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KRAŠTO VALDYBA.

No. 217 Penktieji metai
SYDNĖJUS, 1953 m. birželio 3 d. •

KORĖJOJE KAUPIASI TRAGEDIJA

Birželio 2 dieną Londone su ne
paprastomis iškilmėmis ir spalvin- j 
gomis tradicijomis buvo apvaini-. 
kuota Didžiosios Britanijos Impe-; 
rijos karalienė Elžbieta II.

I vainikavimo iškilmes, kurios 
savo didingumu, puošnumu ir iš
tisų amžių sukurtų tradicijų turi
niu neturi nieko lygaus kitų kraš
tų dabartyje ir praeityje, suvažia
vo iš viso pasaulio suvereninių 
valstybių ir Britų Imperijos do-! 
minijų suverenai, vyriausybių va
dovai ar jų atstovai. Iškilmes ste
bėjo keli milijonai Londono gyven
tojų bei pasaulio turistų.LIETUVA PASAULIO SPAUDOJE

ELTA.— Tiek didžiojoj amerikie
čių spaudoj, tiek ir provincinė j ra
sime palyginant nemaža rašant 
apie Lietuvą, lietuvius ar mums 
rūpimas problemas. Nekartą gerą 
gavo tautai reklamą padaro taip 
pat visa eilė mūsų tautiečių savo 
sąžiningumu, pasižymėjimais mo
ksle ar darbe, įvairiais kultūrin
iais pasirodymais. Amerikiečių sp
auda dažnai prisimena ir mūsų tė
vynei okupantų daromą skriaudą. 
Pvz., didžiulis amerikiečių dienraš
tis “Daily Miror” neseniai tik vie
nos savaitės būvyje kelis kartus ra
šė apie Lietuvą, šis dienraštis tu
ri per 2 milijonus skaitytojų, o 
šventiniai numeriai leidžiami dau
giau kaip 4 mil. egz. tiražu. “US 
News and World Report” Bohleno 
paskyrimo J AV ambasadorium 
Maskvoje proga pažymi, kad jis 
Jaltoje JAV vyriausybei dalyvavo 
kaip patarėjas. Tuo tarpu Jalta 
visiems laisvę mylintiems simboli
zuoja tragišką Amerikos istorijoje 
skirsnį. Vos pasirašius Jaltos su
tartį, minimasis žurnalas skelbė, 
kad amerikiečių idealizmui Jaltoje 
buvo kirstas skaudus slnūgis. Jalt
os sutartis buvo vis tiek pasi
rašyta, nors Stalinas, kaip Hit
lerio bendrininkas, 1940 m. buvo 
pagrobęs Lietuvą, Latviją ir Esti
ją, 1943 m. buvo Stalinui perleista 
trečioji Lpnkijos teritorijos dalis 
ir Rusijai buvo Saugumo Tary
boj suteikta veto teisė. Atlanto 
Chartoje gi aiškiai yra pasakyta, 
kad Santarvininkai, tame skaičiu
je ir Sov. Sąjunga, nesieks jėga 
teritorinių pakitimų, su kuriais 
nesutiktų jų gyventojai. Taigi ame
rikiečių idealizmui kirstas smūgis 
turi būti vėl atitaisytas. Bet ar 
tai įstengs padaryti šis kongresas? 
"N.Y. Daily News” yra 'įsidėjęs 
didžiulę Malenkovo karikatūrą,

Lietuvių tauta, pavergtame kraš
te ir tremtyje, spontaniškai pa
reiškia naujajai D. Britanijos ka
ralienei nuoširdžius savo jausmus 
ta prasme, kad ji laimingai atsto
vautų didžiosios savo valstybės 
suverenumui ir susilauktų to mo
mento, kada jos valstybė, valdoma 
ir administruojama rinktinių jos 
pavaldinių, susiformuotų į tokią 
pasaulio galybę, kuri šalia savo 
gerovės saugotų ir gerbtų visų ki
tų tautų laisvę ir nepriklausomy
bę pagal aukščiausiojo žmonišku
mo principus.

God save the Queen!

kurioje pavaizduojama, kaip Ma
lenkovas apkaltina JAV vykdant 
“kanibalistinį imperializmą”, o 
apačioj ištisa kaukuolių krūva, 
ant kurių vienos yra užrašytas ir 
Lietuvos vardas, jam šaukia: 
“Klausykitės! Ką jis padarė su 
mumis!!”... “The Bayonne 
Times”, “Long Island Star-Jour
nal” ir kt. amerikiečių laikraščiai 
.pirmam puslapy paskelbė žinią, 
kad tuo metu, kai po Stalino 
mirties visų valstybių vėliavos 
gedulo ženklan buvo nuleistos iki 
pusiau stiebo, tik Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo respublikų vėlidvos išdi
džiai plevėsavo nerodydamos jo
kio gedulo — nes Stalinas paver
gė Jų kraštus. Denvery (Col.) lei
džiamas “The Register” apie ALTo 
pastangas JAV vyriausy
bėje, kad senatas Juo greičiau rati
fikuotų genocido konvenciją ir 
tuo būdu gelbėtų Lietuvą. “Led
ger“ išsamiai aprašo, kiek Sov. 
Sąjunga yra pagrobusi pasaulyje 
kraštų, ir pažymi, kad lietuviai ir 
kiti tremtiniai tikisi, jog vieną die
ną jie vėl galės grįžti į laisvus sa
vo kraštus.

ELTA. — JAV atstovų rūmu 
narys Ch. Kerstenas, lydėjęs AL
To delegaciją pas JAV prezi
dentą Eisenhowerį, įteikė JAV 
atstovų rūmams rezoliuciją, pra
šydamas paskirti komisiją, kuri 
nešališkai ištirtų Lietuvoje 1940 
m. pravėsus vad. “liaudies seimo 
rinkimus”, suklastojusius lietuvių 
tautos valią. Savo ta proga pasa
kyto! kalboj Kerstenas pažymėjo, 
kad toks JAV parlamento žygis 
daug padėtų lietuviams bekpvoj- 
ant dėl savo krašto išlaisvini
mo. Tokiam Kersteno žygiui ir 
ALTo planams yra pritaręs 
VLIKas.

SEOULAS. — Ryšium su nau
jaisiais UNo pasiūlymais dėl 
Korėjos karo paliaubų, Pietų 
Korėjos vyriausybės sluogsniuose 
pereitą savaitę kilo didelis nepa
sitenkinimas Vakarų sąjunginin
kais. Naujieji UNo pasiūlymai 
komunistams yra laikomi pasla
ptyje, tačiau Pietų Korėjos vyri
ausybė, kuriai naujųjų pasiūly
mų turinys yra žinomas, teigia, 
kad naujausiaisiais vakariečių pasi
ūlymais komunistams yra teikia
mos nuolaidos. Ir Vašingtono poli
tiniai stebėtojai teigia, kad šie 
naujieji Vakarų sąjungininkų pa
siūlymai yra labai artimi Šiaurės 
Korėjos ir Kinijos komunistų pla
nui, paskiausiai pateiktam Ko
rėjos taikoj derybose. Naujasis 
UNo pasiūlymas, nors ir pateikt
as amerikiečių, tačiau jis yra su
darytas tariantis su kitais Vakarų 
atstovais. Politiniuose sluogsniu
ose teigiama, kad prie naujojo 
plano redakcijos ypačiai prisidėjo 
savo įtaka britai, kurių ministeris 
pirmininkas W. Churchillis šį 
planą dabar remia su ypatingu 
entuziazmu.

Belaukiant dėl naujojo UNo 
plano komunistų sprendimo šios 
savaitės pradžioj, Pietų Korėjos 
vyriausybė griežtai pasisakė dėl 
šio plano ir pareiškė, kad pietų 
korėjiečiai, nepaisant Vakarų su

sitarimo su šiaurės Korėjos ir 
Kinijos komunistais, tęs vieni pa
tys laisvės karą, šiam atvejui P. 
Korėjos vyriausybė jau ruošiasi. 
Tuo tarpu amerikiečių karo vadai 
bei politikai per visą pereitą sa-

OKUPACINIAI 
PAKEITIMAI R.

VOKIETIJOJE
MASKVA. — Maskvos radijas 

pranešė, kad Sovietų Rusijos 
vyriausybė nusprendė perorgani
zuoti savo karinę ir politinę 
administraciją Rytų Vokietijoje. 
Ligšiolinė Kontrolinė Komisija 
uždaroma ir pakeičiama Sovietų 
Rusijos Komisionieriaus įstaiga, 
kurios pirmuoju komisioniėrium 
skiriamas Vladimiras Semionovas. 
Ligšiolinė Sovietų Armijos Rytų 
Vokietijoje yiršininko valdžios 
galia apribojama vien tik karini
ais reikalais.

TAIKOS NAUDA 
TIK MASKVAI
ELTA.— Visų kraštų politiniai 

pabėgėliai griežtai pasisako prieš 
kai kieno norimus piršti derybose 
su Sovietais visokius “Rytų Loc
arno”, turinčius garantuoti Vaka
rams kurį laiką taiką pagroptųjų 
Rytų Europos tautų sąskaita. Iš 
to pasidžiaugs nebent tk bolševi
kai, konstatuoja britų “Manchester 
Guardian”, Jei tarp britų ir JAV 
politikų pavyktų įvaryti kylį. Net 
ii- britų atstovas Vašingtone parei
kalavo imtis visų reikalingų žygių, 
kad nesusidarytų prieštaravimų 
tarp amerikiečių ir britų politikos. 
Žymūs amerikiečių spaudos orga
nai pažymi, kad tarp britų koncep
cijos ir amerikiečių nelygumai ne
są jau tokie dideli. Pats Eisenho
weris nenorįs taip greit su rusais 
sėsti prie vieno stalo, o kiti, kaip 
“Daily News”, siūlo Malenkovą, 
jei jau jis taip nori derėtis, kaip 
Trumanui, pasikviesti į Vašing
toną. Britų “Observer” pirma pa
siūlė susitikti. tik Churchilliui su 
Malenkovu vieniems ir kartu sprę
sti europines problemas. Britus už 
nuolaidas Sovietams kitų sąskaita 
labai smarkiai užpuolė amerikie-

, Čių senat McCarthy. 

vaitę intensyviai įkalbinėjo Pietų 
Korėjos prezidentą ir vyriausy
bės asmenis susilaikyti nuo tokių 
veiksmų ir priimti tokį sprendi
mą, koksai bus pasiektas tarp Va
karų ir komunistų. įkalbinėjimai 
laikomai nepasisekusiais. Pietų 
Korėjos užsienių reikalų minister
is Pyon Yung-tai kategoriškai 
pereitą ketvirtadienį pareiškė, 
kad paskiausieji UNo pasiūlymai 
baigti Korėjos karo paliaubų dery
bas yra visiškai nepriimtini. Pietų 
Korėjos parlamento pirmininko 
pavaduotojas pasiūlė, kad dėl 
Britų “kvailo įsikišimo“ į Korė
jos derybas visi Britų kariniai 
daliniai turėtų pasitraukti iš Korė
jos fronto, gi Pietų Korėjos atsto
vai turėtų būti atšaukti iš Angli
jos karalienės karūnacijos iškil
mių. Parlamento vicepirmininkas 
pastebėjo, kad Britai, menkomis 
pajėgomis tedalyvaudami Korėjos 
kare, šūkauja kur kas garsesniu 
balsu, kaip Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Didžiausią rūpestį Va
karams suteikia tasai faktas, kad 
Pietų Korėjos vyriausybė pareiškė 
savo sąjungininkams, jog tuo at
veju, jei Vakarai neatsiims pasku
tiniojo savo pasiūlymo, Pietų

;j£©K£/PUOTQ7£
VU LIETUVOJE
SOV. VYRIAUSYBĖS PERT

VARKYMAI IR PASIKEITIMAI. 
/— Aukščiausiosios Tarybos įsa
kymu nuo kovo 15 d. sovietinės 
okupuotos Lietuvos ministerijos 
liko taip pertvarkytos: iš saugu
mo ir vidaus ministerijų sudaryta 
viena vidaus ministerija; iš žemės 
ūkio, tarybinių ūkių, miškų ūkio, 
be to, iš atskirai veikusių meli
oracijos, kolūkių ir medžioklės 
valdybų sudaryta viena žemės 
ūkio ministeriją; kinematografi
jos, meno, radio informacinis ko
mitetas ir knygų leidyklų valdy
ba įjungtos į kultūros mini
steriją; lengvosios pramonės, mai
sto pramonės ir žuvies ministeri
jos sujungtos į vieną lengvosios 
pramonės ir maisto pramonės 
ministeriją; kūno kultūros komi
tetas prijungtas prie sveikatos 
ministerijos; valstybinis teisingu
mo arbitražas prijungtas prie 
ministerių taryboj. Paleckio ir 
Naujalio pasirašytu įsaku vidaus 
reikalu ministerių balandžio 25 d. 
paskirtas Kundakovas, žemės ūkio 
— Augustinaitis, kultūros — Gu- 
zevičius, lengvosios ir maisto pra
monės — Pilipavičius, miškų ir 
popieriaus pramonės — P. Kurys.

