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I TAUTA
Prieš septynis šimtus metų ka

raliaus Mindaugo sujungta Lietu
vos valstybė, savo galybės ir kles-
tėjlmo pasiekusi Vytauto Didžio
jo laikais, užtvenkusi Įmongtolij 

antplūdį j Vakarus ir germanų ver- ■ 
žimąsi j Rytus, XVIII a. gale tapo 
rusų Imperializmo auka. Tik po 
šimto dvidešimt metų nepaliauja
mos kovos su okupantu mūsų tau 
tos vieninga valia, nepalaužiamu 
ryžtu ir didelėmis aukomis buvo 
laimėtas 1918 m. Vasario 16-slos 
Aktas. Tačiau neilgai džiaugėmės 
sunkiai atsikovota nepriklausomy
be. Kremliaus tironai, padarę nie
kšingą sąmokslą su Hitleriu prieš 
talką, prieš Baltijos valstybių ne
priklausomybę Ir prieš kitų valsty
bių Integralumą, okupavo Lietu
vą, pastatė Maskvos diriguojamą 
bolševikinę “vyriausybę”, įžūliai 
tyčiodamiesi'iš lietuvių tautos va
lius, jau eilė metų žudo Lietuvos 
gyventojus, sovietlna kraštą, nai
kina tautą. Lietuva nenusilenkė ir 
nenusilenks sovietinei okupacijai. 
Visuotinis Tautos sukilimas 1941 
m. ir nepaliaujamas laisvės trokš
tančios Tautos priešinimasis oku-i 
panto užmačioms akivaizdžiai rodo, ’ 
kad lietuvis nesutiks būti vergas 
Vykdydami nepalaužiamą Tautos' 
valią būt ilaisva ir nepriklausoma, | 
mes dar kartą protestuojame prieš kimės apie Vyriausiąjį Lietuvos 
Sovietų Sąjungos įvykdytą smur-’l Išlaisvinimo Komitetą. Nesiduoki- 
tą, prieš sovietinio okupanto kės- I me svetimos aplinkos paglemžiami. 
lūs savintis Lietuvos suverenines! Palikime ištikimi mūsų Tautos
teises ir iškilmingai pareiškiame, 
kadLietuvos suverenumas priklau
so išimtinai tik lietuvių Tautai. 
Teisė kalbėti pavergtosios lietu
vių Tautos vardu, kol Lietuva so
vietinės armijos okupuota ir So
vietų Sąjungos primestų bolševi
kinių pareigūnų terorizuojama, 
priklauso dėl Lietuvos išlaisvinimo 
kovojantiems, lietuvių veiksniams, 
o ne Maskvos valdovams bei jų 
pastatytiems lietuviškiems, parsi
davėliams.

Okupantas slepia nuo pasaulio 
savo smurto padarinius ir lietuvių 
Tautos kovą dėl laisvės. Jis dvi
guba geležine siena atitvėrė Lie
tuvą Ir niekam svetimųjų neleid
žia ten kojos įkelti. Veltui jo pas
tangos nuslėpti nusikaltimus! Pa
saulis žino, kas darosi okupuoto] 
Lietuvoj. Laisvasis pasaulis jai:
pažįsta sovietiškojo imperializmo 
klastingumą, nesaistomą nei su
tartimis prisiimtų įsipareigojimų, 
nei iškilmingai duotų pažadų, nei 
lietuvių Tautos valios.

Sovietų Rusijos agresijos vie
na pirmųjų aukų, Lietuva yra 
šiandein šaltojo karo laukas, greta 
Latvijos, Estijos , Lenkijos, Veng
rijos, Čekoslovakijos, Rumunijos, 
Bulgarijos, Albanijos, Rytų Vo
kietijos ir eilės Azijos valstybių. 
Tarptautinė įtampa didėja. Jung
tinių Amerikos Valstybių vadovau- 
Janias laisvasis pasaulis telkia jė
gas. Demokratijos ir laisvės idėjų 
galia, technikos ir medžiaginių iš
teklių persvara yra laisvojo pasau
lio pusėje. Griuvo visos tironijos. 
Grius ir ant nekaltų žmonių krau
jo ir ašarų, ant klastos ir melo 
statomoji Sovietų imperija. Ne
padės jokie Kremliaus valdovų 
suktumai ir vingiai. Sovietų pa
vergtoji Europos dalis vėl bus 
laisva. Ir Lietuvos išvadavimas 
tėra laiko klausimas.

Broliai ir Sesės Tėvynėje! Per
teikdami Jums išlaisvinimo vilti, 
mes kreipiamės į Jus: nepasiduo
kite okupanto klaidinami, kad lais
vasis pasaulis Jus pamiršęs. Jūs 
nesate pamiršti! Pasaulis žino Jū
sų kančias, aukas ir lūkesčius. 
Akyliai sekite tarptautinių įvykių 
raidą ir nepasiduokite provokuo
jami. Tausokite Tautos gyvybę!

i
Kas perankstyvais spėjimais aud
rintų Jūsų dvasią, tas talkintų 
okupanto siekiams.

Visi Lietuvos laisvinimo veiks
niai šioje geležinės uždangos pu
sėje daro ir darys visos žygius, 
kad Sovietų agresijos sutrukdytas 
mūsų Tautos suverenumo vykdy
mas būtų atstatytas. Jie nesi
liaus raginę Jungtines Tautas, 
tarptautines institucijas ir laisvų
jų kraštų vyriausybes sustabdyti 
okupanto vykdomą mūsų Tautos 
fizinį žudymą ir dvasinį žalojimą 
tiek pačioje Lietuvoje, tiek Sovie
tų Sąjungos administruojamoje 
Mažojoje Lietuvoje, kurią Sovie
tai kolonizuoja, sovletina ir rusi
na,keisdami vietovardžius, depor
tuodami ir naikindami to krašto 
gyventojus, Prūsų Lietuvius.

Broliai ir Sesės Laisvajame Pa
saulyje! Kol mūsų Tauta Sovietų 
okupacijos įkalinta, kol lietuviams 
Tėvynėje užčiauptos lūpos ir su
kaustytos rankos, mūsų, laisvėje 
esančiųjų, šventa pareiga už Juos 
kalbėti ir veikti. Išblaškyti po vi
sus žemynus, būkime vieningi pro
tu ir širdimi. Nesiliaukime žodžiu, 
darbu ir auka rėmę Lietuvos lais
vinimo pastangų. Moraliai remki
me Lietuvos diplomatinius atsto
vus ir suglaustomis gretomis tel- 

idealams. Nepamirškime atsakomy
bės busimosios mūsų Tautos kar
toms ir istorijai.

Gegužės 18 ir 19 d.d. New Yor
ke vykusios Politinės Lietuvių 
Konferencijos, kurioje dalyvavo 
VLIKo ir Vykdomosios Tarybos, 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir Ma
žosios Lietuvos Tarybos atstovai 
ir Lietuvos Laisvės Komitetas ir 
kurioje Lietuvos {galiotam Minis- 
teriul Washingtone atstovavo ste
bėtoju — patarėju Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New Yorke, var
du skelbdami šį žodį, vieningai 
su visa Tauta galvodami, veikda
mi ir Jausdftni, Lietuvos didingos 
praeities drąsinami, išlaisvinimo 
tikrumo gaivinami, ryžtamės tęs
ti bekompromisinę kovą su bolše
vikiškuoju okupantu, iki Lietuva 
Ir vėl bus nepriklausortia ir lais-
va.

Tepaded^ mums Dievas!
Tegyvuoja laisva, demokratinė, 

visas lietuviškas žemes apjungian
ti Lietuva!

Tegyvuoja visų Lietuvių vienybė! 
New Yorkas, 1954 m. gegužės 19 d.

POLITINĖS LIETUVIŲ KON
FERENCIJOS VARDU:
. .Prel. Mykolas KRŲPAVlblUS, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Pirmininkas,
Karolis ŽjALKAUSKAS, Vykdo
mosios Tarybos Pirmininkas, 
Lietuvos Ministerio Washingtone 
pavestas: Jonas BUDRYS, Lietu
vos Generalinis Konsulas, 
Erdinonas SIMONAITIS, Mažosios 
Lietuvos Tarybos Pirmininkas, 
Leonardas ŠIMUTIS, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Pirmininkas, 
Vaclovas SIDZIKAUSKAS, Lietu
vos Laisvės Komiteto Pirmininkas.

VOKIETIJA
Vasario 16 d. gimnazijos direk

torius A. Giedraitis nuo liepos 1 
d. pasitraukia iš eitųjų pareigų. 
Atostogų metu jį pavadavo vyr. 
mokyt. S. Antanaitis.

SULAIKYTAS SOV.
S—GOS LAIVAS

Sovietų Sąjunga įteikė JAV vy- | 
riausybei notą, kurioje reikalauja ■ 
tuč tuojaus paleisti Sovietų Sąjuii- I 
gos tanklaivį, kurį esą atviruose i 
vandenyse prie Fonnozos sulai-’ 
kęs Amerikos karo laivas — nai- 

•kintojas. Taip pat reikalauja nu- 
I bausti įvykio kaltininkus.

Sovietų Sąjungos vyriausybė, 
pareiškus griežtą protestą dėl ši
tokio JAV karo laivo elgesio, ža
lia pasiųsti karo laivus savo pre- 

. kybinio laivyno kelionių saugu- 
i mui užtikrinti.

JAV Ramiojo vandenyno laivy- 
I no vadas admirolas Felix Stump 

pareiškė, kad šioje erdvėje ameri
kiečių karo laivas nėra sulaikęs 

jokio rusų laivo.
Papildomai pranešama, kad Sov. 

S-gos sulaikytasis tanklaivis yra 
viename Fonnozos uoste. Jį- su
laikė Nac. Kinijos karo laivas, 
atsiphikdė į Formozą, ir iškrovė 
8000 tonų parafino Ir kitpkių de
gamųjų medžiagų. Nae. Kinijos 
vyr. ats. pareiškė, kad taip pasi
elgta su Sovietų laivu todėl, kad 
jis Kom. Kinijai gabeno draudžia
mas prekes. Laivas bus paleistas.

NAFTA VĖL TRYKŠTA
Pereitą savaitę Syti,nejaus ir 

kitų miestų biržose naftos bendro
vių akcijos nepaprastai pakilo. 
Birželio 24-25 dienomis šitų ben
drovių akcijos buvo supirkinėja
mos tiesiog karštligiškai ir kelia, 
vo iš rankų į rankas.

Naftos akcijų supirkinėjimas 
pasiekė augščiausio laipsnio, kada 
buvo oficialiai pranešta, kad Va
karų Australijoje, Exmouth įlan
koj vykdant gręžimus, iš vieno, 
šaltinio, pasiekus 9789 jėdų gyli, I 
pradėjo veržtis nafta.

šitas pranešimas biržoj sukėlė 
tikrą audrą ir £ 1 vertė akcijos j 
buvo supirkinėjamos mokant iki 
£ 6 už kiekvieną. Naujai prasi- 
veržusios naftos tyrimo duomenys 
neteikia daug vilčių.
Vakarų Australijoje prie Exmouth 
įlankos naftos surasta prieš pus
metį ir tada naftos bendrovių ak
cijos buvo pakilusios keliariopal. 
Paskui karštligė buvo atslūgus: 
Bet pereitos savaitės- pranešimai 
iš naftos laukų biržos maklerius 
ir akcijų laikytojus vėl įkaitino.

*
PETROVAI MELBOURNE

Pereitą savaitę į Melbourną, ly
dimi saugumo pareigūnų, atvyko 
Petrovas su žmona. Jie duos paro
dymus Karališkajai Komisijai, 
kuri dabar apklausinėjimus sovie
tų šnipinėjimą atidengiančio) byloj 
pradeda šią savaitę Melbourne.

♦
Pereitą ketvirtadienį į Indijos 

sostinę 3-jų dienų vizitui atvyko 
Komunistinės Kinijos ministeris 
pirm. Chou En-lai. Jį pakvietė In
dijos ministeris pirmininkas Neh
ru. Buvo kalbėtasi apie Indo — 
Kiniją ir kitais Azijos klausimais.

★
Liepos 3 d., 14 metų ir 10 mė

nesių nuo Antrojo Pasaulinio karo 
praslinkus, Didž. Britanija užbai
gė maisto normavimą ir panaiki
no kortelių sistemą. Nuo šios die
nos 500 maisto kortelių išdavinė
jimo įstaigų uždaroma. Darbo ne
tenka per 6000 tarnautojų. Val
stybė sutaupys kasmet £ 2.500. 
000 sterlingų.

★
JAV užsienių reikalų ministe

ris John: Foster Dulles, pereitą 
savaitę spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad per pastaruosius še
šerius 'mėnesius Sovietų Sąjun
gos augštų pareigūnų desertyra- 
v<> į Vakarus daug daugiau, negu 
bet kada Sov. Sąjungos istorijoje.

Pasaulio
Pereitą savaitę pasaulio politi

koj neįvyko nieko, kas būtų pri
vertę valstybių vyrus ir eilinius 
piliečius užmiršti kasdieninius rei
kalus.. .

Kiek didesnio susidomėjimo su
kėlė Prancūzijos naujoji vyriausy
bė ir Jos ministeris pirni. Plerre 
Mendes — France, 47 metų am- 

.žiaus radikalas, kuriam pasisekė 
nuostabiai trumpu laiku sulipdyti 
dviddešimtąją pokario Prancūzijos 
vyriausybę.

Mendes — France turi didelės 
daugumos pafomą parlamente. Už 
jį balsavo ir apie 100 Prancūzi
jos Parlamento komunistų, ir so
cialistai, ir de gaulistai, ir kitos 
partijos, nes jis pažadėjo tai, k" 
visi prancūzai trokšta — taika’ 
Indo — Kinijoj. Ir jis pažadėjo 
garbingą taiką — be didesnių nuo
laidi: komunistams.

