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KADA PRAREGI ^tautinis darbo 

SIME! Tarptautinis Darbo Biur.as posėdžiavo 
Genevoje. Jo delegatai - vyriausybės 
atstovai, darbdavių ir darbininkų įgalio
ti niai-tarėsi dėl darbo reikalų ir darb
davių bei darbininkų santykių pageri
nimo. Užmirštama buvo ir bendrai nepa
kankamai rūpinamasi išlaisvinimu de
šimčių milijonų iš Sovietų ver
gijos ir fiziškojo išnaikinimo. Tar
tum, kad tenai būtų jau ne žmonės kan
kinami, kalinami ir vergais laikomi. O 
gal būt vakarų pasaulio žmonės pavirto 
bibliškais kainais, kuriems nerūpi Abelio 
likimas ir jie savo sąžinės nuraminimui 
atsako Kaino žodžiais-Ar aš esu mano 
brolio prižiūrėtojas ar globėjas? Verta 
jiems pagalvoti, kad gali būt pervėlu 
prisiminti brolis sovietų žudomas ir

OLIMPIJADA
..Praeitame M.P. numeryje keliuose 
straipsneliuose skaitėme anie Mel- 
boumo lietuvių veiklą. Iškelti liūdni 
faktai, kurie yra labai ryškus mūsų ben
druomenės gyvenime - nesantailca, sus
mulkėjimas ir tifcro reikalo nesupratimas

Šie būditigi reišAdniai mūsų visuome
nei yra visuotini. Jie į/rasidėjo Sydnėju- 
je užperejtais metais, dabar Melbourne, 
o Alfais metais kitur.

Si blogybė bus tol. kol mes NEIŠMO
KSIME ATSKIRTI ASMENS NUO 
DARBO. Mums reikalingi DARBAI ir 
DARBAI gali mus tik jungti. Mums ne- U1VIIO . .............
turetnį rūpėti kas juos daro, o tik ką DA- kankinamas, kada žudikai ateis j 
RO ir kaip DARO. Tik darbe yra musų namus ir pradės juos pačius kankinti JU
veikhno cs-mė.

Žmogaus prigimtyje yra pavydo ir ne
apykantos savo konkurentui.. Net žmo
gaus jnotas šitų dviejų emocijų 

.... ............................... -oi-/.

žudyti.
DAR NESIBAIGIA

...... ... TREMTINIAI
įtakoje aptemsta ir jis griaua viską - į Turimomis žiniomis tūkstančiai trem- 
gera ir bloga, kas yra jo NEMĖGIAMŲ tinių kas mėnuo ateina iš Rytų Europos
asmens sukurta ar pastatyta. Tas apt e- jr ieško globos Vakarų Europoje, kad 
mimas ateina pas visokio išsilavinimo išvengus persekiojimų komunistų valdo- 
žmones, ir jie risi energingai griaųja sa- mu0Se kraštuose. Australijoje Vokieti- 
vo priešo tvirtoves, nežiūrėdami, kad tos]joje Graikijoje yra virš 20.000 trem- 
tvirtoyės yra NAUDINGOS visiems - j tinių. Turkija turi 700 tremtinių iš 

Rytų Europos, nekalbant apie daugybę 
tremtinių iš Palestinos, iš šiaurės Korė
jos ieškančių prieglaudos Arabų 
kraštuose ir Pietų Korėjoje. Jungtinių 
Tautų Komisaras tremtinių reikalam 
turi savo žinioje milijonus tremtinių,

toiffi ir JIEMS PATIEMS.
Atsimename dar tuos KLY KENČIU S 

balsus, kurie reikalavo NEREMTI „M U 
SŲ PASTOGĖS,, dabar kiti REIKA
LĄ UJA PANAIKINTI KARA
LIAUS MINDAUGO INSTITUTĄ. O ___ ___ .............,___  ______ „
kodėl. Ar institutas yru tokia instituci-1 kurie reikalingi globos ir apgyvendini- 
ja, kuri kam nors KENKIA: Gali buti nio. Mūsų lietuvių dešimtys tūkstančių 
institutas pagal savo įprastą vardą ne-; tremtinių keliauja per pasaulį ir laukia 
gali ęsamose sąlygose tinkamai atlikti j dienos kada galės pasukti į Vakarus prie 
---- ------- . Tačiau jo iniciatoriai ir i Baltijos jūrų, prie mielojo Nemuno,

„Olimpinių. žaidynių . prasmė į sterdame, Los Angeles ir Berlyne. Šių 
nėra laimėjimas, bet dalyvavi- i metų Olimpinių žaidimų rengėja Suomi- 
mas juose; tikslas ne kova, bet ja. 1940 m. buvo pasiruošusi priimti 

pasaulio sportininkus, bet II Pasaulinis 
Karas pakeitė taikos meto planus 
Suomiai visais laikais buvo viena iš ge
riausių tautų sporto varžybose. Jie bu
vo ypatingai geri ieties mėtytojai ir il
gų distancijų bėgimuose. Kas iš mūsų 
negirdėjo tokių iškilusių bėgikų kaip 
KOLEHMAINEN, NURMI, RI?0LA, 
SALMINEN ir kt. Jų tėvynėje pirmą 
kartą ruošiama Olimpijada. Kokia gar
bė tokiam mažam kraštui būti rengėju 
ii- šeimininku didžiausiai sporto šventei 
- OLIMPIJADAI!

Helsinkio miestas - 400.000 - švęsda
mas savo 401-asias įkūrimo sukaktuves 
priims dešimtis tūkstančių svečių iš ke
turių pasaulio šalių. Pasiruošimai daro
mi labai atidžiai ir sistematingai. Gy
ventojai per laikraščius prašomi būti 
mandagiais šeimininkais ir bent kiek 
mokėti angliškai! Viešbučių padavėjai 
yra pasiųsti į užsienį daugiau praktikos 
įsigyti. Viešbučiai ir nakvynės namai ne
galės visų svečių priglausti, todėl moky
klos ir privatūs butai yra paruošiami ap
sistoti atvykusioms. SENTULA, kuris 
randasi 15 km. nuo Helsinkio pastaty
tas naujas aerodromas užsienio lėktu
vams nusileisti. įdomu pastebėti, kad 
aerodromo statybai trūko darbo jėgos. 
Vietos policija šitą problemą nesunkiai 
išsprendė pasiųsdama kiekvieną nubaus
tą už girtuokliavimą padirbėti! >

Helsinkio Olimpinis Stadionas gali su
talpinti apie 90,000 žiūrovų. Čia bus už
degta Olimpinė ugnis atvesta iš Graiki
jos. Graikijos Olimpinis Fakelas bus į- 
žiebtas nuo vidurdienio saulės su padidi
namu stiklu. Fakelas buvo nešamas eta
piniu keliu į Atėnus ir toliau lėktuvu į 
Daniją ir iš čia greitlaiviu į Švediją ir 
pagaliau į Suomiją.

Olimpiniame Stadione vyks visos leng 
vosios atletikos varžybos. Kitos varžybos 
bus pravestos mažesniuose stadijonuose 
ir baseinuose.

Si Oiinipijatla kelia nepaprasto dide
lio susidomėjimo, nes joje dalyvauja ir 
Sovietų Rusijos sportininkai. Anglai pas 
kutinį kartą varžėsi 1912 m. Stocholmo 

1 Olimpijadoje su 178 atstovais: dvi an
tros vietos ir viena trečia. Futbule rusai 
pralaimėjo Suomijai 2 - 1 ir Vokietijai 
16 - 0.

Dabartiniu metu Rusijai skiriama da
ug dėmesio, nes jų sportininkai yra pa
siekę gerų pasekmių. Ypatingai stiprios 
yra rusės moterys, kurių rezultatai yra 
pasaulio rekordai. •

Olimpiniuose žaidimuose pirmą kartą 
po karo dalyvaus Japonija ir Vokietija. 

1 Tautų skaičius ir rekordinis sportinin
kų dalyvavimas žada labai įdomių kovų 
ir akimirkų.

riteriškumas,,
Baronas P. de Coubertin.

1952-ji metai yra Olimpiniai Metai. 
Šeštadienį, 19 d. liepos 1 vai. p. p. Hel
sinkyje, Suomijoje, atidaryta XV-oji O- 
limpijada. Daugiau nei 500 sportininkų 
iš įvairių pasaulio kraštų uždegus Olim
pijados Ugnį davė priesaiką:

„Mes prisiekiame būti OHmpija- 
doje garbingais kovotojais ir lai
kytis žaidimų taisyklių. Mes da
lyvaujame riteriškoje dvasioje 
mūsų kraštų ir sporto labui. 

Olimpinių žaidynių pradžios reikia iš- 
koti senovės Graikijoje. Sakoma, kad 
dievas Dzeusas įkūręs sporto žaidimus, 
bet pirmasis užrašytas Olimpijados lai
mėtojas, žinomas mūsų laikams, buvo 
KOROIBUS iš ELLIS, 776m. pr. Kr. .

Graikų žaidimai vykdavo Olimpiadoje 
325 km. nuo Atėnų. Didžiausia šventiš
ka nuotaika apsupdavo visą kraštą. Zmo 
nės gyvendavo žaidimų nuotaikomis, o 
sportininkai rungtyniaudavo šūkiu: 
FORTINS, CITIUS ALTIUS.

393 m. po Kristaus Graikijos užkariau 
tojas ciecorius Teodozijus uždraudė Oli
mpinius žaidimus ir tai 1500 metų šita 
puiki idėja buvo užslopinta. XIX-ojo ši
mtmečio pabaigoje prancūzas baronas 
Pierre de COUBERTIN atgaivina mintį 
tęsti toliau Olimpinius žaidimus. Jo mes
tas šūkis rado pritarimo pasaulyje ir 18 
96 m. toje pačioje vietoje, Atėnuose, įvy
ko pirmoji moderniųjų laikų Olimpijada.

Olimpinių žaidimų atgaivinimui grai- 
ai pastatė puikų stadioną, kuris talpi

no 80.000 žiūrovų. Nelaimingi, tačiau, 
buvo graikai, nes kitų kraštų sportinin
kai buvo už juos pranašesni. Vienok, li-

saro pareigų.
personalas daro tą, ką gulima ir kiek gu 
Ii. Čia pasireiškia GERA ją valia ir NO
RAS patarnauti lietuvių jaunimui. Tų 
visą seka be abejo ir reali naudas kiek
viena paskaita, kiekvienas pasakytas žo
dis, kad ir sūkiai pasveriamas, tačiau j- 
kritęs i gerą dirvą gali atnešti šjniterio- 
1>ą vaisią. įdomu būtų PAKLAUSTI tų. 
kurie nieko nesėja, kokio derliaus jie fi- 
A*isi sulaukti.1

Visi tie, kurie ką nors daro mūsų Tau-
'" bristų oamouns. S1S santouns, Kovoje 

rinti ir pri«i<?ėti prie bcmln darbo, riej^į ŽSd!HU3vaWmeniV°SM™'iamVkon' 

turėtų būti melai prileidžiami. Bet lira ( ir vadovauja’ Kongresą remia
nesuprantamos visų tų /n-etenriios, *'<rie ki tij fec| vvj*’ugvbė yDaf teisin- 
N1EK0 neprisidėję nori suarianti tą, ' ’ j 'įhleris tain' nat Berlyno

jiems priklauso.. Kokia teise jie bSstVas u?eris k "kt
1 - ' Kongrese dalyvaus apie 130 iš įvairių

pasaulio kraštų pasižymėjusių teisi
ninkų, tarp jų buv. belgų min. pirm. 
Spaakas, japonų aukščiausio teismo 
vicepirm. Shunzo Kobayastis, britų 
lordas Lowittas, buv. prancūzų min. V. 
de Moro Gioferri, pasižymėjęs Brazilijos 
teisininkas Jose Nabuco ir kt. Kongre
sas yra pasiryžęs atsiriboti nuo visokio 
politinio propagandos darbo ir viską 
vertinti tik pagal teisinį objekyvumą. 
Laisvųjų Juristų vadovybės kongrese 
taip pat pakviesti dalyvauti Vykdomo
sios Tarybos narys doc. B. Brakas, iš 
JAV — Dr. A. Trimakas ir iš Vokietijos 
— Dr. J. Sakalauskas. Kongresas kvie
čia viena iš Lietuvių teisininkų skaityti 
referatą apie teisinio gyvenimo raidą 
Lietuvoje pastaraisiais metais Refe
rato reikalu reikalu susisiekta su Pat. 
Liet. Grupe JAV-se ir Lietuvių Teisi
ninkų Draugijos centru Čikagoje.

