
Į Bibi oie a ,

ŪŪStl PASTOSE
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY —"OUR HAVEN"

Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a newspaper. ==? : : J

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS K Į” ] |
Redaktorius JULIUS VETE1KIS 1 Ats. Red. ANTANAS BAUZE

45 High St., Cabramatta, N.S.W. I 5 Hampden St., Hurlstone Park, N.S.W. Tel. LL3342 m.

PRENUMERATA
Paskiro nnmerio kaina 1/-. Vienam menesiui 
—4/-; 3 men.—12/-; 6 men.—£1/4/-; metams 
£2/8/-. Anglijoje ir Kanadoje kaina ta pati. 

J.A.Valstybėse metams—8 dol.
Prenumerata adresuojama: 

Box 4558, G.P.O. Sydney, N.S.W.

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilutei ar jos 

vietai—1/-.
Uz skelbimu turini Redakcija neatsako.

NR. 124. TRETIEJI METAI
Sydney, 1951m. Birželio 14d.

Siaubingos dienos 
Birželio 14-15, 1941 m.

Šiandien mes minime mūsų tautos 
tragiškus birželio 14-15 d.d. vykius. 
Abi dienos mūsų tautos istorijoj yra 
baisios ir tragiškos.

Pirmoji birželio 15 d. — kada ko
munistinė Rusija jėga ir smurtu oku
pavo Baltijos valstybes, antroji — 
birželio 14 d. — kada Sovietų Sąjun
ga pradėjo baisų, nusikalstamą geno
cido siaubą: išnaikinimą Lietuvių 
Tautos. Per pirmąjį išvežimą laike 
kelių dienų netekome per 40.000 lie
tuvių: vyrų, moterų, vaikų ir senelių, 
stiprių ir ligonių, kuriuos vežė užkal
tuose prekių vagonuose be duonos, be 
vandens, kenčiančius alkį ir troškulį. 
Šeimos buvo išskirtos: vyrai atskirai 
nuo savo žmonų ir vaikų vežami, kad 
negalėtų susitikti net Rusijos koncen
tracijos lageriuose ir jos milžiniškuose 
plotuose.

Daugelis vaikų, senelių ir moterų 
pakely, net Sov. Sąjungos gilumos ne
pasiekę, mirė, kiti kenčia Promctčjaus 
kančias kone, lageriuose.

Tas baisus genocido pradėtas darbas 
varomas ir toliau. Nuo 1944 m. iki 
1949 mettį kraštą nusiaubė šešios ma
sinės deportacijos:

1. 1945 m. liepos, rugpiūčio ir rug
sėjo mėnesiais,

2. 1946 m. vasario men.,
3. 1947 m. liepos, rugpiūčio ir spa

lių mėnesiais,
4. 1948 m. gegužės mėn. 22 d.,
5. 1949 m. kovo mėn. 24-27 d.d. ir
6. 1949 m. birželio mėn.
Tik 1944-1947 m. laikotarpy komu

nistinio genocido balansas yra maž
daug toks:

1. Nužudytų — 30,000
2. Deportuotiį — 120.000
3. Išrepatrijuotų — 140.000
Apytikriai apskaičiuojama, kad 

Lietuva yra netekusi per 520.000 
žmonių iki 1949 m. vidurio.

Šitas nusikalstamas genocido dar
bas yra tęsiamas visą laiką, nes kas 
mėnesį, nors ir mažesniais skaičiais, 
yra deportuojama.

Mes, išlikę gyvi, protestuojame 
prieš tą žiaurų nusikalstamą darbą — 
naikinimą mūsų tautos. Kreipiamės 
į viso pasaulio gerų žmonių sąžinę, 
reikalaudami skubios akcijos sustab
dyti tą žiaurų Sov. Sąjungos elgesį, 
kurį dengia galežine uždanga. Joks 
svetimos valstybės žurnalistas ar dip
lomatas negali matyti, kas tenai 
vyksta, nes-visas kraštas yra koncen
tracijos lageriu paverstas. Geležinė 
uždanga slepia tuos neįsivaizduojamai 
žiaurius nusikaltimus, kurių istorijoj 
iki šiol nėra buvę.

Senai jau laikas kultūringam pasau
liui ir demokratiškom tautom nu
traukti visus ryšius su barbariškai 
išsigimusiu Stalino komunizmu. Šian
dien visam pasauly esantieji lietuviai 
šaukiamės kultūringų tautų pagalbos, 
laukiame, kada išmintingieji valstybių 
vyrai užkirs kelią tolimesniam tautų 
naikinimui, o mes lietuviai pareiškia
me griežtą kovą ir nepertraukiamą 
darbą prisidėti visoms jėgomis prie 
išlaisvinimo mūsų brolių, sesių, tėvų 
ir vaikų.

Šia proga pasižadame visomis išga
lėmis remti mūsų vadovaujančių veik
snių darbą ir Tautos Fondą.

A.L.B. Krašto Valdyba.

Paskutinėmis žiniomis Amerikos 
gynybos ministeris gen. Maršalis stai
ga išskrido vizitui j Japoniją ir Ko
rėją. Ryšium su tuo spėliojama, kad 
greitai sąjungininkai pradės didelio 
masto ofenzyvą, tikslu išmesti komu
nistų pajėgas į Mandžiūriją.
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Pavergtai Tėvynei
(Iš Lietuvos partizanų poezijos) ■■

Daugel vargo ir skausmo pakėlei
Daug vergiją ir vėjų šaltų, ”
Kiek laukuose pilkų akmenėlių, g

g Tiek krūtinėje tavo žaizdų. |
f Kas surinks tavo kraują ir gėlą
B Ir tas ašaras, laisvės kančias ...
| Nemažiau gal vandens Nemunėlis
g Nuplukdeno j jūras plačias.

Kas paguos tavo širdį, tėvyne,
g Kas tau šalty ugnelę įpūs — |
| Svetimi atėjūnai išmynę g
§ Darželius ir prabočių kapus. §

Vėl braidai savo kraujo upeliais 
Ten po Sibiro taigas, ledus, 
Vėl krankliai tavo tėvo dvarely 
Susisuko gūžtas ir lizdus. g

Tavo sodai apaugo vijokliais,
g Į svirnelį užžėlę takai,
g Tik nykiai kaukia vėjas vaiduoklis
| Tremtiniam po sodybų langais.
| Neraudok, pavergtoji tėvyne,
g Dar gyvi sakalai milžinai. =
g Jie išvys šiuos kranklius iš gimtinės

Ir parneš šviesią, laisvę sparnais.
^iiiuimiiiiminiiiiiiiiiiiinimiiiit(iit3iiiiiiiiiiiiniiniiiiimtaiiiimiiiiuiiiiiii»iiir]iiiiiiiiiiiiumiiiimiitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiniiimiit*:«

įsijunkime i lietas laisvinimo akcija
Lietuvių tauta, kaip reta kuri kita tauta pasaulyje, nuolatos buvo 

verčiama kovoti 'del savo žemes ir laisvės.
Dar Carinės Rusijos laikais mūsų senoliai nužymėjo savo kaulais trem

tinių kelius į Sibirą( Daug kraujo ir gyvybių tautai kaštavo ir įvairios 
pokario okupacijos.

Betgi sovietinės Rusijos okupacija yra tamsiausias Lietuvos istorijos 
tarpsnis, nes tauta yra naikinama masinėmis deportacijomis, žudoma kalė
jimuose, žalojama dvasia gyventi paliktųjų. Tūkstančiai buvo išrauti iŠ 
gimtosios žemės ir išeiviais išsibarstė plačiajame pasaulyje — šiapus gele
žinės uždangos. PastarųjįĮ, skaičiuje esame ir mes, Australijon atkilusieji.

Kalbant apie didžiąją mūsų tautos tragediją, būtina mums kiekvienam 
save paklausti, kuo mes save laikome ir kokios mūsų pareigos Lietuvai.