šitas pažadas, septynerius me
tus kovojantiems Azijoje prancū
zams sukėlė žavių iliuzijų, o nau
jajam ministeriui pirmininkui už
tikrino parlamento pritarimą. Bet 
ar ilgam?

Mendes — France remia so
cialistai, kadangi jiems tinka jo 
politinė linija dėl Indo — Kinijos. 
Bet socialistams netinka Mendes 
— France ūkinė politika. O po 
Indo — Kinijos problemos spren
dimo, jeigu tai ir pasisektų, Men
des — France turės sugrįžti ir 
prie ekonominių reikalų.

Kita problema, pro kurią nau
joji Prancūzijos vyriausybė nega
lės tylomis praeiti — Europos 
Tautų Bendruomenės ir Europos 
Armijos planas, šitos armijos kū
rimą rėmė buv. gynybos, min. 
Pleven, bet jį dabar pakeitė gene
rolas Koenig, kuris mano, kad 
Europos Armijos planą patvirti
nus, Prancūzija priklausys Vokie
tijos malonės Todėl negali būti ir 
kalbos, kad naujasis gynybos mi
nisteris sutiktų Europos Armijos 
planą patvirtinti. O tai iššauks 
konfliktą parlamente.

Mendes — France buvo ir tebė
ra kovotojas. ■ Jo sulaužyta nosis 
yra geriausias šito įrodymas. Jis 
yra kilęs iš turtingos žydų šeimos. 
Pirmą kartą jo nosį suplojo, ka
da būdamas teisių studentu 1929 
metais jis susikirto su studentais 
iš fašistinių organizacijų. Karo 
metu jis tarnavo aviacijoj leite
nantu. 1940 m. vokiečiams oku
puojant Prancūziją, jis su savo 
lėktuvu nusileido Afrikoj. Buvo 
suimtas Ir už “dezertyravimą” nu
baustas 6 met. kalėti. Pabėgęs 
iš kalėjimo atsidūrė Londone. 
Skraidė bombonešiuose virš Vokie
tijos. Po karo buvo Išrinktas į par
lamentą.Taika arba pasitraukimas

Mendes — France pareiškė Pran
cūzijos Parlamėentui, kad jis lai
mės taiką Indo — Kinijoj per 30 
dienų, arba liepos 20 d. atsistaty
dins. Kaip ten bus pamatysime. 
Tiesa yra tai, kad Mendes — Fran
ce, vos 5 dienas pabuvęs valdžios 
priešaky, skrido į Geneva, kur tu- i 
įėjo pasikalbėjimus Prancūzijos 
ambasadoje su kom. Kinijos mi- 
nisteriu pirm. Chou En—lai. Ši
to pasikalbėjimo rezultatus komen
tuodamas JAV respublikonų va
das, senatorius Knowland pa
reiškė, kad turimos žinios rodo, 
jog pasikalbėjimas vertintinas 
kaip pasiruošimas “Tolimųjų Ry
tų Muenchenui”.

Senatorius Knowland sako, kad 
kom. Kinija norėsianti mažiausiai 
Tenkino Deltos, o šitai reikštų 
milžinišką komunistų laimėjimą.

Kiniečių šaltiniai iš Genevos

LTSR Augščlauslos Tarybos V- 
jl sesija, Bieliausko pirmininkau
jama, nutarė LTSR augščiausio 
teismo nariais išrinkti VI. Deks- 
nį, J. žvirblį ir M. čacki. Augš- 
čiausiajam teismui pavesta visų 
Lietuvos komunistinių teismų dar
bo priežiūra. Toliau taryba patvir
tino Ministerių Tarybos pirminin
ko pavaduotojais E. Ozarskio Ir
J. Laurinaičio paskyrimus. Sesi
ja taip pat patvirtino AT prezi
diumo įsaką dėl ministerlais pas
kyrimo: St. Pupeikio — švietimo 
ministerių, St. Pilipavičiaus. — 
plataus vartojimo pramoninių pre
kių, St. S. Bilevičiaus — maisto 
prekių pramonės, St. Jankevičiaus
— automobilių transporto Ir plen
tų, G. Molotoko — statybinių 
medžiagų pramonės, P. Kunčino
— tarybinių ūkių, A. Gailevlčiaus 
vidaus reikalų, P. Kurio — miš
ko pramonės, V. Mickevičiaus —

I žuvies pramonės, K. Kairio — mė
sos ir pieno produktų pramonės,
K. Liaudžio — valstybės saugu
mo komiteto prie LTSR Ministerių 
Tarybos pirmininku paskyrimo.

— Lietuvoj štai dabar iškabinti 
skelbimai, kad prie vykd. komi
tetų spec. įgaliotinių sudaryti 
“darbininkų telkimo organizaci
niai biurai”. Juos prižiūri prie 
Ministerių Tarybos veikianti Dar
bininkų Telkimo Organizacinė Val
dyba, kuri “telkia darbininkus 
miško paruošimo darbams Lenin- 

1 grade, Kirovo ir Vologorsko sri

politikoj
skelbia, kad Prancūzijos ir kom. 
Kinijos ministerių pirmininkų su
sitikimas Jau davė tą rezultatą, 
kad susitarta principe dėl Combo- 
dios ir Laos valstybių “neutrali
zavimo”, — kaip sąlyga kautuy- 
nių sustabdymo Vietname. Pats 
Mendes — France savo praneši
me Paryžiuj nurodė, kad sutarta 
su Chou En—lai Indo — Kinijos 
klausimą spręsta taip greitai, kai> 
tik bus įmanoma.

Churchillis kalbasi su 
Eisenhoweriu

Didž. Britariijos ministeris pirm. 
Churchillis ir užsienių reikalų ml- > 
nlsteris Edenas nuskrido į Vašin- į 

gtoną. Šita kelionė turi tikslo ap- 
lyginti raukšles, atsiradusias Ame- . 
rlkos ir Anglijos santykiuose ry-1 
šium su Genevos konferencija.' 
Daug vilčių šitam pasikalbėjimui' 
nededama, nes Amerika vis tebesi- . 
laiko tezės, kad Azijai išsaugoti 
nuo gręsiančio komunistinio pavo- i 
jaus reikalinga sudaryti Azijos 
Gynybos paktą, į kurį turėtų įsi
jungti ir Anglija. Gi pastaroji nuo 
šito atsisakinėja.

Pirmą dieną atskirai posėdžia
vo EljSenhoweris su Churchilliu Ir 
Dulles su Edenu. Vėliaūu posėdžia
vo visi drauge.

Buvo svarstoma atominės infor
macijos pasikeitimo klausimas ir 
Pietryčių Azijos reikalai. Ameri
kiečius sukrėtė Edeno pasiūlymas 
sudaryti Lokarno pavyzdžiu ne
puolimo paktą Pietryčių Azijai, 
kur komunistai dalyvautų kaip ga
rantai. Amerikiečių spauda rašo, 
kad dėl šito Edeno pasiūlymo kai 
kurie respublikonų senatoriai Ede
ną kaltina mėginimu "Išparduoti 
Aziją”. Tačiau reikia tikėtis, kad 
šitie pasitarimai JAV ir Anglijos 
santykius tikrai daugiau nepablo
gins. Konferencija turėjo baigtis 
birželio 25 d., bet pratęsta dar 
dviem dienom.

Į JAV nuskrido ir Australijos 
užsienių reikalų ministeris Casey.

Indo — Kinijoj 
tebekovojama

Kalbos lieka kalbomis, o Indo 
— Kinijos kautynių laukas reika
lauja kraujo Ir gyvybių. Ir tuo 
metu, kada valdžių žmonės posėd
žiauja, Pietryčių Azijoje — Rau
donosios upės pakrantėse kalena 
kulkosvaidžiai , gaudžia patrankos 
ir sėja bombas, lėktuvai. , Visas 
šitas triukšmas aidi už 30 mylių 
esančioje Vietnamo sostinėj Ha
noi, .kurį gina vietnamiečiai ir 
Prancūzijos kariai, daugiausiai le- 
gijonierial.

Pranešimai iš Hanoi skelbia, kad 
kovos yra aršios Ir abi pusės turi 
skaudžių nuostolių. Kovų centras 
šiuo metu yra Sontay šiaurės va
karų gynybos sistemos vartai, ši 
vietovė yra niekas daugiau, kaip 
betono tvirtovė ir bunkeriai, pla
ningai išdėlioti Hanoi ir Raudo
nosios upės deltai ginti. Kiek ši 
vietovė reikšminga Hanoi gyny
bai, galima spręsti iš to, kad čia 
asmeniškai vadovauja armijos va
das gen. Cogny.

Ryšium su Genevos konferenci
ja, Indo — Kinijos fronte pradėti 
pasiruošimai kariniams pasitari
mams. Parinktas vienas kaimas 
25 mylios nuo Hanoi, kuriame jau 
įrengtas spec, pavilijonas.

Guatemaloj visi kimi
Guatemalos egzilų — antlkomu- 

nistų invazija iki šiol nėra galutl. 
nai pasisekusi. Egzilų ir vyriau
sybės žinios per radiją rodo, kad 
abeji laimi ir, svarbiausia, tuose 
pačiuose frontuose.

Neutralūs spaudos atstovai pra
neša, kad egzilų kariuomenė,, va
dovaujama pik. Castillo Armas, 
nėra tinkamai apmokyta, bet “gin
kluota iki dantų”. Gerai ginkluota 
ir išmankštinta vyriausybės ar
mija sukilėliams yra sudavusi 
skaudžių smūgių. Pik. Castillo 
Armas skelbia, kad egzilams spar
čiau žygiuoti trukdą prasidėjusios 
liūtys, bet pergale Jis tikras. Gua
temalos klausimas turės paaiškėti 
netrukus.

Lietuvos gyvenimo kronika
tyse, taip pat statybos darbams 
Leningrado, Krasno Selo” ir kt. 
vietovėse.

Besovietinant ir berusinant Lie
tuvą, reikia visokius tos rūšies 
pakeitimus atžymėti ir okupantų 
sudaryto! LTSR konstitucijoj. Tai 
š.m. gegužės 29 d. AT aktu ir 
buvo padaryta. Patvirtintas ne 
tik 1953 m. rugpjūčio 22 d. įsa
kas dėl LTSR Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos Šiaulių sričių panaiki
nimo, bet reikalingi pakeitimai 
atžymėti ir pagrindiniame sovie
tiniame įsakyme. Vietoj sričių — 
pagal bolševikinę tvarką — įvesti 
rajonai. “Respublikinės priklauso
mybės miestais” laikomi Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Pane
vėžys, Naujoji Vilnia, Palanga ir 
Druskininkai.

Sovietų Sąjunga, kaip praneša
ma iš Frankfurto, pereitą savaitę 
atgabeno savo pirmąją atominę 
patranką į Mecklenburgą (Rytų 
Vokietijos provincija). Patranka, 
kaip skelbia Sovietai, esanti di
desnė ir geresnė negu amerikie
čių.

★
JAV Parlamento Teisių Komite

tas priėmė Bilių, pagal kurį gali 
būti pritaikyta mirties bausmė už 
šnipinėjimą Ir taikos metu. Pagal 
ankstyvesnį įstatymą mirties bau
smė Amerikoje galėjo būti taiko
ma už šnipinėjimą tik karo metu.

1
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MES REIKALAUJAME TEISINGUMO
BIRŽELIO TRĖMIMAI PAMINĖTI GAUSIAIS 

SUSIRINKIMAIS VISOSE KOLONIJOSE
SYDNĖJUS

Sydnėjuje birželio tragiškųjų 
įvykių minėjimą organizavo Baltų! 
Komitetas. Per 800 žmonių birže
lio 19 d. susirinko į Assembly 
Hali. Tai buvo tikrai įspūdinga 
protesto demonstracija, kada 800 
pabaltiečių ir kviestieji australai, 
Baltų Komiteto pirm. St. Skoru- 
liul atidarius minėjimą, sustojo 
susikaupimo minutei pagerbti žu
vusius kovoje prieš komunistinį 
pavergimą Pabaltijo valstybėse.

Savo angliškai skaitytoje pas
kaitoje Komiteto pirmininkas, nuo
sekliai ir logiškai gerai parink
tais faktais operuodamas, vaiz
džiai ir įtikinamai atidengė Sovie-: 
tų Sąjungos Imperialistinę politi
ką, Pabaltijo okupaciją, sutarčių' 
laužymą, įvykdytus ir tebevykdo-' 
mus trėmimus ir Jų žiaurumus, 
gyvenimą bei likimą Išvežtųjų Si
biran.

Parlamento narys Wenthworth 1 
savo kalboje pareiškė solidarizuo
jąs visiems nukentėjusioms nuo) 
sovietinio teroro, — žinąs gerai 
kas ištiko Pabaltijį ir tų kraštų 
žmones. Jis reiškė tvirtą įsitiki
nimą, kad teisė nugalės smurtą 
ir Jėgą, o klastą ir melą tiesa.: 
Pasaulis jau supranta komunizmo' 
pavojų ir pasaulis apsijungia vie-' 
ningai kovai. O jeigu kas šian
dien dar to pavojaus nesupranta 
— praregės rytoj.

Minėjime negalėjęs dalyvauti 
buv. imigracijos ministeris, par-! 
lament© narys Callwel, atsiuntė 
savo sveikinimą ir jo kalbą pers-) Jungtinio Pavergtų Europos Tau-

— . . - Komiteto būti svečiu — kal
bėtoju deportacijų minėjime. Šis 
pakvietimas buvo padarytas todėl, 
kad jis atstovauja partiją, (dar
biečių Red.), kuri kovoja dėl žmo
gaus teisių ir laisvių. Bet p. Fra-

Australian War Memorial per 150 
pavergtų tautų žmonių dalyvavo 
padedant vainiką, o kiekvienos 
tautos mergaitė tautiniais drabu
žiais apsirengusi dar padėjo po 
puokštę gėlių.

