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KOVOS LAUKAS IR į 
KONFERENCIJA

DIEN BIEN PHU 
DRAMA BAIGTA

57 dienas nepalaužiamos mora
lės Dlen Blen Phu tvirtovės gynė
jai, didvyriškai kovoję prieš kelia- 
riopai gausesnes Vletmlnth suki
lėlių pajėgas Indo — Kinijoje, ge
gužės 7 d., po pragariškos 20 va
landų trukusios paskutinės atakos, 
kurioje dalyvavo apie 30.000 ko
munistų vadovaujamų sukilėlių, 
buvo išžudyti, sužeisti ar paimti 
i nelaisvę.

57 paras vyko kovos dėl kiek
vienos žemės pėdos. Puolimai ir 
priešpuoliai vyko be pertraukos. 
Sukilėliai, nežiūrėdami savo pasi
baisėtinų nuostolių, grūdo vis 
naujus dalinius, vis didesne mase 
ir, pagaliau, masė nulėmė. Did
vyriškumo stebuklus rodę prancū
zų kariai, daugiausiai legijonie- 
riai, kasdien siaurėjant apsupimo 
žiedui, o pastarosiomis dienomis 
nutrūkus tiekimui Ir oro keliu, at
sisakė padėti ginklus, nors puolė
jai daug kartų reikalavo pasiduo
ti, priešingu atvėju grasindami 
išžudyti visų tvirtovės įgulų. Bet 
10.000 puikių vyrų nepasidavė ir 
mirė su ginklais rankose. Jie ko
vojo ne tik už Prancūziją. Jie ko
vojo dėl viso pasaulio laisvės. 
Šiandien Dlen Bien Phu drama 
baigta, bet globalinė drama te
bevyksta.

GENEVOS
KONFERENCIJOJ

Genevos konferencijoje eina pa
sitarimai. Molotovas vos atvykęs 
j šitų konferencijų pareiškė, kad 
Sov. Sąjungos delegacija dėsianti 
visas pastangas sukurti taikingu 
keliu “vieningų demokratinę ir ne
priklausom# Korėjų", kad būtų at
statyta taika Indo — Kinijoje ir 
Ir užtikrintos jos tautų teisės. 
Molotovas kalbėjo apie “taikingus 
sprendimus” konferencijoje, o tuo 
tarpu Maskvos apginkluoti suki
lėliai baigė žudyti prancūzų ka
rius Dien Blen Phu tvirtovėje.

Komunistai žino, kad Indo — 
Kinijoje laikas dirba jų naudai. 
Jie turi tikslo ir toliau laikyti 
ten pririštų prancūzų kariuomenę 
ir tuo kliudyti Europos Gynybos 
Bendruomenės sudarymų. Genevos 
konferencija teikia puikiausių pro
gų Maskvai Ir Pekingui tęsti pa
sitarimus iki begalybės, skaldant 
vakarus tarpusavy, varant profio- 
gandų Tolimųjų Rytų tautų tarpe 
apie “amerikoniškųjį imperializ
mų” Ir pan. Genevoje komunistai 
turi labai platų manevravimo lau
kų ir jie pasieks norimų rezulta
tų, tik nebent vakarai pasiryžtų, 
kad jeigu negalima taikos pasiek
ti vakarų sųlygomis, reiškia lie
ka viena išeitis — visuotinis ka
ras Tolimuose Rytuose. Tačiau 
padaryti šitokį sprendimų nėra 
lengva. Nereiktų išleisti iš akių 
fakto, kad komunistinė propogan- 
da šiandien Azijoje yra sukurs- 
čiusi žmones, panaudodama tauti
nes aspiracijas. Yra tvirtinama, 
kad Indo — Kinijos komunistų 
Ho Chl—mlnh sųjūdls turįs la
bai daug šalininkų ir visiškas lai
mėjimas prieš Ho Chl—mlnh esųs 
beveik negalimas. Tokiomis sąly
gomis vakarų karas prieš rytus 
Indo — Kinijoje, vakarams nebū
tų naudingas — jis būtų naudin
gesnis Maskvai Ir Pekingui. Todėl 
reikia šį klausimų spręsti radika
liai ir Iš esmės, žinant, kad visų 
šitų konfliktų centrinė yra Mas
kva, todėl ir reikalų reiktų turėti

pirmiausiai su komunizmo metro
polija.

Genevos konferencija eina toliau.
Kol kas nėra padaryta Jokių aiš
kių nutarimų. Tik ryškėja persi- 
grupavimai ir sudarinėjami nauji 
blokai, kuriamos naujos sąjungos, 
pasirašinėjami nauji paktai tarp 
vakarų valstybių, kai tuo tarpu 
komunistinis blokas atrodo viena
lytis ir nerodo jokio nervingumo.

Amerikiečiai buvo mėginę dar 
prieš konferencijų sukurti stiprų 
vakariečių blokų, kuris turėjo įs
pėti komunistinę Kiniją, kad jei
gu ji kišis j Indo— Kinijos rei
kalus, prieš ją bus panaudotos ati
tinkamos priemonės. Tačiau su ši
tuo nesutiko Anglija. Amerikiečiai 
anglus ir iš dalies prancūzus, kal
tina Genevos konferenciją norint 
paversti antruoju Muenchenu. O 
JAV respublikonų vadas senato
rius Knowlandas senate pareiškė, 
kad Angliją kaip sąjungininkų 
Pietų Azijoje, "Jau dabar galima 
nurašyti j nuostolius”. Bet gal va
karų santykiai dai- susitvarkys, 
tik yra pavojus, kad Angliją tikrai 
nereiktų nurašyti į nuostolius.

Genevos konferencijos eigą sek
ti yra įdomu 4r netrukus gal iš
ryškės nauji politiniai posūkiai.

NUOSTABŪS REZULTATAI
Anglas Roger Bannister, 24 me

tų amžiaus Oxfordo medicinos stu
dentas, tarpunlversltetinėse spor
to varžybose sumušė I mylios bė
gimo pasaulio rekordų. Vienų my
lių jis nubėgo per 3 minutes 59.4 
sek. Iki šiol pasaulinį 1 mylios 
rekordų turėjo suomis Gundai' 
Haegg’s, nubėgęs per 4 min. 1.3 
sek. ir buvo sakoma, kad fiziškai 
esą neįmanoma greičiau bėgti. 
Naujasis rekordinis laikas visame 
pasaulyje sukėlė sensaciją.

— 14 tūkstančių buv. komunis
tinės Kinijos karių, Korėjoje at
sisakiusių grįžti namo, nukeliavo 
pas Kinijos nacionalistus į For- 
mozų Ir įstojo į Kinijos naciona
listų kariuomenę.

— * — • — * —
— Australijos gynybos ministe- 

ris (Sir Philip McBride) pranešė, 
kad Fedaralinė vyriausybė, stip
rindama krašto gynybos pajėgas, 
pirmenybę atiduos aviacijai. Bus 
įsigyta daugiau naikintuvų, bom
bonešių ir žvalgomųjų lėktuvų, 
kurie patruliuos šiaurėje, iš kur 
greičiausia ir priešas gali pasiro
dyti.

— Australijos vyriausybė atsa
kė išvažiavimo vizas unijų vadams 
komunistams, kurie norėjo išvyk
ti gegužės mėn. į kom. Kiniją. Vi
zos atsakytos Petrovo šnipinėjimo 
aferai iškilus.

— Iš Vašingtono pranešama, kad 
gegužės — birželio mėnesiais Ra
miajame vandenyne bus dar išs
progdinta (H) vandenilio bombų.

Prenumeratoriams
Nemažas būrys “Mūsų Pasto

gės” skaitytojų dar nėra susimo
kėję prenumeratos mokestį už 
šiuos metus ir keliasdešimt dar 
nėra atsilyginę už pereitų metų 
II pusmetį. Visus skolininkus ma
loniai prašome galimai skubiau su
simokėti prenumerata, nes laikraš
čio leidimui reikalingi pinigai, o 
skolon nei spaustuvė nespausdina, 
nei paštas veltui Jums laikraščio 
nesiuntinėja.

Prenumeratos pinigus siųsti: 
“Mūsų Pastogė” Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W.
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BOLŠEVIKAI PATYS APIE 
SAVE

Ankščiau buvo nurodyta, kaip 
per VHI-Jį Lietuvos kp suvažiavi
mą Sniečkus puolė kitus už dau
gybę trūkumų ir nepriteklių bol
ševikų pavergtos mūsų tėvynės 
gyvenime. Tačiau Juos mato ir drį
sta pasakyti ne tik vienas Snieč
kus. Visų eilę įvairių trūkumų iš
kėlė ir kiti suvažiavimo dalyviai. 
Taip Romanovas skundėsi, kad Mi- 
nisterlų Taryba ir ž. Ū. Mln-Ja 
“paviršutiniškai vadovauja rajo
nams, nesigilina j jų ekonomikos 
specifiką”. Kenevlčius nurodė, kad 
“už bendrų gerų rodiklių vis dėl
to slypi rimti trūkumai maisto 
pramonės įmonių darbe”. Įmonės 
neaprūpinamos gera žaliava, Ž.Ū. 
Min-ja blogai stato gyv. namus 
darbininkams. Rusas Lopata kriti
kavo Mlnisterių Tarybą ir c. ko
mitetų, kad siunčia į rajonus ga
lybę popierių, Instrukcijų, kurios 
užima bevelk visų laikų MTS dar
buotojams beruošiant atsakymus. 
Daugely kolūkių nėra partinių or
ganizacijų. Bajorūnas skundėsi ko
lūkių žemais derliais, o Marijam
polės rajono komiteto kp sekreto
rius Goštautas nurodė, kad “vi
dutiniškai už kiekvienų darbadienį 
rajono kolūkiuose tenka po 1,5 kg. 
grūdų ir daugiau kaip po 2 rub
lius pinigais”. Savaime aišku, kad 
su tokiomis “pajamomis” nenusi
pirksi už 2.000 ar daugiau rublių 
televizijos aparatų, kurių gamy
ba ir pasiūla “darbo žmonėms” 
taip pradėjo paskiausiai girtis 
Maskva. Dašukevičlus pabrėžė, 
kad traktoriai ir žemės ūkio maši
nos “dažnai remontuojamos seno
je daržinėje”, o Baranauskas Iškė
lė tų faktų, kad daugelyje MTS 
“trūksta net patalynės”. Tarybi
nių ūkių minlsteris Kučinskas pats 
prisipažino, kad “daugelis tarybi
nių ūkių nėra rentabilūs, tik 17 
Jų užbaigė praėjusius metus su 
pelnu”. Tam tikslui ir jis siūlė 
"sujungti tarybinių ūkių žemes į 
ištisinius masyvus”. Vid. reik. min. 
Liaudis kėlė reikalų “būtinai sus
tiprinti buržuazinės — nacionalis
tinės ideologijos demaskavimą” 
Kruškovas patvirtino, kad “ideolo. 
giniame darbe buvo nemaža trūku
mų ir klaidų, spaudoj ir literatū
roj — skelbiamas svetimas mar
ksizmui asmenybės kultas”. Gai- 
liušytė nusiskundė statybinių me
džiagų trūkumu, čekistas kultū
ros min. Guzevičius pripažino, kad 
“labai mažai skaitoma paskaitų 
žemės ūkio temomis”, o ir pats 
Paleckis patvirtino, kad “atskiro
se tarybose yra žemas deputatų 
aktyvumas”.

LTSR maisto pramonės prekių 
ministeris puolė pats save, kons
tatuodamas, kad “ministerija pri
ima daug nutarimų, tačiau maža 
rūpinasi Jų vykdymu”. Anot Šu- 
mausko, ta “dorybe” pasižymi ir 
pati Ministerių Taryba: “per daug 
rašoma potvarkių ir nutarimų, 
per daug posėdžiaujama, o labai 
maža telkiama praktinės pagal
bos vietose”. Petkevičius rado 
“stambių trūkumų vystant moksli
nę — ateistinę propagandų”. Rei
kia “įveikti visus buržuazinių lie
kanų pasireiškimus”, nes “buržu
aziniai nacionalistai yra pikčiau
si lietuvių tautos priešai, imperia
listinių karo kurstytojų tarnai. 
Iškraipydami istorinius faktus, Jie 
stengiasi nuneigti didžiulę rusų 
tautos paramų lietuvių tautai, per 
Ilgus amžius susidariusius santy

kius tarp lietuvių ir rusų tautų”. 
Šimkus konstatavo, kad partija 
demaskavo buržazinę “asmenybės 
kulto” koncepcijų. Panašių pasi
sakymų, būdingai pavaizduojančių 
bolševikinę “tvarkų” okup. Lietu
voje, būta ir daugiau — ir tai iš 
pačių komunistų veikėjų tarpo. 
Dabar, anot “Tiesos”, “lietuvių 
tauta turi visas galimybes naudo
tis nepaprastai turtingu rusų 
kultūros lobynu, mokytis iš ge
riausios ir pažangiausios visame 
pasaulyje tarybinės kultūros pa
siekimų”. .. Tūkstančių mūsų tau
tiečių kaulais nukloti Sibiro plotai 
Ir teriojamą tėvynė rodo vaizdžiau 
už visokius žodžius tikrųjų raudo
nųjų muravjovų “kultūrų", kokia 
ji skelbiama pasauliui bolševikų 
propagandos ir kokia Ji yra rūsčioj 
tikrovėj.

