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LIETUVOJE TOKS JAU UŽSIĖMIMAS !
“Newsletter” plačiau paaiškina, i 

ką turi reikšti, kad Sovietų 
aviatoriai bal. 29 d. taip piratiškai 
užpuolė pakeliui į Berlyną prancūzų 
transportinį lėktuvą. Bolševikams tai 
ne pirmiena. 1940 m. birželio 14 d. du 
Sovietų lakūnai panašiu būdu numušė 
Suomių aero b-vei priklausiusį keleivinį 
lėktuvą ‘Kalevą’, kuris, pakilęs iš Talino 
ir normaliu keliu toliau skridęs į Hel
sinkį, bolševikų buvo užpultas, viršum 
Suomių įlankos. Užpuolimas buvo 
užpultas viršum Suomių įlankos. Užpuo
limas buvo aiškiai matyti iš Estijos 
pakrančių įtvirtinimų. Kai tik jo įgula 
su keleiviais paskendo, greit iš vandens 
išniro pora sovietinių povand. laivų, 
kurie surankiojo nespėjusius paskęsti 
bagažo likučius, matyti, rusams turėju
sius nepaprastą svarbą. Vėlesni tyri
nėjimai parodė, kad minimuoju lėktuvu 
buvo gabenamas diplomatinis paštas iš 
Rygos, Maskvos ir kitur į Helsinkį. So

Mitrintiems liūdnuosius birželio^ įvy
kius mūsų tautiečiams įdomu žinoti, 
kokios nuotaikos vyrauja krašte ir ko 
žmonės ten laukia iš lietuvių, gyvenan
čių laisvajame pasaulyje. Eltos ben
dradarbiui teko šnekėti su visa, eile 
vokiečių, grįžusių iš okup. Lietuvos, taip 
pat buvusių mūsų tėvynėje karo belais
vių, kurie, papildydami kitais keliais 
Vakarus pasiekiančias žinias, dar dau
giau paryškina tenykštes žmonių viltis 
ir lūkesčius

Žmonių nuotaikos yra liūdnos. Jie 
tiesiog su ašaromis akyse prašė vyk
stančius į Vakarus, kad ten paskelbtų, 
ypač kur sutikę lietuvių, apie jų kančias 
ir baisų likimą. Išvykstantieji matė, 
kad lietuvių tauta naikinama, lietuviai 
nuolat išvežami, visur — tik rusai ir 
rusai. Kaune lietuviai nedrįsta viešiau 
perdaug drąsiai ir kalbėti. Kaunas — 
rusų pilnas, taip pat Klaipėda, nebent 
Vilnius atrodo ne tiek aziskai rusiškas. 
Katinuose fabrikuose dirba vieni rusai, 
kurie yra veik visi komunistai gauną iš1 
režimo naudos. Lietuvių inteligentija 
visai apskurdo.

Būdinga, kad vokiečiams apsilankius 
pas likusius Lietuvoje vokiečius, tie jų 
nešelpdavo, nors buvo turtingesni už 
lietuvius. Taip buvo ypač Klaipėdos 
krašte. Užtat to neparodė lietuviai: jie 
neatsūmė paramos prašančių. Visai 
kas kita, jei pasirodydavo elgetaudami 
rusai — tuos tuoj išsiųsdavo atgal pas 
“tėvelį Staliną” . . . Apie lietuvius visi 
sutiki vokiečiai atsiliepia labai gerai 
Lietuviai net ir d'.bar esą tokie dievo
baimingi, kaip niekados kitur tokių jie 
nėra matę. Nors ne vienas iš jų yra 
evangelikas bet tvirtina, kad lietuviai 
labai įspūdingai meldžiasi į Mariją ir 
gieda “Marija Marija”. Vokiečiai savo 
artimųjų galėjo ieškoti per vad. Such- 

• dienst. Repatriacija buvo privaloma. 
registravo milicijoje. Išdavė “spravką” 
su nuotrauka. Iš visų keliavusių per I 
Įsrutį viską atėmė, pinigus ii' dokumen
tus. Tačiau dalis vokiečių pasiliko ir 
Lietuvoje, būtent tie, kurie nebuvo pas
tebėti kaip vokiečiai ■ buvo gerai išmokę 
lietuviškai ir Vokietijoj neturėjo arti
mųjų. Su vokiečiais į Vakarus mėgino 
pasprukti ir vienas kitas lietuvis, bet 
nesėkmingai. Vilniuje grąžinamieji buvo 
filmuojami. Dalį jų vežė per Lenkiją, 
kur juos saugojo taip pat lenkų sargy
biniai, dalį net pfer Varšuvą. Lietuvoj 
turėjo pasirašyti net kelis protokolus, 
jog kalbės apie Sovietų Rusiją gerai. 
Visų pasiekusių Vakarus tikinimu 
krašte likę mūsų tautiečiai ypač daug iš 
Amerikos lietuvių, iš kurių laukia, kad 
jie su savo vadovybe padarys visa kas 
galima, jų sunkiam likimui palengvinti.

Areštai Lietuvoje — kasdieninis rei
škinys už vogimus baudžiama 10-15 
metų, bet už žmogaus nužudymą pap
rastai tenka 3-5. Ypač daug areštuo
jama dėl politinių priežasčių.

Trėmimai iki 1949 m. vykdavo regu
liariai kas pavasarį ir rudenį, bet 1950 
m. susitrukdė, žmonės kalbėjo — esą, 
dėl gautos trėmimų reikalu iš JAV 
notos. Todėl dabar tremiami jau rafi
nuočiau — pagal “darbo ieškančių 
sąrašus” ir “savanoriškai”. Paskutinis 
didesnis trėmimas buvo 1951 m. spalio 
8-10 d. Gyventojai per tas dienas laiko 
pasiruošę lagaminus ii- eina gulti apsi
vilkę; taip daro ir rusai, nes ir tų 
patenka į siunčiamųjų sąrašus. Tremia 
daugiausia ūkininkus ir šiaip “buržu
jus”, o ypač kunigus. Netenka abejoti, 
kad visi tremtiniai būtų buvę ištremti. 
Tokiam Dargaičių kaime, 3 km, už 
Telšių, į Sibirą ištremti visi gyventojai. 
Tokių pavyzdžių yra apsčiai. Pa
vyzdžių, vieno brolis yra emigravęs į 
JAV — ir tai prisidėjo prie jo ištrė
mimo. Jei kas eina į “stribus’, tų 

suimtas gimines žada paleisti. Vyr. 
NKVD įstaiga yra Vilkavišky. Ir tarp 
vokiečių buvo šnipų, kurie viską prane
šinėjo NKVD.

Amerikos Balsas geriausiai girdimas 
Lietuvoje, tarp 18-19 vai. jos laiku. 
Dabar jis trukdomas spec, trukdytuvais, 
nors amerikiečiai jau išrado priemonių, 
kaip tų trukdymų galima išvengti. Kar
tais ir vokiečiai būdavo pakviečiami 
paklausyti iš Londono vokiškai prane
šimų ir juos išversti lietuviškai. Apara
tai Klaipėdoj ofic. registruojami radijo 
mazge, ir už juos pusei metų mokama 
18 rublių. AB transliacijos lietuvių k. 
seniau būdavo duodamos 2.05 vai. ryto 

—labai nepatogiu laiku. Dabar geriau
siai girdėti 16 vai., nors ir smarkiai truk
doma. Trukdymai netokie žymūs 
vakare. Geriausiai būtų klausytis 22-24 
vai. vakaro ir 8-12 iš ryto. Transliacijų 
žmonės pageidauja dažniau, šiaip gat
vėse yra įtaisyti dideli i radijo garsin
tuvai — ir norėdamas nenorėdamas turi 
visą dieną jų klausytis.

Komunistinimui ir rusinimui per 
kalbą stiprinti nuo š.m. pradžios pradė
tas rusiškai leisti žurnalas “Kalbos 
mokslo klausimai”. Pagal bolševikines 
gaires J. Žiugžda paskelbė straipsnį 
apie lietuvių k. formavimąsi, o net ir

vietams buvo svarbu jį gauti bet kuria 
kaina. Panašiu būdu 1939 m. gruodžio 
10 d., nors ir tebegaiiojant tarp Sov. 
Sąjungos ir atskirų Pabaltijo valstybių 
sudarytam “draugystės ir bendros pagal
bos paktui”, be jokio įspėjimo buvo 
paskandintas Esti; pasienio laivas 
“Kassari”, taip pat sušaudytos gelbsti- 
mosios valtys. Tokį pat piratišką žygį 
bolševikai atliko ir 1950 m., netoli Lie
pojos numušdami JAV lėktuvą. Taigi, 
beginklių lėktuvų ir laivų puolimas įeina 
i sovietinę sistemą. '

KAIP LIETUVIS 
IŠSPROGDINO SOVIETINI

KARO MEDŽIAGOS 
TRANSPORTĄ

Oprechto leidykla Zuriche išleido Eii- 
noros Lipper knygą “11 metų Sovietų 
kalėjimuose ir stovyklose”. Toji užsienio 
komunistė ir medikė, 11 m. išbuvusi 
soviet, prievartos stovyklose, savo knyjoj 
mini ir 45 m. deportuotais į Sibirą. 

PRANEŠIMAI TVIRTINA, KAD ŠITA MUSU TAUTOS RELI
GINE IR TAUTINE ŠVENTOVE PANAIKINTA: STATULOS 
NUVERSTOS, KRYŽIAI NUIMTI. O PATI KATEDRA PAVER

STA BOLŠEVIKU 
toks prof. J. Balčikonis gavo parašyti 
apie mokslininkų nuopelnus lietuvių 
kalbos mokslui’. O bolševikai vis 
rėkia /tat buvo prikišta dar 1949 m. per 
bolševikų partijos 6-jį suvažiavimą/, 
kad nei Lietuvių k. institutas, nei atitin
kamos katedros “visiškai nestudijuoja 
lietuvių revoliucinės spaudos kalbos, 
šių laikų tarybinės tikrovės kalbos. Tą 
pat būtų galima pasakyt ir šiandien”. 
Ta proga Vilniaus un-to fihlogijos 
fakulteto studentai VI. Grinaveckis, L. 
Šopaitytė, D. Nikšaitė, Algis Saba
liauskas ir Vyt. Būda net viešai per 
kom. spaudą pareiškė nuogąstavimų, 
kad “šioj srity per maža daroma”, bū
tent — “iki šiol net nekalbama apie lie
tuvių literatūrinės k. istorijos rašymą, 
labai maža nagrinėjama naujai išlei
džiamų liet, taryb. rašytojų kūrinių 
kalba, marksizmo - leninizmo klasikų, 
mokslinės ir grožinės literatūros ver
timų, visai nieko nekalbama apie poezi
jos kurinių kalbą, per maža tyrinėjamos 
ir lietuvių k. tarmės”. Tad kom. žur
nalai “Pergalė”, “švyturys”, “Jaunimo 
gretos’, “Literatūra ir menas” skati
namai kad “imtųsi rimčiau ir giliau 
nagrinėti šį svarbų klausimą”. Ir kam 
jiems nagrinėti lietuvių k., jei visiems 
“tikriesiems marksistams - leninstams” 
visų “kalbų kalba” yra Stalino kalba, o 
lietuviij — tik “šunų kalba”? Tiesa, 
lietuviai dar mėgina ką galėdami ginti, 
bet . . . bet ... vis tiek Vilniuj ba
landžio pabaigoj buvo sušaukta “leksi- 
kologijos lėksi kografijos ir terminolo
gijos klausimais” Lietuvių k. instituto 
suorganizuota konferen.cija, kur reika
lingus pranešmus padarė bolševikiniai 

