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INDOKINIJOS KARAS KOMPLIKUOJĄS BANDYMAI W00MER0JE
LONDONAS. — Sukilėlių ko

munistų kariuomenei priartėjus 
prie Laos provincijos sostinės, 
Londone ir Vašingtone bijomasi, 
kad, komunistams užėmus gyvybi
nės reikšmės pozicijas Indokinijo
je, padėtis gali komplikuotis ta 
prasme, kad komunistinė agresija 
gali prasidėti visoje Pietryčių Azi
joje. Ypačiai bijomasi, kad komu
nistai gali pulti ir Siamu. Vakarų 
žinių agentūros praneša, kad JAV, 
Anglija ir Prancūzija įspės Indo- 
kinijos komunistus bei komunisti
nę Kiniją, kad Siamo invazija pri
vestų prie visuotinio pasaulinio 
karo. Sąjungininkų sluogsniuose 
kai kur manoma, kad dabartinė 
komunistų akcija Indokinijoje 
Laos provincijos atžvilgiu kartu 
reiškia ir tų pačių komunistų ruo
šiamą plačiu mastu Siamo valsty
bės puolimą. Teigiama, kad Chur- 
chillis su Eisenhoweriu mano, jog 
tik veiksminga karinė akcija gali 
išgelbėti Siamą, Burmą ir Mala
jus nuo komunistinės invazijos. 
JAV, Anglija ir Prancūzija šiuo

RAGINA VEIKTI
CHICAGO. — William Bullit, 

buvęs JAV ambasadorius Sovietų 
Rusijoje, per. penktadienį skatino 
pulti komunistinę Kiniją ir Korė
jos bei Indokinijos komunistus. 
Tokį puolimą jis laiko būtina są
lyga laisvojo pasaulio išlikimui. ' 
W. Bullit įspėjo imtis šiuo metu 
iniciatyvos, nes priešingu atveju 
Vakarų pasaulis gali būti nušluo
tas nuo žemės paviršiaus. Pasak 
jo, taika gali būti išlaikyta tik 
tuo atveju, jei bus imamasi inicia
tyvos.

•&©KUPUOTCŪE
Vt+ LIETUVOJE
PAMINĖJO SAVO NAUDAI 

STRAZDELI. — Vilniuje ir Kau
ne balandžio 23 d. posėdžiais, lit
eratūriniais vakarais bei skaity
mais mokyklose buvo paminėta 
kun. Strazdo-Strazdelio 120 metų 
mirties sukaktis. Bolševikiniam 
sukakties minėjimui buvo sudary
ta speciali komisija, į kurią pas
kirti Korsakas, Tilvytis, V. Valsiū- 
nienė ir E. Mieželaitis. Mūsų 
tautos liaudies dainiaus populiaru
mą, paprastumą ir jo ■ gyvenimo 
vargingumą bolševikai panaudojo 
minėjimų metu komunistinės pro
pagandos naudai, kaip ir visumet, 
sufalsifikuodami faktus ir idėjas.

SUNKI RELIGIJOS PADĖTIS. 
— Nors oficialiai daugis bažnyčių 
Lietuvoje ir laikoma atdaromis, 
tačiau religinė padėtis krašte yra 
ypatingai sunki. Apie 1000 kunigų 
yra "dingę be žinios”. Spauda ir 
radijas kasdien kartoja, kad jie 
buvę “popiežiaus agentai” ir ragi
na visus žmones budėti prieš "Ro
mos sąmokslininkus”. Tėvai, turį 
pakankamai drąsos reikalausti sa
vo vaikų religinio mokymo, apšau
kiami “kunigų-nusikaltėlių” (ben
drininkais. Visame krašte stipriai 
veikia taip vadinama Vaikų Drau
gų Draugja, kuri praktiškai savo 
veiklą pateisina tik tuo, kad įžūliai 
vykdo bedievybės propagandą.

NIEKO NAUJO PO STALINO 
MIRTIES. — “Kremliaus saulei” 
nusileidus, Lietuvos darbo žmonės 
dar labiau išnaudojami ir verčiami 
naujais įsipareigojimais didinti

metu planuoja Pietryčių Azijos 
Gynybos Tarybą, kuriai vadovau
tų britų aukštasis komisaras Mala
juose gen. Templer. Prancūzija tuo 
tarpu kreipėsi į Angliją ir JAV, 
prašydama transporto lėktuvų In
dokinijos gynybos reikalams/Ma
noma, kad britai teiks prancūzams 
ginklų ir amunicijos. Dar visai nė
ra paaiškėję, kokio pobūdžio pagal
ba teiks Indokinijos gelbėjimui 
Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Tuo tarpu pagrindinės puolančios 
komunistų armijos pajėgos per. 
sekmadieni bebuvo nuo Laos sosti
nės Luang Prabang tik 20 mylių.

PAVOJAUS PUNKTAS
NEW YORKAS. — JAV užsie- 

nio reikalų ministeris J. F. Dulles 
pareiškė JAV Senato Užsienio 
Santykių Komitetui apie tai, kad 
Vietmino sukilėlių invazija į Laos 
provinciją sukūrė rimtą naują 
problemą. Ministeris Dulles parei
škė senatoriams, kad Indokinija 
šiuo metu yra virtusi pasaulio pa
vojaus punktu. Filipinų ambasa
dorius Vašingtone priminė, kad 
Indokinijos komunistų įvykiai ro
do, kad dabartinis komunistų tiks
las koncentruojasi į Pietryčių Azi
ją. Komunistams prisiartinus 
prie Laos sostinės Luang Pra
bang, vakariečiams kelia didelio 
susirūpinimo Laos karaliaus pasi
likimas sostinėje; karalius Sisa- 
vang Vong, kuris yra seno amži
aus ir be to dar ligonis, pareiškė, 
kad jis iš savo rūmų nepasitrau
ksiąs. Bijoma kad, užėmę Laos 
sostinę, komunistai gali panaudoti 
pasilikusį .karalių savo propagan
dos reikalams.

duokles okupantams. J. Paleckis 
eilę darbininkų apdovanojo “darbo 
medaliais”, kad jie pasižadėtų 
“dar intensyviau dirbti ir pagrei
tintų komunizmo statybą”. Prane- 
šama, kad celuliozės kombinato 
darbininkai įsipareigojo “virš pla
no” pagaminti Stalino atminimo 
garbei 150 tonų popieriaus ir 300 
tonų kartono. Kartonas siunčia
mas į Kijevą, Rostovą,o popierius 
— į Maskvą ir į kitus Rusijos 
miestus, švedų spauda, panaudo
dama patikimus šaltinius, pasta
ruoju laiku rašo, kad Baltijos 
kraštai, laisvės laikais didelius 
ūkinių gėrybių kiekius eksportavę 
svetur, jau nebegali patys šiuo 
metu išsimaitinti. Kolektyvizacija 
tuose kraštuose sukėlė ūkinį 
chaosą. Kolektyviniai ūkiai perpil
dyti įvairiais viršininkais ir pla
nuotojais^ skurdžius kolūkietis, 
per dieną teuždirbdamas 2—3 ru
blius, turi juos visus išlaikyti 
savo kruvino prakaito darbu.

URAGVAJIETIS JONKUS 
KAUNE. — Kartu su kitais keliais 
Urugvajaus lietuviais sugrįžęs į 
Lietuvą, Jonkus skelbiasi “Tėvy
nės Balse” jau figūruojąs stacha- 
noviečių sąrašuose. Jis mini prie 
Kauno statomą elektros stotį, kuri 
būsianti didžiausia visoje Pabalti
jo srityje, be tjo priduria, kad 
"buvusių lietuvių tautos budelių 
Kubiliūno ir Plechavičiaus dvaru
ose auginami sėkliniai grūdai” 
ir L t.

Prancūzų parašiutininkai per. sek
madienį jau buvo susidūrę su ar
tėjančios komunistų armijos pat
ruliais. I Luang Prabangą atvyko 
papildomi prancūzų batalijonai. 
Laotiečiai ir prancūzų daliniai yra 
pasiruošę ginti sostinę visomis ga
limomis priemonėmis.

NAIVUS PASIPIKTI
NIMAS

LONDONAS. — Pastaruoju 
metu JAV paskelbė, kad 100000 
dolerių bus išmokėta tam komu
nistų lakūnui, kuris pristatys am
erikiečių pusėn Korėjos fronte 
sprausminį MIG 15 sovietinį lėk
tuvą. Taip pat paskelbta, kad to
kiam lakūnui bus suteiktos ir po
litinės prieglaudos teisės. Apie to
kį amerikiečių žygį patyrę, kai 
kurie britų parlamento nariai la
bai susijaudino ir pasipiktino. 
Darbiečių atstovas lordas Chorley 
pavadino šį amerikiečių metodą 
“niekšišku”. Kiti britų parlament
arai apibūdino tai, kaip tarptauti
nį papirkimą, prieštaraujantį net 
tarptautinės teisės nuostatams. 
Atsakydamas į šiuos priekaištus, 
ministeris pirmininkas Sir W. 
Churchilliš pareiškė, kad anas 
amerikiečių žygis neprieštarauja 
tarptautinės teisės nuostatams. 
Čia jis pacitavo tarptautinės 
teisės autoritetą Oppenheimą, tei
giantį, kad tokie veiksmai šiuo 
metu nėra laikomi nelegaliais 
veiksmais. Ministeris pirmininkas 
dar pridūrė, kad geriau esą pa
pirkti kaip užmušti, ir esą ge
riau būti papirktam, kaip nužudy
tam. šį amerikiečių metodą nepas
merkdamas bet pateisindamas, 
Churchilliš pastebėjo neigiamu 
pažiūriu tik tai, kad toksai ameri
kiečių žygis esąs paskelbtas netin
kamu laiku, kai šiuo metu esą ban
domi žygiai pasiekti taikos.

PENKI DIDIEJI?
MASKVA. — Sovietų Rusijos 

užsienio reikalų ministeris Molo
tovas pareiškė, kad Sovietų vyri
ausybė yra pasiruošusi Penkių 
Didžiųjų taikos pasitarimams. Tu
os Penkius Didžiuosius turėtų su
daryti: Sovietų Rusiją, JAV, 
Anglija, Prancūzija ir komunistinė 
Kinija. Molotovas dar kartą pa
kartojo, kad Sovietų vyriausybė 
samprotauja, kad taikingomis 
priemonėmis esą galimi išspręsti 
visi priešingumai ir nebaigti ap
tarti reikalai. Vašingtone mano
ma, kad reikalavimas įtraukti j 
Penkius Didžiuosius komunistinę 
Kiniją šį Penkių Didžiųjų susi
tikimą padaro sunkiai įmano
mu, kadangi JAV nėra pripaži
nusi komunistinės Kinijos.

NERAMUMAI ARGEN
TINOJE

BUENOS AIRES. — Gegužio 
Pirmosios šventė Argentinoje ir 
kongreso atidarymas Argentinos 
sostinėje buvo atžymėtas septynių 
bombų sprogimais. Viena bomba 
sprogo netoli kongreso rūmų, kur 
prezidentas Peronas tuo metu sa
kė atidarymo kalbą. Savo kalboje 
prezidentas Peronas apkaltino 
amerikiečių spaudos agentūras 
dėl gandų ir blogos valios žinių 
skleidimo apie Argentinos vidaus 
gyvenimo reikalus. Peronas pa
brėžė, kad opozicionieriai siekia 
sukliudyti Pietų Amerikos valsty
bių uniją. Jis pareiškė, kad Argen
tina ir toliau sieks savo didžiųjų 
tikslų be jokios svetimųjų pagal
bos ir be jokių svetimų paskolų.

MARŠALO
BULGANINO KALBA

MASKVA. — Kaip ir kiekvie
nais metais Gegužio Pirmosios 
proga Raudonojoj Aikštėj Mask
voje įvyko didžiulis Sov. Rusijos 
ginkluotųjų pajėgų paradas, kurį, 
dalyvaujant ir visų svetimųjų 
valstybių ambasadoriams bei karo 
atstovams, priėmė Malenkovas, 
Beria, Molotovas ir kiti aukštieji 
Kremliaus valdžios bei kariuome
nes atstovai. Sovietų krašto ap
saugos ministeris maršalas Bulga
ninas pasakė palgrindinę kalbą. 
Maršalas Bulganinas pabrėžė, 
kad Sovietų Rusijos vyriausybė 
sveikins kitų valstybių žygius, 
kuriais tikrai bus siekiama pal
engvinti tarptautinės padėties 
įtempimą. Svetimų valstybių tai
kos pareiškimai turi būti paremti 
veiksmais. Tačiau tol, kol tokiems 
veiksmams žymių nepasirodo, kol 
tebevyksta ginklavimosi lenktynės, 
kol nepašalinamas platus kari
nių bazių tinklas, nutiestas dauge
lyje Europos valstybių teritorijose 
ir ypačiai ties Sovietu Rusijos 
sienomis, Sovietų Rusijos vyriau
sybė, — pabrėžė maršalas Bul
ganinas, — atitinkamai toliau rū
pinsis savo krašto gynyba ir sau
gumu.