Tos pačios dienos vakare Albert 
Hall didžiulėje salėje susirinko 
per 500 žmonių, kurių tarpe buvo 
daug kviestų australų ir kitų val
stybių dipl. atst. narių.

Čia ugningą ir drąsių kalbą pa
sakė lenkas adv. T.S. Bielski, 
nupasakojęs sovietinio teroro meto
dus ir grėsmę laisvajam pasau
liui. Sovietų vykdomiems žiauru
mams pavaizduoti ir savo teigi
mams sustiprinti, kalbėtojas pa
teikė pluoštą vaizdingų nuotrau
kų.

Minėjime dalyvavęs Federali
nio Parlamento atst. , Darbo Par
tijos vicepirm., buv. imigracijos 
ministeris Calwell, pasakė nuošir
džią kalbų, kurioje pabrėžė, kad

jis yra laimingas galėdamas da
lyvauti šitoje deportacijų minėji
mo liūdnoje šventėje ir pažymėjo, 
kad klaidingai galvoja tie, kurie 
nenori pripažinti teisės tautinėms 
grupėms savo šventes ir panašius 
minėjimus ruošti Australijoje. Čia 
jis atkreipė dėmesį į tai, kad to
kias šventes Australijoje švenčia 
airiai, škotai, anglai, amerikiečiai, 
todėl ir kiekviena kita tautinė 
grupė turi pilną teisą minėti savo 
dienas. Toliau jis prisiminė ir var
gstančius tūkstančius tremtinių 
Vokietijoje, kurie dėl senatvės ir 
sveikatos negalėjo emigruoti, čia 
Jis pareiškė, kad Australija pri
valėtų dalį šitų žmonių priimti ir 
Jais pasirūpinti.

Meninėje dalyje pasirodė čekų 
tenoras L. Kalous, latvių solistė 
E. Laucis ir latvių choras.

Dienraštis “The Canberra Ti
mes” įsidėjo didelę nuotrauką prie 
Australian War Memorial, kada 
buvo dedamas vainikas ir gėlės. 
Po nuotrauka platus paaiškinama
sis prierašas, (p.p.)

MES NORIME TIK TEISINGUMO
A. ČEIČIO ATSAKYMAS PONUI ALAN FRASERIUI

“Š.m. birželio 6 d. p. Alan 
Fraser, Federalinio Parlamento 
narys, savo pranešime per radiją, 
kalbėjo apie Minėjimo vakarą, ku
ris turėjo būti 1954 m. birželio 20 
d. Alberto salėje, Cangeroje. Mes 
norime komentuoti kelis punktus, 
kuriuos palietė p. Fraser ir ban
dyti atitaisyti klaidingą nuomonę, 
kurią tas pranešimas galėjo su
daryti.

“P. Fraser buvo pakviestas

kaitė Dugllas Sinclair. Jis taip pat 
perskaitė N.S.W. Darbo Parti
jos vadovybės sveikinimą ir pati
kinimus, kad pabaltijo tautų žmo
nės Australijoje visados ras' pilną 
Jų interesų supratimą ir paramą.

Meninėje dalyje Sargant pagro-; ser, užuot užjautęs mus minint 
Jo solo vargonais, latvių mišrus 
choras padainavo dvi dainas, Ire
na Vllnonytė gabiai paskambino 
J. Tailat Kelpšos "Deivės pasa
ką” ir R. Shumanno “Novelette 
Op. 21” Br. Kiverio dvigubų bal
sų kvartetas (Asevičienė, Bitinie- 
nė, Dudaltienė, Juodaitienė, Ase- 
vičlus, Bitinas, Daudaras ir Gi
liausius) padainavo Vaičiūno “2u- 
vusiems broliams" ir Naujalio 
“Jaunystės giesmė”. Toliau pro
gramoje pasirodė latvių dvigubas 
vyrų kvartetas Ir didžiulis, gerai 
paruoštas estų vyrų choras.

Minėjimo proga sveikinimus bei 
draugiškumo patikinimus prislun- 

j tė lenkų, bulgarų, baltgudžių, ru
munų, slovakų, vengrų ir ukrai
niečių tautinės grupės.

Išleistas Informacinis leidinys 
“Proof of Soviet Slave Labor” su 
žemėlapiu, kuriame pažymėtos taš
kais vergų darbo stovyklos So
vietų Sąjungoje. Kitame leidinė
lyje, su įspūdingu Sibiro tremtin 
keliaujančių vilkstinės vaizdu viri 
šelyje .patiekiama vertingos do
kumentinės medžiagos apie trėmi
mus su liudininkų parodymais. 
Abudu leidinius anglų kalba iš
leido Baltų Komitetas.

Minėjimas buvo gerai organi
zuotas ir vienas įspūdingiausių 
Sydnėjuje.

CANBERRA

gimines ir draugus, kurie žiauriai 
buvo nužudyti arba kalinami, kal
tino mus skleidžiant neapykantą 
tarp tautų esančių už “Geležinės 
Uždangos”.

“Tai nėra tiesa. Mūsų Minėji
mo diena nėra neapykantos die
na. Tai yra liūdesio ir prisimini
mo diena. Mes sielojamės dėl tų 
11 Tautų vyrų ir moterų, kurie 
šiandien kenčia dėl savo hneilės 
demokratinei laisvei; mes dėkoja
me Australijai už suteiktas gyve
nimo sąlygas mums, kurie Išsigel
bėjome; mes pasišvenčiame be

svyravimų apsaugoti demokratinio 
gyvenimo kelią.

“P. Fraser ragino mus užmirš
ti praeitį. Bet kas yra dabartis? 
Mes norime skleisti perspėjimo 
balsą, kad tai, kas įvyko Rytinė
je ir Vidurinėje Europoje, gali 
įvykti ir čia ir mes visi turime 
žinoti tą pavojų ir jo saugotis.

“Mes 11 tautų žmonės prisime
name vienų mums visiems bendrą 
dalykų — bendrą likimų mūsų 
šeimų, mūsų draugų ir jų dabar
tinę kenčiu. Mes esame tikri, kad 
visi australai sutiks su tuo, kad 
negali būti taikos pasaulyje iki 
Jame bus (masinės žudynės, mari
nimas badu, pavergimas ir tautų 
trėmimai.

■ "Pagaliau, gal mes galime pa
sakyti dar vieną dalykų? Mes ne
siekiame sukelti neapykantą ir 
mes nenorime versti australus ne
apkęsti tų, kurie maltretavo ir 
tebemaltretuoja mūsų tautiečius. 
Bet kol mes džiaugiamės Austra
lijos laisve, mes niekada nepaliau
sime reikalavę atsižvelgti į buitį 
tų, kurie nekaltai kenčia. Mes, ku
rie praradome savo namus Ir šei
mas nuniokotoje Europoje, nesi
vadovaujame neapykanta, šitai 
dar kartų pakartojam. Mes neno
rime karo. Mes norime tik teisni- 
gumo".

Parengiamieji darbai
Iš SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMAMS ĮSIGYTI KOMITETO VEIKLOS

Naujasis Sydnėjaus L.N.Į. Ko- klubas, dėlto, kad 1) klubams tvar-1 
mitetas pradėjęs darbą patyrė, kad kyti įstatymuose yra bendri nuos- 
savo vardu, kaip lygiai ir A.L.B-’ tatai, ypač valdomųjų organų at- 
nės vardu, negali įsigyti nei skly- Į sakomybę nustatant, ir 2) mums 
po nei naftnų. O tai todėl, kad nei svarbu, kad klube gėrimų parda- 
ALB, nei Komitetas nėra įregis-' vinėjimas tvarkomas liberaliai, o 
truota pas Register General —' taj svarbus pajamų šaltinis na- 
spec. registracijos įstaigoje. To-' mams išlaikyti.
dėl buvo reikalinga sutvarkyti tel-' To klubo nariais galės tapti visi 
sinį klausimą, paruošiant įstatus' Heuvial, kurie įmokės bent vieną 
— statutą savo rūšies draugijai, pajų — vieno svaro sumoj. Vienas 
pavadinant, pav., “Sydnėjaus Lie- •
tuvių Klubo Namai”, ar panašiai, 
kaip nutars visuotinis pajininkų 
susirinkimas.

Tokį statutą Komitetas dabar ir 
ruošia. Prieš statuto projektą pra
dedant ruošti reikėjo išsiaiškinti 
su advokatu, kad parinkus mums 
priimtiniausią formą. Statuto pro- 

j jektą paruošus numatoma sukvies
ti B-nės apylinkių ir organizaci
jų atstovų, bei šiaip kompenten- 
tingų asmenų platesnį susirinki
mą, kuris šį statuto projektą per- 
pžiūrės ir padarys papildymų bei 
pataisų, kad jis atitiktų kiek ga
lint daugiau mūsų reikalams. Ta
da to statuto projektas bus Išver
stas į anglų kalbą ir atiduotas ad
vokatui peržiūrėti, kad būtų sude
rintas su įstatymais ir nebūtų 
kliūčių užregistruoti. Advokatui 
peržiūrėjus ir padarius reikalin
gus pataisymus, Komitetas, jeigu 
bus reikalinga, dar kartą sukvies 
platesnį pasitarimą ir po to sta
tuto projektas bus patiektas visuo
tinam pajininkų susirinkimui tvir
tinti. Tikimasi, kad visuotinis pa
jininkų susirinkimas taip nuodug
niai persvarstytą statuto projektą 
priims. Tada Komitetas galės sta
tutą užregistruoti pas Register 
General ir klubas taps juridiniu 
asmeniu.

Statuto sukūrimas, žinoma, kal
nuos ir kiek pinigo, nes reikės mo
kėti advokatui, vertėjui į anglų 
kalbą ir registracijos mokestį.

Šia proga pateiksiu keletą svar
stytinų minčių naujai kuriamam 
statuto projektui.

"Sydnėjaus lietuvių namai” pa-

pajus duos teisę vienam balsui. 
Kas turės daugiau pajų, tai turės 
atitinkamai Ir daugiau balsų. Ta
čiau, kad klubas neatsidurtų 
vieno ar kelių asmenų kontrolėje, 
reikia apriboti kiek maksimaliai 
vienas asmuo gali turėti balsų. 
Pajų skaičių apriboti nereikia. 
Pajų kiekvienas asmuo gali turėti 
kiek nori, kad ir tūkstantį ar dau
giau svarų, bet balsų skaičius, tai 
nustatys statutas, reikia apribo
ti.

Mūsų klubo augščiausias valdo
mas, organas būtų visuotinis paji- 

*ninkų susirinkimas, kuris klubui 
tvarkyti ir prižiūrėti išrinks klu
bo tarybą, 
Visuotinis 
išrenka ir 
komisiją.

Klubo taryba, nebūtinai Iš sa
vo tarpo, išrenka patikėtinius — 
įgaliotinius (trustee), kurie suda
ro valdybą, pav., iš trijų asmenų, 
šie patikėtiniai ir tvarko bei val
do klubą tarybos priežiūroje.

Kokiems reikalams bendrai tar- 
; naus to klubo patalpos? Aišku, 

mūsų visų reikalams, ypač kultū
riniams ir švietimo, čia turės iš
sitekti savaitgalio mokykla, spor
to, meno ir panašūs rateliai.

Atlyginimą už naudojimąsi klu
bo patalpomis nustato taryba. Ta- 

■ čiau, kai kuriais atvėjais, patal- 
I pos turės būti duodimos ir nemo- 
' karnai, pav., savaitgalio mokyklai, 
i švietimo kursams, bibliotekai, skai-

pav., iš 15-20 asmenų, 
susirinkimas taip pat 
revizijos — kontrolės

tykiai, “Mūsų Pastogės” adminis
tracijai bei redakcijai. O kaip su 
pelnu, jeigu jo bus? Reikia manyti, 
kad pelnas, nors ir nedidelis, bus. 
Manau, kad statute turės būti pel-

vadinime turi būti žodis "club” —| no paskirstymas paliktas klubo
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Birželio trėmimų minėjimą 
Canberroj organizavo Jungtinis 
Pavergtų Europos Tautų Komite
tas. I šį minėjimą svečiu kalbė
toju buvo pakviestas darbiečių ats. 
tovas Federaliniame Parlamente 
Mr. Alan Fraser. Tačiau jis ne 
tik minėjime nesutiko kalbėti, bet 
birželio 6 d. per radiją pasakė 
kalbą, kurioje apkaltino už kir- 
šinlmą tautų tokius minėjimus 
ruošiant.

Jungtinio Pavergtų Tautų Ko
miteto narys , P.L.B. Canberros' 
Apyl. valdybos pirmininkas Anta
nas čeičys minėjimo išvakarėse,1 
birželio 18 d., per Canberros ra-' 
dljo st. 2CA davė Mr. Alan Fra- 
serlui Jatn suprantama kalba aiš
kų ir griežtą atsakymą. (A. čei- 
čio kalba per radiją atskirai).

Kad ir po šitokio “kivirčo” bir
želio trėmimų minėjimas Canber
roj, praėjo gana įspūdingai. Bir
želio 19 d. radijo st. 2CA translia
vo visų tautų po vieną giesmę 
su progos paaiškinimais. Lietuvių 
buvo giedota Kauno Įgulos Bažny
čios choro “Dieve saugok mūsų 
Tėvynę”. Birželio 20 d. 2 vai. prie

NEWCASTLE
— Pereitais metais įsisteigęs 

Baltų Komitetas dabar persiorga
nizavo į Newcastlės Naujųjų Aus
tralų Draugiją, į kurią šalia pa- 
baltiečių įeina lenkai ir ukrainie
čiai. Šiems metams Draugijos val
dybą sudaro J. Viskauskas — 
pirm., ukrainietis Selenko — vi- 
cepirm., latvis Miller — sekreto
rius, estas Veiman — iždininkas, 
lenkas Pascynski — valdybos na
rys.

