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Komunikatas
APIE LIETUVIŲ POLITINĘ

KONFERENCIJA

VLIKo, Vykdomosios Tarybos 
Ir Mažosios Lietuvos Tarybos pir
mininkams atvykus į JAV, šių 
metų gegužės 18-19 dienomis New 
Yorke Baltijos Laisvės Namuose 
vyko Lietuvių Politinė Konferen
cija. Be VLIKo, VT ir MLT pir
mininkų, joje dalyvavo Amerikos 
Lietuvių Tarybos vykdomasis ko
mitetas, Lietuvos Laisvės Komi
tetas Ir kaip stebėtojai — pata
rėjai Lietuvos įgaliotam ministe- 
riui Washingtone atstovavo Lie
tuvos gen. konsulas New Yorke ir 
abu Jo pavaduotojai. Konferenci
jos tikslas buvo taip nusakytas: 
a) aptarti Lietuvos laisvinimo po
litikos gaires, b) suintensyvinti ir 
suderinti laisvinimo veiklą, c) su
organizuoti teritorinių ir santykių 
su kaimynais problemų studijavi
mą bei dokumentaciją, d) paskirs
tyti atliktinus darbus ir uždavi
nius.

Konferencijos nutarimai vykdo, 
ml laisvinimo veiksniams juos 
patvirtinus.

Pranešimus apie tarptautinę pa
dėtį Ir Lietuvos laisvinimo pers
pektyvas bei apie atliktus ir su
planuotus darbus padarė VLIKo 
pirmininkas prel. M. Krupavičius, 
VLIKo Vykdomosios Tarybos pir
mininkas prof. K. Žalkauskas, Ma
žosios Lietuvos Tarybos pirminin
kas E. Simonaitis, ALTo sekreto
rius Dr. P. Grigaitis, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas V. 
Sidzikauskas ir Lietuvos Ūkinio 
Atstatymo komisijos pirmininkas 
J. Audėnas. Gen. konsulas J. Bu
drys perskaitė Lietuvos įgalioto 
mlnisterio P. Žadeikio pranešimą 
apie JAV laisvinimo politiką ben
drai Ir1 JAV — Lietuvos santykius 
specialiai.

Konferencija konstatavo, kad 
tarptautiniai santykiai rutuliojasi 
Sovietų pavergtosios Europos da
lies Išlaisvinimo kryptimi ir kad 
Lietuvos valstybės suvereninių 
teisių vykdymo atstatymas tėra 
laiko klausimas.

Konferencija nuodugniai išdis
kutavo Lietuvos laisvinimo progra
mą, paryškino su Lietuvos išlals*. 
vlnimu susijusias problemas: sie
nų, santykių su kaimyninėmis 
valstybėmis, Pabaltijo vastybių 
tarpusavio santykių po išlaisvini
mo ir visaeuropinės Integracijos.

Sudarytos komisijos Lietuvos 
Rytų ir Vakarų problemoms tirti 
bei dokumentacijai ruošti. Sutar
tos priemonės informacinei veik
lai pagyvinti ir praplėsti. Pasis
kirstyta darbais ir uždaviniais. 
Sutarta, kad bent kartą per me
tus VLIKo, VT, diplomatų, ALTo, 
LLK Ir Mažosios Lietuvos atsto
vai bendrame pasitarime pasiaiš
kina, kas nuveikta ir kas artimoje 
ateityje reikia nuveikti, ir pasis
kirsto darbų vykdymą.

Konferencija sutarė atsišauki
mą į Sovietų okupuotą Lietuvą ir 
laisvajame pasaulyje gyvenančius 
lietuvius.

Lietuvių Politinė Konferencija, 
kuriai vadovavo ALTo pirmininkas 
L. Šimutis, praėjo visų dalyvių 
nuoširdaus bendradarbiavimo dva
sia ir pabrėžė būtinumą visiems 
Lietuvos laisvinimo veiksniams 
suderintai veikti, kad iš dabartinių 
bandymų prisikeltų laisva ir vi
sas lietuvių gyvenamas žemes ap
jungianti Nepriklauusoma Lietu
va.

New Yorkas, 1954 m. gegužės 
mėn. 19 d.

Pasaulio istorijoje buvo daug 
pastangų sukurti “amžinąją” ar j 
bent ilgalaikę taiką. Dar daugiau 
pastangų buvo parodyta išlaikyti 
taiką. Bet nei viena pasaulinė or
ganizacija nėra parodžiusi daugiau 
valios ir kantrybės šio tikslo sie
kiant, kaip Jungtinės Tautos (UN)

Dabar, Genevos konferencijoje, 
ši Jungtinių Tautų Organizacija 
atsidūrė prieš subyrėjimo pavojų. 
Ir šitą sunaikinimą ruošia Sovietų 
Sąjunga.

Oficialiai Genevos konferenci
ja turi surasti formulę Korėjos 
suvienyjimui ir užbaigti kovas 
Indo — Kinijoje. Bet faktiškai ši 
konferencija išspręs. Jungtinių 
Tautų Organizacijos ateitį.

Sovietų Sąjunga, pasišaukusi 
savo pasekėjus iš komunistų do
minuojamos Azijos, Genevos kon
ferenciją pasirinko Išmėginimui 
moralinio autoriteto šitos tarptau
tinės organizacijos, apie kurią 

daugybę atvėjų buvo kalbama, kaip 
apie “pilkojo žmogaus” vienlntėlę 
viltį taikai.

Genevos konferencijoje Sovietai 
aiškų Iššūkį Jungtinėms Tautoms 
metė Korėjos klausimą svarstant. 
Bet šitą iššūkį suprato ir sėkmin
gai pasipriešino JAV, Thailandas, 
Turkija, Kolumbija, Australija ir 
Graikija, kurios pareiškė savo ti
kėjimą į Jungtinių Tautų Orga
nizaciją ir išstojo prieš Sovietų 

mėginimą šią organizaciją Išsprog
dinti.

Sovietų Sąjungos atstovas Ge- 
nevoje pareiškė, kad Jungtinių 
Tautų pagalbos teikimas Pietų Ko
rėjai buvęs nelegalus veiksmas. O 
pasaulis žino, kad tai, ką Jungti
nės Tautos darė Korėjoje, buvo 
niekas daugiau, kaip tai ką Jung
tinių Tautų Charta nurodo, kurią 
ir Sov. Sąjunga yra pasirašiusi. 
Bet šitas Maskvos pareiškimas yra 
būdingas komunistinės logikos pa. 
vyzdys, kurį labai gerai supranta 
kiekviena tauta, kuri kokių nors 
reikalų yra turėjusi su Sovietais.

Pastarųjų dienų pokalbiai Gene- 
voj dar kartą parodė, kad Sov. 
Sąjunga tepripažįsta tik jėgos po
litiką ir nesiskaito su kitų tautų 
noru ir teise savo gyvenimą tvar
kyti taip, kaip joms patinka savo
se žemėse.

Bet tuo pačiu metu Kremlius per 
visus, propagandos garsiakalbius 
šaukia, kad taika turi būti išlai
kyta ir siūlo vis naujus projektus 
taikai atstatyti Azijoje. Kremlius 
puikiai žino, kad šitas propogandl- 
nis šauksmas pasiekia karo nuvar
gintos Europos tautų žmones, kaip 
lygiai ir Aziją, kuri trokšta tai
kos, kovodama su savo nuolatiniais 
priešais: badu, ligomis ir analfa
betizmu.

Bergždžiai leidžiamas 
laikas

Vakarų valstybės pradeda įsi
tikinti,, kad Genevos konferencija, 
kurioje iki šiol nieko konkretaus 
nenutaria ir prie svarbiausių klau
simų sprendimo net nepriartėja, 
tėra tik laiko gaišinimas. Vakarų 
ir Sov. Sąjungos užsienių reikalų 
ministerial, atrodo, pavargę nuo 
berždžių ginčų, skraido tarp savo 
valstybių sostinių ir Genevos. Net 
ir Anglijos užs. reik, mlnisterls 
Edenas, kuris užsispyrusiai siekia 
kompromisinio susitarimo, grįžęs 
į Londoną pareiškė, kad susitarti 
vilties esą labai maža. Dalykas, 
yra toks, kad Sovietai nori išlošti 
laiko ir sutelkti galimybės Viet
namo sukilėliams pergrupuoti sa

vo pajėgas, kad paskui galėtų įvyk
dyti Raudonosios upės deltoje ir 
prie Hanoi tai, ką yra padarę prie

PASAULIO POLITIKOJE
Dien Blen Phu.

Sovietai sutinka nutraukti gin
kluotą akciją Indo — Kinijoje, bet 
viena iš sąlygų — du trečdaliai 
Vietnamo ir po pusę teritorijos 
Laos ir Conibodijos valstybių būtų 
atiduota komunistams valdyti — 
Vakarams, atrodo, nepriimtina, 
nes tai reikštų visos Pietryčių Azi
jos patekimą į komunistų reples.

Amerika svyruoja
Pereitos savaitės J.F. Dulles pa

reiškimai , kad Amerika viena ne
pradės kovoti prieš komunistinį 
agresorių Indo — Kinijoje, rodo, 
kad Ir Amerika pradėjo svyruoti. 
Manoma, kad bus siekiama paliau
bų. Tik besaikiški Sovietų reika
lavimai gali Vakarus priversti 
ginkluotai akcijai. Bet ar Maskva 
peržengs ribą, už kurios jau pra, 
sidėtų ginklų kalba? Tai klausi
mas šiandien dominąs visą pašau.
U-

Prancūzijos vyriausybės 
krizė

Prancūzija, kurios nusistatymas 
Indo — Kinijos klausime yra labai 
svarbus, ir vėl Išgyvena vidaus po
litikos krizę. Prieš porą dienų par- 
lahiente balsuojant vyriausybei 
pasitikėjimo klausimą, faktiškai 
Laniel kabinetui pareikšta nepasi
tikėjimas (už pasitikėjimą 293 ir 
306 prieš).

(Prancūzijos konstitucija reika
lauja, kad vyriausybė pasitrauktų 
314 parl. atst. nepasitikėjimą pa
reiškus).

;&®KUPUOTCŪE
Vt+ LIETUUOJE

MAŽĖJA BAŽNYČIŲ SKAIČIUS
Gautosiomis paskiausiomis žinio

mis, 1953 metų gegužės mėn. vie
toj anksčiau Kaune prieš karą vei
kusių 15 bažnyčių beveik jau tik 
pusė. Kitos buvo uždarytos. Uk
mergėje iš , uždarytųjų bažnyčių 
viena paskiau buvo atidaryta, bet 
n epamaldoms, o lankymo tiks- 
rlams. Tauragėj veikia viena ka
talikų bažnyčia, viena metodistų 
ir kapinėse cerkvė, šakiuose evan
gelikų bažnyčia uždaryta, veikia 
viena katalikų, Marijampolėje liko 
tik viena bažnyčia. Kleboną pa
šalinus klebonijoj apsigyveno ru
sų kariai. Bažnyčia buvo laikinai 
uždaryta už nemokėjimą mokes
čių, bet, reikalaujamas sumas pa
rapijiečiams sumokėjus, JI vėl ati
daryta. Panevėžyje šv. Petro ir 
Povilo bažnyčia tebeveikia. Buvu
sia vienuolynas atiduotas raud. 
armijos reikalams, o mokinių baž
nyčia paversta sandėliu. Telšiuose 
veikia tik viena, kitos uždarytos. 
Tas pat Varniuose; Raseiniuose li
ko viena katalikų bažnyčia, taip 
pat evangelikų ir provoslavų cer
kvė. Kalvarijoje veikla tik viena 
katalikų. Kėdainiuose kalvinų baž
nyčia uždaryta, Radvilų karstai 
išmesti ir perkelti į kalvinų kapi
nes.

Kunigai "patriotai” Vilniuje.
Lenkijoje tuos dvasininkus, ku

rie eina su režimu paprastai ofi
cialiai vadina "kunigais patrio
tais”. Pastaruoju metu laisvuosius 
Vakarus yra pasiekę žinių, kad 
panašių reiškinių, nors dar ne 
tiek daug, esama Ir okup. Lietu
voje. Tačiau šios žinios dar nėra

Dabartinė vyriausybė buvo ko
alicinė ir išsilaikė 11 mėn. Po pa
reikšto nepasitikėjimo iš kabineto 
pareiškė išeisią Radikalų ir De 
Gaulle partijos atstovai.

Prancūzijos vidaus politikos sil
pnas vietas žino ir Molotovas. Jis 
šitas silpnas vietas puikiai Išnau
doja Genevoj. Prancūzijos vyriau
sybės krizė padės jo vilkinimo po
litikai.

Didžiosios ofenzyvos
< belaukiant

Prancūzijos vyriausybė jau an
ksčiau yra skelbusi, kad be Ameri
kos įsikišimo Indo — Kinijoje Ji 
negalėsianti ilgai Išsilaikyti ir sie
ksianti susitarimo. O žinios iš Ha
noi nėra linksmos: sukilėliai pus
račiu apsupę Vietnamo sostinę yra 
pasiruošę didžiajai ofenzyvai. Ka
riniai vadai mano, kad sukilėliai 
Hanoi gali užimti per mėnesį lai
ko. šiuo metu sukilėliai Jau yra 
permetę savo divizijas iš Dien Bien 
Phu ir, kaip patikimi šaltiniai 
skelbia, dar apie 80.000 vyrų artė
ja nuo kom. Kinijos pasienio.