KAINAS MAŽINA, O VARGAS 
TAS PATS

Komunistai neseniai kiek suma
žino kainas maisto ir pramonės 
prekėms. Per spaudų ir radijų šau
kiama, kad tai esųs “naujas tary
binės santvarkos laimėjimas”. 
Skelbiama, kad liaudies gerovė 
kyla, ir toji liaudis tuoj pat ska
tinama šokti į naujų socialistinį 
lenktyniavimų. Lietuvos žmonės 
vėl privalo įtemti visas savo Jė
gas ir “viršyti planus”. Partija ir 
vyriausybė rado naują progų pa
sigirti tariamais laimėjimais. Ta
čiau Iš tikro Lietuvos gyvento
jams tie kainų sumažinimai ne
teikia didelio džiaugsmo. Jie ma
to, kad iš esmės gyvenimas lieka 
tas pats. Lieka tas pats kolchozi
nis skurdas, lieka nors ir suma
žinti, bet vis viena dideli ir daž
nai neįstengiami atlikti privalomų
jų pristatymų kiekiai, lieka toji 
pati sovietinė santvarka ir bolše
vikinis išnaudojimas. Pagaliau, ir 
visos eilės pagrindinių maisto ga
minių kainos paliktos tos pačios: 
sviesto, sūrio, bulvių, kopūstų, sil
kių.

Tai, ką komunistų partija ir vy
riausybė dabar teikia saviesiems 
piliečiams ir pavergtiesiems, tėra 
vieni trupiniai, nors priešingai per 
Vilniaus radijų tvirtintų Poviliū
nas ar kiti sovietinio “rojaus” au- 
gštintojai. Visa) tai yra tik Sovie
tų valdžios noras apdumti savo 
piliečiams, o ypačiai užsieniui, 
akis. Tačiau laisvasis pasaulis la
bai gerai žino, kas dedasi Sovie
tuose, nors Jie visokiais būdais 
žinias slėptų.

TEBEVEŽA “SAVANORIUS”
Š. m. kovo 30 d. “Tiesa”, kar

todama “Pravados” mintis, aiškiai 
nurodo, koks skirtas prievarta va
romiems “naujų žemių įsisavinti” 
visų rūšių specialistams “savano
riams” uždavinys, būtent — Ka
zachstane, Sibire, Urale, Pavolgy- 
je ir dalimi šiaurės Kaukaze, kur 
yra “milžiniški masyvai neįsisa
vintų žemių”, reikia “1954 — 1955 
m. išplėsti grūdinių kultūrų pa
sėlius ne mažiau kaip 13 mil. ha 
ir gauti 1955 m. iš šių žemių 1.1000
— 1.200 mil. pūdų grūdų, tame 
tarpe 800 — 900 mil. prekinių...” 
Kazachijoj nutarta “išplėsti vir
šum plano” 100.000 ha, Baškiri
joj — 118.000, Amūro srity — 
125.000, čkalovo (kur daugiausia 
siunčiami lietuviai “savanoriai”)
— 283,5.000, be to, "dideli plotai 
įsisavinti” dar Omsko, Tiumenės, 
Stalingrado srityseį... Tai toks 
planas, kuriam įvykdyti šiemet

skiriama 120.000 traktorių, 10.000 
kombainų etc. Jo įvykdymas turi 
būti laikomas “ypatingai svarbiu 
valstybiniu uždaviniu”. “Tiesa” 
sakosi neabejojant:, kad "tarybi
nė liaudis nusiųs reikiamą skaičių 
žmonių dirvonams Ir plėšiniams 
įsisavinti”. Kur nenusiųs... pa
galiau Jei ir nenusiųstų, tai rei
kalingus darbo vergus suieškos 
MVD, kuri pagal savo praktiką 
sugebės “mobilizuoti kolūkiečius, | 
MTS ir tarybinių ūkių darbuoto
jus”.

DŽIUGI ŽINIA SYDNfi- 
JAUS LIET. VAIKAMS

Sydnėjaus lietuvių Bendruome
nė (Centro, Cabraimąttos ir Ban- 
kstowno apylinkės) organizuoja 
10 dienų vasaros stovyklą vaikams 
prie Narrabeen ežerų. Stovyklos 
laikas — gruodžio mėn. 27 d. 1954 
m. ir sausio mėn. 5 d. 1955 m.

V. Donielos rūpesčiu patalpos 
stovyklai gautos iš švietimo De
partamento. Stovyklautojai bus 
apgyvendinti po 6 atskiruose na
meliuose. Bus duodamos lovos, 
matracai, antklodės. Kiekvienas 
stovyklautojas turės atsigabenti 
paklodes, rankšluoščius, valgymui 
indus. Į stovyklą priimami berniu
kai Ir mergaitės nuo 8 iki 14 metų 
amžiaus. Vietos yra 50 vaikų. Sto
vyklos mokestis numatomas £ 5 
vienam asmeniui, šeimoms, turin
čioms daugiau stovyklaujančių vai
kų, bus daroma palengvinimų, bet 
tai priklausys nuo to, kiek pini
gų bus surinkta stovyklos reika
lams.

Vaikų vasaros stovyklos klau
simas yra labai aktualus ir svar
bus. Visos organizacijos Ir pavie
niai asmenys maloniai kviečiami 
šį reikalų paremti. Bankstowno 
apylinkė jau yra paskyrusi stovyk
los reikalams £ 15.

Stovyklos ūkio vadovu apylinkių 
atstovų pasitarime išrinktas Slon- 
skis 25 Third Str., Chullora Park, 
N.S.W. Jo vardu siunčiamos aukos 
stovyklos reikalams. Stovyklos 

vadovybės bei administracijos kom
plektavimas pavestas T. Reisgie- 
nel, 163 Mimosa Rd., East Ban- 
kstown. šituo adresu prašome krei
ptis visais stovyklos reikalais. 
Stovyklautojų registracijos laikas 
bus paskelbtas vėliau.

T. Reisgienė.

MOTINOS DIENA
SYDNĖJUJE

šiemet Motinos Dienos minėji
mas Sydnėjuje buvo sujungtas su 
Marijos garbei skirtomis pamal
domis St. Mary’s katedroje. Pa
maldas atlaikė ir pamokslą pasakė 
kun. P. Butkus.

Pamaldų metu giedojo Br. Klve- 
rio dvigubas kvartetas.

Salėje Motinos Dienos minėji
mą atidarė kun. Butkus. Paskaitų 
skaitė mokyt. J. Petniūnas. Me
ninę dalį atliko: Danutė Nausė
daitė ir Astrlda Adamsaitė pašo
kusios liet, liaudies šokį “čigonė
lę” ir ispanų šokį “Ispaniolą” 
(šokių chareografija V. Saudar- 
gienės). Almis Jūragis paskaitė 
savo eilėraštį skirtą motinai. Sol. 
Vilnonis padainavo 3 dainas, V. 
Deikutė, Elv. Juraitytė ir M. Osi- 
naltė padeklamavo eilėraščių, M. 
Mauragls perskaitė laišką mamy
tei Lietuvoje.

Minėjimas baigtas Lietuvos him
nu. Dalyvavo per 200 žmonių.

Minėjimą organizavo ,kūn. P. 
Butkus, padedamas L.K.K. D-Jos 
ir skautų.

Į pamaldas ir minėjimą salėje 
skautai atvyko uniformuoti ir su 
vėliavomis.

ELTOS KRONIKA
VLIKo posėdis, pirmininkauja

mas VLIKo pirmininko M. Krupa
vičiaus, 1954 metų balandžio 21- 
23 dienomis apsvarstė VLIKo ir 
Vykdomosios Tarybos pirmininkų 
kelionės į Jungtines Amerikos 
Valstybes programą. VLIKas pir
mininkams pavedė pagrindinai iš
siaiškinti , kokios taktikos pirmi
ninkai turės laikytis ir kuriuos 
reikalus turės pirmon eilėn iškel
ti niatydamiesi su Amerikos poli
tikais, ir aptarti visus svarbiau
sius Lietuvos laisvinimo reikalą 
liečiančius klausimus.

Iš lietuvių veiksnių pavesta su
sitikti su min. P. Žadeikių, ALT, 
LLK, centrų komitetais, LOKu Ir 
kitais veiksniais ir sutarti vieno
dą veikimo! liniją bei nustatyti 
ateities veiklos gaires. Jei būtų 
galima — suorganizuoti ir daly
vauti bendrame veiksnių pasitari
me.

Kelionei numatyta 2-3 mėnesiai. 
Kelionės metu VLIKo pirmininkui 
pavaduoti Išrinktas Dr. P. Kar. 

velis ir V.T. pirmininkui pavaduoti 
— M. Gelžinis.

VLIKas priėmė 1953 metų I ir 
II pusmečio sąmatos apyskaitą. 
Buvo Išklausyti Kontrolės Komi
sijos pajamų ir Išlaidų tikrinimo 
pranešimai ir padaryti atitinkami 
sprendimai.

VLIKas priėmė Lietuvos Lais
vinimo Talkos nuostatus.

Išsiaiškinta, kad. VLIKo ir Vyk
domosios Tarybos nariais tegali 
būti tik Lietuvos piliečiai.

VLIKas pavedė Tautos Fondo 
Valdybai paskelbti lietuvių spau
doje, kad aukotojai Lietuvos lais
vinimo reikalams savo aukas siųs
tų tiesiog per atitinkamus bankus, 
nurodant tokių bankų pavadinimą, 
žinomiems aukotojams Ir jų tar
pininkams pranešti apie tai dar ir 
raštu.

Vykdydadml VLIKo nutarimų, 
VLIKo pirm. M. Krupavičius ir 
V.T. pirm. K. žalkauskas, balan
džio 26 d. iš Vokietijos per Prancū
ziją išvyko į JAV.

— Kersteno komitetas, numa
toma, atvyks į Europą vesti toli
mesnio tardymo apie birželio mė
nesį. Tuo tarpu paruošta ir Jam 
pristatyta daug naujos vertingos 
medžiagos. Komitetas, praplėtęs 
savo veiklą, pradeda tirti ir kitų 
bolševikų pavergtų kraštų užgro
bimą.

— VLIKo narys ir MLT pirmi
ninkas E. Simonaitis aplankė Lon
doną, Windsoru, Detroit, Ir Čika
gą. Galimas dalykas, kad kelionės 
laikų Š. Amerikoje dar pratęs, 
nes yra pakviestas dalyvauti bir
želio 28 d. Lietuvių Susivieniji
mo Amerikoje kongrese. Kai ku
riose vietovėse, kaip Londone ir 
Windsore, ta proga įsteigti nauji 
Mažosios Lietuvos Bičiulių sky
riai. Gausiai į pranešimus susi
renku vietos lietuviai visur infor
muojami apie VLIKo ir MLT vei
klų, taip pat kitus aktualiuosius 
reikalus.

— Londone jau kuris laikas vei
kia Laisvųjų žurnalistų Federaci
ja, kurioje dalyvauja ir lietuviai. 
Pulk. J. Lanskoronskis yra mini
mosios Federacijos vykd. komiteto 
vienas Iš vicepirmininkų.

Paskiausiame Federacijos Ta
rybos posėdyje buvo priimta Fe
deracijos veiklos apyskaita nuo 
3-jo tarptautinio žurnalistų kon
greso Berlyne. Naujas laisvųjų 
žurnalistų kongresas, iš eilės ket
virtasis, nutarta sušaukti š.m. ru
denį Romoje. Federacija laikoma 
viena iš veikliausių Rytų Euro
pos pabėgėlių organizacijų, vie- 
nintėlė, kuri, kaip Jungt. Tau
tų pripažinta, dirbo tarptautine 
plotme.

1
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Ne iš karto
Bendruomenėje diena iš dienos 

atsiranda vis naujų darbų, iškyla Į 
naujų sumanymų. Laikraštyje vis! 
dažniau svarstomi klausimai, ku- • 
rie prieš metus, net pusmetį, tik 
prabėgomis būdavo paliečiami, ar
ba Iš viso tokių klausimų nebu
vo. Ir tai labai gerai. Bet Iš karto 
neįmanoma visko aprėpti Ir visi, 
nors gražiausi sumanymai, vienu 
metu negalės būti įgyvendinti. To
dėl gal tiksliausia būtų pirmiau 
koncentruotis į tuos taškus, kurie 
mums yra gyvybiniai, svarbiausi.

To ar kito darbo pasisekimas 
daug priklauso nuo vadovų sugebė
jimo pasiimtąjį darbų organizuoti. 
Matom, kad vienur Jau pamatai 
tiesiami bendruomeniniam rūmui, 
gi kitur dar tebeplanuojama ir ne
pajėgiama iš popierizmo Išsinar
plioti. Kas kaltas? Kas nors paša, 
kys, kad kalta bendruomenė, iš
sirinkusi neveiklius šitam reikalui 
vadovauti žmones, kitas gal pasa
kys, kad niekas nekaltas. Bet Jei
gu reikalas nejuda pirmyn, jeigu, 
kaip sakoma, vežimas atsidūrė ak- 
llgalvyje,-tai dar nereiškia, kad jį 
ten reikia ir palikti, šituo atvėju 
reikia surasti žmones, kurie tų ve
žimų išvilktų j platesnį kelių ir su
gebėtų suorganizuoti talkų užvežti 
jį ir prieš kalnų. Žinoma, įvairavu
sius į akligatvį sabotažu kaltinti 
gal ir nereikia. Kiekvienas elgiasi 
taip, kaip Jam atrodo patogiausia, 
arba kaip sugeba.

Vykdomų darbų sėkmingumas 
priklauso ir nuo bendruomenės, ku
ri kartais yra klek inertiška, bet 
visuotinis pajėgų apjungimas ir su
būrimas bendram darbui — prik
lauso vadovybėms.

Bet truputį negerai, kai nebai
gus vieno darbo (turiu galvoj ben
druomeninį momentų), pasišauna
ma organizuoti naujus dalykus, ku
rie nukreipia visuomenės dėmesį 
nuo ankščiau pradėtojo ir išblaško 
pajėgas.

