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Kai skaitai istorijos puslapiuose apie 
tamsius caristinės Rusijos okupacijos ] 
metus Lietuvoje, nerasi, kad ten būtų 
garbinama tie, kurie laiką medžioklėse t 
praleido, ai- naktis prie kortų stalo pra
sėdėjo. Jie nors ir didžiausius turtus tu- 'į 
rėjo ir kilniausiais titulais vadinosi, bet : 
po kelių dešimtmečių jų vardo ir dirbti- ( 
nos garbės žibėjimo nei pėdsakų neliko. 
Tačiau šalia tų gyvėno paprastų žmone- , 
lių, neturėjusių tada turtų ir tuščios 
puikybės, bet jų vardas ir šiandien yra 
žinomas kiekvienam lietuviui. Jų nemir
tingi darbai kalbės kartų kartoms.

Mažvydas^ Kristijonas Duonelaitis, 
Dionyzas Poška, Valančius, Baranaus
kas, Simanas Daukantas, Kudirka, Basa 
nis ir daugelis kitų, kada jie gyveno 
šiame pasaulyje buvo lyg ir niekam ne
žinomi, arba tie, kurie apie jų darbus ir 
žinojo, neįvertino jų veiklos. Jie buvo 
kuklūs ir jų darbai atsižymėjo ne triuk
šmingais dvarų rūmais baliais ir. betei
sių baudžiauninkų plakimu, bet jie ne
pailstamu darbu prie raštų ir knygų gy
venimą visą praleido, kad praskynus 
liaudžiai kelią į šviesą ir nurodžius jai 
kelius į laisvę.

Jie visi tais tamsiais priespaudos lai
kais buvo mūsų tautos pirmieji kultūri
ninkai ir neužgęsę didingos Vytautinos 
Lietuvos švyturiai. Jų darbai lyg sėkla 
mesta į gerą dirvą, atnešė derlių - tauti
nės sąmonės prisikėlimą įgalinusį. 1918' 
m. atstatyti Lietuvos nepriklausomybę.

Išgyvenę virš 22 metus laisvėje, dėka 
1939m. rugp. 23d. pasirašytos rusų-vo
kiečių bendro susitarimo, vėl netekome 
laisvės. Tūksttančiai tremtinių išsisklai
dėme po platų pasaulį, o tėvynėje tauta 
kenčia žiauriausią priespaudą - baisesnę 

. nei Nerono gadynėje.
žengdami per tėvynės 

me karštus priesaikos 
ir kovoti už Lietuvos 
Praėjo vos keli metai „
matome, kas tos priesaikos žodžius tarė 
iš tikros širdies, o kas išmokęs iš grama- 
fono plokštelės.

Kai Mozė vesdamas žydus į Pažadėtą
ją žemę, Sinajaus tyruose paliko juos 
ir užkopė į kalną parnešti dešimties 
Dievo įsakymų, tai grįžite rado savo tau
tiečius begarbinant aukso veršį. Šian- 
din mes buvome priversti išeiti iš Nemu 
no šalies į platųjį pasaulį ir pažiūrėkime 
kiek daug mūsų tarpe yra tokių, kurie 
pinigo, yyno ar azartinių lošimų pavida
le garbina aukso veršį. Jie pro monetų 
skambias} nebegirdi tėvynės dejavimų. 
Jie brolių partizanų kraujo neatskiria 
nuo pigaus vietinio vyno ir jų suminkš
tėjusių smegenų nebedomina lietuviškos 
bendruomenės veikla ir kultūriniai lai
mėjimai. Tačiau šalia neigimų reiškinių 
mes matome, kad ir šiais sunkiais trem
ties laikais , kaip ir anoje gadynėje, at- 

' siranda neužgesusių žiburių - kultūri
ninkų, kurie neleidžia užgesti amžina
jai lietuvių tautos gyvybės liepsnai. Kas 
jie? Gal kilnūs sukrypusių barakėlių sa
vininkai? Gal šaunūs perdažytų mašinų 
savininkai? Gal karininkais pasivadinę 
puskarininkai ar studentais pasivertę 
kalviai? Ne. Jų visa dirbtina garbė ir 
vaidinimas pranyks be pėdsakų ir garso 
Tačiau šalia tų visų dienos herojų gyve
na daug tylių ir lietuvybės kurstytojų 
Jie nors namelius pasistato ir alkani ne
vaikšto, bet visgi suranda laiko atsilan
kyti į bendruomenės subuvimus ir nepa
gaili kelių penų vaikučiams į vargo mo
kyklėlę nuvažiuoti. Jie yra kuklūs žmo
nės, bet jų darbai yra kilnūs ir didžiai 
vertingi. Atminkite ir mūsų spaudą, mo
kyklas, bendruomenės organizacijas ir 
męs turėsime kuo susirūpinti, nes be jų 
mes būsime žuvusi tauta. Tačiau lietuvis 
ka spauda žadina mūsų tikėjimą. Vargo 
mokyklose vaikučiai sustiprina savo tė
vynės pažinimą. Iki mūsų bažnyčiose 
skamba lietuviška giesmė ir iki atsiran
da būriai tautiečių bendruomenės suei
gose mes esame gyva tauta ir tikrai su
silauksime šviesesnės ateities.
Lietuvybės i“’ ”, t J. ‘ 
visa eilė mūsų bendruomenės organizaci- į 
jų, .bet didžiausią našta neša LIETU
VIU KULTŪROS FONDAS. I jį susi
būrę visi pažangūs lietuviai kultūrinin
kai ir jų rėmėjai ieško kelių sustiprinti 
mūsų spaudą, vargo mokyklas, chorus 
ir tautinių šokių grupes bei žadinti kul
tūrinę veiklą.
BIRŽELIO 28 d. MELBUORNE IVY- 
APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS. Su
važiavimo metu bus aptarta visa eilė 
klausimi! ir nustatyta gairės tolimiasnei 
veiklai. L.K.Fondas savo uždavinius ga
lės įvykdyti tik turėdamas plačią visų 
lietuvių paramą ir pritarimą. Akyvaizdo 
je šio suvažiavimo pasistenkime rasti 
būdų ir priemonių labiau įsijungti į vi
suomeninę ir kultūrinę veiklą. Gausus 
bfirvs mūsn knlffivininVi. ~

VLIKO ATSISAUK1MAS I
LIETUVIUS

birželio 14 d. proga
Broliai ir Sesės Lietuviai,

Vienuoliktą jau kartą minime didžio 
mūsų Tautos gedulo dieną. Vienuoliktą 
jau kartą kreipiame savo akis į šiaurę ir 
į rytus, į kur yra prievarta siunčiami 
šimtai tūkstančių mūsų krašto sūnų ir
dukterų.’ Vargiai rastume šiandien Lie- Į rpH7 
■Hivaia nnrs viena šeima, kuri neturėtu' ,tuvoje nors vieną šeimą, kuri neturėtų 
savo narių po žeme, Sibiro taigose ar 
Baltosios jūros pakrantėse. Trėmimai_______  „___  ,_________ Trėmimai 
yra virtę sunkia lemtimi, slegiančia 
visą mūsų Tautą.

Ir ne nuo šiandien. Jau prieš šimtą 
dvidešimt metų Adomas Mickevičius 
rašė savo regėjime: “Tironas kyla! 
Erodas! O Viešpatie, Visa Tėvynė iš
duota į Erodo rankas! Regiu — ilgi, 
balti kryžiaus keliai . . . per girias, per 
pusnynus. , Visi į šiaurę; į ten, į tolimą 
šalį tarsi upės teka”. Poetas savo dva
sioje mato, kaip šiais keliais “lyg vėjų 
— visi į šiaurę” (Vėlinės 3 dal. 3 scena)', 
gainiojami debesys, mūs vaikai keliauja 
Tai yra istorinių mūsų Tautos grumty
nių vizija. Ilgą savo istorijos metą mes 
turėjome grumtis su rusų užmačiomis 
ištirpdyti mus slavų masėse. Ilgą, laiką 
buvome tremiami iš savo kryžiais pa
puoštų sodybų į aną šalį, “tuščią ir 
baltą”, kaip apie ją sako A. Mickevičius. 
Dabar šis trėmimas pasiekė aukščiausią
laipsnį. Tai, kas seniau buvo dang
stoma sukilimų kalte, šiandien vykdoma

sieną visi darė- 
žodžius - dirbti 
laisvę ir garbę, 
ir šiandien jau

be jokios kaltės. šiandien vyrai ir 
moters, seneliai ir vaikai, ūkininkai ir 
darbininkai — visi šiandien yra verčiami 
eiti anais ilgais kryžiaus heliais — Į 
šiaurę.

Piešdamas tremtinių kelią Rusijon, A. 
Mickevičius pastebi, kad šis kraštas yra 
tarsi popieriaus lapas, “parengtas ra
šyti”. Bet kas jame rašys? Gal 
“šventas Dievo pirštas, gerus žmones 
raidėmis pavertęs”? O kai “senas Dievo 
priešas”, kuris nebe plunksna, bet kardu 
įrašė, kad “žmonių gimine reikia pan
čiais apkalti” (Vėlinės 3 d. 9 scena). 
Deja, į baltą Rusijos lapą bolševizmas

pan- 
:ena). 
izmas I

kardu įrėžė kaip tik ši pastarąjį dėsnį. 
Jis apkalė pančiais mūsų Tautą, kaip ir ,• 
visas kitas,patekusias jo vergijon. Sian- 'I 
dien jis deda didelių pastangų jomš į 
išnaikinti: jis rauna jas iš sodybų, , 
sklaido po svetimus kraštus, neigia ] 
žmogui pagrindinę jo teisę — kurtis ir ] 

įgyventi gimtojoje savo žemėje. Boise- . 
■ vizmas yra virtęs visuotiniu tautažudžiu. 
,i sakome visam pasauliui, sakome 
drąsiai ir atvirai, nes vienuolikos metų 
mūsų Tautos trėmimai yra pakankamai 
atidengę šį jo bruožą.

Tačiau tautažudžiu likimas yra visų 
vienodas: jie užtrokšta savo aukų dūsa
vimuose. Tiesa, minėtame regėjime A. 
Mickevičius neslapia, kad trėmimai yra 
sunkus tautai kryžius ir kad šio kry
žiaus “skersmens globia visą Europą”. 
Tačiau čia pat jis regi, kad ne visi 
tremtiniai žūva, bet kad iš likusiųjų 
auga jėga Tautai išvaduoti. Ir iš tikro, 
jau arti yra laikas, kada prislėgtos 
tautų jėgos susijungs ir pasieks aną 
“ledo šalį”, paskelbdamos visiems ištrem
tiesiems grįžtančią laisvę, kaip gervės 
kad paskelbia pavasarį.

Todėl šiandien, minėdami šia didelio 
mūsų gedulo dieną, ir kreipiamės į Jus, 
broliai ir sesės lietuviai, kurie' kenčiate 
ištremtųjų naštą Rusijoje, kurie leid
žiate priespaudos bei baimės pilnas 
dienas Tėvynėje ar* esate išsklaidyti po 
laisvojo pasaulio užkampius, prašydami 
ištverti Jus kančioje, ryžtyje ir laukime, 
kaip kad ištvėrė istoriniai mūsų kovoto
jai, mūsų knygnešiai, mūsų Nepriklau
somybės kariai ir galop mūsų partizanai. 
Mus yra ištikusi viena iš istorinių naktų, 
kurių pasaulyje esama nemaža. Vis 
dėlto “mūsų Tėvynė gyva ir žydi, nors 
ir pridengta žemės šešėliais”, kaip sako 
A. Mickevičius. Ji yra gyva visur, kur 
tik yra gyvi lietuviai. Ir ši jos gyvybė 
vėl atsities? Žmogaus paniekinimo lai
kas pasibaigs, nes laisvojo pasaulio tau
tos pamažu, bet ryžtingai ir neatlaidžiai 
telkiasi barbarų šėlsmui negalėti. 
Vardan tos Lietuvos!

