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VLIKo ir VT Pirmininku 
Akcija Vyksta Sėkmingai

Gautosiomis paskiausiomis žinio
mis iš JAV, VLIKo pirmininkų 
M. Krupavičių ir VT pirmininkų 
K. Žalkauskų priėmė JAV Atsto
vų Rūmų Pirmininkas, be to, vi
ceprezidentas Nixonas. Valstybės 
Departamente įvyko pasitarimas 
su valstybės sekretoriaus padėjėju 
Europos reikalams, kur iškelti ir 
apatrtl visi VLIKui rūpimi rei
kalai. Iš JAV vyriausybės pusės 
rodomas pilnas VLIKo keliamų 
reikalų supratimas Ir palanku'mas 
Lietuvos išlaisvinimo bylai.

— Gautosiomis Iš JAV žiniomis, 
š.m. birželio 2 d. Vašingtone 
VLIKo Ir VT pirmininkų atvyki
mo proga min. P. Žadeikis Lietu
vos pasiuntinybėje suruošė priė
mimų, kuriame dalyvavo lietuvių 
kolonijos atstovai ir visa eilė ki
tų tautų veikėjų. Buvo taip pat 
atsilankęs JAV Valstybės De
partamento Rytų skyriaus vedėjas 
Mr. Vedeler ir Jo pavaduotojas 
Mr. Johnson, latvių naujasis ml- 
nlsteris prof. Spekke Ir kt.

Birželio 3 d. Lietuvos pasiun
tinybėje Vašingtone abu pirminin
kai pasikeitė nuomonėmis su min. 
P. Žadeikių. Pirmininkai pasita
rimo metu iškėlė visus reikalus, 
kuriuos VLIKas Jiems buvo pave
dęs apsvarstyti drauge su min 
Žadeikių. Drauge min. P. Žadei
kis buvo išsamiai painformuotas 
apie VLIKo delegato prie federa
linės Vokiečių vyriausybės Bon- 
noje paskyrimų. Pasiuntinybės pa
tarėjo J. Kajecko Ir inž. A. Rud
žio palydėti, pirmininkai aplankė 
senatorių P. Douglas Kerstenų 
ir jo komiteto narį Busbey, kurie 
pirmininkus labai draugiškai pri
ėmė. Abu pirmininkai taip pat at
silankė j senato posėdį Ir užmez
gė artimesnį kontaktų su buv. kan
didatu į JAV prezidentus Kefau- 
veriu. Birželio 5 d. įvyko LOKo 
posėdis, kuriame dalyvavo abu pir
mininkai. Numatyta , kad rinki
mai į vyr. JAV LB krašto orga
nus įvyks 1955 m. tarp vasario 
16 d. Ir kovo pabaigos.

— š.lm. birželio 5 ir 6 d. To
ronto mieste, Kanadoje, įvyko 
Amerikos kontinento Maž. Lietu
vos veikėjų konferencija. Joje bu
vo svarstyti Maž. Lietuvos poli
tiniai .kultūriniai ir organizaciniai 
reikalai, tarp jų — Amerikos kon. 
tinente gyvenančių mažlietuvių su- 
slorganizavimas, mažlietuvių li
nija lietuvių politiniuose veiks
niuose, Maž. Lietuvos politinio 
likimo reikalas ir visa eilė kitų 
klausimų. Konferencijoje dalyva
vo ir pranešimus padarė MLT pir
mininkas ir VLIKo narys E. Si
monaitis, kuris, sėkmingai baigęs 
savo kelionę po Amerikos žemynų, 
Išvyko atgal į savo nuolatinę bu
veinę Vokietijoje.

Konferencijos metu buvo peror
ganizuotas Maž. Lietuvos Rėžis, 
tencinis Sųjūdis ir išrinktas šio 
šųjūdžio vykdomasis organas — 
centro komitetas. Jo pirmininku 
Išrinktas M. Brakas, vicepirmi
ninkais Dr. M. Anysas ir M. 
Purvinas, sekretorius V. Pitkuni- 
gis, Iždininku V. Peteraitis ir na
riu E. Nauburas. Taip pat nutarta 
įsteigti šio komiteto sekretoriatų, 
kuris dirbs New Yorke. E.

