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KREMLIUS STALINO KELIU
Kai po Stalino mirties Sovietų 

Rusijos valdžios priekin atsistojo 
Malenkovas, Molotovas ir Berija, 
pasaulis suko galvą samprotauda
mas, kuris iš šios trijulės sugebės 
prisisavinti Stalino garsą ir galią. 
Malenkovas kad ir prasistūmė iš 
karto priekin, kad ir užsirekomen
davo tarytum Stalino vietininku, 
tačiau jo pozicija vis dar atrodė 
blanki ir neaiški. Politiniai pasau
lio barometrai rodė, kad Kremliu
je vyksta nepastovus debesuotu
mas. Nemaža buvo kalbama, kad 
tarp Malenkovo ir Berijos vyksta 
trynimasis, paraku dvelkiančios 
varžybos. Malenkovui gi pastaruo
ju metu keletą savaičių tylint, bu
vo net pasklidę gandų, kad jis yra 
nužudytas.

Pasaulio politikos barometrai 
neklydo. Birželio 10 dieną išvar
gintiems Sovietų Rusijos gyvento
jams ir pasauliui iš Maskvos ofi
cialiai pranešta, kad Malenkovas 
su Molotovu pasirašė nepaprastą 
aktą, pagal kuri Berija buvo ap
kaltintas priešvalstybiniu bei prieš- 
partiniu veikimu svetimų valsty
bių naudai, pašalintas iš užimamų 
pareigų, o taip pat ir iš komunis
tų partijos. Savaime suprantama, 
kad tuo pačiu Berijai buvo pas
kelbtas ir mirties sprendimas dėl 
kurio įvykdymo bėra likęs tik tei
smo dramos pastatymo ir laiko 
klausimas.

Tačiau ir šiuo metu dar ne vi
sai aišku, kas Kremliuje yra nea
bejotinai užėmęs Stalino vietinin
kystę, ir aišku vien tik tai, kad 
Berija varžovų eilėse nebefiguruo- 
ja.

Malenkovas ar Molotovas? O 
gal ir Bulganinas ruošia karinę 
diktatūrą, remiamas didžiųjų Rau
donosios Armijos karvedžių: Žu
kovo, Konievo ir Rokossovskio? 
Juk pastarieji trys raudonieji mar
šalai pasaulio karinių autoritetų 
sluogsniuose yra tituluojami tik
raisiais dvidešimtojo amžiaus kar- 
vedybos genijais. Nesinorėtų tikė
ti, kad šie Raudonosios Armijos 
dievaičiai abejingai ir nerūpestin
gai stebėtų iš šalies didžiųjų Krem
liaus valdovų pasikeitimus šūviais. 
Vargu, ar tie šūviai gali būti pa
leidžiami be jų žinios, tad vienoks 
ar kitoks jų vaidmuo čia taip pat 
turi būti įžiūrimas.

NEGARBINGA TAIKA
ATKAKLIAI SIEKIAMA

SEOULAS. — Prezidento Ei- 
senhowerio specialiai pasiųstam 
taikos pasiuntiniui Walteriuj Ro- 
bertsonui po dviejų savaičių dery
bų ir įtikinėjimų pasisekė pasiekti 
tokio susitarimo su Pietų Korėjos 
prezidentu Syngman Rhee, kad 
amerikiečiai jau galėjo patikrinti 
Šiaurės Korėjos komunistus, kad 
Pietų Korėjos prezidentas nekliu
dys Korėjos karo paliaubų įgyven
dinimo. Robertsono susitarimas su 
Syngman Rhee yra miglotas, tačiau 
Vakarų sluogsniuose pareiškiama 
džiūgavimo, kad jų yra pasiekta 
tam tikro laimėjimo kieto Syng
man Rhee užsispyrimo atžvilgiu. 
Syngman Rhee gal ir buvo priver
stas Vakarų spaudimo dėka atsisa
kyti savo ankstyvesnio nusistaty
mo tęsti Korėjos laisvės karą to
liau kad ir be Vakarų pagalbos, 
tačiau naivios vakariečių viltys ir 
šj kartą neišsipildė. Korėjos komu
nistai, kad ir buvo patikrinti ame
rikiečių, kad šiuo metu visos kliū
tys Korėjos karo paliauboms yra 
pašalintos, surado kitų priežasčių 
ir nesiskubino patenkinti nervingo

Vyriausiojo enkavedisto Berijos. 
likvidavimas stalininės Rusijos j 
sąlygomis nėra likiminio pobūdžio • 
sovietinis reikalas. Stalino laikais' 
Kremliuje jau buvo įsipilietinusi j 
tradicija chroniškai likviduoti ar- Į 
Čiausiai Stalino prisišovusius bol- į 
šėrikų vadus. Juo labiau nėra kuo 
stebėtis Berijos likvidavimu, tu
rint galvoje tą faktą, kad ligi šiol 
ne vienas vyriausias enkavedis
tas Sovietų Rusijoje nėra dar mi
ręs savo mirtimi. Per Menžinskio 
lavoną atėjo anais laikais Jagoda, 
per Jagodos lavoną atėjo Ježovas, 
kurį 1938 m. likvidavęs pakeitė 
Laurentijus Berija, ištikimai ati
tarnaudamas Stalinui 15 metų ir 
keletą mėnesių Malenkovui su Mo
lotovu.

Galimas daiktas, kad Georgijus 
Malenkovas, kaip klusnus ištiki
mas Stalino vietininkas, yra pasi
šovęs lygiai tais pačiais metodais 
susidaryti stalininį prestižą, pir
miausiai likviduodamas Beriją, 
kaip Stalinas savo karjeros prad
žioje likvidavo Trotckį.

Savaime suprantama, kad Beri
jos likvidavimo faktas nepraėjo 
nepalietęs ir kitų žymių Sovietų 
Rusijos atsakingų valdžios žmonių. 
Kartu su Berija pašalinta visa ei
lė žymių pareigūnų ne tik Sovie
tų Rusijoje, bet ir satelitiniuose 
kraštuose bei sovietinėse Respub
likose. Lietuviams įdomu ir tai, 
kad į Berijos aukų eiles pateko ir 
Lietuvos okupacijos dirigentas De
kanozovas, paskutiniaisiais metais 
buvęs valdžioje Gruzinijos respub
likoje.

Sovietų Rusijos kontroliuojamo
je Rytų Europoje, o ypačiai Rytų 
Vokietijoje ir Lenkijoje, gyventojų 
riaušės vyksta ir toliau, kurios 
bolševikų kariuomenės dalinių 
žiauriai malšinamos. Vakarai visa 
tai stebi vienur kitur prasitarda
mi ar pasidžiaugdami naujomis 
viltimis, kad Sovietų Rusija turės 
subyrėti iš vidaus, tačiau nesiima 
jokių tiesioginių žygių paremti 
desperatiškai maištaujančių paver
gtųjų Europos Rytų tautų. JAV 
prezidentas Eisenhoweris, paklaus
tas, ar jo vyriausybė imsis kokių 
nors žygių, aiškiai atsakė, kad JAV 
nesiims jokios intervencijos veiks
mų pavergtųjų tautų desperatiš
kos kovos eigoje. JAV tuo tarpu

Vakarų taikos troškimo. Amerikie
čiai labai nustebo dar kartą, kad 
komunistai nesiskubino pasirašyti 
jau surašytos Korėjos karo paliau
bų sutarties ir pradėjo toliau ati
dėlioti karo paliaubų derybų eigą. 
Vakarų spaudoje dėl paskutinių ne
sėkmių vėl bandoma kaltinti Pietų 
Korėjos prezidentą Syngman Rhee, 
kad tasai savo mėnesį trukusiu 
užsispyrimu sukliudęs pasiekti Ko
rėjos karo paliaubų ir išprovaka- 
vęs naują Kinijos ir Korėjos ko
munistų ofenzyvą.

šios savaitės pirmadienį Vakarų 
spauda vėl pranešė, kad po pasku
tiniojo kariaujančių pusių taikos 
derybų komisijos susitikimo sek
madienį pasiekta teigiamų rezul
tatų ir Korėjos karo paliaubų su
tarties pasirašymo laukiama šios 
savaitės pradžioje. Tai jau kelio
liktas nervingas Vakarų spėlioji
mas paskutinių penkių savaičių 
būvyje. 

pasiūlė Sovietų Rusijai didelius 
maisto kiekius, manydama kad tai 
bus išdalinta alkanoms pavergtų 
tautų masėms, tačiau Sovietų Ru
sijos vyriausybė su panieka tai at
metė, kaip jai nenaudingą ir prieš 
ją nukreiptą Vakarų propagandos 
įrankį.

Visų tų įvykių akivaizdoje Va
šingtone posėdžiavo JAV, Angli
jos ir Prancūzijos užsienio reika
lų ministerial. Atrodo, kad jie ten 
buvo susirinkę tik tam, kad palai
dotų kiek anksčiau amerikiečių su
galvotą Bermudos konferenciją ir 
tuo sušvelnintų Malenkovo ir Mo
lotovų pyktį. Toje blankioje ir ne
reikšmingoje konferencijoje Vaka
rai nutarė pasiūlyti Sovietų Rusi
jai Keturių Didžiųjų susitikimą 
ir tiesiogines derybas dėl pasaulio 
ramybės. Dar nėra žinių, ar Krem
lius šį naują Vakarų prašymą pri
ims.

M u n d u s .

KOMUNIKATAS
ELTA. — 1953 m. 18-24 d.d. 

Lietuvos laisvinimą liečiančiais 
klausimais įvyko. eilinis pasitari
mas tarp Diplomatics šefo S. Lo
zoraičio ir VLIKo Pirmininko M. 
Krupavičiaus, dalyvaujant Vykdo
mosios Tarybos Pirmininkui K. 
žalkauskui ir Lietuvos M misteriui 
prie švento Sosto S. Girdvainiui.

Šio pasitarimo metu buvo taria
mi šie klausimai:

1
Ryšium su Sovietų vykdomu ma

nevru, siekiančiu užmigdyti pasau
lio budrumą, taip pat ir su numa
toma Bermudų ir eventualia Ketu
rių Konferencijomis buvo nusista
tyta, kurių žygių turi imtis Lietu
vos laisvinimo veiksniai Nepri
klausomos Lietuvos atstatymo by
loje.

2
Buvo apsvarstytas su Min. Lo

zoraičiu VLIKo paruoštas ir Bal
tų Tarybos priimtas, skiriamas 
JTO priklausančioms ir kitoms val
stybėms Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos laisvinimo reikalu memoran
dumas.

3
Iš diplamatų ir VLIKo atstovų 

buvo sudaryta komisija paruošti 
medžiagai, reikalingai ginant Lie
tuvos Nepriklausomybės bylą. Su
tarta, kad Min.S. Lozoraitis atei
nančio mėnesio bėgyje sušaukia tos 
komisijos pirmąjį posėdj.

4
Nustatyta, kad būtų pageidau

jama sušaukti lietuvių politinę 
konferenciją Jungtinėse Valstybėse 
š. m. lapkričio mėnesį, ir aptarta 
jos apimtis bei uždaviniai.

5.
Buvo aptarti ir kiti LDŠ ir VLI

Ko bendradarbiavimo klausimai.
Visais tais klausimais buvo pa

siektas susitarimas.
6.

Dėl numatomų neoficialių atsto
vų prie vyriausybių, kur nėra Lie
tuvos diplomtinių atstovybių, sky
rimo pasireiškė nuomonių skirtu
mų. Tuo tarpu, kai Min. Lozoraitis 
laikosi nusistatymo, kad tokių ne
oficialių atstovų skyrimas priklau
so išimtinai jam, VLIKo ir VT 
Pirmininkai mano, kad tokių ats
tovų skyrimas, remiantis II Reut- 
lingeno susitarimu dėl LDŠ irVLI- 
Ko bendradarbiavimo užsienio po
litikos srityje, turi būti daromas 
LDŠ ir VLIKo Pirmininkui susi
tarus. šis klausimas bus praneš
tas VLIKui ir diplomatams.

7.
Sekantis VLIKo Pirmininko ir 

LDŠ pasitarimas numatomas š. m. 
liepos mėnesį.

