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BIRŽELIO 14
HIWT

Birželis Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Nepriklausomo gyvenimo 
paskutiniaisiais metais buvo ne
lemtas mėnuo. 1940 metų birželio 
mėnesį raudonosios armijos masės 
užplūdo Pabaltijį. Metais vėliau, 
1941 metų birželio 14 dieną So
vietų Sąjungos saugumo policija 
pradėjo vykdyti Jos ilgai planuo
tą masinį mūsų kraštų gyventojų 
trėmimą. Ir vėl 1944 metais, irgi 
apie birželio mėnesį, raudonoji ar
mija antrukąrt pradėjo skverbtis 
į Pabaltijo kraštus, priversdama 
mus palikti savo gimtines ir Jieš- 
kotis prieglobsčio svetur, gi namie 
likusiems atnešdama nfują pries- 

, paudos, netikrumo ir kančios laiko, 
tarpį.

Ir Jeigu pirmąjį Ir antrąjį Sovie
tų armijos įžengimą mes suprato
me kaip smerktinus Sovietų kari
nės agresijos veiksmus, tai 1941 
metų trėmimai mūsų sąmonėje pa
lieka neišdildomą brutalios, beato
dairiškos Ir elementarines žmo
gaus teises paneigiančios Sovietų 
vidaus politikos prisiminimą.

Minėdami 1941 metų birželio įvy
kius, Australijoje gyveną lietuviai, 
latviai Ir estai sykiu su visais ki
tais Laisvajame Pasaulyje gyve
nančiais bendrataučiais, su giliu 
liūdėsiu prisimename tuos, kurie 
tą1 nelemtą naktį, iki to laiko mums 
sunkiai įsivaizduojamu žiaurumu, 
buvo išplėšti iš savųjų gimtinių 
Ir pasmerkti kančiai. Mes prisime
name tuos, kurie tais pačiais ir 
naujais keliais sekė ir seka pir

Kovos Indo-Kinijoj
Pietryčių Azijos klalusimo spren- 

dl'mas šiuo metu vis dar tebėra 
ta centrinė ašis, aplink kurią su
kasi pasaulio politika. Genevoj po
sėdžiauja užsienių reikalų minis
terial, Vašingtone — generalinių 
štabų viršininkai, o Raudonosios 
upės pakrantėse vyksta aršios' ko
vos.

Genevoj komunistinio bloko pa
siūlymai ir planai vakariečius 
baigia įtikinti, kad Azijoj talkos 
būtų galima pasiekti, Jeigu ta erd
vė būtų atiduota komunistams. 
Su šituo, žinoma, nenori Ir negali 
sutikti Vakarai, gi Vakarų sąjun
gininkų projektai netinka Maskvai. 
Taip politinė karuselė ir sukasi ap
link tą užburtąj ašį, gi kovos lau
ke įtampa vis didėja.

Prancūzų armijos komanduo
jantis generolas Cogney, spec, pa
reiškime spaudai pabrėžė, kad jis 
su savo vyrais pajėgs išsilaikyti 
dabartinėse pozicijose iki prasidės 
didysis lietaus perijodas. Jis tikisi 
tose pozicijose dar išsilaikyti ir 11. 
giau, tik, žinoma, jeigu Jis gaus 
pastiprinimų. Ir čia pat gen. Cogny 
pridūrė, kad reikalingus pastipri
nimus jis tikisi laiku sulaukti. 
Sitai rodo, kad sukilėlių spaudi
mas Raudonosios upės deltoje sti
prėja ir rimtai grąso šios erdvės 
gynybai, kurią sudaro apie 80 
tūkstančių vyrų, esančių gen. 
Cogny žinioje. Pusė šitos armijos 
yra vietnamiečiai, gi kita pusė 
prancūzų legi.onleriai. Pirmieji 
kovoja dėl savo šalies laisvės, o 
antrieji dėl Prancūzlos ir mūsų 
visų laisvės. Komunistų vadovau- 
laml sukilėliai čia yra sutelkę per 
60 tūkstančių vyrų. Ir šitos Jų 
puolančioos divizijos tėra tik 30 
mylių nuo pagrindinės prancūzų 
gynybos linijos Raudonosios upės 
deltoje. Gen, Cogny pranešimas iš I

muosius, prisimename visus tuos, 
kuriuos palikome savosiose tėvynė
se ir kurių likimas mums šian
dien yra nežinomas.

Mūsų trijų tautų bendravimas, 
pasireiškęs mūsų nepriklausomo 
gyvenimo metais, bendrai išgyven
tų ir išgyvenamų nelaimių, yra 
dar labjau stiprinamas. Bendri 
praeities patyrimai, dabarties Iš
gyvenimai ir tie patys troškimai 
mus buria draugėn mūsų sieki
muose ir deda tvirtą pagrindą 
glaudžiam mūsų trijų tautų atei
ties gyvenimui.

Praslinkusi, metų eilė nesumaži
no mūsų brolių kančios. Tačiau 
pamažu pabudusi Laisvojo Pasau
lio sąmonė ir besiformuojanti Va
karų valstybių laikysena, duoda 
vis daugiau Ir daugiau realaus 
pagrindo tikėti, kad Išsilaisvinimo 
diena ateina. Tos dienos trokšda
mi ir prisimindami kenčiančius 
savuosius, minėdami birželio mė
nesio įvykius, kiekvienas mūsų 
pamąstykime Ir pamėginkime sau 
atsakyti, ar mes savo gyvenimu, 
elgsena ir darbais pateisiname save 
prieš ištremtus, tremiamus ir na
mie pasilikusius brolius ir seseris.

(pas.) V. SIMNIŠKIS 
ALB Krašto Valdybos Pirmininkas

(pas.) A. PERENDI 
Xustralijos Estų Sąjungų Tarybos

Pirmininkas
(pas.) A. KRIPENS

Australijos Latvių Sąjungos 
Valdybos Pirmininkas.

fronto kalba apie didėjantį priešo 
spaudimą į Vietnamo sostinę Ha
noi. Manoma, kad sukilėliai mė
gins Raudonosios upės deltą per
kirsti pusiau, bet didžiosios ofen
zyvos nelaukiama anksčiau kaip 
po dviejų savaičių. Kariniai žino
vai įmano, kad iš Dien Bien Phu 
permestos sukilėlių pajėgos reika
lingos poilsio. Per šitą laiką tiki
masi prasidės tokie lietūs, kurie 
Raudonosios upės deltoj kautynes 
padarys kuriam laikui negalimas, 
nes tada čia visa upės delta pa
virsta didžiuliu ežeru.

Tokiu būdu čia eina lenktynės: 
komunistų vadovaujami sukilėliai 
Pietų — Rytų Azijoje stengiasi 
išnaudoti laiką ir prieš liūtis už
imti numatytas pozicijas, o pran
cūzai nori išsilaikyti esamose po
zicijose, gi Genevoje Molotovo va
dovaujamas raudonasis blokas ma
nevruoja taip, kad raudonoji ban
ga Indo — Kinijoje galėtų aplenk
ti natūralųjį potvynį, kuris šituo 
atveju būtų Vakarų talkininkas.

Prancūzijos vyriausybė yra pa
siryžusi kietai kovai ir siunčia 
Hanoi gynybai sustiprinti 20 ba- 
talljonų (20000 vyrų). Šitie dali
niai perkeliami iš Š. Afrikos, Pran
cūzijos ii- iš mažiau reikšmingų 
vietovių Indo — Kinijoje. Kariuo
menę perkelti Amerika siunčia sa
vo didžiuosius transporto lėktuvus 
"Globmaster”.

Naujai JAV ištobulintas radaro 
augščio matuotojas tiksliai kiek
vienu momentu rodo lakūnui, ko
kiame augštyje Jis skrenda. Sig
nalinė lemputė lakūną įspėja, kada 
jis skrenda žemiau norimo augš
čio. Šitai yra labai svarbu “aklai“ 
skrendant.

GEDULO IR KOVOS ŽENKLE
Birželio mėn. 14 d. lietuvių tau

tos istorijoje reikia laikyti kaip 
ženklą baisaus nusikalstamo dar
bo, siekiančio sunaikinti mažos 3 
milijonų tautos nekaltus žmones, 
šį darbą pradėjo ir dabar visu 
žiaurumu vykdo Maskvos vadovau
jamas komunizmas, kurio tikruo
sius kėslus, deja, dar ir šiandien 
daug ir labai didelių žmonių lais
vajame pasaulyje nepilnai ar net 
visai nesupranta.

Kai mes prisimename šį baisų 
ženklą duotą Kremliaus atsiųs
tiems N.K.V.D. agentams Lietu
voje 1941 metais birželio mėn. 14 
d., tai baisus šiurpas sukrečia kie
kvieną Iš mūsų, kurie turėjome 
progos visą tai pergyventi. Dar 
daugiau darosi ši tragedija baisi, 
kai mes palyginame savo tremties 
gyvenimą su anuo, kurį mūsų bro
liai, išblaškyti “plačiosios tėvynės” 
žmonių likvidacijos įmonėse (darbo 
vergų stovyklose) neša.

Nereikėtų pamiršti, bent šiuos 
įvykius minint, kai kuriuos daly, 
kus, tiesioginiai mus įpareigojan
čius, kaip lietuvių tautos narius 
Ir kaip žmones turinčius sąžinę.

Visų pirma mes lenkiame savo 
galvas prieš kraujuose pasruvusią 
lietuvių tautą, kuri kenčia didžiau
sią fizinę kančią savo istorijoje, 
bet ypatingai prieš tuos brolius ir 
seseris, kurie dėl savo tyro lietu
viškumo, dėl savo prabočių palik
to testamento, dėl laisvės principų 
ir įsitikinimų, drąsiai žuvo ir ne
kaltai buvo išniekinti!

Šis gedulas bus prasmingas jei-
gū Jis nesibaigs vien paverkšleni
mais ir pagraudenimais, bet su 
kiekvienų birželio 14 d. įvykių mi
nėjimu įžiebs didesnį užsidegimą 
ir pasiaukojimą dirbti visur ir vi
sada taip, kad komunizmas ir jo 
pragaištingas darbas būtų demas
kuotas.
s Komunizmas yra galingas ir ga
li grąsinti tik todėl, kad Jis yra 
tarptautinis. Tai reiškia, kad Jei 
kurioj nors vietoj Ir bet kas “kūjo 
ir pjautuvo” veiklos lauką vienu 
ar kitu būdu susiaurina — tiesio
giniai silpnina Kremlių. Mūsų tar
pe pradeda įsigalėti labai klaidin
ga ir visiškai nepagrįsta pažiūra, 
kad Anės, gyvename krašte, kuris 
pasaulio politikoj neturi lemiamos, 
įtakos, todėl ir mūsų veikimas 
prieš komunizmą neturi prasmės. 
Jeigu taip būtų, tai praktiškai 
prieš komunizmą tereikėtų atspa
rių 2-3 valstybių, ir Jau likusis pa
saulis galėtų būti saugus! Jeigu 
šiandien Jungtinėse Tautose turi
me apie 60 tautų ir iš jų apie 55, 
kaip pasaulio galybės, paskirai 
paėmus lemiančio vaidmens tarp
tautinėje arenoje nevaidina, tai 
dar nereiškia, kad Jų kova prieš 
komunizmą yra nereikalinga ir ne
reikšminga. Jeigu šitos mažosios 
tautos nuleistų rankas ir atsidur
tų komunizmo įtakos sferoj, tai 
Maskva netruktų susidoroti ir su 
likusiomis didžiosiomis. Nešališ
kai faktus vertinant turime pripa
žinti, kad šiandien karas Indo — 
Kinijoj tegalimas tik todėl, kad 
dalis to krašto gyventojų buvo ko
munistams palankūs.

Vadinasi, norint komunizmo pli
timą ir grėsmę sustabdyti, o vė
liau patį komunizmą sunaikinti, 
yra būtina prieš Jį kovoti visiems 
ir visur: dideliems ir mažiems, 
augštos kultūros ir puslaukinių 
tautų tarpe nes, kaip minėjau, ko
munizmas savo galybę remia da
linai tarptautiškumu.

Šia proga verta pasvarstyti Ir 
ikšiolinė mūsų veiklos taktika prieš 
krtmunizmą.

Penkerių metų patyrimai paro

dė, kad mūsų ruošiami birželio 14 
d. minėjimai australų publikai pa
veikti neturėjo didesnio pasiseki
mo ir ateity vargu ar bus galima 
ko nors teigiamo pasiekti. Todėl 
gal reiktų nuo viešų minėjimų at
sisakyti ir Juos teruoštl tik sa
viesiems tautiečiams. Užtat kovo
je prieš kotaunizmą reiktų išnau
doti tokius momentus, kur būtų 
galima laimėti australų visuome
nės ir spaudos dėmesys. Aš čia 
priminsiu vieną faktą — Evdoki- 
jos Petrovus įvykį. Neperdėdamas 
pasakysiu, kad keli šimtai paver
gtų tautų žmonių, kurie buvo su
sirinkę Sydnėjaus aerodrome ir su
kėlė demonstracijas, labai daug 
prisidėjo prie to, kad visuomenė, 
spauda ir valdžia atkreipė dėtaesį 
ir paskui įvyko tai, kas įvyko.

