words could still be 
heard in various refrains in Lithuania 
as a prayer to the soil, 
mystic tie between the 
and the human mother.
popular saying, “The
strikes his mother will not be accepted 
by the earth after hs death; the earth 
will reject him.” The earth is sacred. 
Lithuania was covered with holy forest^ 
Indeed, the entire ancient territory of 
holy trees and flowers, holy hillocks, 
sacred rocks, holy rivers and lakes and 
springs. The Mother Earth deity is 
called “Žemyna”, a sort of universal 
deity of antiquity, “Terra Mater” simi
lar to Cybele or Cebebe of Asia Minor, 
or Artemis of Greece, or Nerthus of the 
Germanic peoples. This great goddess 
of nature was not anthropomorphic.

(To be continued)

There exists a 
Mother Earth 
According to a 

parson who

INCOMPETENCE OF 
TITO’S BUREAUCRACY
The Yugosląve Government itself 

admits that its officials lack education 
and experience. A typical case of in
competence was recorded in the Social 
Security Service in Bosnia and Herze
govina, where in the course of ten 

months book-keepng errors resulted in 
a loss of twenty-five million dinars 
(ejuivalent to half a million dollars). 
In many other cases, the ignorance of 
the Communist officials -was responsible 
for even greater losses.
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Queanbeyan.
TRAGIŠKA STASIO 
KYMANTO MIRTIS

30.4.52 9 vai. vakare 8-nios mylios 
nuo Goulburn, Yass ir Canberros kelio 
sankryžoje! susidūrus dviems sunkme- 
žimiams vietoje buvo užmuštas mūsų 
tautietis STASYS KYMANTAS, 27 
Stasys buvo ilgametis prityręs šoferis 
ii* paskutiniu laiku tarnavo Taylor and 
Bross transporto firmoje, Queanbeyan. 
Velionis buvo palaidotas 2.5.52. Quean
beyan katalikų kapuose dalyvaujant jo 
žmonai, keletui tautiečių ir jo darbo 
draugams. Sekmadienį 4.5.52 Can
berros Apyl. Valdyba suorganizavo lie
tuviškų paskutini atsisveikinim, su savo 
bendruomenės nariu. 3 vai. p.p. prie 
mūsų tautiečio kapo susirinko iš Can
berros ir Queanbeyan gausus lietuvių 
būrys. Šitų liūdnų apeigų metu buvo 
pašventintas laikinas juodas kryžius su 
lietuvišku įrašu. Apylinkės pirminin
kas p. A. čeičys Bendruomenės vardu 
tarė graudų atsisveikinimo žodį, ir Ben
druomenės vardu buvo uždėti vainikai 
iš Queanbeyan ii’ Canberros. Kolonijos 
kapelionas K. P. Bašinskas tarė reli
ginį atsisveikinimo žodį. Pagaliau buvo 
atgiedotas “Liberra”, “Viešpaties An
gelas” ir Himnas.

šia proga tenka paminėti Quean
beyan lietuvių ypač p.p. Kniežos ir Me- 
keizos uolumą ir sugebėjimą puošiant 
Mirusiojo kapą. P. Kniežą savo lėšomis 
skoningai padarė kryžių, p. Mekeiža 
dailiai lietuviškai sutvarkė paprastai 
laidotuvių biuro suraustą kapą. Tuo 
būdu mūsų tautiečių dėka mūsų apy
linkės pirmosios mirties aukos kapas 
apleistuose Queanbeyan kapuose tapo 
gražiu įrodymu, kaip lietuviai myli ir. 
rūpinasi savo mirusiais.

ROMOS RADIOFONO 
PAREIŠKIMAS LIETUVIU

KALBA, PADARYTAS 
1952, V.4., ATIDARANT 

LIETUVIU RADIJO 
VALANDĖLĖ

Italų radijas yra nusprendęs pradėti 
kasdieninę transliaciją lietuvių kalba, 
tuo įgalindamas ir mūsų tautiečius, 
žiauraus sovietinio despotizmo pa
vergtus, išgirsti teisybės balsą.

Roma visados kalbėjo tautoms meilės, 
išminties ir harmonijos kalba. Roma 
visados platino aplink save supratimo, 
brolybės ir žmonių solidarumo idėją, ne
paisant jų rasės, religijos ar socialinės 
padėties. Roma visados rėmė avo mintį 
univeralumū, akumuliuodama tūktan- 
čių metų bėgyje daugelio žmonių paty
rimo pagrindines vertybes ir semdama 
iš jų naudingas pamokas, ši savo tur
tą, kuriam lygų sunku surasti kitur, 
Roma jaučia pareigą 'pateikti tautų ap
mąstymams, lūkesčiams ir viltims, kaip 
švyturį, šviečiantį naktyje, kuri vie
špatauja vienoje pasaulio dalyje, šis 
Romos turtas pateikiamas kaip švytprys, 
kuris gražina pasitikėjimą tiems žmo
nėms, kurie yra lyg audros užklupti jū
rininkai, kad jie, vėl praėmę tikrąją 
kryptį, galėtų priplaukti prie teisingumo 
kranto.