NAUJOS APGAULES 
POLITIKA LIETUVOJE
Britų telegramų agentūra Reute- 

ris, vokiečių telegramų agentūra 
DPA ir kt. spaudos agentūros bir
želio 18 d. paskelbė žinią apie nau
jus įvykius Lietuvoje. Pagal Mas
kvos radijo pranešimus, buvo nu
rodyta, kad Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetas padarė 
priekaištų ministerių tarybai dėl 
“rinito apsileidimo ir klaidų”. Kom. 
partijos vadovybė “nukrypusi nuo 
lenininės-stalinininės politikos”, 
“nepritraukusi į partijos vadovybę 
lietuvių tautinių grupių” jai taip 
pat tenką atstkingumaa už nepasi- 
ekimą reikalaujamų rezultatų 
konsoliduojant kolektyvinį ūkinin
kavimą. Už padarytąsias klaidas 
kaltė suversta tiek pačiai partijai, 
tiek LTSR kom. vyriausybei.

Paskelbus minimąjį pranešimą, 
VLIKo Vykd. Informacijos Tarny
ba žymiausioms spaudos agentū
roms, laikraščiams ir radijams iš
siuntinėjo tuo reikalu savo komen
tarus, kuriuose pažymima, jog So
vietų politikoje okupuotoje Lietu
voje galima laukti “naujo kurso”, 
būtent — bus stengiamasi pritrau
kti i vadovybę naujų asmenų. To
kiu noru pritraukti i vyriausybę 
“tautinius elementus” siekiama pa
laužti lietuvių tautos pasipriešini
mą. Tačiau tai nėra, kaip mano 
Londono sluogsniai, nukrypimas 
nuo aštrios Stalino politikos, tai
komos mažumoms.

Informacinės Tarybos paskelb
tąjį pranešimą su komentarais iš
tisai atsispausdino įžymus šveica
rų dienraštis “Neue.Zuericher Zei- 
tung” abiejose laidose, o svarbiau-

IŠKILMĖS VAŠINGTONE
Prie Lietuvos ir lietuvių vardo 

išgarsinimo tarp amerikiečių daug 
prisidėjo Am. Lietuvių Taut. Są
jungos suruoštas lietuvių sąskrydis 
Vašingtone. Gausiai susirinkę JAV 
senatoriai, kongreso nariai, žymūs 
visuomenės veikėjai ir spaudos 
žmonės buvo per ta proga suruoš
tą karaliaus Mindaugo vainikavi
mo 700 m. sukakties minėjimą su
pažindinti su garbinga Lietuvos 
valstybės praeitimi, meno ir kultū
ros laimėjimais. Meno parodai va
dovavo dail. K. Jonynas, o Čiurlio
nio ansamblis, diriguojamas A. Mi
kulskio, suruošė puikų koncertą, 
atskleidusį lietuviškosios dainos ir 
taut, muzikos grožį. Lietuvių spau
da šias iškilmes vadina istorinėmis. 
“Dar Kolumbas, Amerikos atradė
jas, nebuvo gimęs, o karaliaus Min
daugo kardas jau žvangėjo Euro
poje”, — pareiškė sąskrydžiui A. 
Olis. Sąskrydžio ir iškilmių garbės 
pirmininkas buvo viceprezid. Nix- 
onas. Ats. gen. Wedemeyeris pasa
kė gražią sveikinimo kalbą, kuria 
pasidžiaugė Amerikos lietuvių rei
kšmingu įnašu į JAV gyvenimą. 
Paskum labai griežtai pasisakė 
prieš komunizmo pavojų, kurį pa
žymėjo esant žymiai didesnį už bu
vusią nacių grėsmę. Komunistai 
prarijo taip pat Lietuvą su jos ne
dideliais, bet nemažiau garbingais 
kaimynais — Latvija ir Estija. 
Dabartinė JAV vyriausybė su pre- 
zid. Eisenhoweriu stengiasi padrą
sinti visas pavergtąsias tautas. 
Svarbu, kad laisvės žodis pasiektų 
visus. Perdavęs amerikiečių vardu 
sveikinimus lietuviams, užtikrino, 
kad amerikiečiai visuomet rems jų 
kovą dėl laisvės. “Amerikiečiai ti
kisi ir meldžiasi, kad lietuviai, kaip 
ir kt. pavergtosios tautos už gelež. 

sias ištraukas ir kt. spaudos orga
nai. Vokiečių “Bremer Nachrich- 
ten” ir “Die Heimat am Mittag” 
paskutinius pakeitimus Lietuvoje 
įvertino kaip “nosį bolševikinei 
Lietuvos ministerių tarybai”. Ess- 
eno “Die Welt” rašo, kad Lietuvos 
komunistai gavo viešai “apgailėti” 
savo padarytąsias klaidas. Tai esą 
jau padaryta ir tebedaroma toliau.

Amerikiečių <‘New York Times” 
pažymi, kad Maskvos įsakymu Pa
baltijo valstybėse vedami drastiški 
valymai tarp komunistų partijos 
vadų ir komunistinių vyriausybių, 
šį kartą jie ypač paliečia Lietuvos 
komunistus. Iš viso apie Pabaltijo 
valstybes nuo 1940 m. nedaug te
buvo girdėti, išskyrus gaunamas 
žinias per tremtinius baltus, kurie 
kovoja dėl savo kraštų išlaisvini
mo Vakaruose, pažymi “N.Y.T.”

Apie valymus Lietuvoje paskel
bė taip pat pracūzų telegramų ag
entūra AFP, “Paris Presse”, “Le 
Monde” ir kiti. “France-Soir” bir
želio 24 d. numeryje deda žinią, 
paimtą iš okupantų organo “Sovie- 
tska Litva”, kurioje pranešama, 
kad minimieji pakeitimai ypač pa
lietė komunistų partijos centro ko
mitetą, įvairias profesines sąjun
gas, be to, pramonės, susisiekimo, 
propagandos, žemės ūkio tarnybas 
ir mokslų žinybą. “Le Monde” bir
želio 24 d. numeryje praneša, kad 
į centro komiteto biurą įjungti 4 
nauji pareigūnai. Galimas dalykas, 
kad ateityje bus remiamasi ne tiek 
“importuotais” komunistų veikėj
ais, kiek išaugintaisiais vietoje. 
Partijos centro skyriams vadovau
ti paskirti 9 nauji žmonės.

uždangos, pergale vainikuotų savo 
nuolatinę kovą dėl laisvės”, baigė 
savo sveikinimo kalbą didelis lietu
vių bičiulis ats. gen. A. C. Wede
meyeris.

Gražų sveikinimo žodį per gen. 
Wedemeyerį sąskrydžio dalyviams 
atsiuntė taip pat prezid. Eisenho
weris, pasidžiaugdamas garsia Lie
tuvos valstybės praeitimi ir vertin
gais muzikos ir dailės kūriniais, 
kuriais ligi šiol taip ryškiai atsi
spindi lietuvių tautos dvasia.

Sąskrydžio dalyviai iškilmingai 
padėjo vainiką prie Nežinomojo 
Kario kapo ir pagerbė kritusius 
dėl Lietuvos laisvės amerikiečius 
karius. Amerikiečių spauda ta pro
ga daug rašė apie Lietuvą.—ELTA

ELTOS KRONIKA
# Vyriausiasis Lietuvos Išlais

vinimo Komitetas pasiuntė Berlyno 
burmistrui prof. Reuteriui telegra
mą, kuria VLIKo vardu reiškiama 
giliausia užuojauta, dėl kritusių be
kovojant su bolševizmu berlynie
čių mirties. Telegramoje pažymi
ma, kad lietuviai gerai supranta, 
ką reiškia tokios aukos, ir pareiš
kia savo solidarumą kovoje su rau
donuoju siaubu.

Telegramą paskelbė vokiečių 
SWRF, Berlyno radijas ir visa ei
lė vokiečių laikraščių.
• Birželio 16 d. VLIKo pirmi

ninkas M. Krupavičius ir Vykd. 
Tarybos pirmininkas K. Žalkau- 
skas išvyko į Romą pasitarti su 
min. St. Lozoraičiu. Be kita ko, 
ten norima išsiaiškinti, kokių žy
gių turėtų imtis diplomatai, ką 
turėtų atlikti VLIKas ir ką mūsų 
visuomenė, kad būtų pasidalinta

AUSTRALIJOS LIE
TUVIAMS

Lietuvių bendruomenė Vokieti
joje gauna iš Australijos lietuvių 
visokiais keliais paramos tiek Va
sario 16 Gimnazijai, tiek suvar- 
gusiems šio krašto lietuviams.

Vokietijos Krašto Valdyba, ats
tovaudama visai lietuvių bendruo
menei Vokietijoje, jaučia savo ma
lonią pareigą savo ir visų Vokie
tijoje tebevargstančių lietuvių var
du pareikšti Australijos lietuviams 
nuoširdžiausią padėką už suteiktą 
ir teikiamą pagalbą. Kiekviena 
siunta ir kiekviena pinigų suma 
reiškia didelę pagalbą ne tik ją 
gaunantiems, bet ir visai lietuvių 
bendruomenei.

Vokietijos Krašto Valdyba kvie
čia Australijos lietuvius toliau tei
kti savo pagalbą lietuvių bendruo
menei tolimoje Vokietijos šalyje, 
padėti jos vargstantiems mūsų 
tautiečiams, ligoniams, senukams 
ir vaikučiams.

Prašydami materialinės para
mos, mes gerai žinome, kad Aus
tralijos lietuviams teks šalia dos
numo ir materialinių gėrybių pa
aukoti aukų rinkimo vajui ir savo 
laiką bei jėgas.

Be senelių, paliegėlių ir ligo
nių šalpos, Vokietijos Krašto Val
dybai ir jos bendruomenei tenka 
prašyti pagalbos ir didžiam mū
sų tremties žygiui — Gimnazijos 
namams įgyti.

Aukos Gimnazijos Namams yra 
aukos ne tik lietuvybės išlaikymui, 
savojo mokslo židinio rėmimui, bet 
drauge pagalba lietuvių tremtinių 
vaikučiams, šiuose Namuose duo
sime jiems pastogę, juos maitin
sime, globosime ir vesime į švie
sesnę ateitį.

Kiekviena Australijos lietuvių 
auka yra ne tik materialinė pagal
ba, bet ir stipri moralinė parama 
bei paguoda. Tai yra vieningumo, 
susiklausimo ženklas. Kiekviena 
iš Australijos gaunamoji siunta, 
kiekviena auka, rodo mums, kad 
nesame savųjų tautiečių užmiršti.

Pasitikėdami nenuilstama tautie
čių pagalba, jų patriotiškumu ir 
jų žmogiškąja užuojauta, dirbame 
toliau mūsų tautiečių labui ir vi
sų lietuvių pagalba tikimės atsiek
ti užsibrėžtus tikslus, išlaikyti lie
tuvius kūnu ir dvasia gyvus savo 
tautai.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
VOKIETIJOS KRAŠTO VAL

DYBA.
Hannover, 1953 m. liepos 2 d.

uždaviniais ir pats darbas, koordi
nuotas.
• VLIKo pirmininkas M. Kru

pavičius JAV atstovų rūmų nariui 
Ch. Kerstenui pasiuntė telegramą, 
kuria Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto vardu reiškia pa
dėką už jo pastangas padėti paver
gtoms tautoms, o ypač pasiūlius 
JAV parlamentui priimti pabaltie- 
čių reikalu rezoliuciją, kuria būtų 
laisvajam pasauliui atskleisti ko
munistų kėslai ir pastangos jį už
grobti.