MASKVON RINKOSI 
RAUDONOSIOS ARMI

JOS VADAI
MASKVA. — Prieš dvi savaites 

pirmą kartą po karo 15 vyriausių 
Sovietų armijos maršalų buvo 
susirinkę Maskvoje posėdžiui. 
Pirmininkavo maršalas Žukovas. 
Į šį posėdį specialiai buvo iššaukti 
ir užsieniuose reziduoją Sovietų 
karo vadai. Iš Lenkijos buvo at
vykęs maršalas Rokosovskis, Sta
lingrado mūšio nugalėtojas. Iš 
Tolimųjų Rytų buvo atvykęs ma
ršalas Bogoliubovas. Taip pat bu
vo atvykę aukštieji karo vadai ir 
iš Pabaltijo sričių, iš Balkanų ir 
Sovietų kariniai atstovai iš Vaka
rų valstybių. Sukviestieji posėdži
ui Sovietų karo vadai turi sa
vo žinioje apie 200 divizijų.

Tie patys sunkumai
PANMUNJONAS. — Kaip pa- 

darinys Malenkovo “taikos ofenzy
vos”, čia vėl prasidėjo Korėjos ka
ro paliaubų derybos. Komunistai 
susėdo prie derybų stalo po to, kai 
paskutinėmis dienomis dar kelis 
kartus atsiprašė dėl jų atidėlioji

mo. Tačiau jau pirmąją dieną de
rybos užkliuvo ir sustojo, komunis
tams vėl užsispyrus nepalankia Va
karams prasme karo belaisvių klau
sime. Sąjungininkai vis dar tikisi 
garbingų tolimesnių Korėjos karo 
taikos derybų. Susitarus, kad at
sisakančius grįžti į kilmės vietas 
karo belaisvius tam tikrą laiką 
globos neutralus kraštas, atsirado 
sunkumų, kokia valstybė turėtų bū
ti parinkta tokiam uždaviniui. Są
jungininkai pasiūlė Pakistaną. Li
gi šiol dar nesutariama, kur tokie 
belaisviai turės būti laikomi.

ŽUVO VICTORIJOS . 
. OPOZICIJOS VADAS.

KALKUTA.’ — Sprausminis Ko
metos keleivinis lėktuvas, vos pa
kilęs iš Kalkutos tolimesniam skri
dimui j Londoną, per. šeštadienio 
vakarą pateko į nepaprastą aud
rą ir degdamas nukrito žemyn. Vi
si 37 keleiviai ir šeši lėktuvo įgu
los žmonės žuvo. Žuvusiųjų tarpe 
yra ir Vietoti jos valstijos parla
mento opozicijos vadas D. Oldham 
su žmona. Jie skrido į karalienės 
karūnavimo iškilmes Londonan.

W00MERA. — Pereitą savaitę, 
dalyvaujant ministerial pirminin
kui Menziui ir kitiems aukštiesiems 
Australijos valdžios asmenims, Au
stralijos mokslininkai demonstravo 
— bandė kai kuriuos naujuosius 
išradimus. Sensaciją sukėlė austra
lų sukonstruotas radijo pagalba 
kontroliuojamas sprausminis lėk
tuvas Jindivik I, kuris pakilo ir, 
erdvėse nepaprastu greičiu kuriam 
laikui dingęs, vėl nusileido toje 
pačioje vietoje be lakūno — piloto 
pagalbos, šio lėktuvo detalės nes
kelbiamos, o taip pat paslaptyje
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Vokietija,
LIETUVIS TEISININKAS — 

IŠRADĖJAS. — Kovo mėn. prad
žioje buvo priimtas ir vokiečių 
“Patentblatte” paskelbtas teisin
inko A. žnrskaus išradimas “Uni- 
versalpersonen Wagen”. Viena 
Fordo automobilių vokiečių firma 
tuo išradimu susidomėjo ir jau 
veda su išradėju pasitarimus dėl 
patento pirkimo ir jo pritaikymo 
gamyboje.

PERKILNOJAMOS STOVY
KLOS. — Užsieniečių tremtinių 
stovyklos Bavarijoje baigiamos lik
viduoti. Lietuviai daugiausiai su
telkti Memmingeno, , Schongau ir 
kitose vietovėse. Iš Schleisheimo 
prie Muencheno stovyklos beveik 
visos šeimos perkeltos į užsienie
čiams tremtiniams pastatytas so
dybas Muencheno priemiestyje 
Ludwigsfelde, kur išdygo ištisas 

naujų namų miesčiukas su 690 butų. 
I buvusias tremtinių stovyklas at
keliami vokiečiai pabėgėliai iš 
Berlyno. Stuttgarto apylinkės lie
tuviai taip pat perkelti į nau
jai pastatytas kolonijas Steinhald- 
enfelde ar prie Kornwrstheimo.

GIMNAZIJAI NUPIRKTI NA
MAI. — PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba jau nupirko Vasario 16 
Gimnazijai naujus namus prie 
Mannheimo-Heidelbergo. Namai 
yra reikalingi remonto, kas numa
toma ligi rudens atlikti, kad po 
to gimnazija galėtų pradėti nau
juosius mokslo metus jau savose 
patalpose. Namai su remontu kaš
tuoja apie 300000 DM. Pirmoji 
rata jau įmokėta. Krašto Valdyba 
kreipėsi į viso pasaulio lietuvius, 
prašydama paramos nupirktų na
mų išmokėjimui. Mokinių skaičius 
gimnazijoje nuolat didėja.

Šveicarija.
PERSPĖJO DĖL BOLŠEVIZ- 

MO. — Ilgus metus Lietuvoje gy
venęs prof. J. Eretas kovo 4 d. 
Bazelio katalikams pasakė reikš
mingą kalbą, aptardamas nūdie
nius katalikų uždavinius ir jų pa
reigas kovoje prieš bolševizmą. 
Profesorius įspėjo dėl bolševizmo 
pavojaus visas tautas. Jo kalba 
atspausdinta atskiru leidiniu ir 
plačiai paskleista po visą Šveica
riją.

J. A. Valstybes,
VEIKALAS APIE M. SLE2- 

EVIČIŲ. — Dar Lietuvoje pradė
tas monografijos apie Mykolą 
Šleževičių ruošimo darbas tęsia
mas toliau Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Monografiją redaguo
ją rašytojas Antanas Rūkas. At
siminimus apie Mykolą Šleževičių, 
ilgametį seimo narį, valstiečių 

laikomas ir jo greičio maksimumas. 
Šio lėktuvo pirmam skridimui ati
tinkamą sagutę paspaudė ministe- 
ris pirmininkas Menzies. Šiuo au
stralų išradimu gyvai susidomėjo 
JAV ir Anglijos mokslininkai. 
Taip pat buvo išbandytas ir nau
jas raketinis ginklas, kuris gali ga
benti atominę bombą ir, bandomas, 
skrido 1500 mylių per valandą. 
Karo ministeris Beale pranešė, 
kad ligšiol įvairiems raketinių gin
klų bei kitokių karinių išradimų 
bandymams Australija išleido 
Woomeroje 29 milijonus svarų.

liaudininkų vadą ir buvusį mini- 
šterį pirmininką, rašo jo artimieji 
ano meto bendradarbiai.

Kanada.
PROFESORIAUS ZUBRIO 

IŠRADIMAS. — Jau Lietuvoje 
plačiai išgarsėjęs medicinine prak
tika ir medicinos mokslo darbais, 
Vyt. Didžiojo Universiteto pro
fesorius A. Zubrys tremtyje jau 
trečius metus dirba Toronto uni

versiteto laboratorijose. Po kruop
štaus tyrinėjimo, kaip surasti sėk
mingesnius vaistus prieš džiovei 
ligą, pastaruoju metu profesorius 
pasiekė sėkmingų resultatų, išras
damas prieš džiovą naujus vaistus.. 
Manoma, kad jo išrasti naujieji 
vaistai įgalins mediciną kur kas 
sėkmingiau padėti džiova sergan
tiems. Apie šį išradimą plačiau ra
šė ir Kanados spauda.

Kolumbija.
KAS KETVIRTAS LARAI 

GERAI ĮSIKURDINĘS. — Ko
lumbijoje šiuo metu gyvena »pie 
500 lietuvių. Krašto sostinėje Bo- , 
gotoje gyvena apie 200, Medellin© 
— apie 220,o likusieji gyvena ki
tose vietovėse. Pagal atliktos sta- ’ 
tistikos duomenis konstatuota, 
kad 25% ateivių yra įsikurdinę la
bai gerai, 50 % — gerai, 
20 % — . vidutiniškai ir
5 % — silpnai. Darbo turin
čių priskaitoma 99 %. Krašto
Valdybą sudaro kun. N. Saldukas, 
kun. Tamošiūnas ir St. Sirutis. 
Medelline yra leidžiamas mėnesinis 
žurnalas ''Kolumbijos Lietuvis”. 
Kolumbijos lietuvių ateivių tarpe 
neveikia jokia politinė partija ar 
grupė. Kaip praneša "Draugas”, 
Krašto Valdyba yra nusistačiusi 
prieš betkokią šios rūšies inicia
tyvą.

LIETUVIO MECHANIKO SU
MANUMAS. — Vienas kolumbie- 
tis Medellino mieste įsirengė sku
timosi ]>eiliukų fabriką. Iš Švedi
jos buvo išrašytos moderniškos ir 
komplikuotos mašinos, kurių su
statymui ir paleidimui į darbą 
atvyko ir švedas inžinierius, švedui 
besiruošiant išvykti, į fabriką bu
vo priimtas lietuvis mechanikas 
J. Krajauskas, kuris puikiai susi
vokė komplikuotų mašinų priežiū
roje ir net patobulino jų veikimo 
procesą. Dabar šis lietuvis, kad 
ir nebūdamas nuo anksčiau ypa
tingu mechaniku, puikiai vadovau
ja technikinei fabriko daliai,*

1
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NUOTAIKOS
Daugeliui jau penkeri metai pra

bėgo šiame krašte. Daug dirbta, 
paskirų tautiečių sielotąsi dėl įsi
kūrimo, kultūrininkų daug kas iš
judinta. Gražaus ir nuoširdaus 
bendradarbiavimo pasiekta. Tau
tinės lietuvių idėjos puoselėjimo 
sėkla pasėta vis labiau bujoja, 
įgauna džiuginančių formų. Saky
sime, pastaruoju metu išjudintas 
Sydnėjuje, Melbourne ir Adelaidė
je Lietuvių Namų klausimas paro
do, kad platieji bendruomenės slou- 
gsniai gyvai pritaria būtiniesiems 
reikalams.

Pakilią lietuviškojo darbo nuo
taiką reikia vis kelti ir kuo sti
priau palaikyti. Turime vengti 
nesklandžios aplinkumos, nes ben
druomeniniame gyvenime,© ypačiai 
tremtyje, Adenas kitas nenuoseklus 
reiškinys palieka neigiamą įspūdį 
ir jo pasekmės ilgai jaučiamos. 
Mūsų kultūrininkų • vadovų būre
lis yra labai mažas, o visi kiti yra 
didesni ar mažesni to kultūrinio 
darbo rėmėjai, o kiti tik stebėto
jai. Tačiau ir paskutinieji per 
laiką kultūrininkų gretas padidina 
ir įsitraukia vienaip ar kitaip į 
darbą.

Kultūrinėje veikloje pasitaiką 
nesklandumai dažnai esti iškeliami 
spaudoje. Tai gyvina pačią kultūr
inę veiklą. Tuo reikėtų tik džiaugt
is, kad mokame save objektyviai 
pakritikuoti ir iš to pasimokyti, 
kad vėliau mūsų veiklos vaga bū
tų dar tiesesnė ir patsai darbas 
našesnis.