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
 Komitetas.

RAUDONIEJI
MILIJONININKAI

NERINGOJ
Nuostabiąją Neringą dažnai mini 

ne tik mūsų, bet ir vokiečių,, ypač 
jų pabėgėlių, spaudoj . Žavimasi jos 
grožiu, kurio nuotraukos net ir dabar ne 
retai puošia ne vieno iliustruoto žurnalo 
ar laikraščio puslapius. Neužmiršta jos 
ir bolševikinė spauda.' Okupantų 
organas “Sov. Litva” N. 45-52 pvz. taip 
vaizduoja Nidą: “Puošnios vokiečių 
magnatų vilos ir greta jų ubagiški maži 
namukai — tai toks buvo žvejų kaimas* 
Nida. Tačiau tarybinės valdžios metai 
pakeitė Nidos vaizdą. Ji užtikrino žve
jams rytojaus dieną ir išvadavo juos 
iš pirklių eksploatacijos. . . .” Tačiau 
kokiu būdu toji gerovė konkrečiai klesti 
— nė žodžiu nepaskoma. Tik iš toli
mesnio aprašymo paaiški, jog “išvaduoti 
žveiai” ssavn nraknitn turi krauti holše-žvejai” savo prakaitu turi krauti bolše
vikams milijonus. Vokiečių magnatus 
pakeitė raudonieji milijonininkai. Žvejų 
.kolchozas ‘Pasienietis” pernai net “15% 
perviršijo planą ir per metus gavo 
1.300.000 rublių pelno '. Gautosios pa
jamos betgi sunaudojamos — komun. 
kadrų parengimui. . . . Antrasis rau
donasis milijonininkas — tai “Baltijos 
Aušros” kolchozas, kurio pelnas taip pat 
prašoko milijoną rublių. Prie jų artėja 
“Banga”. O žvejai — iš tikro dabar 
turi ten taip skursti, kaip niekada.

“Tiesos” š.m. bal. 20 d. N. 95-52 
įdėtas “F. Bajorino, miškų ūkio inžinie
riaus Pabaltijo tyrinėjimo būrio ekspe
dicijos dalyvio, ir A. Gataučio, Juod
krantės girininkijos darbuotojo”, pasi
rašytas straipsnis “Kuršių Neringa” 
kuriame konstatuojami tokie ligi šiol 
plačiau negirdėti dalykai, būtent — kad 
“Kuršių Neringa . . . prasideda' nuo Bal

į tijos krantų prie Zelenogradso ir bai- 
! ginsi Klaipėdą. Didesnė Neringos 
pusė — 50.8 km. ilgio — yra LTSR teri
torijoj, likusi dalis — Kalingrado sri
ties”. Toliau rašoma, “kad pastaruoju 
metu iš po nupustyto smėlio pasirodė 
Karvaičių sodžiaus liekanos. Gamtos 
pertvarkimu buržuazija, esą, nesirūpino: 
tai neteikė jai jokio pelno. Tik Tarybų 
valdžia susirūpino ir Kuršių Noringa. . . 
šiais metais numatyta mechaniniu būdu 
sustiprinti 15 ha plotą, be to, didelį plotą 
apsodinti spygliuočiais ir lapuočiais.

.v, , Lijva AKimų unc
išlaikymo, sargyboje stovi Į gįasi ties Klaipėda.
n Rnn/ll’II Amrinne ni'On 11!’"'? ii- I . — « 1 •> .

dirba spaudoje ir vargo mokyklose, cho
rų ir tautinių šokių grupėse bei meno 
kolektyvuose. Ateikime jiems į pagalbą, 
įsijunkime į L.K.Fondo eiles ir atlikime 
savo pilietinę PAREIGA KOVOJAN
ČIAI LIETUVAI.

Nidoje steigiama valstybinė žvejybos , 
laivų stotis. “Priešakinės žvejų brigą- , 
dos, vadovaujamos drg. Jakaičio ir Ku- . 
biliaus, kasmet viršija žūklės planus”. . . ■ 
Net. “naujam gyvenimui prikeltos skam
bios žvejų dainos” . . . Taigi, kaip visur 
bolševikinėj agitacijoj, taip ir Kuršių 
Neringoj— ta pati giesmė. . . .

KAS DAROSI KORĖJOJE
Aštuntosios armijos vadas gen. Van 

Fleet dviejų valandų diskusijose, kuriose 
dalyvavo ir Britanijos gynybos ministe- 
ris, suteikė apie padėtį Korėjoje šias 
žinias :komunistai per ilgą derybų laiko
tarpį spėjo sutelkti šiaaurinėje Korėjoje 
apie 1.000.000 karių. Įrita tiek jų esą su
koncentruota prie Mandžiūrijos sienos, 
iš kur jie gali lengvai būti perkelti į fro
ntą Korėjoje. Kinų altilerija yra susti
printa taip, kaip niekada prieš tai. Ti- 
Iriama, kad komunistai šiuo laiku Korė
joje turiligi 1800 lėktuvų, kurių daugu
ma yra rusų gamybos moderniški nai
kintuvai. Alijantai šiuo metu komunis
tus viršija tik kaaro laivynu. Nežiūrint 
šito alijantai skersai visą Korėjos’ pusią 
salį įruošė taip vadinamą „United Na
tions Maginot Line,, kuri manoma sulai-' 
kytų bet kokią komunistų ataką.

ATKASAMI KATYNAI
Londone leidžiamas žurnalas “Rytų 

Europe* ir Sov. S,junga” įsidėjo išsamų 
pranešimą apie “kroatų Katyną”. Kana
doj gyveną kroatai atkreipė Katvyno 
spec, komisijos dėmesį į tai, kad būtą 
nuodugniai ištirtas likimas 140.000 
kroatų karių, kuriuos, esą, jugoslavai 
1945 m. pavasarį išžudė. Ta proga PIA 
iškelia ir daugiau • žiauriausių soviet, 
genocido veiksmų, kaip karo, metu buvo 
visiškai nušluota Pavolgio vokiečių auto
nominė respublika,po karo — Krymo 
autonominė respublika, o vadovėliuose 
uždrausta rašyti, jog tokia totorių res
publika yra kada nors buvusi iš viso. 
Kaukaze visiškai išbrauktos iš sąrašų ir 
gyvenimo šios tautos: kalmukų, čečenų, 
ingušų, karačų. Be kalmukų soc. res
publikos, taip pat buvo panaikinta 
čečenų-ingušų respublika ir Karači au
tonominė provincija.

SOVIETAI DEL KATYNO
Kovo pradžioj visuose Soviet. Lie

tuvos laikraščiuose buvo atspauflintas 
per kelis puslapius nutysęs “spec komi
sijos pranešimas”, kuriame stengiamasi 
įrodinėti, jog lenkų karininkai buvo 
išžudyti ne bolševikų, bet pačių. Toji 
nuomonė grindžiama “akivaizdžiais liu- 

I dininku bei nksnertn nnrnd-vmnic”

LYGINKIME KELIA
J. GYLYS

Pastabos dėl Krašto B-nės Tarybos 
Atstovų Suvažiavimo.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Kitas mūsų bendruomenės gyvenime 

jau nebe smulkmena, tai istorija su ta 
VLIKui rezoliucija. ’Pati rezoliucija, 
kaip ją laikytum: pamokymas, įsaky
mas, pageidavimas, prašymas ar kas 
kita, yra gal ir smulkmena. Ar ji turės 
kokias pasėkas, ar neturės, ne tas mums 
rūpi. Tiktai jos ”pravarymo” būdas yra 
toks, kuris įmeta purvo į mūsų bendruo
menės šaltinį tuo laiku, kai mes privalo
me jo vandenį skaidrinti. Tos rezoliuci
jos pobūdis yra politinis ir išeina iš Ta
rybos kompetencijos. Tokie klausimai 
įneša bereikalingo bįaškymosi nustelb
dami tiesioginuis uždavinius. Taip ir bu
vo pastarąjame suvažiavime: rezoliucija 
pareikalavo daug laiko, o kiti klausimai 
buvo vyte pravejami, pav.,kad ir org. 
Statuto pakeitimas, praėjo be reikalin
go svarstymo, be įsigilinimo ir stebėda
mas net negalėk suprasti, kokia dangų 
m a pakeitimas priimtas. (Statuto pakei
timas reikalingas kvalifikuotos daugu
mos.!) Kam į partinius interesus kinky
ti bendruomenės organizaciją, kai yra 
ir kitų kelių partijoms reikalingų efek
tui atsiekti. Partijos turi savo atstovus 

' VLIKe. Tegu informuoja juos. Tegul 
; sunčia rezoliucijas savo grupių, partijų 
' vardu, tegu renka parašus, jei nori... 
’ Kdm reikia siekti primesti savo valią 
5 ir tiems kurie to nenori, kurie tam kate- 
l goriškai priešingi ar kurie į tokius rei- 
1 kalus nenori maišytis.

Rezoliucija kaip ten suformuota, buvo 
užgirta 15 atstovų iš 45 dalyvavusių, 
o kaip paaiškėjo iš mūsų spaudos buvo 
pasiųsta VLIKui Australijos lietuvių 
bendruomenės vardu. Teoretiškai reikš
tų kad vįenas trečdalis Australijos lie
tuvių valia yra visų mūsų valia. Be to 
rezoliucijos siuntėjai turėjo suprasti, 
kad toji rezoliucija neturiprivalomojo 
pobūdžio VLIKui, kuris vykdo rezisten
cinės Lietuvių Tautos valią, pagal jos 
įgaliojomus. Mes esame Lietuvių Tau
tos mažuma už Lietuvos ribų ir tų įga
liojimų negalime jam nei atimti, nei su- 
saurinti. Jis yra atsakomingas prieš Lie 
tuvių Tautą ir privalo savo darbą tęsti, 
jei lietuvių bendruomenė už Lietuvos 
rbų jo nei moraliai, nei darbu, nei finan 
siniai ii’ iferemtų, arba, jei šios bendruo
menės 'Tėvynės meilė, jos ilgesys ir jos 
atvadavimo pastangos apibluktų, išblės
tų. Tad, jeigu toji rezoliucija neturi pri
valomojo, tai ji turi tik informacinį po
būdį. Niekas negali drausti informuoti 
VJjIKą, bet informacija turi būti teisin
ga. Būtų buvę visiškai tvarkoje, jei siun 
čiant tą rczoiuciją būtų pasiųsta ir in
formacija, kaip ji atsirado. Suvažiavime 
dalyvavę 45 atstovai, už rezoliuciją bal
savo 15, kiek tai atstovų balsavo prieš, 
kiek tai pareiškė protestą priš klausimo 
svarstymą, tiek tai nuo balsavimo susi
laikė. Tada VLIKui būtų aišku,ką ji no- 

! ri pamokyti, įsakyti, ar kitaip: Austra- 
' Ii jos lietuvių bendruomenė ar tiktai tam
• tikra grupė Rezoliucija skirta anai In-
• štitučijai, o mes sau komentuojame, re- -
■ mdamies statutu, praktika, laužydami
• aritmetiką, kad rezoliucija kalba už mus
• visus. Ne mus reikia įtikinti,. bet juos,
■ VLIKą, kuris turi kitų uždavinių, nei
■ mūsų organizacinį Statutą, ar mūsų
■ susirinkimų praktiką studijuoti Jis to
• gali ir nežinoti.'Jeigu jau VLIKui šiuo 

reikalu kas rūpi, tai tas realus santykis 
labiausia charakterizuojąs mūsų ben
druomenės valią. Laužytos kaip nori, 
o vistiek už rezoliuciją balsavo tik 15 
iš 45 atstovų.