Sukilėliai, užėmę Vietnamo sos
tinę Hanoi, atsidarys vartus į vi
są Vletnsmią ir faktiškai į visą 
Pietryčių Aziją. Tada ir Molotovas 
pradės “rimčiau” kalbėti, nes jo 
žodžius parems įvykę faktai, su 
kuriais mėgins priversti skaitytis 
vidaus nesutarimuose besimurk- 
dančią Prancūziją, kompromisų ir 
nuolaidų keliu pasukusią Angliją 
ir kitas taikos balandžius bemed- 
žiojančias Vakarų valstybes. Kl.

patvirtintos kompetentingų įstai
gų, todėl į Jas reikia žiūrėti su 
labai dideliu atsargumu.

MIRĖ ARKIV. M. REINYS
Gautosiomis iš Lietuvos žinio

mis, Vladimiro kalėjime prie Mas
kvos, neišlaikęs bolševikinio kali
nimo sąlygų, mirė pasižymėjęs 
lietuvių veikėjas, buv. užs. rei
kalų ministeris ir Vytauto Didžio
jo Un-to profesorius, arkiv. M. 
Reinys. Apie Jo mirimą yra gavę 
žinią Ir Vilniaus vyskupijos dva
sininkai.

Tuo būdu laisvuosius Vakarus 
pasiekusios skirtingais keliais ži
nios apie Kaišiadorių vyslč Teof. 
Matulionio mirtį ir arkiv. M. Rei
nio likimą pasitvirtina, tik nesu
tampa žinios apie dekaną Mironą.

4
— Gautosiomis žiniomis iš ana

pus geležinės uždangos, šiuo metu 
visoje Sov. Sąjungoje ir jos sa
telituose vyksta Berijus šalininkų 
“medžioklė”. Jei prie kurių nega
lima prikibti, tai tokie bent per
keliami kitur — “rehabilltuotis”. 
Ir Lietuva yra gavusi apie 2.000 
fokių turinčių “rehabilltuotis” so
vietinio saugumo pareigūnų, nepa
geidaujamų Rusijoje kaip tarna
vusių prie Berijos ir buvusių jo 
sandarbininkų.

— I Kijevą dalyvauti Ukrainos 
prijungimo prie Rusijos 300 m. 
sukakties “džiaugsmingame minė
jime” buvo pasiųsti Lietuvos kp 
ck sekret. M. šumauskas, kom. 
jaunimo ck sekret. Ratkutė, ope
ros solistė Petruškevičiūtė, tekin
tojas Remenčlus, Eišiškių rajono 
Melnikaitės vardo kolūkio pirmi
ninkas Babraltis.

Petrovai pirmieji 
liudininkai

Sovietų šnipinėjimo aferoj Ka
rališkoji Komisija apklausinėjimus 
tęsia toliau. Birželio 11 d. vyku
siame posėdyje Sydnėjuje parei
kšta, kad pirmuoju llūdlninku bus 
pakviestas buv. Sovietų Sąjungos 
Ambasados Canberroj III sekreto
rius Vladimir Petrov ir Jo žmona 
Evdokiva Petrova. Petrovai paro
dymus duos Melbourne, kur birže
lio 30 d. bus tęsiami tolimesni Ka
rališkosios Komisijos apklausinė
jimai.

Pagal turimus duomenis, apklau
sinėjimui bus pašaukta apie 70 
asmenų, kurių didžioji dalis yra 
žinomi Australijoje komunistų 
partijos nariai.

Dokumentams (Iš rusų kalbos 
išverstiems į anglų kalbą) patik
rinti ir Karališkosios komisijos 
posėdžiuose vertėju iškviestas iš 
Anglijos Mr. Birse, buvęs vertėju 
Churchlllio ir Stalino pasikalbėji
muose, o nuo 1943 metų Didž. 
Britanijos ambasadoje Maskvoje 
buvęs vertėju II-jo sekr. range. 
Jis Didž. -Britanijos ambasadoriui 
vertėjavo pasikalbėjimuose su Sta
linu, Molotovu, Višinskiu ir kitais 
Sovietų vadais.

VISUOTINIS GYV. 
SURAŠINĖJIMAS
AUSTRALIJOJE

Australijoje visuotinis gyvento, 
jų surašinėjimas vykdomas kas 
10 metų. Toks surašinėjimas bus 
atliktas šiemet birželio 29 d.

Prieš nurodytą datą į kiekvie
nus namus bus atnešti spec, blan
kai, kuriuos privalo užpildyti na
mų savininkas, namų valdytojas, 
arba asmuo, kuriam tuo metu na
mai pavesta prižiūrėti. Turi būti 
įrašomi visi to namo gyventojai 
ir asmenys, kurie birželio 29 nak
tį tuose namuose nakvoja, jeigu 
jie neįrašomi kitur, kur nuolatos 
gyvena. Užpildyti blankai liepos 
1 d. grąžinami surašinėjimo pa
reigūnams. Namų valdytojams 
įteikiami balti blankai ir dar gali 
būti gaunami atskiri mėlyni lapai 
asmenims, kurie atsisakytų apie 
save reikalingas žinias suteikti 
namų valdytojui. Tokiu atvėju as
muo gali pats tuos mėlynus lapus 
užpildyti ir įdėjęs j voką atiduoti 
namų valdytojui, kuris Juos kartu 
įteiks surašinėjimo pareigūnams.

Surašinėjimo žinios blankuose 
bus panaudotos tik statistikos rei
kalams. Paslaptis užtikrinta.

Atsisakiusieji suteikti reikalau
jamų žinių bus baudžiami £ 10, 
o sąmoningai sutaikę neteisingas 
žinias — £ 50.

Namų valdytojas, kuris nesugeba 
angliškai surašinėjimo blankus už
pildyti, privalo surasti kas jam 
padėtų tai padaryti.
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TRUMPAI
Čekoslovakijos komunistinė vy

riausybė įteikė JAV vyriausybei 
protesto notą dėl propogandlnių 
balionėlių leidimo virš Čekoslova
kijos teritorijos. Amerikos vyriau
sybė atmetė notą, ‘pastebėdama, 
kad Čekoslovakijos vyriausybė 
privalo panaikinti suvaržymus su. 
slrlšti su laisvuoju pasauliu. Ka
da tai bus padaryta — balionėliai 
nebūsią reikalingi.

★
Palestinon emigravusieji Rumu

nijos žydai paskelbė 100 valandų 
streiką, protestuodami prieš žydų 
persekiojimus komunistų valdomo
je Rumunijoje.

★
Vakarų Vokietijos kancleris K. 

Adenaueris, kalbėdamas Europos 
Tarybos posėdyje, kvietė Europos 
kraštus sujungtomis pastangomis 
spręsti pabėgėlių reikalus. Jis nu
rodė, kad Jau 10 metų po II Pa
saulinio karo vis naujos pabėgė
lių bangos plūsta į V. Vokietiją, 

z) tuo tarpu dar karo meto pabė. 
gėliai tebėra dideliame varge. 
Olandijos vyriausybė pasiūlė prie 
Europos Tarybos įsteigti spec, 
pabėgėliams fondą.

★
Prieš keletą dienų Bundemar 

avių farmoje išaugintas merino 
veislinis avinas per varžytines bu. 
vo parduotas už 5750 svarų. Tai 
augščiausia kaina kada nors su
mokėta už aviną ne tik Australi
joje, bet ir visatine pasaulyje.

• Tą pat dieną buvo parduoti iš 
šios farmos dar 23 avinai, už ku
riuos sumokėta per 26.000 svarų.

★
Pereitą savaitę Iš vieno sovietų 

žvejų laivo Iššokusi Naned Soko
lova buvo išgelbėta Danijos žvejų. 
Ji paprašė politinio pabėgėlio glo. 
bos. Danijos vyriausybė Jos pra
šymą patenkino. Sovietų laivas 
buvo netpll Danijos teritorinių 
vandenų. Jo įgulai buvo leista pa
sikalbėti su Sokolova, bet ši griež
tai atsisakė grįžti į laivą. Soko
lova nori pakliūti pas savo gimi
nes į Ameriką.

PAMALDOS UŽi KENČIANČIĄ 
LIETUVĄ IR IŠTREMTUOSIUS 

SYDNĖJUJE

Birželio 13 d. Camperdowne bu- 
vo atlaikytos pamaldos už ken
čiančią Tėvynę, nukankintus ir 
mirusius tremtyje mūsų brolius. 
Pamaldas atlaikė kun. P. Butkus. 
Savo pamoksle Jis iškėlė lietuvių 
tautos Golgotą, pareikšdamas 
“Šiandien turime '.tris Lietįuvas: 
okupuotą ir fizinei bei moraliai 
kovojančią prie Nemuno, Sibiro 
tremtyje žudomą Ir šiapus gele
žinės uždangos — laisvajame pa
saulyje”. čia kun. Butkus nurodė 
mūsų, laisvėje esančių pareigą vi
sokeriopai remti Tėvynės laisvi
nimo kovą ir skelbti pasauliui 
mūsų tautos kančią.

Pamaldose dalyvavęs Sydnėjaus 
vyskupas J.P. Carroll, savo žody
je pareiškė suprantąs mūsų liū
desį, ypač šią delną, prisimenant 
savo artimuosius i gimtąją šalį, 
kuri yra okupuota tų pajėgų, ku
rios žudo nekaltus žmones, kovo
jančius dėl laisvės ir krlkščio- 
liškosios kultūros. Vysk. J.P. Car
roll suteikė ganytojišką palaimi
nimą. Po šv. Mišių buvo giedama 
Libera. Solo giedojo J. Gaižaus
kas.

Vysk. Carroll buvo įteiktas lie
tuviškų vaizdų albumas su adresu, 
kurį nupiešė Jakštas. Albumą 
įteikė tautiniais drabužiais apsi
rengusios mergaitės. Po pamaldų 
vyskupas su lietuviais nusifoto
grafavo.

1
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Lietuvos Laisvinimo Talka sovietai ir
Artėja liūdna sukaktis, šiemet 

vasarą sueina 10 metų, kai Lietuva 
velka sunkią Sovietų Sąjungos jė
ga primestos antrosios okupacijos 
naštą. Nežiūrint didelių aukų, gau
sių pastangų ir parodyto didelio 
pasišventimo, įvykių raida taip su
siklostė, Jog, savo pagrindinio tro
škimo — Lietuvos išlaisvinimo ir 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo — dar nesame pasiekę. Ta
čiau nėra pavykę ir Sovietų Sąjun
gai savo agresijos vaisių prieš Lie
tuvą ir kitas Pabaltijo valstybes 
legalizuoti ar prievartiniam Lietu
vos įjungimui į Sovietų Sąjungą 
išgauti tarptautinį pripažinimą.

Atsistojus vienam prieš kitą ko
munistiniam pasauliui, vadovauja- 
ma'm Sovietų Sąjungos iš vienos 
pusės, ir laisvajam pasauliui su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybė

mis priešakyje iš kitos, — Lietuvos 
išlaisvinimo reikalas yra ryškiai 
atsistojęs į tarpą tų pagrindinių 
politinių .problemų, be kurių iš
sprendimo neįmanoma pašalinti 
laisvojo ir komunistinio pasaulio 
įtampą.

Šioje llkiminėje kovoje didžiulis 
atsakingumas tenka visiems lais
vajame pasaulyje esantiems lietu
viams. Visų mūsų pareiga pada
ryti viską, kad laisvasis pasaulis 
laimėtų. Tik tuo būdu mes atgau
sime savo tėvynei laisvę ir nepri
klausomybę.

VLIKas šioje kovoje yra tautai 
įsipareigojęs — vadovauti ir telk
ti visas mūsų jėgas. VLIKas, šį 
savo uždavinį vykdydamas, tad ir 
kviečia visą lietuvių visuomenę 
talkininkauti ir remti visais bū
dais Lietuvos išlaisvinimo darbą.

Paskutiniame savo posėdyje š. 
m. balandžio 21 d. VLIKas yra 
priėmęs Lietuvos Laisvinimo Tal
kos nuostatus. Pagrindinis Lais

vinimo Talkos nuostatas taip skam
ba:

"VLIKas, siekdamas pagilint 
laisvojo pasaulio lietuvių daly
vavimą Lietuvos laisvinimo dar
be ir padėti visiems lietuviams 
organizuotai įsijungti į didžiąją 
kovą už Lietuvos politinę lais
vę, skelbia Lietuvos Laisvinimo 
Talką ir kviečia dėtis j ją vi
sus laisvojo pasaulio lietuvius”. 
Atsidūrę laisvajame pasauly 

lietuviai yra parodę daug meilės 
ir pasišventimo išlaisvinimo dar
be.

Ryšium au Lietuvos Laisvinimo 
Talkos nuostatų paskelbimu nori
ma ypatingu būdu priminti, Jog 
visi. lietuviai, kad ir kur Jie bebū
tų,. turi pajusti, kad gyvename 
didįjį Lietuvos, laisvinimo darby
metį.

Tebūna ateinantieji metai nuo 
birželio; mėn. 15<d. pradedant LIE
TUVOS REZISTENCIJOS ĮŽADŲ 
ATNAUJINIMO IR LEMTINGŲ 
ŽYGIŲ METAI.

Per šluos metus mes turime kar
tu w kitomis pavergtosiomis tau
tomis įstengti atlikti vieną žygį, 
būtent — sukrėsti laisvojo pasau
lio sąžinę ir visiems akivaizdžiai 
parodyti, kas laukia laisvųjų kraš
tų, jeigu bus nusillenkta Jėgai 
preiš teisę bei teisingumą.’ Pabal
tijo valstybių likimo tragizmas, 
Sovietų Sąjungos iškilmingiausių 
sutarčių tarptautiniams valstybių 
santykiams tvarkyti pamynimas po 
kojų yra tokie ryškūs ir šaukią 
dangaus keršto nusikaltimai, jog 
mes turime pajėgti mūsų ir mūsų 
kaimynų likimą taip išgarsinti 
pasauliniu mastu, kad šiuo ginklu 
dabar vykstančiame šaltame kare 
būtų bolševikams kirstas skaudus, 
o gal net ir lemtingas smūgis.