Tiesa yra tai, kad gimtąją žemę palikti, ypač jai sunkią valandą, yra 
didelė kaltė. Tai negali būti pateisinama noru savo gyvybę išsaugoti. Tau
tiniu prožiūriu mes galime pateisinimą rasti ir savo kaltę atpirkti — kovo
dami nuolat ir neperstojamai remdami kovą dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
Mes negalime laikyti save bėgliais, paprastais emigrantais — mes esame 
kovos grupė, kovos dalinys, tik poziciją pakeitus. Štai kas mes esame ir 
kuo privalome save laikyti.

Netekę savo valstybės, turime kovą tęsti už nepriklausomybės atstatymą, 
gimtosios žemės išlaisvinimą ir tautinės sąmonės išlaikymą visur ir visada.

Kova reikalinga vieningumo, susiklausymo, ir, svarbiausia, tautinės' 
disciplinos.'—-

Tėvynėje partizanas krauju laisto Lietuvos laisvės medį. Kolymos, 
Vorkutos, Altajaus ir Kazakstano taigose miršta mūsų broliai — kenkimai. 
Tad ar gali nustoti kraujavusi mūsų širdyse kryžiuojamos tėvynės kančia?

Mūsų pareiga, kad pasaulis, kartai# ‘abuojus ir kurčias, juo aiškiau 
išgirsti^ ir suprastų mūsų tautos kančios prasmę. Mūsų pareiga, kad oku
panto nusikaltimai galimai aiškiau būtų parodyti žmonėms ir valdžioms. 
Nes tik supratęs ir sužinojęs tiesą, pasaulis susijungs lemiamam žygiui prieš 
raudonąjį imperializmą.

Laisvinimo kovos akcijai vadovauja VLIK’AS, Vykdomoji Taryba ir 
diplomatiniai pasiuntiniai. Mes privalome jų pastangas visokeriopai 
paremti.

Laisvinimo kovai reikalinga ir lėšų. Jos turi būti nuolatinės ir pasto
vios. Lėšų organizavimu rūpinasi Tautos Fondas. Kiekvieno krašto lietu
vių bendruomenę Tautos Fondas yra paprašęs tam tikros sumos. Tačiau 
ligi šiol tik keliasdešimt australiškų svarų Tautos Fondui iš Australijos 
tepasiųsta. Tai atsitiktinės, pavienių ašmenų aukos.

Naujai sudarytoji Tautos Fondo Atstovybė Australijoje tiki, kad ben
druomenės nariai laisvinimo kovai mielai sudės reikalingų lėšų. Jeigu šis 
reikalas nebuvo tinkamose vėžėse, tai gal tik todėl, kad organizacijos ir 
planingumo stigo. T.F. Atstovybė, artimai bendradarbiaudama su A.L.B. 
Krašto Valdyba, yra pasiryžusi iš Australijos lietuvių bendruomenės papra
šytą sumą Tautos Fondui surinkti. Tam reikalui skelbiamas aukų vajus. 
Jis pradedamas š.m. birželio mėn., tą tragiškos Lietuvai sukakties mėnesį, 
kada buvo užsmaugta mūsų šalie# nepriklausomybė ir buvo pradėti masi
niai trėmimai.

Tautos Fondo Atstovybė ir A.L.B. Krašto Valdyba tiki bendruomenės 
narių pareigingumu ir tautiniu susipratimu.

Jurgis K ai ak a u # k a s, J- Vaičaitis,
T.F. Atstovybės pirmininkas A.L.B. Krašto Valdybos pirmininkas.

_ v 
Savaites Žinios

VLADIMIRO CLEMENTIS 
PASLAPTIS

Apie buvusį Čekoslovakijos užsienių 
reik, ministrą Vladimirą Clementis 
(komunistą) yra daug įvairiausių gan
dų. Vieni teigia, kad jis buvo nu
šautas bebėgant iš Čekoslovakijos i 
Vakarų Vokietiją, kiti, kad suimtas ir 
laukia teismo Pragos kalėjime. Kiti 
— kad paspruko su šeima į Jugosla
viją.

Vasario 8 d. kažkas iš Vienos, tele
fonu norėjo susisiekti su Dr. Clemen
tis, esančiu Jugoslavijos mieste Abaz- 
zia. Viešbučio telefonistas atsakė, kad 
Dr. Clementis viešbutyje nėra, nes 
išėjęs į miestą. Tuo momentu pasi
kalbėjimą nutraukė Jugoslavijos cen
zorius. Po ilgesnio pasikalbėjimo su 
cenzorium, viešbučio telefonistas į 
Vieną pranešė: “Aš suklydau, Dr. Cle
mentis nėra Abazzia mieste.”

Jugoslavijos informacijų agentūra 
nepaneigė ir nepatvirtino Clementis 
atvykimo, tik pareiškė: “Yra galimas 
daiktas, kad Dr. Clementis prašys lei
dimo apsigyventi Jugoslavijoje.” Vė
liau toji pati agentūra neaiškiai pa
neigė Clementis atvykimą į Jugosla
viją.

Vis dėlto yra aiškių įrodymų, kad 
Dr. Clementis su žmona ir palydovu, 
apsirūpinę netikrais dokumentais, 
pervažiavo Vakarų Vokietiją ir Aus
triją ir žaliu automobiliu pateko į 
Jugoslaviją. Dukart pateko rusų 
kontrolėn, tačiau nebuvo pažinti. Vos 
atvykęs į Jugoslaviją, Clementis pa
siuntė telegramą Titui, kuris jį pui
kiai galėtų panaudoti “titizmui” 
skleisti.

"KALINGRADO GINTARO
KOMBINATAS” *

Žiniomis iš Karaliaučiaus, Sovietai 
plačiai pradėjo vystyti Baltijos gintaro 
pramonę, įkurdami "Kalingrado gin
taro kombinatą”. Surinktas gintaras 
pirmoj eilėj perdirbamas į gintaro 
rūgštį, gintaro aliejų ir laką. Be to, 
nuo to laiko, kai Stalinas savo gene
rolams pradėjo kabint ant kaklo gin
taro grandines, Sovietuose gintaras 
yra pasidaręs didele brangenybe. Bet 
gintaro pramonei Sovietai trūksta 
patyrusių darbininkų. Todėl jau ke
liais atvejais, siūlydami didelius atly
ginimus, Sovietai bandė, prisivilioti į 
Vakarų Vokietiją pasitraukusius gin
taro pramonės specialistus. Tik ligi 
šiol neatsirado nė vieno, kuris jų pa
siūlymą būtų priėmęs.
SOVIETŲ ATRAMOS PUNKTAI 

ESTIJOJ
Paskutinėmis pabėgėlių iš Estijos 

žiniomis, Sovietai visu krašto pajūriu 
yra pastatę eilė karinių įtvirtinimų ir 
karo laivyno atramos punktų, šie 
visi įrengimai sudaro dalį Sovietų ka
rinių įrengimų linijos, kuri nuo Suo
mijos sienos siekia ligi Vokietijos visu 
Baltijos pakraščiu. Tie įtvirtinimai 
jau 1950 m. buvo bevek baigti. 
Ypač stambūs Sovietų karo laivyno 
atramos punktai yra įrengti Taline ir 
Paldiski. Savo dabartine reiškme jie 
jau pralenkia net Leningrado laivyno 
bazę. Paldiski yra povandenintj laivų 
bazė. Jame taip pat yra ir Soviettj 
karo laivyno operacijų štabo būstinė. 
S t r e i k i n i n k u s tramdo 
savanoriai

Kaip žinome, Australijoj vyksta 
uosto darbininkų streikas, kuriam 
vadovauja komunistinės unijos. Pas
kutinėmis dienomis vyriausybė grie
bėsi priemonių, norėdama sulaužyti 
nepamatuotą streikininkų užsispyri
mą. Ji šaukia savanorius iškrauti 
atvykusioms laivams, ir Sydnėjuj ir 
Brisbanėj tokios savanorių brigados 
jau dirba.
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Bekompromisines kovos gaires Bolševikai nualino Vilnių
Antibolševikinis Tautų Blokas 

(ABN) yra pogrindžio bolševikų pa
vergtų tautų organizacijų, kovojančių 
dėl išvadavimo ir sukilėlių armijų ar 
antibolševikinių partizanių koordinan- 
cinis centras. Jo nariai atstovauja 23 
tautas, dabar Rusijos valdomas.