Buv. suvažiavimo pirmininko aritme 
tika atvirame laiške ’’Australijos Lietu
viui” Nr.8. 1952m. balandžio mėn. 21d. 
praktikuojama juridinių asmenų ar fi
zinių asmenų kolektyvų vidaus santy
kiuose, pav., Taryba išrenka prezidiu
mą, tai ar svarbu kokiu balsų santykiu 
jis išrenkamas. Jeigu nesugebės tvarkyti 
tai pakeis kitu, arba Taryba nutaria įs- 
tigti valgyklą bendruomenės namuose, 
tai ar labai svarbu kokia dauguma nu
tartų: kai pasirodys, kad valgykla neša 
nuostolius ar šiaip neapsimoka, nutars 
kitaip - įsteigti klubą, išnuomuoti ar pa
našiai. Šita aritmetika betinka juridi
nių asmenų ar fizinių asmenų kolekty
vų santykiuose su kitais juridiniais, fi
ziniais asmenimis arba institucijomis, 
kur dėl tokia tvarka priimtų ir įvykdytų 
nutarimų, gali kilti rimtų neigiamų pa- . 
šėkų ir negalima atitaisyti

Jeigu ne ant daugumos, tai ant kurio 
gi skaičiaus reikia apsistoti! Buv. prezi 
diumo pirm, aritmetika remiantis ir vie
nu galėtų būti dauguma prieš 45 ar ko
kį kitokį skaičių - iki begolybės, jeigu 
kiti tyli. Tylėjimo motyvų yra visokių: 
vieni tyli protestuodami priš svarstomą 
nesąmonę, kiti, kad jiems visviena kaip 
bus, tretieji, kad negali apsispręsti ar 
naudojant atatinkamą klausimo prave- 
dimo strategiją ir taktika necali wnsin-

1
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konstitucija Steigiamajame Seime 
škė tautos pageidavimus ir norus.

5. VALSTYBES VALDŽIOS GALIOS 
PAGAL KONSTITUCIJA. Pagal val
stybės konstituciją iš 1922 metų rug
pjūčio mėn. 1 dienos valstybės valdžią 
sudaro Seimas, vyriausybė ir teismas. 
Tauta renka atstovus į Seimą trejų metų 
terminui jai atstovauti ir jos valią 
reikšti (V.K. str. 22, 25, 27). Seimas 
turi pareigos leisti įstatymus ir prižiū
rėti jo pastatomos vyriausybės darbus 
(V.K. 40, 41, 64). Vyriausybė yra labai 
svarbi institucija valstybėje. Vyriausy
bė sudaro Respublikos Prezidentas ir 
Ministerių Kabinetas. Jos veikimas 
praktiškai yra kasdien jaučįmas krašto 
gyventojų. Respublikos Prezidentas yra 
Seimo renkamas trejiems metams (V.K. 
44) ; juo gali būti kiekvienas pilnateisis 
krašto pilietis ne šaunesnis kaip 35 metų 
amžiaus (V.K. 43). Būti išrinktu į 
Respublikos Prezidentus reikia gauti ab
soliutinė Seimo atstovų balsų daugumą, 
kurios pirmu balsavimu nesurinkus, rin
kimai daroma iš dviejų • kandidatų pir
mojo balsavimo metu gavusių daugiau
sia atstovų balsų.' šiv.o atveju išrink
tu yra laikomas tas kandidatas į Resp. 
Prezidentas, kuris gavo daugiausia balsų. 
Seimu palikta yra teisė Respublikos 
Prezidentą atstatyti, jeigu jis nevykdo 
Seimo nustatomos politika ar dėl kurių 
nor s kitų sumetimų nustoja Seimo pasi
tikėjimo. Respublikos Prezidento atstaty
mui nutarti reikalinga 2-3 visų atstovų 
balsų daugumos (V.K. 44). Respublikos 
Prezidento pavaduotoju pagal konstitu
ciją yra Seimo Pirmininkas, kuris pe
rima Prezidento pareigas šiam išva
žiavus iš valstybės sienų, arba, susirgus 
(V.K. 45). Lietuvoje nebuvo panaudota 
Respublikos Prezidento atstatymo teisė, 
bet savu ruožtu Respublikos Prezidentas 
net du kartu yra pritaikinęs savo turim, 
Seimo paleidimo teisę. Pirmu kart Sei
mas buvo paleistas 1923 metais kovo 
mėnesyje ir susirinkęs naujas Seimas 
davė jį paleidusiai vyriausybei daugumą. 
Antru kartu padeidus Seimą 1927 metais 
balandžio mėnesyje jau daugiau nebuvo 
sujauktas joks konstitucinis Seimas. 
Seimui paleisti reikalinga Prezidento 
akto su Ministerių Pirminnko parašu 

(tęsinys sekančiame numeryje) 
‘RELIGINIS’ KONGRESAS

MASKVOJE
Kaip žinomą, gegužės ____

Maskvoj, tikriau — už 30 km nuo jos 
buv. Zagorsko vienuolyne. įkurtoje vad. 
“Maskvos dvasinėje akademijoje”, buvo 
sušaukta visų Sov. Sąjungoje esančių, 
“bažnyčių ir religinių bendruomenių tai
kos konferencija”. Joje buvo kalbama 
27 Sov. Sąjungoj esančių tikybų ir relig. 
bendruomenių vardu, tarp jų — ir Lie
tuvos katalikų. Konferencija buvo 
apšaukta “pasauline” ir “pirmąja tos 
rūsies Maskvoje”,, nors is viso “plačiojo 
pasaulio'” tepasirodė vos keletas pak
viestų bolševikams simpatizuojančių 
dvasininkų, tarp jų — olandų past, van 
Dahlinas ir suomių atstovas, kuriam 
neatvykti būtų 'buvę perdaug rizikinga. 
Tačiau joje nepasirodė nei past. Uie- 
molleris, nei kiti laukti iš. Vakarų žy
mesni atstovai, nes jiems buvo perdaug 
aiški toji bažnyčių ir religijų vardu fak
tiškai MBG ir MVD pravesta bolševikinė 

irežhiūra. Konferencijoj per bolševikų 
agentus ar suterorizuotus atstovus buvo 
šnekama ne tik pravoslavų vardu, kurių 
“dvasinis sinodas” neseniai apkaltino 
amerikiečius vedant Korėjoj bakteriolo
ginį karą, nors Vakaruose net 9 žymiausi 
pasauly Nobelio premijos laureatai pa
reikalavo Juliot-Curie ir kitus komu
nistuojančius propagandininkus atšaukti 
jų skleidžiamą melagingą tvirtinimą, 
kad tokius priemones Vakarai ten tikrai 
vartoja, bet taip pat katalikų, žydų, ma- 
hometų, budistų, kalvinistų, visų’ rūšių 
protestantų, adventistų, etc. Jau per 
atidarymo kalbą pravoslavų Maskvos 
patriarchas Aleksiejus sušuko: “Garbė 
didžiajam Stalinui”, o kiti — tiek per 
bendruosius plenumo posėdžius, tiek per 
askirų komisijų —r keikė Vakarus, ypač 
JAV, už “imperializmą ir naujo karo 
ruošimą”, bakteriologinio karo priemo
nių vartojimą, ętc. Konferencija buvo, 
pravesta Šukiu “už taiką” ir jos dalyvius 
įpareigojo per atitinkamų relig. ben
druomenių narius, nors nebuvo užmiršti 
ir ateistai, “skleisti tą mintį visame pa
saulyje, ypač JAV”. Per mahometus 
turi būti pirmoj eilėj veikiama Indijoj, 
Islamo kraštuose ir Afrikoj, per protes
tantus — D. Britanijos kraštuose ir 
JAV. Taip pat bus rūpinamasi “karo 
kurstytojams ir taikos priešams pas
merkti” sušaukti tikinčiuosius tekstas 
jau išleistas ir naudojamas bolševikinės 
propagandos. Būdinga, jog komisijose 
dalyvavę Lietuvos žydai keikė savo bro
lius Palestinoje ir Amerikoje. “Už 
taiką” buvo pasisakyta ir Lietuvos 
tikinčiųjų vardu. Buvo taip pat pas
kelbta, kad jie buvo “atstovaujami” ir 
vienoj komisijoj. Todėl tenka laukti, 
jog dabar, kaip ir perejtais. metais, po 
suruoštos panašios “taikos konferenci
jos” Maskvoj, vėl bus mėginama ope
ruoti Lietuvos tikinčiųjų vardu ir. užsie
nyje, panašiai, kaip pernai buvo skel
biama, jog vysk. K. Paltarokas ir kan. 
J. Stankevičius pasirašo atsišaukimą už 
taiką”, tokie ir tokie “vyskupijų valdy
tojai” .. ............... * ”
etc.

Lietuvos Valstybės Konstitucijos 
metų sukakčiai skaityba paskaita K. 
instituto viešųjų paskaitų cikle 1952 
gegužės mėn., Melbourne, 18 dieną.

P.V.RAULINAITIS
i (Piliečių teisės ir Valstybės valdžios 

galios)
(Tęsinys iš praėjusio numerio) 

biama įvairių tikybų mokslas. Tuo la
biau visos tautos pastangomis atstattyta 
Lietuva nekėlė jokio klausimo dėl jos 
gyventojų teisių nors jie būtų įvairių 
tikybių ar skirtingų tautybių. Visai tai 
buvo konstitucijos patvirtinta ir net 
specialiniai garantuotas tautinių mažu
mų teisės, leidžiant joms autonomingai 
tvarkyti savo tautinės kultūros reikalus- 
liaudies švietimą, labdarybę ir savitar
pinę pagalbą ir šiems reikalams organi
zuotai vesti leista buvo turėti atatin
kamus organus (V.K. str. 10, 73). Maža 
to. Valstybė ir savivaldybės garantavo 
tautinės kultūros reikalams teisingą 
dalį sumų, kurios šių institucijų yra 
skiriamos švietimo ir labdarybės reika
lams (V.K. str. 74). Piliečiams suteik
tos tautinės kultūros laisvės nebuvo 
tuščias žodis tautinėms mažumoms, ka
dangi jų kultūrinis veikimas turėjo gauti 
teisingą dalį visų sumų skiriamų švie
timui ir tautinei kultūrai kelti.