Ta aplinkybė, kad mes su Sovie
tų Sąjunga esame turėję visas 
tarptautines sutartis, kurios tik 
yra įmandmos, kad šias sutartis 
Sovietų Sąjunga buvo visai lais
vu noru sudariusi ir paskui ap
gaulingu būdu sulaužė, verčia mus 
tvirtėti tikėti, jog, tinkamai visa 
tai nušvietę, mes išeisime su ar
gumentais, nesugriaunamai įrodan
čiais visišką Sovietų Sąjungos 
moralinį , bankrotą. Negi pasaulis 
nepajėgs įžiūrėti, kad visa taria
moji taikos ideologija iš Sovietų 
pusės yra ne kas kitas, kaip klas
tingiausia apgaulė?! Sovietai, el
gdamiesi su mūsų tėvyne pikčiau, 
kaip nėra niekad buvę elgiamasi 
jokiose kolonijose, negalės rodytis 
tarptautiniame forume kaip laisvės 
nešėjai Ir skriaudžiamųjų mažųjų 
tautų išlaisvinimo gynėjai. Sovie
tiškas negirdėto žiaurumo mūsų

krašte vykdomas kolonializmas 
turi būti vaizdžiai pastatytas 
prieš viso pasaulio akis.

Kiekvieno krašto lietuvių visuo
menės organizacijos, pirmoj eilėj 
atitinkamų kraštų bendruomenių 
vadovai, turi nedelsdami imtis ini
ciatyvos paruošti programą, kaip 
skelbisjmieji REZISTENCIJOS 
METAI turėtų būti jų krašte ge
riausiai paminėti ir įgyvendinti.

Mūsų politikai, žurnalistai, ra
šytojai, pamokslininkai, meninin
kai, moterys, jaunimas — pirmon 
eilėn turi parodyti savo žygiais, 
Jog visa lietuvių tauta veda šven
tąjį visuotinį karą už savojo 
krašto laisvę.

Kiekvienas liteuvis turi savęs 
paklausti, ką jis savo pažįstamų
jų rate ir savo galimybių ribose 
gali padaryti Lietuvos laisvini
mui.

Kiekviename krašte turi būti su
ruošta ypatinga REZISTENCIJOS 
DIENA. Ta proga turi būti rastas 
kelias prieiti prie to krašto rink
tinės visuomenės, kad mums da
roma skriauda būtų atskleista ir 
užsitikrinta jos paraku a mūsų 
šventam reikalui.

Labai būtų pageidaujama, jog 
kiekviename krašte mūsų tautie
čiai susirūpintų, kaip mūsų vals
tybė traktuojama to krašto spau
doje, radijo pranešimuose, mokyk
lų vadovėliuose, enciklopedijose Ir 
įvairiuose leidiniuose. Daug kur 
Sovietams pavyksta apgauti ir su
klaidinti laisvąjį pasaulį: Lietuva 
imama žymėti ne kaip laisva, o 
kaip sovietinė valstybė.

Mūsų pareiga, kad viso laisvojo 
pasaulio jaunimas pirmoje eilėje 
įsisąmonintų, Jog Lietuvoje ir ki
tose Pabaltijo valstybėse laisvės 
kova nėra užgęsusl. Sovietų pas
kleisto melo uždanga, esą mes pa
tys savo noru įsijungę į-Sovietų 
Sąjungą, tūri išnykti kaip rūkas 
saulei nušvitus. Gyvenimas mums 
duoda nepaprastai gražių progų 
nutraukti Sovietams kaukę ir at
skleisti su visu nuogumu Jų dvi
veidiškumą.

Sovietai yra dabar ratifikavę 
genocido pasmerkimo konvenciją.

Mūsų pareiga patelkti visam pa
sauliui įrodymų, kad Sovietai kaip
vykdė, taip ir toliau tebevykdo 
mūsų tėvynėje genocidą pasibaisė
tinu 'mastu.

Arba vėl Molotovas, pasirašęs 
susitarimus su Ribbentropu, tie
sioginis’šio karo kaltininkas, užuot' 
pasodintas į kaltinamųjų suolą'

GENOCIDO SUTARTIS
š. m. gegužės 3 d. Sovietai pasi

rašė sutartį, nukreiptą prieš ge
nocidą. Genocidas yra naikinimas 
ne tik atskirų žmonių, bet ištisų 
šeimų ir tautų. Patys nusikaltėliai, 
kurie atliko nepaprastai didelį nu- 

kaip didžiausias karo nusikaltėlis, j sikaltimą, pavertę Sovietų valdo- 
šiandieną nori pasaulį įtikinti So- Į bias sritis ištisa vergų stovykla, 
vietų Sąjungos taikingumu. Tuo kurje tremia nekaltus žmones ver- 
pačiu metu daugiau kaip 100 mil. j gų stovyklosna sunaikinti, kurie 
europiečių, esančių už geležinės j darbininką ir kolchozininką padarė 
uždangos ir buvusių iki šio karo Į tikrais valstybės vergais, neteku- 
laisvų, yra Molotovo vykdomo sjais bet kokios laisvės, tie nusi- 
sovietiškojo imperializmo priemo- kaitėlial dabar staiga pasišovė vie- 
nėmis paversti tikrais Sovietų re- aaį kovoti prieš nusikaltimus. Lai-
zlmo vergais. svajame pasaulyje kiekviena'm yra
, Lietuviai šiandieną yra išsisklai-r aiškUi kad Sovietai, pasirašydami 

tą sutartį, visai nė nemano nusto
ti darę nusikaltimus. Jie, nelygi
nant žmogžudžiai, patenka į žmo
nių bendruomenę, kovojančią prieš 
žmogžudybes. Jie patenka ten tik 
tam, kad prisidengtų geru vardu 
ir kad toliau vykdytų tuos pačius 
nusikaltimus.

“The New York Times” š. m. 
gegužės mėn. 5 d. vedamajame

svajame pasaulyje kiekvienai yra
o.....— ..., yia ■

dę po visą pasaulį. Daug kas yra 
gavę Lietuvos dėka mokslą ir iš-' 
ėję į šviesuolių eiles. Tepajunta 
kiekvienas reikalą atsilyginti savoj 
tautai. įvairiuose kraštuose yra' 
įvairios darbui sąlygos. Jas ge
riausiai pažįsta ten atsidūrę ir 
suspėję su jomis apsiprasti mūsų 
tautiečiai. Jų iniciatyva, Jų suge
bėjimas ir jų pasišventimas turi' 
nulemti, ar mes, dešimties metų j "Sovietų pamišimas” plačiai tą rei- 
e. . i .x i aptarė. Tarp kitko, ten rašo

ma: “Ką gi reiškia genocidas, jei 
vergijos | ne Sovietų pavergtų mažesnių tau- 

■ėmimus, kalinimus ir

nulemti, ar mes, dešimties metų i 
Sovietų okupaciją išgyvendami, i 
pajėgsime padaryti žygių, kad su- I 
trupėtų mums kalami i „wa,OTll,M su
pančiai. Mes nesame vieni. Su mu- tų narių trė ' ' ’ •
mis eina ir kitos tautos, kurias [ žudymą? Kuur dingo Krymo toto-

jimas. Mažosios tautos, jei Jos ko
vos už savo laisvę, ir toliau kris 
Kremliaus aukomis.

Kremliaus tironų parašai ir jų 
skelbimas, kad Sovietai pasmerkę 
nusikaltimus prieš žmoniškumą, 
betgi iš tikro neduoda nė mažiau
sio laido tikėti, Jog bus bent pir
štas pajudintas tam pasmerkimui 
įvykdyti praktikoje. Sovietai yra 
pasirašę daug tarptautinių sutar
čių. Tas sutartis Jie vykdė tol, kol 
tat jieftns buvo naudinga, šios su
tarties pasirašymas dar kartą įro
do, Jog Sovietai į visas tarptauti
nes sutartis žiūri tik kaip į bever
tį popiergalį. Tai yra vilkai, kurie 
prašosi priimami į avių būrį. Ten 1 
patekę, jie ir toliau liks tokie pat 
vilkai, tykoją pavergti kai kurias 
kitas laisve besinaudojančias tau
tas.

Pavergtųjų tautų atstovai, gyve
ną laisvame pasaulyje, Jau aiškiai 
pasisakė, kad Jie netiki Sovietų 
žmoniškumu. Tūkstančiais įvykių 
Jie įrodė, jog Sovietai ir toliau lie
ka nusikaltėliai, kurie seniai tu
rėjo būti visuotinai laisvojo pasau
lio pasmerkti. Ar Jungtinės Tau
tos, kuriems priklauso dauguma

ištiko tas pats likimas. Mokėkime' 
apjungti visas to paties tikslo 
siekiančias jėgas. Nesidrovėkime 
imtis vadovauti ir, prireikus, išeiti 
į pirmąsias eiles.

Mes nesame pamiršti Ii- apleisti. 
Pirmon eilėn su mumis yra Ame
rikos Jungtinės Valstybės. Jų par. 
lamento komiteto, vadovaujamo 
Kersteno, tardymo duomenys įduo
da į mūsų rankas tokių ginklų 
kovoti už ’mūsų teises, jog ir ak
meninė sąžinė, visa tai atskleidus, 
turėtų už mus prakalbėti.

DIDYSIS LIETUVOS LAISVI
NIMO TALKOS DARBYMETIS 
atėjo.

Viso laisvojo pasaulio "lietuviai 
kviečiami aktyviai įsijungti į šį 
šventą darbą (URT).

riai, Volgos vokiečiai, čiukčal, in-

gušai, kurie anksčiau taikingai gy
veno, kol juos pasmerkė Sovietų 
policija? Kiek milijonų ukrainie
čių, lietuvių, latvių, estų Kremlius 
pasiuntė į priverčiamojo darbo sto
vyklas ir galop į mirtį? Hitle
ris ir Stalinas buvo tie didieji pas
tarojo meto genocido vykdytojai. 
Ir dabar tie patys nusikaltėliai, 
kurie atlieka pasaulio istorijoje 
nebuvusius nusikaltimus, pasirašo 
sutartį nusikaltimams pasmerkti” 
... Deja, taip yra.

Ryšium su tos sutarties pasira
šymu, dėl Kremliaus tokio dvivei
diško žygio, iš visų pusių pasipylė 
protestai. Maskva, pasirašydama 
tą sutartį, jau iš anksto nurodo, 
kad ji negalės priimti tarptautinio 
teismo sprendimų. Amerikos minė
tasis — įtakingiausiasis dienraš
tis teisingai pabrėžia, kad šis So
vietų pamišimas turi būti pasmerk
tas ne vien tarptautinio teismo 
sprendimu, bet ir laisvosios vie
šosios pasaulio nuomonės, kurios 
įtaka didesnė net ir už tarptauti
nio teismo.

Visiems yra aišku, kad Maskva, 
pasirašydama tą sutartį, neatsisa
kys dariusi nusikaltimus. Ir toliau 
Sovietuose liks kalėjimai, priver
čiamojo darbo stovyklos, laisvių
užgniaužimas ir žmonių persekio- | laivųjų valstybių, padarys tą žygį?

Maskvos kalbos ii tikrove
Bolševikai giriasi, kad niekas 

nėra suteikęs atskiroms tautoms 
tiek laisvės kaip jie. Tačiau grįžę 
iš TSRS darbo vergų stovyklų in
ternuotieji ir karo belaisviai paša, 
koja visai ką kita. Kokia ten iš 
tikro yra “laisvė”, parodo, kad ir 
deportuotųjų Volgos vokiečių ir ki
tų “nepatikimųjų,, likimas. Tokių 
karo metais masiškai deportuotųjų 
skaičius siekė 1.740.000 galvų. 
Šiandien jau žinoma, kur yra “per
kelti” daugumas Volgos vokiečių. 
Jų 450.000 apgyvendinti Karagan
doje. Volgos vokiečiai Berijos ka
ro metais buvo apkaltinti, kad norį 
sukilti ir smogti raud. armijai smū-

kios plačios apimties. būtų eliminuotos minimosios tau-
Grįžę karo belaisviai ir civiliai tybės ir pakaistos kitomis TSRS 

internuotieji vokiečiai pasakoja,1 tautybėmis. 6. Religinis genocidas 
kad Sibire tarp Taišedo ir Irkusko buvo pradėtas Besarabijoje su 1940 
esama apie 50 stovyklų, apie ku- m. dalies žydų deportacija. Šios 
rias ligi šiol Vokietijoj buvo ma- : prlešreliginės grupės akcijos kul- 
žai kas težinoma. Tai ypatingos' minacinis taškas buvo pasiektas 
paskirties stovyklos, kuriose, be Antrojo karo pabaigoje, totališkai 
vokiečių, laikomi dar amerikiečiai/ Ir sistemingai naikinant istorinę 
anglai ir kiti svetimšaliai. Tose 
stovyklose ilgą laiką buvo visai 
uždrausta susirašinėti, tik ne per 
seniai buvo leista susirašinėti Sov. 
Sąjungos teritorijoje. Kadangi iš 
ten esančių stovyklų laiškai nepa
siekdavo Vokietijos, tai joje ir pra
sidėjo kalbos apie vad. “Schweige-

Graikų Katalikų Bažnyčią Čekos
lovakijoj, Lenkijoj, Vengrljoi ir 
Rumunijoj. Genocido konvencija, 
kurią ratifikavo Sov. Sąjunga, kaip 
tik ir imasi žygių uždrausti visuo
tinį ar dalinį nacionalinių, etninių, 
rasinių ar religinių grupių naiki
nimą. Tuo būdu Jungtinės Tautos

POLITINIS
Politinis reiškinys visu savo ga

jumu pastebimas tik ten, kur su
tinkame socialinę organizaciją, 
augščlausiam laipsnyje — valsty
bės formoje. Socialinė organizaci
ja, pagal W. Hellpach, yra ten, 
kur sutinkame specifinį bendruo
meninio susiklauslmo valios reiš
kinį. Bet jei iš valios reiškinio 
plaukia vidinė bendruomeninio su- 
siklausimo jėga, ta teisė apjun
gia bendruomenę valstyblnln orga- 
nizman, o tai yra socialinio gyve
nimo forma, palaiminga visumai 
Ir individui paskirai.