Iš šito fakto reikia pasidaryti 
išvadas Ir peržiūrėti kovos prieš

BIRŽELIO TRĖMIMU MINĖJIMO 
ORGANIZATORIAMS

1. šiemet birželio trėmimų minė
jimai vykdomi daugiausiai, arba 12 
— 13 arba 19 — 20 birželio.

2. Birželio 14-sios minėjimui vi
sų tikybų maldos namuose* orga- 
nizuotlnos specialios pamaldos už 
genocido aukas.

3. Birželio 14-J1, Josios prasmė, 
josios minėjimai turi rasti Juo 
platesnio atgarsio laisvojoj pasau
lio spaudoj. Kiekvieno lietuvio 
priedermė šia prasme padaryti 
viską, kas yra galima.

4. Masiniai birželio 14-sios mi
nėjimai, kur galima, organizuoti 
bendrai visų sovietų pavergtųjų 
tautų vardu, kur galima, bent Bal
tijos, tautų vardu. Minėjimuose 
dalyvauti kviestini visi anapus "ge
ležinės uuždangos” esančių, pir
moj eilėj Baltijos tautų, ypačiai 
rezistencijos žmonės, vietinės 
spaudos, religinių bendruomenių 
atstovai, .politikai, visuomeninin
kai, kultūrininkai, profesinių są
jungų veikėjai, kur galima, įtrau
kiami ir Jlel į programą.

5. Minėjimo programoje, be kitų 
dalykų, turėtų būti paskaita ar 
pranešimas apie sovietų genocidi
nę sistemą apskritai ir ypačią!

“KYLANTI AUSTRALIJOS 
FUTBOLO ŽVAIGŽDĮ”

Tokia antrašte. "Canberra Ti
mes” dienraštis įsidėjo aprašymą 
apie lietuvį sportininką K. Gru
žauską, jauniausią brolį lietuviams 
pažįstamų krepšininkų Fausto ir 
Gero Gružauskų. K. Gružauskas 
dar tik 15 metų, bet sveria 14 
akmenų. Gegužės 23 d. Gružaus
kas atžaidė už Jaunius rungtynes 
ir po 10 min. pertraukos buvo pa
šauktas žaisti senjorų komandoj. 
Visų nustebimui jis ne tik nerodė 
mažiausio nuovargio žymių, bet 
buvo aikštėje geriausias žaidėjas.

Laikraščio reporteriui jaunasis 
Gružauskas pareiškė esąs lietuvis 
ir pridūrė, kad australišku futbolu 
susidomėjęs tik prieš dvejus metus 
Melbourne. Sėkmės! (p.p.) 
PAMALDOS UŽ IŠTREMTUO- 
SIUS IR TĖVYNE SYDNĖJUJE.

Tragiškuosius birželio įvykius 
Lietuvoj paminėti Sydnėjaus lie
tuviškoji visuomenė kviečiama bir
želio mėn. 13 d. — sekmadidenį

Tą dieną Camperdown, St. Jo- 
zeph’s bažnyčioje 12 vai. bus spe
cialios šv. Mišios bei kitos maldos 
už Išvežtuosius ir nukankintus 
mūsų artimuosius ir kitus brolius 
tautiečius.

Pamaldose dalyvaus ir tars žo
dį Sydnėjaus vyskupas J.P. Carroll. 

komunizmą metodus ir taktiką. 
Pavergtų tautų žmonės^ supranta
ma ir lietuviai, turi išnaudoti to
kias progas: iš Korėjos grįžtan
čius karius sutinkant suruošti ir 
antikomunistines demonstracijas; 
kuriam Australijos politikui greiš- 
čiau pasireiškiančiam tarptautinė
je konfedencijoje suruošti iškilmin
gą sutikimą ir pasiųsti sveikinimus 
bei padėkas ir t.t.

šituo keliu eidami mes turėsl- 
tme savo pusėje australų spaudą 
(kuri apie birželio įvykius prie di
džiausių pastangų nieko nenori 
spausdinti) ir australų visuomenę 
su labai mažomis išimtimis. Šituo 
mes daug prisidėsime prie tarp
tautinio komunizmo demaskavimo 
Ii- tuo atliksime mupis uždėtus ken
čiančios Lietuvos įpareigojimus.

J. P. KEDYS

apie sovietų vykdomą lietuvių nai
kinimą.

6. Tiek birželio 14-sios minėji
mo masiniai suslglnklmai, tiek 
veikiančiųjų lietuvių organizaci
jų centrai savo vardu rezoliucijo
mis ir protestais prieš Sovietų Są
jungos vykdomą žmogaus ir tau
tų naikinimą kreipiasi į savo kra
što atitinkamas įstaigas, j politi
kus, spaudą, religinių bendruome
nių herarchus, profesines organi
zacijas, prašydami daryti žygių, 
kad Jungtinių Tautų Organizaci
joje būtų Sovietų Sąjungai dėl 
jos vykdomo genocido nusikaltimo 
iškelta byla.

7. Sovietų Sąjungos vykdomam 
žmogaus ir tautų naikinimui pa- 
vaizdduoti, kur tik galima, orga- 
nizuotina lietuvių martyrologljos 
paroda, kuri diagramomis, pavei
kslais, skaičiais, procentais, so
vietinių KZ tinklo žemėlapiais, 
sovietų genocidinių įsakymų bei 
instrukcijų nuorašais Ir fotokopi
jomis pavaizduotų Sovietų Sąjun
gos vykdomojo genocido nusikal
timo apimtį, vykdymo būdus ir 
organizaciją. Medžiagos yra K. 
Palėklo “Genocide” Ir kt.

LIETUVOS LAISVINI 
MO TALKA

Paskutiniame savo posėdyje 
VLIKas priėmė Lietuvos Laisvini
mo Talkos nuostatus. Pagrindinis 
Laisvinimo Talkos nuostatas taip 
skamba:

“VLIKas, siekdamas pagilinti 
laisvojo pasaulio lietuvių dalyvavi. 
mą Lietuvos laisvinimo darbe ir 
padėti visiems lietuviams organi
zuotai įsijungti į didžiąją kovą už 
Lietuvos politinę laisvę, skelbia 
Lietuvos Laisvinimo Talką ir kvie
čia į ją dėtis visus laisvojo pasau
lio lietuvius. ”

Ryšium su Lietuvos Laisvinimo 
Talkos nuostatų paskelbimu norima 
ypatingu būdu priminti, Jog visi 
lietuviai, kad ir kur Jie bebūtų, tu
ri pajusti, kad gyvename didįjį 
Lietuvos laisvinimo darbymetį.

Plačiau kitame “M.P.” nr.

New Yorkas. JAV aviacijos mi- 
nisteris Talbott pareiškė, kad ame
rikiečių naujųjų aviacijos ginklų 
jėga esanti tokia, kurios žmogaus 
protas negalįs apimti. Vienas mo
dernus lėktuvas, aptarnaujamas 
trijų lakūnų, gali nunešti tokias 
bombas, kurių ardomoji Jėga yra 
tris kartus didesnė už visų ame
rikiečių Ir britų lėktuvų gailą da
lyvavusių II Pasauliniame kare.

SYDNĖJUS
VISI DALYVAUJAME PROTES

TO DEMONSTRACIJOJE
Birželio tragiškųjų įvykių vie

šas minėjimas Sydnėjuje, kurį ruo
šia Pabaltlečlų Komitetas, įvyks 
birželio 19 d. 3 vai. p.p., Assemb
ly Hall, Margaret Ir York gatvių 
kampas (netoli centrinės gelež. 
stoties). J minėjimą, kurio tikslas 
išryškiiiti Sovietų vykdomo geno
cido žiaurumus, pakviestas visas 
parlamentas, religinių bendruome
nių atstovai ir australų laikraš
čių bendradarbiai. Kalbės parla
mento atstovai Mr. Wenthworth 
Ir buv. Imigracijos ministeris Mr. 
Callwel.

šitame minėjime kviečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti visi lie
tuviai, kad pavergtųjų tautų pro
testas ir griežtas pasmerkimas 
Sovietų vykdomo genocido būtų 
tikrai efektingas.

BIRŽELIO 14 d. MINĖJIMAS 
CABRAMATTOJ

š. m. birželio mėn. 13 d. Cabra- 
mattoje, Mt. Pritchard bažnyčios 
parapijos salėje, tjo po vietos lie
tuviams pamaldų, kurių pradžia 
8.30 vai., įvyks birželio 14 d. įvy
kių minėjimas. Programoje: J. A. 
Skirkos paskaita, Cabramattos sa
vaitgalio mokyklos vaikų choro, 
vadovaujamo p. A. Cininienės, pa- 
sirodyams Ir deklamacijos.

Po minėjimo ten pat šaukiamas 
visuotinis apylinkės susirinkimas, 
kur bus tariamasi svarbiais eina
maisiais reikalais ir bns išdalinti 
gauti Iš P.L.B. Vokietijos Krašto 
Valdybos aukojusiems Vasariė 16 
gimnazijos reikalams padėkos lak
štai.

Prašome tautiečius kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.'
A. L. B. Cabramattos Apylinkės

Valdyba

Adelaide
BIRŽULIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio 13 d. Adelaidės rotušės 
salėje ruošiamas birželio mėn. trė
mimams paminėti koncertas su 
Pulgio Andriušio paskaita.

Koncerto metu bus Išpildoma 
muz. Jono Zdanavičiaus “De pro- 
fundls” kantatos fortnoje. žodžiai
B. Brazdžionio, deklamatorė Rac- 
kevičienė, vyrų choras “Lituania” 
vad. Vacį. Šimkaus ir vargonais 
gros Mr. James Govenlock.
P. Matiukas pasmuikuos — Vival
di — Adagio, o Petkūnaltė padai
nuos —> Stradella — Pieta Signo
re.

Lietuvių kompozitoriaus Sas
nausko — Skubink prie kryžiaus 
išpildys solistė Petkūnaltė, smui
kuos P. Matiukas ir vargonais pri
tars Mr. James Govenlock. ,

Tą patį vakarą XaveKo Katedro
je įvyks religinės muzikos koncer
tas, kuriame dainuos Gu- 
čluvienė ir Rūtenis, smuikininkas 
P. Matiukas ir “Lituania” vyrų 
choras vad. Vacį. Šimkaus. Vargo
nais pritars Mr. James Govenlock. 
Programoje lietuvių Ir svetimtau
čių kompozitorių kūriniai.

CANBERRA
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS
Canberros Apylinkės valdyba 

praneša birželio trėmimų minėji
mo tvarką: 1) Birželio 19 d., šeš
tadienį, 9-9.30 vai. vak., per 2CA 
radijo stotį spec, transliacija. 2) 
Birželio 20 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. organizuotai dalyvaujama 
padedant vainiką prie War Memo
rial. 3) Birželio 20 d. 8 vai. vak. 
ninėjimas su paskaita Albert Hall. 
4) Atitinkamose bažnyčiose bus 
spec, pamaldos.

Minėjimą ruošia bendrasis visų 
pavergtųjų tautų komitetas.

1
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Genocidas is arti
Milijonais skaičiuojami kaliniai 

Sovietų Sąjungos koncentracijos 
stovyklose. Šimtais) . tūkstančių 
skaičiuojami deportuotieji i Rusiją 
ii Lietuvos. Tie skaičiai pritren
kia savo dlddumu, nes istorija to
kių naikinimo skaičių lig Šiol nė
ra pažinojus, šio naikinimo apim
čiai ir padariniams pažymėti su
galvotas specialus g e n o c i - 
d o vardas, visos giminės, visos 
tautos žudymas.

Tačiau tikroji genocido reikš
mė ir Lietuvoje vykdomo genoci
do apimtis konkrečiai aiškėja tik 
dabar, kai imi skaičiuoti genocido 
padarinius iš arti, atskirose šeimo
se, kiek jų narių yra sunaikinta.

Iš tūkstančių mums žinomų pa
vardžių Imame vieną šeimą, Lie
tuvoje gerai pažįstamą — Krikš
čiūnų. Juozas, Jurgis, Pranas, Ma
tas, Antanina, Agnija, Ona. Juo
zas teisininkas, Kauno Apygardos 
Teismo teisėjas. Jį, Jau apie 50 
mėtų amžiaus, 1941 m. deportavo 
į Vorkutą. Ten jis 1943 .m. mirė 
badu. Brolis Jurgis, buvęs mlnis- 
teris, profesorius, gelbėdamasis 
pasitraukė į vakarus. Bet trem
ties gyvenimo pakirstas mirė 1946 
m. Brolis. Pranas, ūkininkas apie 
56 metų, deportuotas 1945 m. i 
Archangelsko sritį, į miškų dar
bus. Ten mirė badu 1948 metais. 
Jo du sūnus studentai: vienas de
portuotas į Sibirą, antrasis, Jur
gis, suimtas ir Kauno kalėjime nu
kankintas 1949 metais. Likusi naš
lė, vyro ir vaikų tragedijos palauž
ta, mirė. Sesuo Antanina (Mltru- 
levlčlenė), mokytoja, deportuota 
su dukterim 1941 m. Jos likimas 
nežinomas. Jos vyras nebuvo de
portuotas, nes.., buvo kalėjime. 
Sesuo Agnija (Šapalienė), ūkinin
kė, jau 69 metų, našlė, deportuo
ta 1948 m. Sesuo Ona (Kašlubie- 
nė), taip pat ūkininkė, 67 metų, 
deportuota 1948 m. Likimas neži
nomas. Vienas brolis Matas, bu
vęs gimnazijos direktorium, spė
jęs laiku pasitraukti ir prisijung- •i------------------------------- į

ARGENTINA
Iš lietuvių veikimo. Iškilmingai 

atidarant Argentinos parlamentą, 
parlamento rūmuose pirmą kartą 
dalyvavo- visuomenės, mokslo ir 
orgijų atstovą). Lietuvių koloni
jai atstęyavo "Arg. LB” leidėjas 
Pr. Ožinskįs, specialiai pakviestas 
iŠ prezidentūros.