Lietuvoje visi gyventojai, ne vien 
piliečiai, dėl kurių y“ra surašytos konsti
tucijoje. teisių garantijos, naudojosi 
šiai konstitucijai veikiant, asmens nelie- 
čamybe. Piįetis negalėjo būti suimtas 
be pagrindo, o jo suėmimui įvykus ir per 
48 valandas neįteikus jam apkaltinimo 
jis. turėjo būti paleistas (V.K. str. 11). 
Asmens saugumas yra pilnas, kada ne 
tik o neliečiamybė yra garantuota, bet 
ir- jo butas nėra liečiamas. Lietuvos 
piliečio butas savoje tėvynėje buvo jo 
pilis į kurią įeiti galima buvo ir daryti 

. kratą tik rimtam įtarimui esant ir tai 
darant tik tokiais atsitikimais, kurie 
buvo įsakmiai atatinkamuose įstaty
muose nustatyti (V.K. str. 12). Valsty
bė nesilaikė kurios nors pasirinktos tiky
bos, kaipo valstybinės, > ir nevertė pilie
čių priklausyti kuriai nors bažnyčiai, 
bet, priešingai, suteikė pilną tikė
jimo ir sąžnės laisvę (V.K. str. 13) ir 
einant šiais nuostatais pripažino visoms 
esamoms Lietuvoje tkybinėms organiza
cijoms lygiai teisę tvarkytis taip, kaip 
jų kanonai ar statutai reikalaują, lais
vai skelbti savo tikėjimą ir ‘atlikti 
kulto apeigas, steigti ir tvarkyti savo 
kulto namus, makylas, auklėjimo ir 
labdarybės įstaigas, steigti vienuolynus 
ir išvystyti įvairų kitokį veikimą suda
rantį tikėjimo ir šąžinės laisvės turinį 
(V.K. str. »3). Sekmadieniai ir kitos 
valstybės pripažintos buvos saugojamos 
(V.K. str. 86).

Valstybė neprivalo kistis į piliečio as
meniškus reikalus, todėl jam garantavo 
korespondencijos ir susižinojimo paštu, 
telegrafu ir telefonu paslaptis ;piliečiui, 
savaime suprantama buvo duota žodžio 

spaudos laisvė (V.K. st. 14, 15), žino
ma, tik tai neišeinant iš bendros laisvių 
ir teisių garantijos kitiems ir neinama 
prieš nustatytą konstitucinę tvarką.

Vienas asmuo negali plačiai išvystyti 
savo kultūmio veikimo ar naudotis jam 
garantuotom teisėm, kol jis laisvai ne
gali savo mintimis pasidalinti su kitais* 
žmonėmis. Tam tikslui jam rekalinga 
spaudos ir žodžio laisvė buvo galima 
naudotis organizuotai, steigiant draugi
jas ir sąjungas, d-rant viešus susirin
kimus ir mitingus (V.K. 16 r 17’). Pilie
tis galėjo laisvai pasirinkti savo vaikų 
auklėjimą ir švietimą jam patinkamoje 
dvasioje. Valstybės konstitucija pripa
žino, kad vaikų aukl.jimas yra tėvu 
aukščiausia teisė ir natūralinė pareiga. 
Reikalu esant buvo galima laisvai steig
ti privatines, mokyklas ir leisti į jas savo 
vaikus mokintis ir būti auklėjamais 
(V.K. 78, 79).

Kad ši teisė būtų įmanoma realizuoti, 
tai konstitucija nustato, kad privatinės 
mokyklos, kurios išpildo įstatymų nus
tatymų nustatytos programos minimu
mą, gauta iš valstybės iždo švietimo rei
kalams skiriamų lėšų dali, kuri teisingai 
atatkinka jos mokinių skaičiaus, pagal 
ta kiek išeina lėšų valstybės laikomų 
mokyklų mokiniams suteikti įstatymu 
nustattytos programos mokslas (V.K. 
str. 82). Privatinių mokyklų teisingas 
aprūpinimas lėšomis tokia tvarka ir pa
grindu, kaip yra aprūpinamos valdžios 
laikomos mokyklos, yra kultūriniu tei
singumo ir konfesinės tolerancijos pa
grindinė ir elementarinė tiesa. Visi 
krašto gyventojai vienodai moka moke
snius pagal jiems mokeestiniais įstaty
mais uždedamas prievoles, tad jie taip 
pat turi teisės laukti, kad vienodai tei
singai galėtų naudotis valstybės teiki
mais patz-rnarvimais švietimo srityje. 
Nepripažinimas šios pagrindinės švie
timo srityje. Nepripažinimas šios pa
grindinės Švietimo teisės, verčiant tėvus, 
kurie leidžia vaikus į privatines konfe- 
snes. mokyklas, dar šias mokylas išlai
kyti iš jų privatinių l„šų yra didžiausi 
tikybinio atžagareiviškumo, netorleran- 
cijos, tikybinio persekiojimo ii’ skriaudos 
padėtis valstybėje. Kultūringas ir tikrai 
demokratiniai valdomas kraštas šios 
neteisybės neleidžia. Lietuva buvo kul
tūringa valstybė ir švietimo srityje tė
vams nedarė jokios skriaudos, Jfems 
pasirinkus savo leisti į privatines kon
fesines mokyklas, šios mokyklos, vei
kiant konstitucijai, buvo vienodai trak
tuojamos su valdžios' mokyklomis ir 
atatinkamai aprūpinamos lėšomis. 
Tuomi vyriausybė vykdė teisingu kon
stitucijos autorių valią- kuri priimtąją

pasmerkia “Korėjos agresorius”,

Žmonių Rases
Visi žmonės yra skirstomi į tris pa

grindine^' .»ases: geltonąją rasę, kuri 
apima 900,000,000 — 43%; baltąją rasę, 
kuri apima 700,000,000 —.33%,; juodąją 
rasę, kuri apima 500,000,000 — 24%.

Rytų 
zurn. 
2-52) 
un-te 
Rytu

— Vilniuj įsteigtas sovietinėms kal
boms pagilinti institutas, kuris turės 
“padėti” per 33 metus įvesti rusų rai
dyną ir Lietuvoje, kurią Sovietai laiko 
per daug prisigėrusią atsilikusios Va
karų kultūros. Nuo pat pirmųjų oku
pacijos metų Lietuvoje bupvo labai iš
plėstas rusų k. d.stymas, o bibliotekos 
perkrautos rusų literatūra. Tolau būdu 
kartojami kadaise Muravjovo išbandyti 
metodai surusinti lietuvių tautą, nuo 
kurių 'betgi patys rusai turėjo atsisakyti 
1904 m., nes jais neįstengė palaužti lie
tuvių tautos pasipriešinimo.
SVETIMŠALIU LEGIJONO' 

PROJEKTAS
JAV-se prof. Barnett paruošė pro

jektą, kaip iš tremtinių sukurti “Lais
vinimo legioną”, kuris turėtų 10 pulkų. 
Legionas turėtų būti apmokomas svetur, 
bet stovėti Vokietijoj. Kilus karui, jo 
daliniai būtų pasašiutais nuleisti į gim
tuosius kraštus. Tokiame legijone numa
tytas taip pat lietuvių ir kt. pabaltiečių 
vienetas. Projektas įvairių JAV įstaigų 
dar studijuojamas. Lietuvis Įeit' Ant. 
Kulengoskis Korėjos fronte vadovauja 
sprausminių lėktuvų eskadrilei. Japoni
joj tarnauja marinuose lietuvis pulk. 
Br. Andruška, Maj. Fel. Vaitkus, 
2-sios Lituanicos vairuotojas, dirba 
lėktuvų karo gamyboj Vašingtone. Illi- 
nojaus kąt. karo veteranų vadu pirmą 
kartą išrinktas lietuvis Pr. Mikalauskas. 
Jo žinioj yra 10.000 karo veteranų.

ANTIS KELIAVO 10 
MYLIU

LOS ANGELES, Cal. — šuo ir antis 
draugavo per dvejus metus. Prieš dvi 
savaites jų savininkas Peffley išsikėlė 
gyventi į naują namą ir kartu su savimi 
pasiėmė šunį, bet antį paliko pas draugą, 
kuris nuo Peffley senos rezidencijos gy
veno už 10 myl. Po kiek laiko antis 
atvyksta į senus namus ir pradėjo jie- 
škoti šunies. Ji keliavo 10 mylių, ir 
niekas negali suprasti kaip ji atrado 
senąjį namą.

Dabai* du seni “draugai” —: šų> ir 
antis — vėl susitiko ir randasi pas seną 
savo šeimininką.

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENEJE

VOKIETIJOJE lietuvių, ir vokiečių 
susiartinimo ir nuoširdaus bendradąr- 
biavmo mintis randa vis daugiau pri
tarimo. >Už tokį bendrdarbiavmą pasir 
sako ne tik atsakingi centrinės ,ar 
atskirų kraštų vyriausybių nariai, su 
kuriais tenka mūsų veiksniams turėti 
reikalų, visa eilė parlamento narių, kaip 
Kalbfell, Paul ir kt., bet apie lietuvius, 
kaip apie kultūringiausius iš tremtinių, 
tap pat šiltai atsiliepia ir įvairios pabė
gėlių reikalus tvarkančios institucijos. 
Ta mintis vis daugiau randa pritarimo 
ir net tarp seniau buvusių kietų vokie
tininkų, kurie yra dabar linkę užmiršti 
praeities klaidas ir kviečia visus į ben
drą kovą su Rytų okupantu. Kaip , 
gražų tokio bendradarbiavimo pavyzdį 
galima nurodyti kad ir Wehnene, kur, 
kaip praneša vokiečių “Nordwest-Zei- 
tung” N. 75-52, lietuviams su gražiomis 
iškilmėmis buvo’ suteiktos savos koloni
jos teisės. Atitinkamą spaudą (su 
Vyčiu) įteikė dir. Ross. Anksčiau pa
našios savos kolonijos teisės buvo su
teiktos latviams ir estams. Ta proga 
dienraštis įsidėjo platų aprašymą, pažy
mėdamas, kad tokį statusą lietuviai ten 
tgauna su teise patys tvarkytis viduj 
kaip tinkami pirmąjį visoj Vak. Vokie
tijoj. Taip pat plačiai pacituoti stovy
klos vedėjo V. Narbuto .žodžiai. Apra- 
>.-ymas papuoštas taut, jokių ir tautodai
lės parodėlės nuotrauka, pažymint, kad 
ji tiek tarp vokiečių, tiek tarp gausių 
užsienio svečių (dalyvavo taip 
pat pabėgėlių atstovai iš Ame
rikos, Brazilijos, Prancūzijos, Danijos 
ir Šveicarijos) sukėlė gyvą susidomė
jimą. Latvių spauda vis dažniau imasi 
savo skiltyse minėti taip pat lietuvius. 
Beveik nėra tokio numerio, kur, pvz., 
tokia “Latvija”, latvių centrinis orga
nas, leidžiamas Vokietijoje, vienu ar 
kitu būdu nepaminėtų mūsų tautiečių. 
Kiek anksčiau plačiai atžymėjo Pabal
tijo valstybių santarvę, paskiau prie 
Stuttgarto radiofono vykstančias Rytų 
tautų problemomis diskusijas ir jose 
skąįttytą doc. M. Brako referatą, galiau
siai ■.— Pabaltijo centro tarybos "veiklą 
ii- jos numatomus planus. Rado atgar
sio ir latvių filologės Veltos Dravinis 
“CeleZimes” žurnale iškelti svarstymai, 
kaip ateity būtų galima ar reikėtų suvie
nodinti latvių ir lietuvių kalbas. . . . 
“Latvija” N. 17-52 įsidėjo aprašymą, ką 
ir kur veikia ir kiek yra tarptautiniuose 
baruose iškilę liet, menininkai. 
problemoms skirtas vokiečių 
“Osteuropa” balandžio mėn. (N. 
įsidėjo sąrašą, kas yra Tūbingeno 
19.43-51 m. parašęs disertacijas _ , 
Europos problemomis. Jame minimos 
Just. Petkevičiaus, B. Ramanausko, P. 
Rėklaičio, J. K. Valiūno ir K. žęmecko 
pavardės. M. Trinkūnaitė Grąžo un-te 
apgynė disertaciją “Liėtųyių skoliniai 
slavų kalbose”, skelbia tas pats žur
nalas.