Muravjovo planų vykdytojai, būtent: B. 
Serebrenikovas — apie “Pagrindinius 
žodyninio fondo vystymosi klausimus” 
/kad tat išsyk neatrodytų taip baisiai, 
tad dėl akių buvo paskelbta, jog “rem
tasi baltų kalbų medžiaga”/, B. Gor- 
nungas — apie “Lyginamąjį — istorinį 
metodą marksistinėj kalbotyros siste
moj’1’, o S. Ožegovas — “Vienatomio 
aiškinamojo žodyno sudarymo princi
pus”, be to, Sov. Sąjungos Mokslu Aka
demijos narys — koresp. prof. E". Bar- 
chudarovas aiškino naujus “Dabartinės 
rusų literatūros kalbos žodyno” suda
rymo principus. Susirinkusieji tik dėl 
viso ko, nes buvo “svečių iš Maskvos 
Rygos”, išklausė J. Balčikonio ir Lie-

SOKrtJ SALE. . . .
AMERIKIEČIU ORO 

PAJĖGOS
Trumano pareiškimu Missouri valsty

bės karo veteranams kaip pažymi švei
carų “Die Tat”, JAV šiuo metu turi 
“aktyvioj tarnyboj 15.000 karo lėktuvų, 
bet ne 6.000, kaip tvirtina senat. Taftas”. 
Kiekvienu metu laikomi žygiui paruošti 
1 mil. aviacijos personalo, kuris nuolat 
didinamas. Po poros metų aviacijos 
grupių skaičius iš 91 bus padidintas iki 
143. Naujausio tipo amerikiečių šar
vuočių kas mėnuo išleidžiama po 300. 
Netrukus pasirodys “nuostabių ginklų 
ir karo laivyne”. Gerai informuoto 
vokiečių “Reinischer Merkur” žiniomis, 
Sovietams ypač stinga tinkamo ir gerai 
paruošto aviacijos personalo.

KITI APIE MASKVOS 
TIKYBŲ KONFERENCIJA

Vokiečių evangelikų ‘Christ und Welt’ 
Nr. 22-52, komentuodamas bolševikų 
“Pravdoj” paskelbtus “dokumentus”, kas 
dalyvavo 27 SSSR bažnyčių “konferen
cijoj” Maskvoj, cituoja jų vardu pas
kelbtą į Staliną atsišaukimą, kur nė 
karto neminimas Dievas, ir pažymi, kad 
konferencijoj iš katalikų paskelbta daly
vavus latvių vysk. Strodę iš Rygos ir 
kan. J. Stankevičių iš Kauno. Iš 
užsienio svečių tepasi rodę tik Suomijos 
pravoslavų b-čios 1 atstovas, reformatų 
pastorius Hugo van'Dalen iš Olandijos, 
evangelikų past. E. Kokas iš Austrijos, 
A. Johanzenas iš Danijos ir 1 senkata- 
likių astovas iš Austrijos (prof. Fr. 
Bareis. Anot laikraščio, jau atsišaukimo 
tekstas viską pasakoja nereikia jokių 
komentarų. . . .

Prancūzų “L’Observateur Catholique” 
įsidėjo buv. Petrapilio un-to profė I. V. 
Puzinos straipsni apie bolševimą ir 
religiją, duodantį dokumentais pagrįstą 
vaizdą, kaip gyvuoja sąžinės laisvė vad. 
“liaudies demografijose”. Jame taip pat 
duota trumpa Lietuvos relig. gyvenimo 
santrauka, pažymint, kas iš to katalikų 
krašto faktiškai bėra likę ligi šiol.
tuvių k. instituto žodyno redakcijos 
vedėjos B. Voslytės pranešimų apie lie
tuvių k. žodyno sudarymo principus. 
Taip pat išklausyta latvių prof. J. 
Endbelyno atsiųstų pastabų dėl lietuvių 
k. žodyno redagavmo.

19yU ir 45 m. deportuoti į Sibirą. 
Daugumas deportuotųjų dirbo Kolymos 
aukso ir rūdos-kasyklose, kur dėl baisių 
klimatinių ir darbo sėlygų greitai žū
davo. Be vyrų, ten buvo atgabenta ir 
nemaža moterų. 1945 m. į Buchta 
Nachodkos uostą buvo atgabenta daug 
paskirstyti į Kolymos ir kitas stovyklas, 
lietuvių ir latvių, iš kur jie buvo toliau 
Daugumą jų sadarė jaunimas, kuriems 
buvo pritaikytas “garsusis” par. 58 p. 1 
—t.y. už “bendradarbiavimą su priešu 
arba valstybės išdavimą” nuteisti 10 
metų. Tarp jų buvo nemaža vaikų, 
rodos, tarnavusių vokiečių aviacijos 
daliniuose. Dalį sudarė vad. “laisvieji 
darbininkai”, kurie taip pat turėjo gy
venti stovyklose, tik buvo geriau apmo
kami negu priverČ. darbų stovyklose. Iš 
jų buvo sudaryti “specialūs kontingen
tai”, kurių dalis buvo palikta dirbti 
Buchtoj Nachodkej. 1946 m. pavasarį 
NKVD įsakė Buchta Nochodką išvalyti 
nuo “laisvų darbininkų”. Po kiek laiko 
įį ją atvyko Sovietų okeaninis laivas 
“Dalstroi”, turėjęs plaukti į Magadaną. 
Į laivą buvo prikrauta daug sprogsta
mosios medžiagos, reikalingos aukso ih 
rūdos kasykloms, vėliau turėjo būti 
sukrauti ir darbo vergai. Pietų metu 
laivas su sprogstama medžiaga buvo 
išsprogdintas, laimei, į jį dar'nebuvo su
varyti tremtiniai. 5 km spinduliu viskas 
būvo sunaikinta, kiek iš tikrųjų žuvo 
žmonių, nustatyti nebuvo galima. Šį 
išsprogdinimo aktą atliko vienas lietu
vis, dirbęs prie pakrovimo, bet ir jis 
žuvo drauge. Tik tiek žinoma, kad tai 
būta lietuvio darbo, nors kiti teigė jį 
buvus latvį. Po to buvo visi “laisvieji 
darbininkai” suimti ir greičiausiai išsių
st į Kolymą. Pati Lipper, suimta 1937 
m. Maskvoje, galiausiai iš Sibiro grįžo 
į Vokietija 1948 m. vasarą.

SOVIETAI VYKDO 
DALINE MOBILIZACIJA?
“Newsletter from Behind the Iron 

Curtain” Nr. 279-80 skelbia pie naują 
Sovietų vidaus paskolą, kuriai gyvento
jai turi savanoriškai skirti savo 34 
savaičių uždarbį. Prieš porą mėnesių 
Sovietai skelbė 38 bilijonų rublių sumos 
paskolą, bet gegužės mėnesį pasitenkino 
jau tik 30. Žurnalas daro išvadą, kad 
smarkiai sumažėjęs gegužės mėnesį 
aukotojų skaičius. “Newsletter ’ many
mu, Sovietai vykdo dalinę mobilizaciją. 
Tat patvirtina ir gegužės 12 d. padary
tas generolo Ridgeway pareiškimas apie 
Sovietų pasiruošimus Tol. Rytuose ir už 
Korėjos fronto. “Newsletter”, pasirem
damas buv. karo belaisvių pasakojimais, 
praneša, kad prie šiaurės ledjūrio įvai
riose kasyklose, daugiausia vario, dirba 
apie 80.000 pabaltiečių. Tarp jų yra 
daug moterų su vaikais.

TRUMPAI
Australijos ministeris pirm. Menzis 

tročadienio vakare grįžo iš JAV. spau
dai jis pareiškė, kad Australija gaus iš 
JAV paskolos 50 mil. dolerių. Be to bus 
gaunama substidijų apsiginklavimui. Pir 
mininkas atsakinėti į paklausimus atsisa 
kė spaudos atstovams tačiau pareiškė 
tik bendras mintis

Sydnėjuje apsaugojimui nuo nuolati- 
nii] taxi šoferių užpuldinėjimų ir užmu
šimų norima įtaikyti miesto taxi tam 
tikras automatiškas pavojaus sirenas, 
kuri pradėtų šaukti tuo metu, kada šofe
ris būtų užpultas. a

Prancūzų radio praneša, kad Rusija 
atsidėjusi organizuoja Jugoslavijoje ci
vilinį karą, tikslu nuversti Tito rėžimą. 
Iš Londono pranešama,, kad 80.000 vo
kiečių ir apie 30.000 specialiai treniruotų 
šeštosios Sibiro armijos rusų karių pas
kirta šitam uždaviniui. .

Iš Londono pranešama, kad Winchest
er Marquis būdamas 89 m. amžiaus nu
tarė apsivesti ' su turtinga inde Bapsy 
Pavry. Kada jaunasis užklausė jaunąją, 
ar jai yra žinomas jo amžius, tai ji trum 
pai atsakė, kad turint 89 m. reikia sku
bėti apsivesti, nes liko labai mažai laiko 

Tokijo išleistas alijantų komunikatas 
sąryšyje su Yalu elektros jėgainių bm- 
bardavimu sako, kad minėtos jėgainės 
sunaikintos, kadangi jų jėga buvo nau
dojama, ginklų gamybai Mandžiūrijoje.

Canberoje tikima, kad gautoji 50 mil. 
dolerių paskola Australijai suteiks 
galimbės tęsti nutrauktus viešuosius 
darbus, kas teigiamai atsilieps į darbo 
paklausą.

1947m. Australijoje buvo 100.000 
laisvų vietų darbovietėse, šiandien yra 
dar 40.000. Taigi bedarbės dar Austra
lijoje nėra.

Viešųjų telefonų naudojimo kaina 
greit bus pakelta 3 penai vietoje dabar 
esančių 2 penų, pakeitimas bus pradėtas, 
kada bus pakeisti automatai.

Sydnėjuje dabai- yra 1.610.580 žmonių. 
Melbourne 1.361.200. Palyginus su 
1950m. Australijoje verybų ir gimimų 
skaičius sumažėjo. Australijoje yra 
88.121 vyrų daugiau nei moterų. Syd- 
nejuje yra virš 30.000 moterų daugiau 
nei vyrų.

Korėjoje komunistai patiekė naują 
derybų planą kurį alijantai atidžiai 
studijuoja.