Tai yra moralinis įsipareigojimas, 
kurį italų tauta nori atlikti visų tų žmo
nių atžvilgiu, kurie kenčia neramume 
netikrume, persekiojimą, norėdama 
atstatyti aukščiausiąjį teisės įstatymą, 
kurio Roma yra mokytoja dėl savo liki
mo, pašaukimo, dėl savo socialinių rei
kalavimų. Teįvertina lietuviai klausy
tojai moralinę ir universalinę reikšmę 
šių mūsų pastangų, skirtų sustiprinti 
ryšius žmonijoj ,nuteriotoj neapykantos 
skleidimu. Tos pastangos ypač siekia 
pagreitinti žmonijos atgimimą. Jis yra 
galutinis tikslas didingos kovos, kurią 
Vakarai pradėjo pasauliui išgelbėti, tie 
Vakarai, kuriems Romos žodis autori
tetingai ir išmintingai atstovauja.

MIN. S. LOZORAIČIO 
KALBA, PASAKYTA PER 
ROMOS RADIJA 1952, V.4.

Min. S. Lozoraičiui susitarus su ati
tinkamomis italų įstaigomis, Romos 
radijas š.m. gegužės mėnesio 4 d. pra
dėjo transliacijas lietuvių kalba. Jos 
vyks kasdien nuo 12 vai. 30 min. ligi 12 
vai. 45 min. Romos laiku tokiomis ban
gomis :

31,35 metrų (9,57 megaciklų) ir 
49,92 metrų (6,01 megaciklų).

šiai lietuviškai programai vesti ir re
daguoti pakviestas Dr. J. Gailius. Pro
grama buvo pradėta S. Lozoraičio kalba.

Šiandien Romos radijo stotis pradeda 
reguliarias translacijas lietuvių kalba. 
Tokiu būdu Italija yra pirmoji, greta 
Vatikano, Europos valstybė, kuri įveda 
šią svarbią Lietuvos reiklams radijo 
tarnybą. Tai yra daugeliu atžvilgių 
reikšmingas įvykis, ypač dėl tos padė
ties', kurią didelė italų tauta turi civi
lizuotame pasauly. Jos kultūros šaknys 
siekia gilią senovę, kai italų žemė buvo 
vienintelis cilivizacijos šaltinis bei židi
nys Europoje, čia yra Katalikų Bažny
čios centras, iš čia spinduliuoja Kris
taus mokslas, kuri išpažįsta ir lietuvių 
tauta. Italai turi garbingų laisvės tra
dicijų, nes savo didingos istorijos bėgyje 
jie daug kovojo su svetimais okupantais, 
ir dabartinės Italijos valstybės įkūrimas 
devinioliktajame šimtmety buvo tų kovų

vxwM xuuxxxnxju
Po platųjį pasaulį išsisklaido lietu

viai žurnalistai turi visą eilę juos sie
jančių uždavinių savo srityje jiems 
tenka prisidėti prie bendros kovos juž 
Tėvynės laisvę, atstovauti savo kraštą 
ir tautą tarptautiniuose žurnalistų 
sąmbūriuose, ieškoti kelių lietuviams 
žurnalistams įsijungti į savo profesinį 
darbą, rūpintis spaudos bendraisiais 
reikalais ir padėti profesijos draugams.

Visi šie dalykai verčia lietuvius žur
nalistus susijungti į vieną glaudžią pro
fesinę bendruomenę ir palaikyti tarpu
savio artimus ryšius, nes kitaip neį
manoma šiuos uždarinius įvykinti.

Dėl susidėjusių aplinkybių buv. Lie
tuvių Žurnalistų S,jungos Valdybai ne
galint imtis iniciatyvos, minėtus užda
rinius vykdant, tenka ieškoti kito kelio. 
LŽS-gos New Yorko skyrius, remdama
sis LŽS pirm. A. Merkelio ir kiti Valdy
bos narių pareikštu sutikimu ryžtasi, 
kaip LŽS-gos Reorganizacine Komisija 
f,į darbą atlikti. Tuo tikslu žemiau 
pasirašę kreipiasi į visus lietuvius 
spaudos žmones kviesdama juos užsi
registruoti, prisiunčiant žemiau nuro
dytu adresu: (1) vardas, pavarde, (2) 
adresas, (3) nurodymas kuriuo pagrin- 
lu laiko save kvalifikuotu registruotis. 
Siųsti, nevėliau kaip iki š.m. liepos 15 
d.: “Lietuvių žurnalistų S,junga, New 
Yorko Skyriaus Valdyba, 680 Buswick 
Ave., Brooklyn, N.Y.”