Susidomėję sekame paskirų as
menų polemiką, susietą su ta ar 
kita lietuviškąją veikla. Tačiau 
polemikai tik. tada atlieka savo 
pareigą, kai jie lietuviškųjų reika
lų nepaverčia pigiam savo asmens 
reklamavimui.

Kartais savuose laikraščiuose 
skaitome polemiką. Skaitome vie
ną, antrą ir trečią kartą, tačiau 
nieko gero joje neišskaitome. 
Dažnai net ir protingos minties 
nerandame. Vien nelogiškumas ir 
susmulkėjimas teišryškėja ir akis 
rėžia.

Nebereikėtų ir priminti — per
daug jau visiems aišku, kad dabar
tinėmis sąlygomis turėtume liau
tis drumstą darbingumo aplinku
mą partiniais bei asmeniniais gin
čais spaudoje, kuo tik atgrąsome 
gerus tautiečius nuo bendruome
ninio darbo. Susiklausymas ir so
lidarumas dar niekad nebuvo 
mums taip reikalingas, kaip šian
die. Partinių ginčų prabanga tuo
met galėsime pasilepinti ir mėgė
jai šia demokratine dorybe galės 
tuomet pasinaudoti, kai vėl susi
darys sąlygos savoje tėvynėje 
veik.ti rinkiminėje propagandoje.

P. Rimas.

VLIKo VEIKLU
Balandžio 10—12 d. d. Vokieti

joje įvyko Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto posėdis, ku
rio metu atskirų tarnybų valdyto
jai pranešė savo atliktų jdarbų 
apyskaitas, pateikė tolimesnio dar
bo planus ir buvo papildyta nau
ja Vykdomosios Tarybos sąmata 
ir atlikta eilė nutarimų.

Vykdomosios Tarybos pirminin
kas K. Žalkauskas, apibūdinęs po
litinę padėtį, nupasakojo tas ap
linkybes, kurios apsunkina tiek 
Vykdomosios Tarybos darbą, tiek 
bendrai mūsų politinių institucijų 
veiklą. Su nepaprastai didelėmis 
kliūtimis tenka susidurti ^Lietuvy
bės Išlaikymo Tarnybai. Kiekvieno 
krašto bendruomenė veikia speci
finėmis sąlygomis, tad bendros 
veiklos liniją nustatyti dažnais 
atvejais iš viso nėra galima. Ben
druomenių bendradarbiavimą ap
sunkina daugelyje valstybių įstaty
mai, draudžiantieji betkokią orga
nizaciją, kurios centras būtų už
sienyje. Pasaulio Lietuvių Seimo 
sušaukimas todėl vis dar tebėra 
nerealizuojamas Lietuvybės Išlai
kymo Tarnybos tikslas. Ypačiai 
sunku šio tikslo siekti, kada stam
biausia lietuvių bendruomenė — 
JAV lietuviai — dar nėra susior
ganizavę į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę.

Informacijos Tarnybos valdyto
jas pranešė, kad ateityje numato
ma informacinę tarnybą dar labiau

siųstuvo lietuviškajai 
paremti. Apžvelgdamas 
darbus, Informacijos 

valdytojas pranešė, kad 
sausio mėnesio pradėta

išplėsti, aktyviau ir intensyviau 
įsijungiant į bendrą antikomunisti
nę veiklą, siekiančią demaskuoti 
tikruosius Sovietų agresijos tiks
lus. šioje veikloje vienas svarbes
niųjų uždavinių bus radijo trans
liacijų plėtimas ir organizavimas. 
Ta proga paskirta, kaip ir praeity
je buvo daroma, piniginė parama 
Vatikano 
valandėlei 
atliktus 
Tarnybos 
nuo š.m.
leisti vokiečių kalba ELTA-PRE- 
SEDIENST, kurio šiuo metu 
išleidžiama po 200 egzempliorių ir 
siuntinėjama į 12 valstybių, šį in
formacinį biuletenį pirmoj eilėj 
gauna užsienio spaudos biurai, 
radijofonai, laikraščių redakcijos, 
parlamentarai, mokslinės instituci
jos bei paskiri asmenys. Ateityje 
numatoma dar labiau plėsti 
rinkimą žinių iš už geležinės už
dangos. ELTOS biuletenis lietu
viškai ir toliau informuos mūsų 
visuomenę objektyviai ir nepartiš- 
kai.

Finansų Tarnybos ir Tautos 
Fondo valdytojas painformavo

Taip asimiliuojama 
Amerikoje

Kaip praneša estų M^ie Kodu, 
neseniai Long Island vietovėje 
Nassau teisme buvo suteikta JAV 
pilietybė estui Juliui K. ir jo 
žmonai. Nassau teisėjas juos įpi- 
lietindamas pasakė tokią sveikini
mo kalbą:

“Aš perduodu jums geriau
sius savo linkėjimus kaip Jung
tinių Amerikos Valstybių pilie
čiams ir prašau jus įsidėmėti 
tai: Jūs esate estų tautybės; 
saugokite savo tautybę ir bū
kite garbingi savo tautai. Rem- 
kit ir ugdykit tautinę Estijos 
kultūrą! šis didelis ir laisvas 
kraštas suteikia tam jums ga
limybės ir laukia, kad jūs tai 
kuo geriausiai išnaudotumėt. 
Mūsų kraštas tapo dideliu kraš
tu visų skirtingų tautų kultūri
nėmis pastangomis ir jų verži
mosi dėl geresnio gyvenimo. 
Būk geras estas ir tokiu tapęs 
taip pat būsi geras JAV piliet
is”;

Įsidėmėtinas mdtodas mūsiškei 
Canberra!!
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IR TADA SULIEPSNOJI NORS VIENAI SEKUNDEI 
PASKUTINĖM UGNIM JIEMS KELIUS ŠVIESDAMA, 
IR UŽGĘSTI TENAI, LYG ŠEŠĖLIS, BE SKUNDO, 
KAIP ŽVAIGŽDĖ BEGALINĖN NAKTIN KRISDAMA.

apie lėšų telkimą laisvinimo akci
jai. Tautos Fondo išleisti Lietuvio 
Pasai iv ženkliukai eilėje kraštų 
jau sėkmingai platinami ir žada 
sudaryti efektingą priemonę t lėšų 
moobilizacijaj.

Užsienio Reikalų Tarnybos 
valdytojas, atlikęs tarptautinės 
padėties apžvalgą, pranešė apie 

planuojamą politinės veiklos talką.
Siekdamas paremti PLB Vokie

tijos Krašto Valdybos nupirktus 
Vasario 16 Gimnazijai namus, 
VLIKas savo posėdyje nutarė nu
braukti Vokietijos Krašto Valdy
bos 5700 DM skolą ir dar paskyrė 
namų pirkimo reikalams 5000 DM. 
Be to dar paskyrė 1000 DM lietu
viškų mokyklų nelankančių vaikų 
vasaros stovykloms.

Turint galvoje, kad VLIKas 
kviečia mūsų plačiąją visuomenę 
į politinės veiklos talką ir būdu 
sudaro naują padėtį organizaciniu 
požiūriu, nutarta nuo š.m. gegužio 
1 d. VLIKo įgaliotinių ir tolygių 
institucijų veiklą sustabdyti, šis 
nutarimas tačiau neliečia Tautos 
Fondo Atstovybių bei. Įgaliotinių 
institucijų. — ELTA.

LENKAI TREMTYJE
“Die Neue Zeitung” vasario 

21/22 d. numeryje praneša, kad 
buvęs lenkų karo ministeris ir 
vyriausias lenkų kariuomenės va
das generolas Sosnkowski yra nu
matytas lenkų egziliniu prezidentu. 
Jam esą pasisekę sujungti lenkų 
politines jėgas, pasiekus tarp 
enkų egzilinės vyriausybės Lond
one ir opozicijoje esamų partijų 
sutarimo. Daugumos lenkų trem
tinių partijų nepripažintas, dabar
tinis lenkų egzilinis prezidentas 
Zaleski pareiškė savo sutikimą iš 
einamųjų pareigų pasitraukti ge
nerolo Sosnkowskio naudai. Opo
zicinės lenkų partijos pareiškė 
sutinkančios su šiuo sprendimu, 
kuriuo baigiamos ilgus metus tru
kęs konfliktas ir pasiekiama lenkų 
remtinių konsolidacijos.

Generolas Sosnkowski, 
šiuo metu yra išskridęs 
Yorką, po poros mėnesių
Londoną. New Yorke yra numato
mas lenkų tremtinių diplomatų 
suvažiavimas, kuriame, šalia gen. 
Sosnkowskio ir lenkų egzilinės 
vyriausybės užsienių reikalų mi- 
nisterio Sokolowski©, dalyvaus 
lenkų egziliniai pasiuntiniai iš 
įvairių kraštų. Suvažiavime bus 
nustatytos lenkų tremtinių pagrin
dinės politikos gairės.

Laikraštis toliau pamini ukrai-

kuris 
j New 
griš i

LIETUVOS MOTINOS GARBEI
Bernardas Brazdžionis

Motina
GIRDI TU, MOTIN, MŪSŲ ŽEMĖS RAUDĄ 
IR SKUNDUS BLAŠKOMŲ SODYBŲ IR NAMŲ — 
IR TAU ŠALTAM KAPE GAL ŠIRDĮ SKAUDA, 
IR TAU ŠALTAM K'APE GAL NERAMU.

GIRDI — PRAEINA TREMTINIŲ KOLONOS, 
IR KRENTA AŠARA ANT VIEŠKELIO AKMENS, — 
KAI JIE BASI BUS JAU ANAPUS DONO, 
JŲ SKAUSMO AŠARA DAR VIS UGNIM RUSENS 
NUKRITUS ANT VAGOS, KUR MIRĖ DUONA, 
SUMINDŽIOTA KAZOKŲ, NE RUDENS.

IR NIEKAD TEN NEDYGS ŽOLĖ, IR NIEKAD 
NEI RUGIO ŽIEDAS, NEI KŪKALIO NEŽYDĖS, 
IR ŽEMĖ DŽIUS TUŠČIA, NUO JOS SUDRĖKUS. 
IR TAU, 0.MOTIN, AŠARA PASIEKUS 
IŠPLĖŠ RAMYBĘ AMŽIAMS IŠ ŠIRDIES.

IR TU GIRDĖSI MŪSŲ ŽEMĖS RAUDĄ 
IRSKUNDUS BLAŠKOMŲ SODYBŲ IR NAMŲ. 
IR TARTUM GYVAI TAVO ŠIRDŽIAI SKAUDANT 
TAfJ IR ŠALTAM KAPE BUS NERAMU.

Alfonsas Nyka Nyliūnas,:.

Motinai
GĘSDAMA PASLAPTINGOJ ŠVIESOJ ELDORADO, 
BEGALINIŲ LAUKŲ APKABINTAM NAME, 
TU KLAUSAI, KAIP VAIKAI, TAVO ŠVIESĄ PRARADĘ, 
LYG APAKĘ KLAJOJA NAKTIM NERAMIA.

niečių tremtinių New Yorke, Lond
one ir, kituose Vakarų pasaulio 
didmiesčiuose surengtus Ukrainos 
sukakties minėjimus, kurie praėjo 
ypatingo ukrainiečių tremtinių 
aktyvumo ' ženkle. Prieš mėnesį 
Muenchene įvykusiame^ ukrainiečių 
kilmės amerikiečių ir ukrainiečių 

tremtinių suvažiavime sudaryta 
darbo komisija paruošė bendradar
biavimo su “Amerikiečių Komitetu 
Rusijos Tautoms Išlaisvinti” pla
ną. Be to, laikraštis praneša, kad 
ukrainiečiai tremtiniai įsteigė an
tikomunistinę buvusių sovietų ar
mijos karių' sąjungą.

Toliau laikraštis rašo, kad Muen
chene neseniai įvykęs kaukaziečių 
atstovų iš įvairių kraštų suvažia
vimas, kurio metu buvo suda
rytas nepriklausomo Kaukazo 
komitetas, .vadovaujamas Turkijo
je gyvenančio paskutiniojo Azer- 
beidžano respublikos prezidento 
Ressul-Zade. Suvažiavimas pasiun
tė Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui telegramą, kurioje 
pranešama apie 1944 m. Sovietų 

vyriausybės įvykdytas šiaurės 
Kaukaze žudynes. Kaukazo trem
tinių atstovai reikalauja šį klau
simą iškelti Jungtinių Tautų pil
naties posėdyje.