Valstybinė gyvenimo forma yra 
žmogaus išradimas, Išgyvenęs il
gą evoliuciją. Autoritetas, ir jį 
lydinti jėga yra politinio reiški
nio ramsčiai. Amžius , o su juo 
ateinanti patirtis ir išmintis su
teikė kilčių vyresniesiems autori
tetą, žmogiškoji fantazija sutel
kė Jam dar magišką aureolę, pra
ktiškasis išminčius uždėjo autori
tetui dievišką vainiką. Primity
viosios bendruomenės senių bei 
išminčių — žynių įsakymai vė
liau Išvirto nerašyta paprotine 
teisė, remiama bausmės Jėga. At
sirado ir rašyti kodeksai. Greta 
autoritetas įgyjamas ir kovoje dėl 
maisto, kovoje su priešu žvėrimi 
ir žmogum, tai kitas kelias — jė
ga gimdo autoritetą. Abiem ke
liais atėjusį autoritetą lydi valdi
nių bausmė. Bet viską lydi laiko 
rūdys: pažiūros ir papročiai išsi
gimsta, skepticizmas pakerta jų 
šaknis, susiformuoja nauji įsitiki
nimai. Šiandien niekas modemiš
kose bendruomenėse nebeprisklria 
suverenumo karaliui, kuris gi sav- 
vo keliu jį gavęs iš Dievo. Iš Die
vo malonės yra tik pats instink
tas žmonėms gyventi bendruome
ninėj formoj, taigi ir valstybinė
je.

Politinis reiškinys kyla iš vals
tybinio ar bendruomeninio gyve
nimo formavimo proceso. Politika 
apjungia nujautimą, žinojimą ir 
apsisprendimą. Dėl tos priežas
ties politika yra (menas, bet taip 
pat labai atsakingas ir įpareigo-

ZUBRAS

REIŠKINYS
jantis veiksmas. Veiksmą politi
koje mes esame linkę laikyti pa
grindiniu politinio reiškinio požy
miu. Politika yra susijusi ir ap
spręsta papročių bei tradicijų, o 
taip pat ir įstatiminlų normų. Po
litinis veiksmas yra be to tikslin
gas, o Jtai reikalauja įžvelgimo 
ateitim Politika veikia ateitį for
muojančiai, o iš čia plaukia Josios 
dinaminiai uždaviniai, šitame mo
mente mes esame linkę įžvelgti ir 
akceptuoti korektūras, perversmus 
ir revoliucijas, jei jos yra moty
vuotos ir tikslingos, t.y. tarnau
jančios gėriui, kuo plaišiausių so
cialinių sluogsnių gėriui. Kai po
litinio gyvenimo tęstinumas yra 
sukrėstas, kai gyvenimas reikalau
ja reformų, kai senosios vertybės 
pasirodo atgyventos ir kyla verty
bių pervertinimas, arba vėl ūki
nių ir politinių kivirčų metu, ypač 
karo pasekmių iššauktų, yra ge
riausia dirva politiniam gyveni
me asmenybei — autoritetui iš
kilti. Visuomenė tuo metu išgyve
na desorientaciją , ir politikas, 
kuris įmantriai sugeba formuluoti 
savo programą, randa patogiau
sią dirvą sugestijai. Tais momen
tais kinta partijų vadai, tokiuose 
politinio vyksmo lūžio momentuose 
asmenybėms, o kartais Ir avantiū
ristams yra pavykę paglemžti į 
savo rankas ir įtvirtinti diktatū
ras.

Politikos reiškinio esmė pagrin
de yra formalinė, bet ji veikia 
taip pat formuojančiai Ir gyveni
mo turinį. Gyvenime vyksta nuo-' 
latinė sąveika tarp formos ir tu
rinio. Užtat sunku yra surasti 
skiriamoji linija tarp politikos iš 
vienos pusės, religijos, pasaulė
žiūros, filosofijos ir mokslo iš ki
tos. Jei mes šiandien kalbame apie 
anglo — saksų politines partijas, 
kurios sugeba nesueitl konfllktan 
su ten egzistuojančiomis bažnyčio
mis bei su pasaulėžiūrinėmis sro
vėmis, tai . tik dėl to, kad tos par
tijos yra saviškai pasaulėžiūrinės. 
Kertinis akmuo tų partijų pasau-

(Nukelta i 3 pusi.)

gj iš užpakalio. Dabartinis Sov. 
Sąjungos saugumo min. Serovas, 
Jau iš seno buvęs šalia Berijos ir 
Merkulovo vienas iš žymiausių bol
ševikinio saugumo šulų, yra kal
čiausias dėl Volgos vokiečių, “lik
vidavimo” Tą misiją įvykdyti jam
buvo pavesta Jau 1941 metais. 
“Ost-West-Kurler” žiniomis lenkų 
gen. Anders savo veikale “Be pas
kutinio skirsnio” aprašo, kaip Sov. 
Sąjungos vyriausybė 1941 m. rug
sėjo 8 d. savo dekretu nusprendė 
apie 300.000 vokiečių, gyvenančių 
vad. Autonominėj Volgos Respub
likoje, ištremti į Sibirą. Tų pačių 
metų rudenį NKVD nuleido į Pa- 
volgį savo šaulių parašiutninkų 
bataljoną. Visi šie “parašiutinin
kai” buvo aprengti vokiečių uni
formomis ir, kai tik gyventojai 
pradėjo rodyti vokiečių kareiviams 
simpatijas, Juos ėmė be jokio pasi
gailėjimo skersti vietoje... Tokia 
iš tikro buvo Pavolgio vokiečių is-
torija... Volgos vokiečiai nežiū
rėjo į Hitlerį kaip į išvaduotoją. 
Jie buvo sukūrę TSRS pavyzdin
giausius kolektyvinius ūkius ir net 
bolševikinėje sistemoje mokėjo, 
palyginti, pasiturimai gyventi. 
Prasidėjus deportacijoms, Jie pen- 
keris metus nežinojo, kur bus ga
lutinai “įkurdinti”. 1942 m. pra
džioj jų pirmieji transportai gy
vuliniais vagonais buvo pasiųsti 
prie Aralo ežero, o iš ten — toliau 
į Uzbenskio erdvę. Tačiau didžioji 
Jų dalis buvo įkurdinta Karagan
doje. Amolinsko apylinkėje jie rado 
apie 50.000 vokiečių naujakurių, 
išlikusių dar Iš caro laikų. Taigi 
šiandien didžioji dalis vokiečių Sov. 
Sąjungoje gyvena tarp Nuros Ir 
Balkašo ežero.

Tarp 1943 ir 1947 buvo depor
tuoti 200.000 kalmukų ir 100.000 
kirkizų. Trečiąją deportuotųjų “ne
patikimųjų” grupę sudaro 400.000 
Krymo turkų, kurie buvo apkal
tinti rėmę per karą vokiečius. To
dėl Jie gyvuliniais vagonais buvo 
deportuoti į šiaurės Kazakiją. Pas. 
kutinę deportuotųjų grupę sudarė 
čečėnai, iijgušai ir kai kurios ka
rščių bei balkarų giminės čerka
sai. Jų iš viso į Kazakiją deportuo
ta apie 600.000. Čia tenka pridur
ti, jog “nepatikimieji” deportuoja
mi į Sibirą ar kitur visą laiką, tik 
jų deportacijos dabar gal nėra to-

lager”. Tarp tų stovyklų suimtųjų 
esama ir lietuvių.
Tarp vokiečių nėra nutilusios kal

bos ir apie “specialios paskirties” 
stovyklas, kuriose jų buvusieji ka
riai “perauklėjami”. Jie turėjo su
daryti busimąją bolševikinę Sey-
dlitzo arba Paulaus armiją, sus
tiprindami dabartines sovietinės 
zonos pajėgas.

Nuvykęs į JAV ir liudydamas 
Kersteno komitetui, VLIKo pirmi
ninkas M. Krupavičius, pareiškęs 
padėką už pastangas išaiškinti ap
linkybes, kaip klastingai Lietuva 
su. kt. Pabaltijo respublikomis buvo 
užgrobta ir toliau sovietinama, dėl 
Sovietų pasirašymo konvencijos, 
draudžiančios genocidą, pabrėžė, 
kad toks Sovietų aktas pasižymi 
negirdėtu įžūlumu. Jei Sovietai 
nevykdytų genocido, tai tos kon
vencijos iš viso nebūtų reikėję kur
ti.,.

Panašla prasme pasisakė ir ge
gužės 3 d. Jungt. Tautoms naujai 
įteiktame rašte 7 pavergtųjų Vi
durio ir Rytų Europos kraštų at
stovai, tarp kurių Lietuvos Lais
vės Komiteto vardu jį pasirašė Dr. 
A. Trimakas. Juo minimųjų kraš
tų atstovai tremtyje’ Jungt Tau
toms Ir viešai pasaulio opinijai pa
reiškė: ,1. Čekoslovakijoje deportuo
ta apie 20.000 asmenų iš Slovaki
jos ir apie 200.000 iš Karpatų Ru
sijos. Iš 135.000 vengrų, gyvenusių 
minėtoj teritorijoj, buvo deportuo
ti 85.000 suaugusiųjų palikę vie
nus vaikus. 2. Pabaltijo kraštuose 
— iš Estijos deportuota apie 100- 
000, iš Latvijos — apie 150.000 
ir iš Lietuvos — apie 350.000. Tuo 
būdu buvo pasistengta eliminuoti 
tuos profesinius ir intelektualinius 
vadus, kurie galėtų, išlaisvinus 
šiuos kraštus, padėti jiems atsista
tyti. 3. Lenkijoje buvo deportuota 
apie 1.5 milijono 1940 - 41 taetais, 
o 14.500 išžudyti Katyno miške, 
tarp Jų — patys pajėgiausi kraš
to vadai. 4. Rumunijoj 1940 - 41 
metais apie 1 mil. asmenų buvo 
deportuota iš Besarabijos. Visi et
niniai vokiečiai, kilę iš Luksembur- 
go, buvo iš Transilvanijos depor
tuoti i Sov. Sąjungą. Nuo 1951 
metų tūkstančiai rumunų depor
tuojami iš Dobrudžos. 5. Visos šios 
deportacijos vykdomos tam, kad

turl pareikalauti Sov. Sąjungą at
sakyti už šiuos genocidinius aktus, 
kurie dabar yra paskelbti krim. 
nusikaltimu. Tie žygiai, kurių tu
rės imtis Jung. Tautos, ir viešojo 
pasaulio opinijos pasmerkimas pa
dės apsaugoti, kad nebūtų toliau
vykdomi panašūs genocido aktai 
mūsų kraštuose.

Pranešimu iš JAV, žinią, kad 
Maskva pasirašė genocido konven
ciją, tarytum ji nevykdytų geno
cido, su didžiausiu pasipiktinimu 
sutiko ne tik lietuvių, bet Ir visų 
kitų pavergtųjų tautų laisvojo sp
auda, taip pat amerikiečiai. Spau
doje reiškiamas įsitikinimai, kad, 
atėjus laikui, ir Sovietų valdžios 
atsakingieji nariai bus patraukti 
teisman ir nubausti, kaip savo lai
ku buvo nubausti ir nusikalusie
ji nacių vadai. Genocido konvenci
ja’ virto tarptaut. įstatymu, kai 
ją priėmė 20 valstybių. E.

NAUDOK

VISOMIS

PROGO
MIS

Įsigyk ir ant visų laiškų bei 
siuntų klijuok “Stop Genocide” 
ženkliukus. Tuo būdu populiarinsi 
Lietuvos vardą ir visiems primin
si jos kančias.

Surinktos lėšos naudojamos ko
vai prieš Lietuvoje vykdomą ge
nocidą.

Vienas ženklelis kaštuoja 4 
pensai. Juos platina ALB Krašto 
Valdyba ir visų Apylinkių Valdy
bos.

ALB KRAŠTO VALDYBA.
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SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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Lietuvės Sibire
Vak. Vokietiją šiomis dienomis 

pasiekė viena mokytoja, neseniai 
grįžusi iš Vorkutos. Ji bolševikų 
buvo už tariamą špionažą ir pro. 
pagundą nubausta 25 metams 
prievartos darbų. Ji papasakojo, 
kad pakeliui į Vorkutą pirmąją 
lietuvaitę ji sutikusi Vologdos per
einamajame kalėjime. Tai buvo 
apie 30 metų ūkininkė. Pasakotoja 
tikina, kad lietuvės moterys ir 
mergaitės bolševikų buvo daugiau
sia nuteistos už tariamą ar tikrą 
partizanavimą arba partizanų rė
mimą. Kirovo pereinamajame ka
lėjime Jos celėje buvo trys lietu
vaitės: bausmę atlikusi mokytoja, 
kuri buvo siunčiama į vad. “lais
vąją tremtį", ir dvi Jaunos mer
gaitės, ne daugiau kaip po 20 me
tų, 1952 m. nuteistos po 25 me
tus už propagandą ir partizanų 
rėmimą. Vorkutoje jai teko Išbūti 
daugiau kaip metus laiko ir su
eiti daug liteuvių. Dar stovyklos 
karantinoj sutiko dvi Jaunas lietu
vaites Iš Tauragės apylinkės, kaip 
paprastai, už partizanų rėmimą 
— bent taip skambėjo sprendi
mas — nuteistas po 25 metus.