P. V. Šliogeris “Mūsų Pastogė
je" iškėlė kooperatinio bankelio 
steigimo klausimų, kuris taip pat 
labai svarbus ir būtų reikšmingas 
ūkinis vienetas visai bendruome
nei. šitas bankelis remtūsi bend
ruomenės narių įnašais. Sutikim, 
kad toks bankelis, jei ir pasisek
tų suorganizuoti, tai vistiek praei
tų laiko, kol jis būtų pajėgus atei
ti su efektyvia pagalba kokiam, 
svarbim bendruomenės reikalui. 
Todėl gal dar nereikėtų skubėti 
su tokiais klausimais, kurie galėtų 
sukliudyti anksčiau užplanuotų 
ir svarbesnių mums tautiniu poJEI BŪČIAU REDAKTORIUS

(LYG IR HUMORESKA)
Anų kartą įstrigo man į pa

kaušį vinis — noras būti redak
toriumi, o ne beraščiu... O tam 
paskatino objektyvais ginkluotas 
žvilgsnis į mūsų kasdieniškos 
buities tremtlniškal dardančius 
ratus, į kuriuos dažnokai įkinky
tas vėžys, lydys ir gulbė...

Žvilgterėkime į savųjų puose
lėjamą spaudos žodį. Juk tas še- 
šerlų metų paauglys, kad ir iš 
kailio nerdamasis bei nuolat kai
taliodamas margaspalvį raidžių 
formtinį aprėdalą, vis dar, man
ding, neįsirikiuoja į tikros demok
ratinės spaudos moralės, rėmus, 
nepajėgia šimtaprocentiniai suvir
škinti spaudos laisvės, nepastebi 
teisybės su praskeltu pakaušiu.

Manding, jei aš būčiau redakto
rius, vadovaučiausl kažkur ir kaž
kada garsiai nuskambėjusiu pa
siūlymu — iššaukimu: “Kas ne 
su manim tas prieš mane” ir ban
dyčiau, kad ir su skoliniais, per 
vispusiškų nuomonių forumo miš
rainę išlaikyti demokratinės spau
dos egzaminus...!

Iš žemiau patelkiamų eilučių, 
kad ir pro humoro objektyvus Ir be 
diskusijų, neapspręskite mano ra- 
šelvlško gerumo ar blogumo, lite
ratūrinių gabumų ir skonio, eti
kos, .moralės, artimo meilės, bei 
donkichotiškų nusiakėjimų į vel- 
niaralščius...

Tad, pirmiausiai, pagelbinį re
dakcini personalą surinkčiau pa
gal tūlo anglo rašeivos “Gyvulių 
Farmos” personažų pavyzdį. Ka
dangi vilkų nebijau, išeičiau sau 
bendradarbių pajieškotl į bušus. 
Paskui dar į šventorius, meno — 
literatūros vakarus, batsiuvių dir

žiūriu reikalų sprendimų. Turint 
galvoj tai, kad visų pirmiausiai 
dalyvauja ne masė, bet aktingoji 
mažuma, tad ir šiuo atvėju gali 
išsisklaidyti pajėgos kapitalas.

Siūlyčiau kuriam laikui organi
zuoti bendruomenę vienam svar
biausių šios dienos uždavinių — 
lietuviškų namų įsigijimui. Pas
kui steigsime bankelį, organizuo
sime savišalpos kasas ir kt.

J. Rimas (Melbournas)

PIRMIEJI
Kanados Lietuvių Bendruome. 

nės Toronto Apylinkė, vietos šal
pos Skyriaus, vadovaujamo V. 
Vaidoto, rūpesčiu, yra 
pirmoji lietuvių kolonija, sukėlu
si Vasario 16 Gimnazijos namams 
1.500. — dolerių ir tuo būdu pir
moji lietuvių kolonija, kurios var
du bus pavadinta viena Vasario 
16 Gimnazijos klasė.

Vasario 16 Gimnazijos klasės 
pavadintos tų organizacijų ar as
menų vardu, kurie paaukojo Gim
nazijos Namams nemažiau 1.500. 
— dolerių^ Iki šiol tame skaičiuje 
buvo:

1. Hilfswerk der Evangelischen 
Kirchen der Schweiz, 2. Sshwei- 
zerische Europa — Hilfe, 3. 
Schweizerisches Rotes Kreuz, 4. 
LRK Įgaliot. Šveicarijoje inž. J. 
Stankus, pravedęs vajų šveicarų 
tarpe.

Organizacijų ar asmenų, auko. 
jančių Gimnazijos Namams ne
mažiau 1.000. — dol., vardu pa
vadinami atskiri bendrabučio kam
bariai. Tokių turime:

1. Vyr. Liet. Išlaisvinimo Komi- i 
tetas (VLIK’as), 2. A.L. Mokytojų 
Sąjungos Chicagos Apygardos 
Valdyba, 3. Cicero lietuviai.

Tautiečiai, Toronto ir kitų čia 
minimų lietuvių pavyzdyds tebūna 
paskatinimu kitoms mūsų koloni
joms ir organizacijoms. Vasario 
16 Gimnazija yra Jūsų paramos 
reikalinga, reikalinga jai ir pas
togė, kad galėtų dirbti. Ir ma
žiausia auka Gimnazijos Namams 
yra didelė parama šlami lietuviš
kam reikalui.

Jei nėra kitokių vietos lietuviš
kų organizacijų nurodymų, aukas 
prašome siųsti PLB Vokietijos 
Krašto Valdybai čekiu, išrašytu 
“Litauisches Zentralkomitee” var
du.

P.L.B.
Vokietijos Krašto Valdyba.

KNYGOS BARE
— Informacijos Tarnyba šį pus- ■ 

mėtį išleido jau antrų prancūzų 
k. informacinį veikalų. Tai “Pa
baltijo valstybių likimas” (“Le 
sort des Etats Baltes”). Jais no
rima sustiprinti Lietuvos bylos 
propagandavimų tarp prancūziš
kai kalbančiųjų europiečių. Leidi
nys turi 80 puslapių ir yra išleis
tas 3.000 egz. tiražu. Minimąjį 
veikalą parašė min. E. Turauskas, 
atstovavęs Lietuvai Prahoje, Bu
karešte ir Belgrade, paskutinis 
Nepr. Lietuvos URM Politinio 
Dep-to direktorius.

— P. Babickas yra paruošęs 
spaudai dramatizuotą pasakų “Jū- 
ragis” ir baigia tvarkyti apysaką 
“žvaigždės viršum Sibiro”. St. 
Vainoras išvertė į lietuvių k. Tho- 
ro Heyrdahlo veikalų “Kon—Tiki”, 
o E. Skujenleks — Ingridos Viks- 
nos “Turime bristi į jūrą". “Ga
bija” išleido J. Paukštelio roma
ną “Kaimynai”. “Tėvų Kelio” Ve- 
necueloje redaktorius kun. A. Sa
baliauskas išvertė į lietuvių kal
bą, o “T. Kelias” išleido Giovan- 
nio Guareschio “Don Kamlliaus 
mažąjį pasaulį, “iliustruotą 38 pa
ties autoriaus piešiniais. Pasiro
do iš spaudos J. Kėkšto poezijos 
rinkinys “Etapai”, J. Kralikaus- 
ko romanas “Urviniai žmonės”, J. 
Gliaudos “Metmenys”, rėžis. J. 
Blekaičio eilėraščių knyga “Var
dai vandenims ir dienoms”. Dide
lį pasisekimą turi V. Krėvės “Ry
tų Pasakos". Ispanų k. parašyta 
knyga apie pasižymėjusį P. Ame
rikos dali. J. Rimšą. Lietuviško
sios Knygos Klubas Čikagoje lei
džia P. Jurkaus “Pavasaris prie 
Varduvos” ir N. Mazalaitės ro
manų “Saulės takas”. Išleistas 
premijuotas A. Maceinos veikalas 
“Saulės giesmė”. St. Būdavas pa
ruošė knygų apie Paprūsės knyg
nešius, pavadintų “Rūsti siena”. 
25 m. mirimo sukakties proga ruo
šiamas VI. Putvlo, Šiaulių Sąjun
gos kūrėjo, raštų leidimas.

btuvėles ir kitokius tyrus žinoma, 
tas kolektyvas būtų jau marga- 
spalviškas, gal net ne žmogiškas, 
nes juk, pasak romėnų, žmogus 
žmogui vilkas yra, o šitam vilkiš
kam žmogui visados arčiau prie 
širdies įvairūs Juokdarybos ilga
ausiai, kanapėtos kengūros, bevar
džiai triušiai, bėgliai emiu ir kiti 
bičiuliai — gyvuliai.

Redakcinį krepšį, tų demokra
tinės spaudos! laisvės 'rijiką, iš 
pastalės iškilmingai iškeldinčiau į 
laikraščio skiltis, kuo plačiausiai 
praverčiau laikraštyje vartelius 
įvairiems gardeliams ne tik parti
jų ir sambūrių, kur būtų vedami 
popieriniai karai, bet ir tokiems 
skyriams, pav., “Lipk kaimynui 
nuospaudos”, “Gnybk tautiečiui 
į pašonę”, “Liežuvi^ skalbk marš
kinius artimo savo” ir kt.

Nevengčiau ir pats, kaip redak
torius, ne savo žmonėms nugaras 
“ištrinkti”, pablusinėti, pašukuoti 
ūpui užėjus visus kolektyvus, kurie 
save vadina VLIK - LKF - TFA 
-SLPK ir t.t. Suprantama, steng
čiausi kiek galima daugiau ten
kinti paskirų asmenų ambicijas 
ir džiaugčiausi visais prisiųstais 
pareiškimais, nors Juose ir kiek
vienas ilgaausis galėtų perskai
tyti pasityčiojimų iš laikraščio ir 
faktų.

Vadinas, Jeigu būčiau redakto
rius, tai griežtai prisilaikyčiau 
virš Išrašytos linijos ir gal koks 
skaitytojas man parašytų laišką, 
kad mano laikraštis išlaikė de
mokratinius egzaminus, o po to 
aš gal ir dar ką nors sugalvočiau 
ir patiekčiau naujos mišrainės.

žinoma, kai kas vėl sakytų, jog

EUROPOS TARYBA
Per paskiausias Europos Tary

bos konferencijas buvo priimta vi
sa eilė reikšmingiausių nutarimų. 
Taryba yra paskyrusi spec, atstovą 
pabėgėlių ir Europos gyventojų 
pertekliui studijuoti. Nuolat didė
jant pabėgėlių skaičiui, Taryba ra
do reikalinga įsteigti atitinkamą 
instituciją, kurios vyr. organiza
torium ir vadovu pakviestas buv. 
prancūzų sveikatos ir apgyvendi
nimo min. Pierre Schelter. Jis yra 
pasiryžęs aplankyti visų europi
nių kraštų sostines Ir emigraci
nius kraštus. Ženevoje jis matėsi 
ir tarėsi su atitinkamais pabėgė
lių problemomis besirūpinančių 
organlząpijų pareigūnais.

Nutarta, kad jau ir pabėgėliai 
galės kandidatuoti į europines 
stipendijas. Šiuo reikalu buvo il
gai ginčytasi, bet jis galiausiai 
buvo teigiamai Išspręstas. Šumano 
plano Europa, pabrėždama tą fak
tą, stipendijoms paskyrė dar 600. 
000 prancūzų frankų. Tuo būdu 
stipendijų fondas turi 5,6 mil. 
frankų. Ministerių Komitetas pa
sisakė už išdavimą Europos kul
tūrinių pasų ir pabėgėliams, gy
venantiems Europos kraštuose. 
Tuo būdu pabėgėliai kultūrinėje 
srityje sulyginami su vietiniais 
gyventojais.

Europos Taryba numato pasira
šyti net 3 konvencijas, kuriomis 
bus daugiau apibendrinamas so
cialinis gyvenimas bei socialinė 
globa Europoje. Nutarta stengtis 
sulyginti darbo valandas Ir atlygi
nimus visuose europiniuose kraš
tuose. Ieškoma taip pat kelių api
bendrinti šeimą liečiančiai įstaty
mo leidybai. Nutarta sudaryti 
tarptautinę komisiją šeimos padė
ties problemoms svarstyti.

Patariamojo Europos Susirinki
mo sesija prasidės gegužės 20 d. 
Joje numatyta svarstyti visa eilė 
aktualių klausimų. Mūsų reikalai 
gali būti paliesti studijuojant sie
nų perėjimo klausimą Ir gal šiek 
tiek svarstant Europos Tarybos 
pažiūras į paskutinius politinius 
įvykius, ypač stengiantis sunor- 
malintl prekybinius santykius su 
Rytais. Europos Tarybos posėd
žius ir jos veiklą seka taip pat 
ir mūsų veiksnių atstovas.

tai nėra originalu net po Pietų 
kryžiumi ir apšauktų plagljatu...

Degulių Paulius.

Pasisakykime visi
“Mūsų Pastogės” 14 nr. tilpo: 

str. “Pagaliau susitarkime”, ku
riame P.S. ir vėl gvildena Sydnė- 
jaus lietuvių namų vietos parin- į 
kimo klausimą. Kadangi čia yra 
minima mano pavardė, tad noriu ' 
į kai kurias pastabas atsakyti.

Str. “Pagaliau susitarkime” au
torius nurodo, kad akcininkų su
sirinkime, įvykusiame vasario 28 
d. paaiškėjo, kad Sydnėjaus lietu
vių namų statybai pasirinktos tik 
dvi vietos: Bankstownas arba 
Strathfieldas. Atseit, ne aš vienas 
galvoju apie Strathfieldą.

Jeigu P.S. kiek rimčiau pas
varstytų šitą reikalą, tai gal ir 
sultktų, su mumis, siūlančiais pa
sirinkti Strathfieldą. Iš naujo ne
argumentuosiu, nes ankstesniame 
str. esu pakankamai aiškiai pasi
sakęs.

