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ji tiekia jam vidinės ramybės ir gyve
nimo tikrumo; ji įprasmina profesinį 
darbą ijĮpuždarbį. Iš kitos tačiau pusės 
ji atneša kartu ir daug vargo, daug j 
rūpesčių, susikrimtimų ir net nelaimių. Į . .. įf. 
Todėl kurti šeimą ir ją paskui plėsti į 
visados yra savotiška rizika, kuriai nu
galėti reikia ryžties ir aukos dvasios. Bet 
štai, viena egoistinė asmenybė kaip tik 
ir nedrįsta aukotis tiek, kiek šeima savo 
prigimtimi reikalauja. Ne vienas žmo
gus mėgina iščiulpti tiktai šeimos 
laimę, neprisiimdamas paskui ją einan
čio' vargo. Normaliais laikais gal ir 
galima pro šitokius šeimos smauguriau- 
tojus praeiti tylomis. Tačiau dabar, kai 
Tauta kovoja už savo egzisctenciją, kai 
prieš jos akis vis labiau atsiveria grėsmė 
išnykti, kiekviena šeima darosi karys 
šioje kovoje; todėl kiekvienas lietuvis 
negali čia pasilikti tik žiūrovas, bet turi 
savo šeiminį gyvenimą tvarkyti taip, 
kad jo sukurta mažutė bendruomenė iš 
tikro taptų didžios tautinės bendruo
menės išsilaikymo šaltiniu.

Kiekvienas sveikas ir normalus žmo
gus stengiasi sukurti šeimą. Be abejo, 
tautoje visados atsiranda žmonių, kurie 
šeimos išsižada aukštesniais sumetimais, 
kad nekliudomi galėtų atsirėti kitiems. 
Šis jų vienoks ar kitoks visuameninis 
veikimas atstoja jų šeimos nuostolį.

, Tačiau šitokių žmonių procentas papra
stai yra labai nedidelis. Bet šalia šių 
pasišventėlių yra ir kita rūšis nevedan
čių, kurie šeimos išsižada dėl savo pato
gumo. 'Tai yra vadinamieji senberniai. 
Juokingas yra šis vardas tiesa? Bet 
dar juokingesnis yra žmogus, kuris Jį 
nešioja. Senbernis yra pats juokingiau
sias padaras žemėjo. Atsisakęs šeimos 
savam patogumui, jis pasirodo esąs 
egoistas ligi pat kaulų smagenų. Visas 
jo dėmesys esti sutelktas aplinkui patį 
save. Jis rūpinasi sveikstantysis po 
huberkuliozės. O savo aplinkoje—kam
baryje, kieme, bute, drabužiuose, — jis 
yra netvarkingas, apsileidęs, nešvarus. 
Metų metais gyvendamas vienas, jis 
virsta tikim parazitu, kuris tik čiulpia, 
pats nieko neduodamas. Senbernystė 
yra didelė žmogaus nelaimė. Ji yra jo 
charakterio karstas. Todėl šiandien 
turėtų nebūti . , kurie sava
valia pasiliktų senbernis. Be abeejo, 
paviršium žiūrint, senbernio laisvė yra 
labai žavi: eini, kur nori; pareini, kada 
nori; darai, ką nori. Bet giliau pažiūrė
jus, ši laisvė pasirodo esanti ti? gudri 
apgaulė. Neturėdamas šeimos, žmogus 
neturi nuolatinio aukos lauko, neturi 
nuolatinės progos save pamiršti, prisi
taikyti prie tuščia: ji yra be turinio, 
todėl greitai virsta palaidumu, kuris 
apsireiškia net paviršiumi: jo veide, jo 
■ilgesiuose, jo aprangoje. Kurti šeimą 
jai atiduoti asmenybės dalį ir iš 
jos gauti šios asmenybės moralinę vertę 
per įdėtą auką yra pačios prigimties 
reikalavimas. Kas šio reikalavimo" nepa
klauso savanaudiškais sumetimais, tam 
prigimtis skaudžiai keršina jo žmogi
škumo sąskaita.

Bet neužtenka šeima tik sukurti: rei
kia ją ir plėsti; reikia, kad ji 'būtų pa
kankamai vaisinga. Ir vėl — pati pri
gimtis žmogų veda į šeimos vaisingumą. 
Pati prigimtis rūpinasi žmonių prieau
gliu. 'Tačiau žmogus, kaip tat Dosto
jevskio studentas iš jo romano Nusikal
timas ir bausmė”, mėgina “taisyti pri-

* gimtį”. Jis sutramdo gamtos vaisin
gumą; dar blogiau, jis naikina prasi
dėjusią gyvybę. _ Kodėl? Todėl, kad jis 
manosi galįs būti teisėjas buvimo tų, 
kurie turi ateiti arba kurie jau yra 
atėję. Kaip Raskilntikovas mėgino įsi
kalbėti, kad žmogus esąs tik utėlė todėl 
galįs būti užmuštas, taip ir net vienas 
kitas laiko šeimos prieauglio dalyką jo 
vieno reikalu ir elgiasi su juo taip", tarsi 
jis būtų “aukštesnis žmogus”, kuriam 
viskas esą leista — net ir žmogžudystė.

Kova prieš žmonių prieauglį šiandien 
darosi vis intensyvesnė. Užuot ieškoję 
priemonių naujiems žmonėms tinkamai 
priimti, esantieji žmonės naikina busi
muosius. Eina baisus karas tarp*dabar- 
tinės ir busimosios kartos. Japonija 
yra virtusi šio karo labai vaizdingu 
lauku. Bet jis graso persimesti ir į 
kitus kraštus. Jis graso ir mums, trem
tiniams. Ir mes savo šeimose, vis labiau 
imame kovoti.su tais, kurie turi ateiti. 
Pabrėžiame turi ateiti, nes mums jų 
reikia. Mums reikia savų žmonių kuo 
didžiausio prieauglio, kad neištirptume 
svetimose masėse ir bent iš dalies, užpil
dytume bolševizmo padarytus plyšius.

Be aibejo, mums yra žinomos ne vienos 
šeimos sunkios sąlygos, neleidžiančios 
jai laiduoti išauklėjimą ir išlavinimą 
didesniam vaikų skaičiui. Tačiau prieau
glio problema nėra tiktai atskirų' šeimų 
reikalas. Ji.yra visos mūsų lietuviško
sios’bendruomenės svarbiausias reikalas. 
Todėl ji ir turi būti sprendžiama visuo
meniniu būdu. Sunkias šeimų sąlygas

KORĖJOS FRONTAS
Praėjusią savaitę Korėjoje amerikie

čiai pradėjo oro ofenzyvą, tuo norėdami 
išjudinti įšalusias derybas su komunis
tais. Šitos ofenzyvos auka tapo didžiu
lės Suiho ir kitos S. Korėjos elektros jė

gainės Yalu upės kaimynystėje, pri pat 
' *T_. sienos. Šitas jėgaines savo
laiku pastatė japonai. Jos aprūpina ener 
gija apie 50 nuošimčių visos Mandžiūri- 
jos karo pramonės. Minėtas jėgaines pa
kartotinai bombardavo lėktuvų grupės 
ligi 5oo bombonešių viename skridime. 
Būdinga, kad bombarduojant dideles jė
gaines netoli Antungo, kuris yra Man- 
džiūrijos pusėje kaip didelė lėktuvų bazė 
ir tik 30 km. nuo bombarduojamų jėgai 

nių, tačiau komonistų nei vienas naikin
tuvas nepakilo Amerikiečių lakūnai ga
lėjo stebėti komunistų lėktuvus žemėje 
anapus sienos. Afrikiečių avecijai buvo 

įsakyta nepažeisti sienos. Šitie 
bombardavimai iššaukė tam tikrą politi
nę įtampą pasaulyje. Londone atvirai pa 
raiškiama baimė, kad amerikiečiai šitais 
bombardavimais iššauks karo išplėtimą, 
bet ne taikos derybas. Kaip pav. jie pri
mena pora alijantų susitikimų su komu- 
nistų derybų delegacija, kurių metu po-| kų vyriausybę. Savo karinę karjerą pra- 
kalbiai buvo trumpi ir pikti iš komunis- j dėjo per pilietinį bolševikų karą ir Tro-

reikia nugalėti, pačiai bendruomenei ■ 
padedant. Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas turi tarnybą, pava- i rl i .... Kai i Z. 1 o i idintą “Tarnyba lietuvybei išlaikyti”. 
Tai yra didelės reikšmės tarnyba. Tik 
reiktų ją suprasti ne tik dvasine, bet ir 
kūnine prasme. Lietuvybę reikia išlai
kyti ne tik kalbos, papročių, mokslo, 
meno pavidalu, bet ir lietuvių skaičiaus 
didėjimu. Todėl į šios tarnybos užda
vinius reiktų įjungti ir rūpestį gausio
mis šeimomis, rūpestį pačiu prieaugliu, 
rūpestį šalinimu visų kliūčių, kurios šiam 
prieaugliui kliudo.

Visi tad mūsų gyvenimo veiksniai — 
politiniai ir kultūriniai, religiniai ir pa
sauliniai — turėtų būti panaduoti, kad 
mūsų tremtinių šeimos iš tikro būtų 
gausios; kad būtų pergalėtas buržuazinis 
polinkis į vienvaikę ar dvi vaikę sistemą; 
kad visam jaunimui būtų įdiegtas nusi
statymas šeimas kurti, jas tinkamai 
plėsti ir tuo būdu sudaryti atsparius 
pylimus prieš mūsų Tautos .išnykimo 
pavojų, žinoma, be aukos, kartais net 
didelės, viso to nebus galima pasiekti. 
Tačiau argi tremtis nėra viena didelė 

'auka. Ar tremtis yra tam, kad joje, 
tarsi saugioje užuovėjoje, saulėtumėsi, 
pasitiesę paklodę ant žolės ir pasistatė 
alaus butelį. Ne, tremtis yra pasiruo
šimo metas laisvam gyvenimui Tėvynėje. 
Todėl šis pasiruošimas turi būti vispu
siškas. Jis turi vykti ne tik politikoje, 
kultūroje, profesijoje, bet ir šeimoje. 
Mūsų šeima taip pat turi pasiruošti 
laisvam gyvenimui. Vadinasi, ji turi 
taip pat atgabenti į kraštą savų verty
bių, kaip jų atgabens politikai, moksli
ninkai, menininkai, amato ir prekybos 
žmonės. O šios mūsų šeimų atgabentos 
vertybės ir yra naujieji žmonės. Mes 
neišlaikytume egzamino ir iš tikro bū
tume verti didelio papeikimo, jei mūsų 

tų pusės.. Aerikiečiai įsitikinę tačiau, 
kad jie šitokiu būdu privers komunistus 
taikintis Iš kitos tačiau pusės praneša
ma, kad Sovietai pasiryžę smokti dabar 
arba nekada. Ypatingai ęsąs pavojingas 
laikas, kada bus renkamas JAV preziden 
tas. Tačau visa tai pirmoje vietoje yra 
tik spėliojimai.