Melbuorne pakeltas rūkomas popierius 
Pokelis dabar kairiuos 4 uenus
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LltlUVUS VAbSTKBtS
KONSTITUCIJA

. , , . . , i ruimus įįiuuuju, p. m. x>ėtc:A4unu, uaiyvavu
Lietuvos Valstybės Konstitucijos 30 vaidmuo valstybes valdyme yra vįSų tautų vaikučių šventėje, atlik- 

metų sukakčiai skaityba paskaita K. M. Seimo rankose, kuris pastato vyriausybę j pritaikytų artistinę programą. 
. .... . v i . __ n1 crnli m nnlroicr.i IIP- t. > • • t, ____:__instituto viešųjų paskaitų cikle 1952 m 
gegužės mėn., Melbourne, 18 dieną.

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

galios)
(Tęsinys iš praėjusio numerio) 

šventai vykdoma, pagal ją priimti įsta
tymai pildomi ir jiems pasiduodama, šis 
reikalavimas yra privalomas visiems 
piliečiams ir krašto gyventojams, kiek 
jis juos liečia, bet ypatingai tai turi būti 
dabojama konstitucijos ir įstatymų vy
kintojų ir jų saugotojų bei valstybės 
suverenumą atstovaujančių ir jį tautos 
vardu vykdančių asmenų.

Valstybės konstitucija kaipo tokia nėra 
neliečiama valstybės santvarkos pa- 
grandų organizacija. Kintančios socia
linio, ekonominio ir politinio gyvenimo 
sąlygos paliečia ir valstybės valdymo 
form,-s bei tvarkos nuostatus. Teisė 
nėra išgalvotų nerealinių žmonių santy
kiavimo ir visuomenės santvarkos dėsnių 
Tinkinąs; ji turi atatikti socialinio gy
venimo faktams; jos nustatymas privalo 
sudaryti pusiausvyrą tar;.‘ teisės ir ją 
kuriančių gyvenimo reiškinių. Teisinei 
kūrybai būti dedama pagrindan tokie

ir gali ją pakeisti, esamai pareiškęs ne- 
petentingas iškelti konstitucijos keitimo 
klausimą ir patį jos pakeitimą padaryti. 
Didelės įtakos Seimo darbuose turi 
vyriausybė, kuri turi teisės įnešti Seimui 
svarstyti įvairius įstatymų įstatymų su
manymus (V.lC 60). Vyriausybė nega
lėdama pagal esamą konstitučiją tinka
mai vesti krašto politikos turi pagrindo 
imtis konstitucijos keitimo, kaip taijius- 
tato pati konstitucija, ir patiekti Seimui 
jos keitimo projektą. Konstitucijos kei
timo sumanymą gali iškelti taip gi ir 
piliečiai, kurių nemažiau kaip 50.000 
turir.-ių į Seimą 'balsavimo teisę krei
piasi į Seimą ir patiekia savo tam rei- j

Va
šingtone lankėsi ir šnekėjosi su įtakin
gais pareigūnais ir kongreso nariais h“"“"/ 
taip pat lietuvių delegacija su prel. J. vieną užmirštą poetą ir davė jam progos 
Balkūnu. Rytų ir Vidurio Europos išeiti su savo kūrybos lobiais į lietuviu 
tremtinių grupių veiklai prie Laisv.. 
Europos Komiteto talkinti lenkų atstovo 

‘ "t/—x-V I Dr* Wagnerio pasiųlymu Čikagos irkalui sumanymą (V.K. 102). Konstitu- k.u svarbesniuose miestuose tam fik
cijos pakeitimo ir papildymo sumanymas | slui sudaromi spec, klubai. Taip pat 
piestas i Seimo svarstymą paties apjungiamas darbas LE Komiteto ir 
Seimo svarstymą paties Seimo imcia-: buv. vengrų premjero F. Nagy vadovau- 
^r.Yav.ar yyrJausybes noru ar net minėto j jamo sąjūdžio. Ateity jų veikla bus 
piliecių-nnkikų skaičiaus Seime yra | koordinuota, o jos rezultatai tuo būdu 
svarstomas ir gali būti jo priimtas jšejg dar efektingesni. Buv. rumunų... ii it • • — , ------- įgeis uur eienuugesm. duv. luinunų
trimis penktadaliais visų atstovų balsų ugs> reik. min. Visoianu prieš kiek laiko 
daugumos. Nubalsavus šia tvaria kon- lankėsi Europoje ir tyrė tenykščias 
stitucijos pakeitimą jis yra skelbiamas darbo sąlygas bei politines nuotaikas, 
ir duodama teises per tris menesius nuo jjs tuo reikalu kalbėjosi su atsakingais 
jo paskelbimo dienos Respublikos Prezi- p0]itikais Paryžiuj, Romoj, o Bonnoj 
t PTIT1U nfhfl Viomnn Wvi»4n rla 11 m I . • ■ . > 'd.entui arba vienam ketvirtadaliui visų Į 
Seimo, atstovų arba 50 tūkstančių pilie- 

itimn jitirlnnt.i tan-." .. . . ' . . . . . -• -ii ,. “v- , įoijuiuzaų lavuud — kuu uujbevin.il p<t-socialimo gyvenimo reiškimai, kurie cių-reikalauti si pakeitimą atiduoti tau- vergtiems kraštams šiuo metu per daug 
pateisina pavienių asmenų siekimus ir tai nuspręsti visuotino balsavimo keliu. ]i0 tikėtis iš laisvųjų Europos valstybių 
veda prie tokios valstybėje teisinės sant- Jeigu minėtos rūšies., reikalavimo niekas^ nėra ko/ Visa pavergtųjų viltis tebėra’ 
varkos, kuri atatinka jiems ir jų smulkių nestato, tai trim mėnesiams išėjus nuo I JAV ir toliau. Todėl ir ateity numatoma 
grupių užsimojimams valstybės politi- konstitucijos pakeitimo Seime priėmimo ten kol kas koncentruoti * svarbiausią 

TVilVm ■Urvine iciin-olinin 1 •__ • • i . i .koje.
Valstybės konstitucija kaipo eventu- 

liniai keistinas teisinės organizacijos 
valstybėje aktas pati numato tvarką, 
kuria einant yra galimas jos pakeitimas 
atitinkantis esamojo socialinio ir poli
tinio gyvenimo reikalavimams. Lemia-

dienos, primmtasai pakeitimas įsigalioja. I laisvinimo darbą.
Konstitucijos pakeitimas gali įsigalioti 
tuojau jį priėmus, jeigu Seimas jį nu
balsuos 4-5 visų atstovų balsų daugumos 
(V.K. 103). Kitokios tvarkos valstybės 
konstitucijai keisti ar papildyti nėra 
numatyta.

DABAR ARBA NIEKADA
Jei bus karas, tai tik “dabar

VOKIETIJA VISU 
DĖMESIO CENTRE

“Adenauerio nuvertimas pakenktų 
Vak. Europai ir visam laisvajam pasau
liui”, konstatavo šveicarų “Die Weelt- 
wochef’ N. 965. Iš tikro šiuo metu, ne
paisant, kad socialdemokratai, komunis
tai ir dalis kraštutinių dešiniųjų pas
kelbė jo vyriausybei kovą, o Sovietai su 
Rytinės Vokietijos zonos “vyriausybe” 
dėl šios karinės aviantūros,,, kaip kad 
jie vadina Vokietijos gen. sutarties j su 
Vakarų pasauliu pasirašymą, į kurį at
vyko pats Achesonas, Edenas ir Schu- 
manas, ęmasi tiesiog grėsmingų žygių 
šveicarų “Die Tat” ir kitų būgštavimu, 
galinčių privesti prie “antrosios Korė
jos” ir pilietinio karo, Vokietija šiuo 
metu gyvena nepaprastai svarbias die
nas. Jos yra tiesiog likiminės, kokių 
nėra buvę nuo karo pabaigos. Vokieti
jos reikšmė ir svoris smarkai kyla. 
Dabar ji oficialiai atgavo veik visišką 
laisvę. O ir keliamas triukšmas, kad ir 
kiek padidinęs įtempimą, nėra katastro
fiškai grėsmingas, nees socialdemokra
tai ir kiti, dėl sutarties pasirašymo pa
sakę “ne”, betgi praktiškai neina išvien 
su komunistais. Kai ne vienas iš . vokie
čių baiminasi, jog šiuo pasirašymu nu
kirstas paskutinis tarp Rytų ir Vakarų 
Vokietijos ryšys, Į)er Spiegei” reiškia 
Paryžiaus ir Londono nuomonę, jog tik 
tokią sutartį pasirašius, dabar bus įma
noma realiai su Sovietais dėl Vok'ietijos 
suvienijimo derėtis. Kad ji bus sujung
ta, tat prižadėjo ir Adenaueris savo 
žody, pasirašymo proga tartame į Rytų 
zonos vokiečius.

Pasirašyta — dar nereiškia, kad ir 
ratifikuota, pvz., Montanos unija nors 
jau 14 mėn. pasirašyta, betgi neratifi
kuota iki šiol. Varžybos dėl Vokietijos 
yra pasiekusios ar tik ne patį kulmina
cinį tašką. Adenaueris, “šis imponuo
jantis vyras, net ir amerikiečiu lai- 

Jcraščių taip branginamas ir giriamas, 
*kaip dar nė vienas kitas vokietis nebuvo 
giriamas nuo Thomo Manno radijo die
nų”, konstatuoja “Saturday Evening 
Post ’ Vakarų politikai pravesti jei ne
būtų Adenauerio, tai turėtų ji išrasti. 
Nors Eisenhoweris amerikiečių pozici
jomis S. Afrikoj ir Vak. Viduržemy dau
giau pasitiki nei prie Reino, nees komu
nistai tiek Ryt. Vokietijoj, tiek satelit. 
kraštuose daugiau divizijų pastatys, 
negu jų galės duoti Vak. Vokietija (ši 
numato turėti 400.000 armiją), tačiau 
niekam ne paslaptis, jog Amerikai reikia 
tvirto kariuomenės or-jai branduolio, ir 
jį Europoje gali duoti tik Vokietija. Kai 
kas laiko “svajonėmis” tiek am-čių vad. 
“magneto teoriją”, pagal kurią’ Vak. 
Europa, kaaip kultūringesnė, pajėgesnė 
ir laisva, pamažu pritrauks ir Rytų sate
litus, tiek vokiečių užs. reik, vicem. 
Hallsteino teoriją “ * ’’’ 
gracjią iki Uralo”, 
amerikiečiams taikiu būdu 
vyks realizuoti savo planų 
atstumti į 19&8 m. sienas, 
nebus įmanoma padaryti, 
visą savo stiprumą tegalį A _ 
per karą. Gi Sovietus nuo tolimesnių 
agresinių žygių, “Der Spiegei” (N. 21- 
52) samprotavimu, tegali atgrasinti tik 
visuotinio karo baimė. Jei tikrai žinos, 
kad iš įvykių kils naujas karas, ten 
nekiš savo nagų. Tačiau laisvasis pa
saulis jų pulti nesiruošia ir niekad ne
puls. Adenaueris, kaip ir prancūzai, yra 
įsitikinę, jog suvieenytoj Vokietijoj teks 
rinktis arba tarp totalinės dešiniųjų 
ekstremos, arba kairiųjų ir >kad tokia 
vyriausybė eis išvien su Sovietais, kurie 
net ir eksportą į Rytus jai tuo atveju 
padidintų 20%.