S Hannoveryje birželio 27-28 d. 
buvo sušauktas Europos Lietuvių 
Bendruomenių atstovų suvažiavi
mas. Iš mūsų veiksnių jame daly
vavo URT valdytojas Dr. P. Kar
velis ir VLIKo narys J. Jaks-Ty- 
ris. Suvažiavimas išklausė mūsų 
veiksnių ir atskirų kraštų bendruo
menių pranešimų apie jų veiklą, 
taip pat priėmė visą eilę reikšmin
gų nutarimų.
• Lietuvos konsulas Kolumbi

joje yra dr. St. Sirutis. Konsulato 
adresas: Carrera 6 N. 14-82, Apar- 
tado Aereo N. 42-33, Bogota, Co
lombia, S. A.
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SUKILIMAS LIETUVOJ^
Bendruomenės gyvenimas yra 

lyg didžiulis mechanizmas, kur 
kiekvienas sveikas normalus žmo
gus suka kurį nors ratelį. Pagal 
dirbamą darbą, pagal turimą dva
sinį ir medžiaginį turtą bei gau
namą uždarbį ar atlyginimą, pa
gal sugebėjimą ir žmogaus įtaką 
visuomenėje vertinamas žmogus, 
priskiriama jam tam tikra socia
linė pozicija, skaitomas jis prik
lausąs aukštesnei ar žemesnei so
cialinei klasei. Ir taip mes beveik 
kiekviename krašte sutinkam au
kščiausiąją, aukštąją ir vidurinę, 
žemesniąją, žemąją ir žemiausią- 
ją visuomenės klasę.

Rusijos komunizmas giriasi pa
naikinęs klasių nelygybę, bet tik
rovė vis dėlto kita. Ir ten yra įta
kų skirtumas, yra valdančiųjų ir 
valdomųjų, yra direktorių ir ve
dėjų, yra profesorių bei mokslinin
kų, menininkų, mokytojų, įvairiau
sių laipsnių karininkų, o greta jų 
kareivių, amatininkų, kvalifikuo
tų ir nekvalifikuotų darbininkų, 
beteisių vergų priverčiamųjų dar
bų stovyklose, kalinių, o taip pat 
ir valkatų, žymiųjų vadų vaikai 
yra vis dėlto ir dėl tėvų kitoje so
cialinėje padėtyje, negu vaikai pap-' 
rasto darbininko ar kolchozininko. 
Tai tiesa, kad asmeninis sugebė
jimas vaidina čia didžiausią vaid
menį. Tačau, šių dienų STBS as
meninis sugebėjimas dažniausiai 
nieko bendro neturi su morali
niais dėsniais, intelektu ar sąžine. 
Čia formuojamas naujas sąžinės 
turinys, gi kelias atdaras beato
dairiškam opurtunizmui ir fana
tizmui.

Sustodami ties Vakarais, mato
me kitą vaizdą. Anglija yra vie
nintelė iš pažangiųjų kraštų, kur 
dar vis tebeturi reikšmės kilmin
gas gimimas. Bet kasdien ir ten 
tas nyksta. Iš kitos pusės jau nuo 
seno angluose kilmingumas buvo 
surištas su paveldimu turtu. Lordo 
titulas tepaveldimas tik su pilim 
ir žeme. Australijoj kilmingas gi
mimas, galima sakyti, neturi jokios 
reikšmės. Bet ča sutinkam kitą 
momentą: reikšminga yra būti 
“British born”, tada daug lengviau 
pakopti socialiniais laiptais pako
pa aukščiau, ypač aukštesnėse po
zicijose. Didelį vaidmenį čia vai
dina masonai, kurie savo nariams 
daug padeda karjeroje ir biznyje. 
Pagrindinį vaidmenį, tačiau, čia 
vaidina turimas turtas, vieta ir 
gaunamas atlyginimas, turimas na
mas ir automobilis. Pas mus rašy
tojas ar Žurnalistas, nors ir netur
tingas, naudojosi dideliu respek- 
tu. Čia to nėra. Paprastas univer
siteto profesorius (be garso) yra 
ne kiek didesnėje pagarboje, kaip 
krautuvės savininkas ar darbų ve

Dažnuose Mūsų Pastogės nume
riuose gvildenamos tautinių šeimų 
kūrimo problemos, šviesos Sąm- 
būris net forumą tuo klausimu 
buvo sušaukęs. Vadinasi, reikalas 
svarbus ir aiškus. O taip pat ir 
aktualus. Miestelėnai, turėdami 
prieš akis šimtus įvairiausių tau
tybių Mildos dukterų, yra kiek 
laimingesni. Kur kas blogiau yra 
viengungiams “bušmenams”.

Būrelis susipratusių tautiečių, 
šimtais mylių atsiskyrę nuo civili
zuotų žmonių, iš nuobodumo susi
mokėję visus tautiečiams privalo
mus mokesčius, nutarė sukurti 
lietuviškos šeimos židinius.

— Kas mes? Kokie nusikaltė
liai, ar ką? — šnekėjo tūlas jau
nuolis. — Žaliukų jau pilnos ki
šenės, o metai bėga... Jaunyn tai 
tikrai neinu, o dar vėliau ir net 
jokia senutė nebesutiks už manęs 
eiti. Važiuoju tautinės šeimos kur
ti.

To jaunuolio paveikti, dar trys 
draugai leidosi kartu į tolimą did
miestį praleisti atostogų ir pajieš- 
koti laimės. Likusieji gi liko su 
nekantrumu laukti anų sugrįžtant,; 
jei jau ne su žmonomis, tai bent 
su sužadėtinėm tautietėm.

Atostogos prabėgo. Sugrįžo visi 
keturi ženikliai. Pirmąjį vakarą 
susėdę ir kitus pasivadinę prie 
stikliuko kaduginės, papasakojo 
•savo atliktus žmongaudybos žy
gius.

dėjas.
Australijoj sutinkame aukščiau

sioj pazicijoj gubernatorius, aukš
tuosius teisėjus, turtuolius, fede- 
ralinius ministerius, didžiųjų mies
tų vyskupus ir burmistrus, aukš
tuosius laivyno, oro laivyno ir sau
sumos kariuomenės vadus, išgar
sėjusius mokslininkus, profesorius 
ir menininkus. Gi žemajai klasei 
priskirtini nekvalifikuoti darbinin
kai ir profesiniai kariai, žemiau- 
siajai klasei skirtini parkuose nak
voju valkatos, juodieji aborigines, 
ligoninių bepročiai ir kaliniai. 
Australijai būdinga, lygiai kaip 
JAV, kad čia jokios didesnės rei
kšmės neturi žemesnieji karinin
kai. Policininkas čia yra respektuo
jamas asmuo, nors ir nemėgia
mas. Nesinaudoja didesniu respek- 
tu mokytojas, ypač pradinės mo
kyklos. Paprastas eilinis kunigas 
neturi tbs socialinės padėties, ku
ria jis naudojosi Lietuvoje. Ypa
tingai išaukštintas šiame krašte 
yra teisėjas. Tai perimta iš Ang
lijos. Savotišką vietą čia užima 
“jokey” ir “bookmaker”. Pirmasis 
prilygsta mūsų teatro ar operos 
artistui, gi “bookmaker” mūsų 
vertelgai, t. y. viduriniosios kla
sės nariui. Profesinių sąjungų va
dai Čia naudojasi itin aukšta pozi
cija, prilygstančia ministerio ar 
garsaus profesoriaus. Skirtingą 
vietą nuo mūsų krašto čia turi dar
bų vedėjai (foreman), kurie pas 
mus niekuo nesiskyrė nuo darbi
ninko, taigi žemosios klasės nario. 
Čia jie būtinai priskirtini viduri
nei klasei, lygiai su vidutiniu pre
kybininku ar agentu. Paprastai jie 
yra tarnautojai, užtikrinti dėl sa
vo ateities. Subagentai skirtini že
mesniajai klasei. Iš prekybininkų 
žymią vietą užima viešbučių savi
ninkai, kurie pas mus buvo nė kiek 
aukščiau žemesniosios klasės. Mū
sų smuklininkas tik jau nebuvo 
respektuojama asmenybė. Profesi
nių žmonių kategorijoj pirmauja 
jau mūsų minėtas teisėjas, jį seka 
gydytojas, advokatas. Inžinierius 
čia neturi tos aukštos vietos, ku
ria jis naudojasi-Europoje. Ypa
tingai išaukštinta čia yra ligoni
nių vyresnioji sesuo “matron”. Ji 
prilygsta mūsiškam gydytojui—li
goninės vedėjui ar direktoriui.

Socialiniai skirtumai čia yra la
bai dideli, nepaisant kad viršinin
kas vardu vadinamas. Tas skirtu
mas net vaizdžiai pabrėžiamas. Ne 
vienas naujųjų emigrantų yra, 
turbūt, turėjęs nemalonumų dėl 
kaklaraiščio nenusiėmimo darbe. 
Raštininkai, nors dažniausiai men
kiau atlyginami, nebendrauja su 
darbininkais. Net miestuose gyve
nama pasiskirsčius kvartalais. Gy
venvietė gali būti priežastis nepa

P i - p a s .

SUNKIAI VARGSTA ŽMONGAUDŽIAl
(FELJETONO VIETOJE)

Vincelis, neblogas šnekutis ir 
mokėjęs šokti visus žiožiobakus, 
galėjęs tikrai pasitikėti savais 
laimėjimais, išdėstė:

— Vos pasiekęs didmiestį, pa
pirkau siaurutes kelnets, geltonas 
kojinaites ir, pasirišęs bodžiškai 
kaklaraištį, nuėjau į keturkampiš
kus šokius. Neradęs ten lietuviškų 
vidži, nukobrinau į 50/50 šokius. 
Ten sutikau Onutę, kuri visada 
mielai su manim šokdavo ir taip 
miela man visuomet būdavo. Puolu 
prie jos ir tempiu į vidurį salės. 
O ji man: “Girdi,, tu “buše” besė
dėdamas ir žiožiobaką pamiršai 
šokti, kas su tavim yra?” Suradęs 
nuošalesnę vietelę, jau buvau be
pradedąs rimtai dėstyti jai reikalą, 
kai ji, visa suspinduliavusi, paki
lo ir tarstelėjo man: “Na iki, ber
neli, atėjo ir tas gagris mano boi- 
frendas”. Taip ir nuplasnojo ma
no Onytė pas tokį tamsiaveidį su 
ūsiukais ir bekenbardarš. šimtinę 
kloju, kad ten nelietuvis buvo. Li
kęs vienas, dairausi po salę, žiū
riu — Irena. Taip, ta pati Irena/ 
kuri dėl manęs iš proto anksčiau 
kraustėsi. Buvau bepuoląs ją vi
duryj salės griebti, kai pastebė
jau, kad ji taip meiliai žiūrėjo į 
savo partnerio australo akis, jog 
tuoj įsitikinau, kad mano pastan
gos bus bergždžios. Taip, pa
galvojau, ji dabar dėl jo iš proto 
kraustosi. Mėginau dar kelias kal
binti, bet laimės neradau. Be kita 

tekti svečiu į aukštesnės klasės 
svetainę.

Mūsų tremtinių ambicija, žino
ma, privalo būti išsprukti iš že
miausios klasės, genesniesiems be
pavyks tik tada, jei atsivers kelias 
atgal į tėvynę. Pusamžiams su 
profesinėmis žiniomis daug padės 
geras anglų kalbos mokėjimas. Ne
pamirškime, kad patekus svetimon 
bendruomenėn, kyla du priešingi 
psichologiniai reiškiniai — žave
sys svetimu ir bodėjimasis sveti
mu. Nuo mūsų priklauso, kaip mes 
įstengsime veikti mus supančią 
svetimąją aplinką. Jaunimui yra 
kitas kelias. Norom nenorom juose 
vyksta supanašėjimo procesas. Są
moningosios lietuviškosios visuo
menės, o pirmiausia namų pareiga 
atsverti šią lietuviškumą stelbian
čią įtaką. Bet tai visai netrukdo 
siekti jaunimui aukštesnės socia
linės padėties. Sunku, žinoma, ir 
jaunimui sukurti žymesnį turtą. 
Bet yra kitas kelias — tai moks
las. Universitetas gali atidaryti 
duris į aukštąją klasę, gi amatai 
į pastovų savarankišką darbą ar 
vedėjo vietą, į geresnį atlygini
mą ir vidurinę socialinę klasę. Per
kant namą, reikia žiūrėti rajono 
ir kaimynų.