KAIP KOMENTUOJAMAS 
EISENHOWERIS. — Sovietiniai 
Lietuvos valdovai, kartodami 
Pravdos mintis ir stengdamiesi 
pateisinti bolševikų okupaciją, 
skelbia, kad tai, ką Eisenhoweris 
vadina Rytų tautų išlaisvinimu, 
reikštų tų valstybių nacionalinio 
suvetrenumo praradimą. Pagrin
dinė Eisenhowerio kalbos prasmė 
esanti suvilioti dar laisvas pasau
lio tautas ir paversti jas JAV 
kolonijomis... Ar Tarybų Sąjun
goje egzistuojanti taikos baimė? 
Ne, ji neegzistuojanti. Vien tik 
Jungtinės Amerikos Valstybės pri- 
sibijančios ilgalaikės tąikos... 
Tarybų Sąjunga sutinkanti visus 
klausimus svarstyti suvienytų na
cijų rėmuose. Esą, pačios Rytų 
tautos pasisakiusios už prisidėji
mą į tarybinių tautų šeimą/ To
kie samprotavimai yra skelbiami 
Lietuvoje 7 .respublikinių, 4 sri- 

Korėjos kariuomenės daliniai bus 
atitraukti iš visų Korėjos fronto 
pozicijų. Jei taip įvyktų, UNo ka-į 
rinių drilinių frontas Korėjos kare 
turėtų suirti, ries be pietų korėjie
čių jų apsigynimas liktų nebeįma
nomu.

SOVIETAI ATMETA 
AUSTRIJOS DERYBAS

LONDONAS. — Naujasis So
vietų Rusijos ambasadorius Lond
one Jokūbas Malikas laišku pra
nešė Britų vyriausybei, kad So
vietų vyriausybė nesutinka priimti 
Britų pasiūlymą dėl' Keturių Di
džiųjų užsienio reikalų vicemihi- 
sterių konferencijos sukvietimo 
tartis Austrijos taikos derybų 
klausimais. Malikas pareiškė, kad 
šiuo metu nėra pagrindo viltims, 
kad siūloma konferencija pasiek
tų geresnių rezultatų, kaip ligi 
šiol bandytos kitos konferencijos. 
Ta proga Vašingtone Valstybės 
Departamente pareiškiama, kad 
Maskvos laikysena šiuo metu 
mažai tesuteikia vilčių, kad Ke
turi Didieji ausitartų dėl taikos 
sutarties su Austrija.

tinių, 87 rajoninių, 120 M^S po
litinių skyrių laikraščių ir žurna
lų. Ta pačia proga teigiama, kad 
komunisŲnės spaudos pareiga es
anti “nuolat demaskuoti visokio 
plauko buržuazinį nacionalizmą, 
kosmopolitizmą, kovoti prieš ka
pitalistines liekanas, žmonių są
monėje, ugdyti savikritiką ir kri
tiką iš apačios”. Laisvoji pasau
lio spauda komunistų stengiamasi 
taip pavaizduoti: “Buržuazinė 
spauda kapitalististiniuose kra
štuose tarnauja saujelės išnau
dotojų interesams, šmeižia Tary
bų Sąjungą, liaudies demokratijų 
šalis ir visą . pažangiąją žmoniją, 
kovojančią už taiką, demokratiją, 
pažangą.

SULIAUDINAMAS Ą. VIE
NUOLIS. — Bolševikinė krašto 
propaganda skelbia, kad senosios 
lietuvių kartos rašytojas Antanas 
Vienuolis-Žukauskas yra parašęs 
naują romaną “Augintinis'!, ir ta 
proga teigia, kad A. Vienuolis, jau 
buržuaziniais laikais - skatino 
darbo mases į revoliuciją prieš 
kapitalistus ir klerikalus”, kad jis 
“neša savyje nenugalimą liaudies 
mitą”. Komunistinė spauda teigia, 
kad A. Vienuolis naujajame savo 
romane “puikiai pavaizduoja Vil
niaus krašto grąžinimą Lietuvai 
ir Lietuvos liaudies išsivadadavi- 
mą 1940 m. iš buržuazinio, jungo”.

PETRO . CVIRKOS GARBINI
MAS. — Prieš kelis metus mirusio 
rašytojo Petro Cvirkos vardo 
įamžinimui Kaune įsteigtas jo 
vardo “memorialinis muziejus”. 
Jis įrengtas tame pastate, kurio 
“pusrūsyje 1934—1935 m.m. gy
vendamas Petras Cvirka parašė 
pirmąjį . savo romaną “Frank 
Kruką” ir įpusėjo “Žemę Maitin
toją”. Savo “Franku Kruku”, kaip 
dabar bolševikai teigia, “Cvirką 
demaskavo imperialistinę Ameri
ką, jos gyvenimo būdą, demaskavo 
Lietuvos buržuaziją ir sudavė sti
prų smūgį visiems, kurie lank
stėsi prieš pūvančią Vakarų Eu- 
rppą, prieš imperialistinę Ame
riką”.

. Aktualiais Politiniais . 
Reikalais

Š. m. 11 d. Anglijos žemuosiuo
se rūmuose W. Churchillis pa
sakė didelės reikšmės kalbą už
sienio politikos reikalais# kuri, su
kėlė viso pasaulio susidomėjimą. 
Mus teliečia ypačiai toji kalbos da
lis, kuria Churchillis kalba apie 
santykius, su Sovietais. . •

Teigdamas, kad po Stalino mir
ties Sovietuose yrą įvykęs neabe
jotinas nuotaikų pakitėjimas, 
Churchillis pasisako, jog klysta 
tie, kurie nori bandyti labai . gi
lius ir svarbius skirtingumus tarp 
Sovietų ir laisvojo pasaulio išs
pręsti vienu ypu, vienos kurios 
nors sutarties keliu.
Savo tolimesniuose išvedžiojimuo

se Churchillis perša naujo LOC
ARNO idėją. Kaip žinoma, 1925 m. 
LOCARNO sutartimi buvo garan
tuotas “status quo”, pasižadant 
visoms susitariančioms-valstybėms 
eiti į pagelbą tam, kieno bdtų pa- , 
žeistos teisės ir integralumas.,Pri
pažindamas, kad dabar sąlygos 
yra iš esmės pakitusios, Churchillis 
vis dėlto reiškia, nuomonę, -jog pati 
LOCARNO idėja tiktų ir dabarti
niams laikams, ypač santykiams 
tarp Vokietijos ir Sovietų sunof- 
mūoti. Soyietai turi teisę reAitis 
Lenkija, kaip draugiška buferine 
valstybę. Churchillio nuomone, did
žiųjų ■ valstybių konferėpcija, ku
rioj uždaromis durimis dalyvautų 
tik pačios viršūnės, turėtų susirih- 
kti nedelsdama iri Ieškoti išeities.

Vertindami šią Churchillio kal
bą, mes negalime prileišti minties, 
kad šis žymus valstybės vyras/bū
tų pasirengęs paaukoti buvusias 
pi;ieŠ Antrąjį Pasaulinį karą lai
svas valstybės su daugiau kaip 
100 Milijohų- žmonių Sovietų’ im
perializmui. Jeigu jau karo metu 
buvo ^prirodyta pakankamai atspa
rumo ir nepasiduota Stalino pri
mygtiniams reikalavimams’ pri
pažinti Baltijos valstybių aneksi
ją, tai dabar sankcijonu’oti aiškų 
agresijos aktą būtų didžiausias mo
ralinis smūgis visam laisvojo pa
saulio pretižui. Prieš Antrąjį pa
saulinį karą Chamberlainuivado
vaujant Anglijos politikai, buvo 
tikėtasi, kad ryšium su Čekoslo
vakijos užėmimu Hitlerio kariuos 
menei įžygiavus, nuolaidomis au
kojant draugiškų valstybių laisvę, 
bus * išgelbėta taika. Deja, . Merin- . 
cheno kelias tik pagreitino karą.

Mums atrodo,? kad, atiduodąnt 
bolševikams sudoroti tautas, prieš 
jų norą patekusias Antrojo Pasau
linio karo, eigoj į negirdėtą vergi
ją Maskvai, būtų neabejotinai ne 
tik visos Europos, bet ir. Anglijos 
imperijos galo pradžia. Amerikos 
Jungtinių Valstybių prezidento 
Eisenhowerio neseniai išdėstytas 
kelias, reikalaujant, kad;būtų boL 
ševikų agresijos aukoms grąžintą 
laisvė, yra vienintėlis teisingas ke
lias santykiams išlyginti.

Mes pakartętinai kviečiame vi
są mūsų visuomenę imtis visų žy
gių, kad viešoji laisvojo pasaulio 
opinija nebūtų suklaidinta ir ne
pasiduotų bolševikų kad ir labai 
suktiems įtaigojimams nuslėpti sa
vo tikruosius tikslus suskaldant ir 
užmigdant Vakarų budrumą;

Churchillis, baigdamas savo kal
bą, pasisako, kad jokiu atveju ne
gali būti sumažintos pastangas gin
kluotis. Ir mums atrodo, kad tai 
vlenintėlis vykęs atsakymas į vi
sus bolševikų bandyriius sukitŠih- 
ti laisvąjį pasaulį.

Ne Maskvos žodžiai, bet darbai 
turi lemti visą santykių raidą' su j - - 
Sovietais. Mes su ypatingu pabrė- . 
žimu turime visur skelbti, kad bė . 
laisvės ir nepriklausomybės grąži-' 
nimo mūsų tautai ir Visoms-kitoms 
bolševikų pavergtoms valstybėms 
negali būti nei taikos, nei saugumo, 
nei* ramybės. URT. — Elta.

1
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ELTA, norėdama supažindinti 

z skaitytojus su kitų tautų anti
komunistiniais sąjūdžiais, jų or
ganizacija ir veikla, šį kartą pa
teikia vieno iš* rusiį emigrantų 
vadiį, G. Klimovo, pasisakymus 
apie Pabaltijo valstybes, jų ateiti, 
reikalą visiems stiprinti antikomu
nistinė akciją ir kt. Savo nusista
tymą, būdingą didžiajai rusų emi
grantų daugumai, G. Klimovas 
yra pareiškęs tiek per pasikalbė
jimą su estų laisvės kovotojų or
gano ‘VoitlėJa“ spec, atstovu 
Munchene, tiek per 5 Sovietų 
karininkų vokiečių spaudai duotą 
interview Hamburge, tiek kitokio
mis progomis. Prieš pasitraukda
mas i Vakarus, inž. maj. G. Kli
movas difbd Sovietų karinės ad
ministracijos vadovybėje ir pas
kiau parAšė visame pasaulyje didelį 
susidomėjimą sukėlusį veikalą 
“Berlyno Kremlius”, šiuo metu 
jis vadovauja pokario emigrantų 
kovos organizacijai ir yra rusų 
laikraščio “Svoboda” (“Laisvė”) 
vyr. redaktorius. Būdinga, jog 
Klimovas, kaip visa eilė kitų rusų 
emigrantų vadų, aiškiai ir ned
viprasmiškai pasisako; kad Pabal
tijo valstybės turi tteisę į nepri
klausomybę.

1. KAIP JŪS, JŪSŲ VADO
VAUJAMA ORGANIZACIJA IR 
JŪSŲ TURIMAIS DUOMENI
MIS RUSŲ TAUTA ŽIŪRĖS I 
PABALTIJO VALSTYBES, KAI 
BUS KOMUNIZMAS SUGNI

UŽDYTAS ?
— Aš norėčiau į šį klausimą, 

— pastebi G. Klimovas, — atsa
kyti priešinga eile. Aš pats jau 
esu sovietinės kartos žmogus ir 
beveik tokio pat amžiaus, kaip bol
ševikų režimas. Tai, kas yra buvę 
anksčiau, ir aš pats tepažįstu maž
daug tik iŠ pasakojimų iš komu
nistinės propagandos; kiek aš 
pats betgi esu pastebėjęs į r gir

AUKSINIS SOSTAS PRIETEMOMIS

Vindsoro kunigaikštis Jungtinė
se Amerikos Valstybėse parašė il
gą straipsnį, kuriame jis prisimena 
dvi D. Britanijos karalių karūna
cijas ir nušviečia, kaip britų so
cialinio gyvenimo pakitimai yra 
paveikę monarchiją, šiame strai
psnyje Windsoro kunigaikštis sam
protauja ir apie tai, kaip jaunoji 
D. Britanijos karalienė įsigyvens 
šiomis naujomis sąlygomis.