Toje stovykloje, kurioje Ji buvo 
laikoma, Iš viso buvo apie 1.500 
moterų, iš jų apie 30-50 lietuvių, 
šiaip ten buvo uždarytų esčių, 
latvių, lenkių ir kt. Iš sutiktųjų 
gerai atsimena mokyt. Vilhelmi- 
nos Bernatavičlenės pavardę. Ji 
buvo nubausta pagal “garsųjį” 
58 paragr. p. 6. Nuteistoji Lietu

voje buvo palikusi vieną ištekėjusią 
dukrą ir 2 berniukus. Ten sutiko 
ir keletą klaipėdiečių, būtent: Valė 
švirkšlys buvo atitremta iš Vo
kietijos Rytų zonos. Taikos me
tu jos tėvas turėjo apie Pagėgius 
pieninę. Mėta Vytienė iš Šilutės, 
nuteista 10 metų, buvo 8 metus 
jau atsėdėjusi. Trečioji klaipėdie
tė, Lucija, areštuota ir nuteista 
Klaipėdoje 1953 m. pradžioj, 1953

Politinis
(Atkelta 

lėžlūrų yra nuolatinė pastanga iš
likti atslbrėžtame politinio veiks
mo bare, empirinis kelias politinei 
tikrovei pažinti, šiaip jau toleran
cija religinei ir pasaulėžiūrinei di
ferenciacijai. Diferenciacijos vyks
mas dvasiniame, ūkiniame ir po
litiniame pasireiškime yra lygiai 
taip pat vertinamas kaip Ir uni- 
fikaciJos vyksmas, šį angluose su
tinkamą reiškinį gal galėtumėm 
pavadinti subrendimo žyme, gal 
net senatvės. Jaunimas yra lin
kęs į iracionalizmą, vadovaujasi 
jausmu dr intuicija, gi subrendęs 
lenkiasi protui. Išmintingieji klau
sosi proto, jausmo ir intuicijos.

JAV politinių partijų charakte
rį bus nusakęs emigrantų intere
sas žmonės plaukė į naująjį kon
tinentą su specifiniais palinkimais 
ir norais — praturtėti, jieškoti 
medžiaginio gerbūvio, pamatyti 
pasaulio. Pragmatizmas todėl ^ra 
būdingiausia š. Amerikos filoso
finė sistema. Pragmatizmas yra 
ten apsprendęs Ir politinį vyksmą.

Lietuvių didelei daliai yra ar
timesnis filosofinis idealizmas, pa
saulėžiūrinį netolerantišką mo
mentą jie įneša ir į politinę dife
renciaciją, todėl nemaža kartėlio 
ir bendruomeniniame gyvenime. 
To kartelio būtų galima kiek iš
vengti įsisąmoninant, kad politi
nis vyksmas, netekus nepriklauso
mo valstybinio gyvenimo, yra Jei 
nenutrūkęs, tai įgavęs visai kitą 
charakterį. Visas mūsų šių dienų 
politinis veikimas yra nukreiptas 
atgauti nepriklausomybę, šito šie. 
kla visos mūsų politinės grupės, 
nes tik gyvenant savąjį valstybinį 
gyvenimą ir jos teturi prasmę. Jei

ASPIRINAS KELIAUJA
— Sovietų Sąjungoje aspirinas 

milteliuose siunčiamas supresuo
ti iš Maskvos į Khabarovską Ir 
paskui vėl grąžinamas į Maskvą. 
Distancija — 7000 mylių. Izvesti- 
Ja rašo, kad Maskvoje vaistinės 

kasdien tūkstančiams žmonių tu
ri pasakyti, Jog aspirinas dar ne
grįžo. Tas pats ir su kitais vais
tais. Kartais sunkiai sergą ligo
niai vaistų turį lauktį visą parą. 
Sveikatos ministerija kaltina su
sisiekimo ministeriją ir atbulai. 
Sakoma, kad keliaujantis aspiri
nas iššaukia daugiau galvos skaus
mų nei pagydo skaudamų galvų. 

m. kovo mėn. buvo atvežta į Vor
kutą ir kaip gali, sesuo dirbo sto
vyklos ambulatorijoje. Iš klaipė
diečių pasakojimų ji sužinojo, kad 
1948 m. Klaipėdoje mirė Dr. Zau- 
niūtė, buv. užs. reik, ministerio 
sesuo. Ji buvo visų labai mylima 
Ir daug kam padėjo. Dėl to bolše. 
vikai prie jos labai kibo ir yra 
kalti dėl Jos per ankstyvos mir
ties. Pasakotojų teigimu, Klaipė
dos, krašte vokiečių yra likę labai 
maža.

Stovykloje lietuvės laikėsi savam 
būryje ir kitais nelabai pasitikė
davo. Visiems į akis krito lietuvių 
solidarumas: jos viena kitai kuo 
galėdamos padėdavo ir gyveno kaip 
tikros seserys. Nė vlehos kitos 
tautybės moterys tarpusavy taip 
gražiai neugyveno. Vorkutoje mo
terų buvo trys stovyklos. Pasako
tojai teko dirbti pačius sunkiau
sius darbus: prie kelių ir barakų 
statybos, akmenų skaldykloje, 
maistą iškraunant iš vagonų etc. 
Gyvenimo Ir darbo sąlygos buvo 
labai kietos, per dieną reikėjo dir
bti 10-12 valandų. Gyveno po 100 
-120 asmenų viename barake, gu
lėti turėjo po 3-4 ant vienų narų, 
ant šiaudinių čiužinių. Narai buvo 
dviejų augštų. Lietuvės savo bui
tį pasilengvindavo iš namiškių 
Lietuvoje ateinančiais siuntiniais.

Pasakotoja smulkiau nušvietė, 
kas yra vad. 'laisvoji tremtis”, 
nauja darbo vergų rūšis. Papras
tai visi atlikusiejl bausmę priver
čiamųjų darbų stovyklose negali 
grįžti atgal į savo tėvynę, bet turi 
apsigyventi tose tolimose Sov. Są
jungos dalyse, kurias jiems paski
ria bolševikinė administracija, g— 
dažniausia Azijoje. Prie tokių vie
tų “pritvirtintieji” neturi teisės 
išvykti iš nurodytosios srities. J 
ją skiriami tiek okupuotų kraštų 
gyventojai, tiek ir Sov. Sąjungos 
piliečiai.

reiškinys
iš 2 psl.)
šiandien galėtumėm kuo sielotis, 
tai tik dėl asmenų sugebėjimo tai 
nepriklausomybės atgavimo kovai 
vadovauti. Gi visos institucijos, 
turime galvoje mūsų pačių insti
tucijas, kurios tai kovai padeda, 
kurios padeda mums emigracijoje 
išlikti susipratusiais lietuviais, tu
rėtų būti visų- mūsų šiltai priim
tos. Partinis veikimas gali ir pri
valo reikštis, bet tik studijiniu 
būdu: partinių programų disku
tavimas, politinių mokslų žinių 
turtinimas, politinės sąmonės iš 
viso puoselėjimas, gerų svetimųjų 
politinių ir ekonominių pavyzdžių 
pasisavinimas.

Visur mini spaudos 
atgavimo sukakti

Lietuvių spaudos atgavimo su
kaktis Iškilmingai minima visur, 
kur tik yra lietuvių. Patirtosios 
lietuvių kančios ir parodytasis 
okupantams atsparumas daro įspū
dį ir svetimiesiems, štai JAV kon
grese atstovų rūmų narys iš de
mokratų vadų, J. McCormack, ta 
proga gegužės 10 d. pasakė kalbą, 
labai šiltai atsiliepdamas apie visą 
lietuvių tautą. Kalbėtojas pabrėžė, 
,kad visas laisvasis pasaulis gali 
pasisemti vienybės ir pasimokyti 
iš 19 a. lietuvių knygnešių. Netu
rės pasisekimo jokia sistema, kuri 
nori pavergti tiek fiziškai, tiek 
dvasiškai visą tautą, nors kažin 
kiek rodytųsi už pavergtuosius sti
presnė.

Kad spausdintas žodis išliktų 
ateinančioms kartoms, Pasaulio 
Lietuvių Archyvas yra pasiryžęs 
surinkti ir saugoti a) draudimo 
metu išleistą spaudą (1. lietuvių 
spaudą, išleistą Maž. Lietuvoj; 2. 
išleistą kitų kraštų lietuvių; 3. 
rusų išleistą lietuviams rusiškomis 
raidėmis — graždanką ir b) po 
spaudos atkovojimo’ — 1. išleistą 
Lietuvoje, 2. išleistą kitų kraštų 
lietuvių.

Sukakties proga Lietuvių Fila
telistų Draugija išleido etiketę su 
reprodukuotu Lietuvos pašto žen
klu, vaizduojančiu Rimšos vargo 
mokyklą. Drauge atžymėta lietu
vių spaudos atgavimo sukaktis. 
Apie 1.000 tokių etikečių pasklal- 
sta tarp svetižntaučių filatelistų 
visuose JAV kampuose.

ELTOS 
KRONIKA

— VLIKo ir VT pirmininkai 
JAV-se toliau vykdo numatytą 
programą. Grįžus iš Čikagos, kur 

’ buvo tartasi su ALTo vadovybe, 
gegužės 15 d. vyko grupių pasi
tarimas. Per pasitariamą išklau

syta pirmininkų informacijos. Įval. 
rios grupės ta proga pasisakė ak
tualiaisiais reikalais. Grupių pa
sitarimai eis ir toliau,/ Gegužės 
15 d. VLIKo pirm. M. Krupavi
čius pasakė per Amerikos Balsą 
kalbą į kraštą ryšium su Steig. 
Seimo sukaktimi. Gegužės 16 d. 
posėdžiavo atskirų politinių gru
pių, sudarančių VLIKą, centrų ko
mitetai. Valstiečių liaudininkų cen
tro komiteto posėdžiuose VT pir
mininkas K. Zaikauskas padarė 
papildomą pranešimą. Gegužės 17 
d. įvyko ALTo vykd. ko’miteto 
narių ir VLIKo bei VT pirmininkų 
pasitarimai.

— Gegužės 18-17 d. vyko velks- 
niųkonferenclja ir paskelbė atsi
šaukimą į pavergtąjį kraštą ir 
visame laisvajame pasaulyje esan
čius mūsų tautiečius, be to, pa. 
siuntė sveikinimo telegramas JAV 
prezld. Elsenhowerlui, valstybės 
sekretoriui J.F. Dulles, Kerste- 
nui ir Free Europe prezidentui 
Shepardsonui.

— VT Lietuvybei Išlaikyti Tar
nyba yra ligi šiol išsiuntinėjusl 
įvairių kraštų lietuvių bendruome
nėms, bibliotekoms, mokykloms, 
kuopoms etc. iš- viso 3.009 egz. 
lietuviškos literatūros. Iš jos 650' 
egz. sudarė vadovėliai, 1117 — 
vaikų literatūra, 417 — beletris
tika, 244 — poezijos leidiniai, 422 
—. įvairūs kiti leidiniai ir 121 egz. 
gaidų. Knygos daugiausia pas
kirstytos Europos ir P. Amerikos 
kraštams. Europoje Jos Išsiuntinė
tos į Vokietiją, Austriją, Belgiją, 
D. Britaniją, Italiją, Olandiją, 
Prancūziją, Švediją, Daniją, Švei
cariją.

P. Amerikos kraštams Iš viso 
Išsiųsta 1.071 egz., iš jų 356 egz. 
vadovėlių, 330 egz. valkų litera
tūros, 130 beletristikos, 58 poezi
jos Ir 118 įvairių kitų leidinių, 
be to, 79 egz. gaidų. Iš jų daugiau
sia gavo Argentina, paskum Ura. 
gvajus ir Brazilija, toliau Kolum
bija ir Venecuela, be to, 25 egz. 
pasiųsti į Boliviją, nes, pasirodo, 
ir ten yra įsikūrusių mūsų tau
tiečių.

— Sov. Sąjungoje, o tuo pačiu ir 
Lietuvoje, kaip oficialiai skelbia
ma, “atsižvelgiant j piliečių ir vi
suomenės organizacijų prašymus”, 
dar daugiau išplėstas TS prezidiu
mo 1950 m. sausio 12 d. įsakas 
“dėl mirties bausmės taikymo tė
vynės Išdavikams, šnipams, di
versantams. . . esant sunkinan
čioms aplinkybėms”... Praktika 
parodė, kad daug lietuvių, nuteis
tų 25 metams, kaip tik ir buvo 
nubausti pagal šią sudėtį. Tuo 
būdu ateityje Jiems, galimas da
lykas, ne vienu atvėju gali būti 
taikoma mirtiesm bausmė.

IŠKILMINGAS BIRŽE
LIO 14 D. MINĖJIMAS 

BONNOJE
Tarptautinis Komitetas Krikš

čioniškajai Kultūrai Ginti, susita
ręs su Baltų Taryba, šiemet Bon- 
noje didžiojoj salėj prie miesto 
teatro suruošė iškilmingą tragiš
kųjų birželio įvykių minėjftną. Tą 
dieną Iš ryto buvo atlaikytos pa
maldos už deportuotuosius ir bol
ševikinę priespaudą kenčiančius. 
Katalikams pontlfikalines mišias 
birželio 15 d. 10 vai. Bonnos ka
tedroje (Muenster) atlaikė Koel- 
no arkivyskupo kard. Fringso pa
vaduotojas vysk. Ferche. Evange
likų pamaldas laikė Latvijos evan
gelikų liut. arkiv. Grinbergs. Bee- 
thoveno salėje prie miesto teatro 
Baltijos Draugų Sąjungos steigi
mo proga (Gesellschaft der Freun- 
de der Baltischen Staaten) įvyko 
Iškilmingas aktas. 19 vai. vyko 
pats liūdnųjų birželio įvykių mi
nėjimas. Jį atidarė Tarptautinio 
Krikščioniškajai Kultūrai Ginti 
Komiteto Vokietijos sekcijos pir
mininkas Dr. Ruppert. Kalbėjo 
vokiečių parlamento užsienio 
komisijos pirmininkas Dr. Gersen- 
maier. Antrojoj minėjimo daly lie
tuvių choras “Darna”, vadovauja
mas muz. B. Budriūno, atliko me
ninę programą. Taip pat pasirodė 
latvių ir estų menininkai.
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LlCTUUlAI-------
&S į RšMUDOE

ARGENTINA
Steigiamas lietuvių tautinis 

muziejus, kuriame bus lakoma 
vertinga lietuviškosios tautodailės 
medžiaga. Pradžia Jau yra Stan
kūnų padovanotoje viloje, Villa, 
del Digue. Dabai- jį tvarko^A. Mi- 
kelionienė. Aktyviau kultūriniame 
darbe pradeda reikštis ir Argenti
nos lietuvių jaunimas. I. Andriuš- 
kytė Iš lietuvių k. Išvertė j ispa
nų k. lietuvių teatralų vaidintą 
dramą “Valkata”.