Juozas Almis Jūragis

Motinai
MOTUT, —
SKAMBĖS LINKSMAI PAVASARIAI, 
LINGUOS ALYVŲ KEKĖS 
IR DARBŠČIOS BITĖS SIAUS.
KAI DEGS KAŠTANŲ ŽVAKĖS ŠVIESIOS 
LIŪDNA Į TOLUMAS ŽIŪRĖSI — 
NEBUS NAMUOS SŪNAUS

MAN 
NESVETINGOS ŽEMĖS SAULĖ 
SROVES SUNKS PRAKAITO SŪRAUS, 
IR TYRUOSE ĮKAITĘ VĖJAI 
VIS KARŠTĄ SMĖLI BLOKŠ VEIDAN. 
KAI SKAUDANČIAS AKIS PAKĖLĘS 
VELTUI DAIRYSIUOS DEBESĖLIO 
IŠ TĖVIŠKĖS PADANGĖS — 
NEBUS MOTULĖS MAN..... ...............

Jurgis Alonis

darbai tą dieną

gydytoja ir parašė, kad 
gyventi ir dirbti kalnu-

tą dieną negalėjome įsi- 
į Australijos atstatymo

ĮSIGYDAMAS LIETUVIO PASĄ IR PIRKDAMAS TAUTOS 
FONDO ŽENKLIUKUS, PAREMSI LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBĄ.

laikraščiai, kaip tvarkosi 
(mūsiškės, žinoma), kas 
ar vedė, kas išsiskyrė

anksčiau j kal-
mums aiškino

Snieguotos padairos
Atsimušėme į lentinių namiū

kščių grupę. Toliau ir nebuvo kur

I 
i i

Snieguotuose Kalnuose
Gyventi galima, nors ir 

akmenimis lyja ...
Tvarkingai, išgyvenęs pusę metų 

be apmokamo darbo ir vis tikėdam
as valdžių ir didžiųjų laikraščių pa
reiškimams apie gerėjančią eko
nominę padėti, nepailstamai vai
kščiodamas aplink darbovietes, — 
Naujų Metų proga gavau sveikini
mą iš Snieguotų Kalnų Seniūnijos 
vyrų ir kvietimą atvažiuoti pas ju
os. Rašė apie didelius ten vykdo
mus darbus ir dar didesnius pro
jektus* Rašė ir apie sniegą ranka 
pasiekiamą ir, svarbiajusįa, kad 
mūsų europinis kaimynas Selmer- 
is, norvegas, labai susirūpinęs lai
ku tesėti užtvankos ir elektros jė
gainės statybų sutartį su šio kraš
to valdžia. Todėl mano patyrimas 
ir tvirtos rankos, esą, čia labai 
reikalingos.

Nespėjęs dorai net su pažįsta
mais atsisveikinti, net nuomos ne
spėjęs šeimininkams sumokėti, sė
dau i naują draugo mašinėlę ir po 
10 valandų atsimušėm į Kosciuš
kos kalno papėdę.

Prieš Island Bend, pirmąją šia
me rajone Snowy Mountain Hydro- 
-Elėctric Authority stovyklą, per
mesta per kelią margaspalvė kar
tis ir užrašai rodė, kad toliau ga
limą važiuoti tik su tūlos įstaigos 
leidimu. Bet doras australas, pa
vartęs lietuviškai rašy|tą laišjką, 
Įsitikino, kad mūsų tikrai laukia

norvegai.
Vingiuotais kalnų keliais, prara

jų briaunomis, per akmenų griūtis 
kilome aukštyn. Slėniuose ant 
uolinių platformų dunksojo ma
žučiai barakiniai miesteliai, kuriu
ose gyveno akmenskaldžiai, tune
lių kasėjai, dailydės ir daugybė ki
tokius darbus šiuose laukiniuose 
kalnuose dirbančių vyrų.

Ir vėl marga kartis skersai ke
lio ir užrašas — Munyang. .Nuo 
čia tad ir prasideda taip vadinama 
mažoji Norvegija — Selmer En
gineering Pty. Ltd. vykdomų užt
vankos ir elektros jėgainės darbų 
rajonas, kuriame yra, kaip išaiš
kino prie tos karties sutiktas tau
tietis,. keturios stovyklos.

Ta marga kartis pakilo ir mes 
vėl palengva riedėjome nupiausty- 
tais kalnų šonais, tarpeklių pa
kraščiais. Mus lydėjo akmenų ma
lūnų dundesys, sveikino girgžda
nčius kaklus sukiodamos žemse

mės, šokinėjo akmeninius kalnų 
kūnus gręždami automatiniai kal
tai. Dejavo sunkvežimių motorai 
vilkdami sunkius krovinius.

Mūsų mašinos ratai piaustė de
besis. Nertinukuose buvo vėsu, 
nors prieš keletą valandų Sydnė- 
juje ir net Coomoje mes mirkome 
prakaituose.

važiuoti, nes čia buvo Guthega, 
paskutinė kalnų stovykla. Čia bai
giasi kelias. Toliau — pilkų ak
menų, skurdžių žolių, kerplėšiškų, 
daugiausiai nuogomis šakomis į 
dangų žvelgiančių, medžių kupro
tas junginys. Na, dar triukšmau
jančių kalnų upeliūkščių vagos ir 
sniego, tikro balto, puraus snie
go hektarai, čia pat ant akme
ninių keterų tie balti lopiniai pri
minė Tėviškės pavasarius.

Slėnio rūke suposi dižiulės raus
vos akys. Ten pat gaudė plėšomi 
akmenys. Kitoj pusėj slėnio dunk
sojo kažkokie geležiniai stulpai, 
tik žemesni už Kauno radijo bokš
tus.

Iš slėnio lėtai, sunkiai gaudyda
mi apžėlusiomis burnomis skystą 
orą, kėblino dulkini žmogėnai. Kiti 
per akmenis,.per griovius pasišo
kinėdami, ristute leidosi žemyn.

Iš namo be durų ir langų išlin
do ilgas vyras. Mėnesį kirpėjo 
žirklių nematę plaukai gulė sau
lės nudegtą sprandą. Savaitę nes
kusta barzda slėpė šypsenos rau
kšles.

— Sveiki, atvykę!
— Tai Petras! Eik anas skrad

žiai, — akmeniu tūnojęs mašinos 
kampe šūktelėjo mano bendrake
leivis Juozas, prie Leipalingio ka
daise gyvenęs šaunus berniokas.

—- Sukit ten, eikit čia, už va
landos vakarienė. Tuoj pasirody
siu.

Ilgasis vyras parodęs savo na
miūkščio duris dingo.

Lovoje, kojomis lubų atsirėmęs, 
gulėjo Bonifacas. Sakėsi, nuo sto
go nušokęs. Na, visaip atsitinka. 
Už valandos, einant valgyklon, 
Petras kalbėjo:

— Buvau sutikęs Aumuodtą. 
Esate priimti. Rytoj važiuosite į 
Island Bend sveikatos patikrinti 
Po pietų pradėsite dirbti.

Didelėje valgyklos salėje skam
bėjo valgymo įrankiai ir tarškėjo 
beveik visų Europos tautų 
liežuviai. Vyrai skubėjo valgyti ir 
kalbėti.. Ir daugiausiai buvo šne
kama apie darbą, apie atidirbtų 
valandų skaičių, bonus, kontrakt
us, sub-kontraktus ir t.t.

Prie mūsų stalo simpatiškai šy
psojosi sporto entuziastas Šneider
is, Sydnėjaus Kovo krepšininkas 
Tiškus, kuris skubėjo vėl į paupį, 
nes buvo sutaręs dirbti 24 valan
das be pertraukos.

Snieguotų Kalnų Seniūnijos se
niūnas A. Alyta aiškiai buvo pa
tenkintas mūsų atvykimu, čia- jis 
ir pasakė:

— Na, dabar Guthega jau ir 
Island Bend pralenkė, čia mūsiš
kių bus apie 14.

— Albertai,© koks skirtumas! 
Juk tau ir Island Bend lietuviškos 
dūšios priklauso, — labai rimtu 
veidu tarė seniūno pavaduotojas 
Matačiūnas, tas pats, kuris gyrėsi 
nuo stogo nušokęs.

Akmuo ir žmogus
Grįžę į lentinius namiūkščius, 

čia vilomis vadinamus, kalbėjome 
ligi pusiaunakčio - apie visokius

daiktus ir žmones. Ir visiems šiti
ems kalnėnams jau labai rūpėjo, 
kaip gyvena tautiečiai miestuose, 
ką rašo 
valdžios 
ištekėjo 
ir t.t.

Kitą dieną mus apčiupinėjo sim
patinga 
tinkame 
ose.

Deja, 
jungti 
darbą, nes paklydusi susprogdinto 

akmens skeveldra perkirto kaklą 
norvegui. O pagal paprotį, kam 
nors žuvus, visi 
sustabdomi.

Mūsų bičiuliai, 
nūs atvykusieji, 
apie gyvenimą ir darbą, apie už
darbius ir pragyvenimo kaštus. 
Kiti rodė ir algų išmokėjimo raš
telius. Taip — pinigo uždirbti ga
lima. Darbas? Dirbti reikia visur. 
Dykai niekas niekur nieko neduo
da. £80 per dvi savaites esančios 
normalios pajamos. Su bonais, ga- 
'vus neblogą subkontraktą, išeiną 
dar daugiau. Taigi . . . žinoma, 
gali ir užmušti. Gali ir pats kur 
nereikia įkišti koją ar ranką. Bet 
mirtinų smūgiu nedažnai pasitai
ką. Taip, maždaug per savaitę 
vienas. Sirenai sukaukus, reikią 
slėptis, nes susprogdintų akmenų 
atšaižos lekiančios toli ir jos, tos 
atšaižos, aštrios ir kietos. Be to, 
uolos, ypačiai palijus, esančios la
bai slidžios. Taigi . . . Bet šiaip 
— gyventi ir dirbti galima.

Po šitokių pasišnekėjimų mes, 
naujai atvykusieji, netekome dalies

I S
I

entuziazmo. O nuo anksčiau kalnu- 
ose dirbą bičiuliai vis rentė; vis 
pasakojo taip ramiai, tarsi žmo
gus čia akmens vertę teturėtų.

Trečiadienio rytą, lygiai šeštą
valandą susileidome į paupį. Pilka, 1 
pristatęs mus simpatingam nor* < 
vegui, kurį vadino Aumuodtu, vėl'i1 į 
įlindo į naujai statomą namą. Mr^ 
Aumuodtas nuvedė mus prie laK--^ 
kinosios užtvankos ir paprašė nui- 
imti lentas-formingą. Norvegas-*: 
nuėjo,o mes gi pasilikome bežiūri u 
į užtvanką. Apie 40 pėdų viršum 
putojančios per akmenis Snowy : 
upės buvo mūsų darbas. Po pus- 
dienio pradėjome. Prisiraišiojome-^ 
virvių ir besisupdami erdvėje pra- 
dėjome nuiminėti lentas, stulpus* i 
čia pat už metrų penkiosdešimti- į 
es, kartais dar arčiau, dirbo šalmu* 
oti akmenų skaldytojai, minuoto-.^ 
jai. Kaleno automatiniai kaltai, į 
dantytomis geležinėmis žiaunomis| 
grobstė akmenis iš vandens 8pe%| 
cialios mašinos ir vertė į sunkve-; 
žirnius.

Sirenos kauksmas. Vyrai sku-Sg 
bėjo slėptis. Mes gi kabėjome vir- 
vių įsikibę, šalmuoti žpionės mump 
mojo rankomis. Akrobatų vikru
mu nušliaužėme virvėmis ir sulini*..^ 
dome į pirmą pasitaikiusią skylęį 

. .' v?(vėliau įsirengėme slėptuves);./! 
laukdami sprogimo. Kurtinantis^ 
trenksmas detonuojančiai nudundėk : 
jo upės vaga. Akmenų lietus kapo*-J 
jo tilto atramas ir užtvankos.
enas. Skeveldros krito Čia.'Pą$;į 
prie slėptuvės angos.

(Bus daugiau)
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PANAUDOTINI FAKTAI
VISIEMS BUV. LIETUVOS KABIAMS

SPAUDA NEVISUR LAISVA

them the song and dance, 
organized or reorganized 
and dance ensembles, the 
noted one which received

By Vytautas F. Beliajus, 
Spivak, Colo.