Nors, bendrai paėmus; šis Wind- 
aoro kunigaikščio straipsnis yra 
parašytas nuosaikiai, kas pastebi
ma ir neseniai jo pasirodžiusiuose 
atsiminimuose, tačiau kai kurie jo 
asmeniniai samprotavimai suke
lia kai kurias mintis politikams ir 
aiškiai atidengia, kokia būtų jo 
laikysena, jei jis šiandien būtų 
Britų suverenu.

Svarbiausieji jo samprotavimų 
punktai yra šie:

$ Nepakeliami mokesčiai, ku
riais yra apdedamos senosios kil
mingųjų šeimos ir didingųjų jų 
rūmų nykimas kas kartas viš la
bini izoliuoja Britų monarchą.

& Socialinis konfliktas, kuris 
prasidėjo su 1926 metų generaliniu 
streiku, t.y. tais pačiais metais, 
kadk gimė dabartinė Anglijos ka
ralienė, dar nėra pasibaigęs. Ta
čiau Britų monarchija yra toli nuo 
žlugimo, nes ji turi tą ypatybę, 
kad sugeba prisitaikinti.

9 Karalienė Elžbieta II jau yra 
parodžiusi būtinąjį įgimtą nujau
timą suprasti savo tautos mintis, 
Juo labiau, kad savo vyriausiu pa
tarėju ji turi Sir Winston Chur- 
ęhillį.

Windsoro kunigaikštis pastebi, 
kad jvykstančia Anglijos karalie
nės karūnacija visame pasaulyje 
yra jaučiamas nepaprastas susi
domėjimas. Tasai ypatingas susido
mėjimas yra pastebimas ypatingai 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
kur nuo to laiko, kai atsisakė Ang
lijos karaliaus sosto, gyvena šiuo 
metu ir Windsoro kunigaikštis, 
čia komentuojamo straipsnio auto
rius. Tokį susidomėjimą, kaip ku
nigaikštis mano, bus sukėlusios 
dvi priežastys.

Pirmoji priežastis Windsor© 
kunigaikščio yra apibūdinama, 
kaip “kažkas siaubingo” — jo duk

dėjęs, rusai tautybių problemoj, 
daro skirtumą tarp,savo-tautų ir 
Pabalijo, taip pat -siekiančių vali; 
savarankiškumo ukrainiečių ir 
Kaukazo tautų. &pku rusą įti
kintu kad Ukraina turėtų teisę 
visiškai atsiskirti nuo Rusijos; tą 
pat tenka pastebėti ir apie Kau
kazo tautas. Tačiau Pabaltijo 
kraštai Įir jų tautos rusams yra 
visados buvę “užsienis”,, ir aš ma
nau, kad rusų taua ir šiandien į 
šį dalyką taip žiūri. Šitų kraštų 
istorija, jų skirtinga kultūra, visi
škai kitokios kalbos ir kt. neduoda 
rusams nė mažiausio pagrindo jų 
aneksijai. Petro Didžiojo mitas, 
kad tai esąs “Europos langas”, 
kurio vardu jie buvo kadaise užim
ti, turi būti išsklaidytas ir 
priklausyti praeičiai. Valstybės 
vyrai ir diplomatai turi tūkstan
čius galimumų, kaip tektų ateityje 
išėjimo į jūrą ir uostų problemą 
išspręsti lygybės ir abišalio ben
dradarbiavimo pagrindu. Tai yra 
gjrynai tik transporto sutarties 
tarp valstybių klausimas, kur nė 
vienai iš susitariančių šalių neturė
tų būti padaryta skriauda. Mums, 
pokario Sovietų emigrantų kartai, 
Lietuva, Latvija ir Estija yra ne- 
jiriklausomos valstybės, laikinai 
okupuotos svetimos kariuomenės, 
kur žvėriškai siautėja bolševizmas, 
mūsų bendras priešas.

2. AR YRA IR DAUGIAU 
RUSŲ GRUPIŲ IR ORGANIZ
ACIJŲ, KURIOS LYGIAI TAIP 
ŽIŪRI l PABALTIJO VALSTY
BIŲ ATEITI?

— žinau, kad yra kelios rusų 
grupės ir atskirų asmenų, bet ne
daug, kurie į Pabaltijo problemą 
žiūri su senaisiais resentimentais. 
Man taip pat žinoma, kad Pabalti
jo diplomatai ir tremties politikai 
į rusus žiūri su tam tikru nepasi
tikėjimu. Dėl to mums nepavyko 
sudaryti nė bendro antibolševiki-

terėčios karūnacija, galimas daik
tas, gali būti paskutinė. Tokia 
amerikiečių nuomonė, matomai, 
kaip padarinys pasaulio linkimo 
prie socialinio išsilyginimo, ypa
čiai pastebimo Anglijoje lygiai 
kaip ir kituose kraštuose, nėra ta
čiau palaikoma Windsoro kunigai
kščio, nes jis mano, kad Britų mo
narchija jau yra parodžiusi ryškias 
savybes, įįgalinančias ją prisitai
kyti prie naujųjų socialinių sąly
gų ir vykstančių pakitimų.

Antrojo susidomėjimo karūna
cija priežastis yra tai — jaunas 
karalienės amžius. 27 metų am
žiaus karalienės jaunumas yra kaž
kas naujo, nes nuo karalienės Vik
torijos karūnavimo per 106 metus 
Anglijos karaliai žengė į sostą su
laukę vyresnio amžiaus. Pasak 
Windsor^ kunigaikščio^ žengian
čios į sostą 27 metų amžiaus kara
lienės jaunumas ypačiai sudomina 
amerikiečius, kurie jaunystę be
veik idealizuoja.

Windsoro kunigaikštis savo 
straipsnyje prisimena ir anuos 
1926 metus, kada dabartinė Ang
lijos karalienė, jo brolio duktė, 
gimė. Po vienos operacijos jis taisė 
anuomet savo sveikatą Biaritze, 
kai gaVo iŠ savo brolio Yorko ku
nigaikščio telegramą, pranešančią 
apie Elžbietos gimimą, šeimos 
džiaugsmas anuomet tačiau buvo 
temdomas gilios tautinės krizės 
— visuotinojo Anglijos streiko, 
pritariamo ir angliakasių. Visos 
trhnšporto priemonės anuomet bu
vo sustojusios, visi fabrikai nedir
bo. Tai buvo pranašaujanti pirmu
mo teisė karališkai princesei, skir
tai po 26 metų būti karaliene tos 
tautos, kuri dar tebeturi žymes 
ano socialinio konflikto, galimas 
daiktas, ir šiandien dar nepasibai
gusio.

Windsoro kunigaikštis mano, 
kad šio sunkaus palikimo padari
niai iki tam tikro laipsnio yra pas
tebimi reikaluose didžiosios valsty
bės, kurios karaliene jai dabar 
tenka būti. Kunigaikštis primena, 
kad vien per jo gyvenimo laiko
tarpį Anglijoje įvyko daug pakiti
mų. Jis prisimena 1902 metus, kai 
buvo vainikuojamas jo senelis Ed- 
wardas VII: viehas kilmingas 
britų .lordas atvyko į karūnavimo 

nio ffonto, nes baltai bijojo, kad 
taip bendradafbiaudami jie gali 
būti suvirškinti. Ir tai tenka tik 
apgailestauti. Aš iš savo pusės ‘ la
bai pageidaučiau, kad baltų anti- 
bolševikinės kovos organizacijos 
sudarytų su tomis rusų kovos or
ganizacijomis frontą bent ten, 
kur pagrindai yra aiškūs ir kur 
niekas tokio bendradarbiavimo ne
turėtų kliudytai. Aš būčiau labai 
dėkingas, jei šie mano žodžiai bū
tų išgirsti visų baltų politikų.

3. AR JŪSŲ VADOVAUJAMA 
ORGANIZACIJA TURI SAVO 
POLITINĘ PROGRAMĄ, KAIP 
TURĖS BŪTI TVARKOMA AT
EITIES RUSIJA ?

— Mūsų organizacija (ZOPE), 
kaip centrinė visų pokario rusų 
emigrantų sąjunga, yra pasirink
usi sau tikslą atstatyti parlamenti
nę demokratinę Rusiją. Mes eina
me išvien su visomis rusų politi
nėmis partijomis ir grupėmis, iš
skyrus reakcinius rusų monar- 
chistus ir marksistus menševikus. 
Mes bendradarbiaujame su visais, 
kurie be jokio pasigailėjimo ir be 
jokių kompromisų kovoja su 
komunizmu ir kurie nestato kliū
čių rusų tautai pareikšti savo va
lią demokratiniu būdu pagal Va
karų pavyzdį. Mes niel^o neturime 
prieš politines partijas busimojoj 
Rusijoj, tačiau mūsų organizacija 
nėra jokia partija, bet tik kovos 
sąjūdis, siekiąs atstatyti laisvę 
mylinčią Rusiją.

4. TAI JŪSŲ ORGANIZACIJA 
YRA GRYNAI RUSIŠKAS TAU
TINIS SĄJŪDIS?

— Ne. Pvz., mano artimiausi 
bendradarbiai yra įvairių tauty
bių: gudas, ukrainietis, žydas, 
Rusijos vokietis, o aš pats esu 
Dono kazokas.

5. KAIP VERTINATE SOV. 
SĄJUNGOS VIDAUS PADĖTI 
MIRUS STALINUI 

iškilmes prie katedros su puikuo
jančiu automobiliu; gi jo kilmin
gieji draugai stebėjo tai^su did
žiausiu pasipiktinimu. Tuo tarpu 
šiandie Londono policija jau ne
beleidžia Pirties Markizui vykti 
į Abbey karūnacijos iškilmes su 
šešetą arklių įkinkyta senovine 
šeimos karieta.

Rimtesniu reiškiniu Windsoro 
kunigaikštis laiko didėjančią mo
narcho įzoliaciją nuo kilmingųjų 
britų didžiūnų šeimų, kurios an
kstyvesniais laikais visuomet rėmė 
sostą. “Senieji prabangos ir privi
legijų pamatai, kuriais buvo grin
džiamos karūnacijos ceremonijos, 
dabar yra griaunami”, — teigia 
Windsoro kunigaikštis ir toliau 
primena vieno socialistų ministe- 
rio neseniai atliktą pareiškinią, 
kuriuo tasai, pareikšdamas aukš
čiausią pagarbą jaunai karalienei, 
apibūdino britų aristokratiją kaip 
“pasmerktą pražūčiai ir kone pra
keiktą”. Tasai ministeris pasiūlė, 
kad karalienė turėtų atimti iš kil
mingųjų teises karūnavimo iškil
mėse ir pakeisti juos kasyklinin- 
kais, mokslininkais, ūkininkais, 
plieno pramonės darbininkais, ku
riuos jis apibūdino, kaip “žemės 
druską”. Windsoro kunigaikštis 
iš savo pusės priduria, kad jis ne
sutinka su tokia britų aristokra
tijos charakteristika, nes ji taip 
pat yra dalimi žemės druskos. To
liau gi jis dėsto, kad toji aristok
ratija jau nebepajėgia tęsti toliau 
savo tradicinio gyvenimo būdo. 
Daugelis tos aristokratijos narių 
jau yra subankrutavę: senoviniai 
jų rezidenciniai rūmai provincijo
je yra jau praėję pro varžytininko 
plaktuką ar yra perimti valdinių 
įgaliotinių.

Toliau savo straipsnyje Windso- 
ro kunigaikštis charakterizuoja sa
vo senelio ir tėvo — Edwardo VII 
ir Jurgio V karaliavimo laikus ir 
prisimena kai kuriuos savo vaikys
tės bei jaunystės epizodus. Strai
psnio pabaigoje jis dar primena, 
kad Anglija yra Jau praėjusi savo 
galybės viršūnę, ir suteikia ypatin
gos reikšmės dabartiniam Anglijos 
ministeriui pirmininkui Churchil- 
liui, kurio priežiūroje prasideda 
jaunosios Anglijos karalienės Elž
bietos II karaliavimas. 3.1.