Visą amžių bendradarbiaujant 
su žemiausios klasės žmonėmis, 
pats maža kuo turtėji, neįgauni nei 
geresnio skonio, nei platesnio aki
račio, nei didesnių ambicijų. O tai 
reikalinga pasisekimui žemiškam 
gyvenime. Pagaliau, jei esam ma
tę ar žinom apie kitokį gyvenimą, 
mūsų niekinga socialinė, padėtis 
turės neigiamos įtakos dvasiai. 
Vergiškumo, neryžtingumo ir ne
pasitikėjimo savim visad surasim 
daugiau žemesnėse klasėse, negu 
aukštesnėse. Niekinga socialinė pa
dėtis dažnai griaus šeimyninę lai
mę, bus labai dažnai priežastim 
dvasinių negalavimų, kaip men- 
kavertystės komplekso pasekmė.

A. Zubras.
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ko, viena iš mano užkalbintųjų se
nųjų draugių pasisakė jau esanti 
už italo ištekėjusi. Taip ir grįžau 
vienas...

Andrius, jau vyresnio amžiaus, 
taip pradėjo savo pasakojimą:

— Tu, Vincai, be jokio plano 
gaudei mieste vėjus, o aš ir planą 
turėjau ir veik tikras buvau, bet 
ir tai nieko neišėjo. Seni mes pa
žįstami su Kazele buvom, ir jos 
vyrą, Dieve duok dangų, pažino
jau. Kai našle liko, ir kelionės me
tu padėjau. Vis laukiau, kada, di
desnį skatiką sudėjęs, galėsiu pa
siprašyti rankos. Taigi, nuvažiuo
ju, susirandu ją ir jau pradedu 
meilintis, o ji švelniai atstumia 
mane ir sako: “Ką darai, dar mano 
busimasis užeis”... Pasirodė, kad 
jei savaitę vėliau būčiau atvažia
vęs, tai tiesiai į vestuves būčiau 
pataikęs. Gera mergina buvo. Gai
la, kad svetimtaučiui atiteko. Bet 
ji užsispyrusi žemaitė, tai gal iš 
jo nors suvalkietį padarys.

— Nežinau, — pradėjo Petras, 
1 — ar aš taip nerimtai atrodžiau, 
ar nerimtai kalbinti pradėjau. Pir- 
šaussi net kelioms, net banko kny
gutę rodžiau. Viena nusišypsojo 
— nieko neatsakė, kita — paty
lėjo, truktelėjo pečiais, trečia — po 
velnių pasiuntė. Kitų ir neberadau. 
Kiek gi tų lietuvaičių iš viso yra, 
visas galėtum į vieną maišą suk
rauti. Liūdni reikalai...

Iki šiol tylėjęs Jonas, kartais

Partizaninis Lietuvos su
kilimas 1941 m., lemtingomis 
birželio mėnesio dienomis su
liepsnojus Vokietijos — Ru
sijos karui, ligšiol mūsų 
spaudos blankiai tik palai
dais vaizdais tepaminėtas, 
čia pradedame spausdinti 
vieno asmens, aktingai daly
vavusio sukilimo vadovybėje, 
įdomų ir išsamų šio svarbaus 
naujosios Lietuvos istorijai 
įvykio aprašymą. Autorius, 
dėl suprantamų priežasčių, 
savo pavardės nesutiko skelb
ti. — Red.

Birželis tai gražiausias metų 
mėnuo Lietuvoje. Bet birželis mū
sų kraštui Antrojo Pasaulinio Ka
ro metu yra suteikęs ir didžiai 
svarbios bet skaudžios prasmės. 
Birželyje įžygiavo rusų kariuome
nė Lietuvon, birželyje rusai bėgo 
iš Lietuvos, birželyje įžygiavo vo
kiečiai, birželio paskutinėmis die
nomis nelaukiamas ruso svečias 
vėl pasibeldė į Lietuvos duris. Tas 
pats birželis 1941 metais įrašė 
Lietuvos istorijon masinės depor
tacijos, sukilimo ir nepasiteisinu
sios, bet daug vilčių teikusios ne
priklausomybei atkurti datas.

1941 m. birželio 20 ir 21 dieno
mis oras dvelkė paraku. Platesnei 
visuomenei, gal, ir maža tebuvo 
žinoma apie vokiečių kariuomenės 
sukoncentravimą pasienin, bet in- 
tuityviškai visi jautė kažką artė
jant. Nerimas ir baiminimasis bu
vo nužymėjęs rusų karių ir lietu
vių komunistų veikėjų veidus. 22 
dienos rytą atsikėlusi Lietuva pa
matė padangę beskrodžiančiuš vo
kiečių lėktuvus, per sieną ritosi 
tankai. Rusų kariuomenė pakriko. 
Mūsų veidai nušvito, puoselėtos 
viltys pasitvirtino, naujoms vil
tims vartai atdari. Lietuvos mer
gaitės pasitiko karius iš Vakarų 
su gėlėmis ir nuklotais stalais. Gi 
saujelė lietuvių komunistų, rusų 

ir salioniniu liūtu vadinamas, ne
noromis pradėjo savo pasakojimą:

— Mano istorija, atrodo, bus 
liūdniausia. Ne savaitę, ir ne mė
nesį sukau dėl vienos merginos 
galvą. Daugiau kaip tikras buvau, 
kad turėsiu tautinę šeimą, bet vi
sai kitaip išėjo. Nuvažiuoju, nusi
perku bambonierką saldainių ir 
bonką prancžzišką, ir jau žūtbūt 
žadu susitarti. Pirmiausia pakal
bėjau su tėvais, su uošviu bonką 
išgėriau, o jos vis dar nematau, 
Laukiu. Girdžiu prie vartelių kaž
ką besišnekančius. Ir ateina, bet 
ne viena... Tai, va, liko ir bam- 
bonierka... Valgykit, vyrai, kur 
aš ją bedėsiu!

— Liūdni reikalai...
Reikia ir mums maišytis, jei 

savų merginų taip maža ir jei jos 
už svetimtaučių eina...

— Et, norėtųsi tautinės šeimos...
— O iš kur ją' paimsi...
— Eik anas peklon, ar jau ne

kaltam ir teks mirti,...
— Vyrai, per ilgai mes užsisė- 

dėjom buše...
— Sako, kituose kraštuose daug 

lietuvaičių yra. Amerikoje tai pa
čios ant kaklo vyrame puola...

Kai ant stalo jau buvo apsiver- 
tusios septynios kaduginės bonkos, 
išsiskirstė vyrai, vienoj nuomo
nės nesuradę.

Aš gi. nutariau likti senberniu. 
Vynas, smuikas ir vyras — juo 
senyn, juo geryn. 

šeimos ir šiaip jau kolaborantai 
dundėjo, kas kokią susisiekimo' 
priemonę pagaudamas, kas pėsčias, i 
Rytų link. Kaune, Ukmergės plen
te, sutikau tos rūšies koloną, be
žygiuojančią iš miesto. I mano 
šypsnį atsakė pilnu pagiežos 
žvilgsniu. Tuo metu paaiškėjo vi
su sąmoningumu, kad tarp liekan
čiųjų ir bėgančiųjų pasidarė giliau
sia praraja, ir tiem dviem pasau
liam niekad nebesusitikti.

Džiaugsmo, laisvės svaigulio ir 
naujų vilčių pagauti Lietuvos vy
rai gaivališkai ėmė burtis krūvon, 
pradžioje dar su mintim organizuo
tis krašto tvarkai palaikyti ir be 
globos liekančiam valstybiniam 
turtui apsaugoti. Bet čia pat jau 
radosi ginklai, kūrėsi partizanų 
vienetai. Tautinė savigarba dikta
vo Lietuvos vyrams kraštą per
imti savo žinion dar prieš vokie
čiui ateinant. Jei kaikur ir yra 
prasiveržęs kerštas vietiniams ko
munistams ir okupanto kolaboran
tams, tai jis jokiu būdu nebuvo to 
meto partizanų pagrindinis aksti
nas. Bent jau organizaciniai par
tizaninio veikimo branduoliai nei 
pasingojo pasipriešinimo okupaci
jos metu, nei akcijos metu nesvars
tė ir neplanavo gaivališko keršto 
momento. Jei kur nors tokių reiš
kinių yra įvykę, už juos partizani
nei veiklai vadovavę veiksniai ne
gali būti kaltinami. Atsakomybė 
krenta paskiriems vietiniams par
tizanų vadams bei daliniams. To
kio įsakymo bei paraginimo jie iš 
niekur nebuvo gavę. Kaune vado
vybės štaban partizanai yra atvedę 
kelis suimtuosius, kaltindami ko
munistiniu jų nusistatymu. Tie 
partizanai drauge su jų suimtai
siais buvo uždaryti daboklėm Kerš
to momentas, tiesa, yra supranta
mas : vos tik savaitė buvo praėjusi 
nuo masinio okupantų vykdyto 
arešto ir trėmimo. Karas rusus už
klupo, kai paskutinieji tremtinių 
traukiniai dar tebebuvo Vilniuje.

Samprotavimai
Liepas 12 d. Sydnėjaus miesto 

rotušėje vienų iškilmių metu labai 
nepalankiai Europos ateivių at
žvilgiu prabilo tūlas A. D. G. Dow
ner, Grand Master of the Loyal 
Orange Institution. Jis nusiskun
dė, kad ne britų tautybės ateiviai 
skaičium viršyja britus ir pabrėžė, 
kad Australijos vyriausybės poli
tikos dėka Romos katalikai užplū
sta kraštą. Toliau Mr. A. D. G. 
Downer be kita ko taip nušnekė
jo: “Argi federalinė vyriausybė 
teiks savo palaiminimą besistei
giančioms mūsų tarpe svetimša
lių bendruomenėms”. Mr. A. D.
G. Downer be to pareiškė savo
jaudinimąsi kitų tautybių klubais, 
svetima kalba australiškuose laik
raščiuose, o taip kinoteatruose bei 
radijo bangomis. Priešingai oficia
lių įstaigų pateiktiems prieš pus
metį duomenims, Mr. A. D. G. 
Downer pabrėžė nieku neparemtą 
savo nuomonę, kad užsieniečių 
tarpe yra labai paplitę nusikalti
mai.

Į šį nedraugingą ateivių atžvil
giu Mr. A. D. G. Downerio adre
są kitą dieną reagavo einąs imi
gracijos ministerio pareigas Ho
ward Beale, pareikšdamas, kad 
nebuvo reikalo imtis tiesioginės 
akcijos dėl sulaikymo tautinių vie
netų formavimosi ateivių tarpe. 
“Tačiau padėtis yra rūpestingai 
stebima”, — pridūrė einąs imigra
cijas ministerio pareigas Mr. Ho
ward Beale.

Pono Downerio samprotavimams 
nereikėtų suteikti didesnės reikš
mės. Tai neatsakingo asmens nie
ku nepagrįstos mintys. Gyvename 
tipingame demokratiškame kraš
te, kur laisvai nušnekama ir nura
šoma, kaip kieno išmanoma. Ta 
proga tik prisiminkime prieš porą 
savaičių Sydnėjaus “Heralde” pa
sirodžiusius kai kurių australų 
laiškus, kuriuose jie piktinosi baž
nyčių varpų skambėjimu, laikyda
mi tai kenksminga ramybės drum
stimo priemone. Tuo tarpu kitas 
australas pastariesiems taip at
sakė: “ Europoje yra senas prie
žodis: Kas negali pakęsti varpų 
skambėjimo, tasai turi juodą są
žinę”. Po tokio atsakymo varpų 
romantikos priešininkai nusira
mino. - "

J. ž—kas.

■ ‘ ' V.!-'’- ■
Tačiau sušaudymas net ir kaltųjų 
be teismo netinka kultūringai tau- 

i tai. Taip tik galėjo įvykti dėl to, 
kad kaikur į partizanų eiles ir va
dovybę prasiskverbė elementas be 
gilesnio atsakomybės pajautimo, o 
kartais ir su kriminalistiniais pa
linkimais.