STABAS ĮSRUTYJE
Gautosiomis žiniomis, kurios jau pasi

rodė ir vokiečių spaudoje, Sovietų AT
LANTO KOMANDOS vyr. būstinė yra 
Įsrutyje. Iš ten eina įsakymai 85 akty
vioms Vakarų grupės divizijoms, kurių 
veikimo sritis nuo Baltijos jūros per 
Pripetės pelkes nusitęsia net ligi Juodų
jų jūrių. Šiai vadovybei priklauso ne tik 
30 sovietų divizijų, esančių Vidurio Vo
kietijoje, bet taip pat ir divizijos Austri
joje, Bulgarijoje ir Rumunijoje su vi
sais kariniais padaliniais setel. kraštuos 
Jų vyriausias vadas yramarš. Bulgani
nas, o štabo viršininkas - marš. Žukovas 
kurio daliniai prieš 7 metus paėmė Ber
lyną ir palaikė, palyginti neblogus san
tykius su Vakarais ir gen.Eisenhoweriu 
Žukovas pernai netikėtai pasirodė šalia 
Molotovo Varšuvoje, kada tas įspėjo len

.. žydin
čią Lietuvos Žemę atėjo 
rusiško komunizmo neša
mas vargas badas ir nai 
kinimas. Šiandien dides
nė lietuvių tautos dalis 
išžudyta, deportuota 
kankinama...Niekas mu
mis nesirūpina ir niekas 
mums nepadeda išskyra' 
mus PAČIUS......

..o tvirtas būdas ir va 
lia
ko nenuveiks galų gal

jei ką širdis tik pamylė
jo

Maironis

TRUMPAI
Potvyniai NSW ir Vic. dar tebesitęsia 

Padaryta milžiniškų nuostolių.
Eisenhoweris pariškė, kad infliacijos 

pavojus yra realiasnis nei sovietų puo
limas.

Praėjusią savaitę atvykęs vokiečių am 
basadorius Australijai (pirmasis) iš emi
grantų laivo Neptunia, buvo nepastebi- Į p*, P“n3 nepriklausomybę, kurią jie 
mai policijos išvestas iš uosto, kad išven kitados prarado kruviname būrų kare su 
gus komunistų demonstracijų Sydnėjuj. anglais. Pietų Afrikos rysis su Bntam-

Praėjusių savaitę buvo bandyta nužu- Ja )?a labal sil?nas.' "sa tik karališka 
dyti P. Korėjos prezidentų Dr. S. Rhee. ka™a.' bct norlma lr s.lt0 atsipalaiduota . . . ' ■ , I men Irnin marnmti vinunmo L-itumPPasikėsintojas suimtas, ir perduotas ka
ro teismui.

Puerto Rican, kuris 1950 m. bandė nu- 
žudyi prezid. Trumaną nuteistas mirti.

NSW atlLižiama iš valdiškų tarnybų 
450 asmenų, kiti 250 bus atlisti laike 'vie 
nų metų.

Trumanas kasdien gauna šimtus laiš
kų, kuriuose prašoma kandidatuoti į pre 
zidentus.
šeimos grįžtų į kraštą tuščios. Jų pra
leisti svetur metai būtų žlugę * mūsų 
Tautai.

Didelis tad uždavinys stovi prieš mūsų 
šeimas: jas kurti ir plėsti; niekam 
neišsižadėti šeimos pareigų ir niekam jų 
nelaužyti. Tai yra uždavinys ir kartu 
pareiga, nes ją mums šiandien deda ne 
tik žmogiškoji mūsų sąžinė, ne tik krik
ščioniškoji dorovė, bet ir pati mūsų 
Tauta, besišaukianti pagalbos sunkioje 
ir kruvinoje savo kovoje. Koks tad yra 
nepaprastai sunkus nusikaltimas prie 
Tėvynėje besiliejančio kraujo prijungti 
dar savomis rankomis žudomas gyvybes 
tremties šeimose. Ne, šios rūšies" nusi- 
kaltim neturėtų būti mūsų gyvenime, 
nebe liuksusas, bet mūsų išsilaikymo 
Mūsų tautos prieauglis šiandien yra 
būtina sąlyga. A.J.

ckio buvo pakeltas į karininkus. Jis lai
komas vieninteliu Sovietų karininku mo
kėjusiu tinkamai elgtis su Eisenhow-eriu 
ir Montgomeriu. Vėliau jis tyliai dingo 
Dabar jo setelitų armijos reorganizuoja 
mos ir ruošiamos galimiems veiksmams.

FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG rašo, kad negali būti jokio 
abejojimo, jog žygiui stovi paruoštos 
175 sovietų divizijos. Tol. Rytų kariuo
menės būstinė yraGitoje, 1000 km. į ry
tus nuo Baikalo ežero. Kitos grupės vyr. 
būstnė yra Taškente, Kaukaze. Pragoję 
yra marš. Konievo būstinė, kuris laiko
mas geriausias sovietų strategas po Žu
kovo. Pats Konievas mėgsta liuksusinį 
gyvenimą. Sofijoje yra marš. Malinovs- 
kio būstinė, kuris laikomas vienu iš di
džiausių bolševikų visoje sovietų kariuo
menėje. Varšuvoje sėdi marš. Rokovs- 
kis, kuris vadovauja 450.000 lenkų ka
riuomenės, tame skaičiuje 24 moderniš
koms tankų divizijoms. Vengrai mano
ma turi 12 divizijų Bulgarai - 11 divizi
jų, rumunai - 15 divizijų. Žukovas sten
giasi šitas armijas suformuoti ir moder
nizuoti, kad atsverti vad. Vakarų Atlan 
to pajėgas.

KAS DAROSI AFRIKOJE
Kaip jau praėjusiame numeryje minė

jome juodasis kontinentas juda ir kruta* 
Adis-Abeboje veikiantis „Abisinijos Kr
emlius,, deda kiek galėdamas, kad šita
me. kontinente pasėti raudonąsias sė
klas kuo plačiausia.

Neramiausias šiuo laiku Afrikos pa
kraštys nuo Suezo kanalo ligi Gibral
taro. Tai islamo tikėjimo arabų pakraš- ■ 
tys. Stipriausias taškas čia yra Egiptas 

I Anglai čia dalinai sugebėjo atsilaikyti, 
tačiau egiptiečiai kreivomis akimis žiūri 
j Sudaną ir Suezo kanalą. Neskaniai jie 
nurijo ir Lybijos nepriklausomybės pas
kelbimą. Egiptiečiai norėtų šituos kraš
tus turėti savo kontrolėje, bet čia nuolat 
maišosi britai. Tačiau kaip ten bebūtų 
britai dar sugeba išsisukti. Bet prancū
zai įsipainiojo. Jie valdo Alžyrą, Tunisą 
ir Moroką. Tunisas ir Morokaš yra pro
tektoratas su prancūzų guberhatoriumi 
Iš vietinių pusės nemaža golios turi Sul
tonai. Jie yra gana despotiški. Gyvento
jai nori išsilaisvinti tiek iš vienų, tiek iš 
kitų globos. Prancūzai prieš šitą sąjūdį 
griebėsi aštrių priemonių ir pašalino se
nąją vyriausybę, o jos vietoje pastatė 
naują su ministeriu pirm. M. Baccouche 
Pastarasis ieško kelio per vidurį. Kaip 
jam tas pavyks - parodys netolima atei
tis. Amerikiečiams Tuniso konfliktas rū 
pi ne mažiau, kaip anglams ir patiems 
prancūzams. Visu šituo Afrikos pakraš
čiu eina Europos gynybos linija. Čia yra 
amerikiečių aviacijos bazės, anglų tankų 
stotys, prancūzų garnizonai ii- pagaliau 
karo laivų bazės, ... ./.■ .
Sovietams čia rūpi kelti nuolatinius są
myšius, prancūzams išlaikyti tuos kraš
tus savo globoje, o amerikiečiams - ba
zės. Taigi šiaurinėje Afrikoje kyla sena
sis Mohometo kardas ir Stalino pjautu
vas alijantų patrankų pavėsyje.

Kitame Afrikos krašte kyla prieš pen
kiasdešimt metų nugalėtos garsiajame 
būrų kare olandų kolonijos, šiandien va
dinamos Pietų Afrikos Sąjungos vardu. 
Ją sudaro apie 472,494 kv. mylios su 12 
milijonų gyventojų. Apie 2,5 mil. baltų- 

• jų turi valdančias teises, 1,5 mil. spalvo
tųjų tik dalines ir likusieji yra visai be
teisei juodukai. Neseniai baltieji suskilo 
į dvi dalis: vieni iš jų reikalauja lygių 
teisių juodiesiems kartu su baltaisiais o 
kiti nesutinka su tuo. Ministerio pirm. 
Malano vyriausybė turi daug vargo su 
šitomis priešingomis grupėmis. Salia to 
dar iškyla, kad būrai paslapčia nori at
gauti pilną nepriklausomybę, kurią jie

Taigi kaip matome viename ir kitame 
Afrikos gale siaučia politiniai neramu
mai ir kryžminė ideologinė kova, o vidu
ryje Afrikos siaučia malarija, veisiasi 
skorpijonai drugiai ,musė „cė-cė„ ir gy
vena juodieji. Jie tačiau pamažu prade
da išeiti iš džiunglių. Atsiranda vis dau
giau inteligentų, kuri e pasiryžę reikalau
ti daugiau teisių savo kraštui. Anglai 
tačiau į visus šitokius juodųjų mėgini
mus žiūri pro pirštus. Tuo tarpu 
portugalai Angoloje ir belgai Konge sie
kia juodukus pakeiti kiek galima į aukš 
tesni lapsnį kultūriniu atžvilgiu ir suriš
ti juos į vieną kultūringą ir civilizuotą 
valstybę. (b)

VIENA. Iš augštų R. kat. sluogsnių 
pranešama, kad gauta tikrų žinių, kad 
6 Rumunijos vyskupai suimti esą nužu
dyti arba mirę kalėjimuose. Dar 4 esą 
Rusijos priv. darbo stovyklose. Buka
rešto vysk, esąs priverčiamojo darbo 
stovykloje Zybuleve, kitas — dirbąs 
lėktuvų fabrike, trečias — plieno ir ket
virtas — anglių kasyklose Nikolajeve. 
Temesvar arkiy. miręs mirtinai sužeistas 
darbe, priverčiamojo darbo stovykloje. 
Trys vysk, buvę nužudyti kalėjimuose ir 
vienas miręs ir dar vienas esąs priv. 
darbo stovykloje Reisin, Kamenetzpo- 
dolsk apylinkėje.