JAV-se per min. P. Zadeikio ir latvių 
mjn. Feldmanio vizitą naująjam Valst. 
Dep-to pasekret. Sergeant buvo paliesti 
ir Pabaltijo kraštų laisvinimo reikalai. 
Laisvųjų žurnalistų federacijos. New 
Yorke spaudos konferencijoj iš lietuvių 
pusės kalbą pasakė V. Rastenis. Eisen- 
howerio kandidatūra iš lietuvių ypač 
remia A. Olis Čikagoje ir V. Tyslia- 
vienė New Yorke, kuri dirba miesto res- 
pųiblįkininkų komitete. Lietuvių sekci
jos ved. A. Olis pakviestas ’ respubliki- 
ninkų partijos pirmininko G. . Gabriel- 
seno padėjėju ir kartu eiti direktoriaus 
pareigų tautinių grupių skyriuj. Lie
tuvių respublikininkų veiklai vadovauti 
kviečiama ir daugiau lietuvų. Kitos lie-

Mūsų veiksniai taip pat palaiko nuo- 
’ širdžius santykius su ukrainiečiais. 
, Prieš kiek laiko PLG pirm. V. Sidzikaus

kas bendros kovos reikalais šnekėjosi su 
Ukrainos užs. reik, ministerių yitvickiu. 
Ukrainiečių vadovybė pirmoj eilėj nere
tų susitarti su lietuviais ir gudais, o tik 
paskiau pradėti pasitarimus su lenkais. 
V. Sidzikauskas taip pat aplankė Kon
greso biblioteką, kurios Legal Project 
skyriuje dirba prof. Dr. Krivickas. 
Tikimasi ten liet, bibliografijos reika
lams nuolatos būsiant paskirtą ir prof, 

i Vacį. Biržišką, jau spėjusį atlikti visą 
eilę svarbių darbų. Su skyriaus vedėju 
prof. Gsovskiu buvo aptarti lietuvių sky
riaus uždaviniai, veikla, teisinės doku
mentacijos gavimo galimumai ir gali
mas to skyriaus išplėtimas. Prof. 
Gsovskio vedamas skyrius turi pirmoj 
eilėj atlikinėti senatorių bei atstovų 
rūmų narių pavedamus darbus ir atsa
kinėti ... jų paklausimus. Paskum eina 
LE komiteto, taip pat Lietuv. Grupės 
ir kt. lietuv. institucijų ar arganizacijų . 
pavedimai bei paklausimai. New Yorke 
įkurtoje CEEC Spaudos ir Informacijos 
Tarnyboje PL Grupei atstovauja V. 
Rastenis. Lietuvių atstovai taip pat 
dalyvavo gudų nepriklausomybės minė
jime. Tačiau, nepaisant to, kai kurie 
gudu laikraščiai Vilnių ir Gardiną vis 
tiek savo žemėlapiuose prisiskiria prie 
gudų teritorijos. East Europe Inquiry 
pasiūlyti lietuviai kandidatai ekonomi
nėms studijoms, kurios lies Lietuvą. 
PLG nariai lankė su pranešimais Betu
riu kolonijas: Baltimorėj, Dr. Br. 
Nemickas; Philadelphijoj, Pr. Vainaus
kas; Binghamptone, V. Vaitiekūnas ir 
kt. JAV-se viešinčiam lenkų ėndekų 
partijos šului Beleckiui pagerbti Arling- 
tone, netoli Vašingtono, buvo suruoštos 
vaišės, į kurias buvo pakviesti ir lietu
viai. Dalyvavo V. Sidzikauskas. Šei
mininkai Lutykai per jas, be kita ko, 
demonstravo savo simpatijas Lietuvai 
ir savo giminingumą su Lietuvos Liu- 
tykais. ' Londone numatoma su
šaukti vad. Common Cause or-
jų konferencija, kurioj dalyvaus ir lie
tuvių atstovai. CEEC bendrų reikalų 
komisijos posėdy Vašingtone Lietuvai 
atstovavo min. P. Žadeikis ir V. Sidži- 
kauskas. Rūpinamasi ateity dar dau
giau koordinuoti CEEC ir F. Navy va
dovaujamo CEE Committee veiklą. No
rima į CEEC įjungti tuos taut, organus, 
kurie iki šiol konferencijos darbuose dar. 
nedalyvavo: Albanijos, Bulgarijos, taip 
pat kroatų, slovėnų, Mikolaičiko grupės 
(galimas dalykas, taip pat Londono 
lenkų egz. vyriausybės atstovą).

IS AMERIKOS 
ŽMOGAUS MUZIEJAUS 
Lietuvių įnašas yra neatskiriama 

Europos civilizacijos dalis, o lietuyio 
tipas, skaitomas geriausiai atstoVąująn- 
tis Europą, būdingiausias europietis. 
Jauno lietuvio fotografija išstatyta tarp 
plokščiaveidžio mongolo ir atsikišusių 
bruožų negro. Europietis yra šių dviejų 
kraštutinumų sintezė ir lietuvis yra bū
dingiausias, geriausiai išlaikytas euro
piečio tipas.

Didelis Lietuvos žemėlapis mums irgi 
gėdos nedaro, .nes Lietuva yra pavaiz
duota ir su Vilniumi ir su Karaliau
čiumi.

Tačiau yra ir šiokių tokių nukrypimų, 
kalbant apie mūsų kilmę, viename iš 
publikai pateiktų lentelėje įrašytų tekstų. 
Tekste, datuotame 1951 m., kalbant apie 
lietuvius ir latvius, pasakyta, kad tai 
yra greičiausiai (probablement) slavų 
kilmės tautos. ... O toliau tame pat 
tekste pasakyta, kad visiškai nėra' rašy
tinės mūsų kalba literatūros prieš XIX 
šimtmetį . . . bet pabrėžta, kad "aisčių 
ūkininkams — kaimui, kalba išsiliko iki 
šių dienų pažymėtinėje archainėje for
moje.
Koverda, nužudęs caro žudiką, 

vertas būti Amerikoje
Atstovų rūmai davė leidimą įvažiuoti 

į Ameriką Borisui Koverdai, kuris 1927 
m. birželio 7 d. Varšuvos geležinkelio 
stoty šešiais revolverio šūviais nušovė 
ką tik atvykusį į Lenkiją Sovietų Są
jungos ambasadorių Voikbvą.

Lenkijos teisme Koverda pareiškė, kad 
jis nušovė Voikovą todėl, jog šis vado
vavo bolševikų žmogžudžių gaujai, kuri 
nužudė paskutinį Rusijos carą ir jo 
šeimą.

Lenkijos teismas nuteisė Koverdą 
kalėti iki gyvos galvos, bet vėliau 
bausmė buvo sumažinta iki 1Q metii 
kalėjimo. Koverda yra Lenkijoje gimęs 
rusas.

Karui prasidėjus, Koverda' su žmona 
ir dukra pabėgo į vokiečių pusę, o karui 
pasibaigus iš Vokietijos pasitraukė į 
Lichtenšteiną ir vėliau į Prancūziją, kad 
nebūtų atiduotas komunistams. Jo šeima 
jau yra Amerikoje, bet jam nubuvo 
lėista įvažiuoti kaip baustam už krimi
nalinį nusikaltimą-
JAV sekančiam prezidentui 
bus mokomas jau mažesnis 

atlyginimas
Kongresas mibalsavo, kad nuo atei

nančių metų reprežeritącijąi skiriamos 
sumos taip pat apdędariios mokesčiais. 
Iš prezidento algos bus atskaitoma apie 
90.000 dol.

Atlyginimo atžvilgiu laimingiausias 
skaitomas prezi Trumanas. Jam alga 
buvo pakelta nuo 75.000 iki 1OO7Q0O dol., 
iš šitos sumos mokesčiams atskaitoma 
45.000 dol., be to, reprezentacijai, be 
atskaitymų, paskirta 50.000 dol. Taigi, 
per metus susidarydavo apie 100.000 
dol.

Prezidento šeima turėjo sąlygas ir. 
sutaupyti, nes Baltuose Rumbose vyk
stant perstatymo darbams, Trūmanas 
buvo apgyvendintas nedidelėje viloje, 
kurioje buvo ankšta dideliems priėmi
mams. ■ . .yrriiiMMWMfflMi
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Weekly News In English
TITOISTS CONVICT 

PRIEST EIGHT YEARS 
AFFTER ALLEGED 

VIOLATION
The district court of Novo Mesto in 

Yugoslavia sentenced on January 16 
FFather Jacob Siraj, a Slovenian Cath
olic priest, to nine years’ imprisonment 
on charges of alleged activitiees against 
the liberation movement during the last 
war. Pastor siraj had spent the entire 
period of the war in the “liberated” 
area controlled by the Communist par
tisans and their secret police, called at 
the time the Ų.O.S.

It is notablle -that the Communist 
authorities waited for eight years before 
bringing their accusations against 
Father 'Siraj, although whatever may 
have been held agaoinst him was known 
all along. It is probable that the real 
reason for his imprisonment had no

rthing to do with the alleged wartime 
activities of Father Siraj, which were 
merely used by the Communists as a 
oonvenient pretext for persecuting the- 
innocent prist.

UUNJUST ARRESTS IN 
JUGOSLAVIA

The Communist Minister of the In
terior and Chief of Police, Alexander 
Rankove, admitted that half of the 
arrests carried out by the police in 1949 
were unjustified. He also stated that 
nearly 50 per cent, of the cases brought 
to trial were proved to be 'based on 
false accusations.

Since the Communist courts are 
known for their eagerneess to convict 
on the slightest evidence, or none at all, 
this admission is highly signifeant. It 
mans that, even under the Communist 
system of justce, charges could not be 
proved in half the cases. Under any 
system approaching fairneses, the per
centage of unjust arrests would be 
shown to be much higher.

The secret political police arrest 
people on suspicion, frequently without 
any evidence of guilt.

GERMAN NEWSPAPER 
REPORT

“Die Deutsche Soldatenzeitung” re
ports that the new Yugoslav Ambassa
dor to Rome, Dr. Vladimir Velebit, met 
Edmund Glaise-Horstenau, “German 
General in Zagreb” appointed by Hitler, 
in 1943. The meeting was held at the 
initiative of Tito who ’ suggested a 
common operation of the Wehrmacht 
and the Partisans against a possible dis

BANDOMA SUKURTI 
LIETUVOS TAUTINE 

BAŽNYČIA
x Kom. spaudoj- vėl pasirodė “autentiškos 
nuotraukos” su jų atvaizdais, bolševiki
škais montažais, kur iš nebūto padaroma 
būtą, etc. Per radiją toji plačiausio 
masto kampanija jau pradėta. Tiek per 
konferenciją, tiek kitomis progomis ypač 
puolamas Vatikanas, jo radijo tarnyba 
ir įspėjimai tikintiesiems, kad nesiduotų 
bolševikų suvadžiojami. Visa eile 
“dokumentų” stengiamasi pavaizduoti 
Vatikano “nusikaltėliški žygiai prieš 
Lietuvos liaudį ir viso pasaulio darbo 
žmonėse”. Lietuvos tikintieji terorizuo
jami, kad viešai deklaruotų, jog “nusi
suką nuo Vatikano šnipų ir imperializmo 
rėmėjų”. Pirmieji žingsniai “nepriklau
somai nuo Vatikano tautinei katalikų 
bažnyčiai kurti” vykdomi per tam tikrus 
‘komitetus”, sudaromus religinių ben- 
druomėniij turtui valdyti”. Nuo š.m. 
kovo 1 d. Lietuvos R. Katalikų Bažny
čios vyresnybė buvo net 4 kartus 
iškviesta KP gen. sekretoriaus A. 
Sniečkaus. Tiek jis, tiek religinių ben
druomenių skyriaus viršininkas B. 
Pušinis, tiek LTSR MGB/OSZ — reli
giniams santykiams su užsieniu . palai
kyti skyriaus — šefas Smirnovas juos 
grasinimais vertė, jog imtųsi visuotinės 
akcijos tarp Lietuvos tikinčiųjų sukurti 
minimuosius civilinius komitetus ir 
įsteigtų Lietuvos Tautinę Katalikų Baž
nyčią”.