Netenka abejoti, kad per minimąjį 
kongresą bus taip pat duotas gana 
tikslus vaizdas, kas darosi anapus gele
žinės uždangos ir kaip ten teisės vardu 
vykdomas žiauriausias smurtas. Kad 
darbas eitų sistemingiau, numatytoj su
daryti iš rinktinių specialistų baudžia
mosios, civilinės ir ūkinės, darbo ir vie
šosios teisės komisijos, kurios konsta
tuos, kas iš pagal Jungtinių Tautų 
chartą deklaruotų žmogaus. teisių yra 
faktiškai belikę bolševikų okupuotose 
srityse. Visi tie dalykai bus paskui iš
diskutuoti, kur į kongresą atvykę žymūs 
iš Rytų zonos ir pavergtų kraštų teisi
ninkai galės tarti laisvą ir atvirą žodį 
apie teisinę padėtį jų okupuotose 
tėvynėse.
Minimasis Laisvųjų Juristų Sambūris, 
pradėjęs veikti 1949 m., registruoja 
visus Sovietų zonoj vykstančius teisės 
laužymus ir pagal visus teisės statomus 
reikalavimus yra surinkęs nepaprastai 
daug dokumentinės medžiagos. Jo cen
trinę, esančią Vak. Berlyne, kas mėnuo 
vidutiniškai aplanko po 5.000 žmonių, o 
ligi šiol lankytojų skaičius iš viso pa
siekė jau apie 75.000, kurie visi jai 
papasakojo savo išgyvenimus ir rūpes
čius, taip pat visus Sovietų vykdomus 
teisės laužymus. Ir šiandien — dėl to 
plataus bendradarbių tinklo — Vokieti
jos sovietinėj žonoj nėra tokios įstaigos, 
kur Laisvųjų Juristų Sambūris neturėtų 
savo slapto bendradarbio. 1 Teisiniams 
laužymams ir tos rūšies nusikaltimams 
tirti komisija dirba visiškai nuošaliai 
nuo visokios propagandos, laikydamasi 
griežčiausio objektyvumo. Ir jos darbo 
rezultatai meta bolševikams baisų kai- ]aisvająpi Jjąsauliui.

Pregliaus, Šešupės ir kitų išsiilgtų upių, 
upelių ir ežerų. _____ _ ___w___ __________  . . __

LIETUVAI PAKVIESTI I kimas buvo jiems gailestingas ir graikas
I LAISVŲJŲ JURISTU 
KONGRESĄ BERLYNE 

šiemet nuo liepos 25 d. iki rugpiūčio.
1 d. Berlyne ruošiamas plataus masto 
tarptaut. teisininkų kongresas, kurį 
sušaukti mintį iškėlė vokiečių Rytų 

I zonos Vakaruose įsikūręs Laisvųjų
Juristų Sambūris, šis sambūris, kovoje

Taigi šaltai galvojant, nei institutas, 
nei kiti kokie darbai negali būti nesan
taikos objektu, nes mūsų norai visą vie
nodi ir mūsų pastangos nukreiptos į tau
tos išlikimą. Jei taip, tai kur ieškoti ne
santaikos objekto': Atsakymas vienas - 
ASMENYJE. Neapkenčia mūsų blogas 
būdas nuopelnų ir garbės kitam. Jis iš
eina į atvirą kovą ir griauna,' kad sunai
kinus ARTIMO NUOPELNUS IR GAR 
BE. Kai šitą savo būdo blogybę pažinsi
me ir išmoksime ją valdyti, tikėkime, 
tokios nesantaikos nebus.

Dirva plati. Darbo daug. Taigi pasi
rinkime barą! Mažiau žvalgykimės ir kri 
tikuokime, o DAUGIAU dirbkime. Tik 
nuimtas derlius parodys, kas buvo darb
štus ir vertas nuopelnų.

- M -

Kas yra išminingasai ? — Tas, kurs iš 
kiekvieno pasimoko. — Talmudus.

Teisingiausiai gyvena tas, kas nedaro 
tokių dalykų, už kuriuos peikia kitus.

Thales.

NAUJAS M0ZART0 
KŪRINYS

Zueriche surastas muzikinės kūrybos 
rankraštis, kuris pagal prof. Paugartser, 
„Mozarteum,, pirmininko Salcburge, pa
reiškimą esąs tikrai Mozarto parašytas. 
Tai yra sonata “in fa maggiore” pianui. 
Kūrinys galįs būti parašytas 17&6 m., 
kai Mozartas, eidamas 9 metus, lankėsi 
Ziuriche ir koncertavo.

VAGIA IR TEN
Iš JAV kariuomenės sandėlių pavogta 

prekių už 5 mil. dolerių. Prekės parduo
tos juodoje rinkoje.

ŠOKIU SALE
Austrijoje Grąžo mieste leidžiamas 

„Suedost Tagespost,, skelbia, kad Vilnių 
jesv. Stanislovo katedra paversta karei
vių šokių sale.

NUOSTABUS KNYGŲ 
PLATINIMO BUDAS

Vienas jaunas prancūzų rašytojas 
Jean Pierre Rosnay išleido romaną 
“Plaukai akyse”. Jis sugalvojo naują 
būdą knygai platini. Vienoje kavinės 
terasoje ant Senos upės kranto jo drau
gai knygą dalina visiems. Tarp jos lapų 
yra įdėta 100 frankų pinigas ir raštelis: 
jei knyga nepatiks skaitytojui, tegu 
tuos pinigus pasilaiko sau. O jei patiks, 
jis turi autoriui nusiųsti 500 frankų.

SPYRI DON LOUIS iš Amarussi tapo 
didvyriu - jis laimėjo Maratono bėgimą!

Maratono bėgimas yra paskirtas at
minimui ano kario PHEIDIPPIDES, 
•kuris, graikams laimėjus mūšį prieš per
sus Maratono laukuose, atbėgęs i Atė
nus 49 km. pranešęs, kad priešas nuga
lėtas ir kritęs negyvas.

Naujaisiais laikais Maratono bėgimo 
nuotolis yra 42,2 km. Tokį nuotolį bėgo 
Spyridon Louis. Mažai buvo dedama vil
čių, kad graikas laimės patį sunkiausią 
bėgimą. Specialūs raiteliai pranešdavo 
publikai stadione apie bėgimo eigą. Gralį 
kų bėgikai vis toli buvo atsilikę nuo pir
mųjų, tik 6 km. prieš baigimą Louis pra
siveržia į priekį ir jo niekas negali pri
vyti. Jis pirmas įbėga j stadioną. Žiūro
vai kalia didžiausias ovacijas. Du prin
cai palydi laimėtoją iki karaliaus, kuris 
paspaudžia ranką šauniam bėgikui.

Po Atėnų sekė Olimpijados Paryžiu
je 2 kartus, Stocholme, Antwerpene, Am

KADA IR KAIP ATEIS 
ISLAISVINIMAS

Labai svarbiu šveicarų “Neue Zu- 
richer Zeitung” (Nr. 148-52) laiko tiek 
ankstensį prezid. Trumano pasisakymą 
š.m. kovo mėn. laisvųjų čekoslovakų 
politikams, tiek paskiausiai panašiai 
laisvųjų rumunų grupei, vad. “American 
Action Commiittee against Mass Depor
taions in Rumania”, kuriuo jis griežčiau
siai pasmerkė Sovietų terorą ir jų 
melus, kad amerikiečiai vedą Korėjoje 
bakteriologinį karą. Drauge, ta proga 
nurodyta, ką prezid. Trumanas, o tuo 
mano pareiškimui, pastebi “N. Z u r. 
Zeitung”, skiriama nepaprastai didelė 
reikšmė, nes jis atvykusioms pas jį 
prašyti rumunų politikams (o tuo pačiu 
ir visų pavergtų Europos Rytų. _• ' 
pareiškė, kad jei jis galėtų toliau tęsti 
savo užsienio politiką, tai jo lankytojai 
dar šioj kartoj išvystų, kaip Rumunija 
bus vėl išlaisvinta. Panašiai savo nuo
monę prezidentas nusakė kovo mėn. ir 
čekams. Tiek tąsyk, tiek dabar tokie 
prezidento patikinimai sukelia kai kieno 
kritiškų pastabų, pastebi dienraštis, nes, 
tokių žmonių galvojimų, panašūs paža
dai, tegalimi įvykdyti ne kuriuo kitu 
būdu, kaip karu, tik sukelia tuščių vil
čių. O tai, dar ko gero, gali pirma 
laiko paskatinti žmonees tuose kraštuose 
imtis per ankstyvų veiksmų kurių pada
riniai būtų labai skaudūs, nenaudingi 
net ir pačiai amerikiečių politikai. Ta
čiau pranešimo gale dienraštis daro 
išvadą, jog Rytų Europos išlaisvinimas 
priklauso prie JAV užs. politikos užda
vinių, — tat parodo vis dažnėją panašios 
rūšies prezidento patikinimai, — tačiau 
netenka abejoti, taikiomis priemonėmis, 
nors bolševikų propaganda stengiasi 
visai ką, kita įrodyti ir šaukia, kad ame
rikiečiai kursto į naują karą.
tinimų, akivaizdžiai atskleisdami, kaip 
už gelež. uždangos bolševikinėj sistemoj 
elgiamasi su polit. kaliniais, kaip ten 
nužmoginti ūkininkai, darbo valstiečiai, 
fabrikų darbininkai ir kt. darbo žmonės. 
Minimasis kongresas kaip tik ir padarys 
aiškias išvadas apie siaučiančią už gele
žinės uždangos sistemą ir jas paskelbs

J. BALTRUŠAITIS.
LAISVOJO PASAULIO 

SPAUDOS PUSLAPIUOSE 
IŠKELIAMAS TRUMANO 

ŽODIS PABALTIJO 
VALSTYBĖMS

Galingiausios pasaulyje valstybės 
— JAV — vyriausybė yra ne viena 
proga parodžiusi savo palankumą pa
vergtiems Pabaltijo kraštams ir užsi
stojusi jų teises. Paskiausiai, pabaltie- 
čiams organizuotai minint tragiškuosius 
birželio įvykius, tiek JAV ir kt. kraštų 
spauda, tiek pasaulinės telegramų agen
tūros AP, UP, AFP ir kt. ypač pabrėžė 
prezid. Trumano birželio 15 d. paskelbtą 
į okupuotąsias Pabaltijo valstybes atsi- • 
šaukimą. Juo, kaip pažymi ta proga 
šveicarų diėnr. “Die Tat” ir visa eilė 
kitų, JAV prezidentas aiškiai ir kate- 
goringai pabrėžė, kad J AV\ Lietuvos ir 
kt. dviejų Pabaltijo valstybių okupacijos 
nepripažino ir nepripažins. Tas prezi
dento žodis “mano draugams pabaltie- 
čiams” buvo ne tik perduotas per radiją 
į okupuotuosius kraštus, bet taip pat 
didžiosios spaudos ir agentūrų pasklei
stas po visą pasaulį. Ta proga primin- 
tini ir kiti būdingi Trumano pareiškimai.