ABN veikimo laukas apima visą 
Sovietų Rusiją ir visas satelitų val
stybes.
ABN tikslai

Bolševizmo ir rusiškojo imperializ
mo betkurioj formoj sunaikinimas. 
Rusijos imperijos padalijimas į tau
tines demokratines valstybes jų etno
grafinėse sienose, taip, kaip jos buvo 
atstačiusios savo nepriklausomybes 
1918-1921 m., betkokios formos totali
tarizmo likvidacija, kad būtų apsau
gota kiekvienos tautos teise į neprik
lausomybę, laisvę ir visų žmonių socia
linį teisingumą.
ABN metodai

Suorganizuoti tautų politinę ir ka
rinę jogą Sovietų Sąjungos viduje ir 
privesti Rusijos imperijos žlugimą tau
tinių revoliucijų būdu.

Bolševizmas puola visą pasaulį jėga 
ir jis turi būti sutiktas tokia pat jėga 
ir tokia pat stiprybe. Norint jį nuga
lėti, reikia visoms sveikoms pasaulio 
jėgoms mobilizuotis ir galutiniu 
smūgiu pasidalinti bendrai veikiant 
su visų pavergtų tautų pogrindžio ju
dėjimais.
Antrojo Fronto sukūrimas

Vakarų laimėjimas yra galimas tik 
tuo atveju, jei bus suorganizuotas 
antrasis frontas anapus Geležinės Už
dangos. Be koordinacijos ir synchro- 
nizacijos veiksmų su pavergtų tautų 
frontu Vakarai negali laimėti karo 
prieš bolševizmą.

Tokia koordinacija yra galima tik 
tuo atveju, jei Vakarų pasaulis priims 
pavergtų tautų idėją padalinti Sovietų 
Sąjungą, t.y. Rusijos imperiją, Čeko
slovakiją ir Jugoslaviją į tautines val
stybes ir atstatyti satelitų nepriklau
somybę. Toliau, ši kooperacija ga
lima, jei Vakarai susilaikys nuo kiši
mosi į šių tautų vidaus reikalus ir 
pagelbės joms susikurti savarankiškas 
demokratines valstybes.

Šiam tikslui atsiekti yra reikalinga:
1. Turėti politinius ryšius su pog

rindžių judėjimų anapus Geležinės 
Uždangos reprezentantais, kurie yra 
ABN, pripažinti juos, mažiausiai de 
facto ir mesti plačią politinės propa
gandos kampaniją anapus Geležinės 
Uždangos.

Trumpai tariant, laisvųjų tautų 
Kooperacinis Centras privalo glau
džiai bendradarbiauti su pavergtųjų 
tautų (valstybių) Koordinaciniu Cen
tru tikslu pasiekti susitarimo tauti

niuose ir valstybiniuose reikaluose ir 
ypač strategijoje.

2. Susirišti Koordinaciniams Cen
trams karinėj srity su pavergtoms tau
toms tikslu išdirbti bendrą karinių ir 
politinių veiksmų planą ir suderinti 
Vakarų veiksmus su pavergto pasaulio 
veiksniais.
Politinė ir karinė Kovos strategija

1. Galas Sovietų agresijai ir jų pas
tangos įvelti Vakarus į tolimas karo 
painiavas Korėjoj, Kinijoj gali būti 
padarytas dviejų frontų veiksmais: 
išoriniu karu ir civiliniu karu sovietų 
ribose. Tai gali būti padaryta pir
miausia konsoliduojant antrąjį frontą, 
t.y. pavergtųjų tautų frontą, paskel
biant solidarumą jų tikslams, atakuo
jant pikto širdį, bolševizmo centrą — 
Maskvą, Rusijos etnografinę teritoriją, 
kurio veiksmai galėtų palaužti bolše
vizmo užnugarį ir dezorganizuoti jo 
užpakalinę liniją.

Jei Vakarai atakuos bolševizmo 
centrą, pavergtosios tautos bus pajė
gios apsidirbti su Rusijos okupacinėm 
jėgom, joms Vakarams padedant. Ali- 
jantų strategija, jei ji bus suderinta 
ir tuo pačiu laiku vykdoma su pa
vergtų tautų strategija, ji bus pajėgi 
rusų kariuomenę sulaikyti nuo bazių, 
t.y. .jei bus suformuoti frontai užpa
kalyje: Baltijos valstybėse, Ukrainoje, 
Baltgudijoje, Turkestane, Kaukaze, 
Idel-Urale, Kazokijoje ir satelitų vai-1 
stybėse: Bulgarijoje, Rumunijoje, 
Vengrijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Lcn- 
kioje, etc. ir Alijantai galės suteikti 
pagalbą iš Juodųjų Jūrų.

2. Tam tikrų išvadų galima pasi
daryti iš fakto, kad Sovietų kariuo
menė susideda iš įvairių tautų, bolše
vikų daliniai Tolimuose Rytuose, pa
vyzdžiui,, daugiausia susideda iš pa- 
vergtų tautų žmonių. Būtų tikslu ir 
naudinga pradėti politinę ofenzyvą, 
pavyzdžiui, radijo bangomis, pasklei- 
džiant mūsų idėjas ir tikslus, išmė
tant agitacinius lapelius visoj Sovietų 
teritorijoje ir satelitų valstybėse ir vi
sais kitais būdais išplečiant mūsų idė
jas SSSR iš visų pusių.

Visai arti Korėjos karo lauko stovi 
bolševikų divizijos, susidedančios iš 
laisvės trokštančių lietuvių, ukrainie
čių, latvių, estų, gruzinų, azerbaidža
niečių, kazokų, kaukaziečių, totorių, 
armėnų ir kitų tautų. Kodėl neįrengti 
radijo stočių, jei reikia, ir slaptų, Ja
ponijoje, Australijoje, Vakarų Vokie
tijoje, Turkijoje ir kitur, kur būtų 
kalbama bendros kovos naudai. Ko
dėl neleisti kovotojams kalbėti jų 
pačių vardu arba Antibolševikinio 
Tautų Bloko vardu arba atskiros tau
tos vardu? Kodėl nepasiųsti Vakarų 
lėktuvų išnešioti informacinei medžia
gai ir išplatinti žinias taip svarbias

Ir kainos keturius kartus sumažin
tos, ir taikai ruošiamasi, o gyvenimas 
nei šiaudo nevertas. Kovo pabaigoje 
Vilniuje įvyko svarbus pasitarimas 
prekybos padėčiai aptarti. Jame daly
vavo Moskviriov, Bieliauskas, Glozo- 
micky, Valst. banko vald. Krapivin, 
Vyr. Prekybos inspektorius Lietuvos 
TSR dig. Stroganov, Lietuvos Koope
ratyvų Sąjungos pirm, pavaduotojas 
Tarachovsky, Vilniaus milicijos vado 
pavaduotojas Klimov ir kit. drg., kaip 
tai Choroškov, Naukaitis, Jermolenko, 
Gorochov ir Ziman.

Na, ir kadangi daugiausia buvo vis 
savi, tai išsikalbėta atvirai, ir štai 
jums nuotrupos: “. . . Tokiu būdu so
stinės darbo žmonės negavo prekių už 
38.2 milijonus rublių. Neretas reiš
kinys, kad pirkėjas parduotuvėje ne
gali rasti kasdieninio vartojimo prekių 
— druskos, degtukų, mielių, kavos ir 
kit., kada sandėliuose, tvirtina Bie
liauskas, prekių yra pakankamai” . . . 
"Visiškai pagrįstas pretenzijas varto
tojai pareiškia daugeliui ministerijų 
už nepakankamą kovą dėl gaminių 
kokybės pakėlimo ir asortimento iš
plėtimo” . . . “Visiškai bloga padėtis 
mieste su daržovių prekyba. Šiuo 
metu tegalima gauti tik bulvių ir ko
pūstų. Ankstyvesniųjrj daržovių nie

„M i r t i e s
“Mirties smėlis” yra naujausias ir 

pats baisiausias atominis ginklas. Jį 
turi ne tik amerikiečiai, bet ir sovie
tai. Apie tai JAV karininkams buvo 
pranešta ir paaiškinta oficialiu kari
nes vadovybes leidiniu. Mirties smė
lio gamyba yra paprasčiausia. Reikia 
tik krūvos paprasto smėlio ir atominės 
energijos šaltinio. Smėlio krūva aplie- 
jama radio-aktyviomis medžiagomis ir 

kaip atominės bombos tarp pavergtų 
tautų ? Kodėl nepagelbėti išmėtyti 
milijonus lapelių ir brošiūrų, para
šytų tautų išvadavimo dvasioje po 
visą sovietų teritori ją ?