Kuo visos tos varžybos, nuo kurių x r___ o__ ________ _
žymia dalimi priklauso ir visos Europos reikalingumas. Patys prancūzai galvoja 
likimas, galutinai baigsis, parodys neto-1 imti į kariuomenę ir moteris.

arba niekados”. Sovietai savo spau- Clevelande ir kt. Vid. Europos Studijų 
dimui stengiasi išnaudoti ypač Centro direktoriaus Stetsono S. Holmeše 
tą momentą, kaip bus renkamas naujas pakviestas, drauge Su kitais tremties 
JAV prezidentas ir vyr. JAV vadyvybės politikos veikėjais PLG pirm. V. Sidzi- i. . . ■ • ■ . • .... . .. . . J  .... i.. IzmtclroG rl <1 ..i w. « z. z. v.J~.«z. br ».faktiniame tęstinume susidarys lyg ir 
tam tikra spraga. Tačiau, nepaisant to, 
kaip praneša “N.Y. Times”, Trumanas 
vis tiek yra optimistiškai nusiteikęs: 
“šiemet vasarą nebus jokio karo”, 
pareiškė jis birželio pradžioj spaudai. 
Jeigu tokia karo grėsmė būtų realistai 
jis neleistų nė savo dukfers Margaritos 
į užplanuotą kelionę po Europą. Tačiau 
kiek kitaip į tą reikalą žiūri karinis 
anglų “Times” apžvalgininkas ir švei
carų “Gazette de Lausanne” (52-5-9), 
kuri persispaudė minimojo apžvalginin
ko ilgas ištraukas, analizuojančias da
bartinę pasaulio situaciją. Šių abiejų 
įtakingų spaudos organų manymu, 1952 
m. stovi tikrai su dideliu ir neaiškiu 
klaustuku, ką jie duos: taiką ar karą. 
Britų vyriausybės nuomone, karo pavo
jus sumažėjęs, nes pareitais metais 
gerokai padidėjusios Vakarų pajėgos, 
nors, iš kitos pusės, ir “Times” pripa
žįsta, kad jei Sovietai neišnaudos dabar
tinės jiems palankios situacijos , — pulti 
Vakarus, — tai kita tokia jiems proga 
vargu kada nors ar susidarys ateity. . 
Nors šiuo metų rusai stengiasi pavyti 
kitus kraštus ekonomiškai, tačiau vis 
tiek galvoja, jog karas yra neišvengia- * 
mas ir anksčiau ar vėliau turės įvykti. 
Vakaru karinis stiprėjimas ir ypač. Vo
kietijos prisidėjimas prie Vakaru verčia 
Sovietus apsispręsti už alternatyvą:

PAVOJINGA NOSINE
Vienoje Anglijos ligoninėje buvo įvyk

dyti tyrimai, ar daug bacilų yra nosi
nėje. Tyrimų duomenys buvo stebinanti 
ir kartu gąsdinanti. Gydytojai nustatė, 
kad stiprai pakračius naudotą nosinę, 
ji paskleidžia ligi 136.000 bacilų. Net 
lengvai ją pakračius, pasklinda ore ligi 
15.000. Tyrimui buvo naudojamos med
vilninės nosinės, kurias įvairūs asmenys 
buvo vartoję dvi dienas.

Įima ateitis. Norėdamas sukliudyti Vak. 
Vokietijos atginklavimą, Stalinas net 
pasiūlė per Ho Tschi-Minhą baigti Indo
kinijoj karą, jei prancūzai sutiktų pa
remti jo siekimus Vokietijoje. Tuo rei
kalu taip pat buvusios vestos Ženevoj 
tarp rusų ir prancūzų slaptos derybos, 
kurias, esą, prancūzai norėję išnaudoti, 
kaip ta proga galėtų kuo daugiau-išpešti 
iš amerikiečių. Galimas dalykas, jog ir 
Koreejos derybos gautų kitokį, eigą, nes 
šiaip ten komunistai sekina amerikiečius 
ekonomiškai: karo vedimas Korėjoj iš 
jų mokesčių mokėtojų pareikalauja kas
met per daug milijardų dolerių.

Anot- P. Reynaud žodžių, pasakytų 
New Yorke Waldorf-Astorijos . vp.šbuty- 
je, — “jei ne amerikiečių atominė per
svara, rusai šiandien sėdėtų Breste, 
Antverpene ir Amsterdame”. Jis gal
voja, jog at. bomba ir ateity sudarys 
svarbiausią Atlanto armijos skydą. Jos 
baisiausi padariniai betgi atsiliepia ne 
tiek kariams, kiek civiliams. Pagal 
Eisenhowerio planą, kaip pastebi “Der 
Spiegei”, vakariečių gynyba turėjo būti 
sudaryta Vogezų-Ardėnų linijoj ir ypač 
pietvakarių Prancūzijoj — bent tol, kol, 
sudarius at. bombų žiedą, būtų sulaikys 
tas Sovietų žygiavimas į vakarus ir 
spėta iš JAV atgabenti naujų sustipri
nimų. Tačiau paskutiniai at. bandymai 
Long Horne ir Yucca Flate tą strategiją 
apvertė aukštyn kojomis, todėl prancū
zai dabar reikalauja, kad į Europą būtų 
pasiųsta daugiau amerikiečių divizijų ir 
sudarytos jos naujos Benelux valstybių. 
Taip pat padvigubėjo vokiečių divizijų

‘apie Europos inte- 
Tokių įsitikinimų, 

’ " ’ niekad nepa- 
ir bolševikus 

Be karo to 
Ameri'dėčiai 
parodyti tik

Vadovaujami p. B. Venskuvienės, lietu
vių vaikučiai pašoko keletą liaudies šo
kių, tuo pagarsindami rinktinei -Pary
žiaus publikai Lietuvos vardą. Paryžiuje 
širdiese priepuoliu staiga mirė p. J. Kel- 
lerson, kuris yra lankęsis Lietuvoje ir 
ne kartą lietuviams patarnavęs Pary
žiuje

J. v v xxilx j. XIMXIUXJI <JXj I JT XXJ.YXXX'l X J,

PRANCŪZIJOJE gyvai reiškiasi lie- LIETUVIU POEZIJOS ANTOLO- 
tuviškasis gyvenimas ir veikla. UNESCO j GIJA. Tai dėmesio verta knyga. Čia 

I būstinėje Paryžiuje maži lietuviukai, yra surankioti visi lietuviškai rašiusieji 
I “Jaunųjų Europiečių Klubo” nariai, j poetai pradedant Mažvydu ir baigiant 
kuriuos globoja p. O. Bačkienė, dalyvavo I dar tebegyvenančiais poetais. Čia ran- 
.................. *’ ** * ■" <>•» dajne vįsų poetų foto, trumpas biogra

finėse žinias ir išleistas knygas bei eiles. 
Tai didžiulė 832 puslapių knyga. Kie
tais viršeliais. Sudaryta J. Aisčio ir A. 
Vaičiulaičio. Viršelis ir piešiniai dail. 
A. Varno. Šią knygą paėmęs į rankas 
pajunti, kad Lietuva yra tikrai dainų 
šalimi, nes' kitaip tokia maža tauta 
negalėtų duoti tokios daugybės lietu
viškai rašiusių eiles poetų. Čia resime 
visus poetus ir jų darbo vaisius kurių 
jau niekas neprisimena. Šitą knygą 
pasakytume prikėlė iš numirusių dar ne

tyrė tenykščias

matėsi su Adenaueriu. Jo persivežtų 
įspūdžių išvada — kad bolševikų pa-

JAV-se sudarytas sąrašas lietuvių 
profesorių, dėstančių įvairiuose JAV 
un-tuose. Per juos mezgami kultūriniai 
ir moksliniai, ryšiai su įvairiomis JAV 
mokslinėmis ir kultūrinėmis įstaigomis. 
Visuomeniniais ir Pat. Lietuvių Grupės 
(PLG) reikalais jos nariai lankėsi: M. 
Tolišius Čikagoje, V. Vaitiekūnas 
Brocktone-Bostone, Dr. B. Ncmickas

tautą. Ši knyga aiškiai žymi, kokį didelį 
kelią yra nuėjusi lietuviška poezija. 
Aplamai galėtume pasakyti, kad ko ne
buvo pajėgta atlikti Lietuvoje, tas pada
ryta dabar tremtyje. Tiek turinių, tiek 
forma ir surinktos dabartinėse sąlygose 
medžiagos gausimu knyga siūlyte siūlosi 
Mažvydo žodžiais “Broliai, seserys, im
kite mane ir skaitykite — ir tai skaity
dami permanykite”. Knygos kaina tiktai 
6 doleriai. Išleido Liet. Knygos Klubas
1951 m. Spaudė “Draugo” spaustuvė 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, Ill., 
U.S.A.

MEDINIS ARLKYS. Eric Williams. 
Verte Br. Aušrotas. Išleido “Karys”
1952 m. Vertimų rankrašti taisė D. 
Penikas ir B. Urbonas. Viršelis dail. P. 
Osmolskio. Iliustracijos iš “The 
Readers’ Digest” čia yra nepaprastai 
intriguojantieji autoriaus pergyvenimai 
belaisvių stovykloje Vokietijoje. čia 
nepaprastai vaizdingai nupasakojama 
pabėgimas, slaptymasis ir t.t. Šita knyga 
anglo-saksų pasaulyje laikoma viena iš 
nuostabiausių naujųjų laikų apysakų. 
Knygos kaina 2 doleriai.

NAMAI ANT SMĖLIO. DRAUGO 
premiją gavęs Jurgio Glaudos romanas. 
Spaudė “Draugo” spaustuvė. Viršelis 
dail. Varno. Kaina 2 doleriai. Kaip 
premijuotas romanas jis pats save kalba 
ir įrodo savo vertingumą, kad jis yra 
būtina turėti kiekvieno lietuvio namų 
knygynėlyje.

KRONIKA
..— Gautosiomis iš JAV žiniomis, p. 
K. žalkauskas, kuriam pavesta sudaryti 
naują Vykd. Tarybą, tariasi su lietuviais 
veikėjais ir rūpinasi savo kelionės doku
mentais, kad galėtų greičiau išvykti į 
Europą. (IT).

— Gegužės 30 d. buvo Baltų Politinės 
Tarybos posėdis, kuriame buvo sutarta 
ir parašyti raštai į LE vadovybę (adm. 
Milleriui ir LE radijo vadovybei),7 kad 
per Laisvosios Europos radiją būtų duo
damos transliacijos lietuvių, latvių ir 
estų kalbomis. Ten pat buvo sutarta ir 
paruoštas biudžetas dar šiemet organi
zuoti baltų jaunimo konferenciją Euro
pos Sąjūdžio rėmuose. Tam reikalu 
pagal suprojektuotą sąmatą numatoma 
iš kiekvienos baltų tautos pakviesti po 
50-70 žmonių I Strasburgą. Politinė 
Baltų Taryba yra nutarusi išleisti 
bendrą propagandinį leidinį apie Pabal
tijo valstybes ir knygą apie “Mažuosius 
Katynus”. Posėdyje iš estų dalyvavo 
pulk. Jacobsonas, š latvių — min. R. 
Liepinš, gen. Skaistlauks ir A. šildė, iš 
lietuvių — URT valdytojas prof. Z. 
Ivinskis ir VLIKo Palitinės Komisijos 
pirminnkas Dr. P. Karvelis. (URT).