— Sov. Sąjungos vidaus padė
tis po Stalino mirties žymiai susil
pnėjo, o ypač viršūnėse: Vaka
rams dabar yr» kaip tik pats 
patogiausias momentas psi
chologiškai Sovietams' paspausti 
ir tą spaudimą sustiprinti. Turi 
būti veikiama ryžtingai, nesvyruo
jant, tik nesiduoti užliūliuojamie
ms ir nelaukti, kad bolševizmas 
pats savaime sugrius arba pasi
darys “žmoniškesnis”.

6. KUO GALIMA IŠAIŠKINTI 
KREMLIAUS SUTIKIMĄ EITI 
I KOMPROMISUS IR PASKU
TINĖMIS SAVAITĖMIS DĖL 
AKIŲ RODOMĄ NUOLAIDU
MA ?

— Tariamasis Kremliaus trium
viratas šiuo metu yra reikalingas 
pertraukos, kad galėtų atsikvėpti 
ir sustiprinti savo vidaus frontą. 
Taip pat jokia paslaptis, kad 
šiai “troikai” reikia laiko taip pat 
savo tarpe išsikovoti. Ir to laiko 
Kremlius šiuo metu prašo iš Vaka
rų labai nuolankiai, nes, kaip pa
skutinių dešimtmečių patyrimas 
parodė, Vakarai visuomet sudary
davo progą Kremliui atsikvėpti, 
kai tik tas pakliūdavo į kokius 
nors sunkumus.. Tačiau kai tik 
jie viduj susikonsoliduos ir vėl 
pasidarys kaip reikiant stiprūs, 
naujieji Kremliaus valdovai vėl 
tvirtai suims vadžias į rankas, vėl 
griebsis senosios taktikos ir pakeis 
savo kalbos toną.

MAINAI ŽMONĖMIS 
“Donau Kurier” kovo 24 d. 

straipsnyje “Pabaltijo Tragedija. 
Rusija sukeičia žmones” rašo, kad 
į Pabaltijo kraštus esą atkelta apie 
milijonas rusų. I Sibirą ir Ura
lo priverčiamųjų darbų stovyklas 
deportuotų latvių, estų ir lietuvių 
skaičius siekia pusantro milijono 
žmonių. Tuose skaičiuose pasireiš-
kia Baltijos valstybių tragedija, 
iš pagrindų pakeitusi šių kraštų 
politinį ir ūkinį gyvenimą, šis gy
ventojų pergrupavimas dar nėra 
užbaigtas, rašo laikraštis.

Didžiausios reikšmės sovietai 
skiria strateginių bazių įįrengimui 
išilgai pajūrio. Todėl esą supran
tama, kad už šitos Pabaltijo įtvir
tinimų linijos negali būti paken
čiamas joks nepatikimas elemen
tas. O tokiu yra laikoma vietinių 
gyventojų dauguma. “žmonių 
mainais” norima šį trūkumą pa
šalinti ir išplėsti imperialistinius 
rusifikacijos tikslus.

Tačiau, kaip laikraštis toliau 
rašo, šio plano įgyvendinimas sun
kiai vykstąs. Rusų šeimos, kurios 
buvo siunčiamos į Rytprūsius, pa
prastai išlipdavo Pabaltijo kraš
tuose ir čia apsigyvendavo. Kadan
gi i Rytprūsius kelias eina per 
Minską, Vilnių ir Kauną, tai dau
guma, Ukrainiečių, rusų ir turkes- 
taniečių kolonistų liko Lietuvoje 
ir čia* visą rusifikacijos planą ap
vertė aukštyn kojomis. Kadangi 
jie čia valdžios nebuvo numatyti, 
jiems nebuvo butų, mašinų ir sėk
los. Krašto gamyboje ir ūkyje nuo
lat kilo nesusipratimų. Pagaliau 
Maskva nutarė, kad nėra kitos iš
eities, kaip pasprukusiuosius sut
varkyti apsigyvenimo leidimais, 
tikėdamosi, kad tuo padėtis bus 
pataisyta. — V.K.V.I.

VOKIEČIO PAMĖGTAS 
KRAŠTAS

Viena sugrįžusi iš Lietuvės vo
kietė pasakoja, kad vokiečiai Lie
tuvoje kartais atsidurdavo labai 
nemalonioje padėtyje, kai iš vienos 
pusės rusų milicija stengdhvosi 
priversti juos išdavinėti partiza
nus arba jiems palankius žmones, 
iš kitos gi pusės, partizanai už 
pasitaikiusius išdavinėjimus griež
tai bausdavo. Jiems tekdavo bijoti 
ir vienų ir kitų. Bet partizanai 
nekartą vokiečius ir sušelpdavo, 
duodami jiems duonos, lašinių.

Šios vokietės pasakojimu, Lietu
voje plačiai paplitusios partizanų 
dainos; net vaikai jas visur dai
nuoją

Kitas vokietis, 1946 m. rusų iš
vežtas iš Tilžės į Lietuvą miško 
kirsti, prisimindamas Lietuvą, sa
ko:

Aš mielai norėčiau dar ten su
grįžti ... Tą kraštą aš neapsako
mai pamėgau. Lietuviai yra vertin
gi žmonės. Reikia pripažinti, kad 
jie yra tiesūs ir visuomet pasiruo
šę padėti. Jie mus visuomet įsi
leisdavo į namus. Yra tokių, kurie

x V. Rąulinaitia, -

DIPLOMATIJOS PASKIRTIS
Lietuvių tauta, gyvendama vis 

dar tebesitęsiančių okupacijų pries
paudoje, kovoja dėl savo laisvės ir 
nepriklausomybės. Tautos kova 
dėl teisių ir laisvės reikalinga ves
ti organizuotai. Tiesioginė, fiziško
ji kova dėl laisvės yra vedama 
slapta pačioje Lietuvoje sunkio
mis okupacijos sąlygomis ir sude
damomis milžiniškomis kančių ir 
gyvybių aukomis.

Vedamoji lietuvių tautos kova 
už laisvę laisvajame pasaulyje 
yra vykdoma taikiomis kultūrinė
mis ir diplomatinėmis priemonė
mis. Lietuvos valstybės vyriausy
bei užsienio valstybėse atstovauja 
Lietuvos diplomatinė tarnyba, ir 
VLIKo tam reikalui . skiriami as
menys vykdo tautos valios atstova
vimo pavedimus. Lietuvos diplo
matinė tarnyba veikia pagal tarp
tautinius papročius ir tarptautinę 
teisę bei turimus savo vyriausybės 
pavedimus ir duodamus nurody
mus.

Diplomatai nėra tautos suvere
numo atstovai, jie neatstovauja 
tautos valiai, o vygdo tik iš savo 
vyriausybės gautus pavedimus ir 
veikia jos nurodymais. Diplomatų 
funkcijos yra dvigubos rūšies: jie 
atstovauja savo vyriausybei už
sienyje ir praneša jai apie to kraš
to politiką, jo socialinį — ekono
minį gyvenimą, kultūrinį veikimą 
ir gautų pavedimų atlikimą.

Lietuvos vyriausybė savo diplo
matais, vadinamais pasiuntiniais 
ir įgaliotais ministeriais (pirmas 
diplomatijos rangas yra popie
žiaus nuncijai ir ambasadoriai, o 
antras — nepaprasti pasiuntiniai 
ir įgalioti ministerial), skyrė ati
tinkamus ir eventualiai jai savo 
politinėmis pažiūromis artimus 
asmenis. Lietuvos diplomatai ats
tovauja vyriausybei ir aiškina jos 
politiką ir siekimus to krašto vy
riausybėms, prie kurių jie yra ak
redituoti o taip pat informuoja 
savo vyriausybę apie jų reziden
cijos valstybės vyriausybės nusis
tatymą ir nuomones bei pareiški
mus Lietuvos ir bendrai tarptauti
nės politikos klausimais, kiek jie 
liečia Lietuvą.

Diplomatų pareigų ir jų veikimo 
kompetencijos klausimais pana
šios nuomonės yra Prancūzijos 
ambasadorius Andrė Francois 
Poncet, prieš antrąjį pasaulinį ka
rą buvęs Berlyne, o dabar esantis 
ambasadoriumi Bonnoje prie Vaka
rų Vokietijos vyriausybės, žino
mas savo diplomatiniais sugebėji
mais ir ilga patirtimi, ambasado
rius arba diplomatus laiko vien 
savo vyriausybės pavedimų vykdy

BRITAI EUROPOS TAIKOS KLAUSIMU
Britų dienraštis “Times” savo 

šių metų gegužio 6 dienos nume
ryje paskelbė Centro ir Rytų 
Europos Komisijos pirmininko R. 
Low ir tos pačios komisijos gen
eralinio pranešėjo D. V. Kelly pa
reiškimą, pavadintą “Taika Eu
ropoje”, kuriuo išdėstomi jų sam
protavimai, kaip iš tikrųjų turi 
būti siekiama Europoje taikos. 
“Times” redaktoriui rašoma:

“Sir, prezidentas Eisenhoweris 
savo reikšmingoj kalboj, pasaky
to! balandžio 16 d., dėl Rytų Eu
ropos pasiūlė du dalyku. Pirmi
ausia, jis paprašė pasakyti, ką 
naujieji Sovietų Sąjungos valdo
vai yra pasiryžę atlikti taikai, ir, 
kaip tokių savo taikių norų įro
dymą, kurį pasaulis tik sveikintų, 
ar naujieji Sovietų Sąjungos va
dai sutiktų leisti kitoms tautoms, jų 
tarpe ir Rytų Europos, laisvai pa
sirinkti savo valdymosi formas ir 
ar pripažins teisę joms laisvai 
bendradarbiauti su kitomis lais
vojo pasaulio tautomis.

Antrame pasiūlyme prezidentas 
priminė planus, kaip reikėtų Va
karų Europos tautoms dar glaud
žiau savutarpyje apsijungti, ir 
pažymėjo kad jis yra pasiryžęs 
kovoti už sukūrimą platesnės Eu
ropos bendruomenės ir kad ši lais-

sako, kad ten buvę primityvu. 
Bet aš randu, kad primityvumas 
tenai buvo labai gražus, labai ro
mantiškas, kai, pav., moterys sėdi 
staklėse ir iki nakties ausdamos 
dainuoja ... Mane traukia tenai. 
Liettiva yra didžiausias mano gy
venimo įvykis. Net mūsų padėties 
sunkumas nublankdavo prieš gam
tos ir gyventojų nepaprastą vaiz
dą.” — V.K.V.I.

tojais. * • . .
Diplomatai yra' valstybes tar

nautojai, vykdantieji savo parei
gas užsienio reikalų ministerio 
priklausomybėje ir priežiūroje. 
Valstybės tarnautojas nėra tautos 
atstovas ir valstybės politikos nus
tatytojas, o tik vyriausybės nuta
rimų ir pavedimų vykdintojas įs
tatymų ribose. Taip pat ir diplo
matai yra teisiniai ir tarnybiniai 
valstybės tarnautojai, užsieniuose 
einantieji tarnybines atstovavimo 
pareigas.

Seka išvada, kad Lietuvos vals
tybės diplomatai turi vieną aiškią 
paskirtį — Lietuvos Vyriausybės 
atstovavimą užsienio valstybėse 
ir jos nurodymų vykdymą bei savo 
krašto piliečių reikalų rūpiramą' 
kiekvienas savo pareigų ir kompę-' 
tencijos ribose. .<

Nežiūrint dabartinės f aklinosios 
Lietuvos valstybės padėties, jos- 
diplomatinės tarnybos narių, kurie 
turi užsienio valstybių jiems pri
pažįstamas diplomatų teises ir prL 
vilegijas, kompetencija, teisės ir 
pareigos pasiliko tos pačios; jie 
neturi pavedimo ir negalėjo, kol 
pasilieka diplomatais, perimti eiti 
Lietuvos valstybės vyriausybės 
pareigas. Diplomatai dėl krašte 
pasikeitusios padėties nepavirto, 
tautos suverenumo atstovais, kų?, 
riais jie niekad nebuvo. Kol diplo
matai turi pripažinimą tos valsty
bės, prie kurios vyriausybės jie 
buvo paskirti, tol gali eiti savo 
tarnybines pareigas; kitokiu atve
ju jie pereina į buvusių valstybės’ 
tarnautojų eiles.