Akcija pagreitintų, galimai greičiau 
atlikta narių registracija, o tai pereina 
nuo visų Sąjungos reorganizacija suin
teresuotų spaudos bendradarbių.

LŽS-gos Reorganizacinė Komisija.
(A. Gražiūnaš, D. Penikas, V. Ged

gaudas, S.. Narkejiūnaitė, V. /Rastenis, 
A. Šalčius.

(Ištrauka iš LŽS-gos Reorganizacijos 
Tvarkos Teisyklių) (1) ... LŽS narių 
gali būti registruojamas kiekvienas, 
atatinkąs bent vieną iš Šių kvalifika
cijų: (a) yra buvęs LŽS nariu Lietu
voje; (b) yra liet, spaudos redaktorius; 
(c) yra nuolatinis periodines spaudos 
bendradarbis.

LŽS nariu negali būti asmuo, bendra
darbiaująs komunistinėje ar šiaip Lie
tuvos Nepriklausomybei priešingoje 
spaudoje. ...
... (6) Nuolatiniu periodinės, spau

dos bendradarbiu laikomas pasirėiškiąs 
spaudoje bent 10 straipsnių per metus, 
visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo 
temomis, arba periodiškai, ne rečiau 

. kaip kartą per mėnesi teikia bent vie
nam laikraščiui ar informacijos įstaigai 
žinias ar apžvalgas iš viešojo gyvenimo 
ar bent kurios jos srities, arba yra pas
tovus spaudos foto korespondentas . . .”

“Rašiniai profesines specialybės klau
simais arba tokiems klausimams skirtų 
skyrių laikraščiuose redagavimas neį
skaitomas į periodinės spaudos bendra
darbio kvalifikacijos”.

įspūdingas motinos
DIENOS MINĖJIMAS

CANBERRA. Motinos Dienos Minė
jimas, įvykęs 10.5.52 Y.W.C.A. klubo 
patalpose praėjo įspūdingai j aukoj e šei
mos nuotaikoje. Po Valdybos pirmi 
ninko p. A. Ceičio atidaromojo žodžio ir 
tylos minutės už mirusias kankines 
motinas tikrai nuoširdžią paskaitą tėvy
nėje, tremtyje ir emigracijoje, jos gyvy
binę reikšmę, jos auką ir mėile paskaitė 
ponia Martišienė. Gausiai susirinku
sieji minėjimo dalyviai susikaupę ir 
sugraudinti išklausė tų nuostabių mo
tinos žodžių apie motiną. Canberros 
Apylinkės priaugantis jaunimas, vado
vaujamas Canberros Vargo Mokyklos 
Mokytojos Ponios V. Žilinskienės suvai
dino paačios mokytojos minėjimui su
kurtą vaidinimėlį-montažą, kurio metų 
buvo įteikta kiek vienai motinai padėkos 
ir meilės simbolis-gėlė. Kūdikiškai tyrą 
motinos meilės pareiškimą atlikę trys 
mažieji deklamatoriai: L. Balsytė, R. 
Sipavičius, Rė Petrutytė. D. Katauskas 
padeklamavo ’ gražų eilėraštį motinai. 
Meninė dalis buvo baigta dviem tauti
niais šokiais, išpildytais mūsų jaunųjų 
šokėjų: Biveinytės G., Labutytės . D., 
Balsytės G., Vėbraitės A., Voverytės O., 
Voverytės St., Kniežaitės ir Kučinskai
tės. Tautinių šokių grupė dar tik ne
senai susikūrusi vadovaujama panelės 
L. Velioniškytės suspėjo jau pasirodyti 
ir australų publikai, kuri jaunas šokėjas 
labai šiltai priėmė St. Patrick šventės 
proga. Tautiniams šokiams akordeonu 
pagrojo p. F. Borumas. Po programos 
sekė jauki arbatėlė.

