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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

mūsų žmonių naikinimo nuola- 
tremimais. Tremtyje jis nežada 
dėl asmninų patogumų noro, 

šie du pavojai nebus pergalėti, 
bus mūsų pastangos laisvinti

DIDŽIOJI GRĖSMĖ
Mūsų Tauta šiandien yra tykoma 

dviejų didelių pavojų: suskursti savo 
kultūra ir sunykti savo-skaičiumi. Abu 
pavojai yra lygiai grėsmingi ir abu ly
giai tikri. Tėvynėje mūsų kultūrą 
žlugdo bolševizmas, mėgindamas ją 
surustinti ir sukomunistinti. Tremtyje 
ją alina rūpestis duona ir išsisklaidymas 
po tolimus pasviečius. Tas pat yra ir 
su mūsų skaičiumi. Tėvynėje jis mažėja 
dėl kovos prieš okupantą ir dėl sąmo
ningo “ * “ -“-’"“B
tiniais 
didėti 
Jeigu 
veltui r
kraštą, nes, jį išlaisvinę, galime pasiro
dyti pusiau subarbarėję ir pusiau 
išnykę.

Be abejo, mes nieko negalime padėti 
nei kultūrai, nei mūsų prieaugliui Tėvy
nėje. Ji yra atskirta nuo mūsų geležine 
uždanga, ir jos likimą mums ociieKa 
sudėti į dieviškosios Apvaizdos rankas. 
Užtat visu rimtumu prieš mūsų akis 
atsistoja mūsų gyvenimas tremtyje, čia 
mes esame laisvi: galime kultūrėti ar 
barbarėti, galime kurti šeimas ar sen- 
berniauti, galime auginti vaikus ar 
šuniukus. Vis dėlto komunistinamos ir 
naikinamos Tautos akivaizdoje si mūsų 
laisvė virsta didele pareiga.; dar dau
giau, virsta tiesiog šauksmu išlaikyti 
sava kultūrą ir savą prieauglį. Laisvė 
tremtyje mums yra duota Kaip tik dei 
to, kad čia įvykdytume — bent iš dalies
— tai, ko nęganma pykdyti Tėvynėje; 
kad į mūsų pdsiryžimą nei ištesėjimą 
sudužtų baroarynes ir naikinimo kėslai.
— Palikdami vėlesniam metui grėsmę 
kultūrai, šį sykį norime truputį stabtelti 
ties grėsme mūsų prieaugliui, nes ji yra 
pati sarbiausia. Juk kokios prasmės 
turės visi mūsų kultūriniai laimėjimai, 
jei nebus, kas jais džiaugiasi ii* naudo
jasi. Todėl grėsmė mažėti mūsų skaičiui 
pasaulyje. yra pati didžioji grėsmė, nes 
ji kerta mūsų pagrindus.

Savo metu Lietuva buvo imperija nuo 
jūrų ligi jūrų — pati didžiausia Rytų 
Europoje. Šiandien ji yra tik nykštukas 
tarp milžinų savo kaimynų. Mes nega
lėjome išlaikyti istorijos eigoje laimėtų 
pozicijų ir buvome priversti trauktis i 
visiškai siaurutes savo lygumas. Mes ne 
tik neisiurbėme į savą tautą svetimų 
giminių, bet dargi joms atidavėme ne
mažą antropologinę duoklę. O taip at
sitiko todėl, kad mūsų buvo per maža. 
Mums stigo reikalingo skaičiaus, kad 
galėtume ne tik veržtis priekin, bet ir 
išlaikyti tai, ką laimėjome. Per penkis 
šimtus metų mes šio reikalingo skaičiaus, 
kad galėtume ne tik veržtis priekin, bet 
ir išlaikyti tai, ką laimėjome. Per pen
kis šimtus metų mes šio reikalingo skai
čiaus taip pat nepasiekėme. Aiuropoio- 
ginis mūsų ūkis niekad nestovėjo auk
štumoje, o šiandien jis yra pasiekęs 
pačią savo krizės viršūnę. Prieš mus 
išniro grėsmė išnykti arba bent \ 1 su
nykti, jog galime pasidaryti nebepajegūs 

'■savai valstybei atkurti. Vytauto laikais 
■ nebuvome pajėgus valstybei išlaikyti, nes 

buyo per maža žmonių jai ginti, šian
dien galime būti nepajėgūs valstybei 
atstatyti dėl tos pačios priežasties: 
nėbus žmonių užpildyti erdvei — ne tik 
geografine, bet ir dvasine prasme. 
Hamleto klausimas: būti ar nebūti atsis
toja prieš mus visu šiurpumu.

Tautos prieauglis yra neatskiriamai 
susijęs sveika ir gausia šeima, o sveika 
ir gausi šeima yra neatskiriamai susi
jusi su tinkamu jos supratimu bei per
gyvenimu. Naujoji kultūra, pabrė
ždama žmogaus asmenybę, pasidarė 
nepalanki šeimai todėl, kad su asmeny
bės iškėlimu iškilo ir jos savimyla, ap
sireiškusi susirūpinimu tik savimi, 
nenoru aukotis, ieškojimu patogaus ir 
lengvo gyvenimo. Be abejo, reikia rū
pintis sava sąžine, sava pasaulėžiūra, 
sava dorove. Šių dalykų niekam nega
lima aukoti, nes jie sudarė žmogiškojo 
asmens kilnumą. Bendruomenė neturi 
jokių teisių į žmogaus sąžinę', į jo įsiti
kinimus, į jo dorovę. šiuo atžvilgiu 
žmogaus asmenybę yra pati aukščiausioji 
vertybė.

Tačiau šalia šių nelygstamų dalykų 
esama ištisos eilės reliatyvinių, kuriuos 
asmuo gali ii* net turi aukoti, jeigu 
nenori virsti egoistu ir net visuomenės 
parazitu. Gyvendamas bendruomenėje, 
žmogus savaime gyvena ne tik sau, bet 
ir kitiems'. Bičių dėsnis “viena už visas, 
visos už vieną” tinka ir žmonių gyve
nimui. Ir čia turi bjti aukojamasi už 
kitus, esant reikalui, net ligi gyvybės 
netekimo. Kas gyvena tik sau, savaime 
išsiskiria iš bendruomenės. žmogus 
egoistas neturi teisės reikalauti bendruo
menės paramos ar pagalbos, nes jis to
kios pagalbos nė kitiems neteikia.

Prie šių aukos reikalaujančių dalykų 
priklauso ir šeima. Ji duoda žmogui 
daug laimės; ji išskleidžia jo asmenybę;

(tęsinys sekančiafne numeryje')

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIU MINĖJIMAS SYDNEY
Jungtinis Pabaltijo tautų komitetas, dalyvaujant Pabaltijo tautų visuome

nei uždeda bendrą Pabaltijo tautų vainiką prie Žuvusio Kareivio paminklo Mar
tin'PI., Sydney miesto centre, birželiomėn. 14 d. Priekyje Pabalt tautų Ko- 
miteto Pirmininkas JUHAN KAIS, PETERIS LAIVINS ir JUOZAS ŽUKAU
SKAS.

VOKIEČIAI SIŪLOSI 
PADĖTI

VOKIETIJOJE atsiranda net ir vokie
čių, kurie susiieško VLIKą, teirauda
miesi, kokiu būdu jie galėtų prisidėti 
prie Lietuvos vadavimo. Paskiausiai 
vienas prie Stuttgarto gyvenąs vokietis 
parašė VLIKo Pirmininkui laišką, kad 
jis 1947-1951 m. buvo rusų internuotas 
Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, tuo būdu 
gaudamas su kraštu susipažinti iš 
arčiau. Ir jis sakosi apie lietuvius tega
lįs atsiliepti tik iš pačios gerosios pusės. 
Gaila, tiesiog visam Vakarų pasauliui 
tikra gėda, — rašo minimasis vokietis 
H.B., — kad jis pakenčia dabartinę pa
dėtį ir beveik nepajudindamas piršto 
žiūri, kaip pamažu, bet tikriausiai žūva 
milijonai žmonių. Jeigu jiems tikrai 
rūpėtų tų milijonų likimas, tada būtų 
surasta ir reikalinga1 išeitis, nesvarbu, 
kad ir kokia ji būtų. “Už savo gyvybę 
tiek aš, tiek ir daugelis kitų vokiečių 
esame dėkingi tiktai Jūsų Tėvynei, nes 
lietuviai ne kartą padėjo mums ištrūkti 
iš visokių będų ir išgelbėjo mus nuo 
badoi”, baigia laišką minimasis vokietis, 
dabar taunaujas vokiečių darbo kuopoj.

Į VLIKą buvo atvykę Miss Augustine 
ir Mr. Bull, amerikiečiai Laisv. Europos 
įgaliotiniai, kurie, lankydamiesi Euro
poje, stengiasi susipažinti su bolševikų 
pavergtų tautų gyvenimu ir tremtinių 
veikla. Tuo pačių reikalu jie aplankys 
ir kitus veiksnius. • VLIKo vadovybei ir 
jo artimiesieems bendradarbiams p. 
V. Morkys iš Australijos atsiuntė visą 
eilę siuntinių. Už tai jam pareikšta nuo 
širdi padėka. Dabai* tokie siuntiniai 
galimi iš užsienio gauti tik per Vokiečių 
Raud. Kryžių arba Caritas dr-ją. 
Šiaip — juos leidžiama gauti be muito 
tik po vieną per mėnesį nustatyto turi
nio, o už sekančius siuntinius imamas 
didelis muitas. Prie Stuttgarto radio
fono sudarytame studijų rately perio
diškai vykstančiose diskusijose, kuriose 
dalyvauja bolševikų okupuotų kr. veik
sniai, gegužės 21 d. buvo nagrinėjama 
tema “Čekoslovakijos ir Demokratinės 
Vokiečių Respublikos (Vokietijos Rytų 
žonos) santykiai”, čekas paskaitininkas 
Savo pranešime išryškino, kaip gudriai 
bolševikai išnaudoja tautinį antago
nizmą ir patriotizmą komunistinei pro
pagandai. Iš lietuvių dalyvavo prof. 
Z. Ivinskis ir Dr. P. Karvelis. “Meme- 
ler Dampfboot” redakcija pasiūlė lietu
vių informac. įstaigoms keistis informa
cijomis ir drauge, nekeliant senų prie
šingumų, dirbti tarp to patiesė likimo 
ištiktų Klaipėdos krašto vokiečių ir liei- 
tuvių ryšiams stiprinti. Tas jų pasiū
lymas buvo apsvarstytas, ir jam iš 
dalies buvo priitarta. “Latvija” veik 
kiekviename numeryje ką nors įsideda 
savo skiltyse iš lietuvių gyvenimo. Pas
kiausiai N. 24-52 plačiau pavaizdavo 
VLIKo ir kt. veiksnių laisvinamąją vei
klą, ypač kultūrinėje srityje.

LIETUVA IR 
IZRAELIO VALSTYBE

Jeigu žydų įsteigtas Izraelis būtų 
turėjęs tik tokias sąlygas, kaip turėjo 
Lietuva po pirmo. pasaulinio karo, ji 
tikrai nebūtų išsilaikius, kaip galima 
spręsti iš vieno amerik-sčio žydo laik
raštininko pranešimų, kuris buvo Pales
tinon nuvykęs pirmais Izraelio įsikūrimo 
metais, ir dabar, keturius metus vėliau.