Paskutinės iš Lietuvos gautosios 
žinios rodo, jog krašte prasidėjo Lie
tuvos tikintiesiems nepaprastai sunkios 
dienos. MVD su 20 a. rafiriuotumu iš
naudoja Lietuvos R. Kat. Bažnyčios 
vadovybės, ypač vysk. K. Paltaroko, kan. 
J. Stankevičiaus, kan. P. Maželio ir kt., 
vardą Stalinui garbinti, dergti Vaka
rams, kiekti Vatikanui, etc. Tačiau 
kraštas žino tikruosius bolševikų kėslus 
ir, kiek tat dabartinėmis sąlygomis yra 
įmanoma, ištikimai laikosi senojo tikė
jimo ir lietuviškųjų religinių tradicijų. 
Bolševikų mėginama vesti “nuo Vati
kano atsiskyrimo politika” neturi pasi 
sekimo, nors bolševikai ir kažinkokių 
padarytų tuo reikalu naujų suklasto
jimų. Kaip konkrečiai piktnaudojąmas 
Lietuvos R. Kat. Bažnyčios vardas, vaiz
džią! parodo kad ir šie įvykiai, bolše
vikų kiekviena proga panaudojami so- 

embarkation of Anglo-American forces 
on the Yugoslav shores of the Adriatic. 
In initiating the meeting and making 
these suggestions, Tito was carrying 
out the orders of Stalin to prevent an 
Anglo-American disembarkation by all 
means. The negotiations were inter
rupted at the orders of Hitler, who re
fused to co-operate with “rebels”.

Reports of several similar approaches 
by Tito towards the Germans during the 
war are at present circulating in Wes
tern Europe. One report asserts that 
Dr. Alex Bebler, present Deputy Foreign 
Minister and Yugoslav Delegate to the 
United Nations, met the Chief of the 
Gestapo in South Styria several times, 
with the same co-operation in mind. 
These reports are, however, at variance 
with the memoirs of several British 
officers who served in Yugoslavia dur
ing the war, and who seem to have 
never found any reason for doubting 
Tito’s absolute loyalty to the Allied 
cause.

It is nevertheless interesting to have 
a look- at the personalities of the two 
soldier-diplomats who are alleged to 
have met in 1943.

General Edmund Gleise-Horstenau 
was an officer in the Austro-Hungarian 
General Staff before and during World 
War I. After World. War I he was 
keeper of the Austrian Military 
Archives until 1938, and became quiite 
well known as a historian. In 1941, 
Hitler sent him to Zagreb with a special 
task. After the war the Yugoslavs 
accused him of war crimees, and though 
the' charges against him were not very 
well founded, he committed suicide, in 
Salzburg in 1946, at the age of 65. His 
memoirs have not yet been published, 
but it is said that they contain many 
hitherto unknown details about the his
tory of the Balkans from 1941 to 1945.

Dr. Vladimir Velebit, too, is the scion 
of an Austro-Hungarian officers’ family. 
HeH has a good appearance, speaks 
many languagese, and is the most pre
ferred diplomat of Tito in negotiations 
with the West. During the war he paid 
several visits to London, where he was 
received by Churchill and Eden. His 
task in Rome is to reconcile the Italians 
with Yugoslavia in the interest of a 
common defence of the Mediterranean 
area. In carrying out this task, how
ever, he has not been very successful st> 
far. (NAN).

CHANGES IN POLAND
Reports on Rokossovsky’s rule over

. vietinei propagandai skleisti' pėri spaudą, 
radiją, filmą. Faktiškai, kaip sakoma 
Vakarus pasiekusiose žiniose, vysk. K.

’ Paltarokas buvo gegužės 3 d. MVD jėga 
priverstas dalyvauti, tikriau — viešai 

•iš Vilniaus išvežtas į Maskvą, kur buvo 
priverstas dalyvauti, tikriau —■ viešai 
rodytis gegužės 9 d. 11 vai. pradėtuose 
pirmuose oficialiuose konferenecijos po
sėdžiuose drauge su bolševikų simpati- 
kais delegatais iš kominformo kraštų, 
Austrijos, Danijos ir Olandijos. Gegužės 
12 d. buvo oficialiai paskelbta, kad 
“vysk. K. Paltarokas Bažnyčios ir tautos 
vardu pasirašė Stalinui Garbės ir Padė
kos aktą, Pasaulio Taikos Komitetų 
Bendradarbiavimo Deklaraciją ir Atsi
šaukimą į Visas Pasaulio Bažnyčias ir 
Tikybas”, kuriais buvo pasmerktas Vati
kanas, iškeikti Vakarai, kad, esąz vedą 
Korėjoje baktereologinį karą, kursto į 
naują karą, etc. Gegužės 10-12 d. visais 
tais klausimais atstovams buvo leista 
“tarti žodį”, žinoma, kiek jis iš viso 
įmanomas pasakyti toje religinių ben
druomenių vardu atliktoji MVD reži
sūroj, tačiau jose dalyvauti vysk. K. 
Paltarokui nebuvo leista. Tik buvo pa
skelbta, kad “už jį dalyvavo kiti”, būtent 
— kad. “Jo ir Lietuvos katalikų vardu 
pasisakę” kaip “Kauno arkyyiskupijos 
valdytojas” kan. J. Stankevičius, kaip 
“Telšių vyskupijos valdytojas” — kan. 
P. Maželis, etc. Su “LTSR R. Kat. 
Bažnyčios Misija” emvėdistų buvo į 
Maskvą nugabenti dar 5 kunigai ir 3 
patarėjai, tarp jų MGB/OSZ- religinių 
ryšių su užsieniu LTSR vedėjas Smir
novas ir LTSR Relig. Kultų Tarybos 2 
valdininkai. Drauge paskelbta, kad 
Latvijos R. Kat. Bažnyčios vardu daly
vavęs Rygos vysk. Strode ir evangelikų 
vardu arkiv. Turs, o Estijos evangelikų 
liut. vardu arkiv. Kijvit.

Pradedant gegužės 14 d. visose dar 
neuždarytose Lietuvos Kat. bažnyčiose 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoj ir 
kitur, kom. partijos centro komiteto, 
ir raikomų įsakymu turėjo būti 
atlaikytos iškilmingos pamaldos ir per
skaityti Stalinui Garbės ir Padėkos Ak
tas, Su Pasaulio Taikos Komitetais Ben
dradarbiavimo Deklaracija ir Atsišau
kimas Į Pasaulio Bažnyčias, Tikybas ir 
Tikinčiuosius. Tuo pačiu laiku taip pat 
nradėtas smarkiau pulti Vatikanas, kuris 
kaltinamas “imperializmu”, “kišimuoši į 
svetimų valstybių vidaus reikalus”, ėtc. •

The Royalty 
amongst Radio

expansion.
Units of the Red Navy are stationed 

permanently at the ports of Danzig and 
Gdynia. Soviet submarines are reported 
to be using the Oksywia base near 
Gdynia.

As part of the general tightening up 
of security under Rokossovsky, the last, 
remnant of freedom in Poland has been 
obliterated. A State Secrets Law has 
been passed on th Sovi modi, which has 
made it a crime for any “unauthorised 
person” to pass on the smallest detail 
of “economic information”.

Rokossovsky’s direct legal powers are 
constantly being extended by enlarging 
the scope of military administration. A 
special Cabinet decree gave him arbi
trary rights in Polish frontier areas, 
including the right of ordering the mass 
transfer of population.

In Poland to-day nobody can stand 
against Rossovsky, and the more’ he 
appears on the Warsa wscene, the more 
doese the Warsaw Cabinet bcome a col- 
Iction of figureheads.

School for Korean Children
A school for Korean children has been 

opened in Budapest. There are 200 
Korean chcildren in Hungary.

WORKERS GAOLED
The Czech Communist newspaper 

“Rovnost” reports that eight workers of 
Brno have been sentenced to between 4 
and 12 years’ gaol for having organised 
an anti-Communist demonstration in 
November, 1951.

The demonstration was the biggest 
anti-Communist manifestation in Cze
choslovakia since the Communists seized 
power in 1948. 10,000 workers demon
strated against abolition of the Christ- 
mas remuneration. (NAN).

TRADE AGREEMENT
Thesigning of a new trade agreement 

between Westrn Grmany and Turky has 
ben announced. (NAN).

Poland confirm that in the two years 
since his appointment to Commander
in-Chief of the Polish armed forces vast 
changes have been brought^ about in 
Poland, and his pawer and influence 
have become steadily more formidable. 
This is apparent not only in the mili
tary sphere but in State affairs, where 
as Minister of Defence and a member 
of the Polish Politbureau, Rokossovsky 
holds a virtually unchallengeable posi
tion.

When he arrived in Warsaw in 
November, 1949, his task was to remodel 
the armed forces to Soviet specification 
and make them politically reliable. The 
first of these tasks at least has already 
been accomplished.

The present strength of the Polish 
Army and Air Force are estimated at 
between 250,000 and 300,000 men, with 
security police providing another 50,000 
to 60,000. In addition, a considerable 
reserve has been created by a new law 
compelling all males up to fifty years 
to undergo military training.

Under Rokossovsky the Department 
of Army Political Education has been' 
vigorously expanded together with the 
“political instructor” or commissar sys
tem. Courses in Marxism-Leninism are 
obligatory for officers and promotion is 
dependent on a knowledge of Russian, 
which is taught in the forces.

The primary purpose of all propa
ganda is to make the Polish soldier sub
mit to Russian domination of Poland. 
The title of the Army newspaper 
“Armed Poland” has been changed to 
“Soldier of FFreedom”, and the' hew 
form of oath no longer requires the 
Polish soldier to defend “faith and 
country” but pledges him to “stand in 
line with the Red Army”.

The Polish Air Force before Rokos- 
sivsky was part of the Army and hardly 
existed because of the Soviet ban on 
the manufacture of armaments in Po
land. To-day it iis a separate force and 
the new officer list shows a great

Tolimoms pasaulio radio stotims klausyti

PHI LIPS
BANDSPREAD

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- 
mij stočių priėmimo. Su elektriniu 
BANDSPREAD įjungimu 
Philips “BANDSPREAD Special’’ pada
ro trumpų ‘bangų stočių suradimą, 
visai paprastu, taip, kaip‘ir vietines sto- 
tis. Jis turi daug gerų 'ypatybių, įskai* 
tant geras lempas, pilno didžio 4 vietų 
tono kontroliavimą, puikų kabinetą . . . 
bet geriau pamatyti ir 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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BATHURST
Prasidėjus lietuvių emigracijai i Aus

traliją, viena iš pirmųjų pabaltiėčiams 
emigracinių stovyklų buvo Bathursto 
emigracinė pereinama stovykla. Pirma
sis stovyklos padedamasis administraci
nis personalas kaip tik ir buvo iš pąbal- 
tiečių: lietuvių, latvių ir estų, čia dirb
dami atliko sutartį virš šimtas tautiečiu 
tarp jų ir kun. Tamulis čia kurį laikį 
dirbo pastoracinį darbą, čia' dirbo ir kun 
Butkus vėliau persikėlęs į Sydney.