Kokietka, 
and others, but the 

a simple social dance, 
the dance of fashion, 
dances- and even some

■i

Bolševikų — komunistų teroras, 
taip negailestingai palietęs mūsų 
kraštų, jau 1940-41 metų laikotar- ■ 
pyje neaplenkė ir mūsų kariuome
nės karių, šimtai įvairaus laipsnio 
karininkų, puskarininkių ir eilinių 
karių buvo nužudyta, kalinta ir 
ištremta į Sovietų Rusijos gilumų 
priverčiamiems darbams.

Susipažinus su turima mūsų tau
tos genocido kelių pavaizduojančia 
dokumentine medžiaga, matosi, kad 
okupantų teroro aktai, nukreipti 
prieš mūsų karius, yra išryškėję 
trimis etapais:

1. Okupantų pastangos izoliuoti 
mūsų karius 1940 metu bū
vyje vykdant masinius arešt

us ir trėmimus (prisimitini 
Švenčionėlių poligono įvykiai 
1940 metų, rudenį).

2. Priemonės prieš Lietuvos ka
rius esančius, jau Raudonosi
os armijos daliniuose prasidė
jus rusų —- vokiečių karui.

3. Bolševikų — komunistų siste
minga akcija prieš pavienius 
asmenis karinėse formacijose 
ar civiliniame gyvenime.

Šiuo kreipiamasi į visus Vakarų 
pasaulyje esančius bu v. Lietuvos 
kariuomenės karius ir prašoma su
teikti žinių apie patirtus mūsų ka
rių žudymus, areštus, kalinimų ir 
trėmimų, Taip pat būsime dėkingi 
ir už suteikimų informacijų apie, 
asmenis, kurie galėtų tokias žinias 
papildyti.

Turima it ateityje gauta doku-

* THE EITU IJAVITA D A\C'E *
In the realm of song and dance 

it is the song which occupies the 
firsts - places Lithuania had its 
share of dances; too, but running 
second place to the number of 
songs,, in its repertoire. Neverthe
less, there were numerous dances. 
The--reason for this is that one 
can’t work and dance simultane
ously, hut one can work and sing 
at the same time. Dancing requi
red cessation of work, therefore, 
the dancing was done on special 
occasions, such as holidays, feast 
days,., weddings, christenings or 
upon the completion of harvest. 
Since the Lithuanian’s life center
ed around the farm, his manner 
of. thinking was likewise directed 
toward that. end. Thus, their danc
es dealt mostly with farm chor
es : planting, reaping and cultivat
ing; or about the various creatu
res on the ground, in the sky or 
waters. None are too humble to 
merit a song or dance, be it the 
grass-hopper, mosquito or goat.

The Lithuanians also danced in 
pagan times. There are records of 
the Vaidelutės (“Vestal” Virgins) 
dancing with candles (tapers) in

Western Europe effects 
great economic recovery

-'Tremendous economic recovery” 
has been made by Western Europe 
since the end of World War II, 
Thomas R. Wilson told the Ex
port Managers Club of New York 
in New York recently. Wilson, an 
assistant to the director of the 
Office of International Trade, 
U.S. Commerce. Department, re
cently made a three—month thour 
of Western Europe to survey 
economic conditions. He told the 
foreign traders’ meeting that pro
spects in Western Europe appear 
equally good. for the future and 
discounted reports of an appro
aching recession.: The American [came to Lithuania from Poland, 
official said he found that exports years before it was introduced to 
from Europe were increasing and Paris by a Czech maiden, from 
that gold and foreign exchange 
holdings, there were mounting. He 
described the ■ recovery of West 
Germany as. “spectacular” and 
attributed it to hard work, Ame
rican aid and sound monetary and 
credit policies. Although the re
fugee problem remains a serious 
one, Wilson said, unemployment 
has been held at a fairly low level. 
The West German' government, he 
added, has attained internal sta
bility and the people have confi
dence in. the currency. Much of 
the gross national product, Wilson 
said, has gona into investment 
which has aided productivity.

USIS.

mentinė medžiaga pirmoje eilėje 
bus panaudota Lietuvos laisvinimo 
byloje, ryškinant raudonųjų despo
tų vykdomo genocido metodus jų 
okupuotuose kraštuose, o ypač pa
vergtoje Lietuvoje, šioje srytyje 
yra artimai bendradarbiaujama su 
Amerikos Lietuvių Taryba. Su pa
rodymų davėjais bus tariamasi 
asmeniškai iki kurio laipsnio gali
ma operuoti pateiktais faktais, o 
ypač parodymuose išvardintomis 
asmenų pavardėmis, kad nebūtų 
pakenkta palikusiems pavergtame 
krašte.

Surinktoji dokumentinė medži
aga, be abejo, paliks svarbiu fakt
oriumi Lietuvos kariuomenės ir jos 
paskirų dalinių tragedijos istorijai.

Lietuvių kalba duodamų parody
mų— įvykių aprašymų notarizu- 
oti nereikalinga. Reikalui iškilus 
bus paprašyta notarizuoti-jų verti
mus, kurie bus padaryti medžia
gos sutelkimo vietoje.

Turimas žinias siųsti, ir in- 
formuotis šiuo adresu: Lithuanian 
National Martirology Section. P. 
O. Box 1202 Cleveland, Ohio.

Kary, atlik savo pareigų ir prisi
dėk prie taip svarbios dokumenti
nės medžiagos sutelkimo darbo. 
Gen. POVILAS PLECHAVIČIUS,

Lietuvių Sąjungos “Ramovė” 
C. Valdybos Pirmininkas. 
JONAS RIMAŠAUSKAS, 

Lietuvių Tautinės 
Martirologijos Skyriaus vedėjas 

(prie LRbPK S-gos)

FROM EACH PERSON WHO 
MANAGES* TO ESCAPE SOVIET 
UNION COMES THE SAME RA
NTING REPORT: ALMOST 
EVERYBODY THERE HAS 
HEARD OF THE EXPLOITS OF 
THE CHORNAYA KOSHKA — 
THE BLACK CAT. THE BLACK 
CAT — AN UNDERGROUND 
RESISTANCE ORGANIZATION 
SAID TO BE OPERATING WIT
HIN THE SOVIET UNION.

The Black Cat. Ara its exploits 
fact or fiction? Suffice it that the 
Black Cat's exploits. are believed, 
and, no doubt magnified, by the 
Russian people. Crisscrossing K the 
vast expanse of the largest land 
empire in the world, penetrating 
every house in every hamlet, elab
orated and expanded upon until 
truth and legend are inextricably 
intertwinded, whispered and heard 
with both trepidation and delecta
tion—so travel the tales of the 
Black Cat..

And thia.ia what they know of 
the Black Cat in Kiev;.

Kiev, the capital city of the 
Ukrainian Soviet Socialist Repub

lic, has witnessed a violent history. 
Here, on the banks of the Dnieper 
River, occured some of the most 

violent action of the 1905 revo
lutionary struggle. Here, when 
Kiev was under German occupa
tion between 1941 and 1943, the

their hands as they tended the 
sacred and eternal fires on the 
Aukuras (altars) to the Supreme 
God, Perkūnas (thunder), whoso 
abode was on the high hillocks 
beneath ancient oak trees. There 
were dances into which the parti
cipation of the Laumės (fairies- 
of good fortune) were invited. 
There were vigorous dances for 
men in which they catch descend
ing hatchets thrown skyward to 
portray their prowess while court
ing a maiden. But alas! none of 
the dances of that era remain. 
Lithuania’s conversion (in 1418) 
took place during a period when 
Christian fanaticism and intoler
ance was at its height, the age of 
the Crucades and inquisition when 
anything that was not Christian 
was anathema. Thus, along with 
the Temples to Perkūnas and the 
Pantheon went also the dance.

The earliest Christian era 
dances were reduced to the circle 
(ratelis) “play party game” varie
ty, suitable for children who 
had to play. There were numerous 
circle dances done to the accomp
animent of songs whose texts dealt 
with every creature under Lithua
nian skies: flowers, bushes, fish, 
trees and farm life. It is from 
these circle (and some contra) 
games thah t(he more elaborate 
dances developed. Many, to this 
day, bear the unmistakable rela
tionship and paternity of a sim
ple play party game of yore.

The older Lithuanian dances, 
after their emergence from the 
simple play form, were sedately 
slow and restrained. With the 
passing of years they became 
livelier. However, they were still 
free of polka steps. The polka 

whence it spread to the rest of the 
western world. The waltz never 
became a part of the Lithuanian 
folk dance.

Lithuania lost her independence 
during the three partitions which 
took place between 1772-75. A. 
Kesarauskas, Bishop M. Valančius 
and others, speak of some present 
day favorite folk dances (Kepur
inė, Lenciūgėlis. Oželis,, etc.) as 
late as 1863. No doubt, dancing 
continued, although it was not 
mentioned. With tha intensified. 
Russification of the Lithuanians 
during the Tsarist regimes, a 
decline in the adult folk dance 
set in. The people suffered, great

THE BLACK CATAN UNDERGROUND RESISTANCE ORGANIZATION.
then, in 1947, from the -forests 
around Khąr)<ov vengeance waa 
taken. On two successive nights 
a small group of mysterious raiders 
struck quietly but lethally. Each 
time a few forced laborers were 
freed. Each time one guard was 
found strangled. Each time, pinned 
to the body of the victim* was a 
pajjęr. cut-out of a Black Cat.

The remaining guards became 
nervous and. jittery. Some, of, them 
adopted new aud less brutal atti
tudes toward the prisoners. Those 
who left the camp limits and ac
companied worki teams into the 
fields sought to ingratiate them
selves with the slave laborers. At 
night they would strip off their 
shoulder insignia and sleep among 
the prisoners, warning the prison
ers not to tell anyone about it. It 
was then that Lieutenant Resche- 
tnikov and eight underlings were 
dispatched from Kiev to- the out
skirts of Kharkov. Lieutenant Res
chetnikov waited. For weeks he wai
ted, meanwile harassing the. local 
populace with his persistent in
terrogation. And when the Black 
Cat struck agąin he was ready. 
True, another guard, was killed* 
but.Lieutenant ReSchetnikov's men 
caught one of the raiders. Resche
tnikov asked the captured raider 
where the band of underground 
fighters operated from. “Deep in 
the forest,” replied his defiant pri
soner. Reschetnikov asked about 
the Black Cat. There are many cats 
in the forost, replied his prisoner. 
Exasperated, Reschetnikov. turned 
the man over to his eight henchmen 
for execution.

And then Lieutenant Reschetni
kov was hurriedly summoned to 
Adami, also near Kiev; There was 
a vodka factory in Adami and per
haps the underground movement 
needed some spirits. At any rate, 
one night in September 1947 four, 
motor cars filled with Ukrainians 
pulled up to the government fac
tory, overpowered- the guards and 
loaded their cars with vodka. And 
before the cars pulled away, one 
of the raiders threw out a calling 
card—the dead body of a Black 
Cat. Lieutenant Reschetnikov, 
MKD troubleshooter, was colled, to 
Adami. He and his eight-men 

squad rounded up hundreds bf 
people in the surrounding area and 
ruthlessly plied them with ques
tions. None could or. would give him 
the information he wanted. All loo
ked blank when he asked where the 
Black Cat's people were hiding. But 
one man's answer sounded suspi
ciously familiar. He said, “deep in

Nazia» massacred;,59,000 Jėws. And 
here, it is whispered, is orte of the 
strongholds of the Black Cat.

In 1947 the area around Kiev 
was alive with rumor and rifle 
shot. Acts of terror by, the secret 
police, by .MVD men like- Lieuten
ant Ivan Reschetnikov, were an
swered with acts, of terror against 
the MVD. The resistance seemed 
to be .centrally directed, fur an act 
of violence 1Q0 miles west of Kjev 
might be answered by an MVD 
death 100 miles east of Kiev, The 
brains of the resistance seemed to 
be in the city itself. It is. said, by 
several, who have come out that 
the. underground headquarters 
were in little shop that sold . . . 
but let, us, not identify the shop. 
It is still there, in Kiev.

Lieutenant Ivan Reschetnikov 
was a special troubleshooter for 
the MVD in Kiev. Lieutenant Res
chetnikov, tall, fair-haired, intelli
gent. and ruthless. And in. 1947 
Lieutenant Reschetnikov was on 
the trail of the Black Cat. It was 
Lieutenant Reschetnikov who was 
sent to, look into the Kharkov 
campjncidents.