Jo pareiškimu, “padėtis Izraelyje 
artėja desperacijai. Amerikos _ lygiu 
imant, ši šalis visomis pastangomis 
kovoja išvengti bankroto”;

Ir taip yra po keturių metų, kai Ame
rikos žydai pila ten šimtus milijonų 
dolerių kas metai, kai pati Amerika 
šimtus milijonų dolerių davė pagalbos.

žydai nusiskundžio, kad didelė dalis 
jų valstybės menkų išteklų turi būti 
skiriama ginklavimuisi, kada arabai 
atsisako taikytis. Reikia prisiminti, ko
kie karingi ir net keli priešai buvo už
gulę Lietuvą jos pirmomis nepriklau
somo gyvenimo dienomis. Ir lietuviai, 
niekeno negelbstimi, pajė'gė atlaikyti ir 
nepriklausomą savo valstybę atstatę, 
ekonominiai įsitvirtino. Iš tų žinių apie 
Izraelį galima spr.tsti, kad ten niekad 
gero nebus. Tiesa, Palestina kitoks 
kraštas, negu Lieuva. Lietuva galėjo 
maisto prisiauginti, gi Palestinoje visai 
priešingai, nes iš žemės, iš tyrų, uolų ir 
kalnų, mažai ką gali išspausti. 70% 
maisto turi importuotis, o nėra iš ko.

Iš visų kraštų žydų veržimasis į Iz
raelį sudaro taip pat didelę problemą. 
Maisto neištenka senesniems gyvento
jams, o reikia aprūpinti mais'tu ir 
patalpomis ir naujai atvykstančius, žy
dų valdžia ėmėsi varžyti imigraciją, ir 
sutinka įsileisti tik sveikus ir darbingus 
savo tautiečius į tą “pažadėtą žemę”. . •

Prie vietinių 655,000 Palestinos žydų, 
iki šiol prisidėjo dar 686,000 naujų imi
grantų iš kitų šalių, kurie daugiausia 
yra paprasti, nuskurdę, be aniato 'ir net 
nemoką žemės dirbti. Keturių metų 
nepriklausomo gyvenimo sunkumai, 
sako, padidėjo tiek, kad dabar sunku

APGINKLUOJA...
V. Vokietijoje iškilo įdomi byla, mat 

prieš kiek laiko viena danų firma gavo 
iš Vokietijos užsakymų pagaminti 600. 
ooo kariškos aprangos ir batų. Kada fir
ma ėm? užsakymų siųsti į Vokietijų pas i 
rodo, kad vyriausybė apie tai nieko neži
no, o patys dokumentai yra suklastoti. 
Salia šito Vokietijai apginkluoti „pra
džiai viena ispanų firma pasiūlė Pirmo 
Pasaulinio Karo patrankų, o portugalai 
surado dar senesnių modelių tik už la
bai aukštą kainą

FRANKO KALBASI
SU PORTUGALAIS

Pranešama, kad Franko jau bent .
kartų buvo slaptai susitikęs su Portu

galijos valstybės ministeriu pirmininku 
Salazaru. Manoma, kad buvo aptarti Is
panijos reikalai sąryšyje su amerikiečių 
pastangomis gauti ir plėsti avecijos ir 
karo laivyno bazes Ispanijoje. Ispanija 
ir Portugalija turi savitarpio pagalbos 
sutartį. Portugalija yra Atlanto pakto 
narys, o Ispanijos kaip kurie nariai ne
nori įsileisti į Atlanto Paktą.

BUV. PRANCŪZIJOS 
PREMJERAS

vidaus ir krašto apsaugos minister]s 
Jules Moche JAV-se skaitė paskaitą apie 
bolševizmą, drauge tiksliai nušviesdamas 
tas aplinkybes, kuriomis Pabaltijo val
stybės buvo pavergtos. Jis yra Pran
cūzijos atstovas JT nusiginklavimo ko
misijoj. Su juo vėliau matėsi PLG 
pirm. V. Sidzikauskas, paliesdamas kai 
kuriuos aktualiuosius klausimus. Ta 
pačia proga buvo taip pat atnaujinta 
pažintis su Mr. Rene Cassinu, Prancū
zijos atstovu JT žmogaus Teisių Ko
misijoj, kuri šiuo metu svarsto žmogaus 
Teisių Konvencijos projektą, kuris pasi
žadėjo stropiai žiūrėti, kad ir pavergto 
lietuvio teišės minimojoj konvencijoj 
būtų, kiek tat' įmanoma, apsaugotos.

POTVYNIAI....
Praėjusią savaitę Lachlan ir Murrum 

bidgee potvyniai apsėmė daug vietovių 
ir keletą miestelių Wagga ir Forbes at
sidūrė po vandeniu Keli tūkstančiai žmo
nių turėjo palikti namus ir bėgti iš pot
vynio rajonų. Manoma, kad bus padary
ta daug nuostolių. Yra dingę ir keliolika 
žmonių.

TAIKLI PASTABA
J-^'.uitas tėvas Lombardi, didysis pa

mokslininkas ir kovotojas su bolševiz
mu dabar važinėjąs po Pietų Ameriką, 
teisingai nurodo, kad Italijoje gyventojų 
perdaug, daug jų emigruoja, emigruoja 
ir italai komunistai, bet nei vienas iš 
jų nesiveržia į garbinamąją laisvės šalį 
. . . Sovietų Rusiją. Kodėl?

la

pota

KA TAI REIŠKIA
Vakarų valstybių spauda spėlioja, ką 

galėtų reikšti ir kokią politinę ofenzyvą 
nori pradėti sovietai paskirdami A. Gro
myko ambasadoriumi Londone?

PADĖTIS BE IŠEITIES
Žinomas prancūzų politikas Paul 

Reynaud, užklaustas ką jis mano apie 
prancūzų karą Indokinijoje atsakė, kad 
prancūzų armijos karininkai yra Indoki
nijoje, kareiviai randasi Prancūzijoje, o 
tam karui ginklai guli Amerikos karo 
sandėliuose
GENEROLU NESANTAIKA

Ateinantiems JAV prezidento rinki
mams daug nemalonumo įneša esanti ne 
santaika tarp Eisenhower ir MacArthu- 
ro. Šie du generolai jau susipyko prijka- 
riniais laikais, kada Eisenhoweris buvo 
MacArthuro adjutantas Tolimuose Ry
tuose. Kada dabar iškilo Eisenhowerio 
kandidatūra į prezidentus, tai MacArthu 
ras buvo paklaustas kokios jis yra nuo
monės apie savo adjutantą. Tačiau Mac 
Arthuras atsakė, kad Eisenhoweris nebu 
vo io adjutantu, o tiktai raštininku ir 
... pasakė, kad jeigu respublikonai 
išrink'tų kandidatu Eisenhowerį tai jis 
pasakytų priš jį tokią kalbą, kokios dar 
nėra sakęs. Tačiau Eisenhoweris į tai 
pareiškė, kad jeigu jis bus išrinktas 

JAV prezidentu, tai greičiausia peržiū
rės MacArthuro atleidimo pr’Jįastis iš 
Tolimųjų Rytų vado pareigų ir mano 
kad MacArthuras yra tinkamiausias į 
tas pareigas iš visų Amerikos generolų.

ŠVEDAI PROTESTUOJA
Praėjusią savaitę keliolika tūkstančių 

švedų minia demonstravo Stockholme 
prie rusų ambasados prostestuodami, už 
pašovimą švedų hidroplano Baltijos jū
roje. Minėtas švedų hidroplanas ieškojo 
dingusio kito švedų hidroplano. Maano- 
ma, kad ir pirmąjį švedų hidroplaną ru
sai pašovė. Šitą teigimą patvirtina tai, 
kad rusai įteikė švedams notą kaltinda
mi, kad švedų lėktuvai pažeidė teritori
nius Sovietų Sąjungos vandenis 

„ILUZO TILTAS?,, Praėjusį trečiadienį 
Sydney laikraščių ir radio įstaigos turė
jo „darbuotis,, atsakinėdami telefonais 
Melbournui. Mat Melbuorne kaskas pa
leido gandą, kad Sydney Harbor Bridge 
įsmuko į įlanką.

VIENI PRIIMA O KITI
ATLEIDŽIA

Iš Canberros pranešama, kad pasku
tinių trijų mėnesių laikotarpyje Austra- 
lij.oje valdiškuose darbuose dirbančių 
skaičius pakilo 5000 asmenų. Tačiau iš 
privatinių darbų per tą patį laiką atleis
ta 23.500 asmenų Didžiausias skaičius 
dirbančių atleista iš fabrikų ir aplamai 
pramonės _ .
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1 U V UJ Y SiLD 11DDD
-KONSTITUCIJA

Lif^U^oa yą^tybė? Konstitucijos 30 
iriėtų'šūkaKciaf;bkaityla paskaita K. M. 
instituto yifešųjųi paskaitų cikle 1952 m 
j|££nžėš rtiėh.i Melbourne, 18 dieną.

“ ' ^hkb'tlŠAITIS
„(Rilieęių.^tei^ėp^ .Valstybės valdžios 
J;", ' Si, I .kalios) .

•;/(Tįšidys išo’praėjųsio numerio)
• tV*R Seimą paleidus Respub-
IwkwlPferid^'tttASTpavalo per 60 dienų po 

jo paleidimo įvykinti naujus Seimo rin- 
kimūšr:ęVd&f 0Ž7i59)yrd: naujam Seimui 
KHariakusTRespublikos prezidentas yra 
perrenkamas ’ įr juo . gali > būti išrinktas 
net vfšai Kitas „asmuo; (V.K. 52). Tad 
Respublikos Paridentas. .'Seimo palei- 
dimii rizikuoją^ūti pąšiilintas iš pareigų, 
jensusmukęs; .Sejp)as<bųs jam priešingos 
dafūgiHhop įfitj[ŠĄ|ri5jfs kitą, asmenį Res
publikos! -Pitezid$atii/jj „Ministerių Kabi- 
netąTtvir tinau .ĮtęspųbUkęs 1 Prezidentas, 
bėfr;!Mini&te!rift,.'Kabinėtas „gali valdyti 
kraštą . tik iSeįmo-pasltj.kėji ą turėdamas