— Buenos Aires Lietuvių Klube 
buvo demonstruotos kelios filmos, 
kuriose gražiai pasirodė lietuviai 
skautai, dalyvavę 47.000 skautų 
stovykloje JAV-se ir drauge su 
46 kitų tautų skautais 1947 metų 
skautų stovykloje Prancūzijoje.

AUSTRIJA
Austrijos LB valdybą sudaro: 

pirm. mons. K. Razminas, sekr. 
E. Greibavičlus, Ižd. M. Krlkšta- 
navičius. Tautos Fondo įgaliotiniu 
paskirtas kun. K. Kuzminskas.

— Austrijoje gyvenantiems pa
bėgėliams ir tremtiniams pagal 
naująjį įstatomą jau nebereikia 
nuolatos prašyti policijos leidimo 
pasilikti Austrijoje. Tremtiniai ti
kisi š.m. birželio mėn. prasidė- 
siant emigraciją pagal naująjį 
spec. įstatymą j JAV-es. Reikalau- 
jamų^ garantijų Austrijai paruoš
ta iš viso apie 11.000.

BRAZILIJA
Kaip lietuviai pasirodys per Sao 

Paolo 400 m. įkūrimo sukaktį.
Brazilijoje gyvenančių Jletuvių 

Iniciatyva yra nusistatyta suruoš
ti ta proga lietuvių liaudies meno 
parodą, suorganizuoti lietuviškų 
dainų koncertus ir parodyti lietu
vių tautinius šokius. Paroda bus 
ruošiama vad. Tautų Rūmuose, ku
riuose lietuviams drauge su ki
tais pabaltiečiais yra paskirta pa
kankamai vietos. Minėtajai progra-

inai įgyvendinti jau yra sudarytas 
spec, organizacinis komitetas. Ko
mitetui vadovauja Lietuvos konsu
las Sao Paolo mieste A. Polišal- 
tis.

Pažymėtina, kad Brazilijos vy
riausybė oficialiai pakvietė Lietu
vą dalyvauti minėtoje parodoje. 
Brazilijos vyriausybė dar kartą 
įrodė, kad jai yra nepriimtinas da
bartinis Lietuvos pavergimas, ku
rį veik prieš 14 metų įvykdė So
vietai.

ŠVEICARIJA
Mirė prof. Ereto žmona. Š.m. 

gegužės 20 d. Baselyje mirė lie
tuviams gerai pažįstama veikėja 
Ona Jakaltytė — Eretlenė, su 
prof. J. Eretu sukūrusi šeimą 
1925 metais. Jų šeima Baselyje 
sudaro tarytum lietuvišką salą 
svetimam krašte. Šeimoj nebuvo 
girdėti kitokio žodžio, kaip lietu
viškas. Visi 5 jų vaikai: 1 sūnus 
ir 4 dukterys savo harmoningu 
sugyvenimu šeimoje gali eiti pa- 
yyzdžlu. Palaidota š.m. gegužės 
221 d. Baselyje.

KOLUMBIJA
Kolumbijoje esantiems apie 500 

lietuvių informuoti pradėtas leis
ti naujas žurnalo pavidalo infor. 
marinis leidinys “Tėvynės Aidas”. 
Redakcijos žody pasisakyta prieš 
politinį skaldymąsi ir leidinyje 

duodama plačiai Informacinės med
žiagos. 1-jf-puslapį puošia Kolum
bijos resp. prezidento gen. Rojas 
Pinilla paveikslas. Kolumbija yra 
ypač nemaža prisidėjusi prie Lie
tuvos teisių viešai gynimo, o da
bartinis Jos prezidentas savo as
meniniu architektu yra pasirinkęs 
lietuvį A. Tylių. Leidėjas — kons. 
St. Sirutis. Persiorganizavo Ir Ko
lumbijos LB krašto valdyba. Da
bar ją sudaro: kun. V. Vaičiūnas, 
ats. pulk. Kazitėnas. ir Dr. A. 
Liaugmlnas.

Pagarbos ir meiles dokumentas
J.E. ARKIV. J. SKVIRECKUI PASIŲSTAS ALBUMAS, KU
RIAME PAVAIZDUOTI AUSTRALIJOS LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ 
ĮVAIRŪS PASIREIŠKIMAI.

Pereltais metais Australijoje lie
tuvių katalikiškoji visuomenė pla
čiai iškilmingais minėjimais — 
akademijomis bei spaudoje atžy
mėjo J.E. arkivyskupo metropo
lito Juozapo Skvirecko 80 metų 
sukaktį, o tų minėjimų pasireiš
kimai, lyg užbalglnis aktas — ap
vainikavimas, pavidale albumo Iš 
dokumentalinių nuotraukų bei lie
tuvių dailininkų Australijoje 
spec, nupieštų paveikslų su ati
tinkamais įrašais bei mintimis, 
šiomis deinomis pasiųsta Didž. 
Gerb. Jubiliatui į Austriją

Jūsų bendradarbis turėjo pro
gos susipažinti su šituo albumu 
ir išgirsti iš Jo ruošėjų — inicia
torių keliolika informacijų.

— Australijos lietuvių kapelio
nų konferencijoje (Sydnėjuje, 1953 
m. balandžio 15-17 d.d.) iškilo 
mintis paruošti dokumentalinį al
bumą iš Jo Ekscelencijos sukakties 
tninėjimų bei lietuviško — kata
likiško gyvenimo Australijoje, Ir 
tas organizacinis darbas buvo pa
vestas Australijos lietuvių kunigų 
sekretorijato pirmininkui, — In
formavo kun. P. Butkus.

Didžiulis albumas, sudarytas iš 
55 lapų, jame aštuoni dailininkų 
paveikslai Ir 170 foto nuotraukų. 
Viršelis dengtas iš Lietuvos atsiga
benta raštuota lino drobe, gauta 
Iš A. Čiurlionytės — Cinienės 
(Sydnėjus) ir perjuostas lietuviš
komis (tautinių bei bažnytinių 
spalvų) juostomis, išaustomis S. 
Klygienės (Sydnėjus). Visus įra
šus albume piešė menininkas K. 
GUandis, kuris rūpinosi ir. albumo 
menine priežiūra. Paveikslus į al
bumą nupiešė dailininkai: Aldona 
Veščiūnaitė — Janavičienė, V. 
Meškėnas ir K. Gilandis (Sydnė
jus), A. Vaičaitis ir J. Firinaus- 
kas (Melbournas), A. Rūkštelė 
(Adelaidė) ir Vaclovas Ratas — 
Ratalskis (Perthas). žemėlapius 
piešė E. Slonskls (Sydnėjus) ir 
foto nuotraukų prisiuntė lietuviai 
kapelionai. Maldų vainikas surin
ktas per minėjimų pamaldas klek

vienoje kolonijoje. Paruoštą albu
mą pasirašė kapelionai.

Ir sklaidant albumo puslapius, 
žvelgiant į jo iškalbingas nuotrau
kas bei paveikslus, su džiugesiu 
konstatuotina, kad Australijos lie
tuviškas parapijinis katalikiškas 
gyvenimas, nors ir įspraustas į 
svetimos žemės papročių varžtus, 
įstengia dar vis pasireikšti palik
tos kenčiančios Tėvynės — šv. Ma
rijos Žemės atneštomis tikėjimo 
tradicijomis ir yra galingu stip
rintoju bei vilties palaikytoju ka
da nors grįžti nepalūžusiems į ten, 
iš kur likimo taip žiauriai buvo
me Išvietinti. Tą pagrindinę albu
mo mintį puoselėja jo Iniciatoriai 
bei vykdytojai; tą mintį, atrodo, 
suvoks ir J. E. Juozapas Skvirec
kas, kuriam šia proga per savo 
pasiuntinį — albumą ir reiškia 
pagarbą, meilę Ir prisirišimą Au
stralijos' lietuviai katalikai

P. Sirgedas

Padėka
Visiems ddiž. gerb. kapelionams 

prisluntųSIems albumui fotografi
jas bei prisidėjusiems prie šio al
bumo sudarymo, visiems dailinin
kams Ir menininkams savo dar
bais papuošusiems šį albumą, o 
ypač p. K. Gllandžiui tiek darbo 
ir laiko pašventusiam, kuo širdin
giausiai dėkoju.

Be to, dėkoju ir kitiems bendra
darbiams, o ypač p. P. Sakalaus
kui daugiausia paruošusiam foto
grafijų Iš Sydnėjaus lietuvių gy
venimo, ponams Jakštams galuti
nai paruošuslems albumą išsiun
timui bei su kitais Cabramattos 
tautiečiais prisidėjusiems prie al
bumo persiuntimo išlaidų padengi
mo.

Visų šių mielų bendradarbių dar
bus Ir aukas skiriu Mylimam Mūs- 
Ganytojui pro memoria lietuvių 
tremtinių tolimojoje Australijoje 
ir reiškiu širdingą Ir viešą pade-

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KU
NIGŲ SEKRETORIJATO VARDU 

KUN. P. BUTKUS

J.A.V.
— Los Angeles klebono kun. 

J. Kučingio iniciatyva organizuo
jamas komitetas, kuris rūpintųsi 
nupirkti namus Vasario 16 d. ak
to- signatarui prof. M. Biržiškai 
apgyvendinti ir toliau sudaryti pa- ■ ■ 
lankesnes kūrybai sąlygas.

— Bostone sėkmingai veikia 
naujas liet, radijo pusvalandis 
“Laisvės Varpas", vadovaujamas 
P. Viščinio. Jis duoda grynai tau
tinę kultūrinę programą, paįvai
rinamą lietuviškosios muzikos.

— Studentai JAV-se ruošiasi 
išleisti studentų metraštį. Lietuvių 
Studentų Sąjunga JAV-se turi na
rių apie 600, o Iš viso lietuvių 
studenitų Amerikoje esama apie 
700. Lietuvių studentų kaip pasi
žymėjusių, vardą rasime minint ir 
am-čių mokslinėje spaudoje, ir 
pagerbiant per visos eilės un-tų 
atžymėjimus.

— Mini spaudos sukaktį. Lie
tuvių spaudos paroda Čikagoje iš
kilmingai atidaryta gegužės 15 d. 
Ją suruošė J. Vaidelio vadovau
jama spec, komisija. Joje buvo iš
statyti lietuvių leidiniai nuo se
niausių laikų iki paskutinės die
nos. Parodos atidarymo kaspiną 
perkirpo seniausias Ilgi šiol išli
kęs knygnešys J. Kulys. 
f

KANADA
Baltų Federacijos Kanadoje pil

naties 'metiniam posėdyje į Fede
racijos prezidiumą Išrinkti: pir
mininku Dr. M. Anysas, jo pava
duotojas — lietuvių grupėj pirmi
ninkas J. Jokubynas, sekretorius 
A. Paulaitis, ižd. H. Suursoot 
(estas), be to, j prezidiumą įei
na tautybių pirmininkai — estų 
A. Ekbaum ir latvių A. Stashans 
ir Baltų Moterų Tarybos visų tri- - 
jų tautybių pirmininkės, šiemet 
vadovavimą perėmė lietuviai.

Visų trijų tautybių moteris ap- . 
Jungia Baltų. Moterų Taryba, 
šiems metams Pabaltiečių Moterų 
Tarybos plrininlnke yra išrinkta 
E. Jurkevičienė, vicepirm. — E. 
Senkuvienė, tautybių pirmininkės 
— estų J. Pats, latvių I. Svanks. 
Nariai į Baltų Federaciją yra de
leguojami K.L. B-nės krašto val
dybos.

TECHNIKOS 
NAUJIENOS

Neseniai JAV elektroninė .ma
šina pirmą kartą per kelias se
kundes automatiškai išvertė ke
liasdešimt trumpų pareiškimų iš 
rusų į anglų kalbą. Mokslininkai' ■ 
mano, kad patobulinta mašina po : 
kelerlų 'metų galės būti panaudo
ta praktikoje kaip geras “vertė
jas”.

★
Naujo tipo televizijos aparatas 

gali rodyti vienu metu. dvi prog
ramas . Tai taip pat labai svar
bu šeimų geramsugyvenimul, nes 
dabar vyras galės žiūrėti futbolo 
ar arklių lenktynių, o žmona-ne
trukdomai gėrėsis madų demon
stravimu ir klausysis muzikos.

★ •
R.C.A. labaratorijose surastas 

naujas būdas atominę energiją 
tiesiog paversti elektros energija. 
Kol kas atominė baterija gali pa
keisti tik mažus energijos kiekius, 
tačiau Jau galimus panaudoti pra
ktikoje.