Bendrai idėjai ir bendram tikslui 
yra reikalinga suvienyti abi strategi
jas: laisvojo pasaulio su pavergtų 
tautų Nepriklausomybės judėjimų 
jėga.

Mes esame šventai įsitikinę, kad 
Vakari) laimėjimas tėra galimas tik 
šiomis sąlygomis.

Šio turinio memorandumas Škotų 
Lygos Europos Laisvei Ginti pirminin
ko p. John F. Stewart buvo įteiktas 
Vakarų alijantų atsakingiems ir vado
vaujantiems politikams ir užsienio rei
kalų vadovams. Memorandumas yra 
pasirašytas ABN Centrinio Komiteto 
pirmininko Jaroslav) Stetzko ir visų 
dalyvaujančių ABN tautų atstovų, jų 
tarpe ir lietuvių. 

kur nėra”. “. . . Daug teisėtų nusi
skundimų dėl blogo maitinimo resto
ranuose ir valgyklose. Ypatingai blo
gai dirba valgyklos įmonėse, FBA 
mokyklose, mokslo įstaigose . . 
"Valgyklų treste įsigalėjo žalingi bur
žuaziniai papročiai. Ruošiama daž
nai vardinės, baliai, tarnautojų tarpe 
renkami pinigai dovanoms. Tokia 
dovana neseniai buvo įteikta Tresto 
vyr. direktoriui drg. Vdovičenko,.

. . Krautuvės nešvarios, skundė drg. 
Rabinovie, duona dažnai laikoma ant 
grindų, pirkėjai pasveriami” , . . “Pa
kinktų — galanterijos treste daugiau 
kaip 15.000 pirštinių išgulėjo sandė
lyje per visą žiemą, kai tuo tarpu pi
liečiai keikėsi nesulaukdami jų krau
tuvėse”, patvirtino drg. Krapivin. 
Drg. Stroganov, ypač rūpinosi moky
klų valgyklomis.

“Valstybinio universiteto, konserva
torijos, respublikinėse partinėse mo
kyklose, Politechnikumo valgyklose 
patiekalų asortimentas labai ribotas, 
retai paruošiami valgiai iš daržovių, 
pieno . . Dėl nepaprastai gausių 
vagysčių esą labai dažnai keičiami 
tarnautojai. Pav. Vilniuje iš "Gastro- 
nom” krautuvės 150 tarnautojų, 1950 
m. buvo atleista 90.

A.

smėlis44
išdžiovinama. Gautas mišinys pasėja
mas iš lėktuvo, vairuojamo radio pa
galba iš kito lėktuvo. Negali lėktuvo 
su mirties smėliu vairuoti žmonės, nes 
smėlis neišvengiamai juos tuojau nu
žudytų. Bandymai apsaugoti vairuo
toją specialaus metalo plokštėmis 
nuėjo niekais.

Mirties smėlio pasekmės yra baisiau
sios. 200 kilogramų mirties smėlio 
pakaktų išžudyti visus 9 milijonus 
New Yorko gyventojų. Jokios gyvybės 
nelieka. Kai kurios aukos miršta tuo
jau, kiti, mažiau spindulių paliesti, po 
keletos valandų, dienų ar savaičių. 
Prieš mirdami pajus norą vemti, gaus 
staigią mažakraujystę ir kraujoplū
džius. Mirusius bus sunku atpažinti, 
nes visiems tuojau nukris visi plaukai. 
Šio naujo ginklo pranašumas prieš 
atomo bombą yra tas, kad mirties 
smėlis, sunaikindamas visokią gyvybę, 
nesunaikins nė vieno pastato. Kai 
smėlio spinduliavimas baigsis (tai ga
lima lengvai patikrinti turimais in
strumentais), nauji gyventojai galės 
užimti buvusiųjrj butus.

Mirties smėlis gali būti vartojamas 
ir fronte. "Mirties spindulių, radio
loginis karas dar neseniai buvo fan
tastinių romanų tema, šiandien jis 
yra tapęs tamsi tikrovė” — baigia savo 
pranešimą minėtas JAV kariuomenės 
leidinys.

Laisvai vertė L. V -n ė

„Tirpinimo katile“
Šia antrašte, Sydnejaus dienraštis 

“Daily Mirror” įsidėjo straipsnį, ku
riame nagrinėja senųjų ir naujųjų 
australų gyvenimo įpročius, pažiūras 
ir tradicijas, spėliodamas, kokią įtaką, 
jie vieni kitiems daro ir kaip atrodys 
“naujieji australai” po 25 metų, 
įšaugę senųjų ir naujųjų australų įta- 
kuojami.

Šiame straipsnyje rašoma: “1976 
metais tipiško australo išorė ir kalba 
bus visai kita, nei ji dabar yra. Jo 
socialinės pažiūros ir kultūriniai in
teresai bus taip pat kitoniški. Namai 
ir net baldai daug kuo skirsis nuo 
dabartinių, mums taip priprastų ir 
artimų.

Visi šie pasikeitimai įvyks todėl, 
kad australai, oficialiai ir individua
liai yra įsitikinę, jog emigrantai, 
atvykę į šį kraštą, asimiliuosis ir su
tirps senosios australų visuomenės 
masėj.

Jeigu mes nedarytume jokių pas
tangų nutautinti mažąjį čeką, italą, 
latvį ar kitą, atvykusį iš Europos, tai 
tuo atveju mūsų dabarties charak
teringieji bruožai dar šimtmečius 
nepakistų. Mes galėtume save įamžin
ti, kaip nūdieniai, “jankiai”, gyv-. Nau
josios Anglijos valstijoj JAV, kurie, 
tvirtai laikydamiesi senų tradicijų ir 
papročių, apsisaugojo nuo amerikie
čių “tirpinimo katilo”.

Tačiau Australija nusprendė (ir 

protingai!), kad ateiviai turi virsti 
naujaisiais australais ir visi asimiliuo
tis senųjų australų tarpe. Del šios 
priežasties, senieji ir naujieji austra
lai žengia greta į bendrą “tirpini
mo katilą”. Šiame bendrame asimi
liacijos procese, kaip ir kiekviename 
kitame susimaišymo procese, pakiti
mai net ir kiečiausių elementų yra 
neišvengiami.

Australijos žemyną nuo 1946 m. 
iki šiol jau pasiekė apie pusė milijono 
emigrantų. Vien tik paskutiniais 
metais jų skaičius siekė 174.540; 1949 
m. — 167.729. Gi šiais metais numa
toma atsigabenti dar 200.000 ateivių. 
Šie skaičiai yra rekordiniai, jie per
šoka net ir emigracinį USA skaičių, 
emigracijos antplūdžio metu, lyginant 
jį su vietinių gyventojų proporcija.

Šiuo metu puse milijono naujųjų 
australų dar nepadarė efektingos įta
kos į Australijos gyvenimo būdą. 
Tačiau netolimoj ateity gyvenimo 
formų pasikeitimai šio krašto gyven
tojų tarpe bus aiškiai pastebimi.

Pavyzdžiui, mokytojai pasakoja, 
kad naujieji australiukai, nežiūrint 
kalbos sunkumų, netiktai neatsilieka 
nuo vietinių mokinių, bet juos net 
pralenkia savo darbštumu.

Ateity australų berniukai ir mergai
tės turės mokytis daug kiečiau ir ma
žiau rūpintis sportu: futbolu, basket- 
bolu ir tenisu, jeigu jie norės laikytis 

reikiamoj aukštumoj mokslo srity su 
ateivių*vaikais.