^Trečioji;: valstybės.. valdžios sudėtinė 
dalis-ZTeismas-atlieka sayp pareigas dary- 
damas teisingumą pągalį valstybėje vei- 
kiahcinss įstatymus. rrnĖęįsm$ veikimas 
reguliuojamas 1. jo. i orgaftizacij ai, kompe- 
tencįjaiiiJ'id^L.> jnrisdikęijsį b) nustatyti 
įstatymu jrcdviėtps d ■ ,te>ismųf?•.sprendimai 
skundžiama.įstatymų '.inumfitafta tvarko 
aūkštėnsniajam 1 geismui,uO, vįąų Respub 
lifcd&cteidmų dai^ągi{yr^.!tleĮ’i;nąmas Aūk- 
ščiaūsiojo Tęišmo,! kųr^ųp Lietuvoje buvo 
Vyriausias! - Tribunoląą*-.ivęikįmu (V.K. 
64{i’66^ 67L i ;LietUYOs Teismųi nebuvo 
suteikta teisės ;Sriino -^lęiąt.ihiįstatymų 
atatikimą konstitucijai; ki; kompetencija 
buvo; paskirta paties’ SėimOįąąu.- pačiam. 
Seimas leido įstatymus* kurių-skelbimas 
priklausė . RespublikO&)\Prezįd,ęntųi ata
tinkama.- įstatymais y /nustatytą, z{ tvarka 
(VuKu-150; . Respublikos! iPrezįdėu.tąs tie
sioginiai nedalyjvąUjaiiįstatMnlų priėmime, 
svaigiausi1 jo, pareigai?.,buvoj^ųdąrymas 
Ministerių i Kabineto  ̂vsjky r į mas • ąpkštes- 
niųjųi,'Valstybės i.valdimukUj akreditavi
mas ipasiuhtinių >it. priėmad r kvotimųval- 
stybių- pasilintinių,! oi taip ■ pat atlikimas 
kitų valstybės: valdymo pąrejgų„ konsti- 
tuojoje; įsakmiai rmirOdytUjI artai sųglau- 
staL'tarus: vykdamas;jgalstybėdbkųnsti-
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Jau' ankščiau > bavo-rprane&ta, kad? TU1-' 
n i s& 1 vyk ©ta; < !n erarau m ai i en u km i pti n priifeš • 
prancūzus- Tuniridciainsifekia'J&'he 
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neanpri 1 neiataUbėti A Jie -pa.4atim>! ^būžflitre1 1 r i.—r. IP.. — 1 — *-.1 t .1 —ji — 4- — 4. i [ I1 ‘ .. i ,1 —L-■ 1 m lij. H • .4'

! —į Bemindami Klaipėdą, bolševikai Į )/ A 
ir jų kvislinginiai pakalikai per “Tėv.

\ Balsą” N. 4-52 skelbia, kad, girdią tiki —
\ jie rūpinasi jos “atstatymu”. Esą, ”161 
-‘metu buržuazinė "Lietuvos vvriausvhė

___ rttptnasi Jos “atstatymu”. Esą', — 
metų buržuazinė Lietuvos vyriausybė 
valdė Klaipėdą, bet per tą laiką nebuvo 
paruoštas nė vienas jūrininkas. Dabar 
—r pirmą' kartą Lietuvos istorijoj čia 
rengiami toiim. plaukiojimo šturmanai, 
kapitonai, mechanikai, laivų statytojai. 
. . . Pereitais metais keletas Klaipėdos 
jungų mokyklos lietuvių-jaunuolių pa
darė jūra nuostabią kelionę. Jie lydėjo 
laivų karavaną, taryb. jūrininkų atrastu 
didžiuoju Šiaurės keliu — iš Murmansko 
iki Vladivostoko . . .” Caro laikais turė
davo panašių progų atlikti dar “nuosta
besnes keliones”, bet tai nieko bendro bu 
lietuvybe nei tada neturėjo, nei dabar 
neturi. Darbo vergų ir dabar bolševikai 
iš lietuvių prisirenka pakankamai*

ELTOS KRONIKA
— VLIKAS savo paskutiniame posė

dyje (gegužės 27-28 d.) pareiškė užuo
jautą prof. J. Kaminskui dėl jį ištikusios 
ligos ar atpalaidavo jį nuo pareigos su
daryti naują Vykdomąją Tarybą, Nauja 
Vykd. Taryba pavesta sudaryti p. Karo
liui Žalkauskui. (VTP).

— Gegužės 11-15 d. Padyžiuje lankėsi 
VLIKo ir VT pirmininkas M. Krupavi
čius, o gegužės 12-14 d. — Mgs. Baisū
nas, JAV-ių PLB LOK pirmininkas. 
Svečiai gegužės 12 d. dalyvavo e. Lietu
vos atstovo Prancūzijoje p. Dr. S. 
Bačkio bute pasitarimuose kartu su Lat
vijos ir Estijos pasiuntiniais. Be jų, 
dalyvavo Estijos įg. min. K. R. Pusta, 

‘atvykęs iš JAV per Romą, Latvijos pa- 
siuntynys O. Grosvaldas, reziduojąs 
Paryžiuje su Latvijos pas. patarėju p. 
K. Berendsu. Iš lietuvių dar dalyvavo 
prof. J. Baltrušaitis ir pulk. J. Lansko- 
ronskis, Lietuvos pasiuntinybės Pary
žiuje nariai. Buvo aptarti aktualieji 
momento klausimai ir pasidalyta pa
skiausiomis informacijomis apie visus 
reikalus, susijusius su Pabaltijo kraštais 
ir jų problemomis. (URT).

— Mažosios Lietuvos Tarybos suva
žiavimas įvyko per šeštines Lubecke. 
Jame taip pat dalyvavo VLIKo pirm. 
M. Krupavičius ir VLIKo VT narys M. 
Erakas, kurie padarė suvažiavimui pra
nešimus. Naujosios MLT prezidiumo 
pirmininku perrinktas E. bimonaitis, 
vicepirmininku — M. Brakas. Apie su
važiavimą buvo suruošta spec, radijo 
transliacija į kraštą.

— New Yorke įvykęs VLIKo atstovų, 
ALTo vykd. Komiteto ir PLG narių pa
sitarimas, kuriame taip pat dalyvavo 
min. P. Žadeikiui atstovav'-s gen. kons. 
J. Budrys, be kitų apspręstų dalykų, 
taip pat sutarė sudaryti Lietuvių. Infor
macijos Koordinacinį Centrą. J jį įeina 
po vieną atstovą VLIKo, ALTo ir PLG. 
Centras svarstys būdus, kaip Lietuvos 
reikalą daugiau išnešti į tarptautinę i 
areną ir svetimųjų or-jas, kaip koordi
nuoti santykius su kitų kraštų, ypač ' 
pavergtųjų ir JAV, informacijos centras • 
etc. ALTaas savo atstovu į minimąjį j 
centrą paskyrė M. Kižytę. Lietuvių In- : 
formacijos Centro (LA1C) vedėją, o 
PLG — Vyt. Vaitiekūną, VLIKas išrinko 
Kiprą Bielinį. V.liau panašią koordina
ciją numatoma pravesti ir kitose veiklos 
srityse. (IT.

— Gegužės 21-23 d. Liuksemburge 
------- -—-— --."v—.-—.v- - —' .vyko Europinio SJūdžio vyr. organo — 

nįmasis, panaduotas kiekvieno užpuo- Tarptautinio Komiteto — pasėdžiai. Lie- 
aty.eJu> mažintų karo pavojų. Pulti tuvių, Latvių ir Estų taut, komitetams 

Norvegiją ir Daniją būtų labai sunku,’šiame sąjūdyje atstovauti buvo įgaliotas

i tucijos ir įstatymų, vedimas 
užsieno politikos, saugojimas 
kos teritorijos neliečiamybės 
tvarkos, bei bausmių dovanojimo teisės 
taikymas (V.K. 46, 47, 48„ 49, 51, 53, 
54, 61). Respublikos Prezidentas pra- 

; deda eiti jam pavestas pareigas prisiekęs 
arba iškilmingai pasižadėjęs visomis 
savo jėgomis rūpintis Respublikos ir 
Tautos gerove, saugoti konstituciją ir 
įstatymus, sąžiningai eiti savo peraigas 
ir būti visiems lygiai tc^Agas (V.K. 42). 
M misterių Kabinetas, o taip pat ir Seimo 
atstovai turi prisiekti arba iskmingai 
pasižadėti konst. ... - ir įstatymų nus
tatyta tvarka eiti savo pareigas (V.K. 
58, 35). Visa tai įpareigojančiai reika-

(_ tęsiny 8 sekančiame numeryje)
SKANDINAVIJOS 

RŪPESČIAI
“Nya Upsala Tdning” samprotauja, 

kad, karui kilus, Sovietams bus svarbu 
žinoti švedų nusistatymas tuo klausimu. 
Pasiremiant šių dienų politika, švedų 
vyriausybė atsakys, kad Švedija kaip 
buvo taip ir lieka neutrali. Tada užpuo
lamos Norvegija ir Danija. O kai Nor
vegijos ir Danijos užpuolimas bus jau 
gerokai pavarytas, suaktualės klausimas 
Sovietams pasiųsti ten sustiprinimus 
per Švediją. Taigi antras Sovietų už
klausimas bus: ar Švedija sutinka su 
tokiu Sovietų kariuomenės per Švediją 
transportu? Jeigu Švedija griežtai at
sisakys ir nesutiks su tuo Sovietų rei
kalavimu, Sovietai tada puls Švediją, o 
tas užpuolimas švedams bus tada daug 
sunkesnis pernešti, nes Švedija jau bus 
apsupta. O sutikus su Sovietų reikala
vimais, Švedija prisidėtų prie Sovietų 
Sąjungos prieš Norvegiją ir Daniją, 
tuo pat kasdama, 
pačiai, nes niekas 
vietai respektuos 
leidimą.

Nors laikraštis w _ 
tauja, bet jis neapsieina negynęs “alian- 
uams nepriklausančios’1’ linijos. “Dagens 
Nyheter”, taip pat to paties liberalinio 
plauko kaip ir “Upsala Ny<* Tidning” 
kiek stebisi savo kolegos tokia kalba ir 
priduria, kad šis numatytasis pavojus 
gal ir nereikalauja prisijungimo prie 
Atlanto pakto, bet toks prisijungimas 
lyg ir yra lemianti priežastis tokiai poli
tikai, kuri garantuotų Skandinavijos 
tautų solidarumą jas užpolus.

I tą pačią problemą, anot “Dagens 
Nyheter’', galima pažiūrėti ir kitokiu 
požvilgiu. Jeigu visos trys Skandinavi
jos valstybės stovėtų Atlanto pakto nuo
šaly, galimas daiktas, kad jos visos trys 
išliktų neįtrauktos į pasaulinį karą, bet 
jų padėtis tada, jeigu jos būtų užpultos, 
būtų žymiai sunkesnė. Dviem iš jų prisi
dėjus prie pakto, trečioji gali kuriam lai
kui likti ir nuošaly, tuo be pasigailėjimo 
.paaukodama kitas dvi ir sau pačiai 
duobę bekasdama. O jeigu visos trys 
būtų solidarios, karas būtų neišvengia
mas visoms trims, <bet jų sujungtos ka
rinės pajėgos galėtų sovietus visai atbai
dyti nuo tų krašto užpuolimo arba bent 
nuo puolimų didesniu mastu. Bendras 
arba bent suderintas Skandinavijos gy-

■vidaus ir 
Respubli- 
ir vidaus

žinoma, duobę ir sau 
negali tikėti, kad So- 
švediją už jos nusi-

gana realiai sampro-_ ......---

galbūt net ir per brangu, žinant, kad 
.‘uįŠvedija prie jų gynimo prisidės ir be 
to kad joms dar bus garantuota ir Va- 