Taip pat žydų šaudymas ar jų į 
getus uždarinėjimas negali būti 
priskiriamas to meto partizanams. 
Partizanų veikla baigėsi birželio 
30 d., kai pačios partizanų Vieti
nės Apsaugos štabo prašomas, 
Kaune įsikūrusios II-os armijos 
komendantūros feldkomendantas 
gen. Pohl per radiją įsakė lietu
viams partizanams ginklus per
duoti Kauno lietuvių komendantū
rai. Kitų Lietuvos vietų, kiek da
bar prisimenu, šis įsakymas nelie
tė, nes padėtis kiekvienoje vietoje 
buvo skirtinga. Vokiečių kariniams 
daliniams užėjus, provincijos par
tizaniniai daliniai bendradarbiavo 
su jais arba perėjo visiškon jų 
kontrolėn. Partizanų Vietinės Ap
saugos štabo vadovybė, įvykiams 
plėtojantis jiems nenumatyta 
kryptimi, savo veiklos pabaigą 
nutarė atžymėti viešu aktu. Kaune 
veikusių partizanų dalinių vadai 
birželio 30 d. buvo sukviesti “Žai
bo” B-vės salėn, kur jiems buvo 
paaiškinta padėtis.

(Bus daugiau)

SPRAGOS
Pavartę savus ar užjūrio lietu

viškus laikraščius, apačiai užtik
sime mūsų kultūrininkų didelius, 
ir net labai didelius, graudenimus: 
palikime ir atidėkime į šalį skal
dančias apraiškas, jieškokime jun- 
kiančių veiksnių ir t.t.

Sustokime truputį prie savos 
bendruomenės Australijoje. įsi
žiūrėkime į įvairių lietuviškų or
ganizacijų veiklą, ir pamatysime, 
kad vienos jų yra labai gyvos ir 
vešlios, kitos — ar jos būtų pas
kiri lietuviški vienetai ar instituci
jos — daugiau neturi nieko, kaip 
vien tik savo planus popieriuje, 
įsivaizduojamą veikimą ar besidan- 
gstymą praeitųjų metų veiklos 
nuotrupomis.

Pozityvus! organizacijų darbas 
kartas nuo karto susilaukia dides
nės ar mažesnės visuomenės para
mos: į jas įliejama šviežio krau
jo, įnešama naujos minties, jei 
lietuviškoji visuomenė pastebi, kad 
tai ar kitai organizacijai be savų 
specifinių reikalų rūpi ir kultūri
nė veikla, susijusi su bendraisiais 
lietuviškais interesais tremtyje, 
bet ne partinės užmačios.

Neperseniai teko girdėti, kad 
keletas tautiečių', priklausiančių 
vienai organizacijai, karštai kal
bėjo:

— Partinėj kovoj draugų nėra. 
Hitleris ir kiti savo draugus net 
sunaikino...

Anie perkarštai kalbėjo ir nukal
bėjo, perplaČiai įsisiūbavo, lygin
dami savo menką ratelį su didžią
ją arena. Bet jie iš dalies ir tei
sūs buvo.Juk ne vienam mūsų tau
tiečiui tai tik ir terūpi, kaip pra
simušti į pačias viršūnes.

Perdidelis sirgimas valdymo ar 
įsakinėjimo manija metasi į akis, 
pav., kai nugirstama:

— Nežinau, kas su manim ir at
sitiktų, jei aš neturėčiau posėd
žių ir pasitarimų...

Toksai perdidelis nugąstavimas 
ar įtaigavimas, kad tūlas veikėjas 
yra neišvengiamas ir nepakeičia
mas vienoj ar kitoj veikloj, dauge
lį tautiečių atbaido nuo bendrojo 
darbo ir organizaciniame darbe at
siranda nedarnumų.

Stebint bendruomeninį gyveni
mą, matosi jo teigiamos pusės. 
Perdaug nenusimename, kai koks 
krislelis ar šapelis jame ir paplau- 
kioja. Tokie daiktai dažnai pro mus 
ir tylomis praplaukia, o mes tesu- 
muojam: kur jų ir nepasitaiko. 
Tik didesniam krislui ar šapui pa
sirodžius, mes susigriebiam, kad 
mūsų darbas neliktų sudrumstas.

Skaitome Melbourne Apylinkės 
Valdybos išleistą liepos 1 dienos 
Mūsų Pastogę, skaitome pakiliai: 
lietuviškų organizacijų tik viename 
Melbourne išvardintas visas miš
kas. Bet deja... Yra ir “pamirš
tų”, o popieriuje būtų užtekę vie
tos, ir visi būtų likę patenkinti ir 
besidžiaugiu, kad einame vienybės 
keliu.

J. Rimas.
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Negaifeštilngas likimas išplėšė 

mus iš gimtosios žemės sodybų, 
kur kiekviena žemės pėda yra ap- 
lieta lietuvio krauju, nuplauta aša
romis.

Tas pats likimas blaško mus po 
platųjį pasaulį it rudenio vėjas nu
džiūvusius klevo lapus. Atskirti 
nuo tautos kamieno, mes niekur ne
galime lengviau atsidusti; nuo il
gos kelionės bei sunkių darbų pa
ilsėti, nes širdyje rusena ugnis, 
Gedimino Kalne prabočių užkurta, 
mūsų savanorių krauju atpirkta 
— mūsų brangios Tėvynės Lietu
vos meilė.

Su skausmu pergyvename kiek
vieną tėvynės žalojimą ir kiek mū
sų jėgos leidžia reaguojame į jai 
padarytas bei daromas skriaudas.

Kad mūsų kova būtų efektyvi 
ir nenuilstama, kovotojų eiles turi 
nuolatos papildyti jauni ir tai ko
vai parengti tautos nariai. Tėvynė, 
kurioje skubotai vykdomas biologi
nis bei kultūrinis genocidas, kur 
užgniaužiamas bet koks, kad ir 
nekaltas patriotinis pasireiškimas, 
mums kovotojų nepapildys. Juos 
turime gimdyti, auginti ir formuoti 
mes patys.

Jeigu jau 1951 m. pavergtoje 
Lietuvoje buvo 40.000 lietuvių kom
jaunuolių ir 180.000 pionierių, jei
gu tais pačiais metais tėvynėje iš 
1646 dvasininkų buvo tik 91, o iš 
1202 bažnyčių neperijodiškai vei
kė tik 287, tai galima suprasti, 
kad ne tik kovai dabar, bet atva
duotai tėvynei kiekvienas jos sū
nus ar dukra bus ypatingai bran
gūs.

Sunkiai uždirbtą svarą dėdami 
prie svaro, grindžiame savo vai
kams lygesnį kelią į lengvesnę atei
ti. Mes nenorėtume, kad jie, taip 
kaip jų tėvai, smilktų fabrikų suo
džiuose, arba jų rankos būtų su
grubę nuo kastuvo. Mes tikimės, 
kad iš jų bus daktarų, inžinierių, 
politikų ir t.t. Dažnai, deja, pa
mirštame, kad jie taip pat turi iš
siauklėti kaip susipratę lietuviai 
ir parengti savos tautos vaduoto
jai.

Žmogui formuojantis, į jo nuo
taikas veikia daug ir įvairių aplin
kos faktorių, bet vienas iš svarbių
jų yra nuolatinis buvojimas savo
je bendruomenėje, įsijungimas į jos 
siekimus. Tam reikalinga sava pas
togė.

Mes matome, kad mūsų bendruo
menės veikloje jaunimas yra la
bai retas svečias. Jam svetimi ir 
nesuprantami mūsų susirinkimų

partiniai ginčai. Jam neaišku, kaip 
mes galime Lietuvą valdyti, dalin
tis valdžios portfeliais kepinami 
Australijos saulės, partinė ideolo
gija jam atrodo kaip XVIII šimt
mečio tragikomedija.

Mūsų priaugančios kartos sufor
mavimui lietuviškoje dvasioje rei
kalingas lietuviškas ir savas liz
das, reikalinga sava tvirtovė, ku
rioje nuolat budėtų pasiruošę ir 
energingi jauni lietuvos gynėjai.

Ta tvirtovė reikalinga neatidė
liojamai tuojau, nes po keliolikos 
metų ji gali būti “tvirtovė” be ka
rių.

Broli lietuvi, sese lietuve, Tu 
neabejoji, kad Geelongui yra rei
kalingi nuosavi lietuvių namai. Tu 
taip pat supranti, kad jie bus rei
kalingi ir tuomet kai atsiras gali
mybė grįsti į Nepriklausomą Lie
tuvą: tai bus atsparos punktas da
lelei pasilikusiųjų, kurie, irgi bus 
mūsų tautos vaikai.

Ir jeigu, iki šiam laikui, Tu ne- 
pasirįžai tai įvykdyti, tai Tave su
laikė Tavo įgimtas lietuviškas lė
tumas, arba Tu buvai užsiėmęs da
lykais, kurie buvo fiziškai Tau pa
čiam svarbūs ir neatidėliojami.

Praėjo daug laiko, nuo mūsų at
siradimo šiame krašte ir dauguma 
atstūmė degančius savo darbus ir 
vargus į pastovesnę buitį. Atėjo 
laikas imtis konkretaus darbo— 
mūsų lietuviškų namų Geelonge 
realizavimo.

Mums aišku, kad bendram rei
kalui ir pritarimas turi būti dau
gumos: nei trys, nei dešimts nors 
ir su geriausiomis idėjomis jų ne
pajėgs realizuoti.

ALB Geelongo Apylinkės Val
dyba imasi iniciatyvos judinti Lie
tuvių Namų statybos klausimą iš 
vietos.

Apylinkės Valdybos vardu aš 
prašau bendruomenės narių akty
vios paramos organizaciniam dar
bui atlikti.
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba 

yra išdirbusi tam reikalui klausi
mų lapą. Klausimų lapas bus įtei
ktas kiekvienam Geelongo lietuviui 
ir valdyba tikisi, kad lietuviai są
žiningai jį užpildys ir grąžins Val
dybai, o tai jau ir bus pirmas visų 
kooperavimas mūsų tikslui siekti.

Baigdamas šį savo atsišaukimą, 
aš neabejoju Geelongo Apylinkės 
lietuvių nuoširdumu ir parama.

J. Pelenauskas,
ALB GEELONGO APYLINKES 

PIRMININKAS.

THEY LOOK THE OTHER WAY
United States newspapers have 

editorially deplored the Soviet 
rejection of the invitation to meet 
again with British, French and 
U.S. deputies in an effort to agree 
on a treaty for Austria.

The Philadelphia Inquirer said: 
“One of the ‘deeds’ suggested by 
President Eisenhower for the 
Russians to perform as an indi
cation of good faith was the sign
ing of a peace treaty with Au
stria. .. The Soviet note reject
ing renewal of Austrian treaty 
negotiations... seemed to suggest 
that the Austrian treaty ought to 
be discussed at a higher level. This 
is an old Soviet trick. They inti
mate that everything can be 
settled at a top-level meeting, then 
block agreements when the meet
ing is held. .. .The Russians have 
talked peace loudly for a couple 
of months, but every time the 
Russians have a chance to show 
they genuinely want peace, they 
look the other way...”

The Washington Post: “...By 
rejecting the treaty talks by the 
Deputy Foreign Ministers, the 
Russians in effect say that Au
stria is a side issue on which they 
do not wish to commit them
selves until there is a general 
conference. This is the antithesis 
of President Eisenhower’s wise 
insistence on prior specific actions 
and a prepared agenda before a 
conference. Evidently the Soviet 
is anxious to string the West 
along with the promise, but not 
the substance, of better rela
tions ...”

The Baltimore Sun: “...The 
gentler tontter tone adopted by 
Russia’s new leaders had given 

some hope that Russia, at last, 
was ready to live peaceably with 
the non-communist world. It was 
this hope that inspired President 
Eisenhower’s great speech before 
the newspaper editors in mid 
-April, when he urged that the 
Russians give some earnest signs 
of their good intent. First, peace 
in Korea, and second, conclusion 
of the Austrian peace treaty. 
Either of these could be brought 
to pass by a nod from the Russian 
leaders... But the test provided 
by this latest rebuff on the 
Austrian peace treaty makes it 
clear that the change in Russian 
leadership does not yet include a 
disposition to get on peaceably 
with the Western world...”

The New York Herald Tribune: 
“.. .The Austrian reply now only 
confirms the impression that the 
Russians, however mild their 
language, have no intention of 
producing ‘deeds’ to fit President 
Eisenhower’s formula...”

The New York Times: “...Read 
against the background of Prav
da’s long editorial this Soviet 
rejection note is not surprising 
and, in part, echoes that state
ment’s comment. From the Pravda 
editorial it is clear that Soviet 
policy today is directed primarily 
toward splitting the unity of the 
Western powers so that each can 
be played off against the others 
... The poople of Austria, and 
the world public opinion general
ly, have now seen again who seeks 
the speedy and full liberation of 
that suffering country and who 
seizes any pretext to delay agree
ment.”