1
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KONSTITUCIJA

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

P.V.RAULINAITIS
(Piliečių teisės ir Valstybės valdžios 

galios)
(Tęsinys iš praėjusio numerio) 

sušaukta kitas Seimas, kaip valstybės 
konstitucijoje yra nustatyta ir nubuvo 
padaryti jo rinkimai, kurie turėjo įvykti 
per 60 dienų nuo Seimo paleidimo dienos 
(V.K. 52). Šerną paleidusi vyriausybė 
(Respublikos Prezidentas ir Minister!ų 
Kabinetas) pasiliko toliau valdyti val
stybė, nesilaikydami Valstybės konstitu
cijos ir įstatymų laikytis ir juos saugoti. 
Valstybės valdymo teisinė tvarka buvo 
pakeista į autoritatyviniai asmenišką 
vyriausybės valios ir jos politinių sieki
mų pagrindais nustomą tvarką. Valsty
bėje nesant konstitucija nustatytos 
tvarkos krašto valdymas virto tik de 
facto tautos suverenumo vykinimas.

Valstybės valdyme remtis vien val
dovo nuožiūra, kad ir palaikoma kurios 
nors grupės ar politinės partijos, yra 
neteisėta ir socialiniai-politiniai ne
tinkama, kadangi tauta nėra valdovo 
privatinė nuosavybė, o laisvų piliečių 
bendruomenė, turinti savo teisinę są
monę ir nenorinti savo laisvės ir teisių 
perleisti pavienių žmonių nuožiūrai ir 
dispozicijai. Nūdieninėje valstybėje rei- 
galinga yra krašto valdymas remti tau
tos valos ir jos vailia einant priimtais 
valstybės organizacijos pagrindiniais 
nuostatais arba konstitucija, ši tvarka 
yra nusistovėjusi politinė ir teisinė tiesa 
Europos kontinento valstybių praktikoje 
ir kituose demokratiniuose kraštuose, 
kurie yra valdomi pagal teisėtai išleistas 
konstitucijas. Nūdien tautai yra priva
loma tik toki konstitucija, kuri yra jos 
pačios, kaipos suverenumo šaltinio, lais
vu demokratiniu būdu išrinktų atstovų 
priimta arba dargi pačios tautos patvir
tinta visuotiniu balsavimu priimant 
Seimo ar parlamento paruoštą valstybės 
konstituciją. Paleidus trečiąjį teisėtą 
Seimą šios tvarkos jau nuo 1927 metų 
Lietuvoje nebuvo laikytasi. Krašto 
valdžia skelbė net keletą konstitucijų, 
kurios, būdamos neteisėtai primetamos 
tautai, nieko neįpareigojo ir niekad ne
buvo ir nėra privalomos.

Čia kalbamos “konstitucijos” buvo 
neteisėtos ir neprivalomos todėl, kad: Ij 
joms priimti nebuvo laikytasi vienin
telės teisėtos Steigiamojo Seimo 1922 
metais rugpjūčio mėn. 1 dieną priimtos 
Valstybės Konstitucijos numatytos kon
stitucijos keitimui ar papildymui tvar
kos; 2, suverenumas priklauso* tautai ir 
to suverenumo vykinimą tauta buvo pa
vedusi, teisėto Seimo nutarimais, vyriau
sybei tik tiek ir tokiose kompetencijos 
ribose, kiek minėtoje valstybės konstitu-

LAISVOJO PASAULIO 
SPAUDOS PUSLAPIUOSE 
JAV “KONGRESO ŽINYNAS” APIE 
LIETUVOS KATYNUS. Lietuvos var
das dažnai pasirodo JAV vad. “Kon
greso Žinyne”, kurio priede (“Appen
dix” A 2322-2333 pis.) ši kartą po Illi- 
nojaus valstybės atstovo Fredo E. Bus- 
bey kalbos yra įdėtas ir visas tuo reikalu 
Lietuvos konsulo Čikagoje Dr. P. Dau- 
žvardžio pareiškimas. Minimasis JAV 
atstovų rūmų narys yra ne viena proga 
šiltai atsiliepęs apie Lietuvą ir lietuvius, 
ligi šiol turinčius vilkti svetimą jungą. 
Pasveikinęs lietuvius kaip puikius JAV 
piliečius, lojalius tiek karo metaįs, tiek 
taikos ir mėgstančius darbą, pasidžiau
gė, kad jie neužmiršta senosios tėvų 
šalies .ir kiek galėdami remia jos išlair 
svinamąjį darbą.' Jų giliai šaknis įlei- 
dusios tradicijos ir ..žymi kultūra yra 
savo indėliu taip pat praturtinusi JAV 
šalį, sako Fr. Busbey. Nepaisydami 
žiauriausių persekiojimų, lietuviai^ ligi 
šiol ryžtingai kovoja už savo šalies 
laisvę, kol išauš toji diena, kada jie vėl 
galės užimti jiems priderančią vietą 
tarp visų laisvųjų pasaulio tautų. Pa
sidžiaugęs Dr. P. Daužvardžio, jo gero 
bičiulio, pravesta lygiagrete, kaip dėl 
vergų ir visų paniekintųjų laisvės kovo
jo A. Loncolno laikų Amerika, ir toji 
laisvė jiems buvo 19 a. suteikta, bet, 
deja, net 20 a. tokios laisvės neturi nei 
Lietuva, nei kiti Sovietų okupuoti 
kraštąi, atstovas dar kartą patvirtino, 
kad jis kovos su Amerikos lietuviais už 
jų tėvu žemės laisvę pačiose pryšakinėse 
eilėse. Dr. Daužvardžio kalboj pabrėžta, 
jog šiandien visa Lietuva paversta į 
vieną ištisą kalėjimą ir darbo stovyklą. 
Lietuvos partizanai dažnai kartoja Lin- 
colno žodžius: su tuo tvirtumu ir teise, 
kaip kad Dievas leidžia mums ją įžvelgti, 
kovokime tol, kol mūsų kova bus baigta 
— ir kraštas vėl bus laisvas. Deja, 
tikrovė šiuo metu rodo visai ką kita: 
lietuviai valstiečiai, kurie visuomet bū
davo gerai pavalgę ir apsitaisę, šiandien 
turi gyventi pusbadžiu ir skarmaluoti. 
Kas šeštas lietuvis yra deportuotas į 
Sibirą ar kitas Rusijos vietas. -Kaip 
kad Katyne buvo išžudyti lenkų karinin
kai, taip panašiu būdu buvo iššaudyti 
ar žiauriausiai nukankinti 76 asmens 
Rainių miškely, 412 — Pravieniškiuose; 
iš 12.000 polit., kalink} Vilniuj, Kaune ir 
kitur tik 500 pavyko išsilaisvinti, šimtai 
buvo iššaudyti Červenėj (bet tų krau
geriškų įvykių 3 gyvi liudininkai dabar 
gyvena Čikagoj), 1945 - 46 m. 
išžudė apie 20.000 lietuvių partizanų, 
etc. Tuo būdu Sovietai katynišku būdu 
yra išžudė apie 30.000 mūsų tautiečių, 
arba 1% visos tautos, deportavo per 
20%. Tie žudymai sistemingai vykdomi , 

ci joje buvo nustatyta; išėjimas gi iš 
nustatytų- kompetencijos ribų yra tau
tos valios pasisavinimas (V.K. str. 1, 
22, 27, 28, 50, 52, 102, 103). Valstybės 
Konstitucija 1922 metų jos nevykinimu 
ar peržengimu nebuvo pakeista ar panai
kinta, ji pasiliko vienintelė teisėta ii' 
privaloma ją priėmusiai tautai, kol tos 
pačios tautos nebus atšaukta ar pakeista 
kita konstitucija. Valstybės konstitu
cija nesuteikė vyriausybei įstatymų lei
dimo galos, kadangi ši galia priklauso 
Seimui arba tam tikra tvarka yra vyk
doma pačios tautos (V.K. 1, 27, 102). 
Visi Lietuves vyriausybės, atmetusios 
kalbamą 1922 metų konstituciją, išleisti 
įstatymai ar tarptautiniai susitarimai, 
kurie turėjo būti Seimo tvirtinami, kaip 
antai: taikos sutartys, valstybės terito
rijos įgijimo, išsižadėjimo ar perleidimo 
sutartys, prekybos sutartys, užsienio 
-paskolos, sutartys, kurios dalinai ar 
visai naikina ar pakeičia esamus įstaty
mus ir daug panašių susitarimų, neturi 
jokios teisinės galios ir neprivalomi, o 
taip pat neįpareigoja tautos kaip vidaus 
krašto valdymo reikaluose, taip ir 
santykiuose su kitomis valstybėmis 
(V.K. 3, 29, 30).

Mūsų laikais niekam rimtai negali 
ateiti į galvą krašto valdovą laikyti 
suverenumo turėtoju, nežiūrint jo de 
facto vykinamo suverenumo ir turimos 
vyriausybei paremti ginkluotos ar kito
kios jėgos. Kartu reikia pastebėti,- kad 
visvien kokiu pagrindu, teisėtu ar tik 
faktinu valdžios turėjimu, Respublikos 
Prezidentas valdytų kraštą, bet pačioje 
Respublikos Prezidento sąvokoje ir jo 
galių esmėje glūdi jo galių ir teišių ribo
tumas, kompetencijos ir jų vykdymo 
laiko atvejais. Respublikos Prezidentas 
nėra institucija laikyti valdžią tam 
pačiam asmeniui ligi gyvos galvos; taip 
pat išesmės nėra suteikiama jam teisės 
pačiam pasirinkti arba paskirti savo 
įpėdinį kraštui valdyti ir tautai atsto
vauti. Toki teisė yra galima vien mon
archinėje valstybės valdymo santvar
koje. Lietuvos valstybės konstitucija 
nenustatė Respublikos Prezidentui teisės 
pasiskirti įpėdinį arba nuolatinį pava
duotąją, jam negalint eiti pareigų' ar 
mirus, ši teisė yra pačios tautos, kuri 
renka Respublikos Prezidentą nustatyta 
tam tvarka ir numato jo pavadavimo 
atsitikimus ir skiria pavaduotojus.

Respublikos Prezidento pavadavimas 
buvo numatytas kada jis išvažiuodavo iš 
valstybės sienų, susirgdavo; jo pareigas 
tada ėjo Seimo Pirmininkas (V.K. 44, 
45), bet nėra konstitucijoje jokio nuo
stato, kad Respublikos Prezidentas galė
tų skirti savo pavaduotoją arba mirties 
atvejui palikti įpėdinį jo pareigoms eiti. 
Tokia tvarka domakratinėje respublikoje 
ir būti negalėjo, nes tai prieštarauja 
pačiai demokratinės respublikos esmei.