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

KLIUKŲ.

Konferencijos ir frontai
Vašingtono pasitarimai, 

baigėsi
Didž. Britanijos ministerio pir

mininko Churchillo Ir užsienių rei
kalų ministerio Edeno vizitas JAV, 
kur Jie turėjo pasikalbėjimus su 
prezidentu Eisenhoweriu ir užsie
nių reikalų ministeriu Dulles, pa
sibaigė. Manoma, kad jeigu po 
vizito tarp tų valstybių politiniai 
nesutarimai ir nėra išnykę, tai ir 
plyšys nepadidėjo.

Politiniai stebėtojai skelbia, kad 
šitų pasitarimų rezultate JAV ir 
Brtlanija sudarys “studijų grupę” 
kuri paruoš rekomendacijas, kokio 
pobūdžio turėtų būti sukurslamoji 
organizacija Indo — Kinijos tal
kos sutarčiai garantuoti, — jeigu 
tokia sutartis būtų pasiekta Ge- 
nevos konferencijoje. Taip pat bus 
paruoštas planas Pietryčių Azijos 
Gynybos paktui. Vizitui pasibai
gus paskelbtasis oficialus komuni
katas neparyškina konkrečių su
tarimų, tik bendrais žodžiais kal
ba apie principus, kūriuos prokla
muoja ir vykdo JAV Ir Didž. Bri
tanija. Tai yra pakartojimas tų 
principų, kurie buvo paskelbti ku
riant Jungtinių Tautų Organizaci
jų.

Komunikatas sutiktas su nusivy
limu ypač Australijoje, kuri no
rėtų aiškesnių ir griežtesnių spren
dimų Azijos klausime. O komuni
katas čia kalba tik bendrybėmis.

Dar labiau Australijai nepatiko 
Churchillo pareiškimai Kanadoje, 
kada Jis pasakė, kad esųs daugiau 
susidomėjęs tuo kas vyksta Euro
poje, negu kas atsitiks Kinijoj.

Prancūzai pasitraukė iš 
Raudonosios upės deltos

Prancūzų karinės pajėgos pasi
traukė iš Raudonosios upės deltos, 
užleisdamos derlingiausių Indo — 
Kinijos dalį komunistams, šitas

EISENH0WERI0
LINKĖJIMAI 
PABALTIEČIAMS

JAV prezid. Eisenhoweris savo 
sveikinimo telegramoj pabaltie- 
čiams, minintiems metinę nuo pir
mųjų masinių deportacijų sukak
tį, perdavęs nuoširdžiausius linkė
jimus, pažymėjo: “Mūsų tvirtas 
įsitikinimas, jog PPabaltijo valsty
bių laisvė vėl bus atstatyta, yra 
įrodymas, kaip gerbiami pagrindi
niai laisvės principai, kuriais bu
vo sukurta ir Amerika, šį tikė
jimų dar daugiau stiprina jaudi
nantis Pabaltijo valstybių pavyz
dys, kur net žiauriausiu teroru 
bei deportacijomis neįstengiama 
išnaikinti jų tikėjimo tautine ne
priklausomybe. Mes esame paslry. 
žę ir toliau daryti visa, kas tik 
yra galima, jog pasaulyje būtų su
kurtos tokios sąlygos, kuriose šie 
krašta vėl galėtų atgauti ir iš
laikyti savo laisvę”.

Amerikos Nepriklauso
mybės Diena

Liepos 4 d. — Amerikos Ne
priklausomybės dienų — Austra
lijoje gyvenų amerikiečiai atšven
tė savo bendruomenės susirinki
muose ir oficialiuose parengimuo
se.