— Minėjimą organizavo Nau
jųjų Australų Draugija. Į New- 
castles City Hali birželio 13 d. 
buvo susirinkę apie 700 lietuvių, 
latvių, estų, ukrainiečių , lenkų ir 
australų. Svečių tarpe buvo par
lamento nariai Watkins, Slmson ir 
Newcastles burmistras Purdue, 
kuris minėjimo dalyviams tarė 
sveikinimo žodį.

Minėjimą atidarė ir angliškai 
įžanginę kalbą skaitė J. Viskaus
kas. (Viskausko kalbą labai pa. 
lankiai komentavo, cituojant ilgas 
ištraukas, “Newcastle Morning 
Herald and Miners’ Advokate’, 
šitas laikraštis palankiai atsilie
pė ir apie patį minėjimą, atkreipęs 
dėmesį į lietuvių grupės vaidini
mą.

Po atidaromosios kalbos paskai. 
tas skaitė visų penkių tautų ats
tovai gimtosiomis kalbomis. Lie
tuvių vardu kalbėjo Vyt. Liūgą. 
Po kiekvienos kalbos buvo trum
pa, tai dienai pritaikinta, atskirų 
tautų meninė programa.

Lietuvių programoj Juozo Juš
kevičiaus režisuotas gyvasis pavei
kslas (kurį angliškai aiškino Vyg. 
Liūgą), padarė itin gilaus įspūd
žio tremtiniams ir australams. 
Paveikslas vaizdavo, kaip bolše
vikai lietuvius 1941 metais žudė 
ir trėmė Sibiran. Vaidino J. Ne
krošienė, V. Jazbutis G. Ir P. 
Juškevičiai. Dana Skuodaitė dek
lamavo “Mūsų tūkstančiai" ir Z.

Levickaitė “Marija”. Abi dekla- 
matores akordeonu palydėjo V. 
Nekrošius.

Tą patį vakarą Newcastlės ra
dijo st. KO perdavė J. Viskausko 
paskaitą apie Birželio trėmimus, 
Danos Skuodaltės deklamaciją 
“Mūsų tūkstančiai” (pritariant 
Nekrošiui akordeonu) Ir lietuviš
kų, latviškų, estiškų, lenkiškų bei 
ukrainletiškų dainų Ir muzikos 
plokštelių koncertą.

— N.S.W. Parlamento narys 
Simson atsiuntė J. Vlskauskui, 
kaip Newcastlės Naujųjų Austra
lų Draugijos pirmininkui laišką, 
kuriame dėkoja už gražiai Ir kul
tūringai pravestą minėjimą ir siū. 
lo savo visokeriopą pagalbą nau
jiesiems australams Jų ateities 
veikloje.

M.š.

Iš MŪSŲ VEIKSNIŲ VEIKLOS
— VLIKo ir VT pirmininkai 

turėjo pasitarimus su Amerikos 
L.B. LOKo pirmininku prel. J. 
Balkūnu. Užplanuotas LOKo šuva, 
šlavimas New Yorke.

— VLIKo, VT ir MLT pirmi
ninkai (Krupavičius, 'Valkauskas 
ir Simonaitis), lydimi V. Sldzi. 
kausko, aplankė Free Europe pre
zidento pav. Lang ir padėkojo už 
Free Europe teikiamą Lietuvos 
laisvinimui paramą; tarėsi, kaip 
būtų galima dar suintensyvinti 
veiklą, o svarbiausia aiškinosi ga
limybes turėti Pabaltijo valsty
bėms savo radijo skyrius prie 
Free Europe.

— Free Eurpoe prezidento kvie
timu URT valdytojas dr. P. Kar. 
veltui įteikė politinę deklaracijų ir 
asmeniškų, kaip Baltų Tarybos 
gen. sekretoriui, laiškų, pareikš
damas, kad Pabaltijo valstybėms 
bus teikiama visokia parama jų 
kovoje dėl išsilaisvinimo.

(PER VILNIAUS RADIJĄ) chozininkams, kad jie patys trobe- 
Po karo bolševikai tuoj puolė) j ^Planuotas vietas.

ūkininkus. Atėmė Iš jų žemes, su
jungė jas į kolchozus. Lygiagre
čiai su ūkininkų žemių sukolekty
vinimu buvo varomas ir vienkie
mių trobesių kolchozinimas. Tro
besiai buvo ardomi ir vežami i 
užplanuotų kolchozo centrų, vadi
namųjų “gyvenvietę”, visai nesl- 
klausiant jų savininkų. Tačiau, ne
paisant bolševikų agitacijos Ir 
žiaurių pastangų, toks prievarta 
vykdomas vienkiemių kėlimas ne
sisekė. Kaip dabar aiškėja iš vyr. 
statybos kolchozuose valdybos vir
šininko Variakojo pranešimo per 
Vilniaus radijų, tik daugiau kaip 
2000 kolchozinlnkų trobesių buvo 
perkelti į tokius rusiško tipo cen
trus. Dabai- esu, kaip oficialiai 
skelbiama, apie 7.000 naujų pa
reiškimų trobesiams kelti. Atrodo, 
kad ligi šiol daugumas ūkininkų 
dar tebegyvena senuose vienkiemių 
trobesiuose.

Nors jie ir gyveno ten, bet jų 
gyvenimas buvo suvaržytas, nes 
trobesius, kaip ir žemę, valdė vi
sokie kolchozo viršininkai, nusta
tydami, kas, kur, kokioje troboje 
Ir kiek žmonių turi gyventi. Ta
čiau bent iš paviršiaus pažiūrėti 
atrodo, jog Lietuvos kolchozininkai 
dar vis tebeturi šiokį tokį sava
rankiškų gyvenimų , o Lietuvos 
kolchozai labai skiriasi nuo “pla
čiosios tėvynės” klochozų. šitas 
dalykas bolševikams kaip' tik Ir 
nepatinka. Todėl jie dabar užsimo
jo paspartinti vienkiemių ardy
mų. Tas ardymas šiemet pradėtas 
plačia agitacija. Norima įkalti kol-

j Keliantiems trobesius žadamos pa
skolos ir kitokios lengvatos.

Tačiau kų gi visi tie pažadai Iš 
tikro reiškia? Imkim kad ir pas
kolų — jei ją kolchozlnlnkas ir 
gaus, tai tokia paskola po trejų 
metų jam bus kaip pjautuvas po 
kaklu, nes kasmet reikės surasti 
daugiau kaip 1.000 rb. paskolos ir 
procentų grąžinimui. Dabartinė
mis sąlygomis, kai kolchozininkas 
vidutiniškai už darbadienį gauna 
po 2 kg. grūdų ir darbadienių tu
ri apie 300 per metus, nėra jokios 
vilties Jam svajoti apie 1.000 rb. 
Dėl trobesių kėlimo: net ir naujo 
trobesio kėlimas yra susietas eu 
nemažomis išlaidomis. Tol. kol tro
besys stovi vietoje, atrodo, kad 
jam nieko netrūksta, bet bekeliant 
apgenda. Gedimai reikalingi at
naujinti, vadinasi, reiks medžiagos 
Ir pinigų.

"NACIONALINĖ MOZAIKA”.

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

Rusindami Lietuvą ir kt. oku
puotus kraštus, Sovietai laikosi 
naujosios politikos, pavadintos 
"nacionalinės mozaikos” vardu. 
Tuo būdu okupuotame krašte sten
giamasi ne tik laikyti kariuomenę 
ir MVD tinklą, bet ir suskaldyti 
etnografinę lietuvių masę. Ir tos 
linijos, nustatytos pagal Malenko- 
vo ir raud. armijos susitarimų, 
griežtai laikomasi. Kiekviena pro
ga rūpinamasi vienu ar kitu pre
tekstu kuo daugiausia lietuvių pa
siųsti į Sibirą, kur kuriama nau
ja Rusija su 80 mil. gyventojų. 
Tiesa, Lietuvoj gyventojų nemažė. 
Ja, nes vietoj išsiunčiamųjų atvy
ksta nauji — iš “plačiosios tėvy. 
nės”. Tačiau iš tikro šios rūšies 
naujoji “mozaika” lietuvybę smar
kiai silpnina. Krašte komunisti- 
nimas vyksta net per 75 valkų 
lopšelius, 170 vaikų darželių, 96 
valkų bibliotekas etc. O žurnale

tarybos kompetencijai. >
Rodos, paliečiau įdomesnius 

klausimus. Žinoma, iškils dar dau
giau esminių ir antraeilių klausi
mų, bet apie tai parašysiu kitą 
kartą.

Galėjo kam kristi į akis, kad 
klubo valdyme — tvarkyme daug 
svarbių klausimų pavedama klubo 
tarybai, o ne visuotiniam susirin
kimui. O tai todėl, kad klubo tary
bai iš 15-20 asmenų lengviau su
sirinkti, o, be to, visuotinlojo su
sirinkimo Išrinktoji klubo taryba 

atstovaus daugumos pajininkų nuo
monę. Tuo būdu, pavedant Ir svar- 
blųklausimų sprendimą klubo ta
rybai ,siekiama sklandesnio ir 
greitesnio reikalų tvarkymo.

Kita svarbi sritis, tai piniginiai 
reikalai. Naujasis Komitetas pra
dėjęs darbą rado apie £ 2000 pasi
žadėjimų — akcijų. Grynais pini
gais yra tik kelios dešimtys sva
rų. Su tiek pinigų namų nepasta
tysi. Todėl Komitetas nutarė to
liau intensyviai platinti pasižadė
jimus akcijoms pirkti ir pradėti 
dalims rinkti pinigus Iš pasižadė
jimus pasirašiusių asmenų.

Nuo to, kokią sumą sugebėsi
me surinkti, priklausys namų dy
dis 'ir pobūdis. Mano nujomone, 
reikėtų surinkti grynais £ 4000 ir 
dar pasižadėjimų bent £ 4000, ku
riuos namų statybos eigoje pasira
šiusieji įmokėtų. Viso reiktų bent 
£ 8000. Komitetas Išsiuntinėjo ak
cijas pirkti pasižadėjimų blankus 
ALB apylinkėms, organizacijoms 
bei paskiriems asmenims, prašy
damas Juos Išplatinti. Pradėtas ir 
pinigų rinkimas. Pinigai pradėjo 
plaukti. Po keletos mėnesių pa
aiškės apčiuopiamesni rezultatai. 
Ligi tam laikui, tikiuosi, turėsi
me Ir paruoštą klubo statutą.

Statutą susirinkimui patvirtinus 
ir klubo padėtį legalizavus, bus 
einama prie konkrečių statybos 
darbų .

Svarbu, kad tautiečiai nedelstų 
įmokėti bent dalį savo pasižadėji
mų, nes be pinigų joks komitetas 
namų nepastatys.

v.s.
ir laikraščiai pristatomi daugiau 
kaip 200.000 jaunųjų skaitytojų. 
Dar didesnis komunistlnimas ir 
rusinimas vykdomas per 12 augš- 
tųjų mokyklų, kuriose skelbiama 
yra 18.000 klausytojų, per 1.450 
kultūros ministerijos žinyboje vei
kiančių bibliotekų, 3.280 klubų ir 
skaityklų, 41 kultūros ir poilsio 
parkų, 32 muziejus. Kitame penk
mety skelbiama pereisiant “prie 
visuotinio vidurinio apmokymo”. 
Visos tos priemonės turi tik dar 
daugiau sustiprinti rusų vykdomų 
“nacionalinės mozaikos” politikų.

Saharoj gaminami 
paslaptingi ginklai

Kemsley žinių tarnyba iš Pa
ryžiaus praneša apie paslaptingus 
ginklus, gaminamus Saharos dy
kumoje.

čia dirbu žmonės esu daugumoj 
prancūzai technikai Ir tik labai- 
menkos žinios yra pasiekusios pa
saulį, kų tie vyrai tenais veikia. 
Bet yra rimto pagrindo tikėti, kad 
Jeigu kada nors Jų darbo rezulta
tai bus atidengti, tai Prancūzijos 
sąjungininkai ir priešai bus labai 
nustebinti.

Didžiulė erdvė aplink šitų “dar
bovietę” yra ištuštinta. Net kla
jokliai arabai negali priartėti. Jo
kių nuotraukų iš šios) vietovės ne
pamatysite net Prancūzijoj.

Apie šituos darbus neišgirsite 
net pakuždomis kalbant — tad, pa. 
lyginkit Amerikos propogandos 
stilių apie atomines arba vandeni
lio bombas, arba britų “slaptas" 
kalbas visuose laikraščiuose apie 
savo išradimus.

Saharos inžinieriai tiek teprane- 
ša, kad jų darbas koncentruojasi 
ant mažų aviacijos ginklų, kurių 
revoliucinius planus Jie turi savo 
rankose.

Apie 150 mylių nuo Adelaidės 
esantis miestelis Appila išgyveno 
smarkų žemės drebėjimą. Mieste
lyje yra 50 namų ir visi buvo že
mės drebėjimo sukrėsti. Nuostolių 
žiūrės ir padarys papildomų bei 
§l0je vietoje žemės drebėjimai 

jaučiami keletą kartų per ’metus, 
bet pastarasis buvęs pats smar
kiausias miestelio istorijoje.

2
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KANADA IŠ ANAPUS...

N. ZELANDIJA
Šiemet, kaip ir pernai, birželio 

trėmimų minėjimą Naujojoj Ze
landijoj, Aucklando mieste suruo
šė Baltų klubas. Minėjimas įvyko 
birželio 13 d. Y.W.C.A. salėje.