(tęsinys sekančiame numeryje)

-o’,... “Die Stirnine” N. 20-52 skelbia, 
jog Britų darbo partija vokiečių social
demokratams aiškiai ir atvirai pasisakė, 
kad jie negali pritarti vokiečių social
demokratų pastangoms Vokietijai ofi
cialiai pripažinti 1937 m sienas. Ry
šium su Vakarų pasikeistomis su Sovie
tais notomis dėl Vokietijos ateitiees 
Rytprūsių vokiečių vadovybė Hamburge 
pareikalavo, kad Rytprūsiams būtų pri
taikyti Atlanto chartos nuostatai. Iš
tremti vokiečiai negalį būti ilgiau palie
kami be aiškaus Vakarų atsakymo. Kaip 
“Volksbote” N. 19-52 praneša iŠ Lon
dono, pirmą kartą britų viešumoje buvo 
gegužės mėnesį iškeltas reikalas, jog 
Vakarai per derybas su Sovietais parei
kalautų “trečiosios programos” diskusi
jose Terence Prittie savo paskaitoj apie 
“Vokietį kaip europietį” konstatavo, jog 
dabartinė Oderio ir Neisės linija sudaro 
tikrą kliūtį taikai Europoje atstatyti. 
Vakarai turi iškilmingai proklamuoti, 
jog Vokietija atstatoma su 1937 m. sie
nomis, ir tik tuo pagrindu turi būti ve
dami pasitarimai. Žinoma,, tat prak
tiškai dar nereiškia, jog Vokietija tuč
tuojau atgautų Karaliaučių su Dancigu, 
bet tuo būdu jai būti} gražinta bent Po
meranija ir Silezija. Naujo “Rytų 
Rapallo” vokiečiai nori visokiais 
būdais. Tuo tarpu už Oderio-Neisės 
liniją pasisako ne tik lenkai, bet ir čekai 
įteikė prezid. Trumanui memorandumą, 

vokiečių apšaukiamą “melo dokumentu”, 
kuriuo čekų tautinės tarybos vardu svei
kinamas vokiečių išvarymas iš Sudetų 
krašto.

“Volksbote” N. 18-52 plačiai aprašė 
iškilmes, kaip Konigsteine buvo iš Rytų 
Vokietijos kilusiems dvasininkams per
duota 70 automobilių, skirtų pastoraci
jos reikalams tarp vokiečių tremtinių. 
Iš viso pabėgėliams dvasininkams olandų 
ir flandrų katalikai tokių automobilių 
(“Volksvagen”) paaukojo 120. Tos 
rūsies akcija buvo pravesta P. Weeren- 
friedo van Straateno. Automobolius iš
kilmingai pašventino pats Kolno kardi
nolas Fringsas. “Tas žygis turės padėti 
užmiršti neapykantą ir visokius nesuta
rimus”. Limburgo vyskupas pašventino 
iš tų pačių lėšų pastatytus “Weeren- 
friedo namus” su 95 lovomis, posėdžių 
sale, biuru ir kt.

ir toliau. Lietuvių Tauta protestuoja 
prieš tokius Sovietų žiaurumus ir krei
piasi į visą laisvąjį pasaulį, jog nebūtų 
kurčios žudomos tautos balsui. Jeigu ji 
bus ažmiršta su kitomis Sovietų auko
mis, tai toks pat likimas ištiks ir Vak. 
Europą. Lietuviai ii* kitos Sovietų aukos 
šaukte šaukia, jog laisvasis pasaulis 
tučtuojau imtųsi reikalingų priemonių 
sudrausti Sov. Sąjungai ir pareikalautų, 
kad tautžudybė būtų tuojau sustabdyta, 
ištremtieji grąžinti atgal, o patys oku
pantai nieko nelaukdami pasišalintų iŠ 
užimtų kraštų — rašoma minimajame 
JAV parlamento “Žinyne”.

LIETUVIAI PASAULYJE
ARGENTINOJE “ALB” 946 pas

kelbė sąrašą 63 lieūtuvių, kurie 1945 m. 
rugpjūčio mėnesį buvo prancūzų karinių 
organų išduoti rusams ir prievarta iš
vežti “į tėvynę”. Laikraštis pažymi, kad 
jie buvo vokiečių prievarta sugaudyti, 
atvežti į Vokietiją ir,* aprengti aviac. 
uniformomis, buvo paskirti prie vario 
apdirbimo. Kaip dėvėję uniformas buvo 
paimti į nelaisvę, paskiau iš Reino kraš
to išvežti į Prancūziją, o iš ten — per
duoti rusams. Norintieji apie juos gauti 
smulkesnių žinių turi kreiptis į Vladą 
Navicką šiuo adresu: Kennan, Wiscon
sin, Box 43, U.S.A. “A.L.B.” rašo, kad 
Argentinos lietuviai, palyginti su kt. 
kraštų lietuviais (JAV, Anglijos, vene- 
cuelos, etc.), laisvinimo reikalams ma
žiausia aukoja — esą, “nei iš tolo jiems 
negali prilygti”. O tuo tarpu, kaip lai
kraštis pažymi, ypač dabartiniu metu 
yra nepaprastai svarbu sudaryti pasau
lyje kiek galint palankesnį nusistatymą 
Lietuvos atžvilgiu, nes nuo to nusistaty
mo žymia dalimi priklausys pasisekimas 
Lietuvą atstatyti. Visų tremty esančių 
tautiečių dalia yra kur kas geresnė už 
dalią tautiečių, kurie su Lietuvos vardu 
lūpose miršta Sibire ar tebekovoja tėvy
nėje. Buenos Aires mieste įvykusiame 
33 laisvojo pasaulio stud, kongrese daly
vavo taip pat Londone esančio lenkų 
un-to studentai, kurie Lietuvos ir kitų 
kongrese negalėjusių dalyvauti kraštų 
atstovų vardu įteikė pritarimą jų me
morandume išdėstytiems faktams apie 
padėtį bolševikų okupuotose jų tėvynėse. 
“Laikas” rašo, kad Posadas mieste ypač 
gerai įsikūrę lietuvis urmininkas M. 
Kliukas, miško pirklys miliponininkas 
St. Firevičius, maisto krautuvę turi F. 
Daugirdienė ir kt. Paragvajuje buvusi 
maža lietuvių ūkininkų kolonija, vadinta 
Colonia Baltica, sunyko. Viešųjų darbų 
ministerijoj yra gražiai užsirekomen
davęs kaip inžinierius J. Ivanauskas.

ITALIJOJE Romos mieste leidžiamas 
300.000 egz. tiražo Italijos Kat. Vyrų 
Sąjungos organas “Noi Uomini” ge
gužės 15 d. numeryje įsidėjo ilgą ir 
išsamų straipsnį apie Lietuvą, pavadintą

“Dvylika metų tregedijos Baltijos kran
tuose”. Straipsnis pradedamas rusų 
spaudos citatomis ir pareiškimais, įro
dančiais rusų imperialistinius kėslus į 
Pabalti jos alstybės jau nuo
seniausių laikų. Laikraštis, su- 
minąjęs, kaip įvyko pati oku
pacija, įrodo dokumentais, kaip Sov. 
Rusija sugriovė Lietuvoje politinį, reli
ginį ir kultūrinį gyvenimą. Gale aprašo 
deportacijas ir jų datas, pažymėdamas, 
kad lietuviai visokiais būdais priešinasi 
užgrobikui: viduje galinga “Miško Bro
lių” organizacija, o užsieny — Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo duomenys nėra rei
kalingi jokių komentarų. Mes tegalime 
tik verkti ant šios ir ant kitų garbingų 
ir laisvų tautų griuvėsių, tik karštai 
melsti Visagalį, kad sutrumpintų jų 
skausmo dienas. Ir pagaliau tvirtai 
pasiryžti daryti viską, jog mūsų Tėvynė 
nesulauktų tokių liūdnų dienų, kad, išsi
laisvinus galutinai iš komunistinės Įta
kos, galėtų prisidėti prie visos Europos 
ir pasaulio laisvės, gerovės ir kultūros”. 
Straipsnis papuoštas gražiu Lietuvos 
vaizdu su sulinkusiais kryžiais ir Dr. 
Gudonio žmonos, suklupusios prie nu
kankinto vyro, fotografija po kuria pa
rašyta: “Tai yra Lietuvos kankinės sim
bolis”. Per savivaldybių rinkimus Ro
moje ir pietinėje Italijoje Lietuvos var
das buvo nuolatos kartojamas tiek spau
doje, tiek plakatuose, tiek kalbose. Tarp 
svarbesnių paminėtinas “Pace e Libertą” 
komiteto plakatas, įrodąs Sovietų impe
rializmą, įvairios Comitato Civico bro
šiūrėlės ir plakatai, skirti Sardinijos 
salai ir pietinei Italijai, krikšč. demokr, 
partijos išleista brišiūra “Mes pasmer
kiame imperialistus’ ir keletas kt. pla- 
kaktų. Visur minima Lietuva, jos už
grobimas ir Sovietų darbai. Gegužės 
13-19 d.Tiomoje lankėsi Worcesterio lie
tuviu Aušros Vartų parapijos klebonas 
kun. K. Vasys, kuris, aplankęs Fatimą 
ir Romą, išvyko į Palestiną. Svečias 
buvo priimtas šv. Tėvo ir susitiko su 
lietuviais. Ypač džiaugėsi, kad mes tu
rime lietuvišką Kolegiją Romoje; tuo. 
gali didžiuotis ir Amerikos lietuviai, nes 
lig šiol tik didelės tautos tepajėgė išlai
kyti tokias kolegijas, o lietuviai, būdami 
mažos ir dar pavergtos tautos nariai, 
vis dėlto pajėgė ją įkurti ir išlaikyti.

Šiomis dienomis Vatikano radijas 
visomis kalbomis perdavė pagrindines 
mintis iš' VLIKo Pirmininko kalbos, 
kuria jis kreipėsi į Tėvynėje pasilikusius 
tautiečius, drąsindamas juos nepalūžti 
herojiškoje rezistencijoje. Tas’ pats 
radijas, pasinaudodamas italų laikraš
tyje “U Collegamento” pasirodžiusius 
straipsniu apie Lietuvą, visomis kalbo
mis paskelbė žinių apie šiurpią padėtį 
pavergtoje tėvynėje. Tačiau, nepaisant 
to, net po 12 m. nuo pirmosios okupa
cijos bandymas kraštą susovietinti vis 
dar tebesutinka didelį pasipriešinimą. 
Lietuvos viduje, miškais prisidengdami, 
veikia savanorių laisvės kovotojų dali
niai kurie boikotuoja bolševikų veiklą 
ir gaivina tėvynės bei religijos meilę 
tautiečių širdyse. Taip pat visomis kal
bomis paskelbta, kad iš 25 katalikų 
bažnyčių Kaune yra paliktos tik ketu
rios. Vilniuje uždaryta net ir katedra. 
Kituose didesniuose miestuose, kuriose 
yra buvę po 3-5 bažnyčias, dabar yra 
belikę vos po vieną. Daugelis parapijų 
esančios visai panaikintos, o jų nuosa
vybė nacionalizuota. Kun. Z. Smilge
vičius per Vatikano radiją kalbėjo apie 
bolševikinę žemės reformą Lietuvoje, 
atskleisdamas tikruosius sovietinės ūkio 
kolektyvizacijos tikslus.