Emigrantai įneš pakeitimų ir į vie
linę kalbą, vadinamą “australų tar
mę”, nes jie dažniausia mokosi taisy
klingos — literatūrinės anglų kalbos, 
kurią taip pat perdirba savaip: jie 
charakteringai ištaria balses.

Ne be to, kad dalis-emigrantų, no
rėdami pasirodyti lygiateisiais su “se
naisiais australais”’, besaikiai vartoja 
australų tarmę ir jo vartojamus keiks
mažodžius. Bet tatai yra tik praeinan
ti fazė.

Viena palieka faktu, kad Australija 
dar niekad nebuvo girdėjusi tiek daug 
svetimi) kalbų, kaip dabar: infisų at- 
siizoliavimas kalbų atžvilgiu tapo vi
siems laikams sulaužytas. Tas turės 
duoti impulsą mokytis ir kalbėti ki
tomis, o ne vien anglį) kalbomis, kas 
iki šiol nebuvo šio krašto praktikoj.

Jau ir dabar naujieji australai ati
daro delikatesų krautuves ir skanė
stų kepyklas, vaišina senuosius austra
lus nuosavuose namuose, įrodydami 
jiems, kaip galima pagaminti skanių 
valgių, tuo būdu atitraukdami juos 
nuo kasdieninio ir be jokios fantazi
jos valgio gaminimo.

Bet ne visais atžvilgiais emigrantų 
įtaka yra gera. Nežiūrint griežtų 
skryningų, atvyksta vis dėl to ir tokių 
asmenybių, kurių buvimas nepakels 
Australijos gyvenimo lygio, o atvirk
ščiai — jį pažemins. Kaikiirie iš jų 
yra atsilikę tiek fiziniu, tiek kultūri
niu ir politiniu atžvilgiu nuo viduti

nio australo tradicinių demokratinių 
pažiūrų į gyvenimą.

Australai ir ateiviai šviesuoliai 
stengsis neutralizuoti šias neigiamas 
įtakas, tačiau jų visai panaikint! ne
bus įmanoma, kurios pasireikš įvai
riom formom 25 metų laikotarpyje.

Politinius ir klasinius skirtingumus 
yra labai sunjcu išdildindi, todėl šio 
krašto istorijos bėgyje turime laukti, 
kad unijonizmo ir darbo bei kapitalo 
santykiai turės bent kiek pakisti.

Kultūriniu atžvilgiu aukščiau stovį 
naujieji australai jau plečia savo įtaką 
į daugelį Australijos gyvenimo sričių. 
Geroji jų įtaka ypač žymi namų 
architektūroj ir baldų gamyboj. Be 
to, jie ypač didelį impulsą davė Aus
tralijos muzikiniam ir artistiniam 
gyvenimui. ,

Iš viso to galima pasidaryti išvadą, 
kad emigracija yra naudingas dalykas, 
jeigu mes būsime pakankamai realūs 
ir nekreipsime dėmesio į būgštavimą, 
kad kraštas gali būti per tirštai apgy
vendintas.

Butų stoka ir kiti nepatogumai, 
kuriuos mes išgyvename šiuo metu, 
yra vis dėl to nepalyginamai mažesnės 
blogybės, negu Azijos koncentracijos 
stovyklos ar vergi) darbai Sibire. Šios 
mintys tegul nuramina tuos,. kurie 
ragina federalinę Australijos vyriausy
bė vežti į Australiją juo daugiau 
britų kilmės žmonių.

Nėra abejonės, kad australas 1976 
metais, nežiūrint į tai, ar jis bus se
nųjų ar naujųjų kilmės, labai daug 
skirsis nuo savo protėvių.
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Every attempt was made to 
penetrate into the very spirit of the 
common people, and it was found that 
this spirit was melancholically lyric; 
it avoided realistic details though 
being fond of distinctly styled symbo
lism in the representation of natural 
phenomena.

It is true that the Lithuanian 
painters who had developed under 
the influence of realists and impres
sionists of foreign countries (Italy, 
France, Germany, Poland, Russia) 
and whose mature productions ap
peared before World War I, found it 
difficult to compose in the popular, 
national spirit. For landscape- 
painters and sculptors it was hardest. 
But even these managed to prove in 
their works that they were children 
of the Lithuanian soil. This must be 
said in the first place of A. Žemaitis — 
Žmuidzinavičius (born in 1876). His 
paintings revive the woods and lakes, 
the rivers and golden rye-fields, the 
wide plains and. small hills, on the 
top of which some slender, solitary 
pines vegetate, asthough they were 
sisters of the Lithuanian who longs 
for something without knowing exact
ly what the aim of his longing is. 
Thus A. Žemaitis succeeds in repre
senting a slight melancholy which is 
so peculiar to a Lithuanian. But 
when at his best, he proves to be an 
inspired symbolist as, for instance, in 
his "Vision”, representing an unusual 
dawn: in the foreground wc see a 
Lithuanian cemetery in the country 
with many wooden crosses, while in 
the background of the landscape, in
stead of the sun, a light horseman 
rises as though he were a huge, bright 
projection of the Arms of the Lithua
nian State. The aim of the painter 
of this picture was to show that the 
Morn of Freedom would soon dawn 
for the enslaved country, covered with 
innumerable cemeteries and crosses.

The landscapes of A. Varnas (born 
in 1879) are also typical reflections 
of the Lithuanian mood. Although 
having attained perfection under rea
listic and impressionistic influence, 
he is more interested in man than in 
landscape. Thus he has become a 
perfect portraitist whose tempera
ment steals into everyone’s soul. 
Being a master of drawing and form, 
he produces works of an almost clas
sic style.

The most original Lithuanian 
painter of those days, however, is M. 
K. Čiurlionis (1875-1911). Coming 
from a line of musicians, he is a not
able composer as well as a painter of 
profound culture and wide universal 
aspirations. He is well-acquainted 
not only with the literary coryphees 
and philosophers of Western Europe, 
but also with the ancient eastern 
literature of Vedas, with Indian philo
sophy, the Gospel, and Lithuanian 
folk-tales and songs.

M. K. Čiurlionis paints mostly cyc
lic pictures which he calls sonatas and 
which realize his religious and philo
sophic dreams. He takes little inter
est in pure landscapes and single men, 
being concerned with the universe, 
its order and fundamentals of human 
thought, as M. K. Čiurlionis Jives 
them through in his soul. His tem
pera paintings as, for instance, the 
Sonatas of the Twelve Zodiacal Con
stellations, the Sun, the Spring, the 
Adder, the Pyramid, the Sea, the Stars 
or his separate paintings like "Talc 
of the Black Sun”, "Demon”, "Offer
ing”, "Paradise”, “Tale of the Castle”, 
"Rex”, all represent wide cosmic 
spaces bathed in mysterious lights 
which wicked shadows of the dark in 
vain strive to subdue. Therefore the 
most frequent symbol we meet in M. 
K. Čiurlionis’ paintings is the sun 
that, seen or unseen (mostly hidden 
in mysterious clouds), penetrates the 
whole of the vast primaeval universe 
and its forms. If you did not know 
that M. K. Čiurlionis was a son of 
the Lithuanian people in whose na
tional art the sun held an honoured 
position, you could well think that 
the paintings of this artist were the 
expression of the cult of the old 
Aryan Sun and the Eternal Fire, or 
the unconscious though intensive 
reminiscences of religious experiences 
of bygone ages.

LIVING IN FREEDOM
A SKETCH OF INDEPENDENT 
LITHUANIA'S ACHIEVEMENTS

But the paintings of M. K. čiurlio- 
nos are Lithuanian not only because 
of his love of the sun or of mysterious 
light, but even more so because of the 
modesty of his scale of colouration, 
his lyric melancholy, his avoidance of 
realistic details, as well as his liking 
for generalized symbols and his 
search for hidden parallels in the 
arrangements of the universe, just like 
the mood in Lithuanian folk-songs 
in which unknown authors face man’s 
life with corresponding natural phe
nomena. But at the same time M. K. 
Čiurlionis is a member of Western 
Europe too, a neoromanticist and sym
bolist. Generalizing and even schema
tizing realistic forms, M. K. Čiurlionis 
entered upon the lines followed by 
the painters of the early 19th century.