■ vm Buenos Aires mieste Lietuvių 
Klubo salėje iškilmingai paminė
ta motinos diena. Sceną puošė 
dail. R. Kuprevičiaus darbo Že
maitės portretas. Atidarymo žodį 
tarė red. K. Norkus, paskaitą skai
tė mokytoja O. čižiūnaitė. Vietos 
lietuvių pastangomis buvo suruoš
ta graži meninė dalis. Pr.'Ožins
kis “ALB” leidyklos vardu įteikė 
lietuviškų knygų rinkinį dovanų 
kaip pavyzdingai motinai V. šven- 
člonienel. Ji su savo vyru, išgy
venusi ketvirtadalį šimtmečio to
limojoj Patagonijoj, vis dėlto iš
auklėjo lietuviška dvasia savo vai
kus. Sūnus Faustinas dabar eina 
augštąjį mokslą Argentinos karo 
mokykloje, o duktė Lilija yra mo
kytoja Ir lietuvių vakarus dažnai 
paįvairina fortepiono muzika. I 
minėjimą atsilankė taip pat buv. 
Argentinos konsulas Lietuvoje, o 
dabar užs. reik, min-jos referen
tas A. Barsantl su žmona lietuve; 
kuri ta proga vėl nusipirko dide
lį kiekį lietuviškų knygų.

KANADA
Naujųjų kanadiečių parodoj 

Montrealy labai gražiai su savo 
eksponatais pasirodė apyl. valdy
bos vadovaujami mūsų tautiečiai. 
Išstatyti buvo paveikslai, gintaro 
dirbiniai,' medžio drožliniai, taut, 
audiniai, juostos, margučiai ir kt. 
Paroda truko 6 d. Lietuvių sky
rių tvarkė menininkai Žmuldzinle- 
nė, Veselka ir Ladyga. Vietos spau
da atsiliepė labai šiltai.

— Mirė pulk. Kaunas, pasižymė
jęs lietuvis karys — savanoris. 
N. Lietuvoj ėjęs komendanto Ir 
ir kt. atsakingas pareigas. 

tl prie naujo vakarietinjo gyveni- 
*mo. Tiek teliko iš tos gausios šei
mos.

Imame kitą šeimą, nepriklauso
moj Lietuvoj mažiau girdėtą — 
ūkininko Lukšos. Jis išaugino 5 
sūnus. Šeimos likimas? Tėvas, jau 
75 metų, siautėjimo bangai užė
jus nužudytas 1947 metais. Sūnus 
Jurgis, apie 25 metų, studentas, 
nužudytas 1947 metais. Sūnus An
tanas, apie 30 metų, vidurinės mo
kyklos direktorius, nuteistas 25 
metams , ir deportuotas 1947 metais 
Sūnus Vincas, apie 40 metų, ūki
ninkas, nuteistas 10 metų ir de
portuotas 1948 metais. Sūnus Sta
sys, apie 20 metų, studentas, nu
žudytas 1947 metais. Paskiitlnls 
sūnus Juozas dingęs be žinios. Se
nutė našlė išvaryta Iš ūkio. Tota
linis šeimos sunaikinimas.

Maža to. Lukšų pusbroliai Juo
zas ir Antanas Stravinskai nužu
dyti 1946 metais. Juozo Stravins
ko šeima deportuota. Deportuotas 
ir Jo žmonos brolis, ir motina. Tė
vas jau buvo miręs. Seserys dingę 
be žinios. Pusbrolis Marčiulionis 
1946 m. su šeima Ištremtas į Komi 
Pusbroliai Matas Ir Andrius Ba- 
nioniai deportuoti. Andrius miręs 
badu. Mato likimas nežinomas. 
Artimi giminės Kurtiniai, tėvas ir 
sūnus, ūkininkai, nužudyti 1944 
m. per mobilizaciją. (Visas kal
imas buvo išžudytas). Giminaitis 
Jonas Makūnas, 30 metų, depor
tuotas į Komi, jo tėvas mirė Ištik
tas širdies smūgio. Dėdė Vilkas 
deportuotas už pyliavų nelšpildy- 
mą 1947 metais, pusbrolis Vilkas, 
studentas, deportuotas 1946 me
tais, o 1948 metais Ir puseserė Vil
kaitė. Giminės Varkalai , visa šei
ma deportuota. Jų vyresnis sūnus 
Algis nužudytas 1948 metais. Gi
minaitė Danutė Dičpinigytė, gai
lestingoji sesuo, nužudyta 1946 
metais, jos motina deportuota. 
Daugiau jų šeimoj nieko ir neliko. 
Giminės Antanas ir Jonas Žilins
kai ištremti 1947 metais, kad pasl-

UIAI- 
'MAULYJC

JUNGT. AMER. VALSTYBES
Gražiai reiškiasi lietuviai daili

ninkai. New Yorke atidaryta ži
nomo lietuvio dailininko V.K. Jo-, 
nyno paroda Yeyhe galerijoje. Iš
statyti 40 darbų, iš kurių 24 yra; 
sukurti Amerikoje, stebina savo; 
nauju grafiniu stiliumi. Jau plr-l 
momis dienomis V.K. Jonynas su
silaukė garžių įvertinimų. Po po-! 
ros savaičių New Yorke, Joh May-< 
er galerijoje savo kūrinius pirmoje 
parodoje Amerikos metropolyje iš-i 
stato Adomas Galdikas. Amerikos 
lietuviai, puikiai pasirodę išlais
vinimo politiniame fronte, vis dau
giau dėmesio skiria kultūrinei pa
ramai,, kad įrodytų pasauliui lie
tuvių tautpą neginčijamą teisę bū
ti laisvai, idant ji galėtų kurti ir 
klestėti.

VOKIETIJA

Vokietijos pabaltiečių atstovų 
pasitarime Augustdorfe, kuriame 
estams atstovavo Stockebyj, lat
viams — Ozolinš ir lietuviams — 
J. Glemža, nutarta suaktyvinti 
pabaltiečių veiklą Vokietijoje ir 
kiek galint prisidėti prie birželio 
išvežimų minėjimo. Nutarta ir 
toliau daryti bendrų žygių dėl pen
sijų pabaltlečiams, buvusiems ka
riniuose daliniuose.

— Jungt. Tautų Augštasis Ko
misaras steigia tam tikros rūšies 
koperatyvą, prie kurio prisidės ir 
lietuviai. Kooperatyvas bus aprū
pintas ir per jį surandamos nau
jos rinkos lietuvių tremtinių Vo-j 
kletljoje pagamintiems liaudies 
meno dirbiniams, medžio drožk 
niams etc. Jų padaroma gana ver
tingų. Latviai Augustdorfe turi 
savo tautodailės dirbtuves ir gra
žiais tautodailės dirbiniais aprik 
pina savo tautiečius Europoje ir 
šiaip visus kitus šio meno mė
gėjus.

LIETUVIAI LIUDIJA 
KERSTENO 

KOMITETUI
JAV atstovų rūmų narys J. Ch. 

Kerstenas, kalbėdamas su spaudos 
atstovais, gegužės 5 d. pareiškė, 
kad jo vadovaujamas Komitetas 
Komunistinei Agresijai tirti šių 
metų lapkričio mėnesį, prieš pra
sidedant Jungt. Tautų pilnaties 
posėdžidĮms, pareikalaus JAV de
legaciją, kad ji pasiūlytų Jungt. 
Tautose Sovietams pasitraukti iš 
okupuotų Pabaltijo kraštų. Komi
tetas taip pat numato rekomen
duoti JAV, kad atšauktų TSRS, 
satelitų diplomatinį pripažinimą. 
Kersteno komiteto patarėjai net
rukus vyks Europon. Pats komi
tetas čia ruošiasi atvykti apie 
birželio vidurį. Lankysis ne tik Vo
kietijoje, bet taip pat Prancūzi
joje, D. Britanijoje ir Skandina
vijoje.

ALT padarė visų galimų žygių, 
kad komitetas apklaustų klėk ga
lint daugiau lietuvių. Vykd. Tary
ba komitetui paruošė 152 apklau
sinėjimus, kurių 135 jau paruoš
tos anglų k. santraukos.

VLIKo pirm. M. Krupavičius 
liudijo viešame kcfmiteto posėdyje 
New Yorke š.m. gegužės 8 d. Po
sėdžiui pirmininkavo J. Ch. Ker
stenas, kuris VLIKo pirmininkui 
pastatė visą eilę klausimų apie 
Sov. Sąjungos agresiją prieš Lie
tuvą, komunistų nusikalstamus 
darbus okup. Lietuvoje, masinius 
Išvežimus, religijos persekiojimą 
Ir vykdymą tautožudybę.

Visais klausimais VLIKo pirmi
ninkas pasisakė aiškiai ir tvirtai, 
suminėdamas faktus, įvykių da
tas, ką pats matė savo akimis bū
damas S. Kalvarijoje ir kita, taip 
pat pabrėždamas lietuvių tautos 
žūtbūtinę kovą su okupantais ir 
nepalaužiamą viltį Išsilaisvinti. 
VLIKo pirmininkas liudydamas 
kartu įspėjo ir laisvuosius kraštus, 
kas Jų laukia, Jei nebus sutram
dyti bolševikai. Tai padarė stiprų 
įspūdį komiteto nariams, žurna
listams ir auditorijoj buvusiems 
klausytojams.

Dr. L. Plechavičius paliudijo 
apie Rainių ^Kiškelyje komunistų 
nukankintų lietuvių medicininio 
apžiūrėjimo duomenis. (“IT” yra 
apie Juos išleidusi prancūzų k. ai-

! traukė nuo darbų prie geležinke
lio. .(Darbo paplrlnkimo laisvė!).

Taigi toj vietoj Lukšos giminėj 
nužudyta 11 žmonių, apie 20 de
portuota vergo mirčiai, kiti din
gę be žinios, gal slapstosi, gal žu
vo. Bet jų vietoj nieko nebeliko. 
Nebeliko akmens ant akmens!

Imkite Baltrušaičių šeimą, Ši
lavoto valsčiuje. Našlė Baltrušai
tienė, per 70 metų, 12 ha ūkinin
kė, apie 30 metų netekėjusi duktė 
ir apie 26 metų nevedęs sūnus. 
Jie turėjo aliejaus spaudyklą. Gal 
dėl to buožės. Juos visus Ištrėmė 
1946 metais. Jų sodybą sunaikino.

Imkime Senavičių šeimą, Prie
nų valse.: našlė, 4 sūnus ir duktė, 
mažažemiai. Trys sūnūs, 20 — 
26 metų, duktė, 19 metų, nužu
dyti; našlė, 60 metų, ir paskuti
nis sūnus 1945 metais rugpjūčio 
m, ištremti. Likimas nežinomas.

Prienų ūkininko Morkūno šeimoj 
4 sūnūs, 25 — 35 metų, nužudyti, 
tėvas, paskutinis sūnus ir duktė 
dingę be žinios.
Mirtis siaučia Lietuvoje. Ne tik 

i žmonių, bet šeimų, giminių mirtis. 
Šeimos nariui mirti natūralu. Jei 
tauta neišsigimus, lieka prieaug
lis. Bet bolševikai nesitenkina at
plėšę šeimos medžio šaką. Jie sten
giasi Išrauti iš šaknų, kad nelik
tų jokios atžalos, kuri galėtų įleist 
šaknis gimtojoj žemėj ir savo gi
minę atnaujinti.

Bet genocidas veikla ir netiesio
giai. Genocido tvaike kas drįs tuo
ktis, kai kiekvieną naktį gali būt 
suimtas ir tuo pačiu užtraukti per
sekiojimą tam ar tai, kurį vesi. 
Kas drįs leisti naują gyvybę, kad 
ją nužudytų Sibiro šaltis, badas, 
ligos. Genocidas ir tuo tarpu pali
kusias šeimas yra apnuodijęs su
naikinimo tvaiku. Ir čia Jo pada-. 
rinial nemažesni, kaip tiesiogiai 
vykdomojo.

Štai kas yra genocidas iš arti 
pažvelgus. Mirties malūnas, kuria
me eina totalinis tautos naikini
mas, kad būtų padaryta kolonis
tams vietos.

IŠ VEIKSNIU
VEIKLOS

VLIKo pirmininkas M. Krupa
vičius ir VT pirmininkas K. Zai
kauskas nuvyko į New Yorką š. 
m. gegužės 4 d. Juos min. P. Ža- 
delkio ir savo vardu pasitiko gen. 
kons. J. Budrys, ALT vardu — 
LAIC direktorė M. Klžytė, LLK 
vardu — Dr. A. Trimakas, vals
tiečių liaudininkų ir krikščionių 
demokratų partijos centro komi
tetų atstovai, Am. Balso lietuviš
kojo skyriaus vedėjas K. Jurgė- 
la, pasaulinių spaudos agentūrų ir 
New Yorko didžiųjų laikraščių ko
respondentai, filmų kronikų ir te
levizijų fotografai. Rytojaus die
ną įtakingiausias JAV dienr. “New 
York Times” pakartojo pirminin
kų per pasikalbėjimą pareikštuo
sius žodžius: “Mes negalime leis
ti,- kad komunizmas laimėtų. Kai 
komunizmas bus sunaikintas — 
Lietuva atgims. Lietuvos reikalai 
yra viso pasaulio nuo komunizmo 
išgelbėjimo reikalai”. Gegužės 5 
d. įvyko iškilmingas LLK posėdis, 
kuriam pirmininkavęs V. Sidzi
kauskas.