Jau 1948 m. vietinių tautiečių iniciaty 
va buvo išrinktas lietuvių grupės komi
tetas, kuris 1949 m. vasario 2d. įvykusio 
visuotinio susirinkimo nutarimu persior
ganizavo į A.L.Draugijos skyrių, o 19- 
51 m. rugsėjo 10d. į A.L.B.Bathursto 
Apylinkę. Taip pat lygiagrečiai' veikė 
ir A.L.K.Draugijos skyrius iki kun. But 
kui persikeliant į Sydney. Savaime su
prantama, visą laiką stovykloje bei Bath 
urato apylinkės tautiečiams atliekant 
darbo sutartį, niekad bendruomenėje ne
buvo pastovaus narių skaičiaus, nes at
likus sutartį daugiausia visi išvažiuoti*? 
į didesnius miestus o į jų vietą atvykda
vo nauji iš Europos Tas tęsėsi ligi praė 
jusiu metų galo ir nuo to laiko daugiau 
tautiečių į stovyklą neatvyko, o liku
sieji ėmė mažėti ir šiuo laik stovykloje 
yr.‘ likę tik apie 15 tautiečių neskaitant 
vaiKų.

Šiais metais galutinai emigracijai su
mažėjus britų ir olondų emigrantams 
valdžios patvarkymu stovykla nuo ge
gužės Id.likviduojama. Kadangi išski
riant tik pora pastoviai įsikūrusių šei
mų visikiti tik laikinai gyvendami sto
vykloje tad nutarta nuo gegužės 14d. 
Ą.L.B. Bathursto Apylinke likviduoti. 
Visidar ten gyvenantieji tautiečiai per
si kalia į kitas vietoves ar šeimų stovy
klas. Tačiau per šiuos keletą bendro gy
venimo metų, nors ir negausi mūsų vieti 
nė bendruomenė, tuo laiku buvusių val
dybų iniciatyva visas svarbiasnias, šven
tes bei minėjimus paminėdavo. Apie me
tus laiko veikė savaitgalio mokykla vai
kams, kartu su kitomis tautybėmis sto
vykloje Susiorganizavo keturios tauti
nio meno bei rankdarbių parodėlės, vei
kė bažnytinis choras, sporto sekcija, ska 
utų „Liepsnų,, skiltis ir virš pora metų 
spaudos kioskas. Reikia manyti, kad ir 
išsiskirstę mūsų bendruomenės narai ir 
kitose vietovėse noriai jungsis prie ben
druomenės gyvenimo, iki to laiko, kada 
gelėsime grįsti į numylėtą Tėvynę Lietu 
vą.

įspūdingas birželio 
įvykiu minėjimas syd

NEY ;
šitas įspūdingas minėjimas pradėtas < 

padedant bendrą Pabaltijo tautų vaini- • 
ką prie žuvusių karių pamihklo Martin 
PI. Vainikas uždėtas pilant smarkiam 
lietui ir dalyvaujant pabaltiečių visuo- , 
menei bei australų laikraščių reporte
riams. Vakariypuose Sydney laikraš
čiuose tilpo padėto vainiko nuotraukos 
ir ilgiasni ar trumpiasni aprašymai, kad 
trys Pabaltijo tautos mini savo tautų 
genocidą - išvestus, žuvusius ir depor
tuojamus tautiečius tėvynėje, žinomas 
žurnalas PIX išėjęs 11d. birželio įsidėjo 
iliustruotą straipsnį apie Pabalttijp tau
tų tragedija pavadindamas: „RAUDO
NASIS TERORAS PABALTIJO KRAS 
TUOSE,,.

Vakare, šeštadienį, birželio 14d. mies
to centre Assambly Hali įvyko bendras 
estų, latvių ir lietuvių koncertas - minė
jimas. Minėjimas pradėtas God Save 
the Queen, o po to tylos minutė, kurios 
metu išpildyta Grieg „Ases Death,, kur
ią išpildė Fr. Stockholm toliau sekė sop- 

' rano Elvira Arone akompanijuojant Ei- 
zens Freimanis „the Lords Prayer ir Ma 
ria„ A. Gilandis akom. J. Kavaliauskui:, 
„Tyliai tyliai Nemunėlis plaukia, Kur y- 
ra tėviškėlė irt.t. Latvių kvartetas, lat
vių trio,estų choras išpildė likusią turtin 
gą koncerto programą. Koncertas užbai
gtas estų, latvių ir lietuvių tautiniais 
himnais. Sekmadienį t.y. birželio 15d. 
Camperdaune lietuviai turėjo atskirą 
minėjimą, kuris pradėtas iškilmingomis 
gedulingomis pamaldomis, kurias" atlai
kė kun. P. Butkus' Ten pat parapijos 
salėje minėjimą pradėjo Sydney Apyl. 
atatinkamą žodį ir perskaitydamas An
tikomunistinio Komiteto atsišaukimą iš 
Muenchcno, Vokietija. Po turiningos 
Dr. Mauragio paskaitos minėjimas bai 
gtas Tautos Himnu. Platesnį šito minė
jimo ir koncerto aprašymą talpinsime 
sekančiame numeryje.

LAUNCESTON
Š. m. gegužės mėn. 30d. Launcestono 

apylinkės lietuvius aplankė lietuvis kun. 
J. Kungys. Jisai susirinkusiems tautie
čiams labai jautriais žodžiais ir minti
mis grąžino toli, toli... Lietuvon. Daug 
tautiečių po Europos krantų palikimo 
neturėjo progos prieiti išpažinties bei 
priimti šv. Komuniją lietuviškoje aplin
kumoje. Pasinaudoję šia proga apie 20 
asmenų, labai šiltoje ir draugiškoje nuo 

- taikoje, po mišių, susirinko bendriems 
pusryčiams. Apyl. vald. pirm. J.Krutu
lis padėkojo svečiui kunigui už atsilanky 
mą ir nepabotą vargą, o saviems tautie
čiams ištvermės ir pasiryžimo...

K.
KAS DAROM. TREM- „ 
TINIAMS EUROPOJE

PADĖTI
BALFo pirmininkas prof. J. B. Kon

čius, atvykęs į Mūncheną, kur oficialiai 
veikia BALFo centras Vokietijoje, pa
darė reikalingų žygių, kad, IRO nusto
jus veikti, tiek BALFo įstaiga, tiek ir 
jos pareigūnai gautų toliau visas rei
kalingas savo tolimesnei veiklai lengva
tas. Ir tat pasisekė nuo balandžio 1 d. 
sutvarkyti, būtent — gautos visos teisės 
siųsti kariniu paštu siuntąs ir kores- 

, pondenciją, palengvintomis sąlygomis 
gaunamas benzinas, patalpos BALFo 
įstaigoms ir tarnautojams, etc. Kadangi 
faktiškai BALFo gėrybių išdalinimo 
centras yra Hannovęry, anglų' zonoj, o 
toji vieta, Pirmininko manymu, daugeliu 
atžvilgių nėra tinkama, todėl pradėjo 
rūpintis, kad BALFo įstaigoms ir tar
nautojams būtų surasti būstai -kitose, 
patogesnėse vietose. Frankfurte tuo 
reikalu kalbėjosi iš JAV karo vadovybės 
su pulk. Shattle, kurio žinioj yra visos 
patalpos Frankfurto rajone. Jam 
įtaikias prašymas, be būsto, taip pat 
parūpinti patalpas 14 žmonių. Tačiau 
būstus ten gauti yra nepaprastai sunku 
net patiems amerikiečiams, todėl jam 
patarus, buvo pradėti pasitarimai su 
7-tos armijos vadovybe Stuttgarte. Ka
dangi lengvatų nei iš britų, nei iš pran
cūzų jų zonose BALFas negauna, tai, 
kaip JAV ar-j ai, turinčiai JAV vyriau
sybės protekcijas, svarbu savo centrą 
turėti am-Čių zonoje. Apie Stuttgartą 
ar kur nos kitur Vokietijos vidury rū
pinamasi sutelkti kitas centrines lietu- 

, .vių įstaigas ir perkelti Lietuvių Vasario 
16 d. gimnaziją.

Mūnchene taip pat aplankė .Bavarijos 
minist. pirminink, ir vid reik, minis
ter!, su kuriais kalbėjosi lietuvių globos 
taip pat sutelkimo į vieną kurią nors 
apylinkę ar Sritį reikalais. Minimieji 
Bavarijos vyriausybės nariai labai gra
žiai atsiliepė apie lietuvius ir abu pasi
žadėjo daryti ką galėdami lietuvių gero
vei Pirma jie dar no-? surinkti reika
lingus duomenis, kur lietuvius, galėtų 
geriau suburti. Su vokiečių vyriausybės 
nariais užmegzti santykiai ne tik Mūn
chene, bet taip pat kitose, srityse. Lan
kytasi pas Saksonijos vid, reik, minis
ter! taip pat pas Wurttembergo- 
Badeno direktorių tremtinių reikalams 
Stuttgarte. Pastarajame pasikalbėjime 
dalyvavo taip pat V. Gailius, LRK val
dybos narys. Visur aukšti pareigūnai

J.A.SKIRKA.

gražiai atsiliepė lietuvius, pažadė- 
kuo galėdami jiems padėti.
vokiečių vyriausybės pavyko išsi-

labai 
darni

Iš ___ . ____ t .
rūpinti, kad ji visas BALFo siuntas iš 
Bremeno išsiuntinės į lietuvių stovyklas j 
nemokamai, bet tik ties;ii. Taip pat ,
Prancūzijoj pavyko išgauti, kad atsiun
čiamos iš Amerikos BALFo gėrybės bus 
lietuvių kolonijoms iš Havro uosto iš- ' 
siuntinėjamos nemokamai. BALFo Pir
mininkas taip pat padarė vizitus JAV 
gen. konsulams. Vokietijoje, su kuriais 
tarėsi dėl tolimesnio tremtiniams vizų 
išdavimo. Su D P Komisija patikrintos 
visos atmestųjų lietuvių emigracinės 
bylos, ypač tų, kurie buvo atmesti pagal 
prg. 13. šis dalykas yra nepaprastai 
svarbus, nes paprastai atmestųjų' pagal 
prg. 13 nepriima kaip emigrantų nė 
viena valstybė. O tarp atmestųjų yra 
daug atmestų neteisingai. Todėl su 
komisija šis dalykas bus dar karta pati
krintas ir persvarstytas. Taip pat at
mesti! reikalais užmegstas reikalingas 
kontaktas su Karinės Valdžios atitin
kamomis žinybomis — bus daroma visa, 
kas galima, visų atmestų pagal prg. 13 
kaltinimams išdailinti, čia labai svarbu 
asmens, kurie galėtų duoti apie tokius 
atmestuosius, neteisingai nuskliaustus, 
BALFo tarnautojams instrukcijos su- 
gerą atestaciją. Tuo reikalu duotos 
rinkti visas reikalingas žinias.