On the one side, M. K. Čiurlionis’ 
paintings breathe tenderness and 
reveries, faintly reminding us of 
Eugen Carriere; on the other side, 
his tempera works exhibit simplified, 
abstract, and even geometrical shapes, 
though these shapes do not constitute 
a system as in the pictures of Braque 
and Lėger. The geometrical forms 
seen iri Čiurlionis’ pictures seem to 
have appeared spontaneously as indis
pensable elements of cosmic visions 
and dreams. They have nothing in 
common with everyday systematic sub
jects as found with Braque and Legcr.

This statement is meant to prove 
that the compositions of M. K. Čiur
lionis may in no way be explained by 
parallels with the West, just as it 
cannot be explained by Lithuanian 
ethnographic influences either. M. K. 
Čiurlionis is a unique, original paint
er who absorbs much and changes it 
in a singular manner. Therefore the 
solution of his riddle may be found 
nowhere else, but in him himself, in 
his very personality.

To the renaissance period of Lithu
ania along artistic lines belongs also 
P. Rimša, a scultpor (born in 1881). 
He entered the road of art with rea
listic compositions, representing Lith
uania’s sufferings under Russian sub
jugation. These were the "Lithuanian 
Ploughman” and the "Lithuanian 
School” (the latter exhibiting a pea
sant woman at her spinning-wheel 
who teaches her little son to read out 
of a prohibited Lithuanian book). 
But even these works show a distinct 
inclination towards styled, sometimes 
angular shapes. In his later works

realism disappears altogether. His 
many medals and bronze statues as, 
for instance, “Day and Night”, 
"Pain”, "The Thinker”, "The God 
of War”, and his hands and faces are 
all styled in planes, as though they 
were cross-sections of wood. In this 
respect P. Rimša approaches the sim
plified shapes of popular wooden 
statues. But it must be said that the 
schematizing of the faces and hands 
of- his statues matches the lines of 
the clothes and their plentiful orna
ments extraordinarily well. Thus P. 
Rimša’s bronze statues become very 
stylistic as though they were hand
some symphonies of lines and orna
ments, wrought lith the carefulness 
of a graphic artist and goldsmith.

On the re-establishment of the 
Lithuanian State an Academy of Arts 
was set up in Kaunas, educating the 
young generation of Lithuanian 
artists. Two elder painters produced 
a great effect upon the work of this 
school: they were J. Vienožinskis and 
A. Galdikas, open adherents of mod
ern art that developed in postimpres
sionist days. Having graduated from 
the Kaunas Academy *bf Arts, the stu
dents would mostly go to Paris to 
perfect their studies there. In this 
west European centre of art they had 
ample opportunity of becoming fami
liar with the latest currents in the 
field of art and their representatives 
like Bonnard, Utrillo, Matisse, Picas
so, Soutine, and others. But they 
were also well-acquainted with 
Lithuanian popular art. They even 
came to the conclusion that there was 
a certain similarity between the new 
west European and the ancient Lithu
anian art.

(To be continued.)

PHILIPS Jdio
Jau 60 metų, kai Philips’as tarnauja visam žemes rutuliui, 
teikdamas Jums žinias, muzikų ir tikrų gyvenimų.

MODELIS 132 — yra dviejų bangų priimtuvas, tekainuojąs tik 
£35.1.6. gis aparatas yra puikiausios vertes. Jis yra mažas, patogus 
nešioti, turįs 5 lempas ir gerų malonų girdimumų trumpomis 

bangomis.
PHILIPS’O vardas yra tikrai žinomas 
visame mūsų krašte.
Šis ženklas veda Visame pasauly milijonų pasirinkimui.
M. Lukauskas, ilgametis Philips’o įgaliotinis 
Lietuvoje ir dabartinis atstovas Australijoj -į
31a Lamette St., Chatswood, Sydney. Telefonas JA3346.

Užsakymai priimami paštu ir telefonu.

Egle, Queen of The Serpents
A LITHUANIAN FOLK TALE 

By V. Regina Saudargiene
PART L

ONCE upon a time there lived a 
very old couple on the shore of 

the Baltic Sea. They had twelve sons 
and three daughters, of whom the 
youngest was the .most beautiful. She 
was called Egle which, in the lan
guage of those people, was the name 
of the Fir tree that grew in the forests 
nearby.

One summer evening the three sis
ters went to the beach to bathe. 
They swam and played and enjoyed 
themselves very much. When they 
returned to the shore to dress, Egle 
saw a serpent curled up in the sleeve 
of her blouse. It was rather like a 
large grass-snake and was not veno
mous, but Egle did not know this 
and, like most people, she disliked all 
such creatures. On seeing it she 
screamed and drew back, but the eld
est sister took a stick and went to 
strike the serpent. Just then it spoke 
to Egle in a human voice:

"Promise me, Egle, that thou wilt 
marry me and I shall go away.”

On hearing that, Egle began to cry. 
How could she marry a serpent ?

“Give me my blouse,” she said 
angrily, “and go away at oncel”

The serpent did not move but

again said, “Promise to marry me and 
I shall go away.”

What could Egle do? She cried 
bitterly and begged the serpent to go 
away. She asked her sisters to help 
her, but all without result, and then 
at last she had to give the serpent 
her promise that she would marry 
him. Then it slid from the sleeve of 
her blouse and disappeared into the 
sea. Egle quickly dressed and hurried 
home with her sisters. At home they 
told the whole story, but no one 
would pay any attention to it.

Three days later, a great army of 
serpents crept into the yard. Every
body was amazed, but poor Egle was 
horrified. There were serpents every
where — on the gate, on the paths, 
in the garden! Three old serpents 
crepts into the house and announced 
that they had come to speak to Egle’s 
parents on behalf of the bridegroom, 
who was Prince of all the Serpents.

Her parents who, of course, were 
very disturbed at these happenings, 
sent Egle into a storeroom to spin 
flax, telling her not to come out until 
they had got rid of the serpents. 
Egle went to the storeroom and began 
to spin the flax. She span and span 
and tears flowed from her eyes like

the creeks in the floods of spring
time.

In the meantime, the three old 
serpents were talking to her parents, 
who would not agree to give their 
daughter to the Serpent Prince. At 
length, not being able to get rid of 
the serpents, the mother and father 
brought them a white goose from the 
farm-yard, pretending that this was 
the bride. The serpents took the 
goose and went away. '

On their way through the forest, a 
cuckoo spoke to them from a tree. 
"Cuckoo, cuckoo,” it said. “You 
have been cheated. That is not Egle, 
but a white goose.” And she then 
told them that Egle was hidden in 
the storeroom.

The serpents immediately went 
back to the farm, returned the goose, 
and demanded that they be given the 
bride.

This time the parents gave them a 
white sheep. The serpents took it 
and went away, but as they passed 
through the forest the cuckoo said 
again, “Cuckoo, cuckoo, you have 
been cheated. That isn’t Egle, but a 
white sheep."

The serpents returned and demand
ed again that the bride be given to 
them. This time the parents gave 
them a white cow, but again as they 
passed through the forest the cuckoo 
told them the truth. When they 
returned again to the farm they de
manded emphatically that the real 
bride be given to them without fur
ther delay.

(To be continued)
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UOŠU PASTOGE
IS MUSU

C O W R A
Cowros lietuviai dėl rimtos prieža

sties buvo priversti atidėti Motinos 
Dienos minėjimą j trečiąjį gegužės 
sekmadienį.

Minėjimą atidarė p. Vyt. Barkus, 
kviesdamas susirinkusius sugiedoti 
Tautos Himną ir pagerbti kenčiančią 
Tėvynę bei mirusias mūsij motinas 
minutės atsistojimu.

Savo kalboje p. V. Barkus pasvei
kino motinas, iškeldamas jų nuopel
nus lietuvių tautai ir skatindamas 
vaikus reikšti pagarbą, meilę ir pak
lusnumą motinai.

Po to, mažoji Vida Andriuškaitė, 
vilkėdama tautiniais drabužiais, 
įteikė Cowros lietuvių dovanas dau
giavaikei motinai p. Lasaitienei ir 
seniausiai motinai p. J. Jarmalavieie- 
nei. Gelių puokštėmis buvo apda
lintos ir kitos susirinkusios motinos.