Veiksnių konferencija pradėta 
gegužės 17 d. joje dalyvaujant 
abiem pirmininkams, min. P. Ža
deikių!, ALT, LLK ir MLT. Pro
gramoj — aktualieji reikalai. Po
sėdžiai truko kelias dienas. Ne
paprastai pakilia nuotaika praėjo 
gegužės 1 d. VLIKą sudarančių 
centrų pasitarimai. Priimta visa 
eilė svarbių nutarimų. Jokių nuo
monių skirtumų tarp VLIKo at
stovų Europoje ir grupių centrų 
JAV-se nėra. Grupių pasitarimai 
eina vieningai. Elta.

MLT Pirm. E. Simonaitis 
New Yorke

Mažlietuvių Draugijos prašoma, 
NY ALT š.m. gegužės 15 d. su
ruošė E. Simonaičiui viešą priė
mimą Grand Paradise salėje N.Y. 
Susirinkimą atidarė N Y ALT pir- 
imin. Abraitis, pakvietęs kalbėti 
gen. kons. J. Budrį, Simonaičio 
kovų bendradarbį. Kons. Budrys 
iškėlė Simonaičio sumanumą ir 
drąsumą, drauge nurodydamas, 
jog tiksliau būtų sakyti, kad Si
monaitis dirba D. Lietuvos labui, 
ne Mažosios Lietuvos, nes be pajū
rio Lietuva negali egzistuoti. Si
monaičio kalba, taktiška ir išsa
mi, buvo išklausyta su nuošird
žiu susidomėjimu. Jis prašė visų 
lietuvių paramos, kad mažlietuviai 
Jaustų turį savo kovoje užnugarį, 
ir nurodė, jog visi privalo dirbti 
vieningai. MLT Prezidiumo pirm. 
S. Simonaitis dar aplankė Čikagą, 
Detroitą, Clįevejandą, Filadelfiją 
ir kt. vietoves. Visur jo kelione 
ir mažlietuvių veikla mūsų tautie
čių rodomas gyvas susidomėjimas. 
Amerikoje randama apsčiai med
žiagos ir apie Prūsų Lietuvą. Pa
čių mažlietuvių veikla stiprėja.

— * — >
— Suomių Jūrininkas Erih 

Bruhn, kuris su savo laivu buvo 
nuvykęs į arktlką pasikrauti med
žių, iš buvusio Liublino kardino
lo gavo slaptą pranešimą apie ten 
kalinamus tremtinius. Ten esą 
(Archangelsko rajone) kalinama 

500 Romos katalikų vyskupų, ku
nigų ir vienuolių iš Rytų Europos 
kraštų, jų tarpe ir Lenkijos kardi
nolas Višinskis, čia yra apie 100 
vokiečių karo belaisvių ir keletas 
suomių 1940 metų karo dalyvių 
jų tarpe ir žinomas Suomijos dail. 
Lennart Segerstable.

Liublino kardinolas Čia mezga 
žvejams tinklus.

— » — — » _
— Vienas 26 metų amžiaus an

glas kreipėsi į teismą, prašyda
mas išsiskyrimo, kadangi Jo žmo
na turi vyro charakterį ir netinka 
vedybiniam gyvenimui kaip mote
ris. Nustatyta, kad šita moteris, 
būdama 17 metų amžiaus, turėjo 
operaciją Ir dirbtiniu būdu buvo 
paversta moterimi. Porą, kuri san
tuokoje išgyveno nuo 1949 metų, 
teismas išskyrė ir vedybas anulia
vo.

skirą leidinį, pavadintą “Lietuvos 
kankiniai”), o K. J. Jurgėla — 
apie A. Sniečkaus pasisakymus 
apie Kersteno komitetą ir jo na
rius. VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius drauge pareiškė, jog su 
V T pirmininku K. Zaikausku at
vyko į tą laisvės kraštą padėkoti 
JAV vyriausybei Ir tautai už paro
dytą palankumą Lietuvos bylai ir 
paramą Lietuvos išlaisvinimo ko
voje. E.

Nekartotinos klaidos
Prisimenu kaip šiandien 1950 

m. sausio 22 d. anuometinės Aus
tralijos Lietuvių draugijos Mel
bourne skyriaus susirinkimą, ku
riame jau buvo svarstomas Mel
bourne Lietuvių namų įsigijimo 
klausimas. Po ilgų diskusijų buvo 
padarytas nutarimas steigti Mel
bourne lietuvių namų fondą. Čia 
pat buvo pareikštas pageidavimas, 
kad Vasario 16 d. proga visi Mel
bourne lietuviai aukotų vienos 
dienos uždarbį lietuvių namams 
įsigyti (žiūr. “M.P.” Nr. 54). To 
meto A. LD. Melbourne skyriaus 
valdyba nuoširdžiai rėmė Naįmų 
įsigijimo fondą ir sumanymą lė
šoms telkti, bet, kaip dažnai esti, 
ir tą kartą vienas susirinkimo da
lyvių pradėjo ilgus išvedžiojimus 
ir gerokai 'sujaukė visą reikalą. 
Jis kalbėjo apie tai, kad pirmiau 
reikiasudaryti planus, o tik pas
kui lėšas organizuoti ir kad nega
lima susirinkime priimti rezoliu
cija, kuri įpareigotų (suteiktų pro
gą K.P.) tautiečius vasario 16 
d. proga aukoti vienos dienos už
darbį .

Nežiūrint į tai, vis dėlto atsi
rado sveikai galvojančių žmonių, 
kurie suprato, kad be pinigų ne
įgyvendinsi jokio plano. Jie Va
sario 16 proga tad ir prisiuntė val
dybai apie 40 svarų, kurie ir šian

Džiaugsmo Oaze
DAIL. KASULIO PARODA PARYŽIUJE „

Plačiai skaitomas Amerikos sa
vaitraštis “TIME” š.m. gegužės 
17 d. nr. (Pacifiko laida), paskel
bė straipsnį apie lietuvį dailinin
ką Vytautą Kasiulį ir įsidėjo jo 
nuotrauką.

“Time” paprastai rašo apie tai 
kas yra nauja ir gali dominti 
skaitytoją. Kasiulio vardas gi 
“Time” skaitytojams nėra naujas
— prieš trejus metus “Time” bu
vo atspaudęs jo paveikslo “Bėgi
mas iš Egipto” reprodukciją, drau
ge su kitų dailininkų darbais.

Sį kartą “Time” rašo apie Ka
siulį Jo paskutiniosios parodos Pa
ryžiuje proga. Straipsnyje pabrė
žiama, kad šiandien, kai menas 
artėja prie niūraus, baisaus ir 
matematiško šaltumo, dailininkas, 
turįs kritikų pripažįstamą pasi
sekimą, tapąs šiltus ir skaidraus 
nusiteikimo paveikslus, yra išim
tis. Toks dailininkas yra Vyt. Ka
siulis, 36 metų, pabėgėlis iš Lle- 
tuvost kurio paroda aną savaitę 
vykusi Paryžiuje turėjo didelį pa
sisekimą tiek kritikų tiek ir pir
kėjų tarpe.

Visos parodoje Išstatytosios 27 
drobės, pavadintos bendriniu var
du. — “Džiaugimasis gyvenimu”,
— turi mielas scenas su senma- 
dišku sentimentu, primenančiu ma
žo suolelio apdangalo kruopščiai 
dailius puošmenis. "Harmonija” 
vaizduoja dvi šviesiaplaukes mer
gaites, sėdinčias ant kutuotos so
fos ir grojančias ta pačia gitara. 
“Preliudas" yra idiliškas kaimo 
vaizdas su pievomis, medžiais ir 
vaiskiai mėlynu prūdu. “Portrete” 
Kasiulis švelniai užkabina ir sa
vąją profesiją: jis rodo rimtą, 
barzdotą dailininką, tapanti por
tretą linksmai žaliu ir raudonu 
drabužiu apsirengusios moters.

Visi Kasiulio darbai padaryti 
ta pačia technika: jis duoda dro
bei Juodą pagrindą, kad ant jo iš
keltų spalvų lengvumą. Visi jo 
parodoje Išstatytieji paveikslai, 
išskyrus penkis linksmus natiur
mortus (gėlės ir vaisiai), yra jojo 
mėgiama tema: bent kiek Juokin
gi, tačiau mieli viduriniojo luo
mo žmonės, miesčionys, į kuriuos 
dailininkas žvelgia su švelnia iro
nija.

Tapytojas Kasiulis yra švelnus 
ir nepretensionalus — toks, kokie 
yra jo vaizduojamieji. Jis yra pa
tyręs likimo skaudžių smūgių. 
Prieš 1943 m- dailininkas moky
tojavo Meno mokykloje, Kaune, Jo 
gimtosios Lietuvos mieste. Vėliau, 
karo metu pateko į Rytprūsius, 
kur dirbo pas ūkininką, melžė 
karves ir piešė vietos vokiečių 
portretus, gaudamas už tai ekstra 
maisto kortelių. Karui pasibaigus, 
prielankių sąjungininkų pareigū
nų padedamas, nuvyko į Paryžių. 
Ten naktį su revolveriu saugojo 
radijo parduotuvę, o dieną lankė 
meno galerijas ir žavėjosi prancū
zų impresionistų darbais. 

dien. yra vieninteliai Melbourne 
Lietuvių namų fondo kasoje. Tie
sa, turime Jau planus, bet dar 
toli ligi turėsime namus.

Praslinkus 4 metams šiandien 
A.L.B. Melbourno Apylinkės val
dyba rimtai susirūpino namų įsi
gijimo reikalu ir sudarė komisiją 
paruošti namų įsigijimo nuosta
tus. Sveikindami valdybos pastan
gas ir linkėdami komisijai sėk
mingo darbo, dar norėtume palin
kėti, kad būtų rūpinamasi ne tik 
planais, bet galimai greičiau bū
tų paskelbtas Namų Fondo Vajus. 
Neabejoju, kad tautiečiai mielai 
šitą vajų parems ir pradės plauk
ti lėšos, be kurių darbo nepradėsi.

Nežiūrėkime ką kur kas šneka 
ir nekreipkime dėmesio į pakampių/ 
kuždesį. Neturi pagrindo būgštavi. 
mai, kad dabar nepatogus laikas 
lietuviškiems namams pinigus rin
kti, nes, girdi, darbai sumažėję 
ir t.t. Patirtis rodo, kad lietuvis, 
kai Jis turi kuklesnes pajamas — 
bendruomenės reikalams daugiau 
skiria, negu tada, kai Jis pradeda 
turtėti. Tik reikia aiškiai pasaky
ti: vyrai, moterys — ateikite į 
talką! Ir ateisime. Drąsos ir dau
giau pasitikėjimo, nes reikalas 
svarbus ir būtinas.

K. Prašmutas.

Kasiulis pirmąją savo parodą 
Paryžiuje surengė 1949 metais ir 
pardavė visus 23 joje išstatytus 
paveikslus. Nesenai išleistos jo 
litografijų papkės irgi buvo grei
tai parduotos, o per pastarąjį pus
metį Manhattano Modernaus Meno 
muziejus nupirko jo tris kūrinius. 
Šios paskutiniosios parodos pa
veikslai taip pat buvo noriai, per
kami, vidutiniškai mokant po 200 
dol. už kiekvieną. Kritikai šią pa
rodą entuziastingai skelbė džiau
gsmo oaze niūramo ir pesimizmo 
dykumoje.

Pats Kasiulis mano, kad visi 
žmonės ir dailininkai turėtų dau
giau džiaugtis gyvenimu. Jis sako: 
“žmonės per daug turi įvairių 
rūpesčių. Pagaliau, . kas gi mums 
tikrai reikalinga? Kambarys, lova 
ir vienas sotus valgis kartą per 
dieną. O aplinkui yra tiek daug 
saulės.” —i.—

T.F. ATSTOVYBE 
PRANEŠA

kad aukos Tautos Fondui ir to
liau siunčiamos per Tautos Fondo 
Atstovybę.

Tautos Fondo išleistus Lietu
vio pasus ir Tautos- Fondo žen
kliukus platina A.L.B. Apylinkių 
valdybos, Seniūnijų vadovybės ir 
įgalioti T.F.A. talkininkai.

Prlsiuntus pinigus T.F. Atsto
vybės iždininkui, Lietuvio pasas 
ir Tautos Fondo ženkliukai pa
siunčiami paštu. Lietuvio pasu kai
na 2 ir 4 šilingai. Tautos Fondo 
ženkliukai įvertinti litais. (1 li
tas 1 šilingas) yra po 1,2,5,10,20 
litų.

Lietuvos laisvinimo akcijai yra 
reikalingos pastovios lėšos. Jas 
parūpinti yra pareiga šiapus gele
žinės uždangos esančių lietuvių. 
Todėl kviečiami visi tautiečiai tė
vynės vadavimo darbą savo au
komis paremti.