LIEUTUVIAI XIV am.
KINIJOJE

Pagal “Osservatore Romano’’ lai
kraštį neseniai yra rasta akmens ant
kapis mieste Yangchow, Kingsu privin- 
cijoje ardant seną akmeninę *sieną. 
Antkapio įrašas: “In nomine Domini. 
Amen ; Hie jacet Katerina de Vi!Jonis 
quae oblit in anno Domini mileximo 
CCCXXXXII de niense Junii” (Vie
špaties vardan. Amen, čia ilsisi Kate
rina de Viljonis mirusi Mūsų Viešpaties 
metais 1342 birželio mėnesyje). Tame 
akmens antkapyje yra iškalta Dievo 
Motina su Vaikeliu ant rankų, sėdinti 
and kinietiško suolo ir tt.

ši acheologinė Iškasena yra. labai 
didelės istorinės vertės ne tik krikščio
nybės plitimui Kinijoje, bet taip pat 
patyrinėtina, kaip tenai galėjo patekti 
lietuvė moteris ir būti palaidota gan 

i ištaigingai tiems laikams. Gal mūsų, 
1 istorikai _ka nors.£alėtu ,iw»ni4Ui»**i*~“ ■
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G-INKLUS
Pirmosios atominės bombos, kurios 

krito Japonijoje praėjusio karo pabai
goje, sakoma, yra jau pasenusios. 
Moksliniai tyrinėjimai yra tiek pažengę 
į priekį, kad yra planuojama visa eilė 
naujų ir moderniškesnių ginklų. Jie yra 
dengiami paslapties,' ir kiekvienas 
kitas tobulinamas ginklas. Tačiau nuo 
viešuomos neslapiama, kokie yra tik to, 
ar jie jau baigti ar dar tik bandomi, 
Nepasakoma nė kaip veikia. Dėlto 
galima kalbėti tik bendrais žodžiais, ką 
naujas karas gali parodyti.

Anos pirmosios atominės bombos yra 
toli pralenktos vadinamųjų vandenilio 
arba H bombų. Jos yra kelis šimtus 
kartų stipresnės už pirmąsias. Ką tai 
reiškia, sunku įsivaizduoti. Galėtų pasa
kyti nebent tie, kurie išgyveno Hirosi
mos baisias dienas ir laimei liko gyvi. 
Jei būtų kritusi vandenilio bomba, nei 
Hirošimoje nei visoje apylinkėje apie tą 
sugriautą miestą nebūtu likę nei vienos 
gyvos būtybės. Viskas būtų sutirpę. 
Dabar jau statomi fabrikai H bomboms 
gaminti. Veltui norėtume sužinoti, ar 
jie baigti ir kiek jau tų bombų paga
mina. Kas - kištų nosį, būtų šnipas.

Galima esą priešo ir nesvilinti: galima 
tiktai visa, kas gyva, išmainti, b kas 
nemiršta — paliks. Tuo būdu paliktų 
miestai be žmonių ir fabrikai be dar
bininkų. Sakoma, kad to galima pa
siekti, nuleidžiant “atominį debesį” arba 
dideliu debesies ratu apsupant visa 
sritį. Niekas gyvas negalėtų praeiti pro 
tą užtvarą. Tuo būdu galima priešą' 
apsupti arba ji sulaikyti, kad nesiveržtų 
į priekį. O jei reikės sustabdyti priešo 
pramonę, pakaks tiktai pagrasyti, kad 
bus nuleistas “atominis debesys”. Pirmą 
kartą, galimas daiktas, žmonės <lar nepa
klausytų, bijodami policijos. Patyru, kas 
atsitiko su vienu miestu, iš kito jau 
bėgtų ir pati policija. . . .

Sakoma, kad jau yra pagaminti ir 
atominiai patrankų sviediniai. Jie tinka 
naudoti fronte. Jei tai tiesa, tai priešo 
masės nustoja savo vertės. Jos nega
lėtų paslinkti į priekį nei žingsniu o. 
ypač koncentruotis didesnėmis masėmis, 
prasiveržimui, kaip tai yra buvę Korė
joje karo pradžioje. Tokius priešo 
kumščius atominė artilerija sumaišytų 
su žeme.

Ligi šiol jos buvo prikrautos paprastos 
sprogstamos medžiagos. Apkrovus jas 
atomine enregija, pasidarytų tokios bai
sios, kaip ir atominės bombos. Nuo ato
minės torpedos joks laivas nebeišsilai- 
kytų vandens paviršiuje. Svarbu tiktai 
pataikyti. Bet, sakoma, ir čia yra daug 
kas pagerinta; nei viena torpeda ngpra- 
mautų pro šalį. Raketą taip pat galima 
nuvairuoti ten, kur ji siunčiama. Ra
daro ir kiti prietaisai tuo pasirūpina. Ir 
greitis jų toks žaibiškas, kad nėra prie
monių sulaikyti.

Atominės energija taikoma ne tiktai 
sprogmenims, bet ir valikliams. Tuo 
pagrindu konstruojami atominiai lėktu
vai, kurie galėtų suktis aplink žemę 
nenutūpdami. Padaryti juos be pilotų, 
esą, sunkumų nekyla, bet juos tuo tarpu 
galima būtų nuvairuoti tiktai kelis šim
tus kilometrų. Aplink žeme', skristi 
galėtų tiktai su pilotu. Bet jį reikia 
apsaugoti nuo mirtingų radioaktyvinių 
spindulių, čia ir kyla problema. O gal 
ir jos jau* nebėra, kas žino?

Aišku, kad nėra jau problemos pakilti 
nuo laivo galingiems lėktuvams su ato
minėmis bombomis. Jie gali skraidyti 
1000 kilometrų spinduliu. Tai reiškia, 
kad tokie lėktuvai, pakilę kur nors Vi
duržemio jūroje, langvai gali pasiekti 
žibalo versmes pietų Rusijoje.

Lėktuvnešiams dabar reikia daug 
pasiimti skysto kuro. Jei galima būtų 
jį pageisti' atomine energija, tai toks 
laivas, prikrautas lėktuvų, galėtų ištisus 
mėnesius plūduriuoti vandenqje ir nesi
dairyti, kur yra sausuma. Yra kalbama, 
kad toks atominis lėktuvnešis ligi 1960 
metų jau bus nuleistas į vandenį.

Dar greičiau, sakoma, pasirodys (o 
gal jau yra?)povandeniniai laivai, va
romi atominės energijos. Jie galės 
nardyti po vandeniu ištisus metus, o 
išlįsti, kur tik būtų nepaprastas: čia 
pasirodytų, čia ir dingtų nesuvaikomas. 
Tuomet niekas nežinotų nei dienos ndi 
valandos, kada tokia pabaisa, išnirusi iš 
vandens, apmėtytų atominėmis raketo
mis visą pakraštį ir pradingtų, kaip 
nebuvus.
LIETUVIAI PASAULYJE

N. ZELANDIJOS LB leidžia inform, 
biuletenį “N. Zelandijos Lietuvis”, 
kuriame plačiai rašoma ir apie mūsų 
veiksnių veiklą. Lietuvių skaičius yra 
ten padidėjęs atvykus agr. Liutikui 
ir kitiems. Tinkamai paminėta 
Vasario 16-ji, Dr. Basanavičius, o dabar 
minimi ir liūdnieji birželio įvykiai. 
Pagal VLIKo priimtą statutą įsteigtos 
Wellingtone, Aucklande, Christchurch ir 
Dunedine apylinkės. Tarp vietos daili
ninkų sėkmingai reiškiasi ir klaipėd. R. 
Gopas, Vienožinskio ir P. Kalpoko mo
kinys, dalyvavęs visoj eilėj zelandiečių 
ir suruošęs savo darbų 4 parodas. Tiek 
N. Zelandijos spauda, tiek ir meno me
traštis “Arts Year Book” įvertina jį 
šiltai, laikydami jį ten vienu iš sti
priausių moderniojo meno atstovų.

PRANCŪZIJOJE birželio 15 d. Liet. 
Misijos direktoriaus pareigas einąs Rev. 
Pr. Braun, S.J., atlaikė mišias už išve
žtuosius ir kenčiančius bei mirusius iš
trėmime. “Laisvės draugų” tarptaut. 
konferencijoje dalyvavo apie 10 tautų 
atstovai, iš viso 250 žmonių, daugiausia 
intelektualų: profesorių, rašytojų, etc. Iš 
lietuvių dalyvavo Dr. S. Bačkis ir įg. 
min. F m-------— 1—

Pranešimuose buvo pažy-

Sapnavau šiąnakt vėją. Skridau ap
linkui su juo padangių platybėmis į ten, 
kur diena iš dienos lekia mano-mintys, 
kur atminimuose dar tebežaliuoja dar
želių rūtos, tebekvepia pievų čiobreliai.... 
Ir žiūriu - didinga stovi mūsų Šatrija 
apsupta žaliuojančių aplink miškų. Ir 
suskamba daina, ta pati širdį graudenau 
ti tėviškės daina. Ima rinktis pamažu ja
unimas: . išsipuošę merginos margiaus
iais raštais, raudonskruoščiai, vėjo drai
komais plaukais bernai, kurių rankose 
plyšte plyšta armonikos aidas ir lekia 
tyliais laukais tolyn
- Laužą, laužą! Sukruskime, vyrai, kad 
dar prieš sutemus spėtume palydėti, pas
kutinę saulės žarą. Joninės šiąnakt! Pa
parčio žiedas turi pražysti viduryje miš
ko, Kam teks jį surasti!

Bematant įsiliepsnojo laužas. Ugnies 
liežuviai kyla tiesiai dangun nužerdami 
temstančius laukus šviesos juostomis 
Suspinksi pirmosios žvaigždės virš gal
vų. Iš užu Šatrijos atsirita didžiulis de
gantis mėnulis, tarsi atskubėdamas į 
Joninių šventę. Laužas dega, spraksi sa
kuoti eglėšakiai, per viršmi kylančias 
liepsnas šokinėja linksmos poros: klyk
damos skrieja merginos jas besivejan
čių įraudusių, dobilėliais pasidabinusių 
berniokų. Kur - ne - kur liepsna užkiūda 
dama sijono kraštus lyžteli ir basas mer 
ginų kojas; tos spiegdamos šoka atgal 
ir sliapiasi viena už kitos lyg avys. Iš 
kažkur atsiranda ir Tu! Griebęs už ran
kos nusitempia mane prie pat liepsnos 
ir mudu šokam per ją, tarsi sparnų ne
šami, neužkliudanti ugnies. Tu atlape tu
rėjai rusvą nasturdą, mano plaukuose 
baltavo šviesi didelė remunė. Tu išsiė
mė! ją ir ėmei burti skindama lapelį po 
lapelio, kurie krito lyg baltos snaigės 
šviečiančią naktį. Myli tu. Kažin. Liko 
tik du lapeliai ir tu šypsojais ir bučia
vai mane

Poros linguoja, sukasi, daina sklin
da, laužas vis dar plevena ir mėnuo ar
tėja mūsų link. Staiga dingsti tu palik
damas mane...

Apsižvalgau ir leidžiuosi pažystamu 
taku žemyn, kur kepurėti aukšti klevai 
apsupę migdo seną dvarą. Stiklinės gon- 
kos šviečia iš tolo pro medžius mėne
sienoje lyg kieno didelės akys. Aš stab
teliu iš baimės, kai iš krūmų išlenda sar-

Ė. Turauskas, kuris diskusijose , gybiniai ir nė žodžio netardami eina pas 
padarė intervenciją pavergtųjų vardu, i kui mane taku. Staiga užgęsta ir mėnuo 
Iš pavergtųjų kraštų, be lietuvių, daly- nutyla viršuje kalne skambėjusi daina, 
vavo tik vengrai, lenkai, čekoslovakai. » tik iš kažkur toli dar švytuoja protar-

principus ir pavergtųjų reikalus. Ypač 
nuoširdžiai intervencija už pavergtuo
sius kraštus pasireiškė prof. S. Mada
riaga. Jam už tą intervenciją dėl pa
vergtųjų lietuvių vardu padėko Dr. S. 
Bačkis. L.Š. Dr-ja surengė Paryžiuje 
Motinos Dienos minėjimą. Priešpiet 
įvyko pamaldos, o popiet iškilmingas 
Paryžiaus lietuvių susiringimas. BALFo 
įgaliotinis Dr. S. Bačkis BALFo vardu 
įteikė vyriausiai ir jauniausiai amžiumi 
motinoms (Gasiūnienei ir Vaiciekauskie- 
nei — pabėgėlėms) BALFo skirtą sim
bolinę dovanėlę — po 1.500 frankų kiek
vienai. Paskum ėjo dainos, orkestras., 
Susirinkusių vardu gen. št. pulk. Lan- 
skoronskis padėkojo L.Š. Dr-jos valdybai 
ir poniai O. Bačkienei už nepaprastą 
rūpestingumą kultūrinėje lietuvių vei
kloje. Prancūzijos lietuviai gavo iš 
BALFo 55 maišus vartotų drabužių, 5 
dėžese batų ir 5 dėžes maisto reiškia 
padėką BALFui ir Amerikos lietuviams.