★
Pagamintas foto aparatas kren- 

tantiems meteorams fotografuoti 
naudoja išgaubtą filmą. Aparatas 
veikla nepaprastai greitai (f -0.67) 
ir iš karto apima plotą 10.000 
kartų didesnį už mėnulį. Sveria 
šis aparatas tik 500 svarų.

★
JAV sunkvežimių ir priekabų 

dėžės pradėtos gaminti iš plasti-, 
nės medžiagos. Didžiuliams sunk
vežimiams daromos Iš 4 suklijuo
jamų ir sukabinamų dalių, p ma
žesniems iš karto nullejamos.

★
“šeimos malūnsparnis” — lėk

tuvas, kuris kaštuos mažiau, kaip 
automobilis ir lengvas valdyti, 
(galima Išmokti skraidyti per 2 
dienas), Amerikoje bus pradėtas 
pardavinėti už mėnesio. Panašų 
vienvietį "malūnsparnį” sukon
stravo ir vienas anglas inžinierius, 
bet šito gamyba dar nepradėta. 
Visokiu atvėju, neskubėkime pirk
ti auutomobilių, nes už metų jie 
bus “senos mados” dalykai.

J. Motiejūnas.

ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MŪSŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ. 
#/****#*#****##**##^/*/*#*##^^
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nūsų pastogė
SYDNĖJUS

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

“M.P.” jau buvo rašytą apie 
Baltų Komiteto ruošiamų birželio 
trėmimų minėjimų Sydnėjuje, ku
ria įvyks birželio 19 d. 3 vai. p.p., 
ASSEMBLY HALL, Margaret ir 
York gatvių kampas, apie 2 mi
nutės nuo Wynyard elektr. trau
kinių stoties (ne nuo Centr. st., 
kaip buvo kladlngai anksčiau pra
nešta) . Minėjime kalbės buv. imi
gracijos mlnisteris, parlamento 
atst. Hon. Callwel ir parlamento 
atat. Hon. Wentworth. Meninę 
programų Išpildys lietuvių, latvių 
ir estų meninės pajėgos.

I šių metų minėjimų yra pa. 
kviesta daug įtakingų australų. 
Mūsų pareiga minėjime kuo skait
lingiausiai dalyvauti Ir parodyti 
visiems, kad mes nepamlršome 
savo kenčiančios tėvynės ir griež
tai protestuojame prieš sovietinę 
okupacijų, vykdytų ir tebevykdo
mų Sovietų Sųjungos genocidų — 
mūsų tautos naikinimų.

Pereitais metais gedulo minėji
me mes nebuvome skaitlingi, bet 
tai neturi pasikartoti šiemet.
. — Organizuojasi Sydnėjaus mo
terys. Tai bus Socialinės Globos 
komitetas, kuris rūpinsis daugiau 
šalpos ir bendraisiais socialiniais 
reikalais.' Organizacinis komitetas 
pradėjo darbų ir netrukus numa
toma sušaukti Sydnėjaus liletuvių 
moterų susirinkimų. Panašūs or
ganizuoti lietuvių moterų jungi
niai sėkmingai dirba Melbourne, 
Adelaidėje ir kitose vietose.

ĮSISTEIGĖ ATEITININKŲ
, BŪRELIS

Birželio 6 d. Sydnėjuje įvyko 
pirmasis moksleivi” ateitininkų 
būrelio steigiamasis susirinkimas. 
Būrelis pasivadino arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio vardu.

Susirinkimo programoj buvo dai
nų, jumoro ir referatas paruoš
tas apie arkivyskupų J. Matulai
tį. Susirinkimas buvo atidarytas 
Kun. P. Butkaus ir į prezidiumų 
pakviesti A. Bučinskas •— pirmi
ninkauti ir R. Stakauskas sekre
toriauti.

I valdybų išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė: Alg. Bučinskas — 
pirmininkas, D. Petnlūnaitė — 
vlce-pirm., R. Stakauskas — sek- 
ret., A. Kapočius — iždin., V. 
Gedminas ir D. čelkytė — švieti
mo, kultūros, meno ir literatūros 
vadovai, Mauragytė — kandiaatė. 
Dvasios vadas' — kun. Butkus ir 
Būrelio globėjas — A. Mauragls.

Norintieji įstoti į šį ateitininkų 
būrelį kreipiasi į valdybų. Valdy
bos adresas: Mr. Alg. A. Bu
činskas, 82 Flinders St., DAR
LINGHURST — SYDNEY.

— Gegužės 31 d. Bass Hlllo 
lietuvių kolonijoje (Juozo Bart- 
nlnko namuose) įvyko užbaigia
mosios gegužinės pamaldos, čia 
ištisų mėnesį rinkdavosi būrelis 
apylinkės lietuvių tradicinėmis ge
gužinėms pamaldoms.

Užbaigiamosiose pamaldose da
lyvavo kun. P. Butkus ir keletas 
tautiečių iš tolimesnių vietovių. 
Ir pastarąjį vakarų, tremtinlško 
stiliaus, talkos būdu įrengtoje kop
lytėlėje, prieš kuklų altorėlį, de
koruotų lietuviškų raštų drobėmis 
ir papuoštų gėlėmis, kun. P. But
kus tarė žodį, pabrėždamas vietos 
lietuvių puikų sugyvenimų ir gra
žų lietuviškų tradicijų puoselėji
mų. Po šv. Marijos litanijos Ir 
giesmių sugiedotas Lietuvos Him
nas puikiai prisiderino prie gegu
žinių pamaldų vakaro išreikštos 
religinės — tautinės nuotaikos.

Po pamaldų prie vaišių stalo bu
vo prisimintos kolonijos kur- 
dinimosi nuotrupos, dabartiniai 
jos pasireiškimai bei kitos vietos 
įvairenybės, apie kurias bus pra
vartu prisiminti plačiau kita pro
ga. P.S.

— Lietuvių Rezistencijos Bu
vusių Politinių Kalinių Australi
jos komitetas praneša nariams ir 
prijaučiantiems, kad š.m. liepos 
3 d. 6 vai. vak., Mllsons Point, 
Enis Rd. 12-14, šaukiamas buv. 
politkalinių susirinkimas.

ORGANIZUOJAMAS CHORAS
A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės val

dybos iniciatyva pradėtas organi
zuoti choras. Jau užsirašė per 30 
asmenų. Choro organizatoriai ma
loniai kviečia registruotis visas ir 
visus lietuviškos dainos mylėtojus 
Ir sudaryti tikrai pajėgų ir didelį 
Sydnėjaus lietuvių chorų. Pirmoji 
repeticija įvyks birželio 20 d. Cam- 
perdowne, tuoj po pamaldų lietu
viams. Kviečiami ir tie, kurie dar 
nėra užsirašę. S.

— A.L.B. Krašto Valdybos pirm. 
Vyt. Slmniškls, kuris dirba gele
žinkelių žinyboj, atostogų metu 
aplankys Melbournų, Adelaidę ir 
Tasmanijų. J Melbournų išvyko bir
želio 10 d. ir ten su Apylinkės 
Valdyba aptars šiais metais įvyk
siančio A.L.B. Tarybos suvažiavi
mo Melbourne programų. Adelai
dėj ir Tašmanijoj nori vietoje ar
čiau susipažinti su Bendruomenės 
organizaciniu darbu ir lietuvių gy
venimu.

— šiemet Sydnėjaus universi
tetų baigęs Vyt. Donlela pereitų 
savaitę savo tėvų namuose suruo
šė .dipldmo “apšlakstymo” pobū
vį, kuriame dalyvavo visi Sydnė
jaus universiteto ir augšt. mokyk
lose studijuoju lietuviai: lietuviš
kos dainos, žaidimai ir diskusijos 
studijinėmis bei visuomeninėmis 
temomis rodo, kad mūsų studen
tai moka dirbti ir kultūringai lie
tuviškoje nuotaikoje laisvalaikį 
praleisti.
SAMBŪRIO ŠVIESA METINE 

ŠVENTĖ
Sųmbūrlo šviesa Sydnėjaus sk. 

š.m. birželio mėn. 26 d. ruošia savo 
3 metų įsisteigimo šventę. Smul
kiau apie šį parengimų bus praneš
ta sekančiame “M.P.” nrj.p.k.

Pirmasis Literatūros
Vakaras Adelaidėje

Gegužės 30 d. Adelaidės savait
galio mokyklos> tėvų komitetas su
ruošė pirmųjį literatūros vakarų 
Adelaidėje.

Programų pradėjo Pr. Pusdeš- 
ris, paskalydamas savo kūrybos 
— dabarties gyvenimo vazdelį — 
“Mūrininkas Baltuška". Leonas 
Pakalnis deklamavo Bernardo 
Brazdžionio eilėraščius “Ąžuolas” 
ir “Žolė”. Ponia Martinkienė pa

skambino Čiurlionio ketvirtų ir šeš
tų preliudų. Rašytojas Pulgis 
Andriušis, skaitydamas ištraukų Iš 
apysakos “Audroje”, mus trumpai 
valandėlei nukėlė į gražiųjų Aukš
taitiją, taip gausių ežerais ir kal
neliais.

Antroje dalyje Pr. Pusdešrio kū
ryba “Donelaitiški Metai tik ne 
Donelaičio krašte”, buvo gausi tai
kliomis aktualijomis. L. Pakalnis 
gabiai padeklamavo Ant. Gustai
čio satyrų “Adomas” ir VI. Dum
čius paskaitė savo monologų “Na
mų savininko bėdos”. Pulgio And- 
tlušlo feljetonas “Nors ir žen\ė 
drebėtų”, kuriame buvo pasakoja
ma apie tautiečio Vytauto Žalia- 
duobio bėdas ir mėginimus tapti 
australu, sukėlė Katedros salėje 
Juoko audrų< Pabaigai ponia Mar
tinkienė nuotaikingai paskambino 
Griego “Anitos šokį”.

Pirmųjį literatūros ir muzikos 
vakarų Adelaidėje reikia laikyti 
nusisekusiu ir linkėtina, kad pana
šių vakarų būtų daugiau suruoš
ta. ' Rasa.

STATYBOS DARBAI—DAŽYMAS—REMONTAS 
I i

Atlieku įvairius statybos darbus su Jūsų ar savo medžiaga. 
Namų vidaus bei lauko remontas ir dažymas.
Tarpininkauju perkant stat. medžiagas, rūpinantis paskolomis ir 
pas Municipality Council. Braižau planus.

Kreipkitės ar rašykite — atvažiuosiu susitarti.
A. DUDAITIS, 1 Water St., Cabramatta, N.S.W.

EUROPIETIŠKO DYDŽIO PŪKINES KOLDROS

1
 Europietis specialistas optikas

PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA 
VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS

Darbo valandos Kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.OPTO
J 430 Bourke St, MELBOURNE. Telef. MU 4093.

(Dvigubai lovai 90” x 72” — vienai lovai 90” x 60”)
Palyginkite išmleras su Jūsų lova 11!

Įvairių dydžių plunksniniai matracai ir pagalvės.
Taip pat įvairūs lovoms baltiniai galima gauti firmoje

“R O S E”
38 Washington St., BEXLEY, N.S.W. Tel.: LW 1220 

(Rockdale stotis)
Paskambinkite ir mes sutelksime Jums visas Informacijas vokiš

kai. Susitarusį mūsųų atstovas apsilankys pas Jus (taip pat vakarais 
ir savaitgaliais) Ir parodys Jums mūsų prekes, bet tai neipareigos 
Jus būtinai pirkti.
PREKĖS DUODAMOS IR IŠSIMOKĖJIMUI PAGAL SUSITARIMĄ

MELBOURNAS
— A.L.B. Melbourne Apylinkės 

valdyba Ir šiemet ruošia tradicinį 
spaudos balių, kuris įvyks liepos ’ 
3 d., Charles Foley kabareto pa
talpose, 15 Howey Place, City. Ba
liaus metu Soc. Globos Moterų 
draugija ruošia loterijų. Staliukus 
galima užsisakyti kiekvienų sek
madienį bibliotekos salėje pas 
Apyl. valdybos narius. Pelnas ski
riamas lietuviškai spaudai.

— Centrinė savaitgalio mokyk
la įsigijo naujas klasėms lentas. 
Jas pagamino (ir už darbų nieko 
nepaėmė) Augaitls. Mokyklos tė
vų komitetas Ir mokytojai jam ta
ria lietuviškų dėkui. V.

— Sudaroma parapijos savait
galio mokyklos biblioteka. Turį 
tikamų jaunimui ir vaikams kny
gų prašomi paskolinti, paaukoti 
arba parduoti. Kreiptis į liet, pa
rapijos kapelionų.

PELNAS TAUTOS FONDUI
NUOŠIRDUS AČIŪ: panelei 

Elenai Kepalaitei, p. Domininkui j 
Vildovui, p. Petrui Morkūnui ir Jo 
vadovaujamiems vyrų choro “Al
das” choristams už programos iš
pildymų gegužės mėn. 8 d. kon
certe.

P.p. Aleknienei, Butkūnui, Pt. 
Baltučiui, Civinskams, Jakučiams, 
Kaladytei, Kaunams, Kuncaičiams, 

Lukošiavičienei, Matulionytei, Nau- 
Jokaltienei ir Seliokams už talkų 
parengime.

Bendro darbo vaisius — pelnas 
paskirtas: (Tautos Fondui (pir
majam po 1.6.1954 m. Iš Lietuvos 
į laisvę atvykusiam lietuviui su
šelpti.), 2 Melbourno Jaunimo va
saros stovykloms ir 3) Jaunimo 
bibliotekai remti.

Melbourno L.K. ‘Ramovės”

PATIKSLINIMAS
š.m. “Mūsų Pastogės” Nr. 21 

tilpo straipsnelis antrašte “Nie
kingas darbas”, po kuriuo pasira
šė Adomas Vingis. Redakcija pra
neša, kad str. parašė ir jį pasirašė 
ne A.L.B. Melbourno Apylinkės 
valdybos pirmininkas Adomas Vin
gis.