JAV gener. konsulas Donald 
Smith pareiškė, kad keletas tūks
tančių amerikiečių Sydnėjuje Ame
rikos Nepriklausomybės minėjimą 
atšventė Darling Point amerikie
čių namuose ir penktadienio nak
tį Trocadero salėje suruoštame ba
liuje. 

pasitraukimas rodo, kad prancūzų 
valdžia ir įtaka šiaurinėje Indo — 
Kinijoje baigėsi. Atiduotoj komu
nistams erdvėj gyvena apie 2.000 
000 žmonių. Manoma, kad šitas 
pasitraukimas yra viena Iš sųly- 
gų siekiant paliaubų Indo — Ki
nijoj.

Prancūzų šaltiniai skelbia, kad 
pasitraukimas įvykdytas todėl, 
jog norima sustiprinti Vietnamo 
sostinės Hanoi ir svarbaus kelio 
tarp Hanoi ir Haiphong gynybų.

Prancūzams pasitraukiant, kaip 
Ir buvo laukta, sukilėliai pradėjo 
puolimų. Jie stipriomis pajėgomis 
šeštadieni puolė Phuly tvirtovę, į 
kurių buvo sutraukti pastiprini
mai iš Raudonosios upės deltos.

šitame sektoriuje sukilėliai tu
ri apie 90 tūkstančių vyrų. Pran
cūzų padėtis kritiška.

Vašingtone respublikonų vadas 
senate (Knowland) pareiškė, kad 
komunistai su šituo prancūzų pa
sitraukimu laimėjo didžiųjų perga. 
lę Azijoj. Toliau Knowland klau
sia: “Ar tautos, neturėjusios tin
kamų sųlygų rizikuoti kartu dėl 
Vietnamo, bus labiau pasiruošu
sios rizikuoti dėl Laos, Combodl- 
Jos, Siamo Burmos, Malajų, In
dijos, Pillpinų, Australijos ir Nau
josios Zelandijos?” Ir čia Jis pridū
rė, kad laisvosios tautos, atrodo, 
yra kaltos dėl savo inertiškumo 
ir tai įgalina komunistus vykdyti

Okupuotoje Lietuvoje
(Sovietinio gyvenimo kronika)

Gautosiomis žiniomis, okup. Lie
tuvoje pradedant 1953 m. liepos 
1 d. veikia "Laikinoji MVD Kole
gija”. Nei LTSR Augščiausloji Ta
ryba, nei LTSR Ministeriu Tary
ba tuo reikalu nėra Išleidusios jo
kių oficialių patvarkymų. Reikalų 
įvesti Laikinųjų MVD Kolegijų 
Lietuvoje slaptai nusprendė TSRS 
Ministeriu Taryba. Nors Iki šiol 
neturime tikslesnių žinių Iš kitų 
Sov. Sųjungos sąjunginių respub
likų, tačiau esama žymių, kad to
kie pat TSRS Ministeriu Tarybos 
sprendimai taikomi taip pat Uk. 
rainos, BSRS, Pabaltijo kraštų ir 
kitdms respublikoms. Nepadary

LIETUVAITĖS P ABI 
PASLAPTIES

Prieš pat Sekmines iš vieno So
vietų žvejų laivo iššoko ir Danijos 
žvejų buvo išgelbėta Stasė Rapo- 
laitė. Danijos vyriausybė Jai sutei
kė politinio pabėgėlio globų. Ra- 
polaitė tebėra ligoninėje. Apie tai 
plačiau informuoja “Europos Lie
tuvis”.

“Mūsų bendradarbis iš Kopen
hagos rašo: — šį pirmadienį vėl 
buvau nuvykęs į svetimšalių poli
cijos būstinę, kur turėjau ilgesnį 
pasikalbėjimų su policijos šefu 
kriminalkomisaru V. Th. Hanse
nu. Prašiau leidimo aplankyti pa
bėgusią Stasę Rapolaitę, bet visos 
mano pastangos nuėjo niekais: 
šiuo metu Jos aplankyti vis dai’ 
neleidžiama niekam, išskyrus gy
dytojus ir policijos pareigūnus. 
Vis dėlto pavyko gauti leidimą pa
siųsti lietuvaitei gėlių ir lietuvių 
sveikinimus.