The Washington Star: ”...

Tribute to the Lithuanian People
It is in the finest American 

tradition that we foregather this 
evening in order to pay tribute to 
the Lithuanian people. I am sure 
it is gratifying to all of you to 
have this opportunity of expres
sing admiration and respect for 
those Lithuanians who have be
come American citizens. There are 
today more than a million people 
in this country who trace their 
ancestry back to Lithuania. There 
are sizeable communities of Lithu
anians in Chicago, in Bridgeport, 
Connecticut, in Boston, in Phila
delphia, in New York and in many 
other areas of the United States, 
including Washington. We are 
proud that these talented and cou
rageous sons and daughters of 
Lithuanian descent have become 
sons and daughters of America, 
not step-children, not hypherated 
Americans, but full-fledged cons
cientious, prideful citizens.

It is indeed fortunate for our 
country that people migrated from 
the Old World and combined their 
efforts, their talents, and enthu
siasm to assist in the creation and 
the perpetuation of a government
— a Republic, that is the servant 
and not the master of the people. 
But if our great Republic with the 
advantages of freedom it offers, 
is to maintain, we Americans must 
be alert to the current dangers im
posed by Communism.

At the conclusion of World War 
II, we Americans rejoiced in the 
promise of peace. However we 
soon discovered that onother God
less totalitarian nation was on the 
march. This new foe of freedom 
we realise now is even more dan
gerous than were Nazi-controlled 
Germany and the militaristic re
gime of Japan. Among the many 
countries absorbed or subordina
ted by the deceitful leaders of the 
Soviet Union, we find Lithuania 
and her small but equally proud 
neighbors, Estonia and Latvia. 
Once again the freedom loving 
peoples of the Baltic States have 
been ground under the heal of a- 
ruthless aggressor.

There has been considerable cri- 
cism concerning the policies and 
the action of our own government 
during the years immediately fol
lowing World War II. We have 
made serious mistakes in the in
ternational field — some stupid
— some malicious. However we 
accomplish little by recriminatory 
discussion concerning that unfor
tunate and naive period of our 
history. But we must be alert to 
the mistakes made at that time in 
order to preclude their continuan
ce and repetition.

The post World War II attitude 
of the American people and of 
most of our leaders is clearly un
derstandable. We had just won a 
great military victory. We belle-

Evatt Calls On Eisenho
wer

Doctor Herbert Evatt, former 
Australian Prime Minister, called 
upon President Eisenhower, Sec
retary of State John Foster Dul
les, and Undersecretary of State 
Walter Bedell Smith. Doctor Evatt 
was accompanied on his Washing
ton calls by Australian Ambassa
dor Percy Spender.

Talking to press reporters af
ter his call on Smith, Evatt said 
he visited the President, Secretary 
Dulles, and Undersecretary Smith 
“becaue he associated with them 
elsewhere in the management of 
World War II, or in the United 
Nations.” He added that his visits 
were to discuss a number of mat
ters with the President of a confi
dential nature. — U.S.LS.

Their rejection of the London 
conference has certainly been a 
discouraging answer to President 
Eisenhower’s appeal to them for 
at least a few concrete deeds— 
such as signing an Austrian 
treaty—impressive enough to 
serve as evidence that their pea
ceful words are genuinely sincere 
... For mere talk about peace can 
mean little or nothing as long as 
it is unaccompanied by specific 
acts demonstrating that the talk 
is animated by good faith. Russi
a’s new milers have yet to 
put on that kind of demonstrati
on...”— U.S.I.

viet world now denied the hopes 
and rewards of a free life”.

While it has been rather diffi
cult to reach the people living be
hind the Iron Curtain, we do have 
millions of American citizens 
throughout our land including our 
Lithuanian friends who still have 
relatives and close connections in 
their former homelands. They can 
and must do everything possible 
to disseminate the American mes
sage in order to refute and con
fute the malicious Communist pro
paganda.

Mr. Lapinskas has told us this 
evening how happy, he and those 
Americans of Lithuanian descent 
are in the opportunity to play a 
constructive role on the American 
scene. We all understand that art, 
music and literature are the com
mon denominators of peoples of 
the world. Although our American 
composite culture had its roots es
sentially in Western Europe, ne
vertheless individuals from other 
parts of the world, including Li
thuania, have unquestionably con
tributed intengible influence in 
those fields.

It is most appropriate therefore 
that we should enjoy together the 
cultural attainments of the many 
talented sons and daughters of 
Lithuania Society of America in 
cooperation with the National Ar
ts Foundation. I congratulate 
Mr. Lapinskas, the President of 
the Lithuanian Society and Mr. 
Carlton Smith, the Executive Di
rector of the Foundation for ar
ranging this Festival of Lithua
nian Art and Music. On this the 
700th Anniversary of the founding 
of the Kingdom of Lithuania, may 
I extend in behalf of all Ameri
cans, heartfelt greetings and sin

cere good wishes to the people of 
Lithuania and may I assure them 
of our moral and tangible support 
in their struggle for liberty. It is 
the hope and prayer of all Ameri
cans that the people of Lithuania, 
as well as those in other oppres
sed areas behind the Iron Curtain, 
will emerge victorious in their 
continued struggle for freedom.

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

ADDRESS BY LIEUT. GEN. 
A. C. WEDEMEYER (U. S. A. 
RET.) VICE PRESIDENT AND 
DIRECTOR, AVCO MANUFAC
TURING CORPORATION, BE
FORE THE FESTIVAL OF LI
THUANIA ART & MUSIC AT 
HOTEL STATLER WASHING
TON, D. C. SATURDAY, JUNE 
20, 1953.

ved that we had destroyed tyranny 
as epitomized by the fanatic Nazi 
and Fascist followers in Europe 
and the military jingoists in Far 
East. During the war the unscrup
ulous leaders in the Kremlin were 
not at all times cooperative with 
their Allies in the common strug
gle. However, we knew that the 
Russian people had made great 
sacrifices and had fought the com
mon enemy with fortitude and 
courage. Our sympathies and ad
miration, as well as the desire to 
cooperate with them were unboun
ded. It is my conviction that good 
faith and friendly cooperation bet
ween the United States and the 
Soviet Union would maintain if 
the Russian people really under
stood our American aims; namely, 
that we want peace; that we have 
not thdught of territorial aggran
dizement; and that we are at all 
times prepared to extend the hand 
of friendship to the Russian peo
ple. In fact to all peoples who act 
in good faith and we wish to pre
serve decency in human relation
ships. However, so far we have ex
perienced considerable difficulty 
in reaching the Russian people 
with our sincere message of friend
ship and peace — so tightly drawn 
is the censorship imposed by the 
Communist leaders.

Only recently President Eisen
hower reviewed the fine accomp
lishments of his administration in 
the short time it has been in po
wer. Perhaps the most important 
and constructive step to date has 
been the clear enunciation of a 
new United States policy that en
visages realistic aid to friendly 
peoples and nations fighting for 
their liberties against the aggre- 
sions of Communism. The Ameri
can people are as 'one in support 
of such a policy. We all realize 
that its implementation requires 
patience and sympathetic under
standing.

In this connection our President 
recently made an important dec
laration as follows: —

“We have worked not only to 
improve our defence against threa
tened Communist aggression — not 
only to eliminate in the non-Com- 
munist world those conditions that 
invite the propaganda of the Com
munist — but also to encourage 
the strains and stresses within the 
ranks of the 800 million in the So-

RUSSIANS MAKE WOMEN 
CHANGE HUSBANDS

New York, Sun., AAP. — Rusia 
was deporting husbands from the 
Baltic countries and substituting 
men from the Soviet Union to take 
their places, declared Dr. Jean 
Eder, president of the Internatio
nal Council of Women.

Dr. Eder issued her statement 
in support of the convention on 
the crime and punishment of geno
cide — mass murder for political 
or religioos reasons.

Russia was engaging in the mass 
separation of families in the Bal
tic States, she said. Women and 
children were put on train for Si
beria and the men were put on 
another train for Turkestan.

In some cases where only the 
husbands were deported from far
ming families the Russians brought 
in Soviet — born substitute hus
bands to take their places and as
sume their names.

Dr Eder added, “More than 
20,000 Greek children have been 
taken away from their parents 
and homes to countries under So
viet control.

She said that genocide conventi
on must be enforced at once.

There was talk of incorporating 
it in an international code of of
fences on which work had begun 
but the world could not wait for 
a code of complex legal phraseo
logy.

To Visit Far East
Vice-President Richard Mi Ni

xon will visit th© Far East and 
South Asia probably next Octo
ber and November as a pelnai 
representative of. the Present, 
White Ilduse'Wess "Secretaiy- Ja
mes C. Hagerty announced.

“The purpose of the visit” Ha
gerty said, “will be for the Vice- 
President and his party to beco
me acquainted with the leaders of 
the countries visited, to hear views, 
to gain first hand impressions, to 
convey the sincere greetings of the 
people of the United States to the 
peoples of the areas visited and 
to carry the personal greetings of 
the President.”

“The Vice-President will be ac
companied by Mrs. Nixon and re
presentatives of the Department 
of State. The definit time of de
parture and the precise itinerary 
will be announced later. —U.S.LS.

Bradley Warns Free 
World Against Soviet 

Tactics
General Omar Bradley, retiring 

chairman of the Joint Chiefs of 
Staff, this week warned the Free 
World not to be fooled by the So
viet’s apparent change of tactics. 
He declared that there is no evi
dence of a basic change of long 
-range Soviet imperialist policy. 
The General, who will leave active 
service August 16, told a press 
conference that Free World de
fences must be maintained at top 
Strength “because the more stren
gth we have the less, the- chance 
of war. The immediate situation 
is relieved a little because’the 
communists are having trouble at 
home,” he declared “but I don’t 
think that’s going to affect ^So
viet long-range plans.” The Gene
ral also said that there is concern 
that the unrest behind the Iron 
Curtain might tempt the Soviet 
to some action to turn the minds 
of the captive peoples away from 
present conditions. — U.S.LS.

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS MODEL 140
Turi tas pačias savybes ir ypatumus kaip ir modelis 125. 

Patalpintas į plastikinį kabinetą. Pigi kaina!

Tobulas Pasaulinio Masto Priimtuvas
YRA ŠITAS 6 LEMPŲ PHILIPS

PHILIPS MODEL 125
Tai yra 6 lempu pasaulinio masto, stalo modelio, 
kiekvienam žinomas kaip nepamainomai tobulas priimtu
vas užjūrio stotims. Modelis 125 yra ypatingai stiprus, 
štai, kelios jo ypatybės: 6 nepaprastai stiprios lempos su 
R.F. padėtimi ir elektriniu BANDSPREAD įjungimu, 
balansuojamas tonas, turi puikų kabinetą. Philips yra 
priimtuvas, kurį Jūs privalote PAMATYTI ir IŠGIRSTI.

3



MŪSŲ PASTOGĖ 1953 m. liepos 22 d.

MUSK M3
PRANEŠIMAS

BAIGĖ KANČIOS IR VARGO 
KELIĄ

Sydnėjus. — Liepos 12 
d. Wentworthvilleje mirė 41 metų 
amžiaus mūsų tautietis Aleksas 
Penkauskas. Velionis buvo gimęs 
Švėkšnoje, vėliau gyveno Šilalėje, 
kur vertėsi šaltkalvio verslu. At
vykęs Ausralijon, dirbo Burrin- 
juck Dam, apie 400 mylių nuo Syd
nėjaus. Greičiausiai, dėl sunkaus 
darbo sąlygų susirgo skilvio vėžiu 
ir, apie pusmetį prasikankinęs li
goninėje, pagaliau užbaigė kančios 
ir vargo gyvenimo kelią. Velionis 
paliko žmoną Stasę ir dvi' dukre
les: 14 metų amžiaus Nijolę ir 12 
m. amž. Zitą. Likusi našlauti ve- 
lionies šeima gyvena Sydnėjaus 
priemiestyje Toongabbie, velionies 
Alekso sunkiu darbu ir dideliu rū
pestingumu pastatytame namely
je.