P.S. “visom keturiom” stovėda
mas už Bankstowna, pateikia vi
są glėbį gerokai išpūstų argumen
tų. Girdi Bankstowne yra savait
galio mokykla su 50 vaikų, skau
tų draugovė, vaikų teatro studija, j 
tautinių šokių grupė, pradėjo dar
bą teatro mėgėjų grupė ir kt. At
seit, tik Bankstowne reiškiasi kul
tūrinis gyvenimas.

Norėčiau prie šitų kultūrinių — 
visuomeninių paraiškų kiek Ir su
stoti.

Bankstowne, sako, yra 500 lietu
vių. Bet juk pats P.S. rašo, kad 
kiekvienam prie durų bendruome
nės namo nepastatysime. Tad ir 
gyventojų skaičius nėra rimtas' 
argumentas. Juo labjau, kad Syd- 
nėjuje, kaip P.S. sako, gyvena 
2500 lietuvių. Aš buvau priskaitęs 
3000. Nedaug ir apsirikau. O, pa
galiau, nežinia kuris apsiskaičia
vome.

Sutinku, kad lietuvių namai bus 
šviesos ir tautinės šilimos židi
nys, t.y. iš čia spinduliuos lietu
vybę palaikanti šilima. Bet kodėl 
šita šilima turėtų spinduliuoti tik 
Bankstowne lietuviams?

Dėl savaitgalio mokyklos patal
pų reikalas keblesnis. Labai ne
gerai Jeigu 50 vaikučių neturi kur 
mokytis, čia patarčiau bankstow- 
nišllams pasitarti su Cabramattos

apylinks valdyba. Jie šitų klausi
mą išsprendė ir nereikalauja, kad 
Sydnėjaus lietuvių namai būtų 
statomi Cabramattoj. Sutinku, 
kad patalpa reikalinga skautams, 
šokių studijai, vaikų teatro stu
dijai ir teatro mėgėjų grupei. Bet 
skautai veikia ir centre, ir Cab- 
ramatoj; sportininkai bazuojasi 
centre, tautinių šokių grupė ir mė
gėjų teatras gali repetuoti kitur, 
nebūtinai Bankstowne, nes tų gru
pių nariai toli ne visi yra Bank- 
stowno parapijos gyventojai. Be 
to, suaugęs žmogus gali ir trauki
niu be mamos pagalbos pavažiuo
ti. Bet yra išeitis, šitiems reika
lams užtenka barako. Tai nebran
giai kaštuoja ir šitai palengvin
tų problemos sprendimą.

Dar. Neužmirškime, kad staty
dami namus, mes nesirengiame 
statyti mokyklai patalpas ar skau
tams būstą. Dėl eksplotacijos ir 
išlaikymo išlaidų nereikėtų Jau da
bar sielotis. Jeigu jau pastatysi
me, tai ir išlaikysime.

Baigdamas siūlau: S.L.N. įsi
gyti Komitetas tegul paruošia an
ketas ir užklausia gyventojų kur 
jie norėtų turėti lietuvių namus. 
Komitetas čia turėtų padaryti sa
vo pasiūlymus, nurodydamas tei
giamas ir neigiamas puses, jeigu 

į mes statytume savo namus toje ar 
kitoje vietoje. Anketos galėtų bū
ti Išsiuntinėtos paštu, arba išda- 

: lintos per Apylinkių valdybas ir 
seniūnus. Tada mes sužinosime vi
sų nuomonę.

S. Osinas

Red. pastaba. Sydnėjaus lietu
vių namams vietos parinkimo klau
simu yra pakankamai prikalbėta 
Ir oponentai naujų argumentų be
veik jau ir nepateikia. Tolimesnės 
šituo klausimu diskusijos tegalėtų 
tik į asmeninius ginčus įvelti. To
dėl siūloma šito reikalo aiškinimą 
atidėti ir pereiti prie konkretaus 
darbo. Namams Įsigyti Komiteto 
projektas — nedelsiant pradėti pi
nigų rinkimą ir išplėsti pasižadė
jimų akcijas pirkti platinimo va
jų, yra sveikintinas, kaip vienas 
į tikslą vedančių konkrečių planų. 

^Lictuuin-----<0^ PMMJLYJt
Prancūzija. Vienoje įvy

ko Politinio Europos Jaunllmd 
kongresas. Lietuvių Jaunimo poli
tinėm organizacijom atstovavo 
kun. Dr. Jucevičius. Paryžiuje 
Sorbonos amfiteatre buvo suruoš
tas tarptautinis folkloro festivalis, 
globojamas Paryžiaus Akademijos 
rektorius. Lietuvos jaunimui at
stovavo Paryžiaus lietuvių studen
tų sekcija, atlikdama su dideliu 
pasisekimu keletą tautinių šokių, 
vadovaujant skulptoriui Mončiul. 
Akordeonu grojo B. Venskuvienė. 
Tautinių šokių grupę Paryžiuje 
sudaro: Mažonienė, Puzlnaitė — 
Ripoll, U. Karvelytė, N. Kašireno- 
vaitė ir Sirtautaitė; iš vyrų: R. 
Bačkis, Moneys, V. Deltuva, V. 
Tarvydas. ,

Poniai BIdault (užs. reik, mi- 
nlsterio žmonai) globojant, įvyko 
Pasaulinio Motinų Sąjūdžio (M. 
M.M.) posėdis. Buvo padarytas 
pranešimas apie šio sąjūdžio veik
lą. Globos komitetą sudaro dau
giausia Paryžiuje reziduojančios 
ambasadorių žmonos. Lietuvai at
stovauti buvo pakviesta to Sąjū
džio Tarptautinės Tarybos narė O. 
Bačkienė ir mūsų komiteto gener. 
sekretorė B. Venskuvienė. Union 
Federaliste Mondiele suruošė kon
ferencijų ciklą, tema: Pasaulinis 
federalizmas ir talka. Moterų sek
cijoje lietuvaites atstovavo Mato- 
rienė Ir Bačkienė.

Prancūzijos LB krašto valdy
ba surengė Lietuvos poetų J. Bal
trušaičio ir O. Milašiaus minėji
mą. Paskaitą apie šiuos du euro
piečius poetus Lietuvos diploma
tus skaitė prof. Dr. J. Grinius, 
specialiai pakviestas iš Strasbur- 
go. Minėjime dalyvavo visi Pary
žiaus lietuviai. Minėjimo prezidlu- 
man buvo pakviesti prof. J. Balt
rušaitis, prof. J. Grinius ir tėvas 
Rabikauskas, J.S. Susirinkimui 
pirmininkavo pulk. J. Lanskoron- 
skis.

Paryžiaus lietuviai suaukojo Va-

Kanada. Lietuvių moky-i 
tojų dienos, pirmosios tos rūšies, 
buvo suruoštuos Toronte. Jas kal
ba atidarė Kanados LB pirm. J. 
Matulionis. Suvažiavimą pasveiki
no VT pirm. K. Žalkauskas Ir vi
va eilė kitų. Svarstytos liletuviš- 
kojo jaunimo Kanadoje mokymo 
ir auklėjimo problemos, taip pat 
išsitarta ir apie Kultūros Fondą. 
Priimtose rezoliucijose kreipiama
si į tėvus, kad padėtų sukurti 
jaunimo vaizduotėse legendinę 
Lietuvą. Pabrėžiant lietuviškosios 
mokyklos bei jaunimo organiza
cijos svarbą, kreiptasi į dvasi
ninkus ir į Kanados lietuvių orga
nizacijas. Apskritai, reikia pasa
kyti, Jog Kanados lietuviai rodo 
daug gyvumo ir pasižymi organi
zacine veikla.

— Kanados skulptorių draugija 
savo sidabrinio jubiliejaus proga 
suruošė parodą, kurioj savo kū
rinius išstatė ir lietuvis skulpt. 
J. Daugys.

— Dr. M. Arštikaltytė, 1948 m. 
atvykusi Kanadon, neseniai gavo 
Kanados vyriausybės stipendiją 
tyrinėti vaikų žiaurumo priežas
tis. Ji 1953 m. Toronto un-te gavo 
akių specialistės diplomą Ir yra 
parašiusi du mokslinius darbus: 1. 
“Effect of Lobotomy and Electro
shock Treatment on Intraocular 
Pressure” (American Journal of 
Ophtholomology Nr. 35, 1952), 2. 
“Steven-Johnson Syndrome — re
port on two cases”, kuris buvo 
skaitytas ir išspausdintas Toron
to Medicinos Akademijos posėdy
je ir biuletenyje.

Kolumbija. Mirė pik. 
Ambraziejus. Balandžio 5 d. Ba- 
rancabermejos miesto savivaldy
bės ligoninėje mirė buvęs Lietu
vos ginklavimosi viršininkas ats. 
pulk. Kazimieras Ambraziejus. Ve
lionis palaidotas vietos užsienie
čių kapinėse.

ANTIBOLSEVIKINIO tautų 
BLOKO (ABN) Tūtų Tarybos pir 
mlninku Munhene įvykusio kong
reso išrinktas) prof. F. Durčanskls, 
o gen. sekretorium — red. J. Gy
tis. ABN centro komiteto pirminin
ku buvo perrinktas J. Stecko, pa
vaduotoju — vengrų gen. F. Far
kas de Kisbarnak, general, sekre
torium gruzinų kunigaikštis N. 
Nakašidzė. Gytis savo kalboj, pa- 
sakytoj per Amerikos Balsą, be 
kita ko, pažymėjo, kad nepaisant, 
kiek metų užtruktų bolševizmas, 
nei Lietuva, nei Latvija, nei Esti
ja nebus išnaikintos.

•
VASARIO 16 D. GIMNAZIJA 
šiemet išleido 3 abiturientus: P.

Kazirskį. K.Dikšaitį ir L. Venclo
vą. Baigiamųjų egzaminų lietuvių 

k. rašomoji tema buvo skirta: “Abi
turiento pareigos lietuvybei”. Gim
nazijoje šiomis dienomis posėdžia
vo ir prie VLIKo LIT sudarytoji 
Švietimo Komisija. LIT-bai atsto
vavo J. Jakš — Tyris. Prie LIT 
veikiančios Švietimo Komisijos 
narys A.Vanclauskas pasitraukė 
iš eitųjų Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės krašto valdyboje švie
timo Inspektoriaus pareigų.

•
Brangenybė, pareikalavusi 26 gy
vybių...

Patenkintas Lawrence Harding 
penėjo savo kalakutus ir vištas. 
Bet jo pasitenkinimas virto pasi
baisėjimu kai jis pastebėjo, kad 
jo žiede nebėra 375 svarų vertės 
deimanto! Ilgai ir atidžiai Law
rence Jieškojo savo deimanto vi
sur, kur tik galėjo jį pamesti. Ta
da nubėgo į namus ir grįžo gin
kluotas. .. kirviu. 24 vištos Ir du 
kalakutai palydėjo savo galvas 
kol viename gūžy buvo rastas dei
mantas!

•
Kada arabas tampa džentelmenu...

Arabų papročiu moterys turi 
sekti vyrus iš paskos. Tačiau tuoj 
po Alameinn’o mūšio daug kas 
stebėjo neįprastą vaizdą: arabai, 
europiečių pavyzdžiu, ėmė duoti 
moterims pirmenybę! Anglai ėmė 
tyrinėti šį keistą reiškinį ir greit 
nustatė šio arabų džentelmeniš
kumo priežastį: mat, toj srity bu
vo minų laukai...

Bario 16 d. gimnazijai paremti 
10.500 prancūzų frankų.

U r u g v a j u s. Min. Dr. K. 
Graužinis jau pasveiko ir gali vai
kščioti. Netrukus pradės eiti savo 
pareigas. Buvo rimtas pavojus 
gyvybei.

“Miss Montevideo”, gražiausia 
Urugvajaus sostinės mergaitė, bu
vo išrinkta lietuvaitė Anelė če- 
kytė. Per “Miss Urugvajus” rin
kimus Jai teko antroji vieta.

Brazilija. A. Žukas 
baigė medicinos fakultetą. Su Dr. 
EI. Draugeliu tai bus ar tik ne 
vieninteliai lietuviai gydytojai 
Brazilijoje, Sao Paolo mieste su 
priemiesčiais priskaitoma apie 12. 
000 lietuvių, neskaitant Brazilijoj 
gimusių. Lietuvių Sąjunga Brazi
lijoje išlaiko 3 mokyklas. S. Paolo 
mieste ekonom. mokslų fakultetą* 
baigė A. Baužys. Visa eilė lietu
vių turi savo įmones ar nusipirkę 
ūkius ir neblogai verčiasi.

D. Britanija. 50 m. 
nuo lietuvių spaudos atgavimo su
kakties proga Lietuvių Namuose 
Londone ruošiama lietuviškosios 
knygos ir lietuvių periodikos pa
roda.

Danija. Po ilgų studijų 
Danijos karalinėje konservatorijo
je dirigento — kapelmeisterio eg
zaminus Išlaikė lietuvis Ringoldas 
Kaufmanas, kilimo biržietis. Kon
servatorija jį su kitais trimis stu
dentais pasiuntė 14 dienų į Sto- 
ckholmą.

Jungtinės Amerikos Valstybės. 
JAV-se sudaryta Lietuvybės ko
misija nusibrėžė savo veiklos gai
res: 1) praktiška pagalba šei
moms, 2) pagalba mokykloms, 3) 
jaunimo organizavimas šūkiu “vi
si lietuviai priklauso organizaci
jai" Ir kita. Komisijos tikslus 
sprendė V. čižiūnas, J. Brazai
tis, A. Musteikis, Pr. Naujokai
tis, be to, komisijon dar pakvies
ti Dr. J. Noakas, Dr. J. Grinius, 
Dr. kun. St. Valiušaltis, St. Barz- 
dukas ir kt.