Atidarytam žodį tarė Baltų klu
bo pirm. A. Brunners. P. Šimkus 
savo paskaitoje priminė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos istoriją, pla

čiau paliesdamas nepriklausomybės 
laikotarpi, sovietų okupacijos žiau
rumus, birželio mėn. trėmimus ir 
šių dienų gyvenimą tose valsty
bėse.

Vietos estų choras padainavo 
estų liaudies dainų, solo padainavo 
latvė H. Grave ir P. R. Raudon 
paskaitė angliškai estų aut. kūry
bos. A. Brunners perskaitė min. 
pirm. S. Holland, kitų ministerių, 
opozicijos lyderio W. Nash laiš
kus, kuriuose jie reiškė apgailes
tavimą dėl tarnybinių pareigų ne
galėję dalyvauti minėjime.

Iš svečių kalbėjo Latvijos gar
bės konsulas J.F. Mackley, N. 
Zelandijos Raudonojo Kryžiaus 
Aucklando sk. pirm. Dr. K. Mac- 
Cormtck, Y.W.C.A. gen. sekreto
rė Miss. Aschton. Be pabaltiečių 
minėjime dalyvavo būrelis zelan- 
dlenčių. Minėjimas baigtas Lietu
vos, Latvijos ir Estijos himnais.

Kitą dieną minėjimas buvo ap
rašytas Aucklando dienraštyje 
“The New Zealand Herald”.

Birželio trėmimų proga Baltų 
klubas išleido brošiūrų, aprašan
čių sovietų akupacijos žiaurumus 
ir daromas skriaudas Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. Brošiūros iš
siuntinėtos N. Zelandijos vyriau
sybės nariams, dipl. korpuso na
riams, žinių agentūroms, organiza
cijoms, bibliotekoms ir žymesniems 
zelandiečlams.

reiškėsi Lietuvos skautams atsto
vavę V. Čepas, A. Banevičius ir 
J. Ulėnas. Per rinkimus į sekre
toriatą V. Čepas gavo daugiausia 
balsų. Suvažiavimas priėmė sąjun
gos konstituciją ir nutarė išleisti 
informacinį laikraštį "Semper Vi
gilant”. Vyr. llteuvių skautininke 
Išrinkta O. Zailskienė, garbės gy
nėja Dr. J. Aglinskienė.

Lituanistikos Institutas renka 
naują savo pirmininką. Iki šiol 
laikinai 
Jonikas, 
yra K. 
kaitė — 
J. Balsys, M. Biržiška, 
Biržiška, L. Dambriūnas, Z. Ivin
skis, J. Jakštas, P. Jonikas, V. 
Krėvė — Mickevičius, A. Kučas, 
V. Maciūnas, K. Pakštas, A. Fla
teris, J. Puzinas, A. Salys, A. 
Senas, Pr. Skardžius, S. Sužiedė
lis, ,A- Šapoka, V. Trumpa, A. 
Vaičiulaitis, A. Vasiliauskas, V. 
Viliamas.

J Liet. Studentų Sąjungos cent
ro valdybą dauguma balsų išrink
ti V. Vygantas, K. Kudžma, V. 
Germanas, A. Sužiedėlis, R. Rau- 
chaitė, A. Barzdukas ir A. Ke- 
žells; rev. komisiją — V. Gylys, 
E. Vitkus ir B. Mačiuika; garbės 
teismą — R. Mieželis, V. Žvirzdys 
ir V. Kavolis. Iš 572 studentų 
balsavime dalyvavo 402.

tas pareigas ėjo Dr. J. 
Instituto tikrieji nariai 

Aiminauskas, M. Alsei- 
Gimbutienė, K. Avižonis, 

Vacį.

Prieš Vilniaus savinimąsi. Kai 
Kanados lenkai viešai paskelbė 
Vilnių esant jų miestą ir jo var
du pavadino vieną ats. karo lakū
nų dalinį, Kanados lietuviai dėl 
to pakėlė didelį triukšmą. Kana
dos LB Politinis Komitetas pa
siuntė griežtą raštą Kanados kraš
to apsaugos minlsterlul, kurio ži
nioj yra ats. karo lakūnų organi
zacija, mūsų veiksniams ir Lenkų 
Amerikiečių Kongresui. Proteste 
nurodoma, kokias teises į Vilnių 
turi lietuviai ir kaip tuo reikalu 
yra pvz. pasisakę tokie žymūs pa
saulio vyrai, kaip Tautų Sąjungos 
pirm. Leon Bourgeois, W. Chur- 
chillls buv. Italijos ainbasad. 
Lenkijai Fr. Tomassini, buv. anglų 
min. pirm. Attlee Ir kt. Tuo rei
kalu žygjų padarė ir gen. kons. 
V. Gylys.

MAŽLIETUVIŲ VEIKĖJAI

VALSTYBĖS DEPARTAMENTE
Amerikiečių spauda palankiai 

įvertina MLT prezld. pirm. E. Si
monaičio vizitą Vašingtone. E. Si
monaitį, gen. kons. J. Budrį ir 
LLK narį M. Braką min. P. Ža- 
delkis š.m. gegužės 25 d. prista
tė Valst. Dep-tui. Juos pasitiko 
Pabaltijo reikalų vedėjas R. John
son Ir palydėjo pas H.C. Vedeler, 
R. Europos reikalų skyriaus vedė
ją, kuriam MLT pirmininkas iš
dėstė Maž. Lietuvos problemas ir 
jas įteikė raštu. Paskum Vedeler 
nuvedė pas R. Europos reikalų di- 
rekt. Walworth Barbour, kuris 
gyvai domėjosi įteiktuoju memo
randumu ir mažlletuvių proble
momis.

SPAUDOS TEMOMIS
Kominformo oficiozas “Comin- 

t'orm Journal” rašo: “Bulgarijos 
kultūrinis bendradarbiavimas su _ ,___ ... . ____

Soy. Sąjunga plečiasi kiekvienais ' (VI.6) pasikalbėjimus spaudos te- 
metais. Viena iš šitolūo bondradar- momis. Ne tam, kad ką išmintin- 
blavlmo formų yra pasikeitimas gesnlo pasakyčiau ar ką pridėčiaublavlmo formų yra 
studentais.”

Laike 1953—1954 
metų, kaip praneša 
spauda, Rusijoje studijavo 1.100 
Bulgarijos studentų, ir tuo pačiu 
metu tik 8 studentai iš Sov. 
jungos studijavo Bulgarijoje.

akademinių
komunistų

Są-

G.P.
D. BRITANIJA

Gimęs Joniškyje Laurynas Skin
kys, D. Britanijoje filmose žino
mas kaip Laurence Harvey, ligi 
šiol vaidino Jau 14 filmų ir netru
kus pasirodys britų — italų statu
moj fllmoj “Rojneo ir Julija”. 
Baigęs britų Karalinę Dramos Me
no Akademiją, dirbo Mancheste- 
rio teatre, kol buvo pastebėtas 
filmų agentų ir 1948 m. pasirodė 
savo pirmojoj fllmoj. Jo nuotrau
kas dažnai galima matyti britų 
žurnaluose arba televizijoje.

J.A.V.
Balfo veiklos dešimtmečiui pa

minėti seimas šaukiamas JAV-se 
Clevelando mieste š.m. lapkričio 
26-27 d.d.

Šiuo metu Balfo pirmininkas 
prof. J.B. Končius atlieka svar
bią misiją Europoje. Pabaltijo 
Moterų Taryba ryšium su, birželio 
išvežimų sukaktimi išsiuntinėjo 
anglų k. atsišaukimą į JAV mo
teris.

Lietuvos Miškininkų Sąjungos 
sukaktis. Esą išeivijoje Lietuvos 
miškininkai ryžtinga nuotaika Či
kagoje minėjo Sąjungos veiklos 
25-rių metų sukaktį. Ten buvo 
Išklausyta visų pasaulio kontinen
tų kolegų atsiųstų sveikinimų bei 
pranešimų, bet paslgęsta bet ku
rių žinių Iš miškininkų Lietuvoje. 
Miškininkai pareiškė ir toliau ko
vosią už savo brolių ir sesių lai
svę, savųjų girių atželdlnimą ir 
Lietuvos Išlaisvinimą. Sąjungos 
25-rių metų sukakties proga pa
vergtos Lietuvos girių saugoto
jams lietuviams pasiųsti širdingi 
sveikinimai Ir padrąsinimai radijo 
bangomis.

L.S. “Ramovės" skyrių atstovų 
suvažiavimas, įvykęs Čikagoje, pa 
gerbtas bonsulo Dr. P. Daudžvar- 
žio, ALT pirm. L. šimučio ir ki
tų, išklausęs pulk. A. Rėklaičio 
pranešimo apie tautinių dalinių 
organizavimo galimybes ir patvir
tinęs vykd. organų apyskaitas, 2 
metama į naujus vyr. valdybos or
ganus Išrinko ats. gen. P. Plecha
vičių, ats. gen. M. Rėklaitį, ats. 
pulk. K. Ališauską, ats. pulk. A. 
Rėklaitį Ir ats. Įeit. A. Eiliūną.

Lietuvos skautų brolija tremtyje 
deda visas pastangas Išgauti Tarp
tautinio Sakutų Biuro Londone pri
pažinimą. Drauge su kitų kraštų 
skautais yra sukurta "Skautų 
Egzilyje Sąjunga”, per kurios su
važiavimą Filadelfijoje sėkmingai

š.m. "Mūsų Pastogės Nr. 17, 
Jaunimo atstovas Al. Bu-kas pa
lietė Jaunimo nutautėjimo klausi
mą. Straipsnyje reiškiamas nepa
sitenkinimas lietuviškąja inteli
gentija, dėl jos nepakankamų pas
tangų šitą Jaunimą įtraukti į lie
tuvišką veiklą ir išlaikyti bei auk
lėti Itątuviškoje dvasioje. Str. au
torius nori įrodyti, kad mūsų Jau
nimo nesldįmėjimas lietuviškais 
reikalais, yra lietuvių iteligentų 
kaltė.

Kad dalis lietuviško Jaunimo ne
sidomi lietuviškais reikalais Ir 
greitai nutausa, tą karčią tikrovę 
mes visi žinome, bet dėlto pakal
tinti negausią dalį lietuvių, kovo
jančių dėl tautos interesų, atrodo, 
yra nelogiška ir neteisinga. Ar 
mes galime kaltinti Lietuvos par
tizanus užtai, kad jie neišvaduoja 
tėvynės iš okupanto replių? Jie ko
voja didvyriškai iki paskutinio vy
ro, lyg tas legendarinls kunigaikš
tis Margiris, bet daugiau jie nie
ko negali padaryti, nes jėgos ne
lygios. Labai gaila — stebuklų 
negali padaryti ir lietuviai inteli
gentai .

PARA TURI 24 VALANDAS
Kiekvienas žinome, kad para 

turi 24 valandas, šitas 24 valandas 
mes dirbame, valgome, ilsimės. Tai 
dalykai, be kurių negali Išsiversti 
ir tas, kuris fabrike atidirbęs 8 
valandas vėliau ramiai j lovą len
da (gaila, bet šitokių yra daugu
ma), kaip ir tas, kuris iš fabriko 
grįžęs dar laksto iš vieno miesto 
galo j kitą, platindamas lietuviš
ką spaudą, Tautos Fondo pasus, 
rinkdamas aukas, solidarumo mo
kestį. Dažnai toks turi dar ats
tovauti bendruomenę įvairiose kon
ferencijose, minėjimuose; parašyti 
saviems ir svetimųjų laikraščiams 
(apie Lietuvos reikalus, atitaisyti 
klaidingas informacijas apie mus, 
parūpinti reikalingos informaci
nės medžiagos apie Lietuvą ir kt.). 
Pavadinkime jį inteligentu, arba 
geru lietuviu, bet faktas yra tas, 
kad jis, būdamas taip pat iš kaulų 
ir mėsos, turėdamas tik tas 24 
valandas per parą, turi atlikti tiek 
darbų, kad laiko saviems reika
lams visiškai nebelieka. O šitas 
žmogus taip pat turi šeimą, turi 
savo asmeninių reikalų.

Kas yra visuomeninio darbo ve
žimą tempęs žino, kad ir menkiau
sias darbelis atima daug laiko ir 
energijos. Na, dar ir nervų. O juk 
šitie žmonės, visuomenininkais va
dinami, taip pat pavargsta ir rei
kalingi poilsio.

Visi šitie darbai pareikalauja ir 
išlaidų. O kadangi Apylinkių val
dybos, kaip lygiai ir visos organi
zacijos, yra "blednos”, tad sten
giamasi viską atlikti taip, kad kuo 
mažiausiai pinigų išleidus. Todėl 
labai dažnai tenka pridėti iš savo'

Noriu Ir aš įsiterpti j “M.P.1

nors siauresnių interesų
prie dėstytų minčių. Veikiau dėl 
to, kad “M.P.” bendradarbio esu 
ten 
jas,

O 
mai 
tojui prenumeruotis laikraštį ar 
laiku už jį atsiskaityti. Skaity
tojas "Mūsų Pastogę” laiko savu 
laikraščiu. Ir Jis dairosi jame pla
tesnių informacijų iš savo, iš vie
tos bendruomeninio gyvenimo. Jam 
įdomu žinoti, kaip vyksta organi
zacinis darbas, kokie laimėjimai 
skaidrina jo ir kitų dienas, kokie 
vargai temdo jo Ir kitų kelius, at
seit, kaip vyksta visiems bendrų 
siekimų įgyvendinimas, atskirų or
ganizacijų gyvenimas, jų bendra
vimas Ir kita. Negi bendruome
ninis gyvenimas ribojasi kokio mi
nėjimo surengimu ir to atžymė- 
jimu laikraštyje?