— D. Britanijoje tarnybiniais reika
lais lankęsis min. S. Lozoraitis sugrįžo 
į Romą. Londone min. Lozoraitis, Lie
tuvos įgal. min. B. Balučio lydimas, 
buvo priimtas Foreign Office. Jis taip 
pat susitiko su eile Londono lietuvių 
veikėjų ir padarė pranešimą Lietuvių 
Namuose. (IT).

— Darbams priverčiamųjų darbų 
stovyklose ištirti ir atvaizduoti, kaip 
žinoma, yra sudarytas vad. “Ad Hoc 
Committee on Forced Labor’. Ir lietu
vių atstovas buvo pakviestas atvykti į 
minimąjį komitetą ir duoti savo "paro
dymus žodžiu po birželio 15 d. Laisvo
sios Europos Patariamoji Lietuvių 
Grupė (sutrumpintai: LE-PLG) padarė 
žygių surinkti visą reikamą medžiagą ir 
į įtaiką pasikvietė šiuo metu JAV-se 
esantį VLIKo narį prof. J. Brazaitį ir 
Vašingtone Kongreso Bibliotekoje teisių 
skyriuje dirbantį prof. D. Krivicką. taip 
pat susisiekė su buv. iš Lietuvos depor
tuotaisiais į Sibirą, dabar gyvenančiais 
Izraelyje, Prancūzijoj ir kt. (URT).

— Tautiečiai, kurie klausosi lietu
viškųjų Amerikos Balso ir kt. translia
cijų, maloniai prašomi savo pastabas 
apie jas pranešti Inform. Tarnybai šiuo 
adresu: ELTA, (14b) Pfullingen, 
Goethestr. 16, Germany. Tuo pat 
adresu prašome siuntinėti taip pat sve
timomis kalbomis laikraščių iškarpas, 
kur rašoma mums rūpimais klausimais, 
ypač minimi lietuviai ir Lietuva.

• kauskas dalyvavo minimojo centro kar- 
t tu su Virginijos un-tu suruoštoje ben- 
į droje konferencijoje, kur pavaizdavo 
: sukolektyvinimo padarinius Lietuvoje ir 
, kt. Pabaltijo kraštuose, be to, drauge 
, su visa eile kitų politikų Lietuvos, Lat- 
i vijos ir Estijos vardu padarė pranešimą 
j tema: “Rytų Europa ateity”. Diskusi

jose dalyvavę amerikiečiai veikėjai ir 
; politikai ypač griežtai pabrėžė reikalą 
. Sovietų pavergtiems kraštams jau dabar 

išlyginti savitarpio teritorinius ginčus, 
, kurie praeity kliudė tiems kraštams 

glaudžiau bendradarbiauti ir kurie, jei 
nebus išlyginti, taip pat ateity gali su
daryti rimtą kliūtį tų valstybių integra
vimui I busimąją Europos federaciją, 
kai ateis išlaisvinimas. Apskritai, kon
ferencijoj daug ir įtakingų amerikiečių 
politikų bei valstybės vyrų gyvai domė
josi Rytų ir Vidurio Europos valstybių 
likimu ir su jų išlaisvinimu susijusiomis 
problemomis. .

EISENHOWERIO 
POLITIKA

IBa1 ely leidžiamas šveicarų “National- 
zeitung” samprotauja, kad tuo atveju, 
jei laimėtų Eisenwoveris, tai JAV užs. 
politikoj Vėl lemiamą vaidmenį vaidintų 

Dulles, šiuo metu pasitraukus iš akty
vių pareigų. Neabejojama, kad Eiseri- 
howeris, kuriam ypač gerai pažįstami 
Europos reikalai, veikiai įsivėlęs į akty
vią rinkiminę “propagandą duos svar
iausius savo užs. politikos apmatus. 
Jau dabar jis reiškia nubmonę, kad jam 
“svarbiausia išsaugoti taiką”. Jei 
reikės — dėl to jis neatsisakys susitikti 
net ir su pačiu Stalinu. Tačiau jei 
būtų paaukota Vak. Europa, tai ir Ame
rikai susidarytų neapsakomai didelė 
tiesioginė grėsmė, pažymi “N. Zur. Zei- 
tung”.

“Nationalzeitung” nuomone, jo poli
tika — turėtų būti drąsių ir ryžtingų 
žygiu politika. Bent taip tvirtina Dulles 
savo per du mėnesius su tuzinu sekre
torių parašytoj knygoj. Dullees apie 
Trumano politiką sako, kad amerikiečių 
klaidas sudaro ne tai, ką jie negerai 
padarė, bet tai, ko jie nepadarė, o turėjo 
padaryti, ypač Azijos erdvėj. Todėl jis 
aiškiai pasisako prieš Kennano koncep
ciją, pirmoj eilėj jo “sulaikymo ir Rusi
jos apribojimo” teoriją, reikalaudamas 
užsienio politikoj kur kas didesnio JAV 
aktyvumo. Jo įsitikinimu į kiekvieną 
tolimesnį bolševikų agresijos žygį turi 
būti atsakoma ne vietinio pobūdžio prie
monėmis, bet visuotinėmis, ir tai netie
sioginėmis ir tiesioginėmis. Puolikas 
turi būti triuškinamas ne tk toj vietoj, 
kur. užpuolė, bet galingais bombų smū
giais krašto viduje, kaip kad kadaise 
buvo siūlęs padaryti gen. Vendenbergas. 
Todėl Dulles reikalauja moralinio 
pobūdžio “politinės ofenzyvos!”, kur JAV 
vyriausybė visoms pavergtoms tautoms 
aiškiai pasakytų, kad jos turi būti ir ' 
bus išlaisvintos. Taš kelias nebūtinai 
turi eiti ruošiant kruvinus sukilimus ir 
dar kruvinesnius “atsiskaitymus”: kaip ; 
parodė Tito, esama ir taikaus kelio ■ 
atsiskirti nuo Maskvos. Tuo Rusijos 
pavojaus via Asia” pabrėžimu duodamas 
atsakymas į Stalino žodžius, kad “ke
lias į Vakarų pergalę veda per Aziją”, 
bet visai kitaip, negu tat iki šiol darė ; 
Achesonas, Kennanas, Bradley ir kt. 
Ta savo lyg ir programa Dulles nori 
suderinti respublikininku kairiojo ir i 
dešiniojo sparno posūkius. “Niekas i 
neeabejoja”, pastebi dėl to demokratams 
artimesnis “N.Y. Times”, “kad tuo at- ] 
veju, jei būtų pvz. užpultas Berlynas, ; 

.’Volrorni .roon-natn -- -

Vienas jogguslavų poetas pagautas 
bėgant per sieną į Vakarus, teisme pa
reiškė, kad jis bėgo norėdamas ;... „ ... 
New Yorke pamatyti blusų cirkų. Nus
tebęs teisėjas atsakė, kad blusų yra pa
kankamai ir Joguslavijoje. Tačiau poe
tas paaiškino, kad Joguslavijos blusos 
tik šonus kandžioje} o amerikoniškos pa
rodo visokių numerių cirke. Teismas po
etu priteisė pusantrų metų kalėjimo.

Ne, be reikalo sako, kad Trumanui 
visad trūksta pinigų biudžetui suvesti 

todėl, kad jo sekretorium yra Mr. 
Short (trumpas).

Jei Lietuva iki šių dienų būtų išlikusi 
nepriklausoma, tai litas būtų lygus 
doleriui.

kaip reikia pasielgti tokiais konkrečiais
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"DO YOU WANT TO LEARN ENGLISH?” 
Post this form to:

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

STOKEY.
Please send me:

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

SWEDEN (balance excessive consumption of meat.
Bread 142, meat 37.6, fat 21.7, butter Thus Lithuania within a short period 

10.1, milk 290, sugar 40.7; 3200 calories of her independent existence ap- 
per day . proached the world s highest standard

GREAT BRITAIN of feeding—that of the Scandinavian
į Bread 237, meat 61.5, fat 23.6, butter \ countries.
\11.2, miik 112, sugar 52; 3100 eateries \ 
\ per day.

BALTIC STATES
(Lithuania Latvia, Estonia)

Bread 160, meat 52, fat 14.6, butter
7, milk 170, sugar 18.1; 3000 calories 
per day.

Surname

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

Christian 
Name

FRANCE
Bread 166, meat 38.6, fat 15.4, butter 

5, milk 100, sugar 25.7; 2700 calories 
per day.

SOVIET

RISE IN THE STANDARD 
OF LIVING IN INDEPEN

DENT LITHUANIA
One of the most reliable indices of 

a country’s prosperity is its standard 
of feeding. Satisfied people (as dis
tinguished from surfeited ones) may be 
expected to have time and energy enough 
to strive for cultural achievements. The 
progress made by Independent Lithuania 
in economic fields also included a satis- 
factory solution of her feeding problems.

A series of nternational investigations 
have established that the quantities of 
food consumed by the inhabitants of the 
young Republic of Lithuania closely 
approached the standards as set in the 
most progressive countries of Europe. 
For illustration we reproduce a compu
tation made by Professor Dr. O. Mieleck 
and referring to the period of 1935-38.

(Kilograms) 
DENMARK

Bread 121, meat 54.1, fat 28.2, butter 
8.4, milk 145, sugar 65.2; 3200 calories 
per day. 

_______RUSSIA
Bread 220, meat 22, fat 9.7, butter 

1.3, milk 90, sugar 13.3; 2500 valories 
per day.

ITALY
Bread 200, meat 18.3, fat 10.3, butter 

1.2, milk 50, sugar 8.7; 2300 calories 
ped day.
L BULGARIA L

Bread 237, meat 25.3, fat 9.6, butter 
1.2, milk 50, sugar 4.6; 2300 calories 
per day.

YUGOSLAVIA
meat 26.4, fat 6.7, butter 
sugar 5.6; 2200 calories

Bread 232, 
2.2, milk 90, 
per day.

TURKEY
meat 20.3, fat 6.6, butter 
sugar 5.7; 2100 calories

. MES ATVEZAME JUSU GIMINES IR PAŽYSTAMUS 
IS EUROPOS

PIGIAI IR PATOGIAI
Naujas Norvegų laivasS K A U B RY N

Mokėkite kelionei australiškais pinigais.
— Reguliariai išplaukiame iš Marseilles 

KAINUOJA £140
Sekantis išvykimas rugpjūčio men. 1 ,d.

• Geležinkelio pervažiavimas ligi Marseilles apmokamas iš čia.
S Atstovaujame dėl dokumentų parūpinimo Europoje.