DR. S. BAČKIS PRANCŪZŲ KATA
LIKŲ INTELEKTUALŲ CENTRE 
SKAITĖ PRANEŠIMĄ, ko pabėgėliai- 
tremtiniai trokšta teisinės, administra
cinės globos srityje ir kultūrinėj o plot- 
mėjo. Prof. H. Bedarida, pirmininkavęs 
posėdyje, kur dalyvavo visų tautybių 
tremtinių atstovai, pažadėjo pastudi
juoti, ką šioji Prancūzų or-ja galės pa
daryti, kad būtų atsižvelgta į tremtinių 
pageidavimus. Grįždamas iš Barselonoj 
įvykusio tarpt, euch. kongreso, Pary
žiuje lankėsi vysk. V. Brizgys. Ta proga 
jis lankėsi Apašt. Nunciatūroje ir 
aplankė Bačkius, taip pat matėsi su 
L.K.O.S. vadyvybe — p. Galdikiene, Dr. 
Karveliene, Dr. N. Bražėnaite. Iš Pary
žiaus vysk. Brizgys išvyko į Vokietiją, 
iš kur, aplankęs Austrijoj arkiv. J. 
Skvirecką, išskris į JAV. Birželio 11 
d; Paryžių paliko dail. A. Galdikas ir 
visuomenės veikėja M. Galdikeinė, kurie 
“Queen Elisabeth” laivu išvyko į JAV. 
Juos palydėjo visa Paryžiaus kolonija. 
Kartu su jais išvyko Bazilius Kučinskas, 
jaunas tremtinis, kuris Paryžiuje, ne
paisant sunkių gyvenimo sąlygų, suge
bėjo pasireikšti kaip jaunas, gabus 
verslininkas. Paryžiaus baletui daryti 
dekoracijų ir kostiumų iš JAV atvyko 
dail. Dobužinskis, ligi tol jas daręs 
Metropolitan ir City Center operose.

ŠVEICAFIJOJE Dr. A. Geručiu vado
vaujamam Lietuvių Bibliografijos Ar
chyve yra jau apie 2.500 tomų knygų ir 
apie 250 komplektų period, leidinių. 
Archyvas pageidauja, kad jam būtų 
atsiųsti po 2 egz. visi išleisti raštai. 
Siųstina šiuo adresu: Liet. Bibliogra
finis Archyvas, Bern, Schvizerland, 
Kari Spitteler Str. 22. Zuricho un-te 
prof Sėnnas skaitė paskaitą “Baltų 
kalbų santykiai su slavų ir germanų 
kalbomis”. ~ 
mėtą, kad prof. Sennas anksčiau yra 
ilgą laiką dėstęs Kauno un-te ir kad 
drauge su , " ... ‘ A
Saliu ruošė ir leido didelį 3 t. lietuvių 
rašomosios kalbos žodyną. Į paskaitą 
atsilankė daug iš profesūros ir vyr. 
semestrų studentų. Profesorius plačiau 
sustojo prie Lesekyno, Meillet, Traut-

emigr. or-jos paminėjo savo tautinę 
šventę. Minėjime dalyvavo ir lenkų 
egzil-vyriausybės atstovas Šveicarijoje, 
bet iš šveicarų pusės nebuvo nė vieno 
atstovo. Salė buvo papuošta lenkų 
miesto herbais, tarp jų ir Vilniaus ».

AR ZINAI KAD,
Neseniai šalia Rio de Janeiro iškilo 

naujas Olimpinis Miestas, kuriame yra:
1. Didžiulis stadijonas futbolui, talpinąs 

155.000 žiūrovų: 30.000 stovinčių 30.000 
tarpuose, 500 garbės, svečių ir 2.000 pak
viestų specialiose tribūnose, o 92.000 
sėdinčių.

2. Plaukimo baseinas su 25.000 žiūrovų.
3. Base-hall aikštė su 10.000 žiūrovų.
4. Teniso aikštelės su tribūnomis — 

20.000 žiūrovų.
5.. Dviračių lenktynėms stadionas su 

5.000 žiūrovų.
6. Salė talpinanti 20.000 žiūrovų.
Viso apie 250,000 žmonių, nes susi

spaudus futbolo stadijonas gali talpinti 
180.000 sėdinčių arba stovinčių dviejuose 
aukštuose. Publika laisvai užeina 100 
metrų pločio keliu ir išsisklaido po kori
dorius, turinčius 20 m. pločio. .Kokiu 
būdu per ketvirtį valandos visi žiūrovai 
gali išeiti iš stadiono. Apačioje yra 
įtaisyta visa virtinė įstaigų, kabinetų, 
mašinų skyrių ir kt. Viršuj, tarp tri
būnų, veiks televizijos, radijo, telefono 
bei apšvietimo aparatai, nes žaisti bus 
galima ir nakti. Garbingų svečių laukia 
puikiai išpuošti salionai, o žurnalistų, 
kurių galės susirinkti iki 2.000 — biurai 
bei spaudos kiosai. Tiesa, kad 
garbingieji svečiai bus užke
liami liftais (elevators), o jiems išalkus 
bus kviečiami į specialius, restoranus, 
šalia kurių galės miegoti tautinių dele
gacijų nariai.

— Vokiečių generolas von Farm- 
bacher, buvęs maršalo Rommelio kari
ninkas, dabai- eina atsakingas pareigas 
Egipto krašto apsaugos ministerijoje. 
Su juo dirba 3 generolai ir 600 buvusių 
vokiečių armijos karininkų.

— Brazilai nori pakelti kainas kavai. 
Kavos derliaus oficialus nuėmimas pra
sidėjo gegužės 31 d.

Lietuvos valstybinė vėliava, Nepr- 
klausomybės laikais plevėsavusi Kauno 
Karo Muziejaus bokšte, dabar yra Bos
tono lietuvių skautų globoje. Ją visuo
menė matė Vasario 16-sios minėpime.

Prancūzai mažiau valgo, negu kitos 
Europos tautos. Dėlto, sakoma, jie 
ilgiau gyvena. Didžiausi “mėsėdžai” 
esą argentiniečiai, kurie kasdien suvalgo 
po 300 gramų mėsos, tuo tarpu Javos 

prof. Niedermannu ir prof.

Ir upeliai ten išdžiuvę

pu ovu gictiiiŲ iiivEiua, mv varpu .j ----------- -........ o-- ,-------- . j
salos gyventojai pasitenkina vos 4 kg j dėnų, negrų ir atvykusių is Azijos kon- 
mesos per visus metus. ! tinento. Didziausį vargą turi misiome-

_____  i riai šaltojoje Amerikos dalyje.
— Noris E. Dood, Jungtinių Tautui Galiausiai tenka pasakyti, kad Vidu-_ 

maisto padidinimo kampanijos direkto-, rinėje ir Pietų Amerikoje dar 15 min- 
rius, nuvyko į Japoniją į maisto nadidi-. J°nli indėnų nepriklauso krikščionijai ir 
nimo kampaniją. ! reikalauja is misionierių daug darbo.

vargas viens tebera
piais ugnys. Imu bėgti ir jie pilnu žin
gsniu žvangindami kardais seka paskui. 
Pasuku pro pat sodą, kur miega’ tylios 
ir palinkę obelys, snaudžia klevai, o po 
jais vaiduokliškai šmėkšo praverti lan
gai, adaros stiklinės durys, atrodo vidu
je nė gyvos dvasios nesama. Aš vis bėgu 
o mane seka. Pasiekiu pagaliau vieške
lį, kuris lyg kaspinas skiria miegančius 
laukus. Bematant ima švisti ir sargybi
niai atstoja nuo manęs. Nuvargusi klum 
pu vieškelio žvyran, vėl keliuosi, vėl slen 
ku tolyn. Pamažu ima kilti raudona sau
lė, lyg krauju apliedama rytinį dangaus 
pakraštį. Aš stoviu kryžkelėje, dairausi 
neatspėdama kur esanti; nes rodos ne 
ton šalin tiesia savo vagą, ne ton pusėn 
svyra berželių šakos, pusiau apdžiūvę, ap 
laužyti ir senas kryžius nukirstas, tvo
relė išdaužyta... Apsidairiusi pamatau 
sodybą, aukštai iškilusią šulinio svirtį ir 
einu ton pusėn. Apleisto sodo vartai ati
daryti, takas arklio kanopų išmintas, nu 
vytę ir išlaužyti jazminų krūmai. Langi
nės užvertos, tarytum, dar visi miegotų. 
Tik mane pamatęs gailiai sucypia kud- 
lotas iš būdos išlindęs šuo. Peralkęs, uo
degą paspaudęs, unkščia žiūrėdamas į 
mane. Dairausi - -tuščias pakibęs ant 
svirties kibiras, lyg kieno pamirštas, pa
liktas. Pajutusi alkį ir nuovargį arti
nuos durų linkui, bet jos užsklęstos. .

Troškuliui nuraminti, pasisemtų iš šu
linio vandens, paduodu ir šuniui ir einu 
pieva upės link. Žolė pilna rasos gaivi
na pavargusias kojas. Aplinkui laukai 
tušti, pievos nepjautos, nesimato nei plo
vėjų, nei grėbėjų, net ir vyturėlis padan 
gėje nečiulba. Kiek toliau tęsiasi vasa
rojus, bet varpų lengvumas, tiesiog tuš
čios stovi, usnių ir piktžolių prižėlę, iš 
rugių mėlynuoja vosilkos ir jų tiek daug 
kad net rugių laukas vosilkų ežeru atro
do. Priėjusi upę atsisėdu ant akmens ir 
nustembu, kad joje vandens beveik nėra. 
Nejaugi sausros čia būta! Bet pievos ža
liuoja ir žolė aukšta. Po mano kojomis 
dumble vartosi ruda dėlė ir ji matyt iš-1 
troškusi. Negaliu susivokti kur esanti. 
Nejaugi mano tėviškė čia! Juk čia dai
na skambėjo laukuose ir pradalgėj plo
vėjai siautėjo, diržėjo balti grėbliai se
sių rankose. Ir upė buvo sklidina, kran
tuose vos tirpo. Rugiai lyg mūras siū
bavo, o sodyba buvo juk gyva, lyg bičių 
pilnas avilys. . . .

Grįžtu prie sodybos. Neatpažinčiau,: 
kad tai gim'oji, tik slenkstis ramų 

tas pats: st^as ąžuolinis duobėtas; 
aprūdiję durys ir rankena toji, pat, ir

PLOTAI
Žemės rutulyje gyvena iš viso 2378 

milijonai žmonių. Jų tarpe yra dar apie 
1600 milijonų tokių, kurie nepriklausė 
krikščionių Bažnyčiai.

Pirmą vietą užima kinai, kurie, suda
rydami 465 milijonus, turi tris ir ket
virtį milijinų katalikų. Nors dabar ka
talikams užėjo ten sunkiausi daikai, bet 
jie nepalūžta. 23 jų vyskupai ir apie 
300 kunigų kalinami. Beveik visi Baž
nyčios trobesiai nusavinti.

Ne geresnėje padėtyje yra ir Korėja. 
Iš 26 milijonų gyventojų yra 182,000 
katalikų. Nepaisant to katalikai nenu
siminę ir palieka ištikimi Katalikų 
Bažnyčiai.