Čia primename A.L.B. Apylin
kių valdyboms, Seniūnijų vadovy
bėms ir kitiems talkininkams, kad 
apyskaitas ir pinigus reikia pri
siųsti Tautos Fondo Atstovybei už 
kiekvieną metų ketvirtį. Už pir
mąjį šių metų ketvirtį dar ne iš 
visų gautos reikalingos žinios ir 
pinigai. Malonėkite šitą reikalą 
paskubinti.

T.F. Atstovybės iždininko ad
resas: S. Grina, 10 Peel Str., Klr- 
ribilli, Sydney, N.S.W., arba 
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.
Pinigus siunčiant pažymėti "Tau
tos Fondui”.

Tautos Fondo Atstovybė.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGES”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIS. 
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.
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GYVENIMO
IŠKARPOS

Sutinku vienos lietuviškos drau
gijos valdybos narį. Pasisveikina, 
me senu lietuvišku papročiu. Pa
kalbame valandėlę menkę visiškai 
ramiai ir rengiamės atsisveikinti, 
vėl tuo senu papročiu-.. Bet Jo 
ištiesta ranka staiga grįžta į se
nąją vietą (švarko kišenę), vir
šutinė lūpa pasikelia, suvirpa, ir 
krenta drebantys žodžiai:

— Tamsta- Negaliu tamstai ne
pasakyti šito dalyko! Tai yra tie
siog pasijuokimas, tai, galima sa
kyti, plėšikavimas. Tai, jeigu no
rite, žlugdymas lietuviškos kultū
ros, lietuvybės murkdymas j balą!

Pasitraukiau lygiai pusę žings
nio atgal ir buvau pasirengęs... 
ginti tą murkdomą lietuvišką kul
tūrą. Ne labai tvirtu balsu dar 
paklausiau , kas gi jau šitaip el
giasi. Tada jis, jau kiek apmiręs, 
ir sako:

— Ruošėme balių. Tris ar ketu
ris kartus dėjome skelbimus i 

■ Pastogę. Dabar gavome sąskaitą. 
Tamsta, kas matė: Iš lietuviškos 
organizacijos, galima sakyti lab
daringais darbais besiverčiančios, 
prašo už skelbimus užmokėti. Tam
sta... nemokėsim. Ir pernai nemo
kėjom. ..

Čia aš pareiškiau savo nusiste
bėjimą, kodėl visa tai man pasa
kojama, o nesikreipiama į laikraš
čio leidėją, administraciją ar ko
kį teismą.

— Tamstai pasakoju todėl, kad 
tamsta su ta Pastoge, atrodo, kas
dien susitinki. Tamsta, ponas Dau
ba, pakalbėk, kad ateity mums 
sąskaitą nesiųstą.

Dar pasiteiravau apie draugijos 
veiklą, apie balių, kurį ta Pastogė 
per 4 numerius reklamavo ir pa
aiškėjo, kad balius davė apie £ 40 
pelno. Čia Išdrįsau priminti, kad 
už skelbimus visur Ir visada mo
kama, kad Mūsų Pastogė taip pat 
reikalinga pinigą, nes kitaip su
stos Ir tada nebus net kas ruošia
mus balius pagarsina...

— Žinai ką, tamsta, kitą kartą 
pasiskelbsim Mlrore arba Telegra
fe. Jau Jeigu taip — tai taip. Taip 
ir pasakyk ten jiems Pastogėje, 
tamsta!

Taigi, taip Ir pasakiau.
★

Aną dieną buvau pakviestas 
pietų šeimos, kurią kadaise laive 
buvau sutikęs. Dori žmonės, gyve
nę Šešupės pakrantėje ramiai ligi 
“Stalino saulė” pradėjo svilinti Ir 
jie, palikę 18 ha gražų ūkelį, at
būdavo į Australiją. Pasikalbėjo
me, kad net j devynis vežimus vi
sų šnektų nesukrausi. Ir, supran
tama, išmėtėme po burnelę su Ado
mu. Močia pati vis pripildavo. 
Paskui, kai jau rengiausi išeiti, 
močia vikriai nukulniavo į miega
mąjį, vėl vikriai sugrįžo su no
sine, išrišo iš vieno kampo 3 ža
lius banknotus ir, lyg nedrįsdama, 
lyg gėdydamosl, pakuždom tarė: 
"Taigi, sakau, vis neprisirengiam. 
Vis to laiko nėra... ”

“Močia, ko dar mekeni, kaip ož
ka. Sakyk aiškiai, kad nori pini
gus už laikraštį pasiųsti,” neiš
kentė Adomas.

"Taigi, ot, už tą laikraštį, už 
Mūsų Pastogę. Sakau, gal pasiųs- 
tumėte. Mudviem ąki tėvu ta an- 
gelska kalba maišosi, o pašte...”

"Galėjom Simo paprašyti, “bet 
jis Irgi juda, kaip apatinė girnų' 
pusė. Gerai — bus dabar rami 
galva. Tai dėkui Ir perprašom už' 
vargą”, droviai kalbėjo Adomas 
atsisveikinant.

Pinigus persiunčiau, nes Ado
mams, tiems ramiems pašešupio 
žemddlrbiams, pešte gal ir ne 
lengva susitvarkyti, bet netikiu, 
kad mokslus ėjusiems žmonėms 
paštas būtų kliūtis už laikraštį 
prenumeratos pinigus pasiųsti.

★
“Prieš trejetą savaičių buvom 

susirinkę pas vieną bičiulį jo gi
mimo dienos švęsti”, pasakoja vie
nas tautietis. “Ir žinote, išėjau 
piktas, kaip( vilkas. Tas tipas, ku
ris Lietuvoje gerą algą ėmė, val
džios remiamas mokslus baigė, 
drįso pasakyti, kad jis gali pui
kiausiai gyventi be lieetuviškos 
knygos, be laikraščio ir, apskri
tai, lietuviškais bendruomeniniais 
reikalais sau galvos nekvaršinąs!

"Ir ko čia pykti. Jis žmogus 
praktiškas ir gerai žino, kad 
tremties “valdžia” yra “bledna” 
Ir tarnybos Jam negali duoti. O 
lietuviškas laikraštis, knyga, ben
druomenės reikalai — tai vis da-

Savoje spaudoje, ne kur kitur, 
turėtų atsispindėti bendruomeni
nis gyvenimas Ir visi jo niuansai: 
vargai, rūpesčiai, pasiekti laimė
jimai ir nauji užsimojimai. Bet, 
beskaitant lietuviškus tremties 
laikraščius, kartais labai pasigen
di to tikrojo, realaus gyvenimo 
vaizdo. Ir kodėl? — dažnas pak
laus ir stebėsis. Ir dar pridurs, 
kad laikraščiuose pilna , ir strai
psnių ir straipsnelių, ir korespon
dencijų, kur aprašoma organiza
cijų, valdybų, komitetų veikla.

Taip bėga dienos, atsiverčia ir 
užsiverčia vis nauji puslapiai lie
tuviško laikraščio tremtyje, kur 
mūsasis gyvenimas labai dažnai 
nuspalvinamas rožinėm spalvom. 
Tautietis gyvenąs toliau nuo ben
druomeninių centrų, bet kpriaim 
lietuviški) reikalai rūpi ne mažiau, 
kaip kasdieninė duona, džiaugiasi 
k- pradeda tikėti, kad mūsų ben
druomenėje viskas eina labai 
sklandžiai ir lietuviškoji kultūra 
ir veikla klestėte klesti.

O kaip visa tai atrodo iš arčiau? 
Prisipažinkime, kad eilė metų mū
sų tremtlnlškojl spauda vis ne
apsieina be perdėjimų minėjimus, 
susirinkimus, šventes aprašyda
ma; vis neapsieina korespondentai 
be padidinamųjų stiklų į vietos 
įvykius žiūrėdami Ir, tarsi kam 
įsiteikti norėdami, dalykus išpu
čia) padaro Juos pompastiškus ir 
perkrautus skambiausiomis frazė
mis, nepasakytais žodžiais Ir min
timis. Mano galva, šitai ne tik 
nereikalinga, pasakyčiau, žalinga, 
nes visokių parengimų vadovai 
pradeda galvoti, kad viskas buvo 
padaryta geriau, negu buvo gali
ma Ir reikėjo padaryti. Ir praside
da tūpčiojimas vietoje, susilpnėja 
pastangos — paskęstame nuobod
žiame kartojimesi.

Spaudoje pasigendame pilnuti
nio lietuviško kasdieninio gyve
nimo vaizdo. Ne dėlto, kad nebū
tų mokančių ir sugebančių kroni
kos žinutę ar straipsnelį parašyti. 
Ne. Šuo kitur pakastas.

Korespondentas žino, kad jeigu 
Jis aprašys kokį parengimą taip, 
kaip Jis atrodė — be pagražinimų 
ir skambių atidaromųjų kalbų, be

dar ves veikaus, begyvendama 
Brlsbanes miestą prymieste pry- 
miestle, kol neskaltlau aš tos “Mū
sa Pastoges”.

Angleškaa parašytas spauduos 
neįkabindams, bovau užganiedlnts 
permesdams sava akyms tou pei- 
džių, kor yr loterejes bėlietų len
tele. Teep gyvenau ramos er lai
mines. Bet padariau mesteiką. Kad 
er geraa pagyvenęs būdams, bet 
leidaus galvoos apšokama.

Veiną nedėies deiną, Brlsbanle, 
pri bažnyčes po iietoviškų pamal
dų, prisestate toks vens, dabar 
jau ženau, kad komitetą paperkts, 
er įgrūda veiną numarą “Mūsa 
Pastoges” vo antrą — “Australė- 
jes Lietuve.” Dar unt atskeruos 
karteles užrašė, tas tips, kor er 
keik reek pasiųste.

Parėjęs nomei aš tou veskou 
apdavadejau sava patee, kas er 
kaap.

Er dėl “Mūsa Pastoges” teelei- 
dov į elgesnius davadus er pama- 
tėv, kad če gal Išeite g«-aa. Pa
tįs lepdom sav pastogę, reek fi
bras, vinių, mede er mole. Kaap 
tata malono, kad tou žena er Sid- 
niejaus lietove er į laikraštį apie 
tou paraše. Narodys, kor pegiau 
er greitiau gaute matarijolą, vo 
gal er be pinigą kor užrodys, ne
siūs į kokį komitetą ar velfarį.

Kapeikėlę pasiuntlau greitaa. 
Dar lygaus, kad kelis šilingus nu
leistų, bet tuo'nepadare, ale atra
še, kad negražu yr gailėtais vei- 
nuos delnuos zaplota už laikraštį 
vesems metams;

Teep iš po maža pradėjau tou 
laikraštį gaudinėte er atseleidęs

Pasikalbėjimai Spaudos
VADINKIME DAIKTUS TIKRAISIAIS "T1 -----— MA ■

vardais i e m o m is
puošmenų, tai rengėjai pasijus 
nuskriausti ir vėliau keletą mėne
sių šnairuos į korespondentą (pa
prastai iki kito parengimo) vis 
pakalbėdami, kad “vyrukas nusU 
rašė". Jei korespondentas bus ob
jektyvus ir rašys visą teisybę 
(Taip Ir turi rašyti. Red.) tai 

jis bus tvarkoj prieš skaitytojus 
ir redakciją, bet Jo dienos gyve- 
namojoj parapijoj bus apkartin
tos.

Pamėginkime daiktus vadinti 
tikraisiais vardais. Tada išnyks 
Iš spaados puslapių tuščiažodžia
vimas ir pamatysime gyvenimą to
kį, koks jis ištlkrųjų yra, gyveni
mą tikrą ir atpažįstamą. Šitai, 
manau, duotų naudos — rengėjai 
būtų priversti Jabjau pasitempti, 
nes žinotų, kad niekas “svarių, 
skambių” žodžių į prelegento kal
bą ne prismaigstys Ir parengimo 
pilkumos rožinėm spalvom nenu
dažys.

Žinau, kai kam eilinio bendruo
menės nario sąmprotavimai nepa
tiks, bet turime suprasti, kad mū
sų spauda, kuri tik tremtyje lais
va, privalo perteikti mums tikrą 
mūsų gyvenimo vaizdą, nors tai 
kartais mums gali būti ir nana- 
lonu.

J. Rimas (Melbourne)

Red. pastaba: P. J. Rimas pra
bėgomis užkliuvo laikraštinės in
formacijos klausimo, kartu nuro
dydamas ir šitos informacijos sil
pnąsias puses. Redakcija sutinka, 
kad informacija šlubuoja, nėra 
pakankama, bet norėtų papriešta
rauti dėl teigimo, kad laikraščio 
bendradarbiai lietuviškąjį gyveni
mą vaizduoja būtinai tik pagrą
žintą.

Laikraščio bendradarbis priva
lo būti objektyvus ir neužintere- 
suotas - rašydamas laikraščiui jis 
turi “išjungti” savo Jausmus ir 
atsiremti tik faktų. Jis neturi vie
ną įvykį paspalvinti ružaval, o 
kitą juodomis spalvomis nutepti. 
Nešališkos informacijos keliu ei
damas korespondentas išvengs 
“neslsvelklnimo” ir "šnairavimo”. 
O Jeigu kas ir tada "šnairuos” — 
toks tik save apsijuokins.