J. Blekaitis pakviestas pastatyti 
amerikiečių Showcase teatrui J. 
Giraudox veikalą “Amphitroyn 
38”. Dekoracijas piešia dail. A. 
Bielskis.
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Jis susitikdavo Kravčenko
Nebuvau matęs Kravčenko nuo KRAVČENKO YRA VIENAS

to laiko, kai jisai bylinėjosi Pary-, RYŠKIAUSIAI DEMASKAVU- 
žluje su prancūzų komunistų dien- ! ŠIŲ KOMUNISTINĘ SANTVAR- 
raščiu “L’Humanlte". Tada Jis bu- KĄ IR KOMUNIZMĄ APLAMAI, 
vo nevisai toks kaip dabar. Visuo- JIS PASITRAUKĖ Iš SOVIETŲ
met susivėlęs, atsikišusiais danti
mis, iki pasiutimo nuolat koliojųs 
savo priešus, net savo draugus ir 
geradarius bjauriausiais rusų žo
dyno žodžiais. Turbūt tada būtų 
netekęs visų simpatijos, jei Jo 
priešai nebūtų buvę taip pat pa
našios ar dar blogesnės rūšies 
žmonės.

Politinis pabėgėlis iš vienos pu
sės, ir “tėvuko Stalino” ištikimie
ji sūneliai iš kitqs, susipynė į 
aštrių ideologinę dvikovų. Jeigu 
Kravčenko ideologiniai skirtumai 
su marksistine sistema mums at
rodė tik nežymi “herezija”, tai ko
vojimo būdas iš abiejų pusių bu
vo tikrai tas PaLs : žvėriškas.

Atsimenu vienų vakarų sėdėjau 
netoli Kravčenko vienam Pary
žiaus restorane. Kravčenko, vaka
rienę valgydamas, šaukė kaip tei
sme, iškėlęs peilį, su kuriuo ir 
valgį pjaustė, ir galvų kasėsi, Ir 
savo toli esantiems priešams gra
sė. Ir keikė, kaip paprastai, bet 
nekeikė komunizmo, nuo kurio bu
vo pabėgęs, o “supuvusių Vakarų 
Europos kultūrų, jos nepakenčia
mų buržuazijų" vadindamas “pri- 
mitif” (primityviais) visus josios 
atstovus.

Todėl buvo didelis mano nuste
bimas, kai po kelerių metų antrų 
kartų jį sutikau New Yorke pas 
savo draugų Bil Nichols, “This 
week Magazine” laikraščio savi
ninkų. Abu buvom šeimininkų pa
kviesti vakarienės. Reikia žinoti, 
kad ponia Nichols yra didžiausia 
Kravčenko geradarė. Mat, ji yra 
čekų kilmės, pati nukentėjusi nuo 
politinių persekiojimų, todėl 
Kravčenkų užjautė daugiau negu 
kiti. Ji priglaudė pas save Krav
čenkų, kai tas nutarė pabėgti Iš 
rusų atstovybės. Vėliau Jam sura
do įvairių vietų, kur galėjo slap
stytis nuo nuolatinių rusų komu
nistų persekiojimų bei pasikėsini
mų, surado taip pat vertėjų jo 
knygai “I chose freedom”, (Aš pa
sirinkau laisvę) ir, be to, dar vi
sokiais būdais stengėsi Jį atvers
ti į “supuvusių” Vakarų Europos 
kultūrų. Tačiau Kravčenko ilgai 
nepasidavė: niekaip negalėjo su
prasti, kodėl negalima pertraukti 
ponios arba pono kalbos ir išva
dinti juos “primltif”, jeigu yra to 
užsitarnavę, arba vėl, pvz., nega-

MISIJOS 1944 METAIS IR PA
PRAŠĖ AMERIKOS VYRIAU
SYBES POLITINIO PABĖGĖLIO 
GLOBOS. TA GLOBA JAM BU
VO SUTEIKTA. KRAVČENKO 
PARAŠĖ PAGARSĖJUSIĄ KNY
GĄ “AŠ PASIRINKAU LAIS- 

:VĘ”, KURI BUVO IŠVERSTA į 
DAUGELI KALBŲ IR AUTO
RIUI DAVĖ MILŽINIŠKĄ PEL
NĄ. ČIA PATEIKIAME ITALO 
INDRO MONTANELLI VAIZDŲ 
APRAŠYMĄ APIE ŽMOGŲ, KU
RIS BUV. SAVO BOSAMS MAS
KVOJE YRA DAUG KRAUJO 
SUGADINĘS.

vyno, apie kurį jums kalbėjau. 
Ispanijos ir Prancūzijos vynus ži
nau Ir galop nusprendžiau, kad 
Borgonija visdfclto pate geriau
sias. Tenai Peru, savo kasykloj, 
tik tų vienų geriu.” Reikia žinoti, 
kad Kravčenko dabar yra vienos 
nemažos kasyklos savininkas Pe
ru valstybėje, netoli Limos mies
to. Jis pats jų atrado ir eksplo- 
tuoja. Arti 100 darbininkų, Indė
nų ir svetimtaučių, jam kasa si
dabro, vario, švino, cinko ir kito
kių metalų. Pelnas, rodos, lieka 
Kravčenkui nemažas. Ne taip se
niai, kai Kravčenkas dar nenorėjo 
pripažinti žuvų valgymo specia
liais peiliais, buvo pakviestas į 
senų rusų emigrantų, arba pabė
gėlių, susirinkimų. Kaip paprastai, 
tie baltieji rusai kalbėjo, kų vei
kslų sugrįžę į išlaisvintų Rusijų. 
Kravčenkas sėdėjo kampe susirau
kęs, kol vienas Jaunas inžinierius, 
Petrov, išreiškė savo svajonę ati
daryti nuosavų fabrikėlį išlaisvin
toj tėvynėj. Ir čia Kravčenkas 
daugiau neiškentė. “Ar dar ne
žinai, — šoko Kravčenkas, atki
šęs kumštį į Petrovo panosę, — 
kad Rusijoje nėra Ir nebus priva
čios nuosavybės? Aš būsiu priver
stas tave užmušti”. Ir Išėjo, tren
kdamas durimis.

Nežinau, ar Kravčenkas kada 
nors vėliau dalyvavo baltųjų ru
sų susirinkimuose. Bet manau, 
kad dabar, kada ir pats xturi ne-

įėjo suprasti, dėlko iškilmingoj 
vakarienėj žuvį negalima su pei
liu valgyti. Jis skelbėsi visada 
esųs įsitikinęs marksistas.

Tačiau dalykas iš pagrindų pa
sikeitė, kai Kravčenko susipažino 
su viena labai žinoma, daug kar
tų išsiskyrusia New Yorko mote
rimi... Tada jis nutarė vlsdėlto 
prisitaikyti prie tos “supuvusios” 
Vakarų pasaulio kultūros. Ir, štai, 
vienų dienų Kravčenkas išeina iš 
vyrų galanterijos krautuvės visas 
mėlynas: mėlyna eilutė, mėlyni 
marškiniai, mėlyni batai, kojinės 
ir kaklaraištis. Vienu žodžiu, vi
sas mėlynas. Žmonės, sakoma, ta
da laukė, kai pradės Juoktis, at
tik ir dantys nebus mėlynai nuda
žyti. Turbūt, tada Jis manė, kad 
tik tokia stipri mėlynumo dozė 
galės atsverti Jo buvusį raudonu
mų. Vėliau jis atsisakė mėlynos 
spalvos ir surado tinkamų vidurį.

Ir štai dabar įeina į Nlcholsų 
prabangių salę naujasis Kravčen
ko. Nespėjęs džentelmeniškai pa
bučiuoti šeimininkės rankos, tuo
jau atkreipia dėmesį į vienų sie
noj kabantį paveikslų. — “štai, 
šitas yra naujas, dar nemačiau. 
Ar tik nebus Dali? Puikus, reikia 
pasakyti”. Ir tęsia toliau: — “Ach, 
'mylimieji, Kų tik grįžau iš Peru 
ir ruošiuos į Nikaragvų. Ar žino
te, tenai atradau rojų. Senoviš
ka vilukė, prie jūros, tokioj gam
toj! h- nebrangi, reikia pasakyti. 
Tik 16 dolerių į dienų: tik už 
kambarį, suprantama. Kodėl ne
važiuojate ir jūs paatostogauti, 
vietoj važiavę į Tokio arba į 
Hong—Kong? New Yorkas tai 
tikra cemento Babilonija. Mes eu
ropiečiai daugiau mėgstam gam
tų”. Ir taip tęsia, visai manda
gus, gražiai susišukavęs, įsigijęs 
rafinuočiausias manieras.

“Atsiprašau, ar tas whiskey 
man?” Paima bonkų ir atydžiai 
skaito etiketę. “A, gerai, kaip tik 
neužilgo gausiu iš Prancūzijos ke
lis šimtus butelių to Borgonjos

maža pelninga, visai kapitalistl-
nio pobūdžio nuosavybę, kitaip 
reaguotų į Petrovo programų ati
daryti privatų fabrikėlį laisvoj 
Rusijoj.

Taigi, tęsia toliau Kravčenkas 
savo kalbų. “Jūs negalite įslzalz- 
duoti, kaip ten gražu Peru, 5.000 
metrų aukštumoj, kur reikia už
lipti ant mulo su deguonies prie
taisais, kad galėtum kvėpuoti. 
Kaip ten viskas natūralu, gryna 
ir primitif”. Tačiau dabar tas jo 
“primltif” jau nebeturi tokios ag
resingos prasmės kaip kad pir
miau. Dabar tas žodis Kravčenko 
lūpose įgijb romantiškų^ švelnų 
atspalvį, “žinoma, mano butas 
tenai aprūpintas visais patogu
mais. Netrūksta nė Borgonjos, 
nes, žinokite, be to vyno negali

ma gyventi. Nežinia, koks ten van
duo aukštybėse tikrai kenkia. Vie
nų kartų gėriau, ko nenumiriau. 
Ir mano darbininkai turėjo sun
kiai persirgti, kol apsiprato jį 
gerti”. —

Čia aš tyčia paklausiau Krav
čenko: klausykite, pone, ar tikrai 
jūs esate komunistas? Kravčen
kas žiūri į mane nustebęs. — Ži
noma, kad esu komunistas. Kaip 
kitaip galėtų būti? Visi turime bū
ti komunistais. Vienintelis neko, 
munlstas mirė keletu mėnesių at
gal. Tai Stalinas. Laimė komuniz
mui. Dabar valdo Malenkovas. Aš 
jį pažinau. Puikus žmogus. Dabar 
atėjo laikas susitarti Rytams su 
Vakarais. Aš esu tikras, kad Ma
lenkovas išties draugystės rankų 
Amerikai... Pamatysite. Juk Ma
lenkovas gerai žino, kad komuniz
mas gali užvaldyti pasaulį tik ge
ruoju, ne Jėga, ne ginklais. Sta
linas to nesuprato”.

“Ach, koks geras vynas! Tik
ras mano Borgonja! Bet sakykite, 
kuriems galams mums gadinti to
kių puikių vakarienę su politika. 
Vis ta politika... Kaip gera te
nai mano kasykloj Peru. Tenai 
niekas iš mano darbininkų neži
no nei apie Elsenhowerj, nei apie 
Malenkovų. Jiems nereikia nei 
atostogų, nei sindikatų. Tenai vis
kas taip natūralu, taip paprasta, 
taip primitif kaip 400 metų atgal, 
kai ispanai atrado tų neapsakomų 
šalį...”

H, Kaiser atvyksta i 
.snieguotuosius kalnus .

Garsaus amerikiečio pramonin
ko Henry Kalserio ranka nesenai 
pasiekė Australijų, jo įgaliotinis 
pasirašė 25 milijonų svarų paran- 
gos sutartį su Australijos vyriau
sybe. ši sutartis įpareigoja Kai- 
serį pastatyti Ir įrengti dvi svar
biausias sekcijas Snieguotų Kalnų 
hydroelektros schemoje .

Henry Kaiser yra išgarsėjęs 
Amerikoje kaip ir Rockfėlleris, 
Carnegie ir kiti garsūs vyrai. 
Prieš tris metus, vesdamas dabar
tinę žmonų pareiškė, kad niekad 
nėra gyvenęs pagal susidariusias 
tradicijas.

Kaišei- yra 72 m. amžiaus, jo 
žmona — 37. Ji slaugė buv. Kai- 
serio žmonų. Po savo pirmos žmo
nos mirties, vos mėnesiui praslin
kus, jis vedė dabartinę žfnonų. 
Bet ir kitose gyvenimo sj-ityse 
Kaiser neprisilaiko tradicijų. Jo 
išgarsėjusi karjera yra pagrįsta 

neprisilaikant nusistovėjusios tvar
kos ir praktikos. Savo milžiniškus 
darbus Jis dažniausia finansuoja 
vyriausybės pinigais.

Apie laivų statybų Kalserls nie
ko neišmanė, tačiau dviejų metų 
laikotarpyje jis pasidarė didžiau
sias pasaulyje laivų statytojas. 
Nenusimanydamas apie automobi
lių pramonę ir jo patarėjams at
kalbant, jis pradėjo masiniai ga
minti automobilius.

Henry Kaiser yra geriausiai ži
nomas kaip tiltų, plentų, tunelių 
ir užtvankų statytojas. Jo orga
nizacijos dėka buvo pastatytos 
milžiniškos užtvankos — Boulder, 
Bonneville ir Grand Coulee.

Kaiser ir Jo vyrai išgarsėjo, nes 
jie paimtus darbus atliko greitai 
ir gerai. Kiekviena smulkmena 
pas Juos yra apsvarstyta, darbų 
dirba pilnu tempu ir jokios kliū
tys yra nenugalimos.