AMERICAN LLOYD,
AGENTS

PARIS
MANAGING

ORBIT TRAVEL SERVICES 
PTY LTD.

279 George Street, Sydney 
(Opp. Hunter Street).

Tel.: BX 2028 — 6 Lines.
Kalbame Svetimomis Kalbomis.

WORLD TRAVEL SERVICES 
PTY. LTD.

83-9 William Street, 
Melbourne.

Tel.: MU 2281.

Bread 220, 
2.1, milk 55> 
per day.

The above table discloses yearly quan
tities of essential foodstuffs consumed 
per capita in different countries. The 
last figure represents the value of food 
as expressed in calories, gained daily by 
an inhabitant of the country concerned. 
Lithuania, Latvia and Estonia are cited 
under common denomination as “Baltic 
States” since the standard of feeding in 
all of thAm was approximately the same.

A look at the foregoing figures reveals 
that Lithuania already had closely ap
proached the British standard of feed
ing. In this respect she had surpassed 
such highly developed countries as 
France and Germany. All countries in 
South West and in South East Europe 
(Spain, Portugal; Bulgaria, Yugoslavia, 
etc), were below the Lithuanian stan
dard of feeding, not to speak of Lithu
ania’s former occupant, Russia, that was 
left far behind despite her pretence of 
being the “Workers’ Paradise”.

The Lithuanian farmer was still better 
fed. His daily ration consisted of 
approximately 3500. calories. The 
people in Lithuania consumed compara
tively little bread and much meat and 
fats, which is characteristic of pros
perous countries. The consumption of 
sugar, vegetables, fruits and milk was 
constantly increasing so as to counter-

Indicatiev of a country’s standard of 
living is also the real purchasing power 
of its workers’ wagese. By this is under
stood the quantity of necessaries of life 
that a worker is able to buy with his 
money earned during a definite period. 
As a matter of fact, high wages can 
only be attained in the case of a highly 
developed production.

Main necessities of life are food and 
clothing; under normal conditions they 
constitute two-thirds of the expenses of 
a worker’s family. Thus the real pur
chasing power of wagese can be deter
mined according to the quantities of 
bread, meat, butter, woollen clotr, men’s 
suits and footwear one is able to buy 
with the wages received. The following 
figures represent the purchasing power 
of an unskilled industrial worker’s 
weekly wages in different countries in 
1938:

LITHUANIA
Bread 105 kg., meat 30 kg., butter 

11.6 kg., woollen cloth 1.7 metres, men’s 
suits 0.33 suit, labourer’s shoes 1.7 pair.

LATVIA
Bread 125 kg., meat 28 kg., butter 

10.5' kg., woollen cloth 2.6 metres, men’s 
suits 0.55 suit, labourer’s shoes 1.9 pair.

ESTONIA
Bread 104 kg., meat 31 kg., butter 

12. kg., woollen cloth 2.6 metrees, men’s 
suits 0.55 suit, labourer’s shoes 1.9 pair.

FINLAND
Bread 115 kg., meat 35 kg., butter 

15 kg., woollen cloth 3.2 metres, men’s 
suits 8.48 suit, labourer’s shoes 3.4 pair.

POLAND
Bread 96 kg., meat 19 kg., butter 8.6 

kg., woollen cloth 2.1 metres, men’s 
suits 0.42 suit, labourer’s shoes 1.2 pair. 

SOVIET RUSSIA
Bread 66 kg., meat 4.3 kg., butter 2.6 

kg., woollen cloth 0.23 metres, men’s 
suits 0.09 suit, labourer’s shoes 0.35 pair.

AUSTRIA
Bread 80 kg., meat 16 kg., butter 10.9 

: kg., woollen cloth 2.1 metres, men’s 
, suits 0.40 suit, labourer’s shoes 1.7 pair.

HUNGARY
Bread 71 kg., meat 15 kg., butter 8.5 

; kg., woollen cloth 1.8 metres, men’s 
: suits 0.34 suit, labourer’s shoes 1.4 pair.

FRANCE
Bread 90 kg., meat 19 kg., butter 10 

’ kg., woollen cloth 1.8 metres, men’s 
i suits 0.70 suit, labourer’s shoes 40. pair.

These figures also reveal that Lithu
ania was one of the best-fed countries. 
The Lithuanian worker was able to buy, 

1 with his weekly earnings, twice as much 
; meat, and considerably more butter and 
• bread, than his Polish, Hungarian, or

Orbit Travel Services
Pty. Ltd.

A brand-new fleet of Norwegian 
vessels, claimed by its agents to be the 
“best an dcheapest” on the migrant run, 
has begun operations from Marseilles 
to Sydney.

The ships are newly-converted motor
vessels of 10,000 tons, fitted with 273 
first-class berths and accommodation 
for 790 tourist passengers in two classes.

The New South Wales Agents for the 
ships, which constitute the “Skau” line, 
are Orbit Travel Services Pty. Ltd.z of 
279 George Street, Sydney, and the Vic
torian Agents are World Travel Service 
Pty. Ltd., 83 William Street, Melbourne.

Orbit has announced that the first of 
the American Lloyd Line, the “Skau- 
bryn”, will arive in Sydney on its maiden 
voyage from Marseillese on June 25. 
She will be joined shortly by her two 
sister ships on the same run.

Orbit has pointed out that although 
the port of embarkation is Marseilles, 
every endeavour is being made to

arrange for the vessel to call at South
ern Italian pors, such as Messina or 
Naples, in future.

A special attraction for migrants is 
the low price of fares, compared with 
the excellent accommodation.

FFrFom Marseilles to Sydney, via 
Suez, the fares range from £140 in Aus
tralian currency.

Orbit Travel is offering its services 
in arranging pre-paid travel so that 
relatives and friends may be brought to 
Sydney or Melbourne from Europe' with
out ' any trouble to themselves.

The Company will also arrange for 
rail transportation from any part of 
Europe to Marseilles and offer assist
ance with documentation and landing 
permits in Europe.

Orbit stresses that all of the travel’, 
both by rail and ship, can be paid for 
here.

Passages are also available for intend
ing visitors to Europe on the regular 
sailings of this line, June 27 being the 
first to Marseilles.

The next departures from Marseilles 
willw be August 4, October 22.

Tolimoms pasaulio radio stotims klausyti

Atkelta iš 4 pusi. |
nis susirinkimas nyko, kaip sniegas pa
vasary. Liko tik tie, kurie jau kelis kar
tus suspėjo atsisakyti nuo kandidatūros. 
Siūloma visą susirinkimą kandidatais, 
„visuotinis susirinkimas,, šitą formulę 
atmetė. Pagaliau buvo nutarta dovano
ti senai valdybai „pikdarybes,, ir prašy
ti leistis perrenkamai. Si gailestingumo 
neparodė. Pagaliu kantriųjų susirinki
mas sulaukė vakaro. Uždegė šviesas ir 
su žiburiu ėmė ieškoti kandidatų. Yra sa 
koma, kad baimė atneša vienybę. Taigi 
vieningai nutarta šaukti kitą susirinki
mą. Iš salės išžygiavo 32 asmenys įskai
tant nuverstą valdžią kontrolės komisiją 
garbės teismą ir pora tuzinų įgaliotinių 
Kai kurių žmonos pasitiko prie durų su 
užkandžiais.

Birželio įvykių minėjimo dieną salėje 
apie tūkstantis žmonių. Po minėjimo nu 
verstasis pirmininkas paskelbia valdy
bos rinkimus. Užsikimšo durys ir salėje 
liko tik veikliausieji. Kada kandidatų 
atsiiminėjimas pasiekė paskutinį - visų 
nuotaika geso ir štai pačiu kritiškiausiu 
momentu ėmė kandidatuoti moterys. Dž
iaugsmas nuskambėjo per apytuščių salę 
Iš džiaugsmo sutiko kandidatuoti net tre 
jetas vyrų. GARBE MOTERIMS, KU
RIOS IŠGELBĖJO MELBURNO LIE
TUVIU DIDŽIĄJĄ VEIKLA.

Ne mažiau juoko davė ir paskutinis 
Kultūros Fondo suvažiavimas. Atstovų 
dalyvavo net 34. Melbuornas su Geelon- 
gu grojo pirmuoju smuiku. Sydney ir 
Adelaide pasirodė atsilikę Suvažiavimas 
prasidėjo 1 vai. po pietų ir užtruko ligi 
11 nakties. Po įvairių įvairiausių prane
šimų, kuriuose buvo išvardintos visos or
ganizacijos, padalos, grupės ir pavieniai

| asmenys bei įkainuoti jų kultūriniai žy- 
■' giai. Buvo pasidžiaugta didžiais Kultu-
ros fondo darbais. Pranešime liko nepa
minėtas Karaliaus Mindaugo Institutas. 
Iškilo klausimas ir paaiškėjo, kadminė- 
tas institutas Kultūros Fondui daugiau 
nepriklauso. Nuo čia ir prasidėjo velnia
va. Pradžioje buvo mėginta formaliai šią 
instituciją palenkti savo valdžiai, bet ka
da pastaroji nesidavė ėmė formaliai ją 
keikti. Prieita prie to, kad visi instituto 
darbai rasti NEKULTŪRINGI, bendruo 
menei kenksmingi ir smerktini (!!!) In
stituto LAIDOTUVES nutarta atžymėti 
reikiamu aktu - REZOLIUCIJA. Suva
žiavimo pirmininkas šias rezoliucijas vis 
švelnino ir švelnino, bet opozicija paga
liau neteko kantrybės. Sujudo opozicijos 
šefas. Jo asistentas trenkė net skrybėlę 
į žeme ir nuėjo per salę piktas, šaukda
mas. Pirmininkas išsigando ir nulipo že
myn nuo sosto. „Demagogija, diktatūra, 
patvirtino piktą urzgimą explicitis ver
bis pats opozicijos šefas. Čia prasidėjo 
aiški demokratija. Susirinkimo pirmini
nku išrinktas aiškiausias demokratas. 
Rezoliucija be kalbų buvo priimta, nors 
ir gerokai sušvelninta. Toliau darbai vy
ko be opozicijos, nes pati opozicija juos 
vykdė.

Kitas naujas išmonas Melbuorne - tai 
vienos visuomenės veikėjos suorganizuo
ta moterų socialinės globos draugiją. 
Draugija kaip ir visos draugijos, tik 
su tuo skirtumu, kad savo įstatų projek
te pažymėjo, kad ligoniams numato’ tei
kti ir „filosofinę ir religinę paguodą „ 
Štai tau pyragai.

Baigdami norime pabausti, kad jeigu 
Romą apsaugojo žąsys, T4el bourn a mote 
rys, tai kas mus apsaugos nuo „veikimo, 

" ..............