Aleksas Penkauskas po pamal
dų už jo sielą Wentworthwillės 
bažnyčioje buvo palaidotas liepos 
14 d.' North Rocks kapinyne už 
Parramattos. Į paskutinę kelionę 
jį palydėjo Wentworthvilles kle
bonas Rev. Fr. Kennedy, Sydnė
jaus lietuvių kapelionas kun. P. 
Butkus ir gausus būrelis vietos 
apylinkėse gyvenančių lietuvių. 
Prie velionies Alekso kapo atsis
veikinimo ir paguodos žodį pasa
kė kun. P. Butkus. — pb.

PASITRAUKĖ Iš SKAUTŲ 
GLOBOS KOMITETO

Sydnėjus. — ALB Krašto 
Valdybos pormininkas J. Vaičai
tis pasitraukė iš Sydnėjuje vei
kusio Skautų Globos Komiteto 
pirmininko pareigų. Savo at
sistatydinimą pranešė vietininkui 
skaut. V. Kišonui. — sg.

LIETUVIŠKO GYVENIMO 
SROVĖ

Sydnėjus. — Su lietuviškų 
pamaldų centru Camperdowne 
vis nenutrūkstamai pulsuoja ir 
lietuviško kultūrinio gyvenimo 
srovė. Ne tik pačios pamaldos 
su lietuvišku žodžiu ir giesmė
mis, bet ir nuaidėjus vargonų 
akordams dar ilgai skamba lie
tuviškas žodis ten pat esančiose 
mokyklos patalpose: ar tai sporti
ninkų, ar tai skautų, ar tai tau
tinius šokius besimokančio jauni
mo, ar tai paskaitų — minėjimų 
parengimuose.

Birželio tągiškųjų įvykių mi
nėjimas buvo suruoštas kapelio
no iniciatyva birželio 14. d. Pra
dėtas specialiomis pamaldomis 
už išvežtuosius ir mirusius su 
Libera ir pritaikintu tai dienai 
pamokslu. Po pamaldų buvo mi
nėjimas — aktas. Buvęs Lietu
vos karninkas N. Cninas gyvai 
priminė tą bais'ųjį birželį, iJiu-

STASEI PENKAUSKIENEI ir dukrytėms: NIJO
LEI ir ZITAI, liūdinčioms dėl skaudžios mylimo vyro ir 
tėvelio 

ALEKSO PENKAUSKO
mirties, reiškiame širdingą užuojautą ir drauge su Jomis 
liūdime 

BERNOTAI ir HORODKAI iš Parramattos.

Padėka
Kun. P. Butkui ir visiems tau

tiečiams taip nuoširdžiai prisidė- 
jusiems ir mus užjautusiems skau
džią valandą, palydint į amžinojo 
poilsio vietą mano brangų vyrą ir 
mylimą mūsų tėvelį, reiškiame Šir
dingą padėką

STASĖ PENKAUSKIENĖ 
dukrelės: NIJOLĖ ir ZITA.

ir

SUSITUOKĖ
Sydnėjus. Liepos 

Camperdowne lietuviškų pamaldų 
metu bažnyčioje susituokė Vy
tautas Inkratas su Irena Rusaite. 
Sutuoktuvių apeigas atliko ir sa
vo žodžiu palinkėjo naujai lietu
viškai šeimai gražaus ir turinin
go gyvenimo kun. P. Butkus. Jaun
iesiems ir jų giminėms vaišės 
įvyko p. p. Rušų nuosavuose na
muose Bankstowne. Naujoji šei
ma įsikūrė Glebėje.

4 d.

struodamas išvežtųjų laiškas ir 
skaičiais. M. Osinaitė ir Jasel- 
skis tikrai išgyventa B. Brazdžionio 
poezija, o Mikolaitytė-^lavėnie- 
nė sava kūryba vaizdžiai ir jautri
ai priminė mūsų brolių ir mūsų 
tautos kančias.

Birželio 28 d. tuoj po pamaldų 
Camperdowne, A. L. Katalikų 
D-jos iniciatyva, buvo paminėta 
Maironio 21-oji metinė mirties 
sukaktis. Mokyt. Ramanauskas 
iškėlė daug gražių ir reikšmingų 
mūsų tautos dainiaus idėjų, kurios 
labai svarbios ir aktualios ir mū
sų tremties gyvenime. M. Osinaitė 
ir I. Kymantaitė pateikė jautriai 
išgyventą Maironio poezija — 
“Poeto norą” ir “Vilnių prieš 
audrą’.

Panašiai numatoma ir ateityje 
suruošti įvairūs minėjimai. — pb.

LIET. NAMŲ AKCININKAI 
SYDNĖJUJE

Skelbiame, kaip esame pažadėję, 
Lietuvių Namų Sydnėjuje akci
ninkų sąrašą. Pirmieji namų 
sąskaiton po vieną svarą įmokėjo 
Organizacinio Komiteto nariai.

čia minimiems asmenims, pasi
žadėjusiems pirkti akcijas, Orga
nizacinis Komitetas reiškia šir
dingą padėką, o ypatingai — A. 
Mauragiui, pasižadėjusiam pirkti 
50 akcijų; tai gražus pavyzdys 
paskatinimas mums visiems.

Akcijų pirkti pasižadėjo:
50 akcijų — A. Mauragis;
Po 25 akcijas — Pr. Dailidė, 

A. Juodgalvis ir J. Valaiša;
Po 20 akcijų — J. Kalakauskas, 

Keraičių šeima (Henrikas 5, Jad
vyga 5 ir Danguolė 10), J. Se
reika;

Po 15 akcijų — J. Bagaslauskas 
ir J. Rugelis;

Po 10 akcijų — A. Lokys, R. 
Venclovas, A. Narbutas, J. Alek
sandravičius, V. Račiūnas, K. 
Butkus, P. Tallat-Kelpša, J. Ti- 
ninis, V. Kanažauskas, A. Jasai
tis, A. Kazlauskas, J. Karitonas, 
V. Šopys, J. Gatavičius, P. Gro
sas, A. šarkauskas, K. Eiduke
vičius, P. Antanaitis, J. Zakaraus
kas, A. Prašmutas, P. Sakalaus
kas, A. Šimkūnas, ir A. Valiulis;

Po 5 akcijas — B. šaltmiras,
A. Šutas, N. Žygienė, O. Gilandie- 
nė, A. Piekus, K. Vilgindas, J. 
Vaičius, K. Narbutas, J. Makaro
vas, P. Alekna, K. Čelkys, A. Lau
kaitis, R. čėsna, B. Obelavįčius, 
K. Jonušas, A. Sidaravičius, V. 
Doniela, J. Garolis, J. Žukauskas, 
S. Prancūzevičius, V. Jacevičius,
B. ir P. Noreika, V. Šablevičius, 
V. Bukevičius, I. Jonaitis, L. Vil- 
čiauskas, N. S. ir O. S.;

Po 3 akcijas — A. Simanavi
čius;

Po 2 akcijas — J. Kasperaitis, 
J. Kirša, K. Pelurytis, E. Vaz- 
gelevičius, A. Bučinskas, J. Blio- 
kas, V. Kazokas, J. Jarmalavi
čius, ir P. Pūkas;

Po 1 akciją — A. Mangirdas, 
J. Lašaitis, B. šaltmiras, S. Jar- 
malavičiūtė, V. Jarmalavičiūtė, A. 
Peštenis, H. Virgeningas, J. Jana
vičius ir J. Ilgūnas.
LIETUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO 

SYDNĖJUJE ORGANIZACINIS 
KOMITETAS

ir

pb.
™/e

S. v. Povilą STELMOKĄ ir 
vyr. sk. Nijolę BARZDYTĘ, 
sukūrusius skautišką šeimą, 
nuoširdžiai sveikiname ir lin
kime saulėto gyvenimo.

P. V. KUDIRKOS BŪRE
LIO VYČIAI IR VYR. 
SKAUTĖS.

K. M. I. PASKAITA
Karaliaus Mindaugo Institutas 

praneša, kad jo rengiamoji vieša 
paskaita lietuvių visuomenei Mel
bourne įvyksta liepos 26 d. 12,45 
vai. St. John Church, po pamaldų 
lietuviams-katalikams, parapijos 
salėje, East Melbourne, kampas 
Viktoria Parade ir Hoddle Street. 
Paskaitą skaitys kun. Pr. Vaseris, 
tema: Senoji lietuvių tikyba. Kvie
čiama gausiai dalyvauti.

INSTITUTO DIREKTORIUS.

SUSIRINKIMAS
A. L. K.. Draugijos visuotinis 

narių susirinkimas įvyks liepos 
26 d., sekmadienį, tuojau po lie
tuviškų pamaldų Camperdowno 
parapijos salėje. Visi buvusieji, 
esamieji ir busimieji nariai malo
niai kviečiami dalyvauti.

Sekretorius.

Pa j ieško j imas
Jieškomas svarbiu reikalu Alek- 

ksandras KVEDARAVIČIUS, gi
męs 1924 m. vasario 22 d., gyve
nęs Kaune, ir į Australiją atvykęs 
1949 m. Atsiliepti ar žinantieji jo 
adresą prašomi pranešti: Mūsų 
Pastogė, Box 4558, G.P.O., Syd
ney, N. S. W.

ALB Krašto Valdyboje š. m. 
liepos 9 d. yra gautas ištisas są
rašas siųstų 'pinigų bei siuntų 
PLB Vokietjos Krašto Valdybos, 
Vasario 16 D. Gimnazijos ar Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus vardu, 
skirtų Vokietijoje esantiems lie
tuviams už visą pereitą laiką, 
kas iš Australijos buvo pasiųsta 
ALB Apylinkių, organizacijų ar 
1 askirų asmenų.

šia proga primename, kad ir 
šių metų ALB Krašto Valdybos 
nutarimu rugpjūčio - r-u-g- 
s ė j o mėnesiai yra skelbiami 
Vajaus Mėnesiais Vokie
tijoje likusiems lietuviams parem
ti.
ALB Apylinkių ir Seniūnijų va

dovybės prašomas iš anksto orga
nizuoti surinkimo punktus ir skeb- 
ti visiuomenei kad jai lengviau 
būtų sunešti aukojamus daiktus. 
Malonūs tautiečiai prašomi pati
krinti savo turimų daiktų ištek* 
liūs, iš kurių dosnia lietuviška 
ranka galėtume skirti kas daik
tais (avalyne, drabužiais, balti
niais), kas pinigais, kad sušelptu
me sunkiai besiverčiančius lietu
vius Vokietijoje.

Atkreipiame dėmesį į PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos padėkos 
ir prašymo balsą aukoti nupirktos 
Gimnazijos išmokėjimo paramai, 
nes tas letuviškas židinys yra bū
tinai reikalingas.*

ALB Apylinkių ir Seniūnijų va
dovybės dėl didesnių siuntų per
siuntimo tariasi su australų šal
pos organizacijomis, kurios jau 
ir pereitais metais daugelyje vie
tų teikė pagalbos 
Dėkojame joms.

PLB Vokietijos 
bai pageidaujant, 
mas taip paskirstomas:

Piniginės aukos iš visos Austra
lijos ir daiktnės aukos iš Adelai
dės, Melbourno ir Tasmanijos 
siunčiamos pagal šį adresą: Li- 
tauisches Zentralkomitee, c|o Pr. 
Zunde, Hegelstr. 6, (20a) Hanno
ver Kleefeld, W. Germany; iš visų 
kitu Australijos vietovių visos 
daiktinės siuntos siunčiamos: Li- 
tauisches Komitiee, c|o A. Geš- 
ventas, Schloss Renhof, Huetten- 
feld, Post Lampertheim, W. Ger
many.

Pastebime, kad PLB Vokieti
jos Krašto Valdyba ir toliau pa
kvituos siuntėjams gautasi pini
gines ar daiktines aukas betar
piškai. Tik reikia turėti galvoje, 
kad siuntos ne greitai pasiekia 
adresatą. Adresatų gautos, jos 
tikrinamos, surašomas aktas, dėl 
ko pakvitavimai negali būti sku
biai pasiunčiami. Pav., Adelai
dės siunta buvo pasiųsta š. m- 
sausio 23 d., Gimnazijos ji buvo 
gauta balandžio 20 d., o siuntos 
gavimo aktas buvo surašytas ba
landžio 28 d.,; Sydnėjaus siunta 
buvo išsiųsta šių metų pradžioj, 
gi Vokietijos Krašto Valdyba 
pranešimą iš ekspeditoriaus Bre
mene apie siuntos prisiuntimą ga
vo tik birželio 20 d.