Amerikos darbininkų unijos yra 
labai palankios Kaiseriui, nes dar
bo sųlygos ir atlyginimai Jo įmo
nėse yra geri. Kaiser dirba ir

galvoja apie savo darbus plačiuo
se rėmuose. Apie pinigus jis kalba 
bilijonais dolerių, apie darbo,jėgų 
— tūkstančiais vyrų. Paskutinio 
karo metu pas Kaiserį dirbo per 
300.000 žmonių, kurie nei karto 
nestreikavo.

Australai pirmų kartų išgirdo 
apie Henry Kaiser karo pradžioje, 
kai jis Richmonde prie San Fran- 
cisko įkūrė milžiniškų laivų sta
tyklų. Jau 1940 m. pradžioje Jis 
numatė, kokį svarbų vaidmenį tu
rės transporto laivai. Savo ener
gijos dėka jis iškovojo iš Vashin- 
gtone milijonus dolerių ir pradė
jo statyti laivus Pertlande (Ore
gon) ir Richmonde.

Darbo Jėga buvo sunku gauti, 
ypač karui prasidėjus. Trūko pri
tyrusių darbininkų. Bet Kaiser ir 
jo štabas sudaro kelius toms kliū
tims nugalėti. Jis greit išmokė ir 
parengė darbininkus, įskaitant 
moteris Ir tūkstančius negrų, ku
rie visi suplaukė į Kalifornijų iš 
įvairiausių JAV kampų. Jau po 
2 metų Kaiseris pastatė 985 Li
berty tipo laivus, kiekvienų 10. 
400 tonų, 40 naftai gabenti laivų 
Ir 12 mažesnio tipo lėktuvnešių.

Pirmuosius Liberty tipo laivus 
statė 105 dienas. 1942 m. rugpjū
čio mėnesį tokį pat laivų pastatė 
per 46 dienas. 1943 m pradžioje 
jis laivų pastatydavo per 10 die
nų. Karui besibaigiant Kaiser daž
nai išleisdavo iš savo statyklų tų 
pačių dienų po kelis laivus.

Henry Kaiser jau senai domisi 
Australija. 1946 metais jis mėgi
no susitarti su Australijos vyriau
sybe dėl masinės namų statybos. 
Jo pasiūlymai buvo nepriimti. Ta
čiau dabar jis atvyksta ir pradeda 
didžiulius darbus Snieguotų Kal
nų projekte.

Lietuva—Lenkija 
— Kanada

13 M. LIETU VAITE PASAKOJA 
APIE GYVENIMĄ LENKIJOJE

Š. m. balandžio 5 d. Londono 
uoste iš lenkų laivo “Lublin” iš
lipo 13-kos nietų lietuvaitė Ma
rytė Penikaitė, pati viena keliau
janti pas, (savo tėvų į Kayiadų. 
Karo metu Marytė su savo moti
na atsidūrė Lenkijoj, o tėvas pa
teko į Vak. Vokietijų. Prieš pen- 
keris metus mirė Marytės moti
na, ir mergaitė buvo paimta į 
prieglaudų, o tėvas, tuo laiku 
emigravęs į Kanadų, pradėjo rū- 

i pintis atsiimti dukterį. Po ilgo 
I susirašinėjimo ir vaikščiojimo po 
I įstaigas, kai visos viltys atgauti 
, dukterį -atrodė žuvusios,' Marytei 
Varšuvoje buvo išduoti dokumen
tai, ir, lyg kokiam pokštui, ba
landžio 1 d. Ji buvo pasodinta 
Gdynėje į prekinį laivų. Taip ji 
atsidūrė laisvame pasaulyje. Lon
dono uoste viešnių iš Šiaurės pa
sitiko DBL S-gos atstovas Žu
kauskas ir laikinai Jų apgyvendino 
Lietuvių Namuose. Po savaitės ji 
išplaukė į tolimsnę kelionę okea
ninio laivo I klasės kabinoje. Ano
je Atlanto pusėje Jos nekantriai 
laukė išsiilgęs tėvas. Apie gyveni
mo sųlygas Lenkijoje Jaunos ke
leivės netenka klausti. Tai matyti 
kad ir iš Jos apsirengimo ir pasi
ruošimo tolimai kelionei: Ji išlipo 
iš laivo Londone neturėdama ne 
tik Jokio ryšulėlio, bet net dan
tims šepetėlio. Rankoje laikė 
pluoštelį dokumentų, suvyniotų į 
laikraštinį popierių. Lietuvių rū
pesčiu Londone ji buvo aprengta 
ir aprūpinta reikalingiausiais ke
lionei daiktais. Dokumentams lai
kyti Tautos Fondas padovanojo Jai 
naujų rankinukų. Sužinojusi apie 
T. Fondų, labai sujaudinta dėl 
nuoširdaus priėmimo, ji pasižadė
jo suaugusi būti Fondo rėmėja, 
ligi Lietuva bus išlaisvinta.

Mergaitė pasakoja, kad karo 
metu patekę į Lenkijų lietuviai 
yra labai persekiojami ii- dažnai 
Ištremiami atgal į Sov. Sųjungų, 
greičiausiai j Sibiru. Ji žino įvy
kį, kada moteris, kurios atėjo su
imti mirė širdies smūgiu. Prie
šingai pastaruoju metu plintan
čioms kalboms apie tariamų ti
kybos laisvę už gelež. uždangos, 
mergaitė sako, kad bažnyčių lan
kymas yra surištas su dideliu pa
vojumi. Ji pati galėjusi tik slap
tai išsprukti iš prieglaudos ir nie
kam nežinant nueiti j pamaldas. 
Jei apie tai būtų sužinojusi prie
glaudos vadovybė, tai ji būtų at
sidūrusi "pataisos namuose”. Vy
resnio amžiaus žmonės, Jeigu turi 
valdines tarnybas, į bažnyčių ne
drįsta. eiti. Nors bažnyčios yra 
pilnos, bet tarp maldininkų sun
ku sutikti vidutinio amžiaus žmo
nių. Paprastai žmonės, darbinin
kai ir keleiviai traukiniuose, ku
riuos jai teko matyti Lenkijoje, 

— visi rodė neapykantų Sovietams. 
Kiekvienas norėtų būti Jos vieto
je ir Išsprukti į laisvųjį pasaulį, 
deja, Ji buvo vienintelė iš milijo
nų, kuriai nusišypsojo laimė.

M. Penikaitė, kaip rodo jos Var
šuvoje išduoti dokumentai, yra ki
lusi iš Raseinių apskrities. Jos 
tėvas dabar gyvena Toronto mies
te.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

• Prf. R. Soggnaes nustatė, 
kad žimonių dantys nuolat blogėja 
ir po tūkstanties metų bus sunku 
rasti sveikų dantį pasaulyje. Nau
jos studijos atidengė, kad lig šiol 
laikyta dantų emalė negyva med
žiaga, pasirodo esųs gyvas audi
nys. šis atradimas gali visiškai 
pakeisti dantų gydymo mteodus.

NAUJOS KNYGOS 
MELBOURNO LIET.

KNYGŲ KIOSKE:
Šiomis dienomis gauta iš Ame

rikos šie nauji leidiniai:
Kaimynai, Juozo Paukštelio. 

Išleido Talka — £ 1.02.06
Cascata Cris’tallna, Ve^ancljaus 
Ališo — £ 0.15.00
Eldorado, Juozo (Švaisto —

£ 0.09.00 
Anoj Pusėj Ežero, Pulgio Andriu- 
šio — £ 0.13.06

Sveika Marija, Kun. Ylos Malda
knygė £ 1.02.06
ir visa eilė jau anksčiau skelbtų.

Knygos persiunčiamos paštu, 
prisiuntus nurodytų sumų.

Rytprūsiuose
Vokiečių k. leidžiamas laikraš

tis "Russland und Wir” Nr. 4(28) 
aprašo, kaip dabar atrodo Rytprū
sių šiaurinė dalis, valdoma rusų. 
Iš ten neseniai grįžo vienas vo
kietis, išdirbęs ilgesnį laikų Til
žės — Ragainės, Labguvos, Įsru- 
ties ir kt. apskrityse. Kaip šofe
rio palydovui, jam dažnai tekdavo 
būti Karaliaučiuje, Įsrutyje, Ta- 
piavoj Ir Klaipėdoj, šio vokiečio 
teigimu, miestuose po 1950 m. be
veik nematyti vokiečių. Rytprūsių 
vokiečiai buvę išsiųsti į bolševi
kų okupuotų Rytinės Vokietijos 
zonų, o Klaipėdos krašto — į Lie- 
tuvų. Rytprūsiai laikomi Sov. Sų- 
Jungos valstybinės teritorijos da
limi ir tegali būti gyvenami tik 
Sovietų piliečių. Pasienio zonoj 
gyvenančių pasuose dedamas zo
nos A žymuo (60 km. Iki sienos) 
Ir B (120 km. iki sienos). Tačiau 
įvažiuoti iš tikrosios Sov. Sujun
gęs yra labai sunku — leidimai 
duodami nenoromis. Gerdavoj, Ka
raliaučiuj, Įsruty, taip pat visose 
vietose pasieny yra stprūs apsau
giniai daliniai. Vasarų sienos li
nija apakėjama, kas 500—600 m. 
stovi sargybų bokštelis. Apskritai, 
šios sienos šiandien saugojamos 
smarkiau negu Oderio — Neissės 
linija.

Vįpkas labai brangu. Karaliau
čius atstatomas labai pamažu. 
Žemės ūky dirbti “įkurdinami” 
daugiausia prievarta atsiųsti Iš 
Rusijos darbininkai ar demobili
zuoti raudonarmiečiai, kurių dau
gelis norėtų grįžti atgal. Aplin
kui daug kur traukiasi plačios 
stepės. Atlyginimai menki, o pre
kės brangios, pvz. už porų gumi
nių batų, kurie Vokietijoje kaš
tuotų 17-20 DM, ten reikia mokė
ti 120 rb, už pusbačius 350-400 
rb, už sviesto kg. — 46 rb, rugių 
centneris kaštuoja 400 rb, kviečių 
550 rb etc.

Vokiečių žymus savaitraštis 
“Deutshce Zeltung” š.m. baland
žio 21 d. numeryje taip pat patvir-

tina žinias, kad šiandien Karaliau
čius atrodo Jau kaip tikras ru
siškas miestas, sakytum — Kurs
kas ar Oriolas. Apskritai, visa 
sritis yra viena iš daugiausia izo- 
luiotų sričių visoje Europoje. Ka
raliaučiaus mieste buv. Princų 
gatvėje atidarytos kelios valsty
binės parduotuvės, bet jas lanko 
tik raudonarmiečiai. Maisto pro
duktų ir būtiniausių reikmenų Jose 
gaunama tik aprėžtais kiekiais, 
užtat kiek norint — alkoholinių 
gėrimų. Šiandien Karaliaučiuje 
Jau yra 164.000 rusų. Atstatymo 
darbai daugiausia koncentruoja
mi į uostų, kareivinių, įstaigų ir 
pramoninių įmonių atstatymų. 
Visame mieste tėra vos viena li
goninė, Ir ta pati nekaip įtaisyta, 
neveikia kanalizacija, gatvėse po 
lietaus telkšo klanai. Susisieki
mas geležinkeliais dar ir šiandien 
blogesnis nei kur kitur Rusijos 
vidury. Kelionė iš Karaliaučiaus 
per Įsrutį į Gumbinę trunka ma
žiausia parų. Blogas ir pašto su
sisiekimas. Žinia, ir čia, kaip ir 
kitur, ta pati bolševikiška “tvar
ka”.

Vokiečių spaudos žiniomis, Klai
pėdos krašto vokiečiai bus per
kelti į Vokietijos Rytinę zonų. 
Ten numatyti perkelti vokiečiai 
iš “Kaliningrado srities”. Netru
kus tuo reikalu Karaliaučiuje bus 
pradėti tarp ųusų ir Rytinės zo
nos vokiečių “vyriausybės” pasi
tarimai. Kiek iš viso tokių žmo
nių bus perkeldinta, neaišku. Tik 
tiek žinoma, jog Rytprūsių šiau
rinėje dalyje, šiandien vadinamo
je “Kaliningrado sritimi”, tikrų 
vokiečių yra likę labai nedaug. 
Įvykdžius pastarąjį "perkeldlnl- 
mų”, jų ten veik visai nebeliks.

VIŠINSKIS, SOVIETU
MOTERYS IR
BELAISVIAI

MADŲ SALONAI BELAISVIŲ 
STOVYKLOJE

Krasnogorske, prie Maskvos, už 
spygliuotų vielų yra įrengtas ne
paprastas madų salonas, kurin at
silanko sovietų bosų žmonos ir 
draugės.

Fritz Bartram, grįžęs iš Rusi
jos vokiečių karo belaisvis, pa
pasakojo apie už spygliuotų vie-1 
lų esantį madų salonų. Šioje be
laisvių stovykloje prityrę vokie
čių, lenkų, rumunų ir vengrų siu
vėjai, dirbdami po 12 vai. per die
na, siuva brangius drabužius rau
donųjų diktatorių žmonoms ir 
meilužėms.

Šiandien Bartram, dirba norma
liose sųlygose vienoje garsiųjų 
Vakarų Vokietijos siuvyklų. So
vietų Sųjungoje jis siuvo ir pa
čiam Vlšlnskiui. Siūti Višinskiu! 
jį parinko gen. Sabulov, kurio ži
nioje yra bejėgiai karo belaisviai 
ir milijonai vergų darbo stovyk
lose.

Višinskis visada reikalaudavo, 
kad jo drabužiai būtų pasiūti taip, 
kad niekas nepastebėtų jį esant 
sustorėjusiu. Primatavimus atlik
davo gen. Sabulov bute, netoli 
Kremliaus, kur Bertram atgaben
davo sargyba. Višinskis nesilei
do į šnekas, nepasiūlė nei karto 
net sigaretės ar arbatpinigių, kų 
dažnai darydavo kiti augšti Krem
liaus šulai.