Labai daug žada Japonija, kur didžio
ji žmonių dails labai domisi krikščionių 
mokslu ir padidina katalikų skaičių. 
Paskutinėmis žiniomis, ten dabar yra 
131,000 katalikų. Visų gyventojų Ja
ponijoje yra 85 milijonti.

Filipinų salose katalikai sudaro 72% 
visų gyventojų. Atversti lieka dalis kal
nėnų ir priklausantieji tautinei bažny
čiai.
Pietinės salos, sudarančios Indokiniją, 
turi 70 miliponų gyventojų, iš kurių 
850,000 yra katalikai.

Indijoje krikščionių mokslas pradėtas 
platinti jau pirmaisiais krikščionybės 
laikais, bet vis dar negali pasidžiaugti 
didele pažanga. Didžiausią kliūti tam 
sudaro socialinė santvarka. 'Toms 
kliūtims pašalinti Bažnyčia dirba sėk
mingai: Indijoje gyvena 416 milijonų 
žmonių, tarp kurių 4.8 miliponai kata
likų. Ceilone yra 458,000 katalikų.

Indokinijos katalikams teko nemaža 
kraujo pralieti. Dabartinis gyventojų 
skaičius siekia 20 milijonų, iš kurių yra 
1.4 mil. katalikų.

Tarp 60,000 pirmykščių Australijos 
gyventojų yra kinų ir japonų imigrantų. 
Tarp jų dirba žymus misionierių skai
čius.

Naujoje Zelandijoje laukia dar 70,000 
maori krikščioniško mokslo.

Okeanija susideda iš maždaug 1,500 
salų, kuriose gyvena iš viso 850,000 žmo
nių su 280,000 katalikų. Kad tarp tų 
salų salelių gyventojų išsisklaidymas 
labai kliudo misionierių darbą, lengva 
suprasti. Jiems tenka naudotis moto
riniais laivais bei lėktuvais.

Iš 198 milijonų yra 14 milijonų kata
likų ir du miliponai katechumenų.' Svar- _ 
biausia misijų vieta yra Belgijos Kongo 
ir į rytus esanti Urundi. Pastarajame 
krašte iš 34 katalikų 1909 m. iki 1951 
metų išaugo 700,000 katalikų, prie kurių 
reikia dar pridėti 220,000 katechumenų; 
Rytinėje ir vidurinėje Afrikoje katalikų 
skaičius paskutiniu laiku siekia 150,000.

šiaurinėje Amerikoje misionieriams 
tenka daugiausia veikti tarp eskimų, in- 

stogas tamsus kerpėmis apaugęs . . . 
Bet kodėl užsklęstos durys? Kodėl lan
ginės užvertos? Kur tėvas? Kur 
senelis? Ir šuo alkanas pririštas, stau
gia? Beldžiuosi į uždaras duris šaukiu 
visiais vardais. Tyla. Tik sugirgžda 
kiemo vartai ir svetimas barzdotas 
apiplyšęs vyras pasirodo juose. Iš kur 
tu neprašytas valkata? Užtenka mums 
savų bernų. Neišsimaitinam. Dar mat 
atsirado. . . . Ding iš kur atėjai, o ne 
nudėsiu kaip šunį.

Ir rudbarzdis skarmalotas burliokas 
atstumia užsklęstas duris ir dingsta 
jose.

Geliančia širdimi atsitraukiu nuo durų 
ir nuslenku ateitu takeliu. Peržengus 
sodybos ribą bučiavau atsiklaupus rasos 
suvilgytą žemę, kur mano kaip kūdikio 
ir mano tėvų išmintos pėdos dar nei
šdilę, kur senelių kraujas ir prakaitas 
dar tebegaruoja. ...

Išėjus vieškelin radau vidurdienį jau 
blėstantį, o aš nuvargus ir alkana spė
liojau kuriuo taku pasukti, kur eiti, kad 
viskas taip išmirę, nyku ir tuščia.

Staiga sudunda vieškelis ir dulkių 
debesy išvystu ginkluotų kareivių jojan
čių būrį. Skubu į šalį ir pasislepiu 
krūmuose, o jie žvangėdami nuoja to
liau. Dairausi aplinkui ir žado netek
dama aikteliu iš. nustebimo, kai matau 
ant pilvo gulintį su ginklu rankoje Tave. 
Tu manęs nepastebi, matau tiktai, kaip . 
moji ranka kažkam ir ima šliaužti vienas 
po kito ginklus rankose spausdami vyrai 
žaliukai ir seni. . . .

Aš rikteliu tavo vardą ir visi sužiūri 
į mane. Tu keliaklupčia ’pribėgi prie 
manęs, aš glaudžiuosi prie tavęs, tik 
kažkas šilta prisiliečia prie mano’ veido
— ranka perbraukus pamatau kraują. 
Tavo petys peršautas ir kraujas sun
kiasi per rankovę . . . Norėjau šaukti, 
bet Tu užėmei man burną ir tik ranka 
.parodei į šąli nujojusių Sl*,M** karei
vių.
— Tavo namiškius ir sodybą norėjome 
išgelbėti, bet deja. Man ranką peršovė, 
pora net galvas paguldė. Išvedė tavo 
seną tėvą ... su tais žodžias zvimptelia 
virš mūsų galvų kulka, antra, trečia iš 
priešingos pusės. Vyrai mes apsupti, 
bet gyvi nepasiduosime! Jie tyli kaip 
zuikiai prikritę prie žemės po krū
mokšniais. Tu ištraukei dešiniąja ranka 
remunę iš švarko atlapo ir paduodi man.

— Paburk, mažyte, ar ilgai dar mums 
šuns dalia skirta?

Nespėjau ištiesti rankos ramunės žie-> 
dui. kaip kulka lėkdama užkliudo Tavo 
galvą ir iš smilkinio prasiveržia rusva 
kraujo čiurkšlelė. . . .

Sukilę paukščiai nutraukė liūdną 
sepnų apie broli partizaną mirštanti 
gimtosios sodybos laukuose.

ELZE RATAISKIEKDfi -
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Post this form to:
The Commonwealth Office of Education,

Box 3879, G.P.O., 
SYDNEY.

Please send me:
Information about the Evening Classes ..............
Free Correspondence Lessons ...............................
Free Radio Lessons................................................

Surname........... . ..................      Christian..............

Address .................................
State ......................................
Aly native language is.........
PK1LST VISITS

ARCHBISHOP
STEPINAC

HARDLY MORE FREEDOM 
THAN IN PRISON

An American priest, who has just 
visited Jugoslavia and saw Archbishop 
Aloysius Stepinac, found that country’s 
regime as Communistic as that of any 
Soviet-controlled State.

THe Rev. Joseph B. Končius, during 
this tour of Jugoslavia, observed com
plete lack of religious freedom there.

FFather Končius, who is president of 
the United Lithuanian Relief Fund of 
America, heard from Archbishop Stepi
nac that, confined to his native village 
of Krasic, that he has hardly any more 
freedom there than he had while in 
prison.

"It is true, I can say Mass and preach 
in church, but I was able to say Mass 
in the State prison, too,” FaFther Kon
čius quoted the Archbishop as saying.

FaFther Končius found Archbishop 
Stepinac “depressed” over his inability 
to perform his ecclesiastical functions 
from which he has been arbitrarily 
barred by the Jugoslav Government. 
The Archbishop re-emphasized that only 
the Pope himself, if he so desirese, can 
rias him from these duties.

According to Fater Končius Arch
bishop Stepinac expressed his deter
mination not to ask for any favours 
from the Jugoslav regime. He voiced 
his resolution to make any sacrifice in 
defence of religion.and in upholding the 
rights of the freedom of the Church. 
The priest was informed that, according 
to the orders of the Tito regime, the 
confinement of Archbishop Stepinac at 
Krasic will last until 1962.

FFather Končius described the at
tempts of the Belgrade regime to tax 
the churches out of existence. "Last 
year,” he said, "the parish church at 
Krasic wds assessed a tax of 20,000 
dinari (about 70 dollars at the official 
rate of exchange). This year, the tax 
assessment amounts to 280,000 dinari 
(more than 900 dollars), a sum which 
that poor parish obviously cannot raise. 
Nobody knows what is going to happen 
to the parish priest and his church.”

All churches, Catholic as well as 
others, are forced to hand over between 
40 and 70 per cent, of their collections

NEWS FROM SOVIET- 
OCCUPIED LITHUANIA

Situation Report on Lithuania
Thb following is a report on condi

tions in Lithuania compiled from eye
witness accounts of Lithuanian .escapees 
recently arrived in Western Europe, 
published in the ELTA bulletin of the 
Supreme Lithuanian Committee of 
Liberation and translated by the Chris
tian Democratic News Service.

1. Underground Resistance. The 
Underground continues to be active in 
Lithuania, working secretly and in small 
groups, although its existence is most 
difficult and perilous. The Under
ground lacks arms and medical supplies 
and many of its members have been 
killed. FFormerly, the horribly muti
lated bodies of captured partisans were 
left in the public squares of Lithuanian 
towns, usually in front of police head
quarters, to serve as a warning to the 
populace and as a trop for relatives of 
the dead partisans who might be lured 
into revealing themselves to the police 
in an attempt to identify and recover 
the bodiese. Now,. however, the parti
sans are careful not to risk capture, 
keeping their last bullet or grenade for 
themselves.

The self-styled "defenders of the 
peopld” known as “Stribs” are the most 
diligent enemies of the Underground. 
During thier enlistment they take an 
oath of allegiance to Stalin and the 
Communist Party and if necessary, they 
must be prepared to arrest even their 
own parents. Many, however, joined 
for the material rewards to which mem
bership in the organization entitled 
them: the right to loot and to confis
cate the possessions of their victims and 
a salary of 400 roubles per month; But 
thei ranks have shrunk, for the parti
sans have liquidated many of them and 
there is little left to plunder in impover
ished Lithuania. In addition, member
ship in this organization did not exempt 
them from regular military service and 
the Communists found themselves forced 
to liquidate many "Stribs” because of 
their disloyalty. Throughout Lithuania 
these "Stribs” are a ragged, drunken 
menace to the populace.

2. The Break-up of Religious Life.

Name

to the Government, Father Končius said. 
Quite often, the tax officials, disregard
ing the declarations filed by the pastors, 
impose taxes much higher than the 
entire collections.

Other observations related by Father 
Končius in illustrating the present 
situation of the Church in Jugoslavia 
are:

1. Religious instruction to children 
is only allowed in church during Mass. 
Any priest who disobeys Governmental 
orders and teaches religion to children 
privately, or before or after Mass, is 
immediately imprisoned.

2. The number? of students in the 
three still existing seminaries is rapidly 
decreasing. A couple, both of them 
school teachers, were ordered by the 
Government to withdraw their two sons 
from the seminary immediateely, or be 
dismissed from their teaching jobs. 
After this demand had been complied 
with, the parents were forbidden to go 
to church. When they refused, both 
lost their positions.

3. Government officials attending 
religious services a/e immediately sus-1 
pect and many of them have been dis
missed.

4. The arrests of persons, both priests 
and laity, suspected of being hostile to 
the regime continue in (great numbers. 
Many seek for ways and means to 
escape from totalitarian rule to Austria, 
Italy or Germany.

5. While personally unmolested in his 
travels throughout Jugoslavia, Father 
Končius found it practically impossible 
to visit certain priests or families. 
People, in general, are afraid of coming 
into contact with foreigners, lest they 
be accused of "spying” for a foreign 
country.

6. The village of Krasic is under 24- 
hour police watch. Those desiring to see 
Archbishop Stepinac must present their 
identification cards to the police posts. 
FaFther Končius, who went to Krasic 
in a U.S. Embassy car accompanied by 
a U.S. consular official, was not him
self molested.

Regarding general economic conditions 
in Jugoslavia, Father Končius com
mented on the poverty he noticed every- 
wehere and on the extraordinarily high 
cost of living. For instance, the" aver
age price of a suit is about equal to a 
three-months income.