NESKAITYKET “MŪSA PASTOGES” VYRAA!
(Laiškas žemaičio iš Brisbanas)

Porvenuos žemeles veido šep tap skaitiniete. Bet velzo, kad ten nle-

lykai, kuriais užsiiminėja neprak
tiški žmonės ir “karjeristai”. Pa
likime ramybėje tą stipendininką, 
ramiai pasakė buv. šaulys, siuvė
jas nuo Kretingalės.

Jurgis Dauba.

ka nebraša apei mūsa pastoge. 
Ale raša, kas dedas Jamerike, 
Vokytijuo, kou dara lietovee Ang- 
lljuo, kaap eigas kaukaza razbai- 
ninkaa mūsa tėvynle Lietuvuo.

Aš pradėjau nervavuoteis, o mo- 
noje muni tik šokou, tik kremt. 
Saka, to greita kėblink į policeję 
er padouk į sūdą anus, kad pini
ngą atedoutų. Aš jau bovau be- 
Inus, bet apsegalvojau. Kalbos ne- 
mokiedams, kaap aš sasešnekiesio. 
Sava bosou aš Jau moko pasaky
to: “Ai em sik; Moor many; For 
mi tū hard”. Vo pilicijee tuo ne
sakysi. Dėltuo laukiau kas bus 
tuoliau.

Er kas bova? Vo bova tas, kad 
“Mūsa Pastoge” nors ėmė rašyte 
apei mūsa pastoges, bet ėmė grą- 
slnte er karaas er skelbte karus. 
Pradieje malte apei mertingas bo
mbas, apei ežpavletrytas orą ban
gas palitiejuses japonų laivus. Ne 
gana tuo, dar pradėję rašyte apie 
karą Indų — čaine. Kad dar bent 
palaikytų prancūzų pose. Bet kor 
tau. Ves saka, kad prancūzams 
ein blogaa, vo komunietams sekas 
geraa. Paskou vlel, norodinie, kad 
vakarams ves yr pavojus iš bol
ševikų poses, ale neraša, kad būtų 
pavojus bolševikams iš vakarų 
poses. Aiškee matyteis, kad pa
laiką raudonūsius arba yra pa
perkts. Kor policeje?!

Dabar jau mon veskas aišku. 
Kad tos "Mūsa Pastoges” nebū
tų, ana tokių baisių dalykų nera
šyto, o kad ana nerašyto, mes to 
neženotomem, vo neženodamis 
baisią dalykų negyventamem bai- 
mie, bet būtumėm rame er užga- 
nėdinte, teep, kaap aš, kad bovau 
begyvendadms Brisbanes miestą 
prymieste prymiestte. •*

Tad er persergėjo vėsos nerva- 
vuotas žmogeles, šaakte šaukdams: 
“Neskaityket “Mūsa Pastoges” 
vjraa!” Hovels šaaklėhs.

“AR MUMS REIKALINGAS LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS?”
Syddnėjuje visus lietuviškai 

spaudai jautrius plunksnos darbi
ninkus subūrė draugėn Lietuvių 
Plunksnos klubas. Ramioje Hurs- 
tvillės gatvėje The Avenue 64, po
nų Sirgedų Jaukiuose namuose yra 
šito klubo būstinė, čia kartą per 
mėnesį rašto žmonės susirenka pa
sidalyti mintimis ir planais. Skai
tomi referatai, paskaitos Ir dis
kutuojama aktualiais literatūros 
ir bendros spaudos klausimais.

Š.m. gegužės mėn. 22 d. klubo 
sueiga, sąryšyje su 50 metų spau
dos laisvės atgavimo sukaktimi, 
buvo skirta pasikalbėjimams apie 
lietuvišką spaudą, ypač tremties 
spaudos negalavimams aptarti.

Diskusijoms pradžią davė J. 
Kalakauskas, nupasakodamas is
torinį lietuviškas spaudos išsivys
tymo vaizdą nuo pirmųjų tikybi
nių leidinių lietuvių kalba, pasi
rodžiusių daugiau kaip prieš 400 
metų, iki šių dienų tremties lai
kraščių. '

Ne vien tik knygos, bet ir peri- 
jodlnė spauda dar toli prieš spau
dos draudimą Lietuvoje buvo lei
džiama. Jau 1822-4 metais buvo 

leidžiamas laikraštis “Nusidavimai 
Dievo Karalystėje”, o 1832 m. Kel
kis leido laikaaštį “Nusidavimai 
apie Evangelijos ..praplatinimą 
tarp žydų ir Pagonų. Šitas Kelkio 
leidinys Ir skaitomas pirmuoju lie
tuvišku laikraščiu. Bet pirmieji 
“svietiškieji” laikraščiai pasirodė 
tik spaudos draudimo laikotarpy
je: 1849 m. Kuršaičio leidžiamas’ 
“Keleivis”, kiek vėliau “Lietuviš
ka Ceitunga” ir kt. Tai vis buvo 
daugiausiai Mažąjai Lietuvai skir
tieji leidiniai. Tik 1883 metais pa
sirodžiusi “Aušra”, išleista Til
žėje, pradėjo kurstyti lietuvių 
tautinį susipratimą ir Didž. Lietu
voj. Paskui “Varpas”, “Apžvalga”; 
“Tėvynės Sargas” Ir daugybė ki
tų, žadino tautinę sąmonę, budino 
tautinį susipratimą ir tie laikraš
čiai padarė tai, kad rasų pastan
gos surusinti Lietuvą nepasisekė.

Nepriklausomybės laikais Lie
tuvos spauda buvo gausi leidinių 
vardais ir turininga, bet ne pa
kankamai gausi skaitytojų skai
čiumi. Daug laikraščių gimdavo 
ir staiga išnykdavo daugiausiai 
dėl finansinių sunkumų. Dienraš
čiai versdavosi vidutiniškai su 20. 
000 — 30.000 tiražu (didieji), o 
savaitraščių tiražas retai pasiek
davo 20.000. Tik “Mūsų Rytojus” 
padarė spaudos, “perversmą” Lie
tuvoje, kad už pigią 5 litų kalną 
pasidarė prieinamas ir kaimui ir 
melsto darbininkui. Vienu metu Jo 
tiražas prašoko net 100.000. Šitas 
laikraštis pripratino žmones skai
tyti ir praskynė kelią kitiems 
laikraščiams į plačiąją visuomenę.

Ir tremtyje lietuviškoji spauda 
pakitėjusiose sąlygose tęsia Nepr. 
Lietuvos lalkraštijos tradicijas. 
Tremties spaudos uždavinys' yra 
kelti lietuvišką kultūrą, žadinti 
tautini susipratimą, neleisti lietu
viui paskęsti Jį supančioje sveti
moje masėje, kelti okupanto da
romas skriaudas tėvynei ir orga
nizuoti mintį savųjų nepriklauso
mybės atgavimui.

Tačiau sąlygos tremties laikraš
čiui nėra palankios. Mažas prenu
meratorių įkaičius, stoka ben
dradarbių neleidžia laikraščiui pil
nai atlikti to vaidmens/ koks jam 
yra skirtas. Dar ir šiandien galio
ja ką V. Kudrika spaudos drau
dimo laikais “Varpe” rašė: “Kiek 
jau buvo kalbėta ir rašyta, idant 
lietuviai, kiek galėdami redakcijai 
siųstų visokias žinias iš visos 
Lietuvosl kampų. Reikalingumas 
tokių žinių labai aiškus: kiekvie
nas mūsų turi žinoti, kur lietuvis 
verkia, o kur džiaugiasi, kur var
gsta, o kur turtuose, kur apleis
tas ir nuskriaustas, o kur laisvas 
ir laimingas, kad matytume, kurį 
brolį reikia gelbėti ir iš kurio 
prašyti pagalbos; turime žinoti 
Jausmus, mintis ir darbus, lietu
vių, idant būtų aišku, kuo galima 
remtis norint apginti tėvynę ir 
Jai suteikti laimę. O kur tos ži
nios?”

Jeigu mes nepaslankūs savo lai
kraščius užsiprenumeruoti, o kiti 

manome, kad pigiau išeina ang
liškai atspausdintą nusipirkti, Jei
gu ir didžiai raštingi vis neprisi
rengiame keletas eilučių lietuviš
kam laikraščiui parašyti, tad gal 
mums jau ir šitie lietuviški trem
ties laikraščiai nereikalingi?

Tokiu klausimu užbaigus prane
šimą prasidėjo diskusijos.

L. Karvelis pasisakęs dėl spau
dos sąvokos aplamai, kalbėjo kon
krečiai apie tai, kas laikraščiui 
reikalinga, kad jis turėtų pasise
kimą. Jis nurodė tris faktorius: 
1. laikraštis turi būti geras infor
macijos šaltinis, 2. turi būti vie
šosios opinijos vadas ir orlentato- 
rius ir 3. įprotis — kad skaityto
jai būtų taip prie laikraščio pri
pratę, kad be Jo negalėtų apsieiti. 
Mūsų tremties laikraščiai pirmo 
Ir antro punkto vaidmenį pusėti
nai atlieka, bet visuomenė ta įpro
čio, kad be lietuviško laikraščio 
negalėtų apsieiti, nėra įsigijusi, 
štai dėl ko ir tremties spauda 
nėra užtenkamai tvirta.

V. Kazokas pridūrė, kad ne vien 
tik įprotis turėtų rišti lietuvius 
prie savos spaudos, bet daugiau 
tautinės kultūros budrumas. Tas 
tautinės kultūros budrumas pa
dėjo lietuviams atsispirti prieš 
rusų pastangas -atpratinti lietu
vius nuo lietuviškos raidės ir lie
tuviškos spaudos aplamai. Lietu
viai savo spaudą mylėjo ir bran
gino, neš kitaip nebūtų kovoję už 
JO*

J.A. Jūragis pasisakė, kad Jo 
nuomone sava spauda nesldomėjl- 
;mo priežastimi yra beidėjlškumas. 
Ano meta lietuvis buvo daugiau 
idealistas, daugiau prisirišęs, prie 
visko, kas lietuviška. Iš ta savai
me Išplaukė ir kova už lietuvišką 
spaudą. Dabarties lietuvis trem
tinys yra linkęs daugiau materia
lizmam Pripratęs, kad Jam duotų, 
šykštus duoti pats. Idėjos ir dva
sinės vertybės dažno jau nebeža- 
vi. Todėl reikia labai abejoti ar 
mes, Jei čia Australijoje lietuviš
ka spauda būtų uždrausta, slap
ta spausdintume lietuviškus lai
kraščius. Ar policijos gaudomi, 
baudžiami ir persekiojami išdrįs
tame platinti Juos? Vietiniai lai
kraščiai kasdieninėmis sensacijo
mis daugiau patraukia mūsų dė
mesį, nes mūsų spauda negali su 
Jais lenktyniuoti. O tačiau mums 
reikia stipraus laikraščio, kuris 
galėtų atsverti svetimos dvasios 
įtaką į lietuvio sielą. Be stiprios 
spaudos mus nuplaus nutautėjimo 
banga.

J. Kalakauskas nurodo, laikraš
čio vieną pagrindinių negalavimo 
priežasčių , kuri esanti jo užuo
mazgoje: pradedant leisti laikraš
tį reikia turėti pradinio kapitalo 
mažiausiai tiek, kad galima Jį bū
tų leisti bent tris mėnesius negau
nant Jokių pajamų. Po to pinigai 
po truputį pradeda grįžti. Ben- 
druojmenės laikraštis Australijoje, 
kaip ir daugelis kitų laikraščių 
tremtyje, pradėta leisti be pagrin
dinio kapitalo. Žinoma, šitą kapi
talą negalėjo sudėti du ar trys 

žmonės — reikėjo plačiu mastu per 
visą lietuvišką bendruomenę rei
kalą organizuoti. Paskui dar tų 
pačių prenumeratorių netvarkin
gas atsiteisimas už gaunamą lai
kraštį. Daugelis įprato (metus ir 
net dvejus) kreditu naudotis. Tai 
keistas įprotis ir Jis būdingas 
tremčiai — spaudai lietuviškai 
paskiausiai ir, žinoma, Jeigu nuo 
kitų reikalų atliks.

•Pro pypkės dūmus savo mintis 
lėtai dėstydamas P. Sirgedas pa
reiškė, kad klausimas dėl lietuviš
ko laikraščio reikalingumo visiš
kai nekeltlnas. Aišku Jis yra ne 
tik reikalingas — jis yra būtinas. 
Negi mes, minėdami spaudos lai
svės sukaktį, leisime užgęsti sa
vam laikraščiui Australijoje. Gal 
būt jau atėjo laikas Krašto Val
dybai pakelti “Mūsų Pastogės” 
prenumeratos kainą, gal atėjo lai
kas sukelti reikalingas lėšas Ir 
šitą laikraštį vieną kartą tvirtai 
ant kojų pastatyti. Tai taip relJ 
kia Ir padaryti. Bet netiesa, kad 
mūsų visuomenė yra nejautri lie
tuviškiems reikalams. Istorija ro

do, kad visuomet, kai tik būdavo 
pavojus, lietuviai sujungdavo savo 
Jėgas ir pavojų atremdavo. Pasi
sakykime mūsų visuomenei atvirai, 
kad mūsų spaudai gręsia likvida
cijos pavojus Ir pamatysite — pa
ramos susilauksime.