Sekmadienį 11.5.52 St. Christophers 
katalikų baž. buvo atšvęsta bažnytinė 
Motinos .Dienos Minėjimo dalis. šv. 
Mišių metų meniškai pagiedojo bažny
tines giesmes lietuviškasis bažnytinis 
chorelis vadovaujamas p. P. Džekčio- 
riaus Tarp kitko P. Džekčioriųs yra 
pakviestas vargoninkauti garsiam aus
tralų parapijos chorui giedančiam per 
10 valandos pamaldas ir mėnesinėms 
radijo transliacijoms. Neišdildomą 
įspūdį paliko ir su dideliu išijautimu 
pagiedotas p. DžekČioriaus solo “O 
Dieve”. Tuojaus po Šv. Mišių buvo ge
gužinės pamaldos Dangiškosios Motinos 
Marijos garbei, kurias taip pat labai 
gražiai pagiedojo P. Džekčorius su savo 
bž. choreliu. Iš viso, šių metų Canber- 
ros Motinos Dienos Minėjimas pavykusi 
bendrų pastangų Bendruomenės šeimos 
šventė.
STAIGI MIRTIS ISPLESE 
PRANCŪZIJOS AMBASA
DORIŲ J.E.G. PADAVANI 

—BRANGU MUSU 
TAUTOS BIČIULI

CANBERRA, š.m. gegužės mėn 2 d. 
grįžęs iš kino staiga mirė svao bute 
Prancūzijos ambasadorius J. Eks. P. G. 
PADAVANI. Velionis yra ilgesnį laiką 
buvęs Lietuvoje Prancūzijos Įgaliotiniu 
mūsų kraštui ir per tą laiką išmokęs 
gerai lietuviškai kalbėti. J. Eks. ponas 
Ambasadorius dažnai atvykdavo į lietu- 
klausydavosi lietuviškų giesmių. Jis 
viskas pamaldas ir su dideliu džiaugsmu 
taip pati mielai dalyvaudavo Vasario 
16-tos Minėjimuose ir visuomet parem
davo įvairias lietuvių kultūrines pas
tangas. Porą savaičių prieš savo 
mirtį J. Ekscelencija dėkodamas už 
prisiųstą Jam memorandumą Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo reikalu 
Apylinkės Valdybos Pirmininkui parašė 
šiuos jautrius, lyg paskutinio atsisvei- 

Tdnmo žodžius: “Gerbiamasis Pone1”.
Aš Jums dėkoju už prisiuntimą Me

morandumo, liečiančio Lietuvos Nepri- 
klausmoybės atstatymą. Aš jį perskai
čiau su dideliu pasigėrėjimu, kadangi 
jis priminė man tuos senus, bet laimin
gus laikus, kada aš buvojau Lietuvoje. 
Aš reiškiu savo geriausius linkėjimus, 
kad artimoji a tėtis jūsų kraštui, kurį 
aš visuomet nešioju savo širdyje atne
štų atitaisymą skriaudų ir nepriklau
somybę, kurios jis tap teisingai tokšta.

Teikitės priimti pareiškimą mano 
pagarbos pareiškimą.

(pas) G. PADAVANI, 
Prancūzijos Ambasadorius.

Canberros Apylinkės Valdyba Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės vardu 
uždėjo ant Jo Ekscelencijos karsto gėlių 
vainiką ir pareiškė Prancūzų Ambasadai 
ir Velionio našlei užuojautą. Prancūzų 
Ambasada iš savo pusės širdingai padė
kojo už tokį jautrų mirusiojo pager
bimą ir prašė šą padėką perteikti visai 
Australijos Lietuvių Bendrumenei.
rezultatas. Italija priklauso prie 
didžiųjų valtsybių, jos santvarka yra 
demokratinė, pagrįsta nuomonės laisve, 
pagarba žmogaus teisėms, laisvais rin
kimais ir piliečių dalyvavimu valstybės 
valdyme. Tokiu būdu visi Italijos dva
sinio ir politinio gyvenimo pagrindai 
yra griežtai priešingi neteisingumui r 
melui, žmogaus priespandai ii’ tikybos 
persekiojimui, — t.y. visam, kas sudaro 
komunistinės santvarkos esmę ir nuo ko 
kenčia mūsų tauta neteisėtoj žiaurioj 
okupacijoj.

Lietuviškos transliacijos iš Romos 
tikrų žinių apie Italijos gyvenimą, lie
tuvių veiki, užsieny ir iš viso apie tai, 
kas dedasi laisvajame pasaulyje ir kas 
melagingos sovietų propagandos iškrei- 

(nukelta į 3 pusi.)

monę ” . ' ' ■ '
Šalčius, Sekretorius.