("Advocate”, No. 5058, 3-7-52)
i Before the war about 85 per cent, of 
Lithuania’s population were Catholics, 
the remainder being Protestant, with 
some Jews (many of whom were exter
minated during the Nazi occupation). 
Large numbers of priests have been 
arrested or deported and many parishes 
are without priests; in parishes which 
still have their priests, frequently the 
churches are unable to meet the exor
bitant payments demanded of them, 
payments which are assessed according 
to space and <w(hich usually average 
around 60,000 roubles per year.

The student church in Panevezys has 
been turned into a grain warehouse and 
the Marian Church has been converted 
into a barracks. The Cathedral of Vil
nius has been closed and only two 
churches remain open in Šiauliai. 
Throughout the country chapels and 
wayside shrines (Lithuania was once 
famous as a country of wayside shrines 
and crosses) have been destroyed, the 
crucifixes broken and ruined. The once- 
beautiful chapel at Palanga now reeks 
of filth. In Plunge the Lourdes chapel 
has been covered with tar. The German 
war cemetery in Panevezys has been 
convertd into a sports stadium.

Despite this desecration and terrorism 
Lithuanian religious life remains vital 
and active. On holy days the churches 
are crowded. But with the passage of 
time religious life becomes increasingly 
difficult; the sacrifices are greater, the 
persecution harsher.

3. Severe Anti-Western Propaganda. 
Anti-Western propaganda is violent in 
Lithuania. The Soviets make use of all 
known propaganda media. The Ameri
can worker is portrayed as starving, 
scrabbling for food in garbage cans. All 
efforts are centered on war prepara
tions, but the propagandists boast that 
the Soviet peace train will break down 
all capitalistic barriers. Disunity among 
the ‘capitalist nations is stressed with 
the slogan that “all will fall before the 
clenched fist of the Soviets”. Pamph
lets agitating against. the Western 
Powers flood Lithuania. Enthusiasm 
for war is mounting. Men are not reluc
tant to enlist, because soldiers are well 
taken care of they want to eat just one 
square meal befo-e they die. Com
munist propagandists claim that they 
will arm China, sr .ing that "China has 
more people than merica has bullet”.

4. Russification. This is carried on 

Russians living in Lithuania, some of 
whom preferred to remain in Lithuania 
after the announcement of demobiliza
tion, rather than to return home. More 
Russians swarmed into Lithuania, 
hungry and ragged. Lithuania seemed 
to them like a miniature America and 
they immediately embarked upon an 
orgy of robbery and confiscation. Later, 
Communist Party officials of all types 
entered Lithuania. As a result of this 
Russian inundation, more than half of 
the population of many off Lithuania’s 
larger cities, such as Vilnius, Kaunas, 
Klaipeda (Memel are Russians. Russi
fication is carried on through the 
schools, the theaetre, the press and 
radio. Everything is arranged so that 
the Russians have the best of all that 
is available. They have the best jobs, 
the best living quarters, and exclusive 
right to use Lithuania’s best resorts, 
such as Palanga and Giruliai, while the 
Lithuanians sink lower and lower in this 
slave State.

5. Deportations.' These continue, but 
they are no longer mass-deportations as 
they were in 1948-49. To-day, deporta
tions are secret and silent. The victims 
of deportation are, for the most part, 
fanners owning nineteen or more hec
tares (40 acres) of land. Those under 
suspicion of giving aid to the under
ground are also deported. Krasnojarsk, 
Irkurkts and Kazachstan are the des
tinations of many of the victims of de
portations. Some prisoners are work
ing at the Volga-Kuibyshev hydro-elec
tric plants. Living conditions in Siberia 
are harsh, and especially so for families 
with children, who live in dugouts, 
stalked by hunger, cold and disease, 
plagued by vermin, and dying in great 
numbers. The deportees beg for help 
but those who still remain in Lithuania 
are so poverty-stricken themselves they 
have nothing to send. Such large num
bers of Lithuanians have also been de
ported that many villages are empty 
and deserted.

6. Mirale. The morale of the people 
is low. If conditions continue as they 
are, presently the results will be tragic. 
Everyone hopes for war as the only 
means of salvation. The Russians are 
preparing for war. The important mili
tary and naval bases are: Koenigsberg, 
Piluva, Liepaja, Paldisk and Tallinn. 
The entire Baltic coastline is heavily 
guarded. No one is permitted to leave 
the coastal area without special permis
sion, and even those with a special per
mit are closely shadowed. Gurads pre
vent anyone from escaping by sea. Huge 
aerodromese are located in Koenigsberg. 
Despite these vast preparations, Lithu
anians feel that America is their sole 
hope and they believe in American 
victory.

ELTOS 
KRONIKA

— Lietuvių, latvių ir estų laisvinimo 
veiksnių konferencijoje Essi-ngene ir 
Stuttgarte iš estų dalyvavo laisvės kovo
tojų pirm. pulk. Jacobsonas, iš latvių— 
—Latvijos Tautinės Tarybos prezidiumo 
narys min. R. Liepinš, Latvijos centri
nio komiteto pirmininkas ir Taut. Tary
bos vičepirm. A. šildė ir Latvijos centr. 
k-to vičepirm. gen. Skaistlauks, iš lietu
vių — URT valdytopas prof. Z. Ivinskis 
ir VLIKo Polit. Komisijos Dr. P. Kar
velis.
Pabaltijo valstybių pasų pripažinimo 
reikalu konferencijoje nutarta surinkti 
konkrečius faktus ir imtis žygių ten, kur 
dėl pasų daroma kliūčių. Taip pat 
rūpinamasi pareikšti protestų pries Esti
jos - Latvijos - Lietuvos administracinį 
įjungimą į Sov. S,jungą, įvedant "rajo
nus”, "oblastis”, etc. Kadangi kt. radio
fonai nepatenkina visų tremtinių reika
lavimų, paruošti ir plačiai motyvuoti 
raštai, prašant, kad Laisva Europos 
vadovybė įvestų Munchene transliacijus 
baltų kalbomis, Klabinami Ham
burgo ir Rias siųstuvas Berlyne, 
kad jie leistų kalbėti į Pabaltijo tautas 
patiems šių tautų veiksniams. Nutarta 
raštu išdėstyti plačiai Stuttgarto radijo 
vadyvybei, kad, organizuojant naują 
trumpų bangų siųstuvą Vokietijoj, būtų 
programon įtrauktos ir Pabaltijo'tautų 
transliacijos jų kalbomis. Už parodytąjį 
per minėjimus palankumą Stuttgarto va
dovybei pareikšta nuoširdi padėka.

Aptarus Rytų Europos Sąjūdžio kon
ferencijos Londone rezoliucijas kultūros 
ir švietimo reikalais, nutarta taip pat 
įteikti dar ir bendrą visų trijų tautų 
sąmatą ir bendrą memorandumą Euro- 
poję likusių intelektualų reikalu. Pir
mąja Pabaltijo jaunimo kenferencija 
nocima taip pat supažindinti jas daly
vius su visa eile tautinių problemų. 
Konferencijoje iš kiekvienos tautos daly
vautų po 50-75 žmonėse. Su Pabaltijo 
ir kt. Sovietų užimtų kraštų vokiečių 
tremtinių or-jomis nutarta palaikyti 
korektiškus informac. pobūdžio santy
kius. Latvių atstovai pasižadėjo sutvar
kyti, kad latvių žemėlapiuose Vilnius 
nebūtų žymimas už Lietuvos sienų, taip 
pat būtų nurodomos administr. siena, 
1920 siena ir 1939. X. 10 su vėlesniais 
korektyvais. Aptartas taip pat JTO 
rudens sesijos klausimas. Kita tos 
rūšies konferencija šaukiama liepos 26 
d.
— Jaunimo, kuriam gresia nutautimas, 
stovykloms rengti VLIKas paskyrė 1.000 
DM. pašalpos.

— Prancūzų Laisv. Eur. Komitetas, 
pradėjęs savo leiklą š.m. balandžio 2 d. 
spaudos konferencija, yra padaręs per 
prancūzų radijus ir spaudą visą eilę 
pranešimų ir pareiškimų, tarp kurių 
pažymėtinas Leono Jouhaux ir G. Gessier 
(kairiųjų ir krikščionių sindikatų pir
mininkų) kreipimasis per radiją | Rytų 
Europos darbininkus, viešas išanalizavi- 
mas Sovigtų taikos pasiūlymų veidmai-

As a mark of respect and apprecia
tion to the Director-General of Educa
tion, Mr. J. G. McKenzie, B.A., B.Ec., 
for all he has done to help forward the 
English education of newcomers and 
their children, the New Australian Cul
tural Association is arranging an even
ing in Palings’ Concert Hall, Ash Street, 
Sydney, on the 2nd August, at 8 p.m., 
wren an illuminated address from the 
several, communities will be presented 
to him.

The N.A.C.A., wish to have as many 
as possible present and cordially invite 
all members of the Lithuanian Com
munity to participate.

An excellent programme, representing 
all countries, is being arranged.

• MADRID. The world junior soccer 
championship is being held in Spain 
without participatioin of the title hol
ders, the Yugoslav team. The Yugoslav 
Government has not granted permission 
to the Yugoslav players to travel to 
Franco’s Spain. (NAN).
S MADRID. The former president of 
the German Reichsbank, Dr. Hjalmar 
Schacht, who is spending a holiday in 
Spain with his wife, was seen at the 
Madrid aerodrome together with Otto 
Skorzeny. Skorzeny was the SS com
mander who performed the most daring 
kidnappings during World War II 
(Mussolini, Horthy, Jr., attempt to kill 
Eisenhower, etc. (NAN).

ningumo, etc. Pirmoji vieša Komiteto 
veiklos manifestacija buvo įvykdyta 
globojant ir aktyviai paremiant baltų 
deportacijų minėjimą Paryžiuje (URT).

— Prancūzijoj įkurta Prispaustosioms 
Tautoms Ginti Unija yra surengusi du 
didelius mitingus, kurių paskiausiame 
baltų vardu kalbą pasakė min. E. 
Turauskas. Dabar jos pirmininkas yra 
parl. narys Roger de Saivre, debartinio 
prancūzų minist. pirmininko grupės 
narys. Kaip Prancūzų LE Komitetas 
gina tik 1939 m. rugsėjo 1 d. egzista
vusių laisvų valstybių reikalus (taigi, 
ir mūsų), ši savo veikla apima plačiau, 
į ginamuosius įtraukdama ir antikom, 
rusus. Or-jos pirmininkas žada ateity 
veiklą dar daugiau išplėsti. Paskuti
niame komiteto posėdy dalyvavo ir Lie
tuvos atstovas Paryžiuje Dr. S. A. 
Bačkis. Komitetas tikisi netrukus gauti 
spec, transliacijas prancūzams, per ku
rias bus išsamiau informuojama ir apie 
pavergtuosius kraštus. Or-jos gyva
vimo penkmečiui paminėti spalio 28 d. 
numatomas suruošti didelis mitingas, 
ateinančių metų pradžioj — kultūrinė 
folklorinė manifestacija, o netrukus 
šaukiamas atstovų, pritariančių jos 
veiklai, pasitarimas (URT).