ALB Apylinkių ir Seniūnijų 
vadovybės, kilus neaiškumams, 
prašomos kreiptis į ALB Krašto 
Valdybą.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

šiame reikale.

Krašto Valdy- 
shitų pasiunti-

Ko-

Kasdie nuo 3 vai.
p. p. iki 8 vai. p. p.
Įėjimas — 4/9
Pačiūžų nuoma — 1/3. ■ C E R I SM K

GEORGE ST.. RAILWAY SQUARE - MA 698 1

JŪSŲ LAUKIA GIMTOJO
KRAŠTO SPORTAS

GERIAUSIOJE AUSTRALIJOS
ČIUOŽYKLOJE, GLACIARIUM.

LEDO RUTULIO VARŽYBOS LIEPOS 23 d., 
KETVIRTADIENĮ: LIONS—MONARCHS 

BOMBERS — ST. GEORGE.

Patikslinimas:
Melbourniškiame Mūsų Pasto

gės numeryje A. Krauso ir J. An- 
tanačio straipsniuose pažymėta, 
kad aš įsteigiau lituanistinius kur
sus jaunimui. Organizacinis dar
bas priskirtinas p. šalkūnui, taigi 
jis yra steigėjas. Viena “švie
sai” skaitytų paskaitų tema buvo 
ne “Sambūrio Šviesos Ideolo
gija”, bet — “Pasaulėžiūros ir 
Ideologijos Esmė”.
Mano talkininkavimas, ruošiant 
melbourniškį Mūsų Pastogės nu
merį, buvo toks nežymus, kad 
visiškai neužtarnautai esu taip 
iškiliai atžymėtas. Tepalyginau 
vos kelių straipsnių kalbą bei 
stilių.

A. Z u b r a s.

CONTINENTAL DELICATESSEN į;
565 High Street, NORTHCOTE, Vic., priešais Dare- J

bin Rd.
Europietiška gaminiai ir maisto produktai: nesūdytas I 

sviestas, varškė, silkės, ruginė Geelongo duona, tikra ar- 9 
batinė dešra, rūgšti grietinėlė ir k. |

Siunčiami į užjūrius SIUNTINIAI. Išsimokėtinai J
DRABUŽIAI IR MEDŽIAGOS. Pristatoma į visus prie- j 
miesčius. f

Užsakymus ir sąskaitas adresuokite: Mr. S. Brenner, 2
565 High St., Northcote, Vic. įj

Sydnėjus 
SUKRUTO 

ŠACHMATININKAI
Liepos 5 d. Sporto Klubas

vas pravedė Sydnėjaus lietuvių 
pirmąjį šachmatų žaibo turnyrą. 
Dalyvavo nemažas skaičius vyres
niojo ir jaunesniojo amžiaus 
šachmatininkų. Po ilgos kovos 
pirmoji vieta teko Vytautui Pa
tašiui, dabartiniam Sydnėjaus 
Universiteto meisteriui, kuris, ne
pralaimėjęs nė vienos partijos, 
iš 10 galimų taškų surinko 10. Tai 
vienas iš stipriausiųjų Sydnėjaus 
lietuvių šachmatininkų, kuris, 
nors amžiumi ir jaunas, bet pasi
žymi savo giliu teoriniu žinojimu 
ir greita orientacija, o tai žaibo 
turnyruose yra per vis svarbiau
sia. Antroji vieta teko V. Ko- 
ženiauskui, surinkusiam 9 taškus. 
Jis yra vienas stipriųjų Sydnė
jaus lietuvių šachmatininkų. Be
je, paskutiniajame turnyre kar
tais su savo truputį per ilgu gal
vojimu pažeisdavo žaibo turnyro 
taisykles. Trečiąją vietą laimėjo 
B. Daukus. Tai mūsų vyresniosios 
kartos atstovas, parodęs savo 
stiprų pozicinį žaidimą. Ketvir
tąją vietą laimėjo Sakalas, 
penktąją — A. Šimkūnas.

ŠACHMATŲ ŽIEMOS 
TURNYRAS

Kad būtų išaiškintas Sydnė
jaus lietuvių šachmatų meisteris, 
Sporto Klubas Kovas pradeda 
šachmatų žiemos turnyrą. No
rintieji jame dalyvauti registruo
jasi pas sekcijas vadovą A. Šutą 
iki liepos 26 d. Turnyras bus 
pravedamas taškų sistema, žaidži
ant po vieną ratą per savaitę pa
gal žaidėjų susitarimą namuose 
ar sekmadieniais bažnyčios salėje, 
kad tuo būdu ir pamainomis dir
bantieji galėtų turnyre dalyvau
ti. Sporto Klubas Kovas yra nu
matęs laimėtojams skirti dovanų. 
Sekcijas vadovo adresas: A. šu
tas, 9 Pilgrim Ave., Marrick- 
ville West N. S. W.

ĮDOMUS PASIŪLYMAS
Snieguotuose kalnuose gyveną 

lietuviai sportininkai susiorgani
zavo ir vadovaujami seno spor
tininko VI šneiderio pasiūlė 
sporto Klubo Kovo krepšininkams, 
stalo tenisininkams ir šachmati
ninkams sužaisti su jais rungtynes 
jų gyvenamoje .vietovėje. Kovas 
nuordžiai dėkoja už tokį puikų 
pasiūlymą ir tikisi artimiausia 
proga aplankyti laikinai atsisky
rusius savo klubo narius ir su
žaisti su jais pasiūlytas rungtynes.

STALO TENISAS
Liepo 8 d. prasidėjo Kovo žie

mos stalo teniso varžybos. Tiek 
vyrų, tiek moterų grupėje daly
vauja didelis skaičius žaidėjų. Vy
rai žaidžia dviejų minusų, o mo
terys taškų sistema. Žaidynės 
vyksta trečiadienių vakarais 
Camperdowno parapijos salėje.

KOVO VAKARAS
Rugpjūčio 8 d. Estų Namuose, 

141 Campbell Street, Sydney, 
Sporto Klubas Kovas ruošia įdo
mų vakarą. Plačiau bus praneš
ta kitame Mūsų Pastogės nume
ryje.

A. L.

o

Melbourne ir rugpjūčio 3 d. Ade
laidėje. A Snarskytė yra Vyčio 
Klubo narė. Nesant šio Klubo sta
lo teniso komandos, ji žaidžia už 
australų klubą.

REZERVAS : VYTIS — POLO
NIA, 2:3

Mūsų rezervui nepavyko nuga
lėti lenkų, nors mūsiškiai ir buvo 
sustiprinti Langevičium. Įvarčius 
laimėjo BinkeviČius ir Langevi- 
čius.

TAURAS — VENTA, 28: 44
Birželio 26 d. mūsiškis Tauras 

vėl pralaimėjo prieš jauną latvių 
komandą. Pirmojo kėlinio rezulta
tai, dėka gero mūsiškių gynimo, 
tebuvo 10:13, gi per antrąjį kėlinį, 
mūsiškių gynimui pakrikus, lat
viai išnaudojo, tai ir baigė rungty
nes gražiu krepšinių santykiu sa
vo naudai. Krepšinius įmetė: Vi
sockas 8, Karia 6, Geruckas ir Sn- 
arskis po 4 ir šliužas, Petruška ir 
Merūnas po 2.

VYTIS — MACDONALD, 
68:42 (38:17)

Liepos 2 d. Vyčio krepšininkai 
pradėjo rungtynes didele sparta. 
Mūsų puolėjai, kad ir stipriai deng
iami varžovų, per pirmą puslaiki 
parodė gražų žaidimą. Antrame 
kėlinyje buvo pastebimas nesusi- 
žaidimas ir varžovas vienu metu 
buvo jau pralenkęs 3 taškais. Po 
minutės pasitarimui Vyčio koman
da persitvarkė, išlygino klaidas ir 
baigė rungtynes su gerais rezulta
tais. Per šias rungtynes labai ge
rai pasirodė vienas jauniausiųjų 
žaidikų Pyragius, įmetęs vieną 
gražiausiųjų krepšinių, šiose run
gtynėse dar žaidė ir Ignatavičius, 
kuris, kaip ir Gurskis su Urnevį- 
čium, geriausiai pasirodė aikštėje. 
Krepšinius įmetė: Girskis 24, Ur- 
nevičius 23, Ignatavičius 10, Pyra
gius 6, Petkūnas 3 ir Kitas 2.

Ignatavičius pereina į O.B.I. 
komandą. Vytis pasilieka tik su 6 
žaidėjais, iš kurių A. Kitas ir K. 
Jaciunskis dirba pamainomis ir 
kiekvienose rungtynėse negali da
lyvauti.
TAURAS — O.B.I., 32:50 (19:34)

Liepos 2 d. Tauras susitiko su 
pajėgiausia australų krepšinio ko
manda, kuri jau pačioje pradžioje 
pradėjo vyrauti. Jau buvo 0:8, kai 
Alkevičius įmetė porą krepšinių. 
Prie 4:10 krepšinių santykio O.B.I. 
persitvarkė, kiečiau dengė pavojin
guosius Tauro žaidėjus ir dar la
biau pasistūmėjo savojo laimėjimo 
naudai; Giruckui pakeitus Petruš- 
ką, Tauras kiek pasitaisė. Antrojo 
kėlinio pradžioje Tauras žymiai pa
gerino savo žaidimą ir jau buvo 
pasiekęs 32:40 krepšinių santykį, 
kai dėl nevykusių Tauro persitvar
kymų visos geros galimybės nuėjo 
niekais. Tauro kapitonas Šliužas 
dar bandė atitaisyti klaidą sugrą
žindamas pakeistuosius žaidėjus, 
tačiau jau buvo per vėlu. Geriau
siai prieš O.B.I. sužaidė Alkevi
čius ir Visockis. Krepšinius įmetė: 
Alkevičius 10, Visockis su Karia 
po 7, Merūnas 6, Petruška ir Gi- 
ruckas po 2 ir Rakauskas 0.

Adelaide
E. SNARSKYTĖ ŽAIS ADELAI

DĖJE IR MELBOURNE
Geriausia Pietų Australijos ir 

antrąją vietą užimanti stalo teni
so žaidime visoje Australijoje A. 
Snarskytė dėl medicinos studijų 
negalėjo dalyvauti moterų turny
re. Tačiau gavusi specialų leidimą 
iš Table Tennis Association lošti 
už vyrų komandą, pasinaudos pa
togesniu laiku ir stalo teniso tur
nyre dalyvaus atstovaudama Nth. 
Adelaidei. Tuo būdu jai yra gali
mybės patekti į Australijos mote
rų rinktinę ir žaisti prieš anglų 
“Rowe Twins” žaidėjas liepos 28

PRANEŠIMAS
Futbolo mėgėjams pranešama, 

kad liepos 26 d. B.T.M. aikštėje 
prieš lietuvių rinktinę žais Pietų 
Australijos rinktinė, žaidėjai ne
gali būti iš kitų Australijos vals
tijų. Visi žaidėjai turi būti regis
truoti S.A.S.F.A. žaidėjai, kurie 
žais už Lietuvą, bus visi iš Vyčio 
futbolo komandos. A. Kitas šiose 
rungtynėse žais už Lietuvą, o ne 
už Pietų Australiją. Visi tautie
čiai kviečiami kuo gausiausiai at
silankyti. Turėsime progos pama
tyti labai aukštos klasės rungty
nes.

Edas.

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

M. FIORELLI Pty. Ltd.

Pajieškojimas
Valerijono KONIUŠAUSKO 

jieško O. ŽEBRAUSKAITE-KO- 
WALCZYK, turinti žinių apie 
seserį Vandą. Rašyti: O. Kowalc
zyk, Migrants Hostel, St. Mary’s, 
N. S. W.

(specialistai europietiško maisto)
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