Near, the city of Kharkov there 
is a forced labor camp. Forced 
labor is not a pretty institution 
anywhere in the Soviet Union. But 
at the Kharkov camp the guards 
had been particularly brutal. And

Dzūkas is never too old to dance. 
It was there that Sukčius, Kepur
inė, Mikita and others were “dis
covered.” The researchers traveled 
to accessible and inccessible places 
and came back with Kubilas (from 
Kupiškis), Lenciūgėlis and others. 
There was little time to rehearse 
and prepare the dances for the 
London demonstration. They 
worked hard and practiced on the 
boat which took, them to England. 
The Lithuanians captured highest 
recognition and returned with a 
new appreciation and enthusiasm 
after noting the high regard all 
nations held for the fold dance. 
This had given them a new impetus 
for the revival and appreciation of 
the dance. The government created 
a subsidy. Miss Marija Baronas 
(now in Australia), who headed 
this activity in the Kūno Kultūros 
Rūmai (physical education depart
ment), was sent to indoctrinate 
the Lithuanian folk dance though- 
out the country and to the Lithu
anian settlers of the United States.

After the occupations of Lithu
ania by the Soviets in 1940, Ger
many in 1941, and Russia again 
in 1944, Lithuanians in the thou
sands fled their land, but carried 
with 
They 
song 
most 
wide, attention is the “Čiurlionis” 
group of dancers, singers and 
traditional, instrumentalists. They 
are i now in. Cleveland, Ohio, and 
are still upholding their excellent 
reputation. In the United States, 
the banner was carried by the pi
oneer group, the Lithuanian Youth 
Society, which was organized by 
[the author, (LYS, 1932—1942) 
and (Ateitis, 1939 —). Many other 
groups came into being, particular
ly after the great influx of Lithu
anian refugees. Lithuanian choirs, 
church or lay, were very plentiful 
and existed since the end of the 
last century.

The refugees brought the dance 
with them to every nook in the wo
rld; Australia, New Zealand, Afri- 
a, nearly every South American 
country, Canada, England and ma

ny other European countries. In the 
United States, the Lithuanian dan
ce is not only very much alive amo
ng the Lithuanians, but it has fou
nd great, favor among the Ameri
can folk dancers throughout this 
Entire great land.

hardship and persecutions. Lithu
anian education and the printed 
word were prohibited, and under 
Įiain i of exile • to Siberia. There 
was nothing to dance about, but 
they. , could still sing the plaintive 
airs-of the daina which lent them
selves to this mood. New songs 
appeared; Some were sad, others 
carried messages of hope or spoke 
of the glory of ancient Lietuva. 
The father- of this period—“re
naissance of hope”—was the poet, 
Msgr. Maironis (1862—1932).

Toward the end of the nine
teenth century and until about 
1925 a new type of-dance crept in 
from Russia and Poland, mainly 
from the former. It was. the fi
gure-ballroom dance. First, it ap
peared at the balls of the Russian 
ruling circles and among the 
Polish “Panstwa” (landed gentry) 
of Lithuania,- then to the Jewish 
population of the Lithuanian 
cities and finally to the Lithuani
ans. themselves. In this category 
belong the Padespan, 
Vengierka 
Polka, as 
remained 
New folk
of the older ones incorporated the 
polka step.

After Lithuania gained her in
dependence in 19181 and until . 1935, 
the folk dance lay dormant, neglec
ted and practically unloved. In the 
cities, even the polka was looked 
down upon with disfavor and its 
place was occupied with foxtrots, 
tangos and round waltzing. But 
in that year, London folk dancers 
invited Lithuania to participate in 
the International Folk Festival 
held there. The Lithuanians, who 
began looking on folk dancing as 
a lowly and unwanted folk art, 
were caught with their hands 
down. However, the desire to par
ticipate in the festival was great. 
With help from the government, 
scouts (headed by Miss AvietėnaS, 
who is now in Detroit, Mich.) were 
sent to every nook of the land to 
dig up the folk dances. The task 
was not an easy one.

The greatest wealth of song, 
dance and legend was found in 
the Dzūkija, southeastern Lithu
ania, affectionately called “Daina
va” — the Land of Song. .In the 
city of Alytus at a special open 
air folk festival,, the people who 
remembered; folk dances were a^ 
ked to come and demonstrate 
themi All dancers were oldsters 
who were probably dancing youths 
during the age of Bfebop M. Val
ančius (1881—1875). At the time 
of. their demonstrating,, they were 
in their, ae.ventiea or. older. But a

VISI SKAITO — PRENUME
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the forest.” Rcschetnikq$-ordeęų& 
the man shot.

Shortly after the Adami inee— 
dent, Lieutenant Reschetaijcpv and 
three of his tinderlings were driv
ing with a German prisoner of war 
along the Moscow-Kidv highway. 
It-.was about six o’clock in the 
morning^ there were about.thirty 
kilometers from Kiev, in a densely 
forested area. Suddenly , their. car 
was halted by fivb, men who lay in. 
ditches at either side of .the rPfttfh ' 
and pointed weapons at. the- car.p 
The. . soldiers were armed,- wįtį. 
German and Red Army’’ tommy 
guns. Reschetnikov opened fire on 
the men, but he surrendered*-When 
a machine gun responded to his- 
fire. The men escorted Reschetni
kov and his companions, back into 
the woods to a clearing in which 
a partisan lieutenant in Red Army 
uniform sat at a wooden table. The. 
partisan leader questioned both 
the German.prisoner and Ute MVD,, 
men. Then the prisoner was> rev 
leased. Before he went, the Ger-' 
man overheard Reschetnikov ask? 
the partisan leader, “where, are. 
you taking us?” And the partisan. 
leader answered in.a p^ie which 
Reschetnikov had learned.,to know 
well; “Deep in the forest.’’

Reschetnikov andę thyųę. of hįų , 
strong:arm, men. gqne„ .and that is 
almost, all there is to this talu of ., 
the Black Cut, Almost all,, butf.nftt-s 
quite. The rest of Lieutenant Reiju 
chetnikov’s leaderiesa squad of .un
successful troubleshooters were 
withdrawn from ;Ki$ypto prevent 
any further incidents. Apparently 
they did not withdraw far enough^, 
One day, during the first week of 
October 1947, the remaining fivo^ 
meh were attending a Soviet pro-*- 
paganda film in Stanislav, 250 kilo-L 
metres from Kiev. In’ Stanislav^ 
presumably, these men were uni 
known, buVthe. Black Cat !(ha».. j®\ 
long reach. In the darkened theą^ 
tre a burst of gunfire broke out. 
When the lights went up, four of 
the MVD squad were dead and one 
was dying. All had been shot in 
the: back ... of the neck at close 
rangų, .

There are many versions of this 
story being told in the Ukraine to- 
day. In each version some of the 
details are different, and we ■cah-'- 
nob guarantee the authenticity of1 
the version given here-.- We have; 
simply brought you, in one of the7 
forms in which- it is making the1 
rounds behind the Iron Curtain, ft' 
tale of the- Black Cat.

—News & Fėaturęų:'.

Associated Press t paskelbė žinių 
apie spaudos laisvės varžymusikai- 
kuriose pasaulio dalyse.

Venėcūeloj cenzoriai užblokavo 
tikrų žinių skelbimų apie vykusius 
ten rinkimus per. metų lapkričio 
30 d. Korespondentai, sekę rinki
mų eigų ir naudodamiesi dar neo
ficialiais rinkimų daviniais, pra
nešė,. kad vyrauja opozicinė parti
ja. Bet tos. žudos buvo sulaikytos 
ir rinkimams,. pasibaigus, krašto 
valdžia paskelbė* kad iymių dau
gumų laimėjo provyriausybinė par* 
tija.

Liberalų partijos, du laikraščiai 
Kolumbijoj^, Bogotoje,, smarkiai., 
nukentėjo rugsėjo 6 d. Mat, libera
lai stovi griežtoje opozicijoje val
dančiai konservatorių partijai. Tų 
dviejų laikraščių EI Tiempo ir EI 
Espectador pastatai buvo ugnies 
sunaikinti ir kurį laikų laikraščiai 
negalėjo išeiti.

Naujas Egipto valdovas gen. Mo- 
hommed . Nagųib, oficialiai panai
kino bet kokių spaudos cenzūrų. 
Visdėlto, tam tikros rūšies žinios, 

ypač apie krašto apsaugos dalykus, 
yra karinių įstaigų sulaikomos. Bet 
nepaisant to,, visa padėtis, yra kur 
kas gersnė, nei karaliaus Farouko 
laikais, būta. Tada juk. jokia žinia 
apie karaliaus dvarų negalėjo pra
eiti neišcenzūruota.

Maskvoje esu užsienių korespon
dentai slopinami pačios griežčiau

sios cenzūros.
Rusijoj veikja nepaprastai akyli 

ir stipriai organizuota cenzūra,ku
ri saugoja, kad jokia žinia nepras-

muktu apie karinius, pramoniniu* - 
ir pan. dalykus...Kajp ir..anka4ia»n 
korespondentai yra.suvariytil-net. 
ir keliayime..O jų.paguipdiniu Jfo.-. 
nių šaltiniu tegali boti valdinėje 
kontrolėje esanti spauda, nes.,jie 
negali prieiti prie valdiniuarar. ki
tus oficialius postus turinčiu asine, 
nų. Panaši žinių gavimo problema 
yra ir satelitiniuose kraštuose. Ru- 
munijoj, Čekoslovakijoj, Bulgarijoj 
ar Albanijoj daugumų žipių.tegaii. 
ma gauti iš oficialių radio trandis, 
cijų ar tos pačias vietinis spaudės 
puslapių. Gi. Vengrija ir Lenkija 
siunčia savo žinias .tiesiai, į AR. 
Aišku, tokios žinios apima tik. ofi- 
daliai. leistinus ir žinomus daly
kus. O Čekoslovakijoje, paskutiny
sis AP įstaigos šefas William. N. 
Oatis ir šiandien dar sėdi už gro
tų.*

Britų* kraštai, gąip Kanada, Aus
tralija ir N. Zelandija, supranta
ma, naudojasi visiška spaudos lais
ve. Britų parlamentas neseniai at
metė įstatymo projektų, pagal kurį 
būtų įsteigta nevaldinė, agentūra , 
spaudos peržiūrėjimui. Aišku, lais
vę mylį-' ir gerai suprantu jos ver
tę britai negalėjo sutikti, kad ir su 
tokios patariamosios įstaigos buvi
mu.

šiaurinėję Airijoje buvo suma, 
nymas. uždrausti spausdintiT žinia* 
iš įvairių tfiismobylų, ibet.lv 4*i blu>» 
vo atmesta • Belfastą.-, parlament^ 
Bene geriausia*, sųlyga*- spaudos,, 
lajsvė turi Jungtinėse -Amerikos 
Valstybėse.
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MSlOGt
Kun. P. Butkaus 15 m. kunigavimo kelias

į A-..' mm
Šiomis dienomis Sydnėjaus 

lietuvių kapelionas kun. P. But
kus' kukliai paminėjo 15-kos metų 
kunigavimo jubiliejų. Iš kuklumo 
nelengvai jis tesutiko ęer Mūsų 
Pastogės bendradarbi paskelbti 
viešumai keliolika savo biografi-

gelio mūsų, buvo dar nepriklau
somoje Lietuvoje, kai, paskubintu 
tempu atlikęs “vikaro stažą” tri
jose parapijose per vienerius me
tus, buvo paskirtas Tauragės Mo
kytojų Seminarijos ir vietos ka
riuomenės kapelionu. Tą darbą

Motinos Diena
Motinos Diena Sydnėjuje mini

ma gegužio JO dieną, sekmadienį. 
Minėjimas vyksta Camperdowne 
ir jis pradedamas 11,45 vai. iškil
mingomis pamaldomis . Lietuvos 
Motinos garbei. Tuoj po pamaldų 
parapijos salėje j vyks minėjimo 
aktas. Bus paskaita ir meninė 
dalis. Minėjiman — pagerbiman 
lietuvių motinų kviečiami atsilan
kyti visi Sydnėjaus ir jo apylinkių 
lietuviai.
ALB BANKSTOWNO APYLIN
KĖS VISUOTINIS SUSIRINKI
MAS
įvyks gegužio 17 d., sekmadieni, 

9,30 vai., tuojau po lietuviškų pa
maldų Skautų salėje, ten pat, kur 
įvyko steigiamasis susirinkimas. I 
šį susirinkimą kviečiami Banks- 
towno Apylinkei priklausą lietu
viai, kurie gyvena šiose vietovėse: 
Bankstown, Bass Hill, Chullora, 
Punchbowl, Wiley Park, Lacemba, 
Belmore, Yagoona, Birong, Re
gent’s Park, Berala, Sefton, Ches
ter Hill, Villawood, Rewesby, Pa
nama, Picnic Point ir Padatow. 
šių vietovių lietuviai prašomi da
lyvauti susirinkime kuo gausiau
siai, nes Apylinkės Valdybai reika
lingas visuotinojo susirinkimo 
sprendimas kai kuriais/ svarbiais 
klausimais, kaip dntai, nuosavos 
patalpos įsigijimas ir k.