VLIKo pavedimu Šveicarijoj, p. S. 
Garbačiauskas yra užmezgęs rysius su 
Antikominformo, Europos Gynybos ir 
Tautiniu Informacijos Centru. Visiems 
šiems centrams pasiųsta visa lietuviška 
svetimomis kalbomis medžiaga apie Lie
tuvą ir Pabaltijį. Defence de l’Europe 
centras žada išleisti Šveicarijos, Belgi
jos, Prancūzijos ir Afrikos reikalams 
prancūzų k. su iliustracijomis brošiūrą 
apie Lietuvą. Medžiaga imama ne tik 
iš lietuvių, bet ir kitų objektuvių šal
tinių.' S. Garbačiauskas bendradar
biauja ir su šveicarų Socialiniu Archy
vu, kuriame yra taip pat Pabaltijo sky
rius ir neatsisakoma priimti ir kitų 
kraštų iškarpas. Vertėtų tokias svar
besnių laikraščių iškarpas ten siųsti. 
Defence de l’Europe savo leidiniuose yra 
kelis kartus minėjęs Lietuvą bei Pabal
tijį, taip pat iš lietuviškų šaltinių pa
teikė draugijoms ir spaudai informacijų, 
šis centras rūpinasi tik antibolševikine 
veikla, ruošia paskaitas, kviečia prele
gentus. Centr. Biblioteka ir Social. 
Archyvas rūpinasi įsigyti naujausią 
bibliografinę medžiagą apie Pabaltijį. 
Šveicarai ypač pageidauja tinkamos 
iliustruotos medžiagos (URT).

— Mūsų veiksnių veikla ir tragiškieji 
birželio įvykiai plačiai atžymėti ne tik 
amerikiečių, bet ir. vokiečių spaudoj. 
Birželio trėmimus 2 k. priminė am-čių 
oficiozas vokiečių k. "Neue Zeitung”, 
Wurzburge leidžiamas dienr. "Main 
Post” įsidėjo ilgą str. "Baltai — tarpi
ninkai tarp Rytų ir Vakarų”, "Hildener 
Zeitung” — iš Istambulo pranešimą 
“Akys, kurios nebesijuokia”, skelbiantį, 
kad iš pavergtų Sovietų kraštų, tarp jų 
ir Lietuvos, į Sibirą išsiųsti 8 mil. žmo
nių; dienr. "Die Glocke” išidėjo net per 
2 numerius iliustr. "Pagalbos šauksmą 
iš Lietuvos miškų”, kuriame išsamiai 
aprašo, kaip aktyvios Lietuvos rezi
stencijos pasiuntiniai, pasiekę Vakarus, 
atnešė svarbių žinių VLIKui, o "Lietu
vos tikinčiųjų laišką” kan. F. Kapočius 
įteikė popiežiui Pijui VII. "Westdeusche 
Allgemeine” įsidęjo Pabaltijo žemėlapi 
su Lietuvai priskirtais Vilnium ir Klai
pėda ir plačią dabartinio baltų gyvenimo 
apžvalgą, “Pforzheimer Zeitung” — 
"Liūdesio dieną Lietuvoje”, skelbiančią, 
kad visas kraštas paverstas ištisa kon- 
centr. stovykla, Koine leidžiamas 
"Deutsche Bauernzeitung” pranešimą 
apie kolchozus Lietuvoje, Marburgo 
"Aberh. Presse” — apie baltų pusantro 
mil. deportavimą, etc. (IT).

PUSE ŽMONIŲ BERAŠ
ČIAI

JT statistikos daviniai rodo, kad pusė 
visos žmonijos yra neraštinga, t.y. 1.200 
000,000. JAV baltųjų beraščių yra 1,5, o 
tarp spalvotųjų šitas nuošimtis siekial6,

— Socialistų Internacionalas yra prie
šingas bet kokiems vakarų santykiams
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I LIETUVE MOTERĮ 
MELBOURNE

Gyvename epochoje, kur atskiras žmo
gus tiek mažai vertinamas, kad pagaliau 
ir jo paties dėmesį patraukia tik masi
niai reiškiniai ir tik jiems žmogus dar 
pasirįžęs aukotis. Jis su godumu eina 
ten, kur aukso veršis jam žada ir vilio
ja jį. Pro sužeistą ir paliegėlį jis prabė
ga, numojęs ranka. Veltui ieškosi sama
riečio! Tačiau mūsų lietuviškų tremti
nių ir emigrantų tragedijos aidai turė
jo mumyse išugdyti pasišventimą ir no
rą savo jėgas aukoti šitam artimo var
gui švelninti ir šalinti jį. Mes ir netiki
me, kad mūsų kolonijos nariai vestų to
kį nelaimingojo skundui uždarą gyveni
mą. Jau yra šitoje indiferentiškumo jū
roje širdį užliejančių pragiedruliu. Tai 
tyliai nepastebimai šluostyti Vokietijos 
džiovininko ašarą moteris, kuri grįžusi 
iš darbo dar riša siuntinėlį Vokietijon. 
Tai geroji ranka, kuri aukų lėkštėn be
ria didesnį skatiką artimo vargui ma
žinti. Tai mažas draugų kolektyvas bu
riasi padėti savo sergantiems draugams 
ten senoje Europoje. BENDROS ’’TAL
KOS TAČIAU DAR NĖRA.

Laikas slenka, o su juo kartu atke
liaujančios ligos, nelaimės ir mūši; pa
čių kiemą ima jau siausti. Čia pat šalia 
savęs turiu tiek fiziniai, tiek dvasiniai 
sergančiųjų ir vargo bei nelaimės ištik
tųjų. Turime jau Melbourne ligoninėse 
savo lietuvių, kurie pasmergti ar tai il
gai kančiai ai- sunkiam ligos bandymui, 
he t dažnai ir draugų ir bendruomenės 
jie palikti savo likimui. Tūkstančio li- 
tuviškos sąžinės bendruomenės vardu 
apeliuojame jo kartelį, jeigu jis kankina 
si ir miršta be paguodos žodžio, be ma
terialinės pagelbos, be dvasinio surami
nimo.

Kita kategorija būtii mūsų viengun
giai, kurie ypač vieniši jaučiasi Kūčių 
vakare ir didžiųjų švenčių metu, o sa
vaitgalius nerimtai ir kt. atžvilgiais pra 
leidžia. Kelių šimtų įsikūrusių šeimų 
sąžinės vardu apeliuojame jų vienišumą 
ii1 klystkelius, jeigu jie nebus kviečiami 
įsikūrusių šeimų laisvalaikiais dalintis 
namų šiluma ir vargais. Landynių, net 
ir lietuviškų, skaičius auga, beprotna
miuose įsitvirtins didesnis skaičius lietu
vių, o bendruomenė savo kreditan galės 
nurašyti dar dešimtis^ vaikščiojančių 
dvasios* ir kūno paliegėlių.

Šitos rūšies problemoms spręsti labiau 
šia tiktų jautri lietuvės širdis. Ji Var
go Mokyklos ir sunkių tremties bandy
mų veteranė, neliks kurčia ir samari- 
jietės bei geros kaimynės idėjai. Valan
da ar net mažiau bus jos nario mokestis 
Tautai ir savo sąžinei

Todėl, širdie, per džiugulį ir karštį 
Nebūk marši,
Nes amžių lobį, motinos vakaštį 
Tu su savim kelionėje neši.

Mažas būrelis iniciatorių, po atskirų 
ir vieno bendro pasitarimo š.m. birželio 
4 d. priėjo išvados, kad šitiems uždavi
niams vykdyti reikalinga Socialinės Glo
bos Moterų Draugija Melbourne, kuri 
bendradarbiaudama su Melbourne lietu
vių parapijos klebonu, bei Melbourne A. 
Lietuvių V-ba, apimtų tas sritis, kurios 
iki šiol buvo nepasiektos. Kad būtų na- 
šiasnis darbas siūlomas sekantis organi
zacinė struktūra:

1. SOCIALINES GLOBOS MOTERŲ 
D-JA. Ją sudaro jos narės-talkininkės 
Nare gali būti kiekviena geros valios lie
tuvė, nedarinti skirtumo dėl jos pažiūros 
ar religijos.

2. MOTERŲ GRUPES. Jos sudaro
mos iš keleto moterų kiekviename prie

TRAGIŠKAI MIRUS
A.A. ANICETAI PADGURSKIENEI 

mirus, jos vyrui, LEONUI PADGURS- 
KIUI ir šeimai reiškiame giliausios už
uojautos.

LIZDENIU SEIMĄ.

LIETUVIU KULTŪROS 
FONDO AUSTRALIJOS
VALDYBOS 1951-1952

METU VEIKLOS 
PRANEŠIMAS

Pranešėjas P. V. RAULINAITIS, 
L.K.F. Pirmininkas.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
JAUNIMO KURSAI. Jaunimo Kur

sai steigiama pradžios mokyklas baigu
siems arba jų nelankiusiems abiejų 
lyčių jaunuoliams tarp 16 ligi 19 metų 
amžiaus. Jaunimo kursų tikslas-duoti 
jaunuoliams atatinkimą religiniai- 
moralinį ir tautinį auklėjimą ir švie
timą. Šie kursai administraciniai ir 
juridiniai, kaip ir Sekmadenio Mokyklos, 
priklauso A. L. bendruomenei, o L.K.F. 
jau nustatė jų mokslo programas (tas 
pat prot. No. 4-14. Jaunimo Kursų 
steigimo reikalu L.K.F. Aust. Valdyba 
1951 metais spalių mėnesio 27 dienos 
raštu kreipėsi į mūsų kultūrininkus 
ragindama juos steigti Jaunimo Kursus, 
kur tik susiras pakankamas, vietos sąly
gomis vertinant, lankytojų skaičius, 
kadangi jaunimas taip tap privalo nusi
manyti lietuviškuose dalykuose. Kaip 
Sekmadieno Mokyklos taip ir Jaunimo 
Kursai turi tikybos programas, kadangi 
L.K.F. nusistatymu yra reikalingas reli

miestyje ar vietovėje, kur tik atsiras šį 
darbą dirbti norincįų. Jos renkasi pagal 
galimybes ir reikalą savo užsibrėštų tik
slų vykdyti bei pasitarti. Toksai mažas 
židinėlis pats tvarkosi ii- pats sprendžia 
virš minėtas problemas esančias jų ap
linkumoje.

3. SOCIALINES GLOBOS MOTERŲ 
KOMITETAS. Jis visuotiniame narių 
susirinkime renkamas ryšiui palaikyti 
tarp tokių grupių ir kontaktui su lietu
vių bendruomenės valdyba, klebonu ir ki 
tomis instancijomis palaikyti.

Atskirų padalinių konkretūs uždavi
niai atrodo taip: 1. Moterų Grupės a- lo 
kalinio pobūdžio uždaviniai: pranešti 
Moterų K-tetui apie sergančius jų apy
linkėje asmenis, juos lankyti, ištirti ap
linkybes ir visokiariopai padėti. Jeigu at 
sirastų vietinėmis priemonėmis neišspr
endžiamų problemų, kreiptis į Moterų 
Komitetą, ruošti rankdarbius loterijoms 
bei dovanėles ligoniams: Kalėdų, Vely
kų ir Tautinių švenčių proga; savo apy
linkėje vienišus kviestis į savo šeimas, 
ypač didžiųjų švenčių proga. b-Bendro 
pobūdžio uždaviniai: kiekviena grupė pa 
renka tinkamiausią, ramiausią narę lan
kyti ligonius ligoninėse (šitos rūšies li
gonių sąrašus su ligoninės adresu, pala
tos numeriu grupei pristato Moterų K- 
tetas. Atskirų grupių moterys talkinin
kauja bendriems parengimams k.t. lab
daros vakarams, loterijoms ir t.t. ruošti.

2. Moterų Komiteto uždaviniai: palai
kyti glaudų kontaktą su atskiromis gru
pėmis, siųsti joms patarimus bei suges
tijas; bendresnio pobūdžio reikalams ap
tarti šaukti Socialinės Globos Moterų su 
sirinkimus; rinkti žinias apie ligoninėse 
gulinčius; vesti jų registraciją, skirsty
ti jo lankymo laiką tarp atskirų grupių, 
skelbti lankomų ligonių sąrašus, telkti 
finansus ruošiant parengimus, propaguo 
ti ir remti ligonių šalpą Vokietijoje, pa
laikyti kontaktą su panašiomis organi
zacijomis Australijoje k.t Adelaidės Mo
terų Sekcija ir užjūriuose; susirišti su 
australiškomis soc. globos organizacijo
mis ir tirti galimybes gauti įvairios pa
ramos iš jų, esant galimybėms, organi
zuoti rankdarbių kursus ir paskaitas _mo 
teris dominančiais klausimais.