Dabar kyla klausimas, kaip gali 
Lietuvos diplomatai prie dabarti
nių politinių valstybės sąlygų tin
kamai eiti savo pareigas?

Lietuva, kaip valstybė, pasilie
ka ir nenustojo savo egzistencijos, 
nežiūrint, kad ji yra svetimos oku
pacinės vyriausybės valdoma,. Pa
gal tarptautinę teisę Lietuva yra 
pripažįstama egzistuojančia pasau
linės demokratijos — Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir daugelio 
kitų, kurios savo laiku duoto Lietu
vai pripažinimo d e . j u. r e 
neatšaukė. Todėl Lietuva forma
liai egzistuoja kaip nepriklauso
ma valstybė ir jos vyriausybei yra 
Lietuvos diplomatų atstovaujama 
tuose kraštuose, kur tie diploma
tai yra pasilikę ir tokiais pripa
žįstami.

REDAKCIJOS PASTABA. - Šis 
straipsnis M. P. Redakcijos yra 
laikomas diskusinio pobūdžio. į |

vųjų bendruomenė ir visiška Rytų 
Europos tautų nepriklausomybė 
baigs dabartinį nenatūralų Eu- 
ropos padalinimą. Sir Winston 
Churchillis pareiškė savo aiškų ir 
nuoširdų šiems samprotavimams 
pritarimą.

Centro ir Rytų Europos Komi
siją (kurios nariai, jų tarpe ir 
vicepirmininkai, yra kiekvieno už 
geležinės uždangos krašto atsto
vai ir įžymios Vakarų Europos 
asmenybės priėmė dėmesin tą rei
kšmingą deklaracijų, pabrėžian
čią, kad atstatymas teisės Vidu; 
rio ir Rytų Europos tautoms lais
vai pasirinkti savo politinę valdy
mosi formą sudaro vieną iš gyvy
binių elementų pasaulio i taikai. 
Todėl Komisija sveikina šį pareis- į 
Rimą kaip istorinį įnašą į tarp
tautinį susipratimą, teikiantį nau
ją viltį taiką ir laisvę mylinčių 
Centro ir R. Europos tautų ateičiai.

Tačiau Komisija drauge su ap
gailestavimu įsitikino, kad Sovie
tų oficialus atsakymas -visiškai ■ 
ignoruoja svarbiausią pareiškimo 
vietą, padarytą prezidento dėl Vi- ’ j, 
dūrio ir Rytų Europos tautų. J 
čia reikalas eina ne apie “reak- /- 
cinių režimų atstatymą”, kaip tat 
nori nusakyti “Pravda”, bet apie 'g 
tai, bad Sov. Sąjunga nustotų 
valdžiusi dabartinius režimus, su- 
darytus jėga. Centro ir Rytų Eu- 
ropos Komisija dar kartą patvirti- 
na, kad ji ir toliau laikysis rezo
liucijos, priimtos per 1952 m. sau- . 
šio mėnesį Alberto salėje suvažia- 
yimą, būtent — kad Jokie susitari- 
mai tarp Vakarų; valstybių ir 

’Sov. Sąjungos negali duoti tikros M 
ir pastovios taikos, jei jie sutiks 
su besitęsiančiu Centro ir Rytų 
Europos tautų pavergimu. ;
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PETRO LEONO 
PRISIMINIMAS

(Tęsinys iš per. numerio)

— Tai buvo, — rašo jis savo at
siminimuose, — vadinamoji litvo- 
manų* ir lenkomanų gadynė, kada 
atgyjančiai lietuvių visuomenei 
žingsnis po žingsnio teko kovoti 
siu lenkais dėl savo vardo ir žodžio 
— būti lietuviu, lietuviškai kalbė
ti.

Pirmasis Pasaulinis Karas iš- 
bloškė Petrų Leonų iš Kauno. Kol 
frontas dar nepriartėjo, jis persi
kėlėj Vilnių. Ten dirbo Centrinia
me Komitete Nuo Karo Nukentė
jusioms Šelpti, globojo varomus iš 
Klaipėdos Krašto lietuvius (kaip 
civiliai belaisviai jie buvo tuomet 
tremiami į Pavolgę), dalyvavo 
įvairiuose partijų susirinkimuose. 
Lietuvos klausimas tuomet jau 
buvo dienos klausimu. 1916 m., 
karo fronto atskirtas nuo Vilniaus 
(tuomet jis gyveno Zarasuose), 
apsigyvena Maskvoje. Ten jau bu
vo įsikūrusi didžiausia lietuvių 
tremtinių kolonija. <iia Petras Leo
nas ėmėsi plačios veiklos. Iš vienos 
pusės jis organizuoja pažangiosios 
rusų visuomenės tarpe mūsų pa
bėgėliams pašalpų, iš antros — su
daręs Komitetų Karo Aukoms Šel
pti, jis rūpinasi jų švietimu ir mo
kyklomis ir rengia M. čiurlionies 
paveikslų parodų. Neliko be jo dė
mesio ir kitur nuvykę tremtiniai. 
Jei jie, išsiblaškę po Rusijos kam
pus, įgijo tvarkingą pavidalą, tai 
įvyko iš dalies Petro Leono dėka. 
Kiek dėl to vargo ir pastangų bu
vo, supras tik tas, kuris dirbo tą 
darbą. Buvo ir gerų pasekmių: ne 
viena skurdo ašara buvo nubrauk
ta, ne vieno išmokusio rašyti-skai- 
tyti akys prašvito!

4
Ne tokia, palyginamai, ryški yra 

Petro Leono politiko spalva: jo, 
demokrato, (vakariečių tipo) są
monę nustelbia kultūrininkas. To
ks jis paliko visą amžių: dirbti 
kultūros darbą, dirbti su visais ge
ros valios žmonėmis.

Kylantis politinis sąjūdis, vie
nok, iškėlė ir Petrą Leoną iš tos 
pusiausvyros ir patraukė į save. 
Patekęs 1997 m. į II Valstybės 
Dūmą, jis eina išvien su rusų libe
ralais kadetais (rusų opozicija 
prieš caro valdžią), įrodinėja ru
sų administracijos žalą Lietuvoje, 
reikalauja Lietuvai autonomijos, 
protestuoja prieš lenkų kėslus įtr

aukti Suvalkų guberniją į lenkų 
autonomijos sritį.

Sugriuvus caro valdžiai, kai vie
šumon iškilo politinis sąjūdis, ir 
čia jo bangose mes matome Petrą 
Leoną. Didžiajame Petrapilio 
Lietuvių Seime 1917 m. jis jau 
stoja už Lietuvos nepriklausomy
bės organizavimą, organizuoja 
“Santaros” partiją ir mėgina jai 
užimti Lietuvoje didesnį politinį 
barą, bet jam tai nevyksta. Kodėl?

“Santara” neturėjo mūsų gy
venime kokios nors didesnės reik
šmės. Ji ir negalėjo turėti. Ji ma
nė atstovaujanti ūkininkams ir 
inteligentams. Bet vieni ir kiti 
turėjo savo atstovus krikščionių 
-demokratų ir liaudininkų tarpe, 
kurių ideologijos nugalėti ji ne
galėjo. Kita priežastis — tai 
mūsų politinė nekultūra: mes tu
rime tiek partijų, kiek vadų 
pripažintų ar visai bevardžių. Tai 
yra mūsų nelaimė. Politinė parti
ja nėra koks nors savarankis, 
nepriklausomas politinio gyveni
mo reiškinys. Ji tėra tik išdava to 
ar kito tautoje susiformavusio 
ir veikiančio ekonominio sluogsnio. 
Išryškėję ekonominiai sluogsniai 
ir duoda partijas. Mūsų ūkininkai 
(turiu omeny vidutinę jų grupę) 
normaliai tegali duoti tik vieną 
partiją. Gi' varžosi dėl ?jų kokios 
keturios, jei nedaugiau, partijos: 
krikščionys-demokratai, liaudinin
kai, “Santara” ir tautininkai. In
teligentai — antrasis “Santaros” 
pamatas — nesudaro jokio atski
ro, savarankio ekonominiame tau
tos gyvenime elemento. Jie skirs
tosi pagal veikiančias partijas, 
daugiausiai šliedamiesi prie tos, 
kuri sėdi valdžios aparate. Ir mil
žiniškos Petro Leono pastangos 
“Santarą” sutvirtinti negalėjo 
duoti mūsų gyvenimui vaisių.

1926 m., po gruodžio 17 d. per
versmo, Petras Leonas pirmas 
protestuoja prieš smurto aktą. 
Senas demokratas negalėjo likti 
nereagavęs į jaunos valstybės 
sukrėstą ir priblokštą organizmą. 
Netrukus po to jis beveik visai 
pasitraukė iš viešojo politinio gy
venimo. Iš gruodžio 17 d. jėgos 
veiksmų jis išvedė: jokia demo
kratinė valstybės forma dar nedu
oda jai demokratiškumo. Visa pri
klauso nuo gyventojų politinės są
monės, laipsnio, jų susipratimo ir 
organizacijos.

•5.
žymiausias buvo Petras Leonas 

kaip teisininką?. Ir šioje srityje 
jis yra visuresantis.

— Padėkime žmonėms savo 
teise, — būdavo sakys jis mums, 
teisininkams, ragindamas mus 
steigti teisinę konsultaciją.

Populiarizuoti teisę — buvo jo 
šūkis. Norėdamas paskatinti kitus 
savo pavyzdžiu, jis ėmėsi 1909 m. 
teikti “Lietuvos Ūkininke” teisi
nius patarimus. Anuomet kaimui 
jie ypačiai rūpėjo. Kokį pasiseki
mą jie turėjo, matyti iš to, kad 
ir kiti laikraščiai po to įsivedė 
teisės skyrius.

Platesnės reikšmės, vienok, tu
rėjo beturčių konsultacijos. Mies
tuose, kur buvo keli, advokatai, 
buvo ir nemokamų teisės patari
mų. Po kelerių metų tokios prakti
kos žymiai sumažėjo šunadvokačių 
ir nepagrįstų bylų skaičius, o 
kaimas įgijo sveikesnės nuovokos 
savo teisėse. Kova sU šunadvoka
čiais pavyko.

Teisinė tautos sąmonė priklauso 
ir nuo teismų sutvarkymo, šioje 
srityje Petras Leonas paliko 
neužmirštamų nuopelnų. Jis buvo 
pirmasis teisingumo ministeris. 
Jis padėjo pamatus Lietuvos tei
singumo organizacijai, paruošė 
“Laikinąjį Lietuvos Teismų ir jų 
darbo sutvarkymą”, išgyvenusį 16 
metų. Koks tai begalo sunkus dar
bas buvo! Teismo darbui reikėjo 
naujų, prityrusių žmonių. O jų 
nebuvo. Vadinamieji “Aukštieji 
Kursai”, paskubomis organizuoti, 
neką tegalėjo padėti. Tiktai uni
versitetas po kelerių mokslo metų 
tegalėjo užtverti tą spragą.

Nemažesnės reikšmės turėjo ir 
“Savivaldybių Įstatymas”, Petro 
Leono vėliau, jau kaip vidaus rei
kalų ministerio, išleistas. Lietu
vos atstatymo darbas perėjo iš 
chaoso parapijų komitetų į demo
kratiškai organizuotas savivaldy
bes. Pati tautą per savo rinktini
us sprendė visus savo reikalus ir 
vykdė juos. Pąti tauta, gavusi 
laisvės ir iniciatyvos, tegalėjo pa
kelti tokią naštą ir tiek kūrybos 
parodyti. Rašydamas “Savivaldy
bių Įstatymą”, Petras Leonas tikė
jo savo tauta, tikėjo jos kūrybine 
galia, kuri turėjo mums duoti tei
singą visuomenės sutvarkymą ir 
suteikti naujų dvasios vertybių.

(Pabaiga kitame numeryje)THE LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY
Since the enthusiastic assemb

lage of ab.o,ut 700 American-Lit
huanian civic leaders, men and wo
men, at the Hotel Statler in New 
York City on Nov.. 18th, 1951, al
most a year and a half has elapsed. 
On that memorable day of high
lighted enthusiasm the decision! 
was made vby that assembly of 
American-Lithuanian civic leaders 
to establish the Lithuanian Ame
rican Community of the United 
States of America, and to seek to 
attain unity of American Lithua
nians and thereby strengthen their 
national and cultural life in Ame
rica.