ALB Bankstowno Apylinkės 
Valdyba.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 
TOLIAU DIRBA

Sydnėjus . — Tautos Fon
do Atstovybė Australijoje šių me
tų pradžioje buvo įteikusi atsistaty
dinimo pareiškimą Tautos Fondo 
Valdybai, bet Tautos Fondo Val
dyba atsistatydinimo nepriėmė ir 
paprašė Atstovybę tęsti toliau dar
bą. Balandžio 26 d. T. F. Atsto
vybė buvo susirinkusi posėdžio ir 
aptarė būdus ir priemones, kaip 

sėkmingiau organizuoti lėšas Tė
vynės laisvinimo reikalams. Tau
tos Fondo Atstovybę Australijoje 
dabar sudaro: pirm. Jurgis Kala- 
kauskas, vicepirm. Vincas Kazo
kas, vicepirm. Romas Venslovas, 
sekr. Balys Barkauskas ir ižd. Si
mas Grina. Ižd. Mykolui Bogušui, 
ligšioliniam T. F. Atstovybės iždi
ninkui, toliau nebesutikus pasili
kti Atstovybėje, jo vieton buvo pa- 
viestas inž. S. Grina.

Tautos Fondo Atstovybė prašo 
ALB apylinkių valdybas ir įgalio
tinius nedelsiant prisiųsti apyskai

tas ir pinigus už pirmąjį šių metų 
ketvirtį.

NEWCASTLE LIETUVIAMS 
Gegužio 10 d. 11,30 vai. Hamil

tono katalikų bažnyčioje bus laiko
mos pamaldos Newcastlėj ir apylin
kėse gyvenantiems lietuviams ry
šium su Motinos Diena. Išpažinčių 
bus klausoma parapijos salėje 
prieš Mišias. Pamaldas laikys Tė
vas Gaidelis, S. J. Kviečiami visi 
Newcastles ir apylinkių lietuviai.

KOVAS — MAYBAUKE 58:39

Mielą Kultūros Fondo Talkininką — Dailininką 
Vaclovą TAMOŠAITI,

Jo mylimam Tėveliui mirus, nuoširdžiai užjaučia 
L. K. F. MELBOURNO SKYRIAUS 

VALDYBA.

Vytautas Žemkalnis
ŽALIAS LAPELIS

Spaudoje kartais tenka reagu
oti į melagingą, prasimanytų 
žinių skleidimą mūsų visuomenės 
tarpe. Tai šen, tai ten skaitai ir 
stebiesi, kaip tūlas “Australas” ar 
“Auatralietis”, ar dar kaip kitaip 
prašmatniau pasivadinęs nenuora- 
ama, paleidžia melą apie lietuvius 
Australijoje kito kontinento lie
tuvių spaudoje. Piktinomės, tačiau 
turime galimybės ir protestuoti, 
ir atšaukti,o reikalui esant ir teis
mo Šauktis, nes po slapyvardžiu 
turime ir redaktoriaus parašą, už 
šmeižtus atsakantį. Tačiau visai 
kitaip yra su anonimu, t.y. raštu 
be jokio vardinio parašo. Tik ne
garbingas žmogus gali imtis tokio 
būdo, kad spauadtnyje be jokio 
vardinio parašo imtųsi skleisti 
melagingų žinių, ir šmeižtų nie
kuo nenusikaltusi žmogų ir jam 
grąsintų.

Šiomis dienomis daugelis mel- 
boutniėčių yra gavę rotatoriumi 
atspausdintą rašinį žaliame po
pieriuje, nukreiptą prieš “Rykš
tės” redaktorių Vaclovą Tamošai
tį ir prieš Mūsų Pastogę. Po raši
niu parašo vietoje parašyta: 
“Lietuvių Patrijotų Būrelis. 29. 
3. 1953. Broadmeadows”.

Tame rašiny žali rašeivos tei
gia esant V. T. svetimos valsty
bės, mūsų tautą dabar pavergu
sios, agentu. Toks pakaltinimaš 
yra tiek skaudus ir nelemtas, jog 
nutylėti jo negalima.

Tas juodas šmeižtas turi būti 
išaiškintas, viešumon iškeltas,© 
kaltininkai smarkiai nubausti.

Kas gi yra tie “lietuviai patri- 
jotai” iš Broadmeadows? Ogi 
pačioje savo atsišaukimo į tautie
čius pradžioje jie patys ir pasisako: 
“...sekame lietuvių Bendruomenės 
Australijoje gyvenimą...” Atseit, 
jie patys nedalyvauja tos Bendru
omenės gyvenime, patys neranda 
reikalo, matomai, paaukoti tėvy
nei keletos valandų per savaitę; 
jie, tie žaliojo lapelio ponai, seka 
mus, Bendruomenę, kaip kaž
kokie dievai iš Olimpo, ir negir-

Kas gi, pagaliau, darosi mūsų 
Bendruomenėje!? Kuriuo keliu 
einama?!

Jei kam nepatinka mūsų jumoro 
ir kritikos žurnalas “Rykštė”, jei 
kam nepatinka jos jaunas redakt
orius V. T., jei kam nepatinka 
Mūsų Pastogės “Pykti Nereikia”, 
toksai gali rašyti ką nors contra, 
įrodinėti, kad tie rašymai yra rei
kalingi pataisymo ar ir iš viso 
nereikalingi. Niekas patrijotams 
nedraudžia tai daryti. Man rodos, 
kad patrijotizmas ir džentelmeniš
kumas (padorumas) turėtų reik
štis visuomet drauge. Kas ne džen
telmenas, tas negali būti ir pa- 
trijotu.O anonimiškai šmeižti, tai 
toli gražu ne patrijoto darbas.

Reikia tikėtis, kad ALB Krašto 
Valdyba sugebės tą tamsų darbą 
išaiškinti ir užkirsti panašiems 
nusikaltimams ateityje kelią.

Gegužio 1 d. Kovas susitiko su 
viena iš stipresniųjų žiemos var
žybose žaidžiančių australų kom
andų. Pradžia buvo sėkminga ir 
Kovas jau greitai laimėjo pirmu
osius taškus savo naudai. Tačiau 
greitas australų puolimas neatsili
ko ir atsakinėjo metimu už meti
mą. Tačiau Kovo krepšininkai blo
kavimu paremtais deriniais pa
laužė australų gynimąsi ir po 10 
minučių žaidimo jau turėjo 8 taš
kus savo naudai. Nors australai, 
išvystydami didelį greitį stengėsi 
santykį lyginti, tačiau jie susidū
rė su stebėtinai geru Kovo 
dengimu, ir Kovo penketukas savo 
gražiais priešpuoliais taškų san
tykį dar labiau pakėlė. Pirmas 
kėlinys baigėsi 30:14 Kovo naudai. 
Antrąjį puslaikį Kovas pradėjo su 
visais savo pakaitais. Aikštėje 
jautėsi kažkoks nepasitikėjimas ir 
pirmosios minutės atrodė blanki
os. Bet tuoj pat, gavę pirmąjį 
“apšilimą”, naujieji žaidėjai parodė 
gražesnį susižaidimą ir atsakinėjo 
metimu už metimą. Antrojo kėli
nio vidury vėl įėjo pagrindinis 
Kovo penketukas. Turėdami di
delę taškų persvarą, Kovo žaidė
jai nebeparodė turėto pradžioje 
didelio kovingumo ir tolimesnius 
taškus laimėjo tik gerais taktini
ais praėjimais.

Žaidimo metu Kovo komandoje 
pastebimas treniruočių metu įgau
tas geras kondicinis pasiruošimas 
ir ypatingai tikslūs ir gražūs me
timai. Šį kartą Kovo žaidėjai iš 
18 gautų baudinių metimų įmetė 
13. Ypatingai gerai sužaidė šutas, 
Koženiauskas ir Genys. Žaidė įr 
taškus laimėjo: šutas 14, Kože
niauskas 13, Genys 12, Laukaitis 
6, Bernotas 4, Vasaris 4, Kriau- 
cevičius 4 ir šilinskas 1.

Po keturių žaistų rungtynių Ko
vas kartu su Balmain australų 
komanda šiuo metu yra pirmoje 
vietoje. A. L.

STALO TENISO PIRMENYBĖS
šįmet Kovas registravo vyrų ir 

moterų B klasės stalo teniso ko
mandas į Sydnėjuje vykstantį 
australų stalo teniso turnyrą. 
Vyrų komandą sudaro: šaltmiras, 
Binkauskas ir Liniaukas. Moter
ims atstovauja: Saulytytė, Lady- 
gaitė ir Gudeikaitė.

Sydnėjaus lietuvių moterų sta
lo teniso nugalėtoja V. Karpavi
čiūtė žaidžia tame pačiame tur
nyre A klasėje. A. L.

jos framgmentų. —
— Penkiolika metų kunigavimo, 

-pasakojo kun. P. Butkus, — o, 
rodos, tik dar vakar skambėjo jau 
a.a. vyskupo Staugaičio “...con- 
serare digneris” Telšių katedroje 
pašventinimo apeigose; rodos, 
dar nebuvo nė kada gyventi, nė 
pilnąi įsijungti į darbą; rodos, vis 
kely, ieškojime nerime ir ilgesy 
Tėvynės ir gimtinės bažnyčių tarp 
aukštųjų klevų...

“Nors ir labai skaudu, tačiau 
aš turiu jums pasakyti, kad į la
bai sunkius laikus jūs išeinate” — 
su ašaromis akyse pasakė tua. 
vyskupas Būdys, anuometinis 
Telšių Kunigų Seminarijos dvasi
os tėvas, mums, 14-kai jaunų pa
švenčiančių savo jaunystę ir toli
mesnį gyvenimą Viešpaties Alto
riui. Jo pranašingų žodžių mes 
tada nesupratome. Mes ruošėmės 
anuomet gyventi ir dirbti ramios 
Žemaičių žemės širdingųjų brolių 
artojų sodybų ar miestelių pavė
syje, ar tauraus jaunimo ūžianči
ose klasėse...

Ir tik dabar, būdamas toli nuo 
Tėvynės ir žvelgdamas į nueitą 
sunkų gyvenimo kelią,o ypačiai 
kitų kurso draugų, kun. P. Butkus 
jautriai supranta anuos pranaš- 

1 ingus vyskupo žodžius. Iš 14-kos 
kurso draugų: — vienas mirė po 
vienerių metų kunigavimo, vienas 
sėdėjo rusų kalėjime Lietuvoje, 
trys gi Vokietijos Soldau koncen
tracijos stovykloje; vienas sušau
dytas besiartinant antrajai bolše
vikų okupacijai; du, pagal nepil
nai patikrintas žinias, yra žuvę, 
karo veiksmams vykstant antros
ios okupacijos metu; keturi pa
teko tremtin — du Amerikon, vie
nas čilėn ir vienas Australijon. 
Likusiųjų Lietuvoje likimas neži
nomas. Neseniai gauta žinių, kad 
jų vienas, kun. Arlauskas, de
portuotas į Sibirą. ,

Lengva buvo rašyti tiems kuni
gams biografijas kurie ramiame 
Žemaitijos bažnytkaimyje praleis
davo po 20—30 metų,o kartais ir 
visą gyvenimą. Bet kaip išmatu
osi tą ilgą, vingiuotą kun. P. 
Butkaus kelią: nuo gimtųjų Ne
makščių (1914. 1. 9.); nuo Rasei
nių 8 klasių gimnazijos (1933 m.); 
nuo Telšių Kunigų Seminarijos 
(1938. 4. 16.) ...iki tolimosios 
Australijos Sydnėjaus.

— Negi turėsi laiko ir kantry
bės apsakyti visas tas 12 stočių, 
kuriose teko ilgesnį ir trumpesnį 
laiką dirbti kaip kunigui šiame 
nerimo ir audrų amžiuje, šioje 
tremties kelionėje, —• pilnai pa
teisintina kun. P. Butkaus pasta
ba.