PHILIPSBANDSPREAD
Special

PHILIPS

The Royalty 
amongst Radio

štai yra patogus 5 lempų priimtuvas, 
stalo modelis su ypatinga jėga. Jis pa
gauna net tolimiausias trumpų bangų 
stotis. Priimtuvai (net ir 6 lempų mo
deliai) negali susilyginti su juo dėl toli
mų stočių priėmimo. Su elektriniu 
BANDS BREAD įjungimu 
Philips “BANDSPREAD Spečial” pada
ro trumpų bangų stočių suradimą, 
visai paprastu, taip, kaip ir vietines sto* 
tis. Jis turi daug gerų ypatybių, įskai
tant geras lempas, pilno didžio 4 vietų 
tono kontroliavimą, puikų kabinetą . . . 
bet geriau pamatyti ir išgirsti pačiam— 
Philip’s “BANDSPREAD Special”. Yra 
vienintelis 5 lempų dviejų bangų, 
stalo modelis Australijoje su elektriniu 
Bandspread tonu ir pilniu trumpų bangų 
apjungimu.
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RŪPINKIMĖS JAUNIMU
Lietuviškojo jaunimo auklėjimas Mel- 

buorno lietuvių bendruomenėje yra nepa 
tenkinamoje būklėje. Tai paaiškėjo per 
Melbourno lietuvių Kultūros Fondo Sk
yriaus susirinkime iš buv. Skyr.. pirmi
ninko pranešimo. Vietoje Melbourne e- 
sančių per 200 mokyklinio amžiaus vai
kų, abi Melbourne esančias lietuviškas 
mokyklas lanko liktai apie 50 mokinių. 
Tačiau ką veikia kiti 150 vaikų! Didžiau 
šia kaltė dėl lietuviškų mokyklų nelan- 
kymo tenka priskirti tėvams, nes dauge
lis tėvų visai nesirūpina vaikų lietuvišku 
auklėjimu. Gi mokykloje, kuri yra įkur
ta tautiečio A. KRAUSO privačiuose na 
muose atsirastų dar vietos ne vienam 
mokiniui. Pakankamai vietos yra ir pa
rapijos salėje, kame yra įsikūrusi antro
ji lietuviška mokykla. Po keletą kartų 
net ir patys mokytojai yra aplankę kai 
kurias šeimas, kad leistų vaikus į lietu- 
v^kas mokyklas. Ir kas stebėtina, kad ši 
tų abejingų tėvų tarpe yra inteligentų 
šeimos'. Kai kurios šeimos mėgina teisin
tis, kad tuo tarpu vaikai negali lankyti 
nes nesuras mokyklos. Tačiau tie patys 
vaikai atsiduria gana toli mieste žiūrėti 
kaubojiškų filmų ir gadina vaikišką vai- 
zduotę.Cia prisimena daugelis paauglių 
australų įvairiose darbininkų stovyklo
se, kurie persiritu per 16 m. pradeda vi
siškai savarankišką gyvenimą. Daigiau
sia iš tokių padaužų jokios naudos ne tik 
tėvams, bet ir pačiam kraštui.

Mūsų vadovaujantieji lietuviški orga
nai yra įdėją nemaža darbo dėl priau
gančios kartos auklėjimo, bet kol kas rei 
kiamų rezultatų nepasiekta, nes iš tėvų 
vaikai nesulaukia tinkamo pritarimo, o 
jų pritarimas ir materialinė parama yra 
būtina. Visiškai tėvams pritariant, ras
tųsi lietuviškai mokyklai tinkamesnės 
patalpos ir didesnis mokytojų kadras. 
Tada būtų galima patį mokyklų tinklą 
praplėsti.

Lietuvių Kultūros Fondo Skyriaus su
sirinkime buvo iškeltas labai aktualus 
klausimas - steigti jaunimo kursus, nes 
berniokai (sulaukę 15 - 17 m. nenori sė
dėti drauge su 8 - 12 m. vaikais. Štai Sy 
dney melbourniškius pralenkė steigdami 
jaunimo kursus parapijos salėje. Kursų 
apimtis yra tokia, kad jaunimo kursų 
lankytojais gali būti visas mūsų abiejų 
lyčių jaunimas, baigęs pradžios mokyklą 
Tie, kurie nėra baiga pradžios mokyklos 
bet jau yra 16 - 19 m. amžiaus yra kvies 
tini taip pat klausytojais. Kursams va
dovautis yra paruoštos programos, ku
rios galima gauti pagal pareikalavimą. 
(Mūsų Pastogė Nr. 165)

Sydnėjuje steigiami jaunimo kursai 
yra sveikintinas reiškinys, kuriuo turė
tų pasekti ir kiti lietuvių centrai Sic 
kursai bus jaunimui Šviesa ir kelias jų 
ateičiai. Be to, jaunimo kursų apimtis ir 
užduotis yra platesnė ir pozityviasnė 
nei K.M.A.M.Instituto, kuris retkarčiais 
ruošia paskaitas į kurias ateina mažas 
būrelis savarankiškai galvojančių tautie 
čių. Gi laikas būtų visas rėkiančias rek
lamas atidėti į šalį ir jungtis į vieną ben 
drą darbą, o ne rūpintis asmeniškais rei
kalais. Jaunimo kursų steigimo reikalu 
turėtų pasisakyti daugiau tautiečių, nes 
laikas ir svetima aplinka nieko gero ne
žada ir neketina mūsų jaunajai kartai, 
bet priešingai jaunose širdyse sėja sve
timą sėklą. J. RIMAS.
L. K. FONDO

ORGANIZACIJOS 
VEIKIMO METMENS

1951 metų birželio mėn 30 dienos 
L.K.F. visuotinis metinis suvažiavimas 
priėmė plačią kultūrinio veikimo pro
gramą, kuriose vykinimas turėtų apimti 
daugelio metų laikotarpį; joje telpa 
visi svarbesnieji L.K.F. kultūrinio vei
kimo planai.

Kalbam, j a programa numatyta stei
gimas ir laikymas:

Vaikų darželių, sekmadienio mokyklų, 
jaunimo kursų; suagusiųju, švietimo 
vykinimas; literatūros ir meno vakarai 
ir jų rengiamas; tautiniai šokiai; dai
nos; chorai; muzika; muziejų ir kon
certų bei meno vakaru, lankymas; 
krašto istorijos, kultūros ir gamtos 
pažinimo ekskursijos; skaityklos ir 
knygynai; lietuviškojo meno ir litera
tūros muziejus; knygų leidimas; lietu
viškosios kultūrinės spaudos palaiky
mas;; lėšų organizavimas jaunimui 
paremti moksle-stipendijoms skirti.

Visa tai, kiek buvo į manoma vyki
nome apyskaitiniais 1951-1952 metais; 
tai pasilieka taip pat kaipo siekiamieji 
tikslai ir remtini sumanymai ateičiai.

Be to dar reikia giliu pasišventimu ir 
rūpestingu darbu bei prisidėjimu sėk
mingai pravesti L.K.F. Australijos Val
dybos šių metų balandžio mėn 20 dienos 
nutarimu paskelbtoji LIETUVIŲ KUL
TŪROS SAVAITE AUSTRALIJOJE, 
kuri jau pradedama vykinti.

Ateinančiais metais reikalinga ir 
toliau sėkmingai vykinti pradėtas ir 
varomas naujų L.K.F. skyrių organiza
vimas ir Svetimo ir Kultūros Komisijų 
sudarymas.

L.K.F. Australijos Valdyba.
NAUJA VALDYBA

Australijos Lietuvių Kultūros Fondo 
Valdybą Melbuorne išrinkti: p.p. MEI
LIŪNAS, VALYS, ŽEMKALNIS, BAR 
KUS ir RAGINIS.

(Sblitieį

TERYS
(GALITE JUOKTIS AR VERKTI, 

BET FAKTAI TIKRI.)
Rašo P. VAITAS

Atėjo tokie laikai, kad žmonės mėgs
ta juokus. Juokiasi ne tik jauni, bet ir 
pagyvenę, rimti, sunkaus visuomeninio 
darbo sukaupti veidai. Juoką iš piršto 
ne visada išlauši: dažnai reikia gyventi 
taip, kad tarsi vaidini, arba vaidinti ir 
nuduoti, kad gyveni. Katruo keliu pasu
ko Melbuorno bendruomenės veikėjai, te
gu sprendžia patys skaitytojai. Aišku 

tik tiek, kad jiems panūdo monotoniškas 
gyvenimas ir išėjo jaunosioms kartoms 
įrodyti DIDŽIOSIOS VEIKLOS!!!

Kaip šitą veiklą išvystyti iki scenari- 
nių, dramatinių momentų,įkvėpimo Mel
buorno- veikėjams davė garsusis silkių 

balius. Po šito baliaus paprastam pilie
čiui ir liko neaišku, ar čia rimtas bend
ruomenės veikimas, ar tik vaidinimas, 
ar pagaliau tik pasiruošimas - maža re
peticija. Kaip nebesupranti, taip ir nu
bėga per veidą tingus juokas.

Paskutiniam siužetui mintį davė apmo 
karnas Reikalų Vedėjo etatas. Veiksmui 
išvystyti buvo sušaukti net trys visuo
tiniai susirinkimai. Pirmame tuojau idea 
listai užsikabino už pinigo: vieni šaukė 
mokėti, o kiti ne.(Stipri idėja!) Darbas 
sunkiasnis, negu šieno pradalgėje: vei
dai raudo ir balo, kaktos šaltai rasojo, 
sėdosi ir kėlėsi, ir vėl drožė sieksnines 
kalbas (Stiprus išgyvenimas!) Žiūrovai, 
ramiai paklausę pora valandų, ėmė slin
kti pro duris (Mažai varijacijų!) Dar už 
poros valandų pavargo ir patys VEIKE 
JAI. Buvo surastas naujas varijantas- 
balsavimas. Laimėtas: „Visuotinio susi
rinkimo balsų dauguma valdžios nutari
mas atmetamas,, Ką valdžia gali pada
ryti prieš visuotiną susirinkimą, kuris 
yra visagalis!!! Jų tik penki, o visuome
nės priskaitoma virš tūkstančio.. Balsų 
dauguma šį kartą paskelbė 15, Kur tas 
likęs tūkstantis - niekas nepaklausė. Vi- 
tiek visuotinis susirinkimas!!! Vieni rin 
kosi į savo namus pietų, kiti popiečio 
miegojo, o kiti pas kaimynus susirinki
mo vaizdus pasakojo. Ką darysi kad ki
ti tokie neištvermingi. Negi susirinkimas 
savo dekoracijas keis! Jis pradėtas vie
nu pusvalandžiu vėliau ir užtai visuoti
nis, nors ir vienas žmogus teliktų

Antrasis paveikslas prasidėjo taip pat 
visuotino susirinkimo vardu. Tai buvo 
šlapias sekmadienis. Lietaus vejami tie
siai iš bažnyčios visisupuolė į salę. įpras 
tine tvarka negailestingai purtoma val
džia. Galiausia per vargus j;a pavyko 
atsikratyti nuopareigų. Visų puikios vil
tys, kad bus išrinkta nauja valdžia iš tų 
aktyviųjų veikėjų, kurie /..taip negailės 
tingai lupo skūrą. Prasideda kandidatų 
statymas ir jų atsisakinėjimas. Buvo su
daryti net penki sąrašai, bet viskas vel
tui. Bėgo minutės ir valandos, o visuoti-

(nukelta į 3 pusi.)
PRANEŠIMAS

KARALIAUS MINDAUGO INSTIT.
1952 metų birželio mėn. 28 d. Lietuvių 

Kultūros Fondo organizacijos visuotinių 
me metiniame suvažiavime buvę diskusi- i 
jos ir priimta nutarimai dėl KARAL
IAUS MINDAUGO AUKSTUJU MO
KSLU INSTITUTO uždavinių, organi
zacijos, veiklos ir likimo, nekalbant dėl 
jų-tų diskusijų ir nutarimų - tikslo jų 
juridinės galios, neliečia KARALIAUS 
MINDAUGO INSTITUTO.