The chosen and unanimously 
approved Temporary Organiza
tional Committee of nine members 
by that assembly immediately went 
to work. They wrote a statute or 
by-laws for the Lithuanian-Ame
rican Community of USA., set up 
procedures to govern and direct 
cultural and educational activities, 
and defined the rights and duties 
of the members of this new orga
nization incorporated under the 
laws of the State of. Connecticut. 
Thus the new organization became 
legally and factually established.

The executive members of the 
Temporarily Organizational Com
mittee, under the guidance of their 
able Chairman, Msgr. Jonas Bal
konas, completed their organiza
tional work in a minimum of time. 
It was not an easy task to achieve 
such a tremendous job while the 
members of the Committee resi
ded far apart, between New York 
and Chicago; frequent meeting of 
the Committee were impossible be
cause of the distances separating 
the members; all deliberations, 
exchange of views, discussions and 
many decisions had to be made by

By WALTER M. CHASE, Hart
ford, Conn.

correspondence; however, despite 
of difficulties the task was accom
plished. The Lithuanian American 
Community of the USA became a 
reality, a living and constantly 
growing new organization with 
many of its locals and districts al
ready organized in many parts of 
our vast country.

This new organization is long 
overdue, we need it bedly. I believe 
that most readers will agree with 
me on this issue. It is true that we 
have many societies, clubs and or
ganizations all over the country; 
however, most of our societies and 
clubs are either political, ideologi
cal, benevolent or religious in char
acter and purpose, their objectives 
are limited and specific; they arc 
small and weak entities unable to 
attract most of our people, unable 
to undertake a spontaneous move
ment to unite our people in a com
mon* action or to take such respon
sibilities necessary to unite our 
people and strengthen their natio
nal" and cultural life in America.

We are conscious of our respon
sibilities and obligations to our 
country as American citizens, we 
want and must take more ardent 
participation in every American 
community, in educational and cul
tural affairs and activities, in or
der to serve our country and out*1 
local communities much better 
than formerly; we therefore need 
such an organization as the Lithu
anian American Community of 
USA, not only for representation 
of our people, but for many other 
noble purposes, particularly for-

EISENHOWER SAYS

war; this 
total war, 
enemy but 
of poverty

The details, of such* disarma
ment programmes ate manifestly 
critical and complex. Neither the 
United States nor any other na
tion can properly claim to pos
sess a perfect, immutable formu
la. But the formula matters less 
than the faith — the good faith 
without which nq, formula can 
work justly and effectively.

The fruit success in all these 
tasks would present the world 
with| the greatest task — and 
the greatest opportunity — of all. 
It is this: the dedication of the 
energies, the resources, and the 
imaginations of all peaceful nati-, 
ons to a new world 
would be a declared, 
not upon any human 
upon the brute forces

;and need,
The peace we seek founded on 

trust and effort among nations, 
can be fortified — not by wea
pons of war — but by wheat and, 
cotton; by milk and by 
timber and by rice.

These are words! that 
into every language on

These are needs that 
the world in arms.

This idea of a just apd peace
ful world is not new or strange 
to us. It inspired the people of 
the United States to initiate the 
European recovery programme in 
1947. That programme was pre
pared to treat, with like and 
equal concern, the needs of East
ern and Western Europe.

We are prepared to reaffirm, 
with the most concret evidence, 
our readiness to help build a world 
in which all peoples can be pro
ductive and prosperous.

This Government is ready to 
ask its people to join in with all

organizing our people with the Li
thuanian American Community of 
USA.

We must not forget that we live 
in tumultous times, that political 
immorality at home and abroad 
exists and that we should combat 
it by well-organized educational 
and cultural means. We are in ac
cord with our President, Gen. 
Dwight D. Eisenhower, on this im
portant issue; therefore we must 
not neglect or shrink from our cir 
vic duties and responsibilities par
ticularly in. pursuance of a just 
pease and order in the world, ba
sed upon freedom and independa
nce of all civilized nations.

American Lithuanians must do 
the utmost to help Lithuania to re
gain its political and cultural free
dom and independence. We have 
helped our mother country in the 
past to secure her independence, 
we should help her now to free 
herself from the bondage of Rus
sian imperialism and communism. 
These and many other noble ob
jectives of our people necessitated 
and precipitated formation of a 
new organization —the Lithuanian 
American Community of USA. 
The leaders of many Lithuanian 
American communities who came 
from many States into that great 
assembly in New York on 18th, 
1951, had in their minds and hearts 
these noble objectives wich have 
since been incorporated into .the 
Statute of the Lithuanian Ameri
can Community of USA. I ‘there
fore urge you all to join this new 
organization, to adhere to its noble 
ideals and objectives, if y^u desire 
to help strengthen American-Lith
uanian cultural life in America 
and save-guard our democracy, 
and restore independence to Juithr

wool; by

translate 
earth.
challenge

nations in devoting a substantial 
percentage of the savings achie
ved by disarmament to a fund 
for world aid and reconstruction. 
The purposes of this great work 
would bo: to help other peoples to 
develop the undeveloped areas of 
thą world, to stimulate profitable 
and fair world trade, to assist all 
peoples to know the blessings of 

productive freedom.
The monuments to this new 

kind of war would be these: 
roads ąnd schools, hospitąlsl and 
homes, food and health-

We are ready in short, to de
dicate our strength to serving the 
needs, rather than the fears, of 
the world-

We are ready, by these and 
all such actions, to make of the 
United Nations an institution 
that can effectively guard the 
peace and security of all peoples.

I know į of nothing to add to, 
make plainer the sincere purpose 
of the United States. I know of; 
no course, other than that mar
ked by these and similar actions, 
that cąn be cąlled the highway of 
peace.

I know of only one question up
on which progress waits. It is 
this: What is the Soviet Union 
ready to do?

Whatever the answer be, 
it be plainly spoken.

The hunger for peace is 
great, the hour in history
late, for any government to mock 
men’s hopes with mere words and 
promised and gestures.

The test of truth is simple. 
There can be nq persuasion but 
by deeds.

Is the new leadership of the 
Soyiet Union prepared to use its 
decisive influence in the commu
nist world — including control of 
the flow of arms. — to bring not

let

tpo 
too

mtrely an expedient frgce ta % 
rea bnt genuine

Is it prepared to allow other 
nations, including those of Ext
ern Europe, the free choice' of 
their own forms of government 
and the right to associate freely 
with other nations in a wprId 
-wide community of law?

Is it prepared to act in concert 
with others upon serious disar* 
inament proposals to be made 
firmly effective by stringent 
UJN; control and inspection?

If not — where then is the 
concrete evidence of the Soviet 
Union’s concern for peace?

The test is clear.
There is, before all peoples, a 

precious! chance to turn the black 
tide of events.

If we fail to strive to šeire this 
chance, the judgement of future 
ages would be harsh and just.

If we strive but fail, and the 
world remains armed against it
self, it at least need be divided no 
longer in its clear knowledge of 
who has condemned humanity to 
this fate.

The purpose of the United 
States, in stating these proposals, 
is simple and clear.

These proposals sprtafŠ — with
out ulterior purpose qr political 
passion — from our calm convicti
on that the hunger for jųąt Pfiace 
is in the hęartą. of. ąll peoples —■ 
those of Russį^ and of £hina no 
le*s thąn of.our. own country.

They conform to our firm fąįth 
that Gq4 created men to ehjoy, 
not. destroy the fęuįtą of the earth 
and of their, own toft.

They aspire to this: Urn liftip^, 
from the backs and from tįe 
hearts of nyen, of their burden of 
arms and of fears, so thattftęy 
may find before them a golden 
age of freedom and of peace.

THE SOVIET REGIME’S PRICE OF “PROGRESS”
When the communist revolution 

broke out in 1917, the population 
of .Russia was 140.2 million. Du
ring the years that follows, civil 
war, disease, and famine took an 
appallingly high death toll. An of
ficial census taken on August 26, 
1920, in combination with estima
tes for those parts of the country 
still engaged in bitter fighting, in
dicated a population of 134.2 to 
134.5 million, about six million less 
than in 1917.

An official explanation for the 
loss of population during this re
volutionary period is worth noting. 
According to the Soviet Central 
Statistical Office the civil war it
self accounted for more than 1,000, 
000 lives. Famine and epidemics 
due to breakdown of the Soviet ag
ricultural economy, together with 
disruption of the sanitation sys
tem in towns and villages, claimed 
another 3,500,000 victims. Another 
2,000,000 individuals emigrated 
from Russia following the civil 
war* The official Soviet source ad
mits that these figures are undou
btedly under-estimated.

The mortality figures for 1920 
hardly reflect the severity of the 
crisis stemming from the commu

uania.
The unprecedented crisis of the 

Lithuanian nation compels us to 
unite, to fight Russian imperia
lism and communism with all our 
might! We are aware of the dan
ger of Russian imperialism and 
communism to our democracy, to 
the freedom of all civilized nations 
and particularly to Lithuania, a 
small but very old and brave na
tion struggling for survival in this 
unprecedented crisis in its history. 
One of our great Presidents, Ab
raham Lincoln, has said: “United 
we shall stand, divided we shall 
fall.” That great statement indi
cates the meaning and importance 
qf the unity we -need in our na
tional crisis. We must be united; 
and strong if we want to survive! 
as a nation. We believe that we 
can attain our national unity and 
strength through the Lithuanian 
American Community of the Uni
ted States of America.

JLith. Days?

nist “Experiment.” Soon after the 
Bolshevik seizure of power, the 
first Soviet war against the pea
sants began. The peasants resisted 
heavy requisitions and other con
fiscatory measures by drastically 
reducing thęįr sowing areas, crops 
and cattle. The country’s transpor
tation system was in a ruinoųą 
state. By the summer of 1921, fam
ine gripped a population of 2Q,000, 
000 to 30,000,000, a fifth of Euro
pean Russia. Roughly 750,000 per
sons left their homes to resettle, 
either temporarily or permanently, 
elsewhere. Cholera and typhus ra
vaged the depleted towns and vil
lages.

The Soviet government, which 
had employed famine as a political 
weapon, was in no position to pro
vide immediate relief on so huge a 
scale. Therefore, when the Ameri
can Relief Administration under 
Herbert Hoover offered to send 
food and medicine tq the Russian 
people, the Soviet government ac
cepted. In all, the ARA sent $62, 
000,000 worth of commodities and 
Was feeding 10,000,000 persons 
daily. This assistance undoubtedly 
saved many persons from starva- 
tion-but not all. Official Soviet fi
gures show that the loss of life du
ring the famine years of 1921-22 
was about five million persons-

The famine, peasant .uprisings, 
industrial catastrophe, and wide
spread discontent defeated the So
viet state in its t9 .e.pfpj-
ce a communist economy. The re
gime wąs compelled to ę$ti$ąt 
temporarily. The first communist 
experiment was thus abandoned 
and the country given a breathing 
spell in the form of the New Eco
nomic Policy (NEP). Under the 
NEP, the government allowed pri
vate bussiness to function in the 
hope that this would encourage 
individual enterprise and stimula
te production. In this respect the 
NEP was successful. The econo
mic life of Russia improved sub-: 
stantially. Yet, at the same time, 
it caused the emergence of a new 
set of problems for the regime. It 
produced a class of small business-

men wj>9, from the commųphi4 
point of view, wp/re constai^ 
“profifeejS.'’ In the villages! it 
made th|? ppsitioB of the indiyithwrl 
peasants (kulaks) much stronger.

To be continued) Ųsr

Polish Flier Says Poles 
Would Join Allies’ Amy

Lt. Franciszek Jafecki, the Po
lish fHer ^ho xeqej|tjy, eącapęd to 
Denmark in an MIG planed said if 
the Allies would sponsor a two-di
vision army in Europe <zmany tho
usands of young Poles would Inf
low me out; of the Iron Curtain. 
But there must be a refuge for 
this army supported'by the* North 
Atlantic Tjtęaty ^Qrg^pip«rion na
tions.”

The yoRng jpt-^ilot wfts speąhtag 
in Chicago at a meeting of 
Ppli^h-An^rįcajps, celebrating the 
l§2nd anniversary pX the Poliįh 
constįtųtįpn.— ŲSIS

Belgium Gets U.S. Minę 
— Sweeper

The firqt ,o£ ą paminė 
-sweepers being ęįeįiyered įo Rel- 
gium under Mutual Defence s As
sistance Program (įįpAP) Jvas 
turned over tp the Bįęjįfiąn Ambas? 
pądor in Boston last. węek. .