Tik vienas Bertram galėjo sar
gybos lydimas išvykti į miestų, 
likę 80 darbininkų, kurie siuvo 
drabužius, negalėjo išeiti už spyg
liuotų vielų.

Moterys atvykdavo į stovyklų 
stipriai išsikvėpinusios ir atsineš
davo pasenusius vakariečių madų 
žurnalus. Jos visos reikalaudavo 
siūti pagal tuos žurnalus, nors 
juose esamos mados Jau buvo 
4-5 metais pasenusios. Jos daž
nai slapčia siūlydavo pinigus, kad 
Bertraml nesiūtų tokį pat drabu
žį kitoms moterims. Medžiagas 
gaudavo iš vidaus reikalų minis
terijos specialių sandėlių, skirtų 
augštlems pareigūnams, šios med
žiagos buvo žymiai geresnės ko
kybės negu paprastų sovietų pi- 
liečiu drabužių medžiagos.

PARABOLĖ APIE MODERNŲJĮ 
ŽMOGŲ

Kadidja Wedeklng
Vienas modernusis žmogus pa

siklydo dykumoje. Dienų ir naktį 
klajojo jis joje, nuolat galvoda
mas: kiek lallko praeina kol žmo
gus miršta iš bado ar troškulio? 
Kad žmogus gali daug ilgiau iš
laikyti be maisto negu be vandens, 
tai žinojo jis gerai.

Negailestinga saulė degino ir 
džiovino, troškulys jį kankino. Jei 
netekęs Jėgų Jis porai valandų už
migdavo, visad sapnuodavo tik 
apie vandenį, ar pietų vaisius. Pa
budęs jausdavo dar didesnę kan
čių ir svyruodamas vilkosi toliau.

Staiga tolumoje jis pamato oa
zę. Aha, tai fatamorgana, galvo
ja Jis, tai atspindys ore, kuris 
mane apgaudinėja ir veda Į nusimi
nimų, tikrumoje oazės čia visai 
nėra.

Jis artėja prie tos oazės, kuri 
tačiau vis neišnyksta, priešingai 
ji darosi vis aiškiau matoma. Jis 
mato Jau datulių palmes, žoles ir 
iš uolos tekantį šaltinį. Ach, gal
voja Jis, tai aišku bado fantazi
ja, kurių mano Išprotėjusios sme
genys man čia piešia. Mano pa
dėtyje tokios fantazijos tikrai tu
ri ateiti. Argi ne tiesa — štai 
girdžiu jau net šaltinio vandens 
čiurlenimų. Och, kaip žiauri yra 
gamta... »

Taip galvodamas jis sukrinta 
ir miršta su tyliu keiksmu lūpo
se žiauriajam gyvenimui.

Valanda vėliau suranda Jį du 
bedujinai. “Kaip tai suprasti, sa
ko vienas kitam, datulės augu 
čia pat, vanduo ranka pasiekia
mas, prie pat gražaiuslos oazės 
— miršta iš bado ir troškulio?”

“Jis buvo modernus žmogus, 
atsako antras, jis tam netikėjo”.

Sumanumas išgelbėjo gyvybę.
Tai buvo St. Louis mieste, Mis

souri valstybėlėj, U.S.A. Inžinie
rius Robert Moore dirbo alaus 
baro šaldytuve, kuriame buvo lai
komas alus. Staiga užsitrenkė 
šaldytuvo durys. Inžinierius vel
tui šaukėsi pagalbos: bešaukda
mas užkimo, o šaltis sunkte sun
kėsi į jo kūnų. Pagaliau, JaJm. 
dingtelėjo išganinga mintis, ku
rių jis bematant realizavo: ėmė ir 
užsuko kranų vamzdžio, kuriuo 
alus tekėjo į baro bufetų. Po tri
jų minučių baro vedėjas Jau bu
vo šaldytuve ištirti, kodėl nebebė
ga alus, kur rado virpantį nuo 
šalčio vargšų inžinierių...

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.
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HUSU. F0STO6Ė
Svdnėius

DAIL. J. BISTRICKAS,
po įvykusios eismo nelaimės bu
vo nugabentas ir tebeguli Western 
Suburbs ligoninėje (Croydon). Po 
sunkios operacijos po truputį 
sveiksta, bet ligoninėje turės pa. 
gulėti Ilgesnį laiką. J. Bistrickas 
buvo skaudžiai sužeistas, kada 
automobilis užlėkė ant Jo vairuo
jamo motociklo.

Lankymo vai. 6.30 — 7.30 v.v.

— Sydnėjaus Lietuvių Plunks
nos klubo pirmininkas praneSa, 
kad klubo narių sueiga įvyks ge
gužės 22 d. (šeštadieni), 5 vai. 
vak. 64 The Avenue, Hurstville. 
Numatyta pašnekėsial 50 metų lie
tuviškos spaudos atgavimo sukak
ties paminėjimo reikalu. Atskirų 
pakvietimų nariams nebus siunčia
ma.

SPAUDOS LAISVE IR 
TREMTIES SPAUDA

Ryšium su spaudos draudimo 
panaikinimo 50 metų sukaktimi, 
Sambūris šviesa šitokia tema ruo
šia paskaitų su diskusijomis. Pas
kaitų skaitys Jurgis Kalakonls.

Parengimas įvyks Milsons Point, 
Ennis Rd. gegužės 15 d. Pradžia 
6.30 vai. vak. įėjimas visiems lais
vas.

j.p.k.
INŽINIERIŲ SUEIGA

Sydnėjaus Lietuvių inžinierių 
draugijos sueigoj, kuri įvyko pirm, 
inž. Daukaus namuose Yagoonoj, 
dlpl. inž. Sipavičius padarė pra
nešimų apie Lietuvos elektrofika- 
cijų.

“Atstatant Lletuvų energijos 
šaltinio reikalas pramonei, susi
siekimui ir plačioms namų ūkio 
sritims sukels didelio rūpesčio. 
Neturint anglies klodų, naftos šal
tinių — visas dėmesys privalės 
būti nukreiptas į baltųjų anglį—i 
mūsų upes: Nemunas, Neris, Du
bysa, Minija, Šventoji Ir daugelis 
kitų upių Ir upelių, turės duoti 
mums tų kraujų, be kurio negali 
gyventi civilizuota tauta, valsty
bė.”

šitaip pradėjęs prelegentas pla
čiau apsistojo prie Nemuno, kaip 
didžiausios upės panaudojimo ele- 
ktrofikacljos reikalams. Nemunas 
kaip energijos šaltinis, senai yra 
atkreipęs į save dėmesį, ypač jo 
garsioji Birštono Kilpa. Apie tai 
galvojo rusai (prof. Marciganas 
1909 m.), galvojo vokiečiai (prof. 
Symphen 1916 m.), galvojom ir 
galvosim mes patys.

Diskusijose iškelta eilė klausimų, 
susijusių su lietuves elektroftkacl- 
ja Ir elektros energijos panaudoji
mu ne tik pramonei, bet ir ūkio 
ypač kaimo reikalams. Tai įmano
ma tik pigiai elektros energijai 
esant ir tokių energijų galima 
turėti tik vandenį “pakinkius”. Bet 
vandens jėgainių statyba reikalau
ja didelių kapitalų, todėl čia ne
įmanoma apsieiti be valstybės pa
ramos ir visos tautos dalyvavimo.

Inžinierių Draugija Ir ateityje 
numato paruošti įvairiais klausi
mais paskaitas. B.D.

PADĖKA
Pirmąjį spaudos balių Sydnėju- 

je ruošiant susilaukta nuoširdžios 
talkos iš visų, į kuriuos buvo krei
ptasi. Šia proga “Mūsų Pastogės” 
Redakcija ir A.L.B. Krašto val
dyba nuoširdžiai dėkoja: solistui 
Ddmjninkui Vlldovul, dvigubam 
kvartetui: Br. Kiveriui, ponioms 
Asevičienei, Bltlnlenel, Daudarle- 
nei, Juodeikienei, p.p. Asevičiul, Bi
tinui, Daudarul ir Glllauskul; po
niai Saudargienel ir šokėjoms: 
Nausėdaitei ir Adamsaitei, pianis
tei Vllnonytei; Dali. Šimkūnui, 
Skoruliui; ponioms Venslovienei, 
Dauguvietytei — šniukštlenei, Re- 
nigerienel, Chodeckaitel, Dudaitle- 
nel, Mickevičienei, p.p. Saudargui, 
Lukauskui, Pačėsai, Kedžiul, Dei- 
kul, Slrgedul, Umbražiūnui, Vens- 
lovai, A. Ir K. Griškevičiams, šu
tams, Alg. Narbutui, šopiui, Pet- 
ronlul, Sydnėjaus (City) ir Cab- 
ramattos apyl. valdyboms Ir vi
siems kitiems talkon atėjusiems.

JURGIO VAKARAS ADELAIDĖJE
Akademinio skautų sąjūdžio 

Ir lietuvių skautų gyvenančių Pie
tų Australijoje iniciatyva, balan
džio 26 d. Adelaidėje buvo suruoš
tos “Jurginės”. Į papuoštą Ksave
ro salę 3 vai. p.p. susirinko ne
mažas būrys Adelaidės lietuvių. 
Vos įėjus į salę tuoj akį patraukė 
p. Maželienės rankdarbiai ir šalia 
Jos dail. p. Marčiulionienės kera
mika. Kitur žvilgterėjus vėl ma
tei būrelį moterų: ponios Stasiš- 
kienė, Pacevlčlenė, Mockūnlenė ir 
kt. prie turtingos loterijos betriū
siančios. Už keletos žingsnių p. 
Andriušienė svečius karštomis deš
relėmis bevaišinanti Ir čia pat p. 
Mockūnas gaivinančius gėrimus 
bedalinąs dideliems ir mažiems. 
O p. Levickienės sviestainių, teš
lainių ir saldumynų “kioskas” ma
žųjų svečių buvo tiesiog pulte puo
lamas. Čia tėvelių liūstančias šir
dis dėl tuštėjančių kišenių guodė 
skautų organizatorius Stasiškis, 
paaiškindamas, kad pelnas eis Jau
nimo iškiloms. Staiga sugriaudė 
valiavimas ir su kėde į palubį iš
kilo Akad. skautų S-gos pirm. 
Jurgis Naujalis. Varduvininkas. 
Paprašoma tylos, nes tuoj prasidė
sianti rimta programa. Prasideda 

A.L B. SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBOS 
gegužės 29 d. ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS
įvyks Railway Institute Hali.

Gros vokiečių kapela. Turtingas bufetas.
Pradžia 8 vai. vak.

Specialus pranešimas naujai naturalizavusiems 

australams
LIBERALŲ PARTIJA, vienintelė tikrai antikomunistinė partija, yra 
įsteigusi spec, departments aptarti su jumis rinkimines problemas. 

Skubiam išsiaiškinimui skambinkite telef.: BL 1401 arba rašykite ar 

pasikalbėkite nuvykę 30 Ash St., Sydney.
(Authority: J.L. Carrick.)

Australijos darbo partija
DARBIEČIAI yra prisiekę galutinai sumušti komunizmą. 
DARBIEČIAI atmeta komunizmo idėjas, politiką ir metodus.
Kiekvieną dieną DARBIEČIAI kovoja su komunistais unijose. Darbie- 
čiai kovoja dėl demokratinių laisvių.
DARBIEČIAI pirmieji Australijoje įgyvendino aprūpinimą visų darbu. 
DARBIEČIAI buvo pionieriai įgyvendinant socialinį saugumą drau
dimą. DARBIEČIAI turi nepalyginamus nuopelnus socialinėse refor
mose dėl žmonių gerovės
Mr. A.A. Calwell M.P., buv. darbo Ir imigracijos ministeris, kalbės 
draugams naujiesiems australams Kings Cross Theatrette, Darling
hurst, Rd., Kings Cross, sekmadienio vakare, gegužės 23 d. 8 vai vak. 
Jūs esate kviečiami dalyvautu!. Ateikite ir išgirskite tiesą apie DAR- 
BIECIUS, Menzies — Fadden vyriausybę ir komunizmą.

(Authorised by C.W. Anderson. Room 32, Trades Hall Sydney)

Europietis specialistas optikas |
PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA |

VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS ?
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. $

o p T o |
430 Bourke St., MELBOURNE. Telef. MU 4093. y

LEDO RUTULYS PRASIDEDA!
Pamatykite “Bomborduotojus” — garsųjį Naujųjų Australų vie

netą jaudinančiose ledo rutulio varžybose sporto naktimis kiekvieną 
antradienį, pradedant gegužės 8 d.

GEGUŽĖS 18 D. PROGRAMA

vaidinimas. Pagal Pulgio Andriu
lio spec. “Jurginėms” parašytą 
veikaliuką Ratkevičius, Skidzevi- 
čius, Grigonis, Janulevlčius ir kt., 
vaidino susirinkimą. Viršaitis iš 

kailio nėrėsi stengdamasis sulipdy
ti naują valdybą, bet tai buvo tuš
čios pastangos, nes į susirinkimą 
atėję tautiečiai visais dievais pri- 
slegavojo esą persikrovę reikalais 
ir neturį visuomeniniam darbui 
laiko nei už peną. Ūkininkas sa
kėsi šviesios dienos nematąs per 
naujai statomą namą, spaudos 
platintojas “labai užimtas” lenkiš
kų ir ukrainietiškų laikraščių 
spausdinimu, kortuotojas “labai 
užimtas” kortomis ir t.t. Publika 
juokėsi ilgai ir nuoširdžiai, bet 
ta pati publika atsikvošėjus su
sirūpino.. .