O X V U ATAXXM
Tremties uždaviniai diena iš dienos 

vis didėja, nes aušra tamsios nakties dar 
miglota ir neaiški. Kyla klausimas: žūti 
ar gyviems išlikti. Mūsų daugelio inteli
gentų aktyvumas virto pasyvumu, nes 
šiou metu skanesnis kąsnis, vienas kitas 
pokelis cigarečių nėra aktualus, kaip po
rinėmis dienomis. Dabar visuomeniniam 
darbui reikia pasišvęsti ir be atlyginimo 
dirbti savo laisvalaikiu. Bendruomenė 
yra neturtinga ir negali mokėti savo va
dovams. Bet mūsų inteligentai turi nepa
miršti, kad anais mūsų nepriklausomy
bės žydėjimo laikais jieturėjo tiek laiko 
o už juos dirbo kiti visai nesiskaitydami 
už ką ir kiek. Kai kas nepatikės, kad mū 
sų .'viešuomenės dalis tremtyje susnūdo 
bet kokiam pozityviam darbui. Štai, Kad 
ir Melbuorno kolonijos pavyzdys. Jų yra 
pakankamai ir kitur. Neperseniai Mel- 
bourn Kultūros Fondo Skyrius šaukė vi
suotiną susirinkimą. Reikalas rimtas ii’ 
sudėtingas. Tautiečiai vienas kitą ragina 
ir prašo neatsisakyti aptarti lietuviškus 
kultūrinius reikalus. Tačiau priš eidami 

I derasi, kad nebūtų statomi Kandidatais 
i į valdybą. Pagaliau iš poros raksiančių 
: Melbourne lietuvių susirinkiman atėjo 
apie dvidešimts, lokiai padėčiai esant 
našus darnas yra sunkus. Kitas pav. Bir 
želio' 14 d. sukakties minėjimas. Sale pil
na žmonių, jaučiamas susikaupimas, va
landėlę gyvename mūsų tautos skausmu. 
Po minėjimo paskelbiama, kad bus pas
kelbti valdybos rinkimai. Ir kas atsitin
ka - tik saujelė iš didelio Dūrio. inci nu
žudytųjų kraujas, nei kalinamų tautie- 

;čių lūkesčiai, nei gimtosios žemės sveti
mųjų niokiojimas nesukėlė tautiečiouse 

J jausmus jungtis aktyvesnėn kovon. Kai 
■kam buvo nepatogu aIi’/.i dėl žmonių a- 
Įkių išeiti nutarė pasilikti. Iš jų gal ne 
vienas pasakys - spekuliuoju svetimomis 

i sąžinėmis. Bet iš aštuoniolikos pasiūly
tų kandidatų sutiko kandidatuoti tiktai 
trys. Nedaug betrūko, kad senąjai valdy 
bai vėl būtų tekę kandidatuoti. Padėtį iš
gelbėjo moterys. Netrukus teko pasvei
kinti nają valdybą, kurią sudaro trfs mo 
terys ir du vyrai. Melbuorno lietuvių 
visuomenė tiki, kad naujoji valdyba sa
vo siekimams ir darbams {vykdyti pasis
tatė motto: ...„ir šviesa ir >sa mūs žing
snius telydi,,. Mes bendruomenės nariai 
linkime, kad ir: „tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse.,, J. RIMAS.

IS AMERIKOS PREZI
DENTU GYVENIMO

Prez. Thomas Jefferson visus domino 
€ i apsukrumu bei plačiu proiesunu 

pasiruošimu. Jis ir geras sodininkas, 
juristas, politikas, diplomatas, 'parla-, 
men taras, architektas, filosofas, muzi- 
kas-mėgėjas, archeologas, geologas, bo
tanikas, etnologas, ekonomistas, astro
nomas, meteorologas, kalbininkas; daili
ninkas ir dar gėlėtą profesinių pasiruo
šimu galima būtų išvardinti. Lietuviškas 
posakis — devyni amatai, dešimtas — 
badas”, šiuo atveju, regis netiktu. . . .

Vienas iš buvusiųjų prezidentų, Am 
drew Jackson, yra nušovęs žmogiį. Tai 
atsitiko 1806 m. dvikovos metu. Prie
šininkas, dvidešimt septynerių metų 
Nash vii les juristas Karolis Dicknson, 
kažkurio ten būdu žodžiais buvo įžeidęs 
Jacksono žmoną ir Jacksonui iššaukus 
jaunuolį dvikovon, nors pirmasis šūvis 
kliudė patį iššaukėją, bet ir sužeistas 
Jackson dar sugebėjo paleisti mirtiną 
šūvį į Dickinsono krūtinę.

William Henry Harrison, išbuvo tik 
viena mėnesį sostinėje: tuoj po išrinki
mo susirgo ir lygiai po mėnesio mirė. 
Po jo — John Tyler. Vieno iš prezi
dentų, Andrew Jackson, t.vai buvo gimė 
Airijoje, šiaip visi kiti prezidentai ir 
jų šeimos buvo jau seni Naujojo žemy
no gyventojai.

Ne visi prezidentai, buvo vedę ir turėjo 
šeimas. Trys jų buvo viengungiai — 
James Buchanan, Samuel J. Tlden ir 
Grover Cleveland.

Savo metu Amerikoje buvo vergija. 
Net astuoni prezidentai turėjo savo nuo
savus vergus, tai — George Washington, 
Thomas Jefferson, James Madison, 
Monroe, Andrew Jackson, John Tyler, 
James K. Polk ir Zachary Taylor.

Dauguma JAV prezidentų buvo teisi
ninkai, net dvidešimt trys iš pirmųjų 32. 
Trys — Theodore Roosevelt, Warren G. 
Hard ng ir Harry S. Truman, nors ir 
studijavo teisę, bet niekad gyvenime 
nepraktikavo. Baigiant šią santrauką, 
galima pridėti maža smulkmena, tai, kad 
tik du prezidentai buvo kairiarankiai, 
tai Jamees A. Garfield ir dabartinis H. 
S. Truman. Nors šiaip amerikiečių 
įstaigose matome ypatingai daug kai
riarankių tarnautojų. , 
TARPTAUTINE LAKU'NU

KALBA
Norėdama pašalinti tarptautiniame 

oro susisiekime pasitaikančius sunku
mus, Tarptautinė Civilinio Oro susisie
kimo Sąjunga pradėjo iš įvairių kraštų 
vartojamų skirtingų “la kūnų kalbų” 
sudalyti vieną bendrą, kuri būtų varto
jama visuose sąjungai priklausančiuose 
kraštuose, šios naujos tarptautinės kal
bos pagrindu imama anglų kalba ir pa
renkami daugiausia romanų kalbų kil
mės žodžiai. Anglų kalba buvo paimta 
pagrindu atsižvelgiant į tai, kad angliš
kai kak ančių žmonių daugiausia oro 
susisiekimu naudojasi ir dauguma tarp
tautinio orinio susisiekimo personalo taip 
pat moka anglų kalbą. Be to, daugelis 
kraštų yra priėję išvados, kad, imant 
anglų kalbą pagrindu, mažiausia.reikės 
daryti dabar apyvartoje esančiuose ra-

Žemes Svoris
Apskaičiuojama, kad žemė sveria apie 

6 sekstilionus tonų, neskaitant atmos
feros. " «

Danijoje archeologai aptiko 2000 metų 
senumo neblogai išsilaikiusį lavoną. Da
bar ruošiamasi jį ištirti, kad nustatyti 
kaip
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The Declaration of Liberation
. THE DECLARATION of Liberation was signed at Independence Hall, inPhiladelphia, where the American Declaration of 

Independence was signed 175 years earlier.
The historic document was signed by 200 exilees, representatives of ten nations enslaved behind the Iron Curtain.

FOREWORD
For the ninety - odd milion 

people of the ten Iron Curtain 
countries of Eastern Europe,•the 
Kremlin has a very positive pro
gram. That program is to destroy 
all traces of the free and demo
cratic way of life.

The Bolsheviks are systematic
ally liquidating all leadership 
which might constitute the slight
est threat to party policy. Educa

C. D. JACKSON, 
Presi dent.

National Committee for a Free Europe.

DECLARATION OF THE AIMS 
AND PRINCIPLES OF LIBERA
TION OF THE CENTRAL AND 

EASTERN EUROPEAN 
PEOPLES

I
Whereas

The peace ardently desired by 
the peoples of the whole world 
requires conditions or order and 
justice;

These times of great trouble will 
persist in the world so long as 
peoples aspiring to liberty are 
kept in isolation from the Free 
World and in slavery;

This trouble prevails particu
larly in Europe where the peoples, 
brutally separated from each other 
by an arbitrary will, see the an
cient ties, both spiritual and mate
rial, ties formed by history and a 
common civilization, severed be
tween them;

This division in Europe keeps 
the West in a continual state of 
insecurity and weakneess, depriv
ing the. countries that are still 
free of conditions indispensable to 
well-being and to the re-establish
ment of strength;

This division isolates the coun
tries of Eastern Europe and, des
pite their aspirations and natural 
tendencies, confines them against 
their will in the sphere subjected 
to Soviet Communism;
Whereas

The isolation of an entire part 
of Europe can be maintained only 
by constraint and terror exercised 
equally against nations and indi
viduals; , .

The nations held prisoners in an 
enemy camp are arrayed against 
the West as the advance guard of 
the new aggression which is being 
prepared;

Individuals, tortured in mind 
and in body, must suffer an un
natural warping of their spirit by 
a despotic rule, or perish;

In the domain of fact,- the com
munist experiment is doomed to 
failure; the economy of a country 
subjected to incessant leviees, cut 
off from its markets and its 
natural outlets moves towards 
catastrophe; the social order suc
cumbs under a dictatorship which 
abolishes liberty of thought, crea- 
tiveneess, research, and enterprise, 
deprives the peasant of his land, 
the worker of the product of his 
labor, separates the child from the 
customs, the faith, education and 
patriotic inspiration of his parents, 
and deniees to an entire category 
of citizens the right of life;

In the domain of the spirit, the 
pitiless struggle of Communism 
against Man leads to the debase
ment of the human being; in spite 
of theh heroic resistance of our 
martyrs, to whom we render a tri
bute of deep emotion, our most 
precious heritage and our highest 
alues, the very groundwork of our 
civilization, must suffer outrage 
and violence from a hostile men
tality; in the systematic spreading 
of iporal confusion, with no dis
tinction between good and evil, the 
only law is an immense and brazen 
falsehood;

Under cover of a treacherous 
system of thought, designed to

tion, radio, newspapers, labor’; 
unions ... all are carefully con
trolled instruments for reshaping 
human beings to conform to the 
Moscow pattern.