Tačiau gražiausias jo gyveni
mo ir darbo metas, kaip ir dau-

nutraukė pirmoji rusų invazija. 
Vokiečių okupacijos metu kun. 
P. Butkus gyveno Telšiuose ir 
ilgesnį laiką vėl dirbo kaip kape
lionas Telšių Mokytojų Semina
rijoje, Amatų Mokyklose ir Suau
gusiųjų Gimnazijoje.

Artėjantis Rytų siaubas kun. P. 
Butkų irgi stumtelėjo į Vakarus, 
nors jau prieš tai jis buvo raga
vęs nacistinės Vokietijos “vaišin
gumą”— 8 mėnesius Soldau kon
centracijos stovyklos. Šį kartą 
jam pavyko pasiekti katalikišką
ją Bavariją, Regenšburgą — 
Staubingą. Nors teko išgyventi 
daug pavojingų bombardavimų, 
tačiau laimingai susilaukė karo 
pabaigos,o 1945 m. rudenį nusi
kėlė į Tuebingeną pasiklausyti to 
laiko garsenybių: Kari Adam, 
Romano Guardini, Steinbuechel.o 
kartu ir mūsų lituanistų profe
sorių: Skardžiaus ir Salio. Kun. 
P. Butkui grynai moksliniam dar
bui atsidėti neteko, nes vėl grei
tai įsijungė į pastoraciją — ka- 
pelionavo Tuebingeno-Pfullingeno 
lietuvių gimnazijoje ir teikė dva
sinius patarnavimus Reutlingeno 
lietuvių kolonijai.

Prasidėjus enigracijai į Aust
raliją, su gausiu būriu Reutlinge
no ir Tuebingeno kolonijos lietu
vių* kad ir darbininko titulu, 
1949 metų pradžioje kun. P. But
kus atvysta į Australiją. Per 
apaštališkąjį delegatą Sydnėjuje 
gavęs visus reikiamus įgaliojimus, 
kun. P. Butkus skiriamas kapeli
onu j ateivių pereinamąją stovy
klą Bathurstan. Po 8 mėnesių i 
darbo tame tautų ir kalbų babi- 1 
lone, kun. J. Tamuliui grįžtant į ; 
Ameriką, kun. P. Butkus perkelia
mas į Sydnėjų, kaip didėjančios 
vietos lietuvių kolonijos tautinis 
kapelionas, -čia jam atsivėrė pla
tūs darbo plotai, kaip lygiai didel
is ir mūsų tautiečių išsisklaidy
mas po visą N. S. W. valstiją. 
Juos pasiekti, suburti, suteikti 
progos eiti Šv. Sakramentų — 
tai kun. P. Butkaus nuolatinis 
rūpestis. Kiek didesnėse lietuvių 
kolonijose jis stengiasi bent ret
karčiais atlaikyti sekmadienio pa
maldus su lietuvišku pamokslu ir 
giedojimu, tik dažnai tenka pa
tirti trukdymų bei nepalankumo 
iš vietos klebonų, kurių noras 
yra kuo greičiau visus ateivius

įjungti j savo parapijos bendruo
menę.

Man menasi mažutis epizo-- 
das ... Regents Parko vyrų dar
bo stovykla. Skardiniame barake, 
prieš primityviškai parengtą al
torių, mes, šiūpelės ir laužtuvo
nuvarginti vyrai, priklaupę ant 
cementinių grindų, kun. P. But
kaus aplankyti, anuomet susikaup
davome, prašėme Aukščiausiojo 
paguodos ir paramos tremties ke
ly, ar tai per gegužines pamal
das, ar tai per mirusiųjų pami
nėjimą, ar tai šventadieniais per 
pamaldas. Kun. P. Butkus, tary
tum tasai Mahometas — jei kal
nui sunku pas jį atvykti, tai jis 
pats keliauja pas tą nepaslankų
jį kalną.

Kun. P. Butkus gana vykusiai 
sugeba suderinti Dievo tarnybą 
su tarnyba Tėvynei Lietuvai, sa
vajai tautai, artimui,o tai paryš
kina tokios jo mintys:

— Tiesa, yra ir viena privilegi
ja. Tai lietuviškos pamaldos kone 
centrinėje miesto dalyje, Camper
downe, kur galima ir giedoti vien 
lietuviškai, ir melstis, ir pamoks
lus sakyti. Tos lietuviškos pamal
dos vyksta kiekvieną sakmadięnį 
ir yra tarsi mažas lietuvybės 
židinėlis, apie kurį buriasi ir daug 
kitų lietuviškų susibūrimų bei pa
rengimų. Gaila tik, kad tos lietu
viškos pamaldos, ar tai dėl dide
lių nuotolių, ar dėl įsikūrimo dar
bų. ar iš dalies dėl tautiečių ap- 
sileidimo nėra gausiai lankomos . 
kiekvieną sekmadienį. Bet jei mes S 
pajėgsime išlaikyti tą lietuviškos**^ 
kapelionijos branduolį ir nesutir- 
psime tarp svetimųjų, tai, gal I 
būt. įstengsime išsikovoti ir visli- i 
ką savarankiškumą — personalą R 
parapiją. Ir dabartinė popiežiaus ■ 
enciklika “De eura emigrantium** .Jį 
mums teikia vilčių, kad anksčiau 9 
ar vėliau įstengsime pralaužti 
kietąją asimiliacijos sieną.

Kun. P. Butkus yra pasirinkęs 9 
sau tokį credo:

— Visa mano paguoda Ir dži-'-M 
augsmas, kad galiu tarnaut! sa- J 
viešiems ir tuo įprasminti ir šį 
tremties gyvenimą. Neminėsiu čia 
kasdieninių sunkumų ir rūpesčių,"'; 
kurių kiekvienas turime,o ypač V 
jų daug kunigui tremtyje apašta- ? 
lavimo ir visuomeniniame darbe, d 
kuriuos, tiesa, aš gal ir per daug * 
jautriai išgyvenu ir dažnai prlsi- H 
menu vėl a.a. to paties vyskupo ' ! 
Bučio mums pasakytus žodžius: 
“Kunigo gyvenimas yra aukos ir 
kankinio gyvenimas.”

dėtai nesąžiningu būdu šmeižia 
garbingus mūsų kultūrininkus.

Tokiems “patrijotams” yra tik
vienas tinkamas žodis — niekiai! vardu.

M. P. REDAKCIJOS PRIE
RAŠAS. — Iš provokacinio žalio
jo lapelio, kurio nusikalstamo po
būdžio turinys negali būti net 
visiškai diskutuojamas iš pagar
bos lietuviškai spaudai, aiškiai 
matosi, kad tasai negarbingas la
pelis yra surašytas arba nesvei
kos galvosenos žmdgaus arba 
tamsios sąžinės asmenų, sieki
ančių pakenkti lietuviškai spau
dai ir bendram lietuviškam dar
bui.

Mūsų Pastogės Redakcija ne
mano, kad tokio provokacinio ir 
skandalingai negarbingo darbo 
galėtų imtis kuriai nors politinei 
ar ideologinei grupei priklausą 
mūsų Bendruomenės nariai. Reda
kcija tikisi, kad tautiečiai tinka
mai supras šios provokacijos tik
slus ir nujaus šio pikto ir žemo 
darbo autorius. Lietuvių Bendru
omenėje Australijoje negalėtų 
būti tokios negarbingos politinės 
ar ideologinės grupės, kuri laiky
tų savo eilėse jokios moralės ne
turinčius apakėlius ir pasalkandė- 
lius, šmeižto ir provokacijos labui 
besidangstančius lietuvio patrijoto

LAUKO TENISININKAMS
Kovo lauko teniso sekcija pra

dėjo savo veiklą. Gauta aikštė ir 
žaidžiama sekmadienių vakarais. 
Norintieji žaisti kreipiasi į lauko 
teniso vadovą V. Binkauską.

A. L.

A. S. K. KOVAS š.m. gegužio 
16 d. Estų Klubo patalpose, 141 
Campbell Street, ruošia

ŠOKIŲ VAKARĄ
Pradžia 6 vai. Staliukus galima 

užsisakyti pas Klubo Val
dybos narius.

SPORTO KLUBAS KOVAS.

READY CUT NAMAI
$ - RĖMAI - LANGAI, DURYS - GARAŽAI - VISOKERI-
8 OPOS STATYBOS MEDŽIAGOS.

Gaunamos vos tik užsakius pigiausiomis kainomis pas

T. SMYCZYNSKI READY CUT HOMES
Lot 156, Eldridge Rd., Bankstown, N.S.W.

Važiuoti omnibusu No. 20
S nuo Post Office. Paskutinis sustojimas

ties mūsų įstaigos durimis — 6 pensai už bilietą.

•W.VW.V. wAV.WAV.W C 
Ils Europos atvykęs VAIKŲ į

LIGŲ SPECIALISTAS J

DR. A. NEMES 5

(Neregistruotas N.S.W. / 
valstijoje) 5

Savo draugams ir pažįsta- *. 
miems teikia patarimus ir į 

pasitarnavimus. ,■

2 Bayview Street, Bronte — 5 
Sydney. — Tel. FW 1903 į 

rAV/.Y/.WAVxV.'.V.V/.’.i«Jm5mJ‘4,*Jm5,*»**1*^m’»*.2**»**JmJ^,*5m'«**«**5,*2****4'm5* 
LIETUVIAI VETERINARIJOS

GYDYTOJAI, 
dirbą Australijoje savo specialy
bėje, maloniai prašomi skubiai at
siliepti Mūsų Pastogei, Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.

Prašomi atsiliepti:
S. 2IBINSKAS, anksčiau gyve

nęs 27 Dillon Street, Paddington, 
N.S.W.;

V. TAMOŠIUS, atvykęs iš Vo
kietijos ;

PRANAS VIENIUS, atvykęs iš 
Vokietijos.

Šie asmenys ar žinantieji jų 
adresus prašomi pranešti ALB 
Krašto Valdybai, 82 Flinders St., 
Darlinghurst, N.S.W.

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI., SŪRIAI., ALYVOS ALIEJUS

M. FIORELLI Pty. Ltd.
(specialistai eur.pietiško 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.

Padėka
J. E. Solomonų Salų vyskupai . 

Thomas Wade ir visiems lieta- Ji 
viams kunigams, dalyvavusiems^ 
Eucharistiniame Kongrese, ypači- 
ai lietuviškojo dalyje: kun. dr. ’ J 
P. Bačinskui, kun. dr. P. JatuliuI, Į 
kun. Pr. Vaseriui, kun. J. Kungiui 
ir Tėvui Vyt. Balčiūnui; priėmu- i 
siems kunigus svečius tautiečiams: ■ 
p. p. Mauragiams, Statkams, Ge
niams, Karpavičiams, Bartkeviči- 
ams, švedams, Sirgedams ir Cibui- J 
skiams; daug pasiaukojusiems ir | 
dirbusiems pasiruošime procesijai: 7 
p. K. Gilandžiui už kryžiaus pro- J 
jekto sudarymą, p-lėms St. ir M. 
Sčitnickaitėms, p. Bernotavičiui, , 
p. Slonskiui,o ypačiai vienam dau
giausiai pasiaukojusiam kukliam 
darbininkui su meile ir kruopštu
mu padovanojusiam mūs visų pa
sididžiavimui lietuvišką kryžių 
(nesutikusiam skelbti savo pavar
dės); skautams; dalyvav. tauti
niais drabužiais mergaitėms, mote
rims ir vyrams; vyrams dalyva
vusiems procesijoj; suteikusiems 
transportą ir pagalbą: p. p. Ba- t 
params ir Ilčiukui; muzikams: 
p. Br. Kiveriui ir p. J. Gaižauskui; 
solistams: p. Erik Broeder ir p. J 
E. Vilnoniu!; visiems choristams 9 
ir visai lietuviškai visuomenei, 
savo darbu ir auka parėmusiai šį 
mūsų viešą pasirodymą Australi- | 
jos Tautiniame Eucharistiniame į 
Kongrese, tariu nuoširdžiausią ,,j 
padėką.

Kun. P. Butkus, 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas.

—
Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred-1 

bert str., Leichhardt, Sydney^ 
for the Publisher, Justinai^ 
Vaičaitis, as President of tM;t 
Australian—Lithuanian Com-. 
munity, 82 Flinders Street, 
Darlinghurst, Sydney, NK.W.
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