Taip apie lietuvišką spaudą Ir 
“Mūsų Pastogę” galvoja Plunks
nos klubo nariai.

Mielas Skaitytojau, o ką Jūs 
apie lietuvišką spaudą galvojate? 
Ar Jūs esate vienas iš tų, kurie 
pavojaus valandą sujungia visas 
Jėgas pavojui atremti, ar vienas 
iš tų, kurie. V. Kudldrkos žodžiais 
tariant “lyg ledais apsikrovę krū
tines, idant kartais neužtvinksė- 
tų širdis, prisiminus Lietuvą”?

“Mūsų Pastogė” palaiko 
lietuvišką kultūrą, žadina tautinį 
susipratimą, kelia viešumon oku
panto daromas skriaudas tėvynei 
ir organizuoja jėgas Nepriklauso
mybės atgavimui. Ar Jums reika
lingas -toks lietuviškas laikraštis? 
Jeigu reikalingas padėk Jam išsi
laikyti. Remk Jį! Sumokėk prenu
meratos mokestį, surask Jam nau
ją skaitytoją, paaukok vięną, ki
tą šilingą. Padaryk tai ne rytoj, 
poryt ar už metų. Padaryk tai 
dabar. Tuojau!

J.A, Jūragis.

• • ■
PALAIDA BALA 

RAŠYBOJE
Senoji Jąblbnakįnė rašyba (įs- ' 

kaitant ir skyrybą) jau senai bu
vo reikalingą reformų. Lietuvoje 
tos reformos nepavyko pravesti, 
nežiūrint komisijos paruošto pro
jekto, nes Tonkūno laikų 
Švietimo Ministerija projekto ne
patvirtino. Tremtyje 1950" m. susi
laukėme “Lietuvių Kalbos Vado
vo”, kurį paruošė mūsų kalbos 
žymiausias mokslininkas prof. P , : 
Skardžias, talkininkau
jamas kitų kalbos mokovų. “L.K. 
Vadovas” paruoštas pagal senąjį 
projektą, dar papildant Ir patobu
linant. Tiesioginis musų susidūri
mas eu Vakarų pasauliu iškėlė ir 
naujų kalbinių .problemų; “L.K. • 
Vadovas” nėra išleidęs Iš akių tos 
aplinkybės. Dėmesys skirtas ir 
kalboje veikiančiam ekonomijos 
principui,, todėl gausu nurodymų 
trumpinimams, sutartiniams žen
klams, Iš viso kalbinėms naujy
bėms. Tat su “L.K. Vadovo” pa
sirodymu tenka laikyti rašybą 
esant reformuotą. Taip tą reika
lą suprato visi lituanistai, taip 
yra supratę daugumas mūsų rašy
tojų ir žurnalistų; daugumas JAV 
ir kitur pasirodančių lietuviškų 
leidinių laikosi naujosios rašybos. 
Tačiau esama dar ir “konservato
rių”. Tai tikriausiai tie, kurie ne
paslenka susipažinti su pakeistą
ja rašyba. Nemaža palaidumo ir 
Australijos spaustame lietuviška
jam žodyje. Dar blogiau —- iš viso 
kalbos kultūra labai menka,

Visai Jau blogai, kad daugelis 
mūsų savaitgalinių mokyklų vis 
dar moko senosios jablonsklnės ra
šybos. čia turėtų imtis žygių Kul
tūros Fondas Ir paakinti moky
tojus laikytis “L.K. Vadovo”. Ne
labai laimingas buvo ir paskuti
niajam Kultūros Fondo suvažiavi
me rekomendavimas Dr. Starkaus 
gramatikos. Tegu šiandien, tur
būt, nė vienas mokytojų nemoko 
mokinių kalbos dalykų iš grama
tikos vadovėlių, tačiau Dr. Star
kaus gramatika, ypač nuo kalbi
nių dalykų atitolusius mokytojus 
gali tik klaidinti. Jei nėra dar re
formuotąja rašyba atspaustos gra
matikos, tai K.F. būtinai turi pa
ruošti Jablonskinės rašybos pakei
timus ir papildymus ir Juos pa
siųsti visiems savaitgalinių moky
klų mokytojams. Tada .mokytojai 
galėtų naudodtis ir senąja rašyba 
paruoštais kalbos mokslo vadovė
liais. Ta prasme ir su kitais vado
vėliais blogai. Net 1953 m. Toron
te A. Rinkūno "Kregž
dutė” atspausta ’senąja rašyba. 
Dėl rašybos turėtų pasisakyti ir 
augščiauslas mūsų organas — 
VLIKas.

Z u b r a a.
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nūsų pastogė
MELBOURNAS

IŠ ŠVIESIECIŲ VEIKLOS I
Gegužės 29 d. Flinders Str., 

stoties patalpose (10 kamb.) Sam
būrio šviesa Melb. sk. surengė 
inž. A. Liubino paskaitų apie šių 
dienų susižinojimo priemones. Pre
legentas trumpai žvilgterėjęs i 
ankstyvesniuosius Išradimus, kaip 
telegrafų, telefonų, radijų, gana 
vaizdžiai Ir suprantamai kalbėda
mas, supažindino klausytojus su 
naujuoju technikos laimėjimu ko
munikacijos srityje — televizija. 
Diskusijų metu buvo paliestas ra
daras Ir foto telegrafas.

Skyriaus pirmininko pranešimas, 
kad panašaus pobūdžio paskaitos, 
Jau forumo ribose, bus ruošiamos 
kiekvieno mėnesio paskutinį šeš
tadienį, visų buvo sutiktas su di
deliu pasitenkinimu, šiam reika
lui skyrius yra gavęs nuolatiniam 
naudojimuisi šias patalpas, kur 
sekantis forumas (Jaunimo lavi
nimosi klausimu) įvyks birželio 
26 d. Jį praves A. Žilinskas.

(A-K.)

VINCĄ LYNĄ 
ir

VYGAUDĘ R E U T A I T Ę, 
sukūrusius lietuviškų šeimos židi
nį, sveikinam ir kartu su Jumis 
džiaugdamiesi kuogeriausios lai
mės linkime!

Brisbano Lietuviškos Dainos 
Mėgėjų Būrelio.

. PRANAS MIKUS 
LAIMĖJO

. Po šešių mėnesių pertraukos lie
tuvis boksininkas Pranas Mikus, 
gegužės 31 d., vėl pasirodė Aus
tralijos ringe, naujame svoryje. 
Pereitais metais Pranas kovojo 
pusvidutiniame svoryje, o Jau da
bar perėjo į vidutinį.

šios rungtynės, kurias jis len
gvai laimėjo, prieš italų Imigrantų 
Karlo Marchlni, buvo Jo pirmos 
po ilgos pertraukos Ir pirmos nau. 
Jame svoryje. Sunku buvo tikėti, 
kad Pranas galėtų laimėti, nes 
Marchini buvo skaitomas pirmu 
kandidatu į vidutinio svorio čem- 
pljonus ir buvo* augštai vertina
mas, kaipo klasinis boksininkas. 
Bet Pranas nebuvo nustojęs pasi
tikėjimo, nežiūrint tų nesekamų, 
kurios Jį lydėdavo Sydnėjaus ringe. 
Vos prasidėjus rungtynėms, Pranas 
pradėjo pulti savo priešininkų ir 
neatlyžo Iki rungtynių galo.

Lietuviams žiūrovams buvu
siems stadijone, buvo aišku, kad 
Pranas negali pralaimėti šį kar
tų, nes atrodė, kad Jis turėjo at
sakymų į kiekvienų priešininko 
manevrų. Viduryje rungtynių, jo 
priešas Jausdamas pralaimėjimų, 
darė viskų,' kad numuštų Pranų 
nuokautu ir tik tuo galėtų užtik
rinti k sau laimėjimų. Pranas savo 
geru dengltnosi Ir gynimosi, ne
sunkia) išvengdavo didesnės da
lies priešo smūgių Ir gražiais an
tpuoliais pelnydavo sau laimėji
mo taškus.

Man kaip žiūrovui, stebint šias 
rungtynes, atrodo, kad Jos buvo 
Mikaus lengviausias laimėjimas. 
Bet spauda ir prityrę žiūrovai 
tvirtino, kad tai buvo geriausios 
rungtynės Ilgam laikotarpy.

Rungtynes Pranas laimėjo be
veik be kovos ženklų. Antakiai, 
kurie yra lengvai prakertami, šį 
kartų liko sveiki. Tuo tarpu Jo prie
šas, paliko ringų su pramuštu 
antakiu ir sutinusiu nuo apdau
žomo veidu.

Žiūrovų didesnė dalis buvo ita. 
lai, kurie kaukdavo iš džiaugsmo, 
palydėdami kiekvienų Marchini 
smūgį. Australai, atrodė, palaikė 
Prano pusę, nes Jam taip pat plo
jamų netrūko.

Kadangi buvęs Australijos vidu
tinio svorio meisteris yra pasitrau
kęs, tai titulas yra laisvas. Pra
nui yra geriausia proga Jį užim
ti, nes priešininkus, kurie šiam 
svory yra, Pranas Jau yra anksčiau 
nugalėjęs, tad ir šį kartų turėtų 
laimėti taip pat.

Birželio 11 d. jis kovos Brisba
ne,, prieš A. Sands, Jeigu čia lai
mės, tai atrodo, tik vienos rungty
nės bus likę ligi titulo vidutiniame 
svoryje V.8

TEISININKU SUSIRINKIMAS ADELAIDĖJE
Gegužės 23 d. Liet. Teisinin. D-Ja 

Australijos skyrius turėjo savo 
metinį — ataskaitinį susirinkimą. 
Po pirmininko J. Kalvaičio, iždi
ninko M. Rudzensko ir Rev. K-jos 
pirmininko E. Reisonienės prane
šimų įvyko valdybos, Rev. k-jos 
rinkikai. J valdybų šiemet me
tams išrinkti: pirmininku J. Kal
vaitis, sekretorium L. Martinkus ir 
iždininku J. Binkevlčius. Į revizi
jos k-jų: pirmininku M. Rudzens- 
kas ir nariais E. Reisonienė ir Z. 
Puodžluvienė. Susirinkimų prave
dė L- Garbaliauskas ir sekretoria
vo V. Stasiškis.

Iš valdybos pirmininko J. Kal
vaičio pranešimo matyti, kad ir 
praėjusiais metais Adelaidės vi
suomenės būta aktyvios: knygyno 
lankytojų padaugėjo, naujai įsi
kūrė Teatro Mylėtojų grupė, Jau
nuomenė linksminosi ir iškilavo, 
lydima Moterų Sekcijos maloniais 
parengimais. Motinos Diena pra
ėjo su vaidinamu , muzikine dali
mi ir paskaita. "Jurginiai ir Ka- 
zimierinial kermošiai” mums pri
minė senas mūsų tradicijas. Ne
maža ir teisininkų dalyvavo dar
be. Matėme L. Karvelį A-L. B. 
Krašto Valdyboje, V. Požėlų Ko
misijoje Namams įsigyti, M. Ru- 
dzenskų Kultūros Fonde, E. Rei- 
sonlenę Moterų Sekcijoje, V. Lin- 
kų Australų Geruose Kaimynuose, 
J. Kalvaitį Kersteno Komisijoje, 
S. Čibirų studentų organizacinėje 
veikloje, Stasiškį skautų tarpe ir 
P. Lukošiūnų drabužių rinkimo va
juje.

Aktyvios būta ir teisės srities. 
Lietuviškus užsienio pasus įsigijo 
būrys žmonių, bet ir pernai dar 
buvo tokių, kurie nenorėjo supras
ti šitų pasų reikšmės ir net truk
dė darbų. O dėl užsienio pasų gau
ta žinia, kad balandžio 29 d. Fe
deralinė Vokietijos vyriausybė jau 
pripažino Lietuvos užsienio pasus. 
Daugiau dar: ji principe sutiko 
laikyti Lietuvų nepriklausoma val
stybe, pripažinti VLIKų atstovau
jant Lietuvių tautos politinę va
lių Ir priimti VLIKo delegatų Lie
tuvos Respublikos atstovu.

Toliau J. Kalvaitis nurodė, kad 
testamentų sudarymas vyko greta 
patarimų į bėdų patekusiems. Siam 
darbui jau turime padėjėjų S. Či
birų, kuris Adelaidės universite
te yra bebalgiųs teisių fakultetų. 
Iš vyresniųjų jau vienas ar kitas 
įgavo daugiau pasitikėjimo pas 
australus: E. Jansonas į austra
lų teismus dažnai kviečiamas kaip

Vakarų Europos teisės žinovas, P. 
Mariukas priimtas prisiekusiuoju 
brokeriu (tai panašu į mūsų nuta
ri jato darbą).

Suruoštas Tremtinio teismas. 
Mūsų sąlygose tai nebuvo lengvas 
darbas. Teismas neturėjo tikslo 
surasti nusikaltėlį ir jį nubausti 
— buvo norėta, kiek galint, išaiš
kinti savas ydas ir atpalaiduoti 
Jų. Rezultate pasirodė: mes pas- 
kendome savo reikaluose ir atitolo- 
me nuo visuomenės, mes palikome 
mokyklų likimo valiai ir užmiršo
me Jaunuomenę, ateities kartą.

Toliau J. Kalvaitis priminė su
ruoštą 75 metų amž. V. Požėlos 
sukakties minėjimų, kuris davė 
progos prisiminti taip tolimos ir 
taip artimos praeities įvykius, ku
riuose ne vienas mūsų ir patys 
dalyvavome.