.'karu pagalba. “Skandinavijos solidaru
mas. tada netik apsaugotų mus nuo tos 

į žiaurios “Upsala Nya Tidning” pavaiz- 
duitbtos raidos, bet jis prisidėtų ir prie 
pDaiktiško taikos darbo, vienintelio tikro 
taikės darbo, kurs atbaidytų betkurį 
užpiiolimą”, baigia savo įžanginį minė- 

jtaEisd‘Dagens Nyheter”.
i Svietu karininkija

lButA kitart armija, kurios kareivra 
’ir-okarininkai dėvėjo tas pąčias nuply- 
.šusišC uniformas. Kareiviai neprivaleėjo 
'karhinkus sveikinti ir preš juos r- 
temptitn Nebuvo laipsnių ženklų nei 
.ordinų.' Naujokas galėję su papirosu 
'rankovėj stovėti prieš pulko vadą ir tasaik^eniEnnįs^imįMIn^iAinM^ . pJaVut^to turtjo to.

ir sudarė naujį ‘rldMaaljx atsiklausti kareivių nes ’’jis tų
vyrratfsjM ^tompj^totoirtmtiV^k kamvlųi-ivadu buvo išrinktas. Tai 1917 
męfaaT.ahBgalt!.itaibėtvt9insttlikra8tbAtarffli1.1 £mū^Raudonoii Armiia”vWIryfe^li^^? f nffir karininkas dėvi 
mo.arniiiisfcerio/nhrmiifeJoGhfiėttik^^sfeiVA 1̂m o. aminiąfc^-id / ąii nriiife/? Ghfiėtf 1 &8s 'r«.
atsako LJAiV ibmbrin&HftfliftltP(JAiyb^S. 
gaMūš arjJbep^-moraiinėB^pjYrahiėšA'neš'. 
dabar.^prancūzų daliniaii ■'sūkiKmu^^bMP’ 
zijojė .maginai'tais^pdJiaiš^i*}tikra■ 
ries yra v gaminami J ĄAM'JFu Ai s^tAKyrb1 
ir - iMėrokp'. iaisvfeg trvftdai 20 y rš; 'štillkrę '4?.J 
Afarikosidiaisfdės komitstą’, ku¥ik''jdu 
dajūėW1WS ucv. 
dn^jpr-fc pBulndataft <»>J>ragSW«,r^MS; Jo milinės rankc
JAKuqditauktoKipramdMiMWt 'fci'‘«fiWaono aksomo. Ilgi
gaBbtfoi®aii3frabvifenitt«i6de i«'V>iS8& S9hit'ląūiffiiHWWpeaai jo pečius 
to^auJketatosotatftų.tallj? MaWlS-'tyRP MlAtčsntfš.■ " 'Kelinės plačios I 
m ia.j dažo; juodąjį kOfitirien^^atfdb^1 .
Tami tik&kri’Am'širttjo^ Suktinėje 1 Adik-' 
Abėbpjaj jau -jiub m r ‘ dirbąd 
atštovybėJjkaipt neseniai . rašė^;;FigdPd„ 
kad .šitąiiatstovybęsi ■sUdftfed!ine)rapršštai; 
gaušus ^pioanatinišbpėršbrrttrHs Idfrbąn- 
tisp Nisbkruęsęl'rikyrifeUše (1ir: J 
PrancūzųpjaikraŠčiai'' žitą;atštdVyBę VitdL1 
naii tiesiognAbištriijbąią „Kremliumi,,«a!R‘ 

YŠsągieiiiaBJdii'ektyvbši.^/V.1 vlįąKyVAHkbsJ

'aptamytąj ir išdidžiai laiko ranką 
aut e< lenkto kardo rankenos. Tai 
■kaškafirastarp kazokų atomano ir 
šeAorinjorrprūsų karininko, apie kurį 
‘ b uvoM sakoma, kad vietoj naktinių mar- dcVl'. širvus. T

? ;Į esL'ffli
1 ' rifteiį

■$lįOj£enerolo uniformą, kuri yra 
uš^Uj— tarnybai, paradui ir t.t. 

.generolas dėvi tamsiai mėly- 
^rt*.„ Jo milinės rankovių atrai T’-j -r p]aįus 

t___  '____  daro dar
belinės plačios, bent kiek

’rytėti^ko'stiliaus, su purpurinės spalvos 
;iš ‘abirijį pūsiu užsiuvomis, kurių galai 
< ingsta tokiuose ilguose batuose, kad 
įqrau^s.^eųerolas nė kojų nebegali kaip 
reiklaprikulenkti. Diržas taip pat auksu

..........................
J aūlu ’'■į^arikcnt^.-.
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Enciklopediniam leidiniui apie Lie
tuvą, kuris numatytas 400 puslapių 
didumo ir duos apie krašt, su jo gyveni
mu pačii/s naujausius duomenis, parinkti 
patys gerieji visų sričių specialistai. Šio 
leidinio redakcinės komisijos pirminin
kas. yra Dr. Br. Nemickas. “Lituania” 
leidinio anglų k. paruošiamieji darbai 
jau vykdomi, ir tikimasi jį dar šiemet, 
atiduoti spausdinti. Taip pat rūpina
masi paruošti išsamų leidinį apie geno
cidą Pabaltijy, kur būtų sudėti patys 
naujieji tos srities konkretus duomenys. 
Šiuo metu JAV-se atsidėjus rūpinamasi 
išleisti naują platų Lietuvos žemėlapį, 
kurio technikinį darbą pagal prof. K. 
Pakšto nurodymus yra apsiėmęs atlikti 
pulk. Andrius, su visomis reikalingiau
siomis žiniomis apie Lietuvą — Lietuvos 
Žinyną, ypač jos padėti po 1940 m. ir 
pasaulio lietuvius įleisti Lietuvos isto
rinę geografiją, kuri greičiausiai pasi
rodys dar šiemet, ir — mokslinį kapi
talinį veikalą apie Lietuvių žemes, kur 
būtų sutelkta tuo reikalu visais atžvil
giais mokslinė medžiaga. Kai kurie 
lituanistai yra jau įsijungę į darbą. Lie
tuvių profesorių grupė aplankė prof. R. 
Turnerį ir su juo aptarė lietuvių įnašo į 
ruošiamą kapitalinį veikalą “žmonijos 
mokslinė ir kultūrinė istorija” smulk
menas. Viena JAV leidykla leidžia 
prof. K. Pakšto geografinį veikalą apie 
Europą, “A.L.” leidykla — Kar. Pažė
raitės “Nusidėjėlę” ir archit. V. Žem
kalnio “Vilnių”, jo Kudirkos sąjūdį” 
leidžia “šviesos” sambūris Australijoje, 
“Baltija” — B. Rukšos antrą eil.raščių 
knygą. Jau išleista vieno iš pabėgusių 
žyejų, J. Grišmanausko, knyga “Toli
mieji kvadratai”, “Gabija” išleido J. 
Jankaus romano Paklydę paukščiai” I-ją 
dalį, PLB Vokietijos krašto valdyba — 
vaikams B. Vaivoryytės “Viltrakių 
vaikus”.
tuometiniam valst. sekretoriui Cordell 
Kuiliui apie ginkluotą jėga Lietuvos 
okupavimą, nurodomas jau plačiai žino
mas valst. sekret. Sumner Wellese 
1940.7.23 padarytas pareiškimas, taip 
pat vėliau viešai ir oficialiai pakartotas, 
jog JAV tos okupacijos nepripažįsta. 
Santarvininkai nepripažino nė Sovietų 
v/* . išgauti tylų tos aneksijos pri
pažinimą, kaip tat rodo 1945 m. Nūrn
bergo byla. Todėl Lietuvių tauta rei
kalauja, kad tas smurto aktas būtų 
atitaisytas, Lietuvoj vėl įvesta laisvė, 
atitrauktos Sovietų okupac. pajėgos ir 
grąžinti legalus konstituc. organai. Buv. 
D. Britanijos pasiuntinys Lietuvoje T. , 
Prestonas yra plačiai aprašęs “Lietuvos 
pagrobimą” savo knygoj “Prieš uždan
gą”, kurios čia duota viena ištrauka, 
vaizdžiai apibūdinanti Neprikl. Lietuvos 
gubernatorių proklamaicijos ir pareiški- 
pasiektus įvairiose srityse laimėjimus. 
(Laikas išleido angliškai spec, numerį, 
kuriame plačiai aprašyta, ką sako JAV 
kongresas Lietuvos nepriklausomybės 34 
m. proga, taip pat gubernatorių pro- , 
klamacijos ir pareiškimai. Palyginti, 
gal nė viena kita tauta nesulaukia tiek 
daug ir tokių šiltų pareiškimų, kaip 
kad lietuvių.) Į JAV atvykę lenkai St. 
Dambrovskis ir L. Smigielskis suteikė 
žinių apie gyvenimą Sibire. Jų tikinimu 
buvo likviduoti min. . . . Endziulaitis, 
gei. Sutkus, B. žygelis, Alekna. Su jais 
“Draugas’ įdėjo platų pasikalbėjimą. 
Čikagoje “Herald-American” dienraštis 
porą dienų spausdino iš Lietuvos pabė
gusio, paskum nelegaliai atvykusio į 
JAV Kari Boberto pasakojimus apie 
darbo stovyklą Gaižūnuose, gyvenimą 
okupuotoje tėvynėje ir kt. Čikagos 
“Club News” įsidėjo nuotrauką, kaip 3 
lietuvės ponios, būtent — muziko L. 
šimučio j n. žmona pianistė, konsulado 
Dr. P. Daužvardžio žmona ir žurnalisto 
St. Piežos žmona, reprezentavo savąjį 
kraštą, o “The Stars” įsidėjo platų 
aprašymą apie kiekvieną iš jų suruo
štąją tautodailės parodą, drauge išsa
miai pavaizduodamas visus soviet, .žiau
rumus jų pavergtoje tėvynėje. 'Kaip 
Wichitoj J. Lašaitė, taip Denvery lie
tuvė stud. Gr. Sruoginytė buvo išrinkta 
į komisiją atrinkti geriausią “Laišku į 
Maskvą*”. Tam tikslui varžybas buvo 
paskelbęs dienr. “The Denver Post”. 
Bostono dienr. “Globe” vid. m-ly mo
kinių konkurse R. Norvaišaitė laimėjo 
vieną iš 8 premijų - aukso raktus. Kaip 
“Hartford Current” praneša, 13 m. lie
tuviškas Kęst* Zapkus, atvykęs iš Vokie
tijos, už puikų piešimą, pernai laimėjo 
spec, garbės premiją, o šiemet — pir
mąją premiją (2 ausinius miesto rak
tus) ir aukščiausią pagyrimą Hartfordo 
aukštesniųjų mokyklų konkurse, finan
suoti, minimojo dienraščio, kur buvo per 
1.600 dalyvių.' Tuo pačiu jis gavo teisę 
dalyvauti visos Amerikos meno kon
kurse. Jo tėvas yra žuvęs Lietuvoj 

BELGIJOJE skelbiamos darželių var
žybos. Kas iki rugpiūčio mėnesio gra
žiausiai juos sutvarkys .ir papuoš, gaus 
premiją. “G.S.” skelbia, kad Waterschei 
kasyklos išmetė Ant. Vėgelį, kuris jose 
išdirbo 5 metus ir neteko savo sveikatos 
dalies .