Deklamacijose pasirodė 4-rių metų 
Elvira Jūraitytč ir jos sesutės — Nijole 
ir Liuda. Ypač įspūdingi buvo jau
nųjų šokėjų grupės šokiai, vadovau
jami p. M. Verbylienės. Akordeonu 
šokius lydėjo jaunasis Brunonas Jara
šius. Šokių pertraukų metu gražiai 
deklamavo A. Grincevičiūtė, Alg. 
Laukaitis ir Edv, Lasaitis.

Pertraukos metu, žiūrovai gėrėjosi 
tikrai vykusiais Algio Laukaičio, 
Edvardo Lasaieio ir Irvio Jarašiaus 
lietuviškais kryžiais, koplytėlėm, so
dybom ir kt. drožiniais.

Svečiai australai taip pat susidomė
jo parodėle ir padarė užsakymų (p. 
Lobstein, p. Friend). Pastarasis yra 
filmų reporteris iš Sydnėjaus. Jis nu
filmavo parodėlę ir jaunimą tauti
niuose drabužiuose. Filmą bus ro
doma apžvalgoj Australijos kinuose.

Parduotų darbelių pajamas jaunie
ji paskyrė per “Mūsų Pastogę” Tau
tos Fondui.

Antrojoj minėjimo daly buvo su
vaidinta p. E. Jarašienės veikaliukas 
(iš partizanų veiklos) "Girių Didvy
riai”, kuriame išreikšta meilė abiem 
motinom; motinai — gimdytojai ir 
motinai — Tėvynei. Vaidinimas 
pavyko labai gerai — visi buvo su
jaudinti . iki ašarų. Veikiantieji 
asmenys buvo: J. ir A- Laukaičiai, A. 
ir E. Lasaieiai, I. ir B. Jarašiai, A. ir 
S. Grincevičiai, L Verbylaitė ir L 
Jarmalavičiūtė.

Visą technišką minėjimo darbą 
tvarkė p. E. Barkuvienė (tvarkė 
parodėlę, pardavinėjo eksponatus, 
rinko aukas Tautos Fondui ir t.t.)

Apskritai, minėjimas buvo gražus 
ir įspūdingas, nors buvo ir tokių tau
tiečių mūsų stovykloje, kurie nuo šio 
bendro ir vieningo subuvimo atsiri
bojo. E.J.

★Per Motinos Dienos minėjimą 
Cowros stovyklos lietuviai surinko 
aukų Tautos Fondui £2 —• aukų la
pais ir £4.15.0 iš vaikų paruoštų eks
ponatų; viso — £6.15.0. Tikrai sekti
nas pavyzdysl Red.

PRANEŠIMAS
Melbourne lietuvių visuomenei 

pranešama, kad tragiškųjų mūsų tau
tos birželio mėnesio įvykių minėjimas 
įvyksta š.m. birželio men. 17 d. (sek
madienį) tuojau po pamaldų 
lietuvių parapijos bažnyčios salėje.

Minėjimui numatyta sekanti pro
grama:

Iškilmingos pamaldos bažnyčioje.

a) Prezidiumo sudarymas,
b) p. A. Zubro — Zemribo paskaita,
c) Duetas—“Tėvynės meilė nemari”—

P. Morkūnas ir V. Zdanavičius,
d) Eilėraščių deklamavimas ir
e) Tautos Himnas.

Visi Melbourno apylinkės lietuviai 
kviečiami kuo gausiausiai savo atsi
lankymu paminėti, tai, kas 
įvyko mūsų Nemuno 
šalyje prieš dešimtį 
metų ir kas tebevyksta 
šiandieną.

Melbourne Apyl. Valdyba.

BUITIES
PAMALDŲ TVARKA BIRŽELIO 

MĖN.
Birželio mčn. 10 d. — sekmadienį 

9 vai. Šv. Mišios S c h e y v i 11 c 
šeimų stovykloje.

Išpažintys: 7 vai. šešetadienio va
kare ir prieš Šv. Mišias.

Birželio mėn. 17 d. jokioj stovykloj 
lietuviams pamaldtj nebus, o visi ma
loniai kviečiami į C .a m p e r- 
d o w n, kur 11,30 vai. bus pa
maldos už Tėvynę, po to minėjimas 
liūdnųjų sukakčių parapijos salėje.

Šia proga tautiečiai kviečiami kuo 
skaitlingiau atlikti • šv. Išpažintį ir 
priimti Šv. Komuniją už Tėvynę ir 
išvežtuosius. Išpažinčių bus klausoma 
sekmadienį nuo 9 vai. iš ryto.

Birželio mčn. 24 d. — sekmadienį 
9 vai. pamaldos Bass Hill lietuvių 
kblonojoj, p. Giniočio namuose. 
Kviečiami ir artimesnių apylinkių 
tautiečiai. Prieš Šv. Mišias bus klau
soma išpažinčių.

Liepos mėn. 1 d. — sekmadienj 9 
vai. Šv. Mičios V i 1 I a w o o d 
stovykloje. Prieš mišias bus klausoma 
išpažinčių.

Birželio mėn. 14-15 dienomis bus 
lankomi Lithgow mieste ir 
hosteliuose gyvenantieji lietuviai. Iš 
vakaro birželio 14 d. nuo 7 vai. Lith
gow parapijos bažnyčioje 
tna išpažinčių, o birželio 
anksti rytą Šv. Mišios ir 
Komunija.

Kun. P. B

men. 15 d. 
bendra Sv.

uitus.

PRANEŠIMAS
Pagal 1951.5.20 A.L.B. Sydnėjaus 

Apylinkes visuotino nariiĮ susirinkimo 
nutarimą, kiekvienas lietuvis, gyve
nantis apylinkės ribose, sukakęs 18 m. 
amžiaus (jis automatiškai yra P.L.B. 
pilnateisiu nariu), turi mokėti po 6 
penus menesiui nario mokesčio vietos 
apylinkės reikalams.

Be to primename, kad jau laikas 
sumokėti solidarumo mokestį už 1951 
metų I-jį pusmetį.

Solidarumo po 1 šil. ir nario moke
stį po 6 penus mėnesiui galima įmo
kėti kiekvieną sekmadienį (prieš ir 
po pamaldų) prie Camperdown baž
nyčios p. Gensienčs spaudos' kioske 
arba Apylinkės Valdybos iždininkui 
M. Petroniui, 3 Robert St., Canter
bury.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės V-ba.

PRASIDEDA KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Š.m. birželio mėn. 15 d. prasideda 
Metropolitam krepšinio pirmenybės. 
Lietuvių Sporto Klubo “Kovas” krep
šininkai žaidžia A ir B klasėse. A 
klasės rungtynės žaidžiamos kiekvieną 
savaitės penktadienį, Newtown’o 
Police Boys’ Club salėje (visai netoli 
Newtown’o stoties), sekančia tvarka:

Birželio mėn. 15 d., 21 vai. prieš 
Balmain Distr.,

birželio mčn. 22 d., 17,30 prieš 
Maybankc,

birželio mėn. 29 d., 20 vai. prieš 
Moore Park.

B kl. žaidynės vyks kiekvieną šešta
dienį, 10 vai, ryte, Moore Park Play
ground (važiuoti su tramvajais iš 
Elisabeth St., Coogee, Maroubra, La 
Parouse link dvi sekcijas). Lietuviai 
žiūrovi maloniai prašomi atsilankyti.

•v V. Š u t a s, 
krepšinio sekcijos vadovas.

“Mūsų Pastogės” leidėjas ir atsako
masis redaktorius p. A. B a u ž ė 
praneša, kad visi prenumeratoriai ir 
skelbimų davėjai pinigus siųstų šiais 
adresais: “Mūsų Pastogė”, P.B. 4558, 
G.P.O., Sydney arba 5 Hampden St., 
Hurlstone Park, N.S.W. "Mūsų Pas
togės” redakcijos ir administracijos 
telefonas — LL3342.

Ta pačia proga primenama gerb. 
prenumeratoriams, kad jau laikas pra
tęsti laikraščio prenumeratą II-jam 
š.m. pusmečiui.