1952. V.12.

ATOMINES ENERGIJOS 
TAIKYMAS

Amerikos atominės energijos tyrinėto
jai skelbia vis naujus atominės energijos 
pi taikymo galimumus kasdieniniams rei 
kalams.
Atradus atomo skaldymo būdus katego 

riškai buvo teigiama, kad atominė energi 
jos nebus galima naudoti kasdieniniams 
reikalams. Bet praėjus tiktai keleriems 
metams , ne tiktai tos kalbos užmirštos, 
bet ir pati atominė esergija jau plačiai 
naudojama įvairiose gyvenimo srityse.

JAV karo vadovybė praneša, kad jau 
gaminama antra povandeniniams lai
vams variklių serija.

PAIEŠKOJIMAS
NORKUS VLADAS ieško St. Vene- 

lauskienes 537 N. Riverside, Waterbury, 
Conn., U.S.A.

SPORTININKU ŠOKIU 
VAKARAS - BALIUS

įvyksta 31d. gegužės (šeštadienį) 6 
vai. v. ESTU NAMU SALEJE 141 Ca
mpbell Street (2 min. nuo Campbell - 
Elizabeth gatvių kampo, City),5“ min. 
nuo centrinės stoties.

PROGRAMOJE po ilgos pertrakos 
vėlmatysime grakščias lietuvaites ir šau 
nius vyrus išpildant mūsų spalvingus 
tautinius šokius

“AIDU” PRENUMERA
TORIAMS MELBOURNE 
Pakartotinai prašau visus 1951 m.

“Aidų” prenumeratorius atsiskaityti už 
gautuosius “Aidus”. ,

1952 m. “Aidų” 1 Nr. jau senokai 
gautas. Neatsimę šio Nr. prašomi tai 
skubiai padaryti. Norintieji įsigyti pa
vieniais egz. “Aidų’ 1 Nr. dar gali jų 
gauti pas spaudos kiosko vedėja.

‘ L.B.
RADIJO PATAISOS

Šeštadieniais ir semadieniais nuo 2-4 
vai. Tautiečiams nuolaida. Lempos tik
rinamos veltui. 96 Liuis St. Meryland

DĖMESIO
EEG ENGLISH & FOREIGN 

BOOKSHOP
Sydney: 28-MARTIN PLACE (ground 

floor).
Brisbane: AMP LANE (off Edward 

Street).
MES TURIME DIDELĮ PASIRRIN- 

KIMĄ
VOKIŠKŲ, RUSIŠKŲ, PRANCŪZIŠKŲ 

ir kitomis kalbomis
KNYGŲ BEI ŽURNALŲ 

Reikalaukite Katalogų Prisiusime

STATYKITES SAVO NUOSAVUS NAMUS
Skubus ir tikras patarnavimas naujiems australams yra prieinamas pas 

mus. Patarimai ir nurodymai visais namų statymo reikalais duodami nemokamai.
RAŠYKITE AR SKAMBINKITE

F. MURPHY, TIMBER MERCHANT
23 TAVISTOCK ROAD, FLEMINGTON, N.S.W. Telef.: UM 6476

Vertėjas vokiečių kalboje yra kiekvienu metu vietoje jūsų patarnavimui.

DIMĖNT’S Specialus Patarnavimas Naujiems Australams 
Jeigu jūs norite pirkti elektrinius pečiukus, šaldytuvus, skalbiamas mašinas, 
įrankius namų savininkams ir statybai geležinius reikmenis, dažus, cementą, 
fibrą, virtuvės, porceliano, kristalo, elektrinius ir sporto reikmenis arba bendrai 
imant isas reikalingas naujai įsikuriantiems medžiagas gausite pas

DIMENT’S OF HURSTV1LLE
Mūsų atstovas M. LUKAUSKAS maloniai tamstoms pasitarųaus vietoje 

arba aplankydamas jus namuose. Rašy-kfte, skambinkite telefonu, arba užeikite 
ir įsitikinsite apie mūsų, išsimokėjimo sąlyga ir lengvatas bei galimbes.
C. DIMENT PTY. LTD. - - - - 296 FOREST ROAD HURSTVILLE 

Tel.: LU2072, LU1692, LU2041-2-3.

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

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

PittJSt.

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

ščių kopūstų ir, agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto kumpio, šoninės (rūkytos ir 
virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, 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 krautuvė kur galima gauti
VYNAI, SPIRITAI, LIKIERIAI, SKANĖSTAI: MAKARONAI, SŪRIAI 

ALYVOS ALIEJUS 
gaunami pas

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

106-118 Commonwealth Street, Sydney
Netoli nuo Centralinės stoties.-------------- . ,7e^’ ir MA4542

Pristatoma mieste ir priemesčiuose, taip pat ir tolimesnėse uzmesčio gele
žinkelio stotyse.
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