D. BRITANIJOJE lietuvis J. Kulvie
tis Oldhame įvykusiame įvairių meno 
šakų konkurse pagrojo akordeonu keletą 
klasinių ladykų ir laimėjo pirmą vietą, 
paskum buvo pakviestas koncertuoti per 
britų radiją BBC. Britų Laisvės Lyga, 
pirmininkaujama kunigaikšt. Atholo, 
suruošė Pabaltijui skirtas “smegenų 
tresto’’ diskusijas, kur į susirinkusiųjų 
paklausimus apie Lietuvą atsakinėjo M. 
Bajorinas.

AUSTRIJOJ .- y.
— KIEK LIGONIŲ? Visoje ĄustrL 

.jojė0^?1^
■2 psicKiniai)Vv3-'iriv&tidiii, 26 seneliai ir

Dr. S. Bačkis, Centro ir Rytų Europos 
Kraštų krikšč. demokratams atstovauti 
tos s-gos buvo deleguottas įgal. min. E. 
Turauskas. Baigiamasis posėdis praėjo 
labai iškilmingai — jame dalyvavo 
Liuksemburgo didžioji kunigaikštienė 
Charlotte, Didž.. Liuksemburgo Kuni
gaikštystės visa vyriausybė ir visas dip- 
lom. ir kons. korpas Liuksemburge. Ta 
proga Lietuvos atstovas Padyžiuje Dr. 
Bačkis aplankė Liuksemburgo užs". reik, 
m-jos generalpolitinj direktorių. (URT).

— “Laisvės Draugų” tarpt, konferen
cijoj Padyžiuj iš lietuvių dalyvavo Dr. 
S. Bačkis ir ig. min. E. Turauskas, kuris 
diskusijose padarė intervenciją paverg
tųjų kraštu vardu. Už juos ypač užsis
tojo p. S. Madariaga, kuriam už tą inter
venciją lietuvių vardu padėkojo Dr. S. 
Bačkis.
LIETUVIAI PASAULYJE
Prof. Ged. Galva per “Draugą” iškėlė 

mintį, jog ryšium su Katyno byla tiek 
lietuvių veiksniai, tiek atskiri tautiečiai 
keltų savo balsą dėl įvykdytų žudymų 
per lietuviškuosius Katynus: Červenę, 
Pravieniškius, Rainių miškelį ir kt. 
Kiekvieno lietuvio pareiga tuo reikalu 
kreiptis į JAV kongreso sudarytąjį 
spec, komitetą ir jį užversti šimtais 

laiškų, o prireikus stoti liudininkais 
bolševikų žvėriškiems darbams atskleis
ti. Išmušė valanda, kai turi prabilti 
bolševikų žiaurumų aukos. Drauge su 
latviais ir estais, kurie yra surinkę 
smulkius duomenis apie bolševikų sker
dynes 1941 metais, reikia sutartinai 
kelti viešumon bolševikų nusikaltimus. 
Tylėjimu negalima talkininkauti geno
cidui. Galimas dalykas, jog komitetas 
taip pat apklausinės Jackoną ir TayĮprą, 
abu Nūrnbergo nacių teisme kaltintojus.

Lietuvos pasiuntinybės leidžiamos 
“Current News on tre Lithuanian Situa
tion” N. 1 (115) duoda apsčiai aktua
lios medžiagos angliškai apie Lietuvą. 
Kalbant apie debar tin.'’- Lietuvos tarp- 
taut. padėtį, duota ištrauka iš VLIKo 
memorandumo, kur konstatuojama: (a) 
pagal 1951 m. gruodžio 18 d. dokumentą, 
pasirašytą valst. sekret. D. Achesono, 
“kad Lietuva yra užsienio valstybė, pri
pažinta JAV vyriausybės; kad Pov. 
Žadeikis yra Lietuvos ministeris JAV- 
bėms ir mano yra pripažintas kaip Lie
tuvos akredituotas atstovas prie JAV- 
bių vyriausybės; (b) .pasirėmusi,-Life tu* 
vos ministerio 1940 m . lianno 9.9.

«<yi) ir pentinai bei sagos. 
Laas sidabro spalvos, su dramblio 
tanke™j.ir pakabintas ant rau- 
po?tėpee* Munduras taip pasi

jo jamas prie pat dešinio 
• Jidu jo savininkas gali iš

čiaY$SQ^ieiūavkiii,ekt^bši.u/įf.1v7šąE1j^ftlik'Sd 'utas,_^d_užsegi<
kcnitipdntą-j ^aH ' V etie JT Tuo bud
v^“3«iiįjįujanti^P’ta aį^ r$ht Etinės “ligi penkio-

rfl ko&'meclalj^. •
UžsMLnus..ąpię‘kardą, reikia pastebėti 

Ijąar jTSj ^ėviėtų. .karininku yra ne tik 
Jirosnl^Uįbėt |ųri ir tam tikros “vidu- 

Tai jo didybės simbolis.

vfe.8u;yeikatau  jantifeji-' va a-rfešbų 
pirma*'ĮrflilnaęiS4SšMfltį,akri A'ffiš’^bėbėHp '■ 
tikptHĮioj&nv&kŪtf
riojei:dirba:i800'0.§ihbi^ pėfesdhlaU, ‘8^. / 1 
tik:ikeIi.vjd^pmaiv Taši’ip^tsi'li(k-ia! iri^kė-1 
liiGiii.kulturfcOs ragehturafe;':. E^drIHita-i£-: ■ 
aiškinus šitę^įštaigiį^vė?klą ’žyhiiafiplaŠT' : 
kiąjaiant&riE patinAifrikęa polifJft^'badėHįš7 1 
ir jpjfcryskęs;-riaftys-Tunišljds 'iriRitų1 ;
tu laisvės judėjimai .poingun eoq(Mlardo nesėda.

■a ne tik

'ai jo didybės simbolis, 
pninkas ką tik į lovą 
išlipa. Net tankų ir 
ii į savo mašinas be
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Weekly News In English
MEMORANDUM TO THE 

GENERAL ASSEMBLY OF
THE UNITED NATIONS

BY THE ASSOCIATION‘OF

LITHUANIANS OF VILNIUS

TERRITORY

The Polish daily newspaper “Dziennik 
Zwiazkowy” of November 20, 1950, 
stated that the Polish-American Con
gress, in session in Washington, D.C., 
on Nocembeer 17 and 18, 1950, adopted 
several resolutions, one of which con
cerned the borders of Poland. The said 
resolution demanded that the western 
borders of Poland be left as they now 
are at the Oder-Neeisse Rivers, and 
that, in restoring Paland in the east, 
the “eastern territory with the eternally 
Polish cities of Wilno and Lwow” be 
joined to Poland.

The Association of Lithuanians of 
Vilnius Territory has the honor to call 
the attention of the Honorable Secre
tary General of the United Nations to 
the fact that the above-said resolution 
of the Polish-American Congreess, which 
was forwarded to the Uinted Nations, 
distorts the factual historical truth as 
regards the Polish character of Vilnius 
and claims the capital city of Vilnius 
and the Vilnius territory of Lithuania 
for Poland.

As Lithuanian nationals andnatives 
of the Lithuanian areas of the Vilnius, 
Augustavas, Gardinas and Suvalkai 
regions, organized into thtye Association 
of Lithuanians of Vilnius Territory, we 
feel it to be our solemn duty as lawful 
former residents of these areas to pro
test against the avowed Polish intention 
to seize Vilnius and its Lithuanian areas 
again in the future. With our protest 
against the Polish designs to illegally 
seize the eastern and southern territory 
of Lithuania with its ancient capital of 
Vilnius, we wish to call attention to 
several historic facts:

1. Vilnius territory and the city of 
Volnius have been for ages and are now 
Lithuanian, not Polish. Not only do we 
Lithuanians know, but students and his
torians of other lands also know well 
and acknowledge that Vilnius has been 
the capital of Lithuania from the year 
1323.

When the Poles were unable to resist 
the pressure of the Teutonic Order, 
Vladislaw Lokieteką the ruler of Poland 
at the time, turned to Gediminas, the 
ruler of Lithuania, desiring to conclude 
a military assistance reaty with Lithu
ania, which was finally concluded in the 
year 1325. This pact was in effect only 
four years, because the Poles did not 
abide by their given pledges. Being

weak and divided, Poland later relied 
upon Lithuania to save her from the 
dangers threatening her from her other 
neighbours, therefore in the year 1386 
the Poles induced Grand Duke Jogailia 
of Lithuania to become King of Poland; 
Jogailia accepted and during his tenure 
formed frifendly ties with Lithuania, 
which later developed into an alliance 
of the two nations.

2. After World War I, the Lithuanian 
nation on February 16, 1918, in the city 
of Vilnius, proclaimed itself as an inde
pendent State, which act was in agree
ment with United States President Wil
son’s proclaimed “right of self-deter
mination of nations”. At that time the 
Poles, noting the determination of the 
Lithuanian naion, aempetd in every way, 
including falsification of facts, to con
vince the statesmen of other Statees 
that Lithuania should be joined to Po
land. When the Poles did not succeed 
in annexing Lithuania to Poland by dip
lomata means, they took to the use of 
deceit and violence to attain their end, 
as is evidencede by the Polish violation 
of the Suvalkai Treaty, which was 
signed on October 7, 1920, at Suvalkai, 
and violated two days lateer, on October 
9, 1920, by a treacherous attack upon 
Lithuania and the seizure of Vilnius. 
Not content with the seizure of Vilnius, 
the Poles were drring deeper into the 
territory of Lithuania with the intention 
of occupying all of Lithuania, but the 
Lithuanian Army halted the Polish 
incursion.

This fraudulent and imperialistic Po
lish invasion of Lithuania was con
demned in the League of Nations upon 
the presentation of an appropriate reso
lution by the President of the League, 
Leon Bourgeois.

3. Led on by dictatorial policites the 
Poles further attempted to impair 
Lithuania’s sovereignty by instituting 
a case against Lithuania in the Inter
national Tribunal at The Hague for the 
oepining of the Lithuanian-Polish bor
der. Upon examining the Polish case 
The Hague Tribunal, in accordance with 
international law and respecting the law 
of sovereignty of Statees, rejected the 
Polish chcarges and dismissed the case.

4. The Polese conducted a relentless 
campaign of Polonization of the resi
dents of the Polish-occupied Lithuanian 
territory (in Vilnius, Gardinas, Suvulkai 
and Augustavas through the churchees, 
schools and administrative agenciese. 
Lithuanian church servicees were abol
ished in wholly Lithuanian parishes, and 
Polish services were substituted for the 
Lithuanian. All subjects in the State 
schools were taught only in the Polish 
language, while the Lithuanian-main
tained private schools were gradually 
closed until in the year 1939 only the 
Vytautas, the Great Gymnasium in Vil-

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
VOKIEČIAMS PRIPAŽINS 
VOKIETIJOS PILIETYBE?

būtų kada nors paskelbti negaliojančiais. 
Drauge bus suteikta teisė vokiečių pilie
tybės atsisakyti tiems, kurie to norės, 
nes, pvz., pagal garsiąją Muncheno su-

Vokiečių pabėgėlių laikraščiai rašo, 
kad vokiečių vyriausybė paruošė įstaty
mo projektą, kuriuo numatoma kolekty
viškai suteikti Vokietijos pilietybę 
visoms iki 1945 m. įpilietintoms vokiečių 
tautinėms grupėms. Kaip “Die Stimme” 
(1952-4-79 pažymi, juo numatoma taip 
pat įpiliėtlnti Sudetų ir Klaipėdos krašto 
vokiečius, nes tas įpilietinimas, lai
kraščio nuonone, tada buvo leidžiamas 
tarptautinėmis sutartimis. Minimąjį įs
tatymo projekt, paruošė vokiečių fedtral. 
valdžios vidaus reikalų ministerija 
drauge su pabėgėlių ministerija. Skir
tingų nuomonių esama dėl Dancigo, vad. 
Protektorato ir Lenkijos vokiečių. Nėra 
išaiškinta padėtis ir šiuo metų Vak. 
Vokietijoj gyvenančių 36.000 austrų, 
kurie 1938 m. buvo taip pat automatiš
kai įpilietinti. Čia bus taip pat išaiškin
tas klausimas, ar galima turėti dvigubą 
pilietybę.