Homer Byington.,of the Unitad 
States Department of State .said 
in ceremonies marking, the trans
fer that it was a “manifestatioti 
of the cooperation between Bel
gium'and the United States in the 
common effort to bpilti T^ith other 
nations the Free World’s defense1?’
— USIS

i
 Iš Europos atvykęs VAIKŲ ' 
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PASTOGE
ALB KR. VALDYBOS

BIRŽELIO TRAGEDI
JOS MINĖJIMAS 

MELBOURNE
BIRŽELIO 13 D. (šeštadienį)

— 1 vai. p. p. Assembley Hali pa
talpose visų pabaltiečių ruošia
mas bendras ir viešas Protesto 
Aktas, į kurį yra pakviesti ir 
australų visuomenės bei valdžios 
atstovai.

šiame Akte su tautinėmis vė
liavomis dalyvauja lietuvių, latvių, 
ir estų bendruomenių nariai, kurių 
vardu apie raudonąjį terorą kalbės 
Latvijos konsulas p. Rozitis.

Vėliau tars žodį paskirų ben
druomenių pirmininkai po kurių 
kiekvieno bus giedamas atitinka
mas tautinis himnas. Aktas bus 
baigiamas trumpu, tam momentui 
pritaikintu visų trijų tautinių 
chorų koncertu. Po to (apie 2,30 
vai.) vykstama prie žuvusiųjų 
Australijos karių paminklo (Shri
ne) Alexander Garden, kur kata
likų dvasininkai sukalbės maldas 
ir bus sudėtas visų trijų tautų 
vardu vainikas su tautinais kas
pinais.

BIRŽELIO 14 D. (sekmadienį)
— po pamaldų St. Johns bažny
čios didžiojoj salėj mūsų tautą 
ištikusi Birželio tragedija bus 
atskirai minima ir bus atiduoda
mos aukos lietuvybės išlaikymui 
Ir kovos prieš terorą stiprinimui.

Visus Melbourne ir jo apylin
kėse gyvenančius lietuvius prašo
me jungtis į šią akciją ir kuo 
gausiausiai dalyvauti abiejuose 
minėjimuose.

ALB MELBOURNO APYLIN
KĖS VAŲDYBA.

MIRĖ GYDYTOJAS C. 
KOCĖNAS

Gegužio 24 d. Naujojoje Gvinė
joje, Port Morsby, mirė ten gydy
tojo darbą dirbęs gydytojas Čes
lovas Kocėnas. Gydytojas Kocė- 
nas, atvykęs iš Vokietijos į Aust
raliją, kurį laiką , gyveno Sydnė- 
juje, kurį apleido prieš pora metų, 
kai australų valdžios įstaigų buvo 
leistas verstis medicinos praktika 
Naujojoje Gvinėjoje, kur ūdytojo 
darbą daugiausiai jam teko dirbti 
vietos tropikinio krašto čiabuvių 
tarpe. — jk.

GAUSI PARAMA SPAUDAI
Melbournas. — Apylinkės 

Valdyba iš spaudos baliaus pelno 
Mūsų Pastogės numeriui išleisti 
paskyrė £50; bibliotekai knygų 
pirkimui — £10 ir , klaipėdiečių 
laikraščiui “Keleiviui” — £10. (r)

JAU KONE £600
Sydnėjus. — Kaip praneša 

Lietuvių Namams Įsigyti Sydnė- 
juje Organizacinis Komitetas, ligi 
šiol surinkta pasižadėjimų pirkti 
akcijų už £584. Nuo kito M. P. nu
merio bus pradedamos skelbti pa
sižadėjusių pirkti akcijas pavardės 
(pavardžių skelbimo vengiantieji 
prašomi praneštai M. P. Red.).-jb.

SAVI NAMAI ADELAIDĖJE
KOMISIJOS ATSIŠAUKIMAS NAMAMS ĮSIGYTI

Lietuviai,
Kas buvo, kai čia atvykom, ir 

kas dabar yra, — didelis skirtu
mas. Dabar ir darbo mes turime, 
nors ir nevisi, ir butą, o dažnas 
net ir savo namus.

Bet to maža. Atvažiavę į šį 
kraštą, mes ataivežėme ir savo 
kultūrą. Ir čia, kaip Lietuvoje, 
mes norime būti savųjų tarpe. 
Mes norime: šokti, linksmintis, 
dainuoti, skaityti, mokytis, vaid
inti. žodžiu, norime savu lietuvių 
dvasios gyvenimu gyventi, jame 
augti ir tvirtėti.

Ar galime tai? — Taip, galime, 
bet mažai. Ir tą pačią savo kul
tūros dalį mes pasiekiame su 
dideliu vargu ir dar didesnėmis 
išlaidomis. Nori žmogus skaityti 
ar matytis su savo draugais, 
nori jaunimas pašokti — nėra kur, 
nėra kaip. Išsiilgai savo dainų, 
muzikos, teatro ar paskaitų — 
lauk, kol ateis tavo eilė kokiai 
nors australų salei gauti. Kiek 
žūsta dėl to mūsų susirinkimų ir 
minėjimų ir kiek pinigų veltui 
taip išleidžiama benuomojant sa
les!

Lietuviai! Metinis mūsų ben
druomenės susirinkimas, ant sa
vęs patyręs šią sunkią mūsų kul
tūros padėtį, tvirtai pasakė — 
gana jos, mes eisime į savo na
mus; ir pavedė tai atlikti Namams 
įsigyti Komisijai iš įvairių 
Adelaidėj^ ir jos apylinkėse gy
vuojančių organizacijų atstovų. 
Darbui atlikti Komisija išrinko 
Vykdomąją Valdybą, organą iš 
trijų narių: pirm. adv. V. Požėlos, 
ižd. inž. K. Reisono ir sekr. B. 
Marmukonio.

Valdyba sudarė tokį savo darbų 
planą: žadinti Visuomenėje rei
kalingumą savos buveinės, jos 
židinio; organizuoti namams įsigy
ti akcinę bendrovę (po £ 1 
už akciją); surinkti namams £ 
10.000; Savings Banke atidaryti 
jiems einamąją sąskaitą visų trijų 
Valdybos narių vardu; skelbti 
žinias apie gautąsias sumas; nu
matyti miesto centre ar arti jo 
namams vietą ir, surinkus pakan
kamą sumą depozitui, sušaukti 
pirmąjį visuotinį akcinin
kų susirinkimą ir jam pavesti 
tolimesnius namų rūpesčius; bet 
jei pakankamos sumos nebūtų 
surinkta net depozitui, tai su pa
dėka grąžinti davėjams pinigus.

Pagal šį planą Valdyba jau atli
ko tai: paruošė akcinės bendrovės

įstatus; atidarė Valdybos vardu 
Savings Banke einamąją sąskaitą 
No. J. 39628 ir organizavo pinigų 
rinkimą — sekmadieniais ir be 
to dar visomis kitomis progomis, 
po pamaldų šv. Juozapo salėje 
Namams Įsigyti Komisijos nariai 
priiminės pinigus. Pasakėme: 
organizavo pinigų rinkimą. O ko
dėl ne akcijų rinkimą? — Įstaty
mas taip reikalauja. Jis draudžia 
viešai rinkti akcijas, kol nėra įre
gistruoti akcinės bendrovės įs
tatai. Valdyba gi tik ruošia tam 
kelią: renka pinigus, kvituoja juos 
ir įneša į banko einamąją są
skaitą. O jau tos Valdybos, kuri 
bus akcininkų susirinkimo išrink
ta, bus reikalas perkelti davė
jų pinigus į bendrovės akcijas.

Lietuviai! čia atvykę mes turė
jome vargo. Tačiau po metų, kitų 
įsigijome ir butus, ir namus. Kas 
sulaikys mus nuo tolimesnės pa
žangos: nebe sau, bet visai mūsų 
bendruomenei pastatyti namus? 
Duodami po £ 1 ir daugiau, ilgai
niui ms surinksime ir visą 
reikiamą sumą. Sunki tik pradžia. 
Bet vieningi būdami mes nuga
lėsime ir šitą sunkumą. Ryžkimės 
tik!

Pasirašė Atstovai:
ALB Adelaidės Apylinkė, -*• 

N.- čepliauskas,
Adelaidės Liet. Sporto Klubas 

“Vytis“, — B. Marmukonis,
Adelaidės Liet. Taut. Šokių 

Sambūris, — J. Naujalis,
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

Adelaidės Skyrius, — J. Riauba,
Lietuvių Karių Sąjunga “Ram

ovė,“ — maj, Levickas,
Lietuvių Katalikų Draugija, —

J, Vasiliaukas,
Lietuvių Studentų Sąjunga, — 

T, Žurauskas,
Lietuvių Teatras-Studija, — 

V. Ratkevičius,
Liet. Teisininkų D-jos Užsieny

je Australijos Skyrius, — V. Po
žėla,

Mažosios Lietuvos Bičiulių D- 
-jos Adelaidės Sk., — B. Luka- 
vičius,

Moterų Sekcija prie ALB Ade
laidės Apylinkės, — M. Novakie- 
nė,

Pasaulio Liet. Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos Adelaidės Sk., —
K. Reisonas.

Adelaidės Lietuvių Choras 
“Lithuania”, — K. Gerulaitis ir 
Sambūrio “šviesos” Adelaidės 
Skyrius, M. Maziliauskas.

PRANEŠIMAI

(Prot. įtr. Nr. 8 ir 9—1953 m.
L

ALB Krašto Valdyba praneša, 
kad 195Š metų Australijos Lietu
vių 4-jų Krepšinio Pirmenybių 
organizavimas ir jų pravedimas 
3 ra pavestas ALB Geelongo Apy- 
.inkės Valdybai ir Geelongo Lietu
vių Spoto Klubo “Neries” Vadovy
bei.

Visi sporto klubai, turintieji 
krepšinio komandas, prašomi iš 
anksto ruoštis įvykstančioms pir
menybėms Geelonge, kurios numa
tytos š. m. rugsėjo mėnesį. Visais 
pirmenybių reikalais prašome 
kreiptis: Sporto Klubas “Neris”, 
92 Watson Street, Nth. Geelong, 
Vic.

YyYYVX

II.
ALB Krašto Valdyba, atjau

dama Pasaulo Lietuvių Bendruo
menės Vokietijos Krašto Valdy
bos pranešimą apie vargingą Vo
kietijoje likusių lietuvių padėtį, 
įr turėdama galvoje, kad pereitais 
metais skelbtasis drabužių ir avaly
nės vajus nebuvo pilnai įvykdytas, 
nutarė ir šiais metais skelbti 
Vokietijoje likusiems lietuviams 
sušelpti daiktinį vajų.

ALB Krašto Valdyba prašo 
visas ALB Apylinkes, Seniūnijas 
bei Įgaliotinius iš anksto šį vajų 
organizuoti, kad skelbiami š. m. 
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiai 
Vajaus Mėnesiais būtų! 
tinkamai išnaudoti.

Padėkime savo . tautiečiams, 
vargstantiems Vokietijoje skurd
žiose stovyklose ir sanatorijose.

Smulkesnės informacijos bus 
teikiamos Apylinkių ir Seniūnijų 
vadovybėms.

Kiekvienas suraskime ką nors 
savo namuose, kad galėtume nu
nešti į

ALB

ALB

surinkimo punktus.
J. Vaičaitis, 

Kr. V-bos Pirmininkas.
H. Kmitas.

Kr. V-bos Sekretorius.

ALB Krašto Valdybos ir Tautos 
Fondo Atstovybės iždininko pasi
keitė adresas. Dabartinis jo adre
sas yra toks: S. Grina, 10 Peel 
Street, Kiribilli, Milsons Point 
P.O., N.S.W.