Skaitytojas vietoje mato — ir 
jaučia, kad ir kitur nėra geriau, 
— Jog ne visa vyksta taip kaip 
turėtų būti. Atrodo, kad daugelį 
bėdų galima būtų sumažinti, o gal 
kitų ir Išvengti, Jeigu Jos būtų 
aptartos, gerai išsiaiškintos, kad 
vėliau, gal kiek ir apsibarus, stot

pat prašomas, kaip skaityto- 
pasakyti ką galvoju.
mintys štai kokios. Reikalavi- 
statytinl ne vien tik skaity

skaitytojui taip pat įdo- 
pasilaiko žemaitis"'Bris-

Ūkininkauti komunistinėje 
koslovakljoje, atrodo, nėra lengva. 
Šitai galima spręsti Iš skelbimo, i 
pasirodžiusio laikraštyje "Svobod- 
ne Slovo”. Ten rašoma: "Aš ati
duosiu savo 30 hektarų ūkį, esan
tį Ceskoj TrebovoJ, visiškai vel
tui. Gyvuliai ir, ūkio padargai pa
liekami. Rašyti: Box Nr. 369G7, 
Ceska Trebova”.

*
Vilniaus apygardoje gyvenąs J. 

rašo laišką bičiuliui Australijoje: 
“Iš kariuomenės grįžau ir pradė
jau ūkininkauti. Žinai, žemė ne
kokia. 26 ha .man per daug. Pusę 
sutiko priimti Vykd. Komitetas. 
Dabar lengviau. Gyventi galima. 
O kaip jūs ten vargstate. Girdė
jau kaip juodi jaučiai dirbat ant 
saulės pakepti. Mes žinom, kad 
Jums ten negerai Ir labai sunkiai 
gyvenate, bet varkite ir toliau. Tai 
ir baigsiu rašyti, matai, reikia į; darban drauge, šitokiu štai atvė- 
girią važiuoti. Teisybė, Petro su 
žmona ir valkais senai nemačiau. 
Jie išvyko toliau gyventi ir neža
da greit sugrįžti”.

če-

Ju redakcijos prievolė būtų pa
reikšti Ir savo įtaką, formuojant 
viešąją nuomonę. Bene svarbiau
sia spaudos paskirtis yra ne tiek

TĖVAI IR VAIKAI
klšenės. Mūsų žmonės pritaria vi-. kė mašinos. Lietuvoje lietuviai ne- 
slems geriems sumanymams, bet sldomėjo prekyba Ir verslais, to
kai reikia talkos — talkininkai dėl reikia nors čia atsigriebti...
išsivaikšto dar darbo nepradėjus. 
Esti dar Ir taip, kad dirbantiems 
visuomeninį darbą prikišamas ne
sąžiningumas, mėginama sukurti 
inkriminuojančią atmosferą, arba 
apšaukiami karjtristals. Tai są
lygos, kokiose dirba visuomeninį 
darbą saujelė lietuvių.

Šitiems žmonėms, be kasdieninio 
fabrikinio ir visuomeninio darbo, 
dar reikia skaityti knygas, lankyti 
koncertus, teatrus, meno galerijas, 
muziejus ir bibliotekas, nes Jiems 
reikia praturtinti žinių bagažą Ir 
būti reikalų kurse. O tai Irgi ati
ma laiko.

Gal todėl šitie žmonės kartais 
ir nepajėgia ilgiau sustoti ties 
jaunimu, nes neturi laiko. Visiškai 
suprantama, kad ta dalelė lietuvių 
negali atlikti viso darbo vien dėlto, 
kad tas darbas yra perdidelis. Kaip 
žmogus negali pakelti naštos, ku
ri yra jo jėgoms nepakeliama. 
Todėl manau, kad lietuvis inteli
gentas čia negalima kaltinti.

KOKIE TĖVAI, TOKIE IR 
VAIKAI

Daugiausia kalti yra šito jauni
mo tėvai. Gal kam atrodys tai la
bai drąsus tvirtinimas, bet, dėja, 
taip yra.

Kodėl sakau, kad dėl valkų tau
tinio auklėjimo ir jų įstatymo į 
lietuviško gyvenimo vėžes, yra at
sakingi tėvai?

Man atrodo, kad valką pagim
dyti nėra pats didžiausias nuopel
nas, nes ir laukiniai gyvuliai gimdo 
valkus Ir saugo juos tol, kol šie 
užauga. Tai gamtos dėsnis. Bet 
žmogus privalo rūpintis ne tik 
savo vaikų fiziniu stiprėjimu ir 
kūno galių ugdymu. Dvasinė sri
tis — štai j kur turi koncentruoti 
dėmesį gimdytojai žmogų gyveni
mui ruošdami. Ir čia negalima pa
sikliauti kitais žmonėmis, kurie, 
kaip augščiau esame kalbėję, Ir 
be svetimų vaikų auklėjimo yra 
perkrauti darbu.

Kodėl daugis tėvų neįstengia sa
vo vaikus išauklėti lietuviškoje 
dvasioje? Priežasčių yra įvairių. 
Bene pagrindinė bus ta, kad tėvai 
labai mažai laiko skiria savo vaikų 
auklėjimui. Taip yra todėl, kad 
tėvai dirba visą savaitę ir neturi 
laiko bendrauti su savo valkais. 
O kodėl dirba, aiškinti netenka. 
Iš Lietuvos turtų niekas neatsi
vežė, todėl žmonės ir nori kuo sku
biausiai susikurti “normalų” gy
venimą. Atvykę pirmaiusiai norė
jome sočiai pavalgyti. Paskui — 
gerai apsirengti. Toliau suskato
me statytis, arba pirkome namus. 
Namo vieno neužtenka — reikia 
baldų, šadytuvo, radijo. Atstumai 

dideli, o batai brangūs, — prirei-

Kūnui viskas, — dvasiniams rei
kalams tenkinti tik nuotrupos be
palieka. Todėl ir pasidarėme, Al. 
Bu-sko žodžiais tariant, "palaida 
bala”. Tokioje aplinkoje ir nuotai
kose augę vaikai iš tėvų tautinės 
stiprybės nepaslsėmė. Apie Lietu
vą jiems su tėvais nebuvo kada 
pasišnekėti ir niekas gimtosios že
mės problemų jiems neaiškino. Jos 
grožio neapsakinėjo, jos žiauraus 
likimo neatidengė. Nebuvo kas ir 
lietuviško rašto pamoko, šitokiems 
dalykams nebuvo laiko: pradžioje 
buvo ilgas valandas ir sunkiai dir
bama dėl namo, paskui dėl maši
nos. Vėliau laiką pradėjo ryti to
mis mašinomis pasivažinėjimai ir 
darbai aplink namus — nuosava
me sodelyje. Šitų tėvų vaikai ma
to Ir supranta, kam jų tėvai pini
gus "kala”. Jie mato Ir kur tie 
pinigai yra išleidžiami. Natūraliai 
jie pasisavino supratimą, kad pi
nigas tetarnauja tik medžiaginiams 
reikalams tenkinti, nes niekas 
jiems nepasakė, kad su tuo pačiu 
pinigu galima padėti vargstan
čiam ar sergančiam tautiečiui Vo
kietijoje, kad galima nupirkti kny
gų, apsakančių žmogaus gyvenimo 
tikslą Ir tėvynės grožį, kad su tuo 
pinigu galima Ir reikia paremti 
Lietuvos laisvinimo kovą. O gal 
ir žinojo, bet pamiršo, nes tėveliai 
jiems to nepriminė, apie tai nieko 
nesakė.

Daugis tėvų susirūpinę tik med
žiaginiais reikalais pamiršo pa
kalbėti su vaikais apie žmogaus 
gyvenimo paskirtį. Nepaaiškino 
valkams, kad pasaulyje yra gėris, 
grožis, tiesa. Neparagino dėl 
idealų kovoti, jų seiktl. Tad 
dabar kaltinti? Sakoma: kokie 
vai tokie ir vaikai.

šių
tą

te

LAIKAS ATSIGRĮŽTI
Būtų gerai, jeigu dar dabar 

slgrįžtukne veidu į savo vaikus ir 
kenčiančią Lietuvą: papasakotu
me jaunajai kartai apie tėvynės 
vargus li< Jai padarytas skriaudas. 
Primintume jos garbingą praeitį. 
Nejaugi motinos ar tėvo pasako
jimas apie didvyriškas partizanų 
kovas neuždegtų meilės Lietuvai 
jaunųjų krūtinėse? Ar neatsisaky
tų vaikas komikų, o kartais sal
dumynų ar kino, Jeigu tėvai para
gintų tuos pinigus paaukoti Eu
ropoje esantiems lietuviukams? 
Tėvai užuot Iš įpratimo kritikavę 
lietuviškos veiklos pasireiškimus, 
paremtų juos, 
namuose būtų 
laikraščių, kad 
stoml Lietuvą
sienų kabotų Lietuvą primenąs pa
veikslas ir iš patefono plokštelių 
sklistų lietuviška daina. Tada ne- tingumo ar būtinai dėl jų "išsila-

at-

Pasirūpintų , kad 
lietuviškų knygų, 

dažniau būtų svar- 
liečlą reikalai, ant

su valkais ne
gimtąja kal- 

atsisakytl vie
kas nors turi

reiktų skųstis, kad 
galima susikalbėti 
ba. Žinoma, reiktų 
no kito svaro. Bet
nukentėti: asmeniniai patogumai 
ar lietuvybė.

Vargšė Lietuva ir mūsų broliai 
joje palikusieji yra negailestingai 
teriojami. Nejaugi mes būsime ak
li Ir kurti jų raudoms ir skun
dams? Ne! Mes dar nesame pra
radę žmoniškumo — tik buvome 
nusigręžę nuo savo gimdytojų že
mės, kurioje dar ir šiandien dali
jamasi paskutiniu duonos kąsniu, 
su mums daug žaizdų padariusios 
tautos žmonėmis — vokiečiais. O 
čia mes būdami daug geresnėse 
sąlygose, gailimės svaro savo vai
kų tautiniam auklėjimui Ir tautos 
labui. Lietuvių tauta visuomet ti
kėjo į Dievą, jei mes į Jį dar ti
kime — neužgauklme Jo — paau
kokime truputį savo kenčiančiai 
Tėvynei.

PASAULĖŽIŪRA AR 
NUSIGYVENIMAS?

Aš pats esu Jaunosios kartos 
žmogus, todėl su dideliu liūdesiu 
perskaičiau tas vietas Al. Bu-ko 
str., Iš kurių galima suprasti ne
džiuginančią lietuvių Jaunimo pa
dėtį Australijoje, štai keletas iš
karpų iš to str.: "Kartais rasime 
Juos šventoriuje berūkančius... 
Vyreli, po vakarykščios, rodos, kad 
galva nesava... Gerai vakar buvo 
išgerta... Minėjimų metu pasa
kojasi anekdotus”, šitie išsireiš
kimai parodo, kokia "pasaulėžiū
ra” vyrauja mūsų jaunimo tarpe. 
Iš kur gi tokia "pasaulėžiūra” 
pasiskolinta? Ogi iš vyresniųjų. 
Jeigu norite, daugis tiesiog iš na
mų “naujai pastatytų ir gražiai 
apstatytų”, nes vynas, alus ir nu
valkioti anekdotai yra neatskiria
mi visokių “party” palydovai.

Todėl dar kartoju, kad jaunimo 
tautinės sąmonės ugdyme pagrin
dinis uždavinys tenka tėvams, nes 
nieko nepadarys pašalinis žmogus 
per kelias valandas savaitėje, jeigu 
tėvai drauge gyvendami su vaikais, 
pažindami jų būdą ir papročius, 
turėdami autoritetą, nesistengia 
arba neįstengia nieko padaryti.

Australijos gyvenimo būdo ir 
papročių lietuviai nepakeis, bet 
savo šeimose galima palaikyti sa
vąjį gyvenimo būdą, papročius 
Ir tradicijas. Pagaliau, kaip kiek
vienoje šalyje, taip ir Australi
joje yra dalykų, iš kurių galima 
pasimokyti. Kodėl skolintis tik 
blogus pavyzdžius?

Al. Bu-kas rašo, kad mūsų jau
nimui nepatinka savuosius vadin
ti ponais. Tai parodo, kad tėvai 
savo vaikų tinkaanai neišauklėjo, 
arba, kad tie jaunuoliai yra gero
kai nusigyvenę. Ponu ar ponia 
vadinami asmenys ne dėl jų tur-

IR MANO DALYKĖLIS
užregistruoti faktus, kiek išgvil
denti kurio nors įvykio prasmę 
ir Jį įvertinti bendruomeniniu, o 
ne kurių 
šviesoje.

Antra, 
mu, kaip
banėje, kokių išvadų savo svars
tymuose priėjo rašto žmonės Syd- 
nėjuje, kaip melbourniškis žiūri į 
artimą rytojų ir ar kas iš tautie
čių tebėra gyvas Perthe ar Darvi
ne. šyptelsiu, žinoma, jei skaity
siu kronikos žinutę apie tai, kad 
tūlas tautietis tokius , o ne kito
kius nusipirko namus ir kodėl, bei 
ką jis padarė su savo sena mašina, 
įsigijęs paskutinįjį modelį.

Taigi, rimtai kalbant, tokios tai 
dviejų rūšių pastovios informaci
jos — apie bendruomeninio gyve
nimo reiškinius ir atskirų tautie
čių atžymėtiną veiklą — ir pasi
gendu. Tai yra vietos kronikos, 
atseit, Australijos bendruomenės 
dalykai: registravimas kaip reika
lai vietoje rūpinami, išgyvenami, 

kurie, tačiau, nežinomi ar nepakan
kamai pažįstami bendruomenės na
riui — “M.P.” skaitytojui .