Tą patį įstatymo projektą “Volks- 
bote” (52-4-5) kai kur dar smulkiau 
patikslina, pažymėdamas, kad anksčiau 
pravestų kolektyvinių įpilietinimų did
žioji dalis dar nėra išaiškinta ir pripa
žinta. Pagaliau, šiuo metu daugumu 
atvejų su atitinkamais partneriais nėra 
įmanoma pasiekti kokio nors susitarimo 
iš viso. Todėl minimuoju įst. projektu 
šis reikalas sprendžiamas visai neatsi
žvelgiant į tai, kur ir kiek veikia vals
tybinės ir tarptautinės teisės nuostatai, 
pvz., ar galioja garsioji Muncheno 
tartis, savo laiku įpilietinimo reikalu 
išleisti nuostatai . tuo imdtu vad. Protek- 
torąį^ RytųriAukštut.'Šileli j’ėj, ’Klaipė-1 
dos krašte etc., būtent — minimojo įsta
tymo nuostatai bu|i laikn.nv pąbgnVnmu- 
pa^lJklu/jjrTOaznItiiVpkietjjoq }®jliątybei 

su- 
tartimi ar kitais tarptautiniais susitari
mais seniau nacionalsocialistu sudaryti 
dėl kotaktyviiiibnį^li^ihlm$o^sifĮ^ž^

tarti Sudetų krašte gyvenantiems če
kams numatytoji optacijos teisė prak
tiškai nebuvo niekados įvykdyta. Mini
mojo projekto antrojoj daly bus 
apsprendžiama valstybinė priklausomy
bė visų tų, kurie dar nėra niekados turė
ję vokiečių pilietybės, bet vis dėlto kurie 
kaip vokiečiai išguiti iš savo tėvynių. 
Jiems kaipp tik ir bus suteikta proga 
Vokietijos pilietybei gauti. Pats kan
cleris rūpinasi, kad šis įst. projektas 
būtų juo-greičiau priimtas ir pradėtas 
vykdyti praktikoj.

Lietuviams minimieji nuostatai rūpi 
tiek, kiek jie paliečia Lietuvos ir jos 
piliečių, taip pat mūsų tautiečių rei
kalus. Ligšioliniai vokiečių spaudos pa
sisakymai betgi dar nesudaro pakankamo 
pagrindo daryti neabejojamą išvadą, jog 
pagal šiuos nuostatus Vokietija vėl 
pareikštų savo pretenzijas į tas sritis, 
kurias 3-is nacionalsocialistų reichas — 
karo grėsme arba tiesioginiu ar. netie
sioginiu spaudimu, nors ir sudarius dvi
šalius tuo reikalu susiitarimus buvo in
korporavęs ir deklaravęs “integraline 
savo teritorijos dalimi”, užfiksuo'damas 
tai atitinkamomis sutartimis.

Kad būtų aiškiau, čia galima dar 
pažymėti, jog, to paties’ “Die Stimme” 
N. 14-52 žiniomis sprendžiant Sudoų 
vokiečių valstybinį priklausomumą, nėra 
vienodumo. Britų zonoje visi jie laikomi 
vokiečių piliečiais, o amerikiečių — tie, 
J9^^W>t8JK'?8eiinl5»rPO™vinią 
j 3-ji reichą buvo cekoslovakų pi liečia;. 
Sudėtų krašt^bėl^grįžitnyš’^ėhbšlėv’itki-

VėkiėtffcS • pittacrW’’ , $i 
pažiūra grindžiama okufiačfhlfi hajė^ū 
patvarkymu, .jforiim ■■ ri&L no.

-nžir*Qjn)?lil iYYJKtltf‘ tįerit<winial 
rakiną* Ar Jąis^Msth tei
siniai nuostatai laikomi.ųfgjiUhjančiais. 
Vmerikięčiąi laiko m>galipjan2&. r.Mį’'-

nius, and three primary schools (two in 
Vilnius and one in Pasamine, in Sven- 
cioniai district) were functioning. The 
territorial administration used every 
means for the sole purpose of Polonizing 
the Lithuanian Vilnius territory, even 
restricting the improvement of the eco
nomic welfare of the inhabitants. The 
Poles closed Lithuanian-owneed dairies, 
sections of the Agrictural Association, 
co-operativese, etc. Not a single Lithu
anian intellectual was accepted into 
administrative employment by the Poles. 
All administrative personnel were im- 
pirted from Paland, as were the colonists 
who were settled on Lithuanian farms. 
Those Lithuanian propertiese which had 
been taken from the Lithuanians by the 
Russians after the Lithuanian rebellion 
of 1863 and handed over to Russian 
colonists,were again taken away from 
thei rLithuanian owners by the Polish 
administration and turned over to Polish 
colonists. Then, too, the Polish admin
istration arbitrarily Polonized the sur
names of the Lithuanian inhabitants in 
order to make it appėart that there 
were many more Polese living in this 
territory. It should not be forgotten 
that during the taking of the census the 
Polish census takers registered the 
Lithuanians as Poles. In this manner 
a greater percentage of the inhabitants 
of Vilnius teerritory were recorded aš 
being Poles.

5. The Polish resolution mentioned 
above states that the Vilnius teerritory 
has been for Polish for ages. This con
tention by the Poles is fraudulently un
true, as is clearly evidenced by even the 
Czarist Russian-compiled statistics. It 
should be remembered that the Russian 
Government had a similar interest in 
“finding” more Russians than Lithu
anians in Vilnius territory. The follow
ing are two excerpts from the Russian- 
compiled statistics:

Even the Russian statistics, therefore, 
show that a majority of the inhabitants 
of Vilnius erriory are Lithuanians. The 
Polish contention, then, that Vilnius ter
ritory has been Polish for ages, is false 
and misleading, and a graud used to 
justify Poland’s imperialistic policy be- 
for other nations.

6. The Polish political leaders may be 
making their claim to the Vilnius terri
tory on the basis of the erroneous deci
sion of the Conference of Ambassadors 
of March 15, 1923, which merely con
firmed the fact of the imperialistic 
Polish aggression against Lithuania. 
The Government of Lithuania never ac
cepted or recognised this decision of the' 
Conference of Ambassadors, inasmuch 
as it circumvented international law as 
rfegards Lithuania, as evidenced by the 
subsequent investigation by jurist-spe
cialists in international law, as published 
in the publication “The Vilna Queestion. 
Consultation of M. M. A. De Lapradelle, 
Louis le Fur and Andre N. Mandelstam. 
Concerning the Binding Force of the 
Decision of the Conference of Ambas
sadors of March 15, 1923. Authorized 
translation from the original text. Lon
don, Hazell, Watson & Voney, L.D., 52 
Long Acre, W.C., 1929?* This volume 
plainly proves that the Conference of 
Ambassadors of March 15, 1923, wrongly 
decided the Lithuanian-Polish dispute, 
and that for this reason neither Poland 
nor other countries could use this erro
neous decision of the Conference of Am

bassadors as a basis for the Polish 
claims.

7. Unable to force Lithuania to re
sume diplomatic relations with Poland 
by means of legal manoeuvring, the 
Poles began using threats and force. 
On March 17, 1938, the Polish Govern
ment handed an ultimatum to the Lithu
anian Government, threatening Lithu
ania with war, in order to force Lithu
ania to resume diplomatic relations with 
Poland. It is clearly seen form this 
ultimatum that the Poles, unable to 
attain their objeective by recourse to the 
courts, took o using violence, as is also 
evidence!- by the Polish ultimatum to 
Czechoslovakia of September, 1938, in 
the matter of the Tsechin territory, at 
the same time as the German Govern
ment handed Czechoslovakia an ultima
tum in the matter of the Sudeten terri
tory. 8. Permit us to recall at this 
time that under the provisions of the 
Lithuanian-Soviet Russian Peace Treaty 
signed in Moscow on July 12, 1920, Rus
sia, on the basis of Lithuania’s ethno
graphic boundaries and historical facts, 
recognized the Vilnius and GGardinas 
areas as belonging to Lithuania. Fur
thermore, when Soviet Russia seized 
Lithuanian and Ukrainian territories 
from Poland in 1939, in accordance with 
the above-ci ited Peace Treaty it restored 
the Vilnius territory to Lithuania, al
though it was apparent that the Soviets 
were themselves scheming and prepar
ing o seize all of Lituania.

9. Inconcluding our remarks we wish 
to state the hope that in the future, with 
the dawnfall of the world imperialists— 
the Communists—te world will be ruled 
on the basis of law, democracy, and 
mutual trust of neighbouring nations. 
In the meantime, if the Poles continue 
their imperialistic policy, with the intent 
of seizing the Lithuanian regions of Vil
nius, Gardinas, Augustavas and Suvul
kai from Lithuania, the Ukrainian areas 
of Lwow from the Ukraine, the Czecho
slovak area of Tsechin from Czechoslo
vakia, and the East Germany regions up 
to the Oder-Neisse Rivers from Ger
many, then the Poles will most certainly 
arouse the mistrust of these nations in 
the future Polish State, bring discord 
into the relations of the Central Euro
pean nations, and hamper the creation 
of world peace.

We respectfully request the members 
of the United Nations and all the states
men to give appropriated attention to 
these brief remarks concerning he unjust 
imperialist policy line of the Polish 
leaders, and at the same time we request 
that the above-mentioned Polish resolu
tion be considered as fourtdless and with
out justification.

This Resolution was unimously adopt
ed by the Association of Lithuaanians 
of Vilnius Territory, in session on De
cember 30, 1950, in Chicago, Illinois, and 
the officers of the Association were au
thorized to sign same, and to forward 
copies of this Resolution to the members 
f the Diplomatic Corps of Lithuania, to 
the Supreme Committee of Lithuanian 
Liberation, to the Lithuanian American 
Council, and to the Press.

VALSRIJONAS SIMKUS, 
President.

ALEKSANDRAS DUNDULIS, 
Secretary.

Galima Gauti Jau Dabar “HI GH-FLY” automatiška rubu
dziovintoja pas DIMENT’S!

Stiprai pagamintas, galvanizuotas, 
patentuotas ilgam vartojimui. 