Karaliaus Mindaugo Institutas yra sa 
vystovus ir nepriklausomas nuo bet ku
rių organizacijų, susibūrimų ar institu
cijų. Jis yra suorganizuotas ir veikia 
pagal statutą. Todėl jo paskelbtas vie
šųjų paskaitų ciklas yra vykdomas nus-

PASIULYMS TAUTIE 
CIAMS

Atvejų atvejais man besilankant Syd
nėjuje šv. Juozapo bažnyčioje per lietu
viškas pamaldas - kilo mintis, kurią čia 
norėčiau pasidalinti su tautiečiais. Pir
miausia niekas savito, lietuviško nežen
klina tos vietos, iš kurios plaukia dan- 
gop raudos, tiek suvargusių lietuviškų 
širdžių. Ar lietuviškas kryžius , pasta
tytas šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje 
savo tautinių raižinių grožiu nesimbolr- 
zuotų mūsų giliausių ir gražiausių jaus
mų - maldos ir aukos pavidale siunčia
mos Dievui. Gi jeigu išmaldausime lais
vę Tėvynei ir teks palikti šį kraštą - mū
sų tautos kultūros paminklas bylos sve
timiesiems apie mūsų tautos dvasią. Jie 
žiūrėdami į mūsų kryžių tikrai pagar
biai minės. ' mūsų vardą. Nekarta turė
jau progos įsitikinti, kad australai žavi
si mūsų tautiniu menu. Tad drįstu tikė
ti, kad šis projektas nesutiks kliūčių iš 
bažnytinės vadovybės pusės Iš savo pu
sės ieškokime trijų dalykų: gerų norų, 
gerų norų ir gerų norų... Turime savo 
tarpe ir gerų stalių ir menininkų., o pi
nigų atsirastų irgi... Prašyčiau pirmoje 
vietoje kun. Butkų pareikšti savo nuomo 
nę. Ir juo gausiau bus balsų iš lietuviš
kos visuomenės - tuo geriau, nes „vienas 
vyras ne talka, vienas žodis - ne šneka,,. 
Būtų gera, kad šitas klausimas būtų pa
diskutuotas „M.P.„ E. J.

VĖL GINČAI
Kaip žinome š.m. birželio mėn. 28d. 

Melburne įvyko Kultūros Fondo suvažia 
vimas. Gražiai pradėtas suvažiavimas tu 
rėjo ir gražiai baigtis. Nes mes ištiktųjų 
savo kultūros ugdymo ir išlaikymo atž
vilgiu tikrai neturėtume ko ginčytis, o 
tačiau išėjo kitaip. Suvažiavimui net grė 
sė iširimas ir už nieką kitą kaip Melbour 
ne veikiantį K.M.Institutą. Ką šitas ins
titutas veikia ir kokie jo tikslai - visi pui 
kiai žinome. Jis lietuviškai kultūrai ug
dyti ir puoselėti dirba pagal visas išga
les, o tuo tarpu suvažiavime kai kurios 
žilos galvos kad tokio instituto nėra ir 
negali būti. Jeigu jau mūsų kultūrinin
kai kelia tokius betikslius kivirčus ir vie 
toje remti vienas antro pastangas sten
giasi vienas kita suniekinti ir trugdyti as 
menines pastangas, turėdami omenyje 
ideologines užmačias, tai tada mes be- 
reikalo šaukiame apie vienybę ir bendrą 
kovą mūsų kultūros ir tautos gyvybės at 
žvilgiu. įvairios intrygos ir grupiniai su
siskaldymai nuėjo taip toli, kad įsimetė 
ir mūsų negausių intelektualų tarpan. 
Visai tai plačiai veikia mūsų bendruo
menės mases, ko pasėkoje jau šiandien 
yra sunku sušaukti bendruomenės susi
rinkimus ir sutelkti žmones vienam ar ki 
tam bendruomenės uždaviniui atlikti, 
nes ištikrųjų turime pripažinti, kad mes 
jau susirenkame ne gyvybinių mūsų už
davinių spręsti bet vienas su kitu pasigi
nčyti arba net ir apšmeišti ir su juodinti 
jo darbus visuomenės akyse arba i^ 
pavydo ar ideologiniais sumetimais pa
versti niekais indvidualines pastangas. 
Šito pasėkoje mes matome tuštėjant mū 
sų susirinkimų sales, nerandame žmonių 
organizacijų valdyboms. Kultūrininkų 
suvažiavimas Melbourne parodė, kad ir 
mūsų žilagalviai kultūrininkai randa rai 
kalo vienas su kitu ginčytis ištisas va
landas dėl veikiančios Mokslo instituci
jos tarytum šita institucija atlieka ka
žin kokį griaunamą ir ardomą darbą. Si 
tame suvažiavime vėl buvo pakartota se
na įgrisusi giesmė: skaičiau paskaitą - 
neskaičiau paskaitą, skaičiau, neskaičiau 

i Na ir buvo ginčas, tarytum toje paskap 
. toje buvo pasakyti, arba norėta pasaky- 
1 ti nuo pasaulio pradžios negirdėti nuos- 
' tabūs žodžiai Reikia stebėtis kai kurių 
1 žilagalvių kultūrininkų asmenišku sus
mulkėjimu ir pamėgimu intrygų prieš 
sau nepatinkamus asmenis. (b)

N. ZELANDIJOJE
AUCKLAND

Birželio tragiškieji įvykiai buvo ata
tinkamai paminėti ir šiame mūsų žeme
lės kampelyje. Minėjimą atliko drauge 
visos trys Pabaltijo tautos. Minėjimas 
įvyko „Baltic Club,, „Y.W.C.A.,, patalpą 
se sekmadienį 15. 6. 52. Dienos dalyviam 
buvo išdalyta knygutė „The Tragedy of 
Baltic States,, Minėta knygutė buvo išda 
lyta ir minėjimam atsilankiusiems sveti
miesiems. Po to buvo bendros paskaitos 
anglų kalboje, o vėliau kiekviena tauty
bė turėjo savo atskirą žodį daugiausia 
taikomą jaunimui, kad jis nepamirštų 
savo tėvynę, tėvų papročius ir tradicijas 
Pabaigoje buvo sugiedotas kiekvienos 
tautos Himnas ir po vieną tautinę dainą. 
Lietuvių meninę ‘ dalį atliko mokyklinio 
amžiaus vaikai paruošti čia veikiančioje 
lietuviškoje sekmadienio mokykloje. Vai- 
kų choras sudainavo „Leiskit į Tėvynę...

A. MEDZIAUSIS.
-------- oOo---------

Daug bėdos pridaręs anglams Persi
jos min. pirm. Mossadiq su savo kabine
tu pasitraukia. Pasitraukti privertė eko
nominis Persijos bankrotas.

Australijoje beveik kiekvieną dieną žū 
sta trys žmonės eismo nelaimėse. Balan
džio mėn. buvo iš viso 82 aukos

Australijos ligoninės šiuo metu reika
lingos 15. 000 lovų. Daug privatinių ligo 
ninių Sydnėjuje užsidaro.

Didžiulis viesulas Filipinuose užmušė 
85 žmones.

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 j 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. FIORELLI Pty. Ltd.
(specialistai europietiško maisto) '

106-118 Commonwealth Street, Sydney
Netoli nuo Centrelines stoties.-------------- ?^243 ir MA4542

Pristatoma mieste ir prlemesčiuose, taip pat ir tolimesnėse uzmeseio gele
žinkelio stotyse.
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Jonn unuren, lietuvių kuluiiku važny
čios. Paskaitos tema: LIETUVIAI RA
ŠYTOJAI SVETIMOMIS KALBOMIS. 
Prelegentas - Instituto narys - A. ZEM 
RIBAS-ZUBRAS.
1952. 6. 30 d. Instituto Vadovybė.
“GERBIAMI SKAITYTOJAI! PRIME 
NAME, KAI) REIKALINGA ATSILY 
GINTI UZ LAIKRAŠTI ANTRAM SIU 
METU PUSMEČIUI. PRAŠOME TAI 
PADARYTI NEATIDĖLIOJANT, 
KAD NESUSITRUKDYTU LAIKRAS 
CIO SIUNTINĖJIMAS.
.TAUTIĖDI AI PADEKITE

Surasti Sydnėjuje arba priemieščiuose 
kambarį su patog. šeimai iš dviejų sene
lių - inteligentų. Mal. pranešti’„M.P. 
administracijai, (Sydney, Box 4558 G. 
DEUTSCH - AUSTRALIER, zimmer- 
mann, 41, eigenheim, wunscht Bekannt- 
schaft mit Madel oder Wittwe zwecks 
heirat. Briefe Ernstgemeint to ‘'Lithu
anian Weekly”.

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

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

VISKAS KAINUOJA 
SAVIKAINOS KAINOMIS

® Galvan, vandens nuleidimo rynos.
® Masonite, Medžiaga namo vidaus 

padengimui.
® Pečiukai apšildymui įvairių rūšių. 
® Virtuvės įrengimai ir baldai.

Mes pristatome į namus.
Port Jackson Hardware Co.
243 Oxford St., Darlinghurst, N.S.W. 

Next to Taylor Square. Tel.: FA 2976 
Special Concessions!

DELICIOUS EUROPEAN 
SMALLGOODS

Siūlome Nužeminta Kaina 

(<^

832 High St., Armadale, Melbourne.
Tel.: U3525

(Tramway Nr. 6 from Swanston St., 
or by Train to Armadale Station) 

DEŠROS: ‘Country’, ‘Ham do Lux’,
‘Krakow’, Turistic, Cabanosi, 
Salami, Salceson, Frankfurters, 
Liver-dešros.

KUMPIS, žalias ir paruostas. 
LAŠINIAI, ŠVIEŽIA MĖSA, 
TAUKAI.

“ O P T O ”
Europietis, Optikos specialistas 

430 BOURKE ST., MELBOURNE, 
Tel.: MU 4093. C.l.

Mes darome įvairių rūšių akinius 
su puikiu pritaikymu. Aukštos 
rūsies, žema kaina. Priimame euro
piečių gydytojų receptus ir atliekame 
visus darbus Jūsų draugams ir 
giminėms Europoje. Darbo vai. 9-6, 
šešt. 9-1. Kalbame slavų kalbomis.

DUODAME 10 NUOŠIMČIŲ 
“MŪSŲ PASTOGĖS” SKAITY
TOJAMS NUOLAIDOS.
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