Adelaidės lietuvių skautų va
deiva p. Stasiškis dėkoja pobūvio 
dalyviams “turėjusiems laiko” at- 
ilankyti ir pabrėžė šitokių pobūvių 
reikšmę ir prasmę, kur lietuviški 
papročiai, tradicijos prisimenamos 
ir palaikomos. Apgailestavo, kad 
lietuviškasis Jaunimas mažai do
misi skautybe ir kvietė visus bur
tis po skautų vėliava.

MELBOURNAS
Melbourne Lietuvių Skautų Glo

bos Komiteto pakviesta š.m. ba
landžio 24 d. Melbournan buv • at
vykus Adelaidės Lietuvių Teatro 
Mylėtojų grupė , kuri čia pasta
tė Sofijos Kymantaitės Čiurlio
nienės 4 veiksmų dramą “Aušros 
Sūnūs”. Į spektaklį atsilankė ne 
tik melbourniškiai, bet gausus bū
rys svečių buvo atvykęs iš Geelon- 
go ir kitų tolimesnių vietų. Prieš 
vaidinimą A. Zubras supažindino 
su spaudos draudimo laikotar
piu ir išryškino ano meto lietu
vių vestą kovą dėl lietuviško raš
to. Šituo įžangos žodžiu buvo pa
minėta spaudos atgavimo 50 me
tų sukaktis, ir tremtyje užaugęs 
Jaunimas, neturėjęs, progos lanky
ti lietuvišką mokyklą, buvo pa
ruoštas teisingai suprasti vyksmą 
scenoje.
MINĖJIMAS — KONCERTAS 

MELBOURNE
Sambūris šviesa Melbourne sk. 

gegužės 15 d., šeštadienį, Kelvin 
Hall, 55 Collins Place, City, ruo
šia Sambūrio 8 metų ir skyriaus 
4 metų įsisteigimo

paminėjimą — koncertą
Programoje: iškilmingas aktas, 

meninė dalis ir šokiai. Veiks bu
fetas. Pradžia 6.30 vai. vak. įėji
mas nemokamas. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Iš Sydnėjaus Sambūrio Regijo- 
nallnę valdybą atstovauti atvyks
ta Vyt. Doniela, kuris ta proga 
padarys 'atitinkamą pranešimą.

Skyriaus Valdyba.

AKCINĖS BENDROVĖS AR 
BENDRUOMENĖS NAMAI?

Matyti lietuviškus namus Sydnė- 
Juje rūpi, ne tik Sydnėjaus lietu
vių kolonijai, bet ir arčiau ar to
liau nuo Sydnėjaus gyvenantiems 
lietuviams. Kitaip sakant sydnė- 
Jiškių kaimynams.

Žiūrint į šitą reikalą iš provin- 
rijos, tai taip mums ir neaišku, 
kas bus tų namų savininkas: Lie
tuvių Bendruomenė, ar kokia ten 
akcinė bendrovė. Atrodo, kad šiuo 
metu reikalas sukasi apie akc. ben
drovę.

Kokiais pagrindais organizuoja
mus akcinės bendrovės, atrodo, 
man čia nereikėtų aiškinti. Tik vie
na aišku, kad kokia ten bendrovė 
bebūtų, jos tikslas — pelnas. Tai 
reiškia, kad lietuvių namų salė pir
miausiai bus Išnuomuojama tam, 
kas bus pasiryžęs tą vakarą dau
giau mokėti. Tokiais pagrindais 
suorganizuotų ir tvarkomų lietu
vių namų, manau, nenorės nei pro
vincijos, nei Sydnėjaus lietuvių 
dauguma.

Atrodo, kad dėl šitos priežas
ties ir namų statybos reikalai ju
da labai iš lėto, nes žmogus nesi
tiki už kelis svarus nupirkęs akci
jų turėti pelno, todėl jis kartais vi
sai nuo reikalo nusigęžia. Kitas 
reikalas, Jeigu tautietis būtų pa
prašytas paaukoti kelis svarus. To
kiu atvėju jis Jaustūsl atlikęs tau
tinę pareigą. Ir mes didžioji dau
guma norime turėti namus, kurie 
priklausytų visai bendruomenei ir 
prie kurių įsigijimo visi prisidė
tų. Tokiuose namuose iš provinci
jos atvažiavęs lietuvis galėtų ras
ti nakvynę ir kitokį patarnavimą. 
Iš tokių namų gautas pelnas (jei
gu jo būtų) eitų į bendruomenės 
kasą.

Sydnėjišklų kaimynai sakome, 
kad mes prisidėsime prie lietuviš
kų namų statybos Jūsų mieste, bet 
mes norime, kad šitie namai būtų 
lietuvių Bendruomenės namai. Jei
gu juos statys akcinė bendrovė, 
tai mes palauksime kol ji tuos na
mus ir pastatys, bet lietuviškoji 
bendruomenė vistiek bus be namų.

M. Gailiūnas, Wollongong.

T H E I M P E R I A L g

Lurline Street, KATOOMBA, Blue Mountains. •:•:

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.
fl -S 

Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu- įį 
tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- :į: 
dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin- 
kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant :•:• 
butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu •:•:
- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų :■:•
prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523. •:•:

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- 
žiausioje Australijos vietovėje. g

"KOVO”STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

1953—1954 metu Sydnėjaus lie
tuvių sporto klubo Kovas stalo te
niso pirmenybių laimėtoju išėjo V. 
Binkauskas, baigminėse žaidynėse 
laimėjęs prieš Vyt. Karpavičių. 
Juodviejų susitikimas buvo tikrai 
kietos ir gražios kovos pademons
travimas. Abudu žaidėjai, turėda
mi skirtingą stilių, kovojo dėl kie
kvieno taško. V. Binkauskas, ves
damas daugiau apgalvotą, šaltą 
žaidimą ir išnaudodamas daugiau 
pasitaikančias Karpavičiaus klai
das, laimėjo santykiu 3:1.

Trečioji vieta atiteko 1952 — 
1953 metų Sydnėjaus lietuvių sta
lo teniso nugalėtojui Br. šaltmi- 
rui, kuris, atrodo, šiam turnyrui 
nebuvo tinkamai pasiruošęs.

Vyrų grupės pirmenybės buvo 
pravestos dviejų minusų sistema. 
Dalyvavo per 20 žaidėjų.

Moterų grupės turnyras pra
vestas taškų sistema ir jį laimė
jo Aušra Karpavičiūtė — Laukai
tienė, neturėjusi nei vieno pralai
mėjimo. Antra vieta atiteko I. 
Saulytytei ir trečia — N. Juodei- 
kaltei. Stalo tenisininkės turi ge
rų duomenų, tik reikia daugiau pa
dirbėti.

Laimėtojams klubo šventės metu 
įteiktos ■ dovanos. Abudu turnyrus 
gražiai pravedė stalo teniso sek
cijos vadovas Vyt. Karpavičius.

šiuo metu “Kovo” stalo tenisi
ninkai ruošiasi Sydnėjaus austra
lų žiemos pirmenybėms, į kurias 
komandos yra užregistruotos A 
klasėje.

iii i
' ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS

Sydnėjaus “Kovo” 1953 nu šach
matų pirmenybėse pirmą vietą lai
mėjo Sydnėjaus universiteto meis
teris Vyt. Patašius, pirmenybėse 
neturėjęs nei vieno pralaimėjimo. 
Antroji vieta teko Vyt. Koženiaus- 
kui ir III, IV ir V vietas pasidali
no, surinkę po lygiai taškų, R. 
Daukus, J. Bistrickas ir A. šutas. 
Pirmenybes sklandžiai pravedė 
šachmatų sekc. vadovas A. šutas.

“Kovas” šiemet numato savo 
komandą registruoti Sydnėjaus 
australų pirmenybėms.

KREPŠINIO SEZONAS 
PRASIDĖJO

“Kovo” krepšininkai, pabaigę 
vasaros atostogas, pradėjo vėl in
tensyviai treniruotis ir ruoštis 
Sydnėjaus australų krepšinio tur
nyrui.

Šiais metais “Kovo” krepšinio 
sekcija ypatingą dėmesį atkreipė 
į Sydnėjaus lietuvių jaunimą ir 
pirmenybėms registavo 2 ko
mandas. Antroji komanda, suside
danti daugiausiai iš jaunųjų krep
šininkų, parodė didelį susidomėji
mą krepšiniu ir turi duomenų atei
tyje iškilti į pirmaujančias Syd
nėjaus krepšininkų eiles.

Krepšinio treniruotės vyksta 
šeštadieniais 11 vai. ryto ir sek
madieniais 10 vai. ryto, Camper- 
downe, Australia Str.

Balandžio 30 d. Policijos klubo 
salėje Newtowne “Kovas” pirmas 
rungtynes prieš australų Kanga
roos laimėjo 35:30 (17:14) “Ko
ras” žaidė be Genio ir Koženiaus- 
ko, kurie dėl darbo į rungtynes 
negalėjo atvykti, bet po kietos ko
vos vistiek išsikovojo pergalę.

Prieš Kangaroos taškus pelnė: 
Šutas 13, Kriaucevičius 9, Vasa

ris 7, Laukaitis 4, Bačiulis 1, Ber
notas 1.

Kovas — Moore Park 36:33
Gegužės 7 d. Kovas žaidė antrą

sias rungtynes prieš stiprią Moore 
Park komandą ir jas laimėjo. 
Rungtynės buvo didelės spartos 
ir apylygės. Kovo vyrai šiose 
rungtynėse parodė tikrai gražų 
žaidimą Ir aiškiai buvo matyti, 
kad komanda pradeda atgauti se
nąjį žaidimo lygį. Žaidė ir taš
kus pelnė: šutas 13, Vasaris 9, 
Genys 6, Koženiauskas 4, Kriau
cevičius 4, Bernotas 0.

Prasidėjo B klasės turnyras.
Gegužės 5 d. prasidėjo B klasės 

krepšinio žiemos turnyras kuria
me “Kovas” yra užregistravęs sa
vo antrąją komandą, kurią sudaro 
jauniai. Pirmąsias rungtynes prieš 
Maybanke “Kovo” antroji pralai
mėjo 36:34. Normalų laiką baigė 
lygiomis 34:34, bet pro pratęsi
mo nelaimingas sviedinys krito į 
koviečlų krepšį. Kovo jaunieji vy
rai rungtynes sužaidė labai gra
žiai. Jauniamas stinga taiklių mė
tymų ir “šlifo”. Bet atsiras ir tai 
— svarbu pasiryžimas ir noras 
dirbti.

Kovo B klasės komanda žaidė ir 
krepšius įmetė: Vasaris 16, Slite- 
ris 6. Stakauskas 4, šutas II 3, 
Kovalskis 2, Protas 2, Daukus 1, 
Kapočius 0. A.L.

FUTBOLAS
Vytis — Enfield 6 : 4

Adelaidės Vyties futbolo koman
da žaidžia pirmojoj divizijoj — 
augščiausloj klasėj.

Balandžio 24 d. įvyko pirmosios 
žiemos sezono rungtynės, kuriose 
susitiko Vytis ir Enfield. Mūsiš
kiai laimėjo užtikrintai.

Rungtynes pradėjus Vyties vy
rai žaidė “minkštai" ir priešas, 
sugebėjęs išnaudoti mūsiškių sil
pnas vietas po 15 minučių vedė 
3:9. Bet mūsiškiai susigriebė ir 
Kitas pradėjo “šaudyti”. Vienas, 
paskui antras įvartis, švilpukas.

Antrame puslaikyje iš Kito pa- 
davllmo Jones išlygino santykį. 
Netrukus Kitas “užmetė” dar vlė- 
ną įvartį atsargai. Bet Enfieldas 
vėl laimi įvartį. Abi komandos 
stengiasi laimėti. Mūsiškiai pra
deda geriau dengti. Vyties puoli
mas prie Enfield vartų. Kampi
nis. Canari pakelia sviedinį ir Jo
nes galva daro įvartį. Iš gražaus 
Armono padavimo Young muša 
šeštąjį įvartį.

Aikštė buvo šlapia ir vandens 
klaneliuose žaidėjai gerokai pasi
maudė. Tik vartininkas, besisau- 
godamas sušlapti kojas, nematė 
kai du įvarčius Enfieldas įmušė 
iš užribio. Nieko. Viskas gerai: 
Vytis laimėjo ir vartininko kojos 
sausos.

Įvarčiai: Kitas 3, Jones 2, 
Young 1. Geriausi aikštėje buvo 
Kitas, Jones, čiplys, Young, Mar- 
tusevičius.

★
Prlešzaismyje Vyties rezervas 

susitiko su Enfieldo rezervu. San
tykiu 2:1 laimėjo Vytis. Įvarčiai: 
Pledžinskas ir Songaila po 1.

★
Vyties jauniai pralaimėjo prieš 

Cumberland 0:2. Tai buvo tikrai 
nelaiminga mūsų jauniams diena, 
nes Jie žaidė geriau už Cumber
land, tik neturėjo sėkmės. Geriau
siai pasirodė R. Kalvaitis ir R. 
Rudzenskas.

Edas.

PAJIEŠKOJIMAI
Ieškau brolio ZIGMO VAITKE

VIČIAUS, 1949 m. išemigravusio 
j Australiją. Jo adresas buvo: 
Migrant Centre, Blopk D. 10 
Bathurst N.S.W. Australia.

Kilęs iš Sakališkės km., Kalti
nėnų valse. Švenčionių apskr.

Vladas Vaitkus, 6 Hunter Ter
race, Bonngrig Mid—Lothian, 
Scotland.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef. WB 1758, for the publi
sher, Vytautas Simniškis, as 

President of the Australian — 
Lithuanian Community, 19 Car
rington St., Balmain, Sydney, 
N.S.W.
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