10ft. dia. (70ft. hanging space) £15/10/ 
14ft. dia. (102ft. hanging space) £16/5/ 
16ft. dia. (120ft. hanging space) £16/15/ 
20ft. dia. (210ft. hanging space) £18/5/

Telefonuokitie arba teiraukitės jias p. 
LUKAUSKA firmoje DIMENT’S of 
Hurstrille, 296 Forest Road, (priešais 
stoties įėjimą) telefonas.. .LU2O41.ih~ 
LU2072. .--•'OriT' ąizmži Jmsfl no J

nwoT
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MII PASTOGE
i TįSj d3iA,itiei

“Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmo
nės, tik mena, kaip saulė ramiai be kar
ionės: jos mėto ne kartą žaibus!,,

-Maironis (Jaunoji Lietuva)

MELBURNAS
KULTURININKU BARE.

Šiomis dienomis įvyko LKF Melbour
ne Skyriaus narių visuotinas susirinki
mas. Skyriaus pirmininkas A. KRASAS 
padarė apyskaitinį pranešimą. Didžiau
sias valdybos dėmesys buvo kreiptas 
į jaunuomenės , auklėjimą ir švietimą. 
Jos rūpesčiu įsteigta vakarinėje Melbur
no dalyje - MARIBIRNONGE Lituanis
tinė Mokykla. Ją lanko 23 mokiniai. Sėk- 
mingiasniam darbui mokyklos vedėjo 
rūpesčiu įsteigta prie mokyklos jaunimo 
biblioteka, kurioje jau turima 74 knygos 
Pati mokykla yra privačiame name. Mo
kytojai h* mokyklos vedėjas nei už dar
bą, nei už patalpas jokio atlyginimo ne
gauna ir dirba iš pasiaukojimo. LKF 
Melbourne Skyriaus lėšomis už 27.15.0 
nupirkta reikalingiausi mokyklos baldai 
ir mokslo priemonės. Jaunimo bibliote- 

• kai paskirta 15 svarų, už kuriuos užsa- 
.kytos knygos abiem Melbourne moky
kloms. Be jaunimo švietimo, valdyba 
kreipė nemažesni dėmes? ir į suaugusius 
Tam tikslui (.vairiais būdais plėtė LKF 
Melbourne Skyriaus tvarkomą- bibliote
ką ir skaityklą. Jos vedėjas P ALEKNA 
padarė išsamų pranešimą apie jos veiki
mą ir būklę. . Valdybos suorganizuotas 
didelio masto Muzikos - Literatūros va- 
'karas davė per 60 svarų gryno pelno, tai 
;įgalino skyrių paremti kultūrinę veiklą 
.ir suteikė visuomenei progą išgyventi 
tikrai nusisekusią kultūringą pramogą. 
’Skyriaus rūpesčiu surinkta Melbuorno 
b'endruomenės metraščiui medžiaga. Pir
mininkui1 A. KRAUSUI dėl darbo moky 
kloję, ir su jaunimu iš valdybos pareigų 
atsisakius, susirinkimas darinko p. N. 
'BUTKUNA. Naujoji valdyba pasiskirs
tė šiaip pareigomis: P. ALEKNA - pir
mininkas, N. BUTKUNAS - iždininkas 
ir I. GEŠTARTAS - sekretorius. Susi
rinkimą gražiai pravedė p. JAKUTIS. 
BURIUOTOJAI VEIKIA.

Vandens sporto mėgėjai susibūrė į 
Buriuotojų Klubą, šitas klubas turi du 
vandens pastatus. Su vienu pastatu bu
riavo ežere, o su kitu - jūroje. Klubas tu 
ri per 10 narių Jo vadovybę sudaro D R. 
DIDŽYS, R. KRAUSAS ir A. GABE- 
CAS. šiomis dienomis klubas suorgani
zavo nuotaikingą vakarą, kuriame į va

SKELBIMAS ..
Pilkajai tremties nuotaikai pras- 

kraidinti Melbuorne vėl išleistas jumoro 
ir satyros žurnalas

„RYKŠTE NR. 4.
Atskiro numerio kaina 1 florinas. Gau
namas pas atskirus platintojus arba ad
ministracijoje: „RYKŠTE,, c.o Vac. Ta 
mošaitis, flat 2, 58 Grey street ST. KIL 
DA, S. 2. Vic. Melbourne.

PASKAITA
S. m. liepos mėn. 6 d. St. Joseph baž

nyčios salėje, tuojau po pamaldų lietu
viams LAS Sydney Skyrius rengia vie
šą paskaitą tema: „ŽYMESNIEJI 
KLAIPĖDOS KRAŠTO POOLITIKAI,, 

Paskaitą skaitys Mažosios Lietuvos 
Veikėjas J. REIZGYS.

LAS SYDNEY SKYRIAUS VAI
DYBA

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Australijos Lietu

vių-Bendruomenės Krašto Valdybos Pir
mininkui p ; J. VAIČAIČIUI, A.L.K. 
D-jos Atstovų ir narių Suvažiavimo Pir- 
fnininkui p. BR. ZUMERIUI, dip. inž. 
BALTRAMIEJUNUI už sveikinimus 
paskyrus man grožinės literatūros premi 
ją. Tai man didelis paskatinimas darbą 
tęsti toliau.

‘ • PULGIS ANDRIUŠIS

AUSTRALIJQS LIETUVIU KA
TALIKU DRAUGIJAI

VLIKO Pirmininkas M. KRUPAVI
ČIUS atsiuntė padėką už prisiųstą suva
žiavimo rezoliuciją linkėdamas Austra
lijos lietuviams katalikams gero organi
zacinio pasisekimo ir tarpusavio susi- 
klausimo ir veiklos darbe1 nes.tik tokiu 
būdu mes galėsime būti naudingi savo 
tėvynei ir atlikti tuos uždavinius, ku
riuos reikia realizuoti katalikiškoje dva
sioje.

AUSTRALIJOS LIETUVIU KATA
LIKU DRAUGIJA

Numato Sydney suruošti šiuos pobū
vius:

LIEPOS MEN. Estu namu salėje, 141 
Campbell Street, City (tikra data bus 
pranešta vėliau). Čia numatoma šokiai 
su programa ir bufetu.

SPALIO . MEN. 10 d. Paddington 
Town Hdl! VAKARAS - KONCERTAS 
su turtinga .menine programa, šokiai li
gi 2 vai. nakties.

GRUODŽIO MEN. tradicinis lietuvių 
• balius „TROCADERO,,
NAUJU METU SUTIKIMAS, (vieta 
bus pranešta vėliau

L K FONDAS SYDNEY SKYRIUS 
praneša lietuvių visuomenės žiniai, 

kad š. m. birželio mėp. 29 d. tuojau po 
pamaldų Camperdown lietuvių bąžnyčios 
salėje p. J. TININIS skaitys paskaitą 
„SANSKRITO KALBOS GIMINYSTE 
SU LIETUVIU KALBA.,, Visuomenė • 
kviečiama gausiai dalyvauti 
L.KiF..-.SYDNEY SYKIUS __

BRISBANE
Š. m. birželio 8d. Brisbanės besiorga- 

nizuojajntis sporto klubas sušaukė susi
rinkimą. Po daugelio diskusijų valdybon 
šie asmenys: pirmininkas R. PETRI
KAS, sekretoriumi ir iždininku PR. 
STELMOKAS, Sporto klubas pavadin
tas „TAURO,, vardu. Susirinkimas baig 
tas su viltimi, kad greitu laiku ir Quens- 
lende skambėtų lietuvio vardas sporte. 
Dalyviai linki naujam sporto klubui ir 
valdybai tęsti pradėtąjį darbą.

„BRISBANIETIS,,
BRISBANE

š. m. birželio 8d. BRISBANĖS APYL 
SKYRIUS turėjo susirinkimą. Apylin
kės skyriaus pirmininkas S. RENTAS 
apibūdino praeities darbus bei ateities, 
planus kviesdamas visus bendron talkon. 
Sudarytas mišrus choras vadovu pa
kviečiant p. K. STANKŪNĄ. Taip pat 
nutarta rengti minėjimus, eskursijas 
bei pasilinksminimus. Ta pačia proga 
skautai vyčiai tarė žodį, primindami sun 
kią , padėtį pasilikusiųjų Vokietijoje.Ta 
proga skautai vyčiai nutarė rengti šv. 
Petro ir Povilo bei Jono vakarą šokius. 
Pelnas, skiriamas Vasario 16 gimnazijos 
bei ligonių išlaikymui'. Susirinkimas bai
gtas Tautos Himnu..

„BRISBANIETIS,,
PIRMOJI KOMUNIJA

Sydney lietuvių vaikams įvyks š.m. 
rugsėjo mėn. 14d. - sekmadienį šv. Juo
zapo bažnyčioje Camperdown. Pirmai iš
pažinčiai ir šv. Komunijai vaikučiai yra 
ruošiami per tikybos pamokas Seftone 
ir Bankstowne, o nuo Šio sekmadienio 
bus specialios katachetinės pamokos ir 
Camperdowne po pamaldų. Prašau visus 
kurie nori dalyvauti šioje lietuvių vaiku
čių pirmoje komunijoje jau dabar rūpes- 

' tingai ruošti namuose be« mokykloje ir 
iŠ anksto pas mane užregistruoti.

Kun. P. BUTKUS.
ATSISAUKIMAS

(ISTORINES MEDŽIAGOS RINKI
MO* REIKALU.)

1. A.L.B.Krašto Valdyba yra sudariu
si Sydnėjujc Istorinės Medžiagos Rinki
mo Komisiją susidedančia iš J. REIS- 
GIO, J. P.KEDŽIO ir J. TININIO. ši 
komisija maloniai prašo visus Austra
lijoje gyvenančius lietuvius istorinę me
džiagą siųsti archyvui šiuo adresu: J. 
TININIS. 25 DILLQN ST. PADDING
TON, N.S.W.

2. Apie tai kokią medžiagą siųsti, jau 
buvo plačiai rašyta 1951m. „MŪSŲ PAS 
TOGėS,, Nr. 146/7. čia tik primename, 
kad reikia siųsti visokią medžiagą lie
čiančią lietuvių tremtį nuo pabėgimo iš 
tėvynės iki dabartinio momento būtent: 
a) įvairių rūšių dokumentus ar jų nuo
rašus, b) istorinės vertės turinčius raš
tus, c) fotografijas ir panašius dalykus.

3. Ypatingai prašoma kreipti dėmesį 
į lietuvių įsikūrimą Australijoje. Apra
šyti: a) pačią kelionę į Australiją, b/ pe 
Teinamąsias stovyklas ir tautinę veiklą 
jose, c/ gyvenimą šeimų stovyklose, hos- 
teliuose, darbo stovyklose, d/ skirstymą 
į darbus, e/ pavienių asmenų įsikūrimą 
bei išgyye nimus, f/ tautinių organiza
cijų kūrimą ir jų veiklą, g/ ūkinių įmo
nių organizavimą bei jų bei jų pasiseki
mą ar nepasisekimą ir kt.

4. Jei kas minėtų dokumentų ar svar
bių raštų negalės visai archyvui dovano
ti, tai tam jie bus vėliau .sugrąžinti at-

karo dalyvius tarė komondorius Dr. Di- 
džys jūreivišką sveikinimo žodį. Vakaras 
sutraukė nemažą būrį lietuviško jaunimo 
kuriame gražiai pasilinksminta, protar
piais A. Gabeco vadovaujami buriuoto
jai išpildė-pasisekusius pasirodymus. 
PAGERBĖ SKAUTU VEIKĖJUS.

Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmi ja nusipelniusį lietuviškai 
skautybei vyr. sktn. A. KRAUS A, bu
vusį Skautų Aido redaktorių ir Brolijos 
Vadijds narį, apdovanojo aukščiausiu 
•garbės ženklu Gedemino Vilko ordinu 
ir sktn. V. NEVERAUSKA, Brolijos va 
deivą Austrrąlįjoje - Už Nuopelnus or
dinu.
MUZIKOS BEI ŠOKIŲ VAKARAS 
Birželio 9d. Melbuorno rotušėje įvyko 
įvairūs europiečių muzikos bei išraiškos 
šokių bei meniškų pasirodymų vakaras. 
Iš lietuvių pusės dalyvavo p. DANUTĖ 
NASVYTYTĖ - GABRIJOLAVIČIENĖ 
su savo vadovaujama išraiškos šokių gr
upe. Buvo išpildytas Rachmaninoff© 
„Preliudija,, De Falla „Liepsnų . šokis, 
Chopino „Valsas,,, šokius išpildė šios 
grupės dalyvės: B. MAŽEIKAITĖ, J. 
KAUNAITĖ, D. DIMINAVIČIUTĖ, E. 
KESMINAITĖ, J. KESMINAITĖ.

Šis koncertas turėjo be galo didelį pa- 
.sigekįmą. Pusė žmonių turėjo grįžti na
mo bilietų negavę. Pirmą kartą rotušėje 
buvo tokia spūstis. Garbės nedarė dypu- 
kų stumdymasis prie bilietų langelio. Da 
nutė Nasvytytė ruošiasi su savo vado
vaujama grupe šiais metais rugsėjo mėn 
pasirodymui Unijos Teatre. Po šio kon
certo ji ketina įsteigti savo vadovauja
mą mokyklą. (a)

MELBOURNE NAUJA. 
VALDYBA

Pereitą sekmadienį visuotiname Mel
bourne lietuvių susirinkime buvo išrink
ta-naja Apylinkės Valdyba Pagal balsų 
dauguma į valdyba įeina: D. SIMANKE 
VICIENE, D.ZILINSKIENE, LIUTKU 
TE, DIRKIS ir P. BALTUTIS. Melbour 
nas ligi šiol buvo lietuvių sugyvenimo ii’ 
susiklausymo pavyzdys visoje Australi
joje, tačiau matyt, kad dabar persitvar
ko matrearchaliniais pagrindais. Tiek 
vienu, tik kitu atveju linkime naujai vai 
dybai sėkmės, nes paprastai kur* vyrai 
nepadaro moterys sugeba atlikti

LIETUVOJE
. — Gegužės 8 d. Sov. Sąjungoj buvo 
minima “radijo diena”. Ta proga ir per 
radijus, ir spaudą buvo skelbiami 
“didžiausi Sovietų laimėjimai radijo 
srity”. Ateity propagandą per radiją 
numatoma dar daugiau sustiprinti. Bū
dingą, jog draudžiama klausytis radijo 
pranešimų net iš tokių rytprūsių arba 
Lenkijos.

Kaune buvo sušaukta LTSR auk
ščiausios tarybos 3-ji sesija, kuriai pir- 
ninkavo LTSR aukšč. tarybos pirm. 
F. Bieliauskas. Svarstytas biudžetas. 
Kalbas pasakė prekybos min. A. Miku
tis, statybos min. J. Maniušis, sveikatos 
min. B. Penkauskas, tarybinių ūkių min. 
Mamajevas, švietimo min. V. Knyva, 

I ž.ū. min. Augustinaitis, statybinių 
medžiagų min. Liubičevas, žuviese pra
monės min. E. Bilevičius, kaimo ir kolū
kinės statybos valdybos prie Min. Tary
bos virš. P. Varkojis, valstyb. plano 
komisijos pirm. A. Petrovas, ir kt. Ta 
proga “Tiesa” paskelbė vedamąjį ir 
visaip išgarsino biudžetą, subalansuotą 
1.471.051.000. Tai esąs tikras “taikos 
biudžetas”. ... Iš P. Vasinausk-^ parei
škimo paaiškėjo, kad 20 agronomų jau 
padaryti kolchozų pirmininkais. Finan
sų min. Drobnys nurodė, kad “visiškai 
nepatenkinamai veikia žuvies pramonės 
įmones”, biudžetinės komisijos pirm. 
Kunčinas — kad “vyriausioji auto trans
porto valdyba prie Min. Tarybos (jos 
virsininkas-Brazovski) neužtikrino jos 
žinioj esančių kontorų darbo pagerė
jimo”, “būta rimtų trūkumų taryb. ūkių

— Bolševikų propagandinės įstaigos 
ir viešai konstatuoja, kad pernai kol- 
chozininkams teko jau daugiau dirbti, 
būtent — “vidutiniškai kiekvienai šeimai 
teko po 630 darbadienių, t.y. pusantro 
karto daugiau nei 1950 m.”. Daugumas 
atskirų kolchozininkų gavo išdirbti net 
po 350-400 darbadienių. Net prie caro 
kumečiai nebuvo taip išnaudojami. O 
kad žmonės nviiurnėtų, dabar visur ma
siškai sudarinėtos kolektyninės sutartys 
šiems metams.
VOKIETIJA RUOŠIASI I 

ATOMINI KARA
Vokietijos Raud.’ Kryžius net ir be 

centrinės vyriausybės įgaliojimų pradėjo 
ruoštis į atominį karą, rašo “Der Spie
gei” N. 20-52. Visus krašto gyventojus 
numatoma pagal am-Čių firmos Rėming- 
ton Rand išrastą “FFIow-System” sure
gistruoti į mikrofilmas, kur būtų įmano
ma 50 mil,, kartotekinių kortelių paslėp
ti pusantro ,kub. metro dydžio būste. 
Draugę’ visiems Vak. Vokietijos pilie
čiams numatoma įvesti spec, atpažinimo 
numerį su blėtine kappsule, kur būtų 
įdėta, mikrofilmin. juostelė su visomis 
asmens žymėmis. ir tam tikru matikliu, 
reaguojančių į “gamą spindulius”,_ suke
liamus atominių eksplozijų. Tuo" būdu 
bus sudaryta nauja visuotinė kartoteka, 
kur atskiro asmens atpažinmui žymių 
surinkimas išeitų ne daugiau kaip po 1 
njl. ■ __ _________............

įįui. JUIJ puumuuuvjuj,,
5. Panašią medžiagą, liečiančią senų- į- 

jų lietuvių Australijoje įsikūrimą ir gy- 
venimą, taip pat siųsti tuo pačiu adresu. .

6. Visa pasiųsta medžiaga bus sau
giai laikoma aukščiau minėtos komisijos 
žinioje

ISTORINĖS MEDŽIAGOS RINKI
MO KOMISIJA.

PAMALDŲ TVARKA
BIRŽELIO-LIEPOS MEN.

22d. birželio 8.45 vai. pamaldos Scheyvi- 
lle šeimų stovykloje.

29d. birželio 10 vai. pamaldos Seftone. 
6d. liepos mėn. 10 vai. pamaldos Seftone 

jau įprasta tvarka
13d. liepos 10 vai. pamaldos Chulloros 
stovykloje. Pamokslas lietuvių ir vokie- 

kalba
20d. liepos 10 vai. pamaldos Seftone 
27d. liepos 8,45 vai. pamaldos vėl Sche- 

ville šeimų stovykloje.
Visur priš pamaldas bus klausoma 

išpažinčių Velykinės išpažinties laikas 
baigiasi 6d. liepos (octavoje po šv. Petro 
kaip buvo skelbta Sydney Arkivyskupo)

Kun. P. BUTKUS
VIEŠA PADĖKA.

15d. birželio - sekmadienį - be visų 
kitų iškilmių, prieš lietuviškas pamaldas 
Camperdown buvo pašventinta pirmoji 
tautinė - religinė Sydney lietuvių yėliva.

Vėliavai medžiagos pirkti pinigai buvo 
gauti aukomis iš p. Dr. BRIEDŽIO ir 
rinkliavos bažnyčioje. Vėliavai projektą 
paruošė dail. ŠIMKŪNAS. Sv. Kazimie
ro paveikslą nupiešė, dail. MEŠKENAS 
Daugiausia darbo ir laiko paaukojo p. 
STANISLOVA SCITNICKĄITE ir p. 
OBELAVICIENE išsiuvinėdamos lietu
viškus ornamentus bei įrašus, p. SCIT- 
NICKAS su p. JANCIUMI parūpino ir 
paruošė vėliavai kotus> Už visas tas su
telktų jėgų aukas, pastangas ir paauko
tą laiką bei darbą, visiems menininkams 
bei talkininkams, Sydnėjaus lietuvių baž 
nytinio komiteto ir savo vardu reiškiu 
kuo nuoširdžią PADĖKA. Gaila, kad ne
turėjome progos viešai pasirodyti, nes 
numatyta Manly procesija atidėta. Ti
kiuosi, kad ateitį turėsime daug progų 
pasirodyti. Taaip pat kartu buvo pašven 
tinta ir Cowros lietuvių vėliava, įtaisyta 
p. JARASIENES pastangomis, kurie bu 
vo atvykę taip pat dalyvauti su savo vė
liava. Didelė padėka ii’ jiems už jų gra
žias pastangai. Kun. P. BUTKUS.

PADĖKA
Už ypatinga rūpestį, tragiškai žuvu

siam mano vyrui STASIUI KYMAN
TUI, kun. K.P.BACINSKUI, p. KNIE- 
ZAI, p. MEKEIZAI Queanbeyan ir Can- 
beros Lietuvių bendruomenei reiškiu šir
dinga padėką.

KYMANTIENE IR SŪNŪS
SKELBIMAS

Brisbanės D.L.K. „KĘSTUČIO,, drau
govė nori susirašinėti sū pavieniais skau 
tais gyvenančiais Quenslende. Rašyti 
šiuo adresu: A.ALČIAUSKAS, 40 GOR 
DON STR. STONES CORNER, BRIS
BANE.

INŽINIERIŲ DĖMESIUI
Artinantis metiniam susirinkimui. Pa

saulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos, Sydnėjaus Skyrius, kviečia 
visus inžinierius dai’ neužsiregistravu
sius užsiregistruoti pas P.L.I.A.S. Syd
nėjaus skyriaus Sekretorių V.BUKEVI- 
ČIŲ, 15 GLENMORE RD. PADDING
TON, N.S.W.

RADIJO PATAISOS
Priim. šeštad. ir sekmad. nuo 2-6val. 

Tautiečiams nuolaida. Lempų tikrinimas 
veltui. 94 Louis st. Merrylands. 
Telefonas UU3591.

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA
DĖL PATALPŲ REMONTO IŠPARDAVIMAS ŽEMIAU SAVIKAINOS.

J. T. TOOHEY & SON
372 SOUTH TERRACE, BANKST0WN

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 par- 

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

Pitt St.

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. FlORELLI Pty. Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

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

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

Printed by “Mintis’7 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. ................................. ...................................u.......... . _

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

4


	1952-06-24-MUSU-PASTOGE_0001
	1952-06-24-MUSU-PASTOGE_0002
	1952-06-24-MUSU-PASTOGE_0003
	1952-06-24-MUSU-PASTOGE_0004