Atrodo, nėra sunku mūsų spau
dai informuoti apie kitus, apie tai, 
kas dedasi svetur, nes tokių infor
macijų šaltinis —< kaip biuleteniai, 
spauda — lengvai prieinamas. 
Sunkesnis dalykas yra tinkamai 
suorganizuoti vietos informaciją 
Australijos mastu — nuolatinę, 
ne atsitiktinę — ir neleisti josios 
šaltiniui užakti. Tereikia apsišar
voti kiek didesne Ištverme. Tada 
gal ir skaitytojas savą laikraštį 
savu daugiau laikys, nei ligi šiol 
kad laikė

ALBINAS PAKOPA.

ADA KORSAKAITE — 
garsėjanti dailininkė 

moderniste
(Laiškas iš Los Angeles)

Ada Korsakaitė tik ką baigė 
meno studijas Los Angeles mieste. 
Ta proga drauge su Litą Rocha 
surengė savo kūrinių parodą, ku
rią gausi atlankė lietuviai ir ame
rikiečiai. Tai bus bene vienintelė 
lietuvaitė modernlBtė, kuri savo 
meniniais gabumais jau spėjo at
kreipti dėmesį daugelio meno ži
novų Amerikoje. Jos kūriniai pa
sižymi kraštutiniu modernizmu ir 
todėl eiliniam žiūrovui nedaug ką 
pasako. Tačiau meno žinovai ne
paprastai juos vertina.

Ada Korsakaitė Jau yra daly
vavusi nevienoje meno parodoje 
Amerikoje ir už originalius savo 
darbus laimėjusi penkiolika premi
jų. Ji vartoja įvairią medžiagą: 
aliejinius dažus, pieštuką, poliruo
tas plyteles (mozaiką), molį (ke
ramika), vįelufes, siūlus ir kt. 
Pati menininkė, kaip čia rašan
čiam prisipažino, dar nesanti ga
lutinai apsisprendusi, kokias mi
nėtų priemonių ateity naudosian
ti. Tačiau jai geriausiai patinkan
ti keramika. Iš šioje parodoje iš
statytų labai vertingi buvo šie: 
šventoji naktis, Lapkritis, Duo
nos padauginimas (nepaprastai 
įspūdinga-mozaika), Keturi tem
peramentai (Jau ankstesnėje pa
rodoje laimėjęs pirmą premiją ir 
parduotas muzikos plokštelių ben
drovei) ir k. Savo kūrinių origi
nalumu Ada Korsakaitė žymiai 
prašoka savo draugę Litą Rocha, 
kuri taip pat yra modernlstė ir 
Jau turi vardą. Ada savo kūri
niams ima temas daugeliu atvėju 
iš šv. Rašto. Jaunai menininkei 
linkėtina tobulinti savo talentą Ir 
užsispyrusiai siekti meno augšty- 
bių. J. Tin.

vinimo, bet grynai iš pagarbos 
vyriasnlam žmogui. Mandagus jau
nuolis ponu ar tamsta krepsis ne 
tik į valdininką, fabriko savinin
ką, universiteto profesorių, bet ir 
į kiemsargį, šlavėją ir visai nemo
kytą, bet vyresnio amžiaus asme
nį.

Baigdamas noriu pastebėti, kad 
nesu priešingas Al. Bu-ko parei
kštoms mintims ir sumanymams, 
kurių jis siūlo imtis mūsų jauni
mui sulaikyti nuo nutautėjimo. Tik 
abejoju ar tai padės, jeigu patys 
tėvai daugiau rūpinsis tvorų per- 
dažymals Ir vištidžlų statybomis, 
negu savo vaikų auklėjimu ir jų 
lietuviškos sąmonės ugdymu.

G. Procuta.
Auklandaa, N- Zelandija.
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HŪSU FČSTOGĖ
MELBOURNAS

Dėkoja Australijos lietuviams
Melbourne Soc. Globos Moterų 

Draugijos buvo surinkta ir per Vo
kietijos Krašto Valdybų pasiųsta 
Vokietijoje esantiems lietuviams 
seneliams ir ligoniams sušelpti. A. 
£ 289.0.11.

Šiomis dienomis Vokietijos Kraš. 
to Valdybos pirm. P. Zunde pri
siuntė Soc. Globos Moterų Drau
gijos Melbourne pirmininkei (p. 
E. šemetlenei) pakvitavimų gau
tiems pinigams (DM 2691,35, kas 
atitinka £ 289.0.11) ir padėkų. 
Laiške rašoma: “Krašto Valdybos 
vardu nuoširdžiai dėkoju už tokių 
netikėtai didelę Melbourno lietu
vių aukų Vokietijoje likusiems li
goniams bei seneliams sušelpti.

“Džiaugsis ne tik tie, kurie Jū
sų parama pasinaudos, ,su Jais 
džiaugsis drauge ir visi Vokieti
jos lietuviai, kurie Iš mūsų prane
šimų spaudoj apie tų Jūsų aukų 
patirs, nes tai jiems bus dar vie
nas įrodymas, kad Ir tolimoje 
Australijoje gyvenantieji lietuviai 
sielojasi jų vargais ir yra pasiry- 
įę padėti.”
SAMBŪRIO ŠVIESA MELBOUR

NO SKYRIUS PRANEŠA,
kad numatytoji birželio 26 d. A. 

Žilinsko paskaita ir diskusijos te
ma “Lietuviško Jaunimo padėtis 
Australijoje” negalėjo įvykti. A. 
Žilinskas skaitys ta pačia tema Ir 
preves diskusijas š.m. liepos mėn. 
31 d. Flinders Stoties pastate 
(salė Nrj 10) 7 vai. vak.

Savaitgalio mokyklų mokytojai, 
jaunimas ir visi kultūrininkai ma
loniai kviečiami dalyvauti šiose dis
kusijose.

Samb. šviesa Melbourno sk. 
valdyba.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Rezistencijos Buvusių 

Politinių Kalinių Australijos ko. 
tai tetas praneša nariams ir pri
jaučiantiems, kad š.m. liepos mėn. 
3 d. šeštadieni, 6 vai. vak., Mil- 
sons Point Ennis Rd., 12-14, įvyks
ta Lietuvių Rezistencijos Buvusių 
Politinių Kalinių Australijos Ko
miteto visuotinis informacinis

SUSIRINKIMAS
SU tokia delnotvarke: 1. Valdybos 
pranešimas. 3. Pranešimas dėl at
lyginimo nacių kalintiems ir per
sekiotiems. 3. Valdybos papildy
mas — rinkimai. 4. Bendrieji rei
kalai.

Po susirinkimo pobūvis su alu
čiu Ir . muzika. NariaAns dalyvauti 
būtina. Kviečiame ir svečius daly
vauti pabūvyje.

P. Sakalauskas, 
Komiteto Pirmininkas.

PARDUODAMAS NAUJAS ME
DINIS NAMAS CABRAMATTOJ, 
3 kambariai, veranda (r virtuvė. 
Sklypas 75 x 132 pėd. Fibrinis ga
ražas 31 x 12 dviejų kambarių, 
virtuvės ir prausyklos duoda per 
savaitę pajamų £ 2.10.0. Kaina £ 
2100. Depozitas £ 800. 2 minutės 
iki autobuso. Teirautis “Mūsų Pas
togės” Red.

Šių metų liepos mėnesį 31 dieną (šeštadienį) 6.30 v.v. 
“Maccabean Hali” 146 Darlinghurst Road, 

, Darlinghurst
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ TEATRO 

MĖGĖJŲ BŪRELIS 
RENGIA

SPEKTAKLĮ — VAKARĄ,
kurio pirmoje dalyje stato 

RŪKO 5 VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

SLIDUS PUSMILIJONIS
po spektaklio 

ŠOKIAI iki 1 vai. nakties. Gros “PINGVINAI” (vokiečių kapela)
BILIETŲ KAINOS: 12 šil. 10 šil. ir 8 šil.

Kadangi salėje vietų skaičius yra ribotas, ir vietos bus numeruo
tos, tai prašome bilietus įsigyti ankščiau, tuo užtikrinant sau gėrės, 
nę vietą.

Bilietus galima gauti 
p. J.A. Skirka 
p. El Slonskis 
pL M. Osinaitė
pL O. Motuzas 65 Beresford Ave., North Bankstown

ir sekmadieniais Camperdown prieš pamaldas pas P-lę M. Osinaltę.
Užsakant paštu, siusti p. E. Slonsklo adresu atitinkamos vertės 

“Postal Note”, pridedant 3} penų pašto ženklą.

pas šiuos asmenis:
98 Boyd Str., CabrajnattaL
Lot 19 Spencer Str., Sefton.

24 Pitt Str., Paramatta.

PATIKSLINIMAS
“Australijos Lietuvio” Nr. 12 

(149), Br. Zumeris laiške redak
cijai ir vėl prisiminė “Mūsų Pas
togę”.

Nekartosim jo išvedžiojimų apie 
korektūros klaidas Lietuvių Encik
lopedijoje, tik norim padaryti ma
žas korektūras jo teigimuose, lie
čiančiuose “Mūsų Pastogės” Re
dakcijų.

Br. Zumeris “Australijos Lie
tuvyje” rašo: “Savo laiku “Mūsų 
Pastogėje” buvau neteisingai pa
sikartojančiai užpultas dėl pasi
taikiusios L. Enciklopedijoje I-me 
tome korektūros klaidos. Kadangi 
mano pareiškimo jau kelintame 
“M.P.” numeryje nepastebiu, ma
loniai prašau “A.L.” redakcijos 
neatsisakyti patalpinti šį mano 
viešų pareiškimų”.

čia pat primena: "M.P.” Nr. 10 
(256) skyrelyje “Spaudos pusla
piuose kažkoks "Akuotas” paskel
bė, kad aš parašiau L.E. jog 
“M.P.” leidžia Katalikų Draugija. 
Už šitų “nusikalstamų” darbų 
“Akuotas” mane pasiuntė į “vel- 
niaraisčius”.

1. Br. Zumeris rašydamas, kad 
Jau kelintame “Mūsų Pastogės” 
numeryje nepastebi savo pareiški
mo, rašo netiesų, arba Jo atspaus
tame laiški* “A.L.” įsivėlė korek
tūros klaida. Br. Zumerio pareiš
kimas, kaip' ir jis pats tame laiš
ke prisipažįsta, buvo atspaustas 
“M.P.” Nr. 14 (260). Jokio kito 
pareiškimo, laiško ar kitokio raš
to “M.P.” redakcija iš Br. Zu
merio šiemet nėra gayusl. Anas 
pareiškimas ir buvo vienintelis Br. 
Zumerio šiais metais bendradar
biavimo pasireiškimas “M.P.”.

2. Br. Zumeris tariasi turįs 
"pagrindo tikėti, kad Akuotas yra 
patsai “M.P. redaktorius”, kadan
gi į Zumerio pareiškimų Akuotas 
tame pačiame numeryje davė ir 
atsakymų.
” Br. Zumeris yra buvęs šito lai
kraščio redaktorium ir vis dėlto 
nežino senos laikraštinės prakti
kos, lęad labai dažnai (jeigu tik 
sųlygos leidžia) nuolatiniam ben
dradarbiui redakcija duoda pasis
kaityti jį liečiantį raštų, nutartų 
spausdinti, kad tas bendradarbis 
paruoštų tuojaus ir atsakymų (Jei
gu jis to nori).

Na, bet šitai Br. Zumeris galė
jo užmiršti, o, pagaliau, galėjo ir 
nežinoti.

B r. Zumeris rašo, kad Akuotas 
Jį pasiuntė į velniaraisčius, išplū
do blūdu ir kitokiais epitetais iš
koneveikė .

Dėl šitų Br. Zumerio teigimų 
tegalima pasakyti tik tai, kad jis 
skelbia tai, ko nebuvo. Akuotas 
Br. Zumerį niekada nesiuntė į 
velniaraiščius — tekonstatavo tik 
faktų. Blūdu ar kitaip Zumerio 
nekoneveikė. Tai žino kiekvienas, 
kuris Br. Zumerio pasišnekėjimų 
su Akuotu “M.P.” yra skaitęs. 
Interpretacija, kurių jis skelbia 
šiuo reikalu “Australijos Lietu
vyje”, yra perdėm subjektyvi.

“M.P.” Redakcija.

JAU LAIKAS PRATĘSTI “MŪ
SŲ PASTOGĖS" PRENUMERA
TĄ II PUSMEČIUI, IR BŪTINA 
SUSIMOKĖTI PRENUMERATĄ 
UŽ I ŠIŲ METŲ PUSMETI 
TIEMS, KURIE TO DAR NĖRA 
IKI ŠIOL PADARĘ.

DĖL ATLYGINIMO NACIZMO 
AUKOMS

Jau buvo skelbta, kas turi tei
sę gauti už nacių padarytus nuos
tolius, bet Lietuvių ' Rezistencijos 
Buvusių Politinių kalinių Austra
lijos komitetas papildomai prašo 
pranešti, kad šiuo reikalu Komite
tas teikia visas informacijas ir 
prašo į jį kreiptis visus suintere
suotus asmenis. Atsakymui gauti 
prašo prisiųsti pašto ženklų.

Komitetas tariasi su Vokietijoj 
gyvenančiu advokatu ir tikimasi 
jis apsiims už 10% vesti bendrų 
bylų. Paskutinis terminas bylų Iš
kelti 1954 metų spalio 1 d.

Komiteto adresas: Mr. K. But
kus, 63 Macleay St., Fl. 8., Pott’s 
Point, N.S.W.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p. 1. Du- 

daitienei, sutikusiai laikinai pava
duoti p. I. Daudarienę Baltų Ko
miteto organizuoto trėmimų mi
nėjimo programoje.

BR. KIVERIS.
IR DVIG. M1ŠR. KVARTETAS.