Sydnejus

susitiko su 
stovinčia 
krepšinio

SENSACINGAS KOVO LAIMĖ
JIMAS

Gegužio 22 d. Kovas 
geriausiai varžybose 
Rangers (Y.M.C. A.)
komanda. Pradžia buvo sunki, nes 
tuoj pat buvo susidurta su stipriu 
australų gynimu, juo labiau kai 
pastarųjų zoninis gynimas nelei
do prasiveržti Kovo puolikams. Po 
penkių minučių žaidimo australų 
naudai jau buvo 10:1. Nepagerino 
Kovo padėties ir vienos minutės 
pertrauka, kurios metu mūsiškiai 
aptarė savo klaidas. Tiksliais ir 
tolimais metimais per pirmąjį 
ketvirtį australai jau buvo pasiekę 
21:4 laimėjimą. Po antrosios pa- 
sitarimp minutės Kovas pakeitė 
savo taktiką žaidėjų dengimu ir 
australų veržlumas liko sustabdy
tas. Kovas pradėjo krepšinių 
santykį lyginti ir pirmasis puslai- 
kis buvo baigtas 31:19 australų 
naudai. Per antrąjį kėlinį Kovas 
pradėjo žaidimą su labai didele 
sparta ir, nepaisant australų pa
stangų, po 10 minučių krepšinių 
santykis jau buvo išlygintas, žiū
rovų remiamas dideliu entuziaz
mu, Kovas ir toliau neatleido sa
vo spartos. Genio ir šuto metimais 
Kovas pradėjo vyrauti. Australai 
visomis jėgomis dar bandė atsi
teisti, tačiau Kovas, paskutinėmis 
minutėmis ypatingai puikiai sužei
dęs, laimėjo 53:50. Žaidė ir taškus 
laimėjo: Genys 21, Šutas 11, Lau
kaitis 9, Koženiauskas 6, Kriau- 
cevičius 6, Bernotas O, Šilihskas 
O ir Vasaris O.

PAVEIKSLŲ LOTERIJA
Melbournas. — Gegužio 

24 d., sekmadienį, po lietuviškų pa
maldų parapijos salėje įvyko mel- 
bourniškių lietuvių dailininkų pa
veikslų loterija. Tautiečiai gyvai 
loterija domėjosi, ir laimingieji 
su džiaugsmu papuošė paveikslais 
savų namelių sienas, (r)

ŠVIESIEČIŲ JUDĖJIMAS
Melbournas. Gegužio mėn. 

Vytauto Žemkalnio namuose įvy
ko šviesiečių ir jiems prijaučian
čiųjų subuvimas. įdomų referatą 
“Nerašyti istorijos puslapiai” 
skaitė A. Zubras. Prelegento iš
keltomis mintimis ir nerašytais 
faktais būtų susidomėję ir plates- 
nieji bendruomenės sluogsniai. 
Reikia tikėtis, kad Melbourno švie- 
siečiai neužilgo sudarys sąlygas ir 
visuomenei pasiklausyti rimtų pre
legentų referatų, (r)

Religiniai Reikalai 
(Kun. P. Butkaus informacija) 
CAMPERDOWNE birželio 14 d. 

11,45 vai. pamaldos už ištremtuo
sius i Rusiją ir kenčiančius paverg
toje Tėvynėje;

BANKSTOWNE birželio 7 ir 
21 d. d. 8 vai. ryto lietuviškos pa
maldos St. Brendan’s bažnyčioje;

CABRAMATTOJE birželio 14 d. 
8,30 vai. r. pamaldos lietuvių ko
lonijai Mt. Pritchard bažnyčioje;

WENTWORTHVILLEJE birže
lio 28 d. 10,45 vai. lietuviškos pa
maldos St. Columba’s bažnyčioje.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba nuoširdžiai dėkoja šiems 
tautiečiams, prisidėjusiems prie 
New Australia^ Cultural Asso
ciation ruoštos parodos ir vakaro: 
p.p. J. Bistrickui, Stanevičiui, D. 
Grosaitei, I. Jarmalavičiūtei, N. 
Ivinskaitei, B. Daukui, Karosui, 
UstJanauskams, J. Ilčiukui, V. 
Jarmalavičiūtei, visai Tautinių 
Šokių Grupei, o taip pat ir Bank- 
stowno bei Cabramattos Apylinkių 
Valdyboms, surinkusioms ir pri- 
stačiusioms eksponatus.

STALO TENISININKAI LAIMI
Gegužio 20 d. Kovo vyrų ir mote

rų stalo teniso komandos susitiko 
su Table Tennis Centre komando
mis. Vyrai, būdami daug prana
šesni, laimėjo 9:2. Labai gerai su
žaidė V. Binkauskas. Jo žaidime 
pastebimas visiškas savimi pasiti
kėjimas, o tai ir turi būti pagrindu 
stąlo tenisininkui, šaltmiras, o 
ypačiai Liniauskas, dažnai nervi
nosi, dėl ko ne kartą jie atidavė 
priešininkams sunkiai laimėtus 
taškus.

Moterys susitiko su apylygiu 
priešu, bet laimėjo užtikrintai 8:3. 
Labai puikiai sužaidė A. Saulyty- 
tė, parodžiusi stiprų puolimą. La
bai gerai sužaidė ir N. Gudeikai- 
tė, naudodama gražų vyrišką puo
limą, tačiau ji turi įsidėmėti, kad 
rungtynėse reikia daug didesnio 
susikaupimo. I. Gudeikaitė, žaisda
ma savo pirmąsias rungtynes, tru
putį nervinosi. Turėdama gerą 
žaidimo pagrindą, daugiau padir
bėjusi, ji greitai pasieks kitų žai
dėjų žaidimo lygio. Tiek vyrai, 
tiek moterys turi daugiau kreipti 
dėmesio i dvejetų žaidimą, nes 
pastebimas didelis nesusižaidimas.

VISI SKAITO — PRENUME
RUOJA MŪSŲ PASTOGĘ

.NAUJAI. IŠLEISTOS TELEFUNKEN 
PLOKŠTELES

(Vokiečių, prancūzų, italų, vengrų, rusų kalbomis) 
PASAULINIO GARSO ARTISTAI:

Erna SACK 
Rosita SERRANO 
Elisabeth SCHWARCKOPF 
Helge ROSWAENGE 
ir daugelis kitų.

PASAULYJE PAGARSĖJUSIOS MELODIJOS: 
Operos ir Operetės, 
Dainos, Serenados, 
Vieno* Valsai, Tango, 
Carrioca, Džazo Muzika.

Dėl katalogų su pirmąja 30 plokštelių laida kreipkitės 
rašydami angliškai, vokiškai, prancūziškai, rusiškai ar 
lenkiškai:
INGOS, 30 Macley St., Potts Point, Sydney.

Pasiteiravimas
Algirdą GEČIAUSKĄ, kilusį 

iš Ukmergės ir. Australijon atvy
kusį apie 1948 m., prašo atsiliepti 
J. Liutkonis, 866 East 6th St., 
Boston, Mass., U.S.A.

Pigiai parduodami 
sustatyti garažo rėmai. Kreiptis 
kasdien po 4 vai. p. p. Tei. 
UA 5551

Dėmesio!
Jūs galite įsigyti lygiai tokius pat drabužius, 

kokius Jūs dėvėjote savuose kraštuose, jei Jūs užsisa
kysite eilutes, kostiumus ar paltus pas prityrasį siuvėją

A. MUZIKANTS
14 Regent Street, Regent’s Park, N.S.W.

Nelaukite Kalėdų antplūdžio, bet atlikite savo 
užsakymus jau dabar.
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S
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
PASIRODO

Gegužio 15 d. Sydnėjaus Town 
Hall patalpose įvykusiame įvairių 
tautų baliuje — koncerte, kur da
lyvavo ir N.S.W. valstijos guber
natorius ir kiti aukštieji australų 
svečiai, Kovo Tautinių šokių Gru
pė, pirmą kartą pasirodydama, la- 1 
bai gerai sušoko “šustą”. Kovo 
Tautinių šokių Grupė sparčiai dir
ba toliau ir mielai priims kiekvie
ną jaunuolį, - lę, norinčius įsi
jungti į šokėjų eiles.

ŠACHMATININKŲ DĖMESIUI

Birželio 7 d. Camperdowno pa
rapijos salėje tuoj pat po pamaldų 
kviečiamas Sydnėjaus šachfnati- 
ninkų ir mėgėjų steigiamasis susi
rinkimas, kurio metu bus aptaria
mi šachmatininkų einamieji reika
lai ir varžybų ruošimas.

Geriausia gėralų ir maisto rei kmenų krautuvė, kur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI-, SŪRIAI-, ALYVOS ALIEJUS

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

106-118 COMMONWEALTH STREET, SYDNEY
Netoli nuo Centralinės stoties. • Telf. M 4243 ir MA 4542

Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

Adelaide
A.L.S. — VYTIS, 48—37

Senai lauktas susitikimas »u 
latvių krepšinio komanda bai- ; 
gėsi Vyties pralaimėjimu. Vyties - 
naudai krepšinius įmetė: Ignata
vičius 20, Gurskis ir Alkevičius 
po 5, Jaciunsk&s 4, Petkūnaa 2 ir 
Pyragius 1.

ESTONIANS — TAURAS, | 
49—21

šįmet ligi šiol nelaimėjęs nė 
vienų rungtynių, Tauras pralošė 
ir prieš estus. Tauras yra jauna i 
komanda ir jam trukdo ta aplin- j 
kybė, kad kai tik jo komandoje 3 
atsiranda geresnis žaidėjas, jis 
tuoj pereina į Vyties eiles. Taip | 
neturėtų būti. Krepšinius įmetė: 3 
Petraška 8, Merūnas 6, Visockas į 
4, šliužas 2 ir Snarskis 1.

O. B. I. — VYTIS 57—44 j 
Jau pirmomis minutėmis Vytis , 

vyravo 10:3 krepšinių santykiu. 
Mūsiškiai vyravo ir toliau, tačiau į 
netinkamas teisėjo elgesys laimėj 
jimą sukliudė. Prieš baigiant an-^j 
trąjį kėlinį po trumpo pasikal- 9 
bėjimo teisėjas paprašė Vyties I 
kapitoną K. Jaciunskį apleisti 
aikštę; Vyties komandai likus tik į 
su 4 žaidėjais, australai išsilygino / 
ir laimėjo pefrsviarą. Krepšinius 
įmetė: Ignatavičius 29, Jaciunskis 
8, Gurskis 4 ir Alkevičius 3. ' ?

43-31
Vytis 
prieš 
klubo

TAURAS — MCDONALD,
Tos pačios dienos, kai 

neužtarnautai pralaimėjo 
O.B.I., vakarą to paties
antrai komandai atsilygino mūsiš
kis Tauras. Laimėjimas 
ektas lengvai; Merūno s 
mas 
Krepšinius įmetė: Merūnas 
Snarskis 
Giruckis 
po 2.

j pasi- 
sugrįži- 

sustiprino Tauro gynimą.
14,:

8, šliužas 7, Karia 5,
5, Visockas ir Petraška'

— KINGSWOOD, 4—0VYTIS
Gegužio 9 d. Vyties futbolo 

komanda laimėjo prieš gana sti
prią australų komandą, kuri liko 
nustebinta jau pirmomis minutė
mis, kai A. Kitas per 25 minutes 
įmušė 4 įvarčius, šalia Kito geri
ausiai žaidė J. Sadauskas ir A. 
Sabaliauskas.

VYTIS — SOUTH ADELAIDE, 
11—1

Gegužio 16 d. Vytis pasiekė 
didžiausią įvarčių rekordą, šio 
sezono turnyre nugalėdamas 
South Adelaide futbolo komandą. 
A. Kitas įmušė 6 įvarčius, o liku
sius — B. Langevičius 2, E. Vir
bickas 2, R. Sidabras 1.

NEBŪK VIENIŠAS! §
Vyrai ir moterys visoje 

Australijoje susiranda laimę 
per mano Friendship Club. 
Išlaikoma paslaptis. Kas 
nors nori likti JŪSŲ draugu. 
Naujieji australai mielai lau- g 
kiami. Rašyk šiandie be įsi- » 
pareigojimų.
LOCKER FF DORO- g 
THY POPE PERSO- | V 
NAL FRIENDSHIP i
CLUB (Hegd.)
Box 182 HAYMARKET, 
SYDNEY.

Pasiteiravimas | 
Alfonsas VISOCKIS, kilęs 

Aukštosios Panemunės, Kaunas, f 
prašomas atsiliepti sovo pusbro- 
liui pagal šį adresą: Juozas VL 
sockis, Watershei, Hanaveld 34, 
Limburg, Belgium, Europe.

NEATIDĖLIOK PRENUMERA
TOS MŪSŲ PASTOGEI.

------- -
Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- , 

bert str., Leichhardt, Sydney, J 
for the Publisher, Justinas ’ 
Vaičaitis, as President of the 
Australian—Lithuanian Com- į 
munity, 82 Flinders Street, ; 
Darlinghurst, Sydney, N.8.W..

'"^9

4


	1953-06-03-MUSU-PASTOGE_0001
	1953-06-03-MUSU-PASTOGE_0002
	1953-06-03-MUSU-PASTOGE_0003
	1953-06-03-MUSU-PASTOGE_0004