Birželio ivykiu paraštėje
Kas buvo lietuvių tauta — liudija 

Rytų Europos istorija,
Kas ji dabar yra — tai kas buvo

me mes patys.
Kas ji bus ateityje — tai kas mes 

dabar patys esame.
Keli šimtai metų atgal viename 

rašytame pergamento lape randame 
kryžiuočių ordino kromsto įrašytas 
trumpas, bet daug pasakančias eilu
tes: “Ten prie Nemuno vagos mes 
pradėjome kovą prieš galingą kieta
sprandę ir įgudusią kariauti tautą”. 
Kronistas neapsiriko, nes po dviejų 
šimtų metų besąlygines kovos ant Ne
muno krantų, Žalgirio mūšyje, visiems 
amžiams sudužo vokiškojo ordino eks
pansinės svajonės į derlingas ir pla
čias Rytų Europos Jygumas . . .

Tai tolimos praeities istorinis gar
sas, kurį sekant žinomo Carlyje žod
žiais galime pasakyti, kad jį sukėlė 
klumpėti pilksermėgiai, triukšmingai 
kopdami istorijos laiptais aukštyn.

Atsikreipdami veidu į dabartį, leis
kime kalbėti R. Tagore: "Sudie, ma
no mielas kūdiki, mano brangus vyre, 
mano ištikimas tarne ir mano gerieji 
draugai; sudie saulė, kurios žėrį spin
duliai liejo giedrumą į mano sielą ir 
šaukė ją į dangų; sudie vieniši lau
kai, kurių vaizdas man dažnai šukele 
švelnius jausmus . . . sudie kaimie
čiai, sudie ramūs kampeliai. . Tai 
1941 m. birželio mėn. 15 d.rytmečio 
žodžiai Lietuvos žemėje. Tada su 
švintančiu rytmečiu į mūsų žemę atė
jo istorinės sutemos. Vidurdienio 
šviesoje buvo uždarinėjamos ir užra
kinamos namų durys. Lauke siautė

VISI SYDNĖJAUS LIETUVIAI KVIEČIAMI Į LIETUVOS PAVERGIMO 
bus klauso-'. PROTESTĄ-MINĖJIMĄ Š.M. BIRŽELIO MĖN. 17d. (SEKMADIENĮ) 

Į CAMPERDOWN BAŽNYČIA, O PO PAMALDŲ-Į PARAPIJOS SALĘ

P abejo užsienių reikalų 
m i n i' s t e r j o s aukšti 
pareigūnai

Paskutinėmis dienomis dingo be 
žinios Anglijos užsienių reikalų mini
sterijos žymūs pareigūnai — Donald 
Duard Maclean ir de Money Burgess. 
Jie išvyko atostogų į Prancūziją ir ne
grįžo atgal. Visas Vakarų Europos 
saugumas sukeltas ant kojų ir apie 
15.000 slaptų agentų ieško dingusiųjų. 
Spėliojama, kad juos bus jėga pagrobę 
sovietų agentai ar jie savu noru yra 
pabėgę I Sov. Sąjungą, nuveždami 
Kremliui daug svarbios slaptos me
džiagos.

ESTŲ MENO PARODA 
SYDNĖJUJE

Nuo š.m. birželio mėn. 9 d. iki 
birželio mčn. 17 d. (nuo 10 vai. ryto 
iki 5 vai. p.p.) kasdieną veikia estų 
tremtinių menininkų paroda Sydnė- 
juje, Estų Klube, 141 Campbell St. 
(Surry Hills).

Daug žymių meninkų, k.a., Eduard 
Wiiralt, Endel Koks, Hans Mets, 
Eduard Ruga, Agaate Veeber, Erik 
Haamer, Herman Talvik, Karin Luts 
ir kt., kurių darbai buvo aukštai įver
tinti V. Europos meno parodų kri
tikų, dalyvaus čia su savo darbais.

Estų meno parodos komitetas nuo
širdžiai kviečia lietuvių visuomenę 
atsilankyti šioje parodoje.

Naujausio modelio dulkių 
siurblys “Clipper” var
tojamas grindų, kilimų, sofų 
valymui.

Nesudėtingas, taupus.
Kaina: £26.19.6 arba išsimo- 

kėjimui.
Kreiptis: B. Š a 11 m i r a s, 

25 M i s s e n d e n Road, 
Camperdown, N.S.W. 
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nuogais durtuvais, enkavedistai. Sku
bančios mašinos vežė vaikus, senelius, 
moteris ir vyrus . . .

Praslinko dešimtis triukšmingi} 
metų. Daug įstabių dalykų nuslydo 
kažkur į praeitį. Tačiau Nemuno 
šalies tauta palikta klaidžioti pakerė
to šešėlio tamsoje. Šito amžiaus liki
mas pašaukė iš jos milijoną gyvybių. 
Nutilo dainos apie meilę; surūdijo 
arklas neartuose dirvonuose; nulūžo 
rašytojo plunksimi ir paliko gulėti 
ant popieriaus lapo, aptaškyto rašalu.

Už kalnelių, už aukštųjų, 
Kur saulelė teka, 
Žemėj meilės ir šventųjų 
Verksmų upės teka . . .

(A. Baranauskas)
Tačiau gyventi lemtos tautos pas

kirtis — kovoti ir mokėti kovoti. Visa 
lietuvių tauta šiandien yra visuotinoj 
mobilizacijoje už lietuvišką kultūrą, 
už litųvišką žemę, už visa tai, kas yra 
lietuviška.

"Kaip ąžuols drūts prie Nemunė
lio lietuvis nieko neatbos”. Užtai yra 
didi ir tikra viltis, kad, sutemų nak
tys neša dienos šviesą, kad vėl "toli
mųjų vakarų, šaltosios šiaurės gentys, 
prakalbės išdidžia tėvų tarme" (Ma
černis).

Mes tiesiame j jus' savo kruvinas 
rankas.

Mūsų tauta yra kryžiuojama.
Bet ateis pavasaris. Niekas negali 

pakeisti mūsų upių tėvo Ne
muno srovės.

Lietuvos partizanai.
Br. Zumeris.

Sąjungininkai pradės 
didelį ofenzyvą Korėjoj

Paskutinėmis dienomis Korėjos 
frontuose neįvyko jokių žymesnių 
pasikeitimų. Sąjungininkai ir toliau 
vykdo savo aprėžto tikslo ofenzyvą, 
tačiau jie žygiuoja pirmyn labai 
lėtai, nes komunistų pasipriešinimas 
yra kietas ir atkaklus. Šiuo metu 
daugiausia mušamasi dėl dviejų Šiau
rės Korėjos miestų: Chorwon ir 
Kumhwa, kurie yra laikomi “geleži
niu komunistų gynybos linijų trikam
piu.” Kritus šiems miestams, atrodo, 
komunistų gynyba šioje vietoje suby
rėtų ir jie turėtų trauktis į patoges
nes pozicijas. Keliose kalnuotose vie
tovėse liepsnoja pozicinis karas, kur 
kelios strateginės kalvos jau ilgesnį 
laiką eina iš rankų į rankas. Prane
šama, kad sąjungininkų artilerija jau 
siekia minėtuosius miestus.

PADĖKA
"Mūsų Pastogės” administraotriui 

p. P. S t a k a u s k u i nuo bir
želio mėn. 13 d. iš einamų pareigų, 
pasitraukus, “M.P.” redakcija reiškia 
nuoširdžią padėką už atliktą darbą ir 
darnų bendradarbiavimą.

“M.P." Redakcija.
★K. Gumini u kienė pra

neša pažįstamiems, kad iš Regents 
Park’o persikėlė į Bankstown’a, 12 
Hison St. (p. Teilananio namai).

Nuo stoties einama 12 min. Chapel 
Road arba važiuojama autobusais 
nuo Post Office — Nr. Nr. 12, 22, 23, 
24, 38, 176.

Skubiai reikalingi staty
bos darbininkai ir 
d a i 1 y d ė s. Atlyginimas 
nuo £13 aki £20 į savaitę.

Kreipiantis laiškais rašyti: P. 
Valasi n avižius, 148 
Princess St., North Carlton, Vic.
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