Per tą laiką BALFo Pirmininkas ap
lankė didžiausias lietuvių stovyklas 
Memmingene ir Wehnene, Mūnchene, 

. senelių prieglaudas prie Oldenburgo, 

. kur yra 85 lietuviai, ir Prieno stovykloj,
■ prie Ludwigsburgo ir visą eilę pavienių
• lietuvių, ypač gausingesnių šeimų, visoj 
, Vokietijoj. įrlemingene padėtis skurdi
■ su maistu, drabužiais, vaistais. Wehneno 
i stovykloj ypač skurdūs būstai. Taip pat 
i susipažinta su BALFo or-jos veikla
■ Europoj, jų, centrų veikimu Hannovęry
• ir Mūnchene. Iš daugiau kaip, 8.000 
) Vokietijoj likusių lietuvių didesnė dalis

yra seneliai, invalidai, džiovininkai, 
> apskritai, nedarbingi. Kai kuriose sto-
■ vykiose džiovininkų skaičius yra ypač 

didelis. Ženevoje BALFo Pirmininkas
s tarėsi su JTO ir PI C ME centro or-mis, 
i kiek jos ir kokiais būdais galės padėti
• likusiems emigrantams išvykti iš Euro-
■ pos. Lietuviai savo emigracija ir šalpa
- JAV-so, sako BALFo Pirmininkas, iš
- kitų tautybių užima pirmąją vietą. To- 
i kios nuomonės yra ir Amerikos tedera- 
; linės valdžios autoritetai, ir Kat. Bažny-
- čios hierarchija. /
- < — Likusieji Europoje emigrantai
- tikisi, kad su laiku, skirstantis paliktąjį
- Europoje kietąjį branduolį, daugeliui iš 
j jų bus palengvintos sąlygos taip pat

įvažiuoti į JAV. Kiek realios yra tokios 
viltys? — Iš 29.000 lietuvių, atvykusių 
į JAV, yra, palyginti, nemažas skaičius

viso susidarys gal apie porą tūkstančių, i ' ' . .
— sako BALFo Pirmininkas. — Tačiau Į . t . - . ---------
dėl tbc ir proto ligų sulaikytiesiems nėral^aij S^ jiorėti^ leisU mažumai 
jokios realios vilties, kad įvažiavimo ° rt4‘" " *"•

/sąlygos būtų palepintos. ■
NORISI NUSISYPSOTI [ i 

Neseniai vienas vengrų mažažemis Į c 
atvyko į Budadeštą. Paskutinį kartą jis 1 
buvo sostinėje prieš 25 metus. Tada < 
jam miestas labai patiko, todėl ir dabar, < 
atlikęs reikalus, nor.jo aplankyti žymią- i 
sias vietas. Jis paklausė vieno milici- 1 
ninko, kaip patekti į Prane ikaus — Juo- : 
zapo alėją. Milicininkas į jį keistai 
pažiūrėjo ir pasakė, kad toji a’ .ia jau 
seniai perkrikštyta x Juozapo Stalino 
vardu. “Kaip tu dar'nežinai? paklausė 
tvarkos dabotojas.

Ūkininkas buvo lėto galvojimo, todėl 
dar paklausė, kaip pasiekti Estėrhazy 
aikštę. Toji 'pasirodė, buvo jau vadi
nama Molotovo vardu. Ir kai jis dar 
paklausė, kur surasti Paryžiaus gatvę, 
milicininkui pritrūko kantrybės: “O tu,* 
asile, ji gi jau seniai vadinama Višinskio 
vardu! Iš kur tu atsiradai?”

Už valandos kitas milicininkas paste
bėjo nelaimingą klausėją sėdintį Duno
jaus pakrantėje ir liūdnai žiūrintį.! van
denį. “Ką čia veiki?” griežtai paklausė 
valdžios atstovas. Šį kartą ūkininkas 
jau žinojo ką atsakyti: “Drauge mili
cininke, aš žiuriu į mūsų senąją gerąją 
Volgą”

Vakarus pasiekusiomis žiniomis, So
vietai aptikę dar vieną “liaudies priešą”, 
kurį ruošiasi sulikviduoti. Tas priešas 
tai šachmatų “karalius” ir “karalienė”. 
Sovietai pasiryžę šias “buržuazines lie
kanas” pašalinti ir šachmatų figūras 
susocialistinti. Galimas dalykas, kad 
dabartinis “karalius” bus. pavadintas 
“stachanoviečiu.” Kiti mano, kad gali 
būti — Stalino garbei — pavadintus net 
“generaliniu sekretorium.”

Sovietinėj Vokietijos zonoj išleistas 
ligoninėms potvarkis, kuriame sakoma: 
“Operacijų salėse visų pirma turi būti 
pakabintas Stalino paveikslas, kad 
pacientas nuo operacijos stalo galėtų 
tiesiai žiūrėti į Staliną. Ypačiai ligoni
nėse svarbu ir wasinis ryšis. Pacientas 
turi žinoti, kad Stalinas budi mūsų svei
katos sargyboje.” Potvarkį išleido Rytų 
Vokietijos koministų partijos centro 
komitetas.

Bath, N.Y teisėjas, už triuksma- 
vimą vieną pilietį nubaudęs, nuo baus
mės sąlyginai atleido, jei jis. už tą pat 
sumą nupirks žmonai gėlių.
PAVERGTOJE TEVYNEJE

Estijos naujų sovehozų ministeri u 
paskirtas A. Mette ir minist. pirm, pava
duotoju J. Nellis.. Kom. Latvijoj eina 
toliau valymai “nuo įsiskverbusio nacio
nalizmo ir buržuazinio elemento”. At
leista vėl visa eilė žymių' pareigūnų, o 
paskiausiai per “Ciną” skiltis už. “neti
kusią novelę”, pavadintą “I tolimus 
krantus”, buvo k.p. sekret. Pinkšnio už
sipultas ir pats sov. latvių min._ pirm. 
V. Lavis. Jo reahabilituoti šoko net 
sovietinė rusų “Liter. Gazeta” ir 
paskiausiai pati “Pravda”. Laviš buvo 
galiausiai išbaltintas ir apdovanotas 
Stalino “premija.

— Valstyb. plano komisija paskelbė, 
kad “jau galutinai baigta ūkių kolekty
vizacija”. Atsieit — jau visi suvaryti į 
kolchozus. ... “Už žymiai perviršytą 
1951 m. planą” Vilniaus Dzeržinskio var
do tabako fabrikui ūž “aukštos gamybos 
pakėlmą” įteikta pirmoji visasąjunginė 
premija — visos Sov. Sąjungos VCSPS 
ir SSSR Maisto Pramonės Ministerijos 
pereinamoji raud. vėliava.

rantuoti kaip apsispręsti, kiti sąmonin- 
i gai gal norėti leisti mažumai reikžtva, 
Į kad vėliau galėtų iš nerimto.
į pasišaipyti ir t.tĖada yra gera juridinė 
tvarka, tai atstovams nėra reikalo iš kai 
lio nertis, kad užkirstų kelią mažumos 
daromiems triukams. Mažuma gali nu
tarti ir lenciūgėlį pašokti, jeigu prezi- 
dar pats šoks. Vieni atstovų protestuos, 
diumo pirmininkas taip patvarkys ir 
šauks, kiti šaipysis, piktinsis ir tylės, tr
eti gal knygą skaitys ir lauks kolei mu
zika nutils, aprims ir vėl galės darbą tę
sti. Bet tokiu atveju nereikia teigti, kad 
suvažiavimo buvusi tokia valia - lenciū
gėlį pašokti! Ir kas gi būtų, jeigu mažu
mos priimtu ir įvykdytu nutarimu san
tyky su kitais fiziniais ar juridiniais 
asmenimis ar institucijomis būtų užtra
ukiama. didelė civilinė ar baudžiamoji 
atsakomybė: gręstų juridinio asmens 
veikimo suspendavimas jo uždarymas 
(faktinė jurd. asmens mirtis) ar pan. Iš 
kiltų klausimas, kad anas nutarimas 
neatstovaująs to juridinio asmens valios 
kaipo padarytas jį atstovaujančios ma
žumos ir jo įvykdymas užmaskuotas 
(kaip anos rezoliucijos). Ar teisinėje 
tvarkoje atsirastų tokia gine*, spren
džianti institucija, . teismas, kuris 
priverstų juridinį asmenį tas pasėkas 
prisiimti!

Paprastai rūpestingai sutvarkyti ju- 
rid. asmenų statutai apibrėžia, nusako 
atvejus, kada kokia sprendžianti daugu
ma reikalinga. Bet tada statutas yra 
per 'bendro pobūdžio ir to neišspeciali- 
zuoja, nesunku vadovautis bendri 
palyginimais.Ir suvažiavimo rezoliucij’* 
pabalsavus susidarė .teisingas sprendi
mas, kad ji neatstovauja daugumos va
lios. Taip tokia prasme pareiškęs ir at
stovas tą rezoliuciją rėmęs. Drįsčiau 
teigti, kad ir prezidiumas tos teisingos 
nuomonės buvo nuteigtas, nes prezidiu
mo pirmininkas nepaskelbė, kad rezoliu
cija priimta, ką jis, būdamas teigiamos 
nuomonės, privalėjo padaryti bendra 
tvarka. Suvažiavimui būtų buvę aišku, 
kad rezoliucija bus siunčiama. Žinoma 
tada, vėl būtų kilusi audra, bet tada būtų 
atkritę daug priekaištų, dėl bendruome- 
įvykdymo užmaskavimas ar pan.*

Pereitas Tarybos Suvažiavimas Mel
bourne yrą antrasis iš eilės. Apie pirmą
jį mūsų spaudoje kritiškų komentarų 
kaip ir nebuvo. Laikau, yra būtina iškel
ti-daromas klaidas ir ryžtis jų nekartoti 
jei norime mūsų bendruomenės organi
zaciją išvystyti tobuliasne ir jos veiki- 

: mą padaryti sklandesnių, šitas uždavi
nys prašoka visus mūsų požiūrinius sk- 

! irtumus bei nelygumus, kuriems neverta 
i aukoti bendruomenės disciplinos. Politi- 
i nės pažiūros gali keistis, o lietuvis pa- 
- liks mums kraujo giminė visur ir visada 
: o priešai ir svetimieji mus engia ir iš-
■ naudoja neklausdami kaip kuris mano- 
• me. SULYGINKIME DUOBES BEN- 
, (DRAM. KELY, NES JOS MUSU VE

ŽIMĄ LAUŽO
PRANEŠIMAS

Turime garbės informuoti Tamstas,
■ Kad LTDU Australijos skyrius, savo 
. visuotiname ataskaitiniame susirinkime 
, įvykusiame š.m. gegužės mėn. 17 d. Ade

laidėje išrinko naują Valdybą sekančios 
sudėties:

Pirmininkas J. Kalvaitis 
Sekretorius V. Linkevičius 
Iždininkas Dr. E. Jansonas 
LTDU Australijos skyriaus adresas: 

33 Kent Tče., Kent Town, S.A.
RADIJO PATAISOS

Priim. šeštad, ir sekmad. nuo 2-6vai. 
Tautiečiams nuolaida. Lempų tikrinimas, 
veltui. 94 Louis st. Merrylands. » 
Telefonas UU3591.

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA
DEL PATALPŲ REMONTO IŠPARDAVIMAS ŽEMIAU SAVIKAINOS.

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

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

Prekas ir patarnavimas Jūsų neapvils. Pasinaudokite proga.

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

čių otovę:
Netoli Sydnėjaus centrinės stoties, kerta 203 IIAY STREET, kuri yra netoli 

Pitt St. x

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 Centrelines stoties.------- ;------ . Telf. M4243 ir MA4542

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

Printed by “Mintis’’ Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, N.S.W. telf. 
WB1758, for the Publisher, Anthony Bauze, 8 Lambert Rd., Bardwell Park, 
Sydney, N.S.W. ............................................................. . ....  ..................

Redaktorius Br. Zumeris, laiškai adresuojami: Box 4558,..
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