Against this Soviet despotism 
the Free World must offer an op
posing program which is human, 
practical, truly democratic and 
empowered by the strength and 
conviction of free peoples.

gain command of the mass mind 
but incapable of fulfilling its pro
mises, obscure forces are at work, 
hostile to the entire world, whose 
only aim is to exercise absolute 
and limitleses power; the exercise 
of this power becomes an end in 
itself, with the world as its vic
tim; and the unlawful occupation 
of the Eastern European countires 
is the starting point for new con
quests ;

II
Whereas moreover

The dangerous process of disin
tegration which threatens to ex
tend over all Europe cannot be 
checked without restoring a rule 
of liberty to the countries in the 
East; and these countries are 
worthy of such a rule, having 
fought through centuries on the 
front lines of Europe to win free
dom for themselves and for the 
contineent;

The word liberty has gained 
heightened meaning and new 
value throught the sufferings en
dured by these countries, sustain- 
irtg their peoples in hope of the 
deliverance for which they long 
with all their hearts;
And whereas

Such a deliverance calls for a 
great effort of constructive organ
ization fired by a creative urge;

This effort must aim at the 
liberation of Man as well as na
tions ;

The liberation of Man must res
tore his natural rights—funda
ment^ inalienable, not to be pro
scribed, but protected in their very 
finality against the abuses of 
power and the interference of 
public authority;

This liberation, consecrated by 
legal guaranties of a national and 
international order, must deliver 
Man from the fear that has per
meated his being and give back his 
indispensable sense of physical 
and spiritual security; the free
dom thus assured must be the 
essential element in the formation 
of States and of those ties which 
are destined to draw more and 
more closely together the Com
monwealth of Man;

The freeing of the nations must 
put an end to unlawful dominion 
by any alien power acting through 
the intermediary of servile govern
ment imposed and maintained by 
violence;

It must restore to the people 
their righth of adopting freely the 
laws and institutions of their 
choice, so that the just power of 
governments shall derive from the 
consent of the governed;

Further, it must provide means 
for remedying aas promptly as 
possible the social ills produced by 
Communist rule, which has created 
a much sharper social division than 
existed before between ruled and 
rulers: between the mass of half
starving and downtroddene people 
and a small upper ruling group, 
politically and economically privi
leged and self-perpetuating, which 
wields power of life and death un
restrained by any civil or moral 
law; this deadly distinction must 
be abolished.

Ill
And whereas finally

Continents, like men, are related 
to each other, and in the sense of 
the words spoken by the great 
American, Abraham Lincoln, 
whose memory we honor at this 
time, the world cannot live half 
free and half slave;

The principles wriitten into the 
Aalantic Charter could assure 
peace to the world under condi
tions of order and freedom; the 
present crisis results from the fact 
that certain of these principles 
hae been abandoned; to cope with 
this crisis, and with the grave dis
order provoked by the division of 
the world, there is no better way 
than to return to these principlees 
and to restore to the Charter its 
original authority; in order to 
bring about this restoration it is 
necessary to possess a definite 
program and real strength;

The people of the United States 
of America, conscious of the mis
sion before them, have eresolutely 
given leadership to the free world 
in order to create, through new 
efforts and sacrifices, the prepon
derant strength able to assure a 
just and durable peace;

The Free World is the bearer of 
a political idea which it must share 
with all people eager to rally in a 
great and just Cause; it is now 
f rothe United States of America, 
the nation which marches at the 
head of the line, to speak the 
word; ere where the representa
tives of the people, in a time of 
revolution against autocracy and 
in touch with the most enlightened 
minds of the western world, once 
gathered to inspire the Constitu
tion of a free people, and where 
the wisdom of a free people with 
authority gained from glorious ex
perience can restore to the world, 
in a time more infinitely troubled, 
the belief in liberty;

IV
Now therefore we

Exiles from Albania, Bulgaria, 
Czechoslovakia; Estonia, Hungary, 
Latvia, Lithuania, Poland, Ru
mania, Yugoslavia loyally uniter 
and single in thought, dedicated 
by the profound sufferings and 
the high aspirations of our native 
lands;

Faithful to the example of pre
centuries, have forged, in exile but 
in contact with the free world, the 
framework of the institutions, the 
laws, the liberties of their coun
tries,

Wish to send from the greaat 
Republic of the United States of 
America, where we have the good 
fortune to see the forces of free
dom assembling, a message of con
fidence to our far-awajj peoples;

And to proclaim solemnly to
gether the Principles and Aims of 
Liberation:
1 All men and all nations are en

dowed by their Creator with an 
inalienable right to liberty. The 
cause of freedom is, like the 
cause of peace, one and indivis
ible. The suppression of free
dom in one part of the world 
endangers the freedom of all 
nations and of all men.

2 The principles of la wand liberty 
embodied in the Atlantic Charter 
offer solid foundations for a just 
peace in our time. Therefore, 
as an earnest of the determina
tion in the Free World to replace 
lawlessness and tyranny now 
rampant, with liberty under law, 
there must be a return to the 
principles of the Charter.

3 The world can have no peace so 
long as no real peace reigns in 
Europe. This cannot be achieved 
so long'as that continent is sun
dered in two. The Iron Curtain 
dividees Europe into halves 
which are vitally necessary to 
each other. In the Eastern half

a ruling group irresponsible to 
the will of its own people is forg- 
ig powerful arms for an aggres
sive war. Liberation of Central 

decessors who, in the course of 
and Eastern Europe is therefore 
a condition essential to the 
establishment of international 
democratic order, justice and 
lasting peace. HaHving been 
violated by the same Soviet 
Communist aggressor, the Free
dom and Independence of our 
.peoplese deserve to be defended 
with the same determination as 
that with which the United 
Nations are defending the free
dom an dindependence of the 
Korean people.

4 The Great Powers cannot ach
ieve their purpose of safeguard
ing Western Europe if they base 
their endeavours upon a recog
nition, even implied, of the pre
sent enslavement of Central and 
Eastern Europe.
Let the Free World give to tht 
appressed peoples of Eastern 
and Central Europe, at every 
possible opportunity, assurance 
that its purpose eis to bring the 
principles of the Atlantic Char
ter into effect in their unhappy 
lands. It is for the Free World 
to demand that all further de
portations from our countries 
cease, that prisoners of war and 
persons deported from their 
homese be repatriated immedi
ately, that all Soviet troops and 
foreign police units be with
drawn, and that all political 
prisoners wherever they are held 
be set free. The deliberate des
truction of the best in our na
tions, steadily pursued, must be 
stopped. The first goal is the 
establishment of democratic 
governments and the holding of 
free elections under effective 
international supervision.

5 All our peoples, from the Baltic 
to the Black and Adriatic Seas, 
from the Iron Curtain into the 
heart of the Russian lands,1 
anxiously await action that 
would herald their approaching 
liberation. They are confident 
that the spiritual and material 
forces gathering under the 
leadership of the United States 
FFreedom and Justice.
Despite its impressive military 
might, the ruthless Power con
fronting the Free World is 
undermined by hatred and latent 
revolt amortg the peoplees it 
oppresses. Their contribution 
to the fight for freedom can 
lead to decisive results only if 
it is related to positive and 
determined action by the Free 
World.

6 The peoples of Central and 
Eastern Europe are firmly re
soled, upon their liberation, to 
join the community of free na
tions and to establish govern
ment of the people by the people 
and for the people.
The right of habeas corpus, as 
well as freedom of religion, 
freedom of research and artistic 
creation, freedom of opinion and 
of information, freedom of 
assembly, among other essential 
freedoms and fundamental poli
tical and social rights, shall be 
assured.

No one shall be barred from 
education because of national 
origin, religious or political be
lief, or social and economic cir
cumstances. Parents shall have 
the right to send children to such 
schools as they may establish or 
choose. There shall be special 
care for the oncoming genera
tion of the young who have a 
right to the widest opportunities 
to use their enthusiasm and 
capacity in building a better 

new order of society.
The machine of mutual exter
mination shall no longer roll 
through our countriees. Crimes 
against humanity shall be dealt 
with through the regular pro- 
deefinite acts. Eastern Euro
pean democracy cannot be re
vived trough vengeance. “Thou 
shalt not kill” is the basic com
mandment for us.

Z The movement of ideas and per- I 
sons, goods and services shall be 
free. Individual initiative shall 
be stimulated. Choice between 
private and public enterprise . 
should bee determined on the 
basis of merit; those methods 
which can produce better re
sults, both for consumers and 1 
workers, should have preference. H 
There shall be no more Iron ,1 
Curtains. Our countriees shall , 
again be integrated into the 
world economy and be able to 
raise their standard of living I 
and add their contribution to 
general welfare.

8 The land shall be owned by the I 
peasant as his private property | 
in accordance with the desire of I 
the whole peasantry, which’ | 
forms a major part of our popu
lations and the backbone of our 
nations.
Co-operatives and other forms | 
of association voluntarily en
tered into by the peasants for ’ 
economic ends shall be free from 
goveernment interference. Ad
vanced scientific methods and , 
modern implements will help to 
raise the standard of living of | 
the rural and urban populations. [

9 The workers, manual and intel- I 
lectual, shall be protected I 
against exploitation whether by 
private or by public enterprise !| 
and shall be free from the fet- | 
ters of arbitrary and competitive J 
forced standards in work as 
from repressive labor laws. They M 
shall be free to choose their em- į 
ployment and the places where 
they wish to live and work. Free 
and independent trade unions 
and organizations shall be the 
guardians of workers’ rights and 
interests. There shall be res
ponsibility on the part of the * 
public authorities and private i| 
administrators that technology- | 
cal and scientific resources be . 
employed to increase output and I 
of America are capable of ' 
establishing a peace based on 
improve levels of living. The 
workers shall be entitled to a just I 
share in the profits earned by 
their industriese. Before the 
interest of the machine comes 
the interest of Man.