Dar paminėta mūsų soc. globos 
organizacija ir spauda. — “Teisi
ninkų žinios" ir “Mūsų Pastogė”. 
Moterų Sekcija visados būdavusi 
ten, kur reikalinga tautiečiui pa
galba. Kai, pav., J. Kalvaičio šei
mą ištiko nelaimė, tai Moterų 
Sekcija ir artimesnės šeimos atė
jo ne tik su užuojauta, bet ir ma
terialinę pagalbų sutelkė. Tai gra
žus lietuviško solidarumo pasirei
škimas, kurį ypač pajunta nelai
mę patyręs.

“Teisininkų žinios” ir "Mūsų 
Pastogėje” mes radome vietos savo 
raštams ir skelbimams. Tik mes 
mažai tedavėme šitiems laikraš
čiams. “Collegos! — kalbėjo pir
mininkas, — mūsų pareiga, did
žiausia mūsų pareiga dažniau ra
šyti į šituos laikraščius, Juos pa
laikyti Ir remti. Temų galybė, 
tik rašykime!"

Susirinkimas padėkojo valdybai 
už atliktus darbus, (j.v.)

LIETUVIŠKOS GIESMES 
WOLLONGONGE

Maždaug už 50 mylių nuo Syd- 
nėjau, Port — Kemblos plieno pra
monės, rajone ir ilgame Pacifiko 
pajūrio ruože, yra įsikūrę apie 130 
lietuvių. Padedant Apylinkės val
dybos pirmininkui J. Gailiūnul ir 
A. Brunkui, š.m. gegužės 30 d. 
buvo suorganizuotos lietuviškos 
gegužinės pamaldos . Wollongon- 
go katedroj apie 5 vai. p.p. iš su
sirinkusių apie 50 tautiečių prie 
įstatyto šv. Sakramento darniai 

skambėjo lietuviškos giesmės. Var
gonininkavo A. Plukas. Savo pa
moksle kun. P. Butkus pabrėžė, 
kad šio krašto katalikai grožisi 
mūsų giedama Marijos litanija bei 
giesmėmis už tai ypač mes turė
tume jų nepamiršti, Jas visada 
giedoti ir Išmokyti priaugančią 
kartą, o taip pat išlaikyti ir pa
maldumą į Mariją Lietuvos glo
bėją. Yra kilęs sumanymas pra
šyti vyskupo leidimo ir dažniau 
organizuoti lietuviškas pamaldas 
Wollongongo katedroj sekmadie-1 
nlals apie 5 vai. vak. (k.p.)

NEWCASTLIO LIETUVIAMS
(T. S. Gaidelio S.J. informacija)

Birželio 20 d. 11.45 vai. šv. 
Lauryno bažnyčioje, Broadmedove, 
Newcalstllo ir apylinkės lietuviams 
bus laikomos pamaldos ryšium su 
birželio liūdnaisiais įvykiais.

Tą pačią dieną — susirinkimas 
Newcastlio Ir apylinkės Jaunimui. 
Apie susirinkimo vietą Ir valandą 
bus pranešta atskirai. Jaunesniems 
negu 10. metų amžiaus dalyvavi
mas nebūtinas.

FUTBOLAS
Vytis —i Birkalla 3:3 (0:3)

Gegužės 22 d. įvykusiose rung
tynėse prieš pajėgią Birkalla — 
Vytis buvo ant pralaimėjimo slen
ksčio. Pirmam puslaiky Birkalla 
Vyčiai atskaitė 3 “gabalus” ir su
žeidė keletą Vyties žaidėjų.

Petraukos metu sužeistieji vy- 
tiečiai apsitvarkė žaizdas ir pa
drąsinti savo kapitono grįžo į aik
štę. Vaizdas pasikeitė. Kitas žai
džia centru, o Jo vietoj pusdešiniu 
Jones, Martusevičius iš dešinio 
krašto — žaidžia saugų linijoj, o 
čiplys dešiniu kraštu. Pasikeičia 
ir Armonas su Young.

Vos pradėjus antrą puslalkį Ki
tas muša pirmą įvartį. Apie vi
durį I puslaikio Young kerta dar 
vieną ir santyki sušvelnina 2-3. 
Vytis stengiasi laimėti, ar bent 
išlyginti. Dvi minutės žaisti. Vy
ties kapitonas Kitas kerta. įvar
tis. Kitas savo geru ir gražiu žai
dimu tą dienų buvo geriausias aik
štėje.1

įvarčiai: Kitas 2, Young 1. Ge
riausiai sužaidė: A. Kitas, Armo
nas, čiplys, Batalli ir čiampi.

Rez. Vytis — Birkalla 2:5
Mūsų rezervas skaudžiai pralai

mėjo ir tai svarbiausia dėl to, kad 
vyrai “išsipuir.pavo”. Tai treni
ruočių nelankymo pasekmės. Aus
tralų tempas ir patvarumas palau
žė mūsišikus. Vartininkas Visoc
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V. BlbKZIVS

kas negalėjo sulaikyti visų smū
gių ir gynime žaidę Synusas, Gl- 
ruckas, Stcnys ir Petkūnas perne
lyg jau buvo “užgulti”, kadangi 
žaidimas vyko vienoje aikštės pu
sėje, ir kaip tik toje, kur buvo mū
siškiai.

Jauniai Vytis — Port Adelaide 1:5
Mūsų jaunimui vis nesiseka — 

daugiau pralaimi, negu laimi. Bet 
tai dar tik pradžia ir Jie nėra su- 
sižaidę. šį kartą priešas buvo daug 
stipresnis — praktikos daugiau 
turįs. Nors Urmonas ir gerai var
tus saugojo, bet negalėjo “visų 
kamuolių” sugaudyti. Urmonas Ir 
Kalvaitis goriausi žaidėjai.

Edas.

Vyties futbolo sekcija š. m. lie
pos mėn. 9 d. German Hall, Flin
ders Str ruošia pirmąjį savo ba
lių E.

KREPŠINIS
Kovas — Y.M.C.A. 43 : 39
įpusėjus Sydnėjaus A. klasės 

krepšinio pirmenybių pirmajam 
ratui, Kovas su 4 laimėtomis run
gtynėmis stovi vienoje iš pirmau
jančių vietų. Šia proga Kovo žai
dėjai augailestauja, kad labai ma
žas skaičius lietuvių atsilanko 
žaiddynių pasižiūrėti. O krepšinio 
mėgėjai kiekvieną penktadienį ga
lėtų pamatyti įdomių rungtynių 
tarp australų komandų Ir tuo pa
čiu moraliai padėtų saviems žai
dėjams. Krepšinio rungtynės vy
ksta kiekvienų penktadienį Police 
Boy’s klube, Ersklnville Rd., New- 
towne. Birželio 11 d. 7 vai. vak.

PADĖKA
Visiems, kurie ruošė mano 75 

metų sukakties minėjimų, dalyvavo 
jame, sveikino mane žodžiu — 
raštu ir apdovanojo, Jiems siun
čiu savo širdingiausių ačių.

Džiaugiuosi, kad čia, tolimoje 
šalyje, buvo progos atsiminti taip 
tolimų ir taip artimų mūsų pra
eitį, kurioje dažnas iš mūsų daly
vavome. Esu tikras, kad tos už
ėjusio tvano bangos, kurios at
bloškė mus čionai, atėjus atoslū
giui, parneš mus atgal į tėvynę.

V. POŽĖLA.
Adelaide, 54. V. 17.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS KOVAS 
š.m. birželio mėn. 11 d. (penktadienį) ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS — PASILINKSMINIMAS, 
įvyks NEWTOWNO MASONIC HALL, Station Str., 

Puiki kapela. Turtingas bufetas.
Pradžia 7 vai. 30 min. vak.

SPORTO KLUBAS KOVAS

1
 Europietis specialistas optikas ?

PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA |
/ VISŲ RŪSIŲ AKINIUS g

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. vOPTO |
į 430 Bourke St, MELBOURNE. Telef. MU 4093. g

.*. v.-.*.- ........... ........ .. ............................................................................................................................

THE IMPERIAL
Lurline Street, KATOOMBA, Blue Mountains.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.

Puikioje vietoje. įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu
tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va
dovas, kuris aprodo svečiams grąžiusias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butų, maistų, 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.

S

S

MAISTO PRODUKTAI — DELIKATESAI
289 CHAPEL RD. 906 LIVERPOOL RD.

BANKSTOWN CHULLORA

Siūlo europietiškus maisto produktus šitomis kainomis: 
Rūkytas kumpis nuo 3/6 svaras. Rūkyta (žuvies) fillet — 6/10 sv. 
Kumpio dešra nuo 4/6 švara ,, . . .
Spanguolės nuo 4/6 svaras. Kiauliniai taukai ir kiti europ. mal- 
Norvegiškos klikos nuo 3/4 dėž. sto produktai.

Juoda ruginė duona “Riga” ir plikyta duona tik Iškepus į krautuvę 
pristatoma 2 kartus per dieną.

Kiekvieną savaitgalį švieži pyragai ir pyragaičiai.
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PHILIPS
GERIAUSIAS AUSTRALIJOJE STEP- 

SELINIS RADIJO APARATAS

Mes kviečiame Jus tai patikrinti: susipažinkite su kiek
vienu nešiojamu radijo aparatu ir Jūs įsitikinsite, kad ge
riausias yra Philipso. Dailus, puikios išvaizdos; nedūžtan
ti aliumininė dėžė; automatiškas įjungimas. Tai yra pir
masis Australijoje 6 lempų nešiojamas radijo aparatas. 
Su dviem viduj įrengtomis antenomis šis aparatas sutei
kia nepalyginamų su nieku veikimų, naudojant baterijas 
ar įjungiant į elektros tinklą. Neatsilik, neįsigijęs Philipso 
AC/baterinį nešiojamų aparatą.

KAŠTUOJA £43.10.-

RADIJO APARATAS, 

KUR/ GALITE NAU
DOTI VIDUJ, LAUKE 
IR BETKURIOJE 

VIETOJE/

PHILIPSO RADIJAS
pagarsėjęs kaip ir PHILIPSO LEMPOS.

Kovas žaidžia prieš Balmain, bir
želio 18 d. 6 vai. vak. — prieš 
Paratels ir birželio 25 d. 9 vai. 
vak., užbaigiant pirmąjį ratų, su
sitiks su latvių rinktine — Lat
vian Spars.

Paskutines savo rungtynes prieš 
stiprių Y.M.C.A. rinktinę Ko
vas laimėjo 43:39.

Pirmąjį puslaikį Kovas* paėmęs 
iniciatyvą vedė žaidimų nedidele 
persvara. Australai (pasižymėjo 
geru dengimu ir atkakliu veržlu
mu), stengėsi neatsilikti. Bet gra
žūs Kovo deriniai, sparta, puikus
suslžaidimas ir Koženlausko pen
ki tolimi metimai, įgalino Kovų 
puslaikį baigti 28:15 savo naudai.

Antrame puslaikyje pas kovie- 
člus pastebimas nuovargis, susil
pnėjo dengimas ir australai san
tykį sušvelnino.

Kovo treneris ir krepšinio va
dovas neturėtų leisti puslaikio per
traukos metu žaidėjams visų lai
ką sėdėti. Apsiprausus ir atsigai
vinus vaisiais, aptarus klaidas, 
būtina atlikti lengvus patnėtymus, 
nes po sunkios pirmojo puslaikio 
kovos ilgiau pasėdėjus sustingsta 
sąnariai ir antrajame puslaiky 
prarandamas greitis. Šitai paste
bėta Jau ne pirmose Kovu rung
tynėse.

Prieš Y.M.C.A. žaidė ir taškus 
pelnė: Koženiauskas 10, Genys 10, 
Kriaucevičius 9, šutas 8, Berno
tas 5, Vasaris 1.

Stalo tenisas
Gegužės 24 d. Kove vyrų stalo 

teniso komanda žaidė pirmenybių 
rungtynes su Szabados Table Ten
nis Academy Ir Jas laimėjo 8:3. 
Kovo laimėjimas yra ypač reikš
mingas, nes ši australų komanda 
yra viena iš gerųjų A klasėje. 
Ypatingai stiprus yra 1942 metų 
buv. Australijos vyrų stalo teniso 
meisteris J. Clark, prieš kurį la
bai gražioje kovoje laimėjo V. Kar
pavičius. Kovo stalo tenisininkai 
pastaruoju metu padarė didelę pa
žangą ir šiuo metu, laimėję Iš 
eilės antrąsias pirmenybių rung
tynes, stovi pirmenybių lentelės 
viršūnėje. *

Prieš Szabado Academy žaidė Ir 
laimėjo partijas: V. Karpavičius 
3, V. Binkauskas 2, B. šaltmlras 
2 ir Karpavičius su Liniausku 
vienų dvejetų.

Stalo teniso sekcija, vadovauja
ma V. Karpavičiaus, pavyzdingai 
tvarkosi, bet vadovas, gražiai at
stovaudamas lietuvius su pirmąja 
komanda , neturėtų užmiršti mū
sų jaunųjų stalo tenisininkų ir 

[merginų. Reikia ir Juos suorgani
zuoti, duoti galimybės daugiau pa
sitreniruoti ir leisti žaisti Žemes
niųjų klasių austqplu pirmenybė
se. A.L.
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