LIETUVOS LAISVINIMUI ŠIUO 
METU LABIAUSIAI REIKALIN
GA TAVO AUKA — PALAIKY
MAS SPAUSDINTO LIETUVIŠ
KO' ŽODŽIO.

BRISBANE
Kad ir svetimon šaielėn išguit:' j 

išdidžiai plevėsavo mūsų trispal j 
vė šimtą tūkstantinės minios ak’-] 
vaizdoj, Bfisbanės lietuviams Die. 
vo Kūno šventės procesijoj žy-l 
giiiojant. Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šį kartų, lietuviai sa-; 
vo kuklumu bei tautiniais drabu
žiais tapo dėmesio centru ir žiū
rovo ir foto reporterio. Tų patvir
tino sekančios dienos vietinė spau
da bei eisenos vaizdai kinų kro
nikose.

Šiais metais lietuvių dalyvavi
mas minimoj šventėj yra ypatin
gai paminėtinas, kadangi uolusis 
lietuvių šiai procesijai organiza
torius, Brisbanės lietuvių kapelio
nas kun. tėv. V. Balčiūnas orga
nizavo lietuvius procesijai ir pats 
dalyvavo paskutinį kartų, nes at
siskiria su mūsų kolonija ir išva-1 
žiuoja į Ameriką. Ir taip jau 
įvairius nedateklius išgyvenant, su į 
kun.'V. Balčiūnu išvykimu, neten-! 
kame ir taip svarbaus lietuvybės 
šiame kontinente išlaikymui židi-| 
nio — lietuviškos parapijos. Jau
kioj “Villla Maria” koplyčioj, sau
lėtų ar lietingų sekmadienio ry
tų, kelis metus skambėjęs mums 
brangus “Pulkim ant kelių” nutils. ■ 
Rinksis lietuviai į rajoninių para- 
pijij bažnyčias, bet ten suras Į 
tik bažnyčių. Mums skirtoj para
pijinėj nevien savo kalba, giesmė
mis bei pagal savo papročius re
ligines apeigas atlikdavom, kartu 
čia buvo ir lietuvybe į mus spin
duliuojąs centrelis, — po pamaldų 
čia ir lietuviškos spaudos platin
tojas savąjį laikraštį dar vis ne- 
prisiruošiančiam užsisakyti tautie
čiui įbrukdavo, čia ir reikiamų 
žmogų susitikdavai, iš čia vykdavo 
chorai repeticijoms ir kt.

Kun. Balčiūnui išvykus Brisba
nės lietuvių kolonija, būdama ne
skaitlinga kito lietuvio kunigo ne
sitiki sulaukti.

K.š.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK. VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

♦X**V****************«***** •**«*'»**•***•*♦'••*  *■•* ** >**‘»* '•••♦**»**tM»* •»**•*•♦••*•*♦•*»**•**'♦**•**•**»* *** *♦*•**•♦• •••;•* ••• ■
GERESNĖ MAISTO PRODUKTU 

KRAUTUVĖ
7 GOOD STR., GRANVILLE, N.S.W. TELEF : YU3403

Europietlški delikatesai. Silkės. Rauginti agurkai. Visų rūšių 
europietiška duona. Importuotas ir vietinis sūris. Visų rūšių euro
pietiška mėsa ir Jos gaminiai. Viščiukai. Prancūziški garsvyčiai 
(mustard). Krienai. 

KALBAME VISOMIS KALBOMIS. 
-----  DRAUGIŠKAS PATARNAVIMAS -----  

, Z V»*» »*♦

EUROPIETIŠKO DYDŽIO PŪKINĖS KALDROS
(Dvigubai lovai 90” x 72” — vienai lovai 90” x 60”) 

Palyginkite išmieras su Jūsų lova !!!. 
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 suteiksime Jums visas informacijas vokiš

kai. Susitarus mūsų atstovas apsil ankys pas Jus (taip pat vakarais 
ir savaitgaliais) ir parodys Jums mūsų prekes, bet tai neįpareigos 
Jus būtinai pirkti.
PREKĖS DUODAMOS IR IŠSIMOKĖJIMUI PAGAL SUSITARIMĄ

| Europietis specialistas optikas ž
I PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA Ž

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

I O P T O t
A 430 Bourke St., MELBOURNE Telef. MU 4093. 4

**•

SPAUDOS BALIUS MELBOURNE SPAUDOS BALIUS
Š. m. lliepos 3 d., 8 vai. vak., Charles Foley cabareto patalpose, 15 Howey Plaice (City), buv. 
‘ La Ronde”, įvyks

MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS TRADICINIS

Įdomi programa. Veiks šiltų ir šaltų užkandžių ir gėrimų bufetas. 
Baliaus metu įvyksta Soc. Globos Moterų Draugijos ruošiama loterija.
Staliukus galima užsisakyti kiekvieną sekmadienį, bibliotekos patalpose, pas Apylinkės valdybos 
narius.

Pelnas skiriamas lietuviškai spaudai paremti.
. A.L. B. MELBOURNO APYLINKĖS

VALDYBA

KREPAI N I S
Sydnėjaus “Kovas” — Newcastle

Birželio 19 d. “Kovo” krepšinio 
ir stalo teniso komandos turėjo 

draugiškas rungtynes su Newcastle 
krepšinio ir stalo teniso rinktinė
mis. Ateityje “Kovo” vadovybė 
yra numačiusi sužaisti keletu run
gtynių su aplinkinių miestu rink
tinėmis. Apie tai bus; pranešta 
spaudoje ir Sydnėjaus lietuviai, 
ypatingai turintieji savas mašinas,! 
mielai bus priimti į tas iškylas, 
kurios‘leis jiems arčiau pažinti 
NSW miestus ir bendroje kelionė
je puikiai praleisti lalikų.

Nevvcastlėj “Kovo” krepšininkai, 
nežinodami australų pajėgumo, į 
aikštę išėjo su mažu nepasitikėji
mu. Bet tuoj pat “Kovo” puoli
mas, panaudojęs “centro kombina
cijų” daro pirmąjį metimą. Aus
tralai stengiasi atsigriebti, bet 
jiems nesiseka ir šuto su Kriau- 
cevičiuml gražūs praėjimai san
tykį didina. "Kovas”, pagrinde 
naudodamas greitį, 1 ketvirtį bai
gia 22:7 savo naudai. II ketvirty 
žaidimas yra kietesnis ir puslai- 
kio pabaigoje australai savo toli
mais metimais santykį švelnina 
40:37 “Kovo” naudai. I puslaikio 
vidury Newcastle rinktinės centro 
puolime žaidė lietuvis Žukas. Jis 
būdamas augšto ūgio ir gerai mė
tydamas, per ketvirtį padarė 8 
taškus, bet dėl susižeidlmo toliau 
negalėjo žaisti.

II puslaikyje “Kovo” puolikai 
šutas, Kriaucevičius, Bernotas ir 
Bačiulis, savo ypatingai gražiais 
mėtymais, padedami gyniko, toli
mųjų mėtymų “meistro” Kože- 
niausko, santykį didina ir rungty
nes baigia 81:67 savo naudai.

“Kovo” žaidėjai buvo patenkin
ti Newcastle australų švelniu žai
dimu, kas retai pasitaiko Sydnė- 
jaus australų tarpe ir ypatingai 
geru Newcastlės teisėju.

Žaidė ir “Kovui” taškus pelnė: 
šutas 22, Kriaucevičius 22, Kože- 
niauskas 19, Bernotas 10, Laukai
tis 6, Bačiulis 2.

'Kovas” — Balmain 40 : :42
"Kovo’’ pirmoji komanda visai 

nelauktai pralaimėjo prieš Balmain 
Policijos Klubų. Pralaimėjimo 
priežastis — australų teisėjų per- 
didelis vienašališkumas ir leidimas 
australams per daug žiauriai žais
ti, kas krepšinį padarė panašų į 
rugby.

Po antrojo rato š.m. žiemos 
turnyre “Kovas” užtikrintai įeis 
įpusiaubaigmę, kur burtų keliu su. 
sitiks 4 geriausios komandos ir 
nuspręs 1954 m. Sydnėjaus meis
terį. Tikėkimės, kad pusiau baig
minėse ir baigminėse rungtynėse 
teisėjai nebus vienašališki ir lai
mėtojas bus vertas tikrojo meiste
rio vardo.
“Kovas” II — Roxonians 20:13

Birželio 9 d. “Kovo” II komanda 
laimėjo vienas iš sunkiausių kovų 
prieš stiprius australus. “Kovo” 

II komanda pamažu pradeda įpras
ti į komandinį žaidimą ir Jau pas
tebima didelė pažanga. Jauniai, 
pradėję geriau mėtyti, turi daug 
vilčių savo klasėje laimėti pirmą
ją vietą.

“Kovo” II žaidė ir taškus pel
nė: Miniotas 6, Daukus 4, Stakaus- 
kas 4, šutas II 3, Sllteris 3, Ka
počius 0, Kovalskis 0.

A.L.
“Vytis” — ‘West Adelaide” 

33—46 (10—14)
Jau pradžioje rungtynių Jaunie

ji australai turi persvarą. Vytie- 
čiai bando išlyginti, bet australai

jįgUPOPTai...-
užbaigia puslaikį savo naudai. 
Antras pusiaikis visiškai užtikri
na laimėjimą australams. Nors ir 
nesėkmė lydėjo vytiečius, bet ma
tėsi, kad Jiems trūksta ir treni
ruočių. šiose rungtynėse žaidė ir 
taškus pelnė: S. Urnevičius 13, V. 
Gurskis 8, A. Kitas 4, S. Visoc
kis ir R. Petkūnas po 3, Pyra
gius 2.

FUTBOLAS

“Vytis” — Port Adelaide 4:0 (2:0)
Birželio 11 d. rungtynės tarp 

“Vyties” ir "Port Adelaide” buvo 
įdomios ir tuo, kad pirmose mi
nutėse, dėl kieto ‘Port Adelaidės” 
žaidimo, pradėjo mažėti žaidėjų 
skaičius aikštėje: tuoj negrįžtamai 
išėjo dešiniojo krašto abu “Port 
.Adelaidės” žaidėjai, o ir dar vienas 
II pusi. Nors “Vytis”, turėjo per
svarų žaidėjų skaičiumi, bet prie
šas dažnai grąsino mūsų vartams 
savo staigiais prasiveržimais ir 
tik dėka geros “Vyties” gynybos 
jie nepasiekė laimėjimo. “Port 
Adelaide” kovojo atkakliai Ir mū
siškius į pabaigą visai nuvargi
no... kai kurie tik vaikštinėjo 

aikštėje.
“Vyties” geriausiai sužaidė: Ki

tas, Martusevičius, Armonas, Ba- 
talli.

Įvarčiai: Kitas, Young, čiplys 
po 1 ir vieną įsimušė (L. Reid). 
Rezervas. “Vytis” — Pt. Adelaide” 

2:1
Mūsiškiai turėjo daug progų, 

bet neišnaudojo, todėl ir rezultatai 
nedideli. “Vyties” rezervas Stovi 
trečioj vietoj savo divizijoj. 
“Vytis” — "Beograd” 2:1 (1:1)

Birželio 14 d. “Vytis” antrą kar
tą susitiko su “Beograd”. Rungty
nės buvo žaidžiamos po 35 min. 
pusiaikis. I puslaikį “Vytis” žai
dė su dviem rezervo žaidėjais 
(Songaila ir Stonys) ir prieš vė
ją. Po dvidešimt minučių Kitas 
įmušė pirmą įvartį, bet po kelių 
minučių priešas santykį išlygino. 
II puslaiky mūsiškiai turėjo aiš
kią persvarą bet tik 15 minučių 
prieš pabaigą Kitu! pasisekė gar- 
žiu šūviu įmušti lemiamą įvartį.

Pirmosios trys komandos eina 
tokia eile: "Juventus”, “Budapest”, 
“Vytis”.
Vytis” — "Pt. Thistle” 5:1 (3:0)

Birželio 18 d. “Vytis” susitiko 
su gana pajėgiu priešu, bet gra
žus vytiečių žaidimas užtikrino 
pergalę.

Įvarčiai A. Kitas 3, Young 2.

Pelaco Cup
Pirmame rate “Vytis” susitiks 

su savo senu “priešu” — lenkų 
“Polonia”. Rungtynės įvyks lie
pos 17 d. B.T.M. Ovalu

Edas
STALO TENISAS

Pasibaigus krepšiniui, vakaro 
“Kovo” stalo tenisininkai susitiko 
su stipria Newcastle rinktine, ku
riai vadovauja NSW krašto meis
teris E. Liūgą. Rungtynės buvo 
žaidžiamos YMCA namuose. “Ko
vo” stalo tenisininkai, nors būda- 
jmi ir pilnoje savo sudėtyje, neįs
tengė atsilaikyti prieš stiprius sa
vo priešus ir pralaimėjo 10:1 
Pralaimėjimo priežastimi reikia 
laikyti kelionės išvargimas, 
įprastos žaidimo* sąlygos: silpnas 
apšvietimas ir gana prasti stalai. 
Visų rungtynių geriausiu žaidėju 
be abejonės buvo E. Liūgą, kuris 
laimėjo prieš visus “Kovo” žaidė
jus. Ypatingai graži kova buvo 
tarp Liugos — Binkausko Ir Liu- 
gos — Karpavičiaus. Tik Liugos 
gražesnis ir stipresnis puolimas 
atnešė jam Ir pelnytą laimėjimą.

Liūgą, Karpavičius ir Binkaus
kas, daugiau padirbėję gali atsis
toti pirmose stalo tenisininkų ei
lėse Sydnėjuje. Kovo trečiasis žai
dėjas Šaltmlras, būdamas stipriai 
persišaldęs, pasirodė kiek silpniau.

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

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