10 The peoples of Central and g 
Eastern Europe are eager to I 
take their natural place in the 
great movement of free peoples I 
towards better relationship and-I 
closer union. They are desirous I 
of establishing among them
selves strong ties of a federal ■ 
character and of joining in the L 
formation of a United Europe. I 
Such a fraternal federation must ■ 
prize and respect the distinctive L 
values of each nation, for the |

common good of our European ' 
civilization and for the cultural J 
heritage of mankind throughout į 
the world.
Our belief in the need of close g 

and loyal co-operation has 
prompted us to come forward with g 
this joint declaration. We pledge I 
ourselves to remain faithful to 
this belief after liberation.

In this great country, where the I 
idea of liberty is so closely bound 
to that of union, we pray God to | 
give us the strength we need to i 
bring to a successful outcome the jl 
fight for .'freedom and the union f 
of our nations.
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Liudu rad i ubL

ĮSPŪDINGAS BIRŽELIO J 
ĮVYKIU MINĖJIMAS SYD

NEJUJE į
S. m. birželio mėn. 14d. 12 vai. daly- j 

vaujant Baltų Tautų Vadovybei, visuo
menei, estų chorui bei australų laikraš- . 
čių reporteriams, uždėtas bendras Pabal j 
tijo Tautų vainikas prie žuvusių karit 
paminklo Martin PI. Vakariniuose Syd- j 
ney laikraščiuose tilpo padėto vainiko t 
nuotraukos su atatinkamais straipsniais . 
kad trys Pabaltijo tautos mini savo Tau . 
tų genocidą: išvežtus, žuvusius ir depor
tuotus tautiečius tėvynėje. Vakare, šeš
tadienį, birželio 14 d. miesto centre.erd- 
vioje Assambly Hali salėje, kur buvo su
sirinkę apie 1300 asmenų, įvyko bendras 
estų, latvių ir lietuvių koncertas - minė- 

, jimas. (Koncerto programa buvo jau mi 
nėta praėjusiame numeryje). Birželio 
15d. lietuviai minėjo atskirai. Ta proga 
Camperdown parapijos bažnyčioje kun. 
BUTKUS atlaikė iškilmingas pamaldas 
o pats minėjimas buvo pradėtas parapi
jos salėje Sydney Apylinkės Vald.Pirm. 
S. PACES A, tardamas tai dienai pritai
kintą žodį. Žuvusieji ir mirusieji bei iš
vestieji pagerbti tylos minute atsistoji
mu ir sugiedota „Marija, Marija...,, Po 
to buvo pateikta rezoliucija Australijos 
ministeriui pirm. MENZIUI, kuriai su
sirinkimas pritarė. Jos tekstas: „Mes 
tikime, kad Australijos Vyriausybė ir 

,tauta, visada kovojusi ir kovojanti dėl 
laisvės ii* demokratijos principų, dėl tau
tų apsisprendimo teisės, negali nerea
guoti ir dėl Lietuvių Tautos pavergimo, 
Lietuvos Valstybės inkorporacijos, kurią 
yra įvykdžiusi Sovietų Rusija 1941 m., 
klasta ir smurtu užgrobusi mūsų žemę 
ir užgniaužusi Lietuvos valstybinį suve
renumą. Mes labai aukštai vertinam* ir 
būsime dėkingi už kiekvieną Jūsų žodi 
parlamenti mūsų žudomos ir naikinamos 
tautus ko v i dėl laisvės i_- nepriklauso
mybės tarptautiniame forume. Vėliau 
dr. MAURAGIS savo paskaitoje pla
čiai paminėjo ir nušvietė raudonųjų siau 
tėjimą Lietuvoje. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. Pažymėtina, kad sekma
dieni, birželio mėn.15 d. ryte nuo7,45 li
gi vakaro 8,00 vai. ir vakare nuo 5.15 li
gi 5.30 vai. per radijo stotį 2BL ir kitas 
žymesnes stotis buvo transliuojama ta 
proga pritaikinta Baltų tautų plokštelių 
muzika. K.
PABALTIJO TAUTU KO

MITETO ATSISAUKIMAS
Neseniai Sydnėjuje buvo įkurtas Pa

baltijo Tautų Komitetas, kuris pasisky
rė sau uždaviniu aktyvinti pabėgėlių 
veikimą iš trijų Pabaltijo valstybių ir 
ugdyti tarpusavio bendradarbiavimą.

Vienas iš bendros veiklos įvykių pažy
mėtinas įspūdingas Birželio mėn. 14 ir 
15 d. viešas paminėjimas akvaizdoje vie
tinių žmonių tų įvykių ir teroro, kurį ne
ša trys Pabaltijo valstybės ir jų žmones.

Daugiau ar mažiau panašus istorinis 
likimas, kančia ir panašūs inreresai bei 
tikslai dabartinėse sąlygose ir akyvaizdo 
je ateities, turėtų duoti tvirtą pagrindą 
bendrai veiklai ir tikslui.. Toje pačioje 
dvasioje dirbdami bendrą darbą, galime 
daugiau padaryti negu paskirai. Vieno
das likimas, meilė laisvei, panašus kultu 
rinis lygis, pasirinkimas demokratinio 
gyvenimo būdo yra pagrindas ant kurio 
būdami galime vesti bendrą dabarties ko 
vą.

Mes žiniome, kad mažų tautų reikšmė 
žmonijos kultūros istorijoje yra labai di
delė. Mažos darbščios Pabaltijo tautos 
šiaurinėje Europoje turtingą kultūrinį 
ir materialinį lobį ligi pagaliau jis ir jų 
mažos gražios salys buvo barbariškai o- 
kupuotos dabartinio priešo. Llake 15 m. 
mes turėjome milžiniškų aukų ir išgyve
nome karčią patirtį, tačiau mes iš to ir

dr. nt oinixvu iniuvoti. xer iu „
pasižadėta susilaikyti nuo pasilinksmi-| J5. □ , 
nimu bei nramoeu. Arodo. kad tik vieni'

renius na. xx - X4, pradžia b vai. vaK. 
Valdyba.

PRANEŠIMAS
S. m. liepos mėn. 20 d. (sekmadienį) 

tuojau po pamaldų, Camperdown para
pijos salėje rengiamas S. Dariaus ir S. 
Girėno tragiško žuvimo minėjimas. Bus 
tuo reikalu paskaita. Prašome tautiečius 
kuo skaitlingiausia dalyvauti.

A.L.B. Sydney Apylinkės Valdyba.
PRANEŠIMAS

S. m. lieposWnen. 13 d. tuojau po pa- 
..r.ldų, Camperdovvn parapijos salėje

je. Kada viskas buvo numatyta užėjo 
lietus ir pati procesija buvo atidėta se
kančiam sekmadieniui. Tačiau birželio 
15 d. kun. Balčiūnu* atlaikė iškilmingas 
pamaldas ir pasakė atatinkamą dienos 
rimčiai pamokslą. Ta pačia proga Bris- 
banės lietuviai skautai turėjo iškilmin
ga sueigą, kurios metu skautai pasižadė
jo nešioti DEVYNIŲ DIENU GEDU
LĄ UZ ŽUVUSIUS IR VARGSTAN
ČIUS BROLIUS IR SESES TĖVYNĖ
JE IR SIBIRO TAIGOSE. Per t$ laiką

nimų bei pramogų. Arodo, kad tik vieni . . .- .~4---.Brisbanės* skautei visoje Australijoje j saukiamas AJL.B Sydney Apylinkes na-
. ....... • • •, „ riU »* nmnnmnnem infnrmni'inio aiisirtn-pauare šitokį dėmesio veertą ir kilnų pa- .

siryžimą. Lietuvių tauta niekada nemirs! -------. —-------- “ ---- -----
jeigu ji turi tokių ją giliai mylinčių ii 
pasiryžusių jaunuolių skautų eilėse.. Su
eigos proga atatinkamą skautams žodį 
pasakė besisvečiuojantis paskaut. J. U R 
BONAS. ,B,RISBAN1ETIS„

„AIDAS,, KVIEČIA
Melbourne Lietuvių Choras „AIDAS,, 

garsui sustiprinti, per savo metinį tradi
cinį Dainos Balių susitarus su Melbour
ne juokdarybės ir- satyros žurnalo „Ryk
štė,, kolektyvU'žada perduoti Melburono 
visuomenei smagaus turinio programą, 
kurioje atsispindės mūsų gyvenimo še
šėliai. Programai turinį duos „Rykštės,, 
auksaburniai, o visuomenei perduos cho
ro skambieji balsai. „Rykštės,, meninin
kai išpuoš salę, o choras tikisi duoti ga
rą nuotaiką.

PRANEŠIMAS
A.L.B. Sydney Apylinkės Valdybos nu 

tarimu 1952m.5.18d. nauju Centrinės 
Bibliotekos Vedėju skiriamas p. T. G. 
ROTCKAS. Mieliesiems skaityt*, jams 
dar kartą primename, kad biblioteka 
atidaryta kiekvieną sekmadienį po pa
maldų iki 13,45 vai.

A.L.B. Sydney Apylinkės Vald.
SAMBŪRIO „SVIESA,, 

SYDNEY SKYRIAUS PA
RENGIMAI

Šeštadienį liepos 19 d. coll. V. DONIE 
LOS paskaita: „B. RSSELL IR MO
DERNIOJI ANGLU FILOSOFIJA,, Še
štadienį, rugpiūčio 23 d. literatūros ir 
muzikos vakaras. (Tik nariams ir kvies
tiems svečiams).

Šeštadienį, rugsėjo 27 d. coll. V. J ANA 
VICIAUS paskaita. (Tema bus paskel
bta vėliau).

Šeštadienis, spalio 25 d. coli. J. KALA 
KAUSKO paskaita: „LIETUVIU POLI 
TINES PARTIJOS BEI SROVES IR 
TREMTIS,,

Šeštadienis lapkričio 22 d. paskaita 
(Tema bus paskelbta vėliau)

Šeštadienis gruodžio 13 d. diskusinis 
vakaras, referuoja coli. A. ŠIMKŪNAS

P. PROTAS - Skautų Sąjunga. <
V. Šablevičius - A.L B Sydney skyrius. .

Katalikų Draugija dėl techniškų klū- 1 
čių dar nepaskyrė atstovo, tačiau prane- : 
šė, kad šį reikalą remia ir atstovą pas
kirs. 1

Namų komisija turėjo pirmąjį posėdį j 
22. 6. 52. Jame dalyvavo ir A.L.B. Kraš- . 
to Valdybos pirm. J. VAIČAITIS. Po ii- ; 
gesnio išsikalbėjimo prieita išvados, kad < 
be pinigų namų neįsigysi. Todėl pirmia- . 
usia šituo reikalu ir susirūpinta. Tam 
reikalui nutarta sudaryti juridinį asme
nį „Trustees,, pagrindu, išleisti akcijas 
ir jas išplatinti, prašant bendruomenės 
narius paremti - pirktis akcijas.