IŠNUOMUOJAMI KAMBARIAI
Naujame mūriniame name iš- 

nuomuojami du dideli kambariai 
su baldais, bendra virtuve ir vi
sais patogumais. 6 kilometrai nuo 
centro.
J. Šuopys, 24 Page Str., Pegewood, 
Sydney.

Išnuomuojamas kambarys vienai 
arba dviem moterim. Netoli ntio 
Amcliffe stoties. Skambinti tele
fonu LX 2203 tarp 6-8 vai. vaka
rą

AR NORITE TURĖTI PAPILDO
MŲ PAJAMŲ?

Visokius dalykus jūs galite ga
minti laisvu laiku.

Galite rašyti ir gimtąja kalba: 
M.C.M. TRADING CO., GRAN
VILLE BRANCH, II ALBERT 
ST., GRANVILLE, N.S.W.

— Dail. J. Bistrickas Jau išėjo 
iš ligoninės ir toliau su savo gru
pe atlieka įvairius dažymo dar
bus. Buvo sužeistas eismo nelai
mėj.
<**^r«*^*'>«-e4***^**^**se4*s***'*s*#>r*s  

ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MŪSŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.

Pradedant namus statyti
GEELONGO LIETUVIŲ DĖMESIUI

Esant dideliam -susidomėjimui 
lietuvių namų statybos eiga Gee- 
longe, pateikiu šias informacijas:

Lietuvių namų Geelonge pro
jektai buvo baigti ir išsiųsti Svei
katos Departamentui, Melbourne, 
1954 m. balandžio 7 d. Balandžio 
28 d. gauta iš šio departamento 
reikalavimas prisiųsti detallnius 
braižinius. Prašytieji braižiniai 
Sveikatos Departamentui pasiųsti 
š.m. gegužės 26 d. Atsakymo dar 
negauta.

Tuo pačiu metu, gegužės 10 d. 
buvo įteiktas North Geelong mies
to valdybai prašymas, kad leis
tų šiai valdybai priklausančiose 
miesto ribose lietuvių namus sta
tyti. Miesto valdyba, užuot svar. 
sčiusl suprojektuoto pastato tin
kamumų, įsivėlė j politines disku
sijas. Po posėdžio Geelongo dien
raštyje “Geelong Advertiser", 26. 
5.54 pasirodė str., antrašte: 
“COUNCIL DISFAVORS SEGRE
GATION OF NEW AUSTRAL
IANS” (Valdyba nepalanki nau
jųjų australų išsiskyrimui), kas 
Ir parodė “iš kur vėjai pučia”.

Kadangi str. lietė ne tik lietuvių 
namų klausimų, bet ir visų ben
druomenę, A.L.B. Geelongo Apy
linkės valdyba sukvietė bendrų po
sėdį, kuriame, be valdybos ir na
mų statybos komiteto, dalyvavo 
ir lietuviškų organizacijų atsto
vai. Nutarta miesto valdybos pir
mininkui (Mr. Cr. J. Robertson) 
įteikti atitinkamų raštų.

Nauja Bankstowno 
Apylinkės Valdyba

Birželio 6 d. Bankstowne įvyko 
visuotinis metinis Apylinkės lietu
vių susirinkimas, kurį atidarė ir 
valdybos pranešimų padarė pirm. 
Ig. Pranulis.

Susirinkimas nebuvo labai gau
sus, bet praėjo darbingoj nuotai
koj. Reikalai buvo svarstomi ir 
sprendžiami turint galvoj realias 
galimybes ir sąlygas. Pav., labai 
opų nuosavų namų statybos klausi
mų svarstanti 'prieita nuo|monės‘, 
kad Sydnėjuje pirmiausiai reikia 
pastatyti vienerius lietuvių namus, 
todėl Bankstowno Apylinkė prie 
šito darbo dėsis su visais savo ak
tyviais. Tai sveikintinas nutari
mas, nes iki šiol reiškęsis sepera- 
tizmas gerokai reikaldi kenkė.

Spaudos atgavimo sukakčiai at
žymėti, susirinkimas sutarė šie
met suorganizuoti lėšas vienam 
“Mūsų Pastogės” nr. išleisti ir 
sustiprinti akcijų, paakinant tau
tiečius bendruomenės laikraštį pre
numeruotis Ir jį remti.

Į naujųjų valdybų išrinkti ir pa
reigomis pasiskirstė: E. Slonskis 
— pirm., P. Zaremba — vice-pirm- 
A. Lelešius — sekr., A. Sidaravi
čius — kult, vadovas ir J. Miku
tavičius. Kandidatai: Ig. Pranulis 
ir Alb. Kutka. Revizijos komisija: 
Jakūbėnas, Kęst. Ankudavlčius ir 
Alg. Ruša. Garbės teismas nerink
tas, nutarta reikalui esant kreip
tis į Sydnėjaus Apylinkės Garįės 
teismų.

Susirinkimui pirmininkavo B. 
Daukus, sekr. — stud. Alg. Ruša.

— A.L.B. Bankstowno Apy
linkės valdybos adresas: E. Slons
kis, Lot 19 Spencer St., Sefton, 
N.S.W. šituo nauju adresu siun
čiami pinigai numatytai Sydnėjaus 
lietuvių vaikų stovyklai, kuri įvyks 
šių metų pabaigoj prie Narabeen 
ežerų. E. Slonskis yra Išrinktas 
šitos stovyklos reikalų vedėju.

A.L.B. BANKSTOWNO APYL. V-BOS RUOŠIAMAS

ŠOKIU VAKARAS
įvyks š.m. birželio 26 d., Bankstowne, 14 Meredith Str., 

Friendly Society salėje.
Pradžia 7 vai. vak. Veiks bufetas.

Š. m. gegužės 31 d., pas mane 
į butų atvyko vienas miesto val
dybas narys (jo prašomas pavar
dės neskelbiu) ii' nurodė, kad 
miesto valdybai reikia įteikti ati
tinkamų raštų. Dar patarė ir kaip 
tas raštas turi būti parašytas ir 
įteiktas.

š.m. birželio 1 d. gavau iš 
miesto valdybos sekretoriaus raš
tų, kuriuo prašoma plačiau paaiš
kinti būsimų namų tikslus. Pra
šomas raštas parašytas ir patvir
tintas Australijoj- priimta tvarka, 
birželio 9 d. įteiktas miesto val
dybai.

Taigi, šitokie "oficialūs daly
kai” truputį pristabdė namų sta
tybos eigų, bet galima būti tik
riems, kad Ir šitos kliūtys bus nu
galėtos: vienų valdžia — kitų kan
trybė.

Visas susirašinėjimas eina ma
no vardu, (dėmesiui susirūpinu
siųjų, leidihių prašoma ir žemė 
nupirkta A. L. B. Geelongo Apy
linkės vardu, todėl nėra pavojaus, 
kad sklypas ar namai atsidurtų 
privačioj nuosavybėj.

Nuo pinigų rinkimo, nors dau
gelis nekantrauudami patys siūlo, 
susilaikyta, bet pinigus su malonu
mu iš tautiečių priims statybos 
komiteto iždininkas J. Raškaus
kas, kaip tik šitie "oficialieji rei
kaliukai” susitvarkys.

J. Pelenauskas 
Laikinis Statybos Komiteto Rei
kalų Vedėjas.

POETAS
Adelaidės Vytis — Sturt 8:0 (4:0)

Šiose rungtynėse Vytis turėjo 
silpnokų priešų. Po 20 minučių apy
lygio žaidimo pasipylė įvarčiai. 
Antrame puslaiky du įvarčiai į 
Sturt vartus krito paskutinę minu
tę.

įvarčiai: Kitas 4, Young 2, Jones 
ir čiplys po 1.

Rezervas. Vytis — Sturt 1:0
Šiose rungtynėse abi komandos 

buvo viena kitos verta ir rezulta
tas todėl nedidelis. S. Visockas 
buvo geriausias žaidėjas. įvartis 
A. Visocko.
............... KREPŠINIS ...'..........  
Adelaidės Tauras — Pt. Adelaide 
..............  43:33 (16:18) ...............  
“Tauras aikštėje tik pradžioje bu
vo lyg ir pasimetęs, bet Jau II 
puslaiky, po gražių Merūno ir 
Aleknavičiaus metimų, Išlygino 
santykį ir užtikrino laimėjimų.

Taškai: Marūnas 20, Alkevičius 
13, Karia 4, Urmonas 4, Šliužas 2. 
Merūnas iš šešerių rungtynių Tau. 
rul pelnė 102 taškus.
Adelaidės Vytis — South Adelaide 

54:45 (27:23).
“Vytis” susitiko su gana stip

ria komanda, bet laimėjo užtikrin
tai. Vytiečlai šį kartų parodė tik
rai gražų žaidimų ir visų laikų 
vedė.

Taškus pelnė: Umevičius 14, 
Petkūnas 11, Gurskis 10, Kitas 9, 
Visockis 4, Jaciunskis 6.

Naujas “Vyties” krepšinio ko
mandos kapitonas S. Urnevičlus 
ir vice-kapitonas R. Petkūnas.

Edas

PRENUMERUOKITE MŪSŲ
PASTOGĘ.

TALKON
“KELEIVIUI”

PAREMKIME MAŽALIETUVIŲ 
SPAUDĄ!

Šiais metais lietuviai švenčia 50 
metų sukaktį nuo spaudos draudi
mo ’panaikinimo. Spauda lietuviams 
buvo uždrausta 40 metų. Tai buvo 
lietuvių tautai ilga tamsi naktis, 
kokios Jokia tauta neturėjo.

40 metų visų lietuvių akys buvo 
nukreiptos j Mažųjų Lietuvų, į 

Tilžę, Ragainę, Bitėnus, kur spaus
tuvėse buvo spausdinami lietuviš
ki laikraščiai ir knygos. Iš visų 
Lietuvos kampų knygnešiai vyko 
į Prūsus ir iš ten nešė “Aušrų", 
“Varpą”, “Garsą”, “šviesų”, 
* Apžvalgą”, “Tėvynės Sargą” ir 
daugybę knygų bei knygelių.

40 metų Mažoji Lietuva — Prū
sai buvo lietuviškosios spaudos 
romuva

Švęsdami spaudos atgavimo su
kaktį nepamirškime mažalietuvių, 
kurie 40 metų mums davė spaus
dintą žodį, o šiandien patys jo ne
turi.

šiandien tremtyje Mažosios Lie
tuvos lietuviai savo reikalams lei
džia “KELEIVĮ”, prie kurio jie 
iš seno yra pripratę. Bet dėl silp
nos materialinės Mažosios Lietu
vos brolių padėties, jie neįstengia 
savo “Keleivio” išlaikyti, todėl Jis 
dažnai turi sustoti ėjęs ir kartais 
mėnesius nepasirodo. Mažosios 
Lietuvos Bičiulių draugijos, Syd
nėjaus skyriaus vaidyba, įvertin
dama spaudos reikšmę, nutarė šių 
metų birželio — liepos mėnesiais 
savo narių talka rinkti aukas "Ke
leiviui” paremti. Mažosios Lietu
vos Bičiulių draugijos nariai aukų 
lapais belsis į Jūsų duris — malo
nėkite jas atidaryti ir pasirašyti 
aukų lape.

Visos aukos siunčiamos paštu 
Mažosios Lietuvos Bičiulių draugi
jos Sydnėjaus sk. pirmininkui to
kiu adresu: J. Reisgys, 163 Mimosa 
Rd., Bankstown, N.S.W. Aukas 
taip pat priiminės Draugijos iždi
ninkas A. Prašmutas prie Cam- 
perdowno bažnyčios.
Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos Sydnėjaus Sk. V-ba.

CABRAMATTA
Jau 32 mokiniai

š.m. vasario 16 d. atidarius sa
vaitgalio mokyklų Cabramattoj, 
tebuvo 14 mokinių. Dabar yra jau 
32. Veikla dvi klasės. Priešmokyk
linio amžiaus grupėje yra 9 ber
niukai ir mergaitės. Į mokyklų vai
kai suvažiuoja ir iš tolimesnių 
vietovių: Merylando , Fairfleido, 
Wentworthvilės Ir kt. Iš tolimes
nių vietų vaikai atvyksta auto
mobiliu, kurį spec, šiam reikalui 
samdo tų vaikų tėvai. Pamokos 
vyksta sekmadieniais nuo 10 iki 
12.30 vai. Mokykloje dirba 8 mo
kytojai: p.p. Klyglenė — mok. 
vedėja, Petniūnienė, Cininlenė, Ve- 
teikienė, kun. Butkus, Petnlūnas, 
Veteikis ir Delkus.

Mokinių chorui vadovauja p. 
Cininlenė.

Mokyklai suolus, stalų, lentų Ir 
kitų inventorių parūpino mokinių 
tėvai, talkos būdu juos ir paga-( 
mino.

— Cabramattos skautų būrelis 
turi 17 berniukų. Rugsėjo 8 d. 
skautai duos įžodį. Egzaminams 
pasiruošti Cabramattos skautms 
vadovauja sk. vyčiai — Rocas, 
Šliogeris, Blokas ir kt.

— A.L.B. Cabramattos Apy
linkės valddyba organizuoja bib
liotekų. Dalį savo bibliotekos kny
gų pažadėjo perleisti Sydnėjaus 
Apylinkės valdybai. Ji nemaža 
knygų yra gavusi iš Švabų Ginun- 
dės lietuvių susilikvldavusios gim
nazijos, kurias į Australiją atga
beno J.A. Skirka.

DIDELI DARBAI TIK SUTEL
KTINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGKI- 
MĖS Į LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. ĮSIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN
KLIUKŲ.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef. WB 1758, for the publi
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President of the Australian — 
Lithuanian Community, 19 Car
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N.S.W.
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