Tai yra tik bendrais bruožais mesti 
šito darbo barai. Jį pradėr . vykdyti 
atsiras savaime įvairių r emu, o or
ganizacijos uždavinys 1 ėti visas į- 
manomas pastangas jon neigiamai iš
spręsti. Kad tokios sk dingos bendruo
menės tarpe neliktų ;• gausmo ar ašarų, 
pro kurias būtų sunka praeiti numojus 
ranka. Atsakingos esame mes, tos ben
druomenės narės, besišaukiančios Aukš
čiausio Teisingumo savo Tėvynei ir ar
timiesiems.

Darbui pradėti š.m. LIEPOS 27 d. 
1 vai. SAUKIAMAS SOCIALINES GL
OBOS MOTERŲ D-JAI STEIGTI SU
SIRINKIMAS SV. JONO BAŽNY
ČIOS SALEJE, EAST MELBOURNE

DIENOTVARKE:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas
3. Moterų K-to ir Revizijos rinkimai
4. Moterų grupių steigimo klausimai
5. Loterijos ruošimas
6. Klausimai ir sumanymai

Atvykstant susirinkiman, prašome iš 
anksto pagalvoti apie esančias Jūsų ap
linkumoje problemas, patiekti jame savo 
pageidavimus Ir sumanymus, kad šis pra 
dedamas darbas įgytų šiltą ir gyvą at
garsį.

Iniciatorių vardu pas.
RAULINAITIENE
D. SIMANKEVICIENE 
D. ŽILINSKIENE 
J. LIUTKUTE 
J. GYLIENE 

ginis išsilavinimas.
Jaunimo Kursų organizacija eina gan 

lėtai, bet tokie kursai jau atidaroma 
Sydney ir kitur taip pat tikimasi turėti.

Prie L.K.F. veikianti švietimo Komi
sija svarstė Jaunimo Kursų organiza
vimo ir sėkmingo veikimo būdus ir prie
mones savo posėdyje šių metų sausio 
mėn. 24 dieną ir rado naudinga išleisti 
šiems kursams jų programą paminan
čius vadovėlius. Vadovėliai turėtų eiti 
roneotipiniu spauzdinimo būtu atskirų 
sąsiuvinių formoje. Apie visa tai buvo 
duota gan plati informacija tilpusi mūsų 
spaudoje.

MOKYTOJAI MOKYKLOMS IR 
KURSAMS. Kadangi švietimas yra 
visų lietuvių gyvenančių tremtyje ben
dras reikalas ir pagrindinė tautinė pa
reiga kovoje už tautos kultūringumą, 
tai jam vykinti asmenų kvietimas ir 
parinkimas yra ne vien L.K.F. organiza
cijos, bet ir visos A. L. bendruomenės, 
rūpesnis. Šis klausimas yra išspręstas 
L.K.F. Austi*. Valdybos 1952 metų 
sausio mėn. 24 dienos nutarimu (prot. 
5-15), kuriame sakoma”:

“Sekmadienio mokyklų ir Jaunimo 
kursų mokytojai kviečiami vietos ben
druomenės apylinkės valdybos susitarus 
su L.K.F. vietos skyrimui. Tose apy
linkėse, kur pagal A.L.B. 1951 metų 
gruodžio mėn. 29-30 dienos visuotinio 
metinio suvažiavimo nutarimą yra 

(kviesti mokytojus. Apie pakviestus 
I mokytojus A.L.B. Centro Valdyba pra
neša L.K.F. Australijos Valdybai gauti 

. jos pritarimui”.
“Romos Katalikų tikybos mokymas yra 

i lietuvių katalikų kapelionų kompeten- 
I cija. Vaikams ir jaunimui kitr^ kon-

o vietiniu n-uimsijus, nuiią suudiu-uuii. 
Pr. Vaseris, J. Mak'ulis, A. Zemribas- 
Zubras, A. Krausas ir jai pirmininkauja 
L.K.F. Pirmininkas.

L.K.F. BIULETENIAI. L.K.F. tiks
lams išaiškinti plačiajai visuomenei ir 
metais išleido biuletenį, kuris buvo 
savo veikimui nušviesti L.K.F. 1951 
išsiuntinėtas L.K.F. skyriams, A.L.B. 
bendruomenei, pasaulio lietuvių spaudai, 
įvairioms lietuviškoms institucijoms bei 
pavieniems asmenims. šis biuletenis 
buvo draugingai sutiktas ir paskelbtas 

(tęsinys sekančiame numeryje)
TRUMPAI

Eisenhoweris didele balsų daug- 
guma, praėjusią savaitę, ištintas 
respoblikonų partijos kandidatu į 
prezidentus.

Australijoje nuo rugpjūčio mėn. 
vėl pakeliamas atlyginimas nuo 8- 
ligi II šilingų

Sydnėjaus uoste daug emi 'antų 
siūlos darbininkais laivuose, kad 
galėtų grįžti į Europą.

Persijoje naujas kabinetas pav
estas sudaryti Sultanel.

Helsinkio Olimpijadoje krepši
niui žaisti rusai naudoja raudoną 
kamuolį.

Bonegiloje italai emigrantai ma
siniai pareikalavo duoti darbo ar
ba grąžinti į Europą.

Korėjoje taikos derybos stovi vie 
toje.

Sydnėjuję vienas zelandietis nu
tarė geriau nakvoti parke negu mo 
keti už kambarį daugiau nei 30 šil. 
savaitei. Banke jis turi 662 svarus 
sutaupų.

Anglijos karalaitei Margaretai 
nutarta mokėti 6000 svarų per me
tus, o kaip ištekės gaus 15,000 per 
metus. Gerai šiame pasaulyje kata 
liams gyventi!

Visi tz/siąsfi laiškai ir užklausimai 
straipsnio „DIDŽIOJI GRĖSMĖ,, reika
lu, persiųsti minėto strapsnio autoriui 
A. J. M.P.Red.

MANO PASAS
Lėšų telkimas Lietuvos laisvinimo ko

vai Australijoje tarsi buvo Susto
jęs. Tai bent plačiu mastu ilgesnį laiką 
nebuvo vykdoma.

Nuo dabai- lėšų organizavimas Tautos 
Fondui bus vykdomas planingai ir nau
jais pagrindais. Rinkliavos bus skelbia
mos tik ypatingais atvejais, pav. Vasa
rio 16-tąj a ar panašiai.

Praktika yra parodžiusi, kad aukų la
pais ir kvitais aukų rinkimas nėra tobu» 
las, nes aukotojas pasilieka be įrodomo
jo dokumento, kiek savo įnašu yra pri
sidėjęs prie Lietuvos laisvinimo kovos. 
Todėl Tautos FONDO Valdyba, tikslu 
pagyvinti pastovų lėšų telkimą ir aki
vaizdžiai dokumentuoti aukotąjį’, duos- 
numą yra išleidusi LIETUVIO PAŠA 
ir aukoms kvituoti ženkliukus.

Lietuvio Pasą bei ženkliukus platina 
Tautos Fondo Valdybos pavedimu Tau
tos Fondd Atstovybė per A.L.B. pada
linius, organizacijas ir pavienius asme
nis.

Kiekvienam kraštui skirti pasai turi 
savo ženklus - raides. Australijai yra 
skirtas ženklas A prie paso numerio.

Platintojai pasus išrašinėja ir platina 
saviems tautiečiams (tėvų pageid’avimu 
ir nepilnamečiams) bei Lietuvai prijau
čiantiems kitataučiams.

Aukojamos Tautos Fondui piniginės 
sumos kvituojamos markutėmis. Atatin- 
kančios aukos dydį markutės lipinamos 
į aukotojo paso dešinįjį puslapį, kairia
jame puslapyje bus galima žymėti išleis
tais ženkliukais A.L.B. solidarumo mo
kestį. Ženkliukai jau ALB Krašto Val
dybos yra spausdinami.

Tautos Fondo Atstovybė yra nuomo
nės, kad kiekvienam lietuviui vienos die
nos uždarbį, kaip metinę auką, derėtų 
skirti Tėvynės laisvinimo reikalams, t.y. 
už tokią sumą reikėtų įklijuoti ženkliu
kų.

Pasai odos imitacijos viršeliais - 4 ši
lingai ir paprastais 2 šilingai. Vieno li
to ženkliukas lygus vienam šilingui.

Pasų ir ženkliukų platinimą vietose 
vykdo ALB Apylinkių Valdybos ir jų 
įgaliotiniai.

Nelaukite pasiūlant, bet patys kreip
kitės į valdybų narius, prašydami išra-

DĖMESIO TAUTIEČIAI- RETA PROGA
DĖL PATALPŲ REMONTO IŠPARDAVIMAS ŽEMIAU SAVIKAINOS.

J. T. TOOHEY & SON
372- SOUTH TERRACE, B ANKSTO WN

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 tautiete 
Lena Makauskas — UY1430.

Prekas ir patarnavimas Jūsų neapvils. Pasinaudokite proga.

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 priemesčiuese, 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.

v IrtOH - AUIYU.IA i AU
TOS FONDUI! ĮSIGYDAMAS LIE
TUVIO PAŠA - PAREMSI TĖVY
NĖS LAISVINIMO KOVA!

Tautos Fondo Atstovybė Austra- 
SYDNEY, 15.7.1952. lijoje.

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS.

New Australian Culturial Association 
praneša, kad general, švietimo direk. Mr 
J.G.McKENZIE B.A. B.Ec. garbei už 
parodytą naujiesiems ateiviams ir jų vai 
kams palankumą ir rūpestį švietimo dar
be, ruošiamas š.m. rugpiūčio mėn. 2 d. 
8 vai. vak. koncertas-vakaras PALINGS 
CONCERT HALL, ASH STREET, SY
DNEY. New Australian Culturial Asso
ciation maloniai kviečia visus lietuviu at 
silankyti. Programą išpildys įvairios tau 
tin ės grupės

PASTABA: pilnas pakvietimo tekstas 
šiame numeryje anglų 

kalbos skyriuje.
E.F.G. ENGLISH AND 
FOREIGN BOOKSHOP 
28 Martin Place, Sydney

& A.M.P. LANE
(Off Edward Street, Brisbane) 

Marlborough’s 
ANGLIŠKAI-LIETUVTŠKAS 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ŽODYNAS
Gerai įrištas, 3S3 psi. kaina 16/- 

Persiunčiame pridėjus 1/3
PRITYRĘS STATYBI

NINKAS
Atlieku visus statybos darbus: mūro, 

medžio. Taip pat apsiimu įvairius dažy
mo darbus.

Duodu praktiškus patarimus statybos 
reikaluose.

Sudarau medžiagų specifikacijas.
J. DUDĖNAS. 3 SYDNEY ST. PRA- 

HRAN, VIC. TELEF. Windsor - 
LX 5733 nuo 7-8, 1822.

Šituo pačiu adresu
PARDUODAMAS 

naujas, medinis namas 5 kambarių ir 
skalbyklos. Moderniškas įrengimas.

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

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

Telefonas UU3591.

“OPTO”
Europietis, Optikos specialistas 

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

Mes darome įvairių rūšių akinius^ 
SU puikink pri-taikyrao. A dkštOS 
rūšies, žema kaina. Priimame euro
piečių gydytojų receptus ir atliekame 
visus darbus Jūsų draugams ir 
giminėms Europoje. Darbo vai. 9-6, 
sešt. 9-1. Kalbame slavų .kalbomis.

DUODAME 10 NUOŠIMČIŲ 
“MŪSŲ PASTOGĖS” SKAITY
TOJAMS NUOLAIDOS.

DELICIOUS EUROPEAN 
SMALLGOODS

Siūlome Nužeminta Kaina

832 High St.. Armadale, Melbourne.
Tel.: U 3525 il

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

DEŠROS: ‘Country’, ‘Ham de Lux’, 
‘Krakow’, Turistic, Cabanosi, 
Salami, Salceson, Frankfurters,t. 
Liver-dešros.

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

į TAUKAI.
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