Anglijos lietuviai Londone šiuo prin- 3 
cipu eidami įsigijo namus, pareiškė p. J. , 
Vaičaitis ir pažadėjo greitesniu laiku * 
gauti iš ten platesnių paaiškinimų bei į 
akcijoms išleisti taisykles ir patiekti Na , 
mų Komisijai. ‘

Kol akcijos bus atspausdintos ir plati- ‘ 
narnos lygegrečiai bus nagrinėjama na
mams tinkamiausia vietą - rajonas, bei 
studijuojami visi kiti klausimai susiją 
su namų įsigijimu. Būtų gerai, kad ben
druomenės nariai aktyviai dalyvautų 
namų įsigijimą sprendžiant ir pasisaky
tų, pareikštų mintis spaudoje, ypatingai 
dėl vietos - rajono pasirinkimo. Tad vi
si į talką, tik bendromis jėgomis mes 
tikrai pajėgsime ir įkursim lietuvybės 
židinį. D. D.
KARALIAUS MINDAUGO 

INSTITUTAS
195'? metų rugpiūčio mėn. 6 d. posėdy

je Lietuvių Kultūros Fondo Australijos 
Valdybos jos pirmininkui pasiūlius, bu
vo nutarta įsteigti Karaliaus Mindaugo 
Aukštųjų Mokslų Institutą. Jo tikslas 
suburti aplink save Australijoje esan
čius ir kitur laisvėje gyvenančius akade
mikus, o taip pat pagelbėti aukštuosius 
mokslus pradėjusiai eiti lietuvių jaunuo
menei pagilinti studijas. Numatyta bu
vo prisidėti prie kultūrinio lygmens iš- 
laikymo ir sustiprinimo visų lietuvių 
tremtinių ruošiant jiems viešąsias popu
liarinęs paskaitas pirmoje eilėje iŠ lie
tuviškųjų mokslų srities.

Tremties gyvenimo aplinka ir kovos 
už kasdieninę duoną neleido sėkmingai 
vykinti užsimotų Instituto tikslų. Aka
deminė pagalba studentijai nepavyko su 
organizuoti . tad pereita buvo vien prie 
viešųjų paskaitų rengimo ir šioje srity
je dirbama jau antri metai. Knl aplinky
bės neleis yia susilaikyta nuo nuolatinių 
sisten..u.” gų lituanistinių aukštu,o mok
slo kursų vykinimo. Instituto nariai at
liekamu nuo darbo metu dirba mokslinių 
studijų darbą. Pats Institutas veik du 
metu išbuvo be pastovių statutinių rėmų

Dabar jau Institutas turi savo statu
tą ir įgavo pastovią juridinę formą, jam 
atatinkama tvarka nustatytą. Instituto 
pavadinimas yra perredaguotas ir pri
imtas sekantis „KARALIAUS MIN
DAUGO INSTITUTAS,, Instituto tiks
lai įgavo konkretesnes apibrėžąs ir ei
nant jo šun. birželio mėn. 5 d. priimtuo
ju ir jau veikiančiu statuttu str. 1. K.M. 
Instituto tikslas yra a) tirti lietuvių mo
kslą, literatūrą ir kultūrą, b) dirbti au
kštojo mokslo švietimo darbą.

Instituto darbas skirstomas į šias sek
cijas: a) Lietuvos istorijos, b. teisės ir 
socialiniu mokslų, c. laibos ’r literatū
ros ir d. kultūros ir meno. Instituto na
riai laisvai pasiskirsto tarp minėtų sek
cijų ir dirba pasirinktą studijų darbą. 

! Institutas nėra organizacija panaši ben- 
■ druomenės organizacijoms ar ideologi-
• niems bei kultūriniems lietuvių susibūri- 
1 mams. Jam rūpi turėti vie darbui pasi- 
1 ruošiusius, aukštuosius mokslus baigu-
• sius narius, kuriems yra noro savo dar

bu prisidėti prie lietuviškųjų mokslų, li
teratūros ir kultūros studijų ir savo dar 
bo išdavas skleisti tremtinių bendruome-

į ir prijaučiančių informacinis susirin
kimas . Prašome tautiečius kuo skaitlin
giausia dalyvauti.

A.L.B. Sydney Apyl. Vald.
ADM-JOS PRANEŠIMAS
Pranešama gerb. prenumeratorių ir 

interesantų dėmesiui, kad „M.P.t,admi
nistracija dirba darbo dienomis „Min
ties,, patalpose nuo 10 v. ryto ligi2 vai. 
p.p. M.P. Administracija

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

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

Paskaitą skaitys Mažosios Lietuvos 
Veikėjas J. REIZGYS.

LAS SYDNEY SKYRIAUS VAI
DYBA

LIETUVIŠKAS SAVAIT
GALIS

S.m. liepos mėn. 5 d. CAMPERDOWN 
bažnyčios salėje Skautams Remti Komi
tetas ir Sydnėjau Skautų Vietininkija 
rengia

linksma lietuvišką savaitgalį 
ŠOKIU V A K A R A 

įėjimas su aukomis. Turtingas bufetas 
S.R.K.-tetas ir Vietininkija maloniai 
kviečia tautiečius savo apsilankymu pa
remti moraliai ir materialiai skautiškąją 
veiklą.

Skautams Remti Komitetas
DAINOS BALIUS

Liepos mėn. 26 d. 8 vai. vak. Melbour
ne, St. Kilda Leonard Hall Melbourne 
Lietuvių Choras „AIDAS,, ruošia meti
ni - reprezentacinį

DAINOS BALIU
Choro dalyviai ir „Rykštės,, kolektyv

as atidarys šiupinio skrynelę: „.....vai ei
sim, eisim, mes čia nebūsim....,,

Visi kviečiami dalyvauti.
Choras „Aidas,,

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

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

patikrinkite ar jusu auto motoras veikia gerai
JEIGU NE ATVYKITE PAS MUS. MES ATLIEKAME:

Mechanišką patikrinimą ir pataisas 
Asų patikrinimą 
Duco apiprunkštimą
Baterijų pakeitimą - patikrinimą 
Keičiame žiedus
Atliekame kitas pataisas

APDRAUDIMAS IRPUIKUS DARBO ATLIKIMAS YRA MUSU SPECIA
LYBE. ATMINKITE, KAD DARBAS ATLIEKAMAS SPECIALIZUOTU

MECHANIKU, KURIEMS NĖRA joks^darbas per didelis arba per mažas 
Taisomos visokios rūšies mašinos. Atidar/ta sekmadienį Ilga nrak. Europoje.

A, AUSTLA & SON
Kalbame rusiškai ir vokiškai. 25 Macquarie St. Leichardt. Tel. LM 2131 

(Netoli Parramatta Road, prie Westgate, P.O.

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA -
DĖL 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.

daug pasimokėme.
Yra aišku, kad mes nieko negausime1 

veltui ir be pasiruošimo Mes turime pa- 
tys kovoti, kad išpildytunie savo širdiees 
troškimus.

Trečiojo pasaulinio karo akyvaizdoje 
mes turime daug uždavinių. Tas negau
sus skaičius, kuris paspruko iš komuni
zmo vergijos neša didžiąją atsakomybę 
-išaiškinti 2o-to amžiaus gėdą Mūsų pa
tirtis Sovietų Sąjungos okupacijoje yra 
įspėjimas Australijai ir visai žmonijai.

Mes turime daryti visa, kad mūsų ša
lys ir mūsų žmonės vėl būtų laisvi ir sto 
vėtų kaip lygūs šalia kitų kultūringų 
tautų. Sitam tikslui atsiekti mes linkime 
kiekvienam neišsenkančios energijos ir 
Visagalio Dievo palaimos.

Pabaltijo Tautų Jungtinio Komiteto 
Pirmininkas J. KAIS, P. LAIVINS, J.

ŽUKAUSKAS.
LIETUVIŠKU NAMU ĮSI
GIJIMO REIKALU

A.L.B. Krašto Valdyba raštu Nr.150 
iš 29.3.52 pavedė Inžinierių Draugijos 
Valdybai sudaryti Namų įsigijimo bran
duolį, papildant sąstatą po vieną atsto
vą iš didžiųjų organizacijų - Draugijų.

Dabar šią Komisiją sudaro:
J. BISTRICKAS - Menininkų „Aitvaras 
Draugija.
B. D A ŪKUS - Inžinierių Draugija
S. GRINA - L.A.S Sydney Skyrius.
V. MASIOKAS - L.K.S. „Šviesa.. Syd
nėjuje.

nės tarpe. Institutas nėra politinės, filo
sofinės ar religinės sistemos propagan
distas, jam rūpi mokslinė tiesa ir jos 
ieškojimas lietuviškuosius mokslo daly
kus tiriant.

Institutas turi savo vadovybę, kurią 
sudaro direktorius ir sekretorius, o sek
cijos turi savo vedėjus. Instituto vadovy 
bė gali turėti savo įgaliotinius įvairiose 
vietose paskirtus iš narių tarpo. Institu
to nariai1, gali būti aukštuosius mokslus 
baigę lietuviai, o jo korespondentais ins
tituto vadovybės priėmimu, visi kiti as
mens ar institucijos. Materialinai remia 
Institutą asmens ar įstaigos yra jo rė
mėjai. Instituto nariais gali būti asmens 
gyvenantys visuose laisvojo pasaulio 
kraštuose. Instituto vadovybę renka jc« 
nariai savo susirinkime dvejiems me
tams. Šių metų birželio mėn. 5 d. susi
rinkime yra išrinkta nauja vadovybė, ku 
rią sudaro:: P.V. RAULINAITIIS, INS 
TITUTO DIREKTORIUS ir A. VAI
ČAITIS, INSTITUTO SEKRETORIUS 
Instituto susirinkimas numatė kviesti 
naujų narių. Apie tai numatytais kandi
datais susižinos Instituto vadovybė. 
1952.6.23 d. Instituto Direktorius.

OLANDIJOJ susiranda vis daugiau 
lietuvių, ir vis gausėja jų sueigos. Jų 
organizavimu ypač rūpinasi kun. J. Kle
vinis iš Limburgo ir A. Galkus — Am
sterdame. Pamaldų laikyti iš Belgijos 
atvažiuoja lietuvis kunigas. Amster-

I dame kuriama lietuviška biblioteka.

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 pikįiavotos ruginės duonos, rūg

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

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.

Geriausi gėralų ir maisto reikmenų krautuvė kur galima gauti
VYNAI, SPIRITAI, LIKIERIAI, SKANĖSTAI: MAKARONAI, SŪRIAI 

ALYVOS ALIEJUS 
gaunami pas

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

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

Pristatoma mieste ir priemesčiuose, taip pat ir tolimesnėse -užmesčio 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, G.P.O. Sydney.
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