Danų didieji dienraščiai pirmuo
se puslapiuose spausdina stam
biausiomis raidėmis sensacingų 
žinią apie lietuvaitės pabėgimą, 
tačiau ir tų dienraščių korespon
dentai, negalėdami betarpiai su 
pabėgusiąja pasikalbėti, dažniau
siai rašo tik apie Jos nuotykinga 
pabėgimą.

savo avantiūras Azijoje ir visur 
kitur.

Guatemaloj karas baigtas
Vidaus karas Guatemaloj bai

gėsi egzilų armijos laimėjimu. Pa
sišaudymas truko neilgai ir ko
munistinis valdybas baigėsi. Buv. 
prezidentas Jacobo Arbenz pasi
traukė. Prezidentas Arbenz savo 

'pasitraukimų paskelbė per Guate- 
malos radijų, kartu pareikšdamas, 
kad valdžių perduoda kariuomenės 
vadui pik. Diaz. Pik. Diaz tuoj 
paskelbė Guatemalos komunistų 
partijų nelegalia ir pridūrė, kad 
jis ir toliau priešinsis pik. Cas
tillo Armas vadovaujamai egzilų 
kariuomenei. Castillo Armas tuoj 

po to pasiuntė ultimatumų naujų jai 
vyriausybei, reikalaudamas besą
lyginio pasidavimo. Arbenz iš
skrido į San Salvadoro.

Pik. Diaz areštavusi karininkų 
antikomunistinė taryba priėmė eg
zilų vado pik. Castillo Armas są
lygas. Daug buv. valdžios šalinin
kų ir komunistų vadai susigrūdo 
į užsienių atstovybes Guatemalos 
sostinėje. Kiti mėgina pasprukti 
į kaimynines valstybes, šalies kon
gresas paleistas. Iš kalėjimų iš
leista 600 polltnių kalinių, kurie 
buvo antikomunistinio nusistaty
mo ir atrodė “nepatikimi” buv. 
valdžiai. Pradėti najijl areštai.

ta pakeitimų tik RSFSR, kitaip 
tarus, tik nerusiškose respubli
kose buvo nutarta įvesti Laikiną
sias, MVD Kolegijas.

Apskritai, tenka pasakyti, kad 
“vidaus saugumas" okup. Lietuvo
je nuo š.m. balandžio mėnesio 
laikomas “stabilizuotu” Ii- sustam
bintu. Tuo pačiu laiku į Lietuvą 
prasidėjo naujų saugumo agentų ir 
valdininkų plūdimas, pvz. 1954 m- 
tik balandžio mėnesį per Klaipė
dos uostą ir Vilniaus geležinkelio 
stotį atvyko Lietuvon apie 3.400 
žmonių, kurie buvo paskirstyti 
tiesiai į LTSR miestus, miestelius 
ir rajonų centrus.

GIMAS DENGIAMAS
i SKRAISTE

Dienraštis “Natlonaltldende”, 
tarp kita ko rašo: — 23 metų lie
tuvaitė, gailestingoji sesuo, Stasė 
Rapolaitė, per Sekminių šventes 
iššoko iš rusų laivo prie Faro 
salų, norėdama išsigelbėti nuo iš
vežimo į Rusiją. Birželio 13 d. ji 
buvo atgabenta į Kopenhagą sun
kiai serganti Ir prislėgta. Ji pa- 
puldyta Blegdams ligoninėn, bet 
dėl jos silpnos sveikatos policija 
neleidžia jos lankyti.

Jos pabėgimas sukėlė visame 
pasaulyje susidomėjimų. Pabėgėlė 
dirbo žvejų laive, kur apsirgusi 
šiltine ir buvusi nugabenta į Thor. 
shavn ligoninę. Kai Sekminių pir
mųjų dienų laiveliu buvo gabe
nama atgal į rusų žvejų laivų, iš 
laivo iššoko jūron, kur jų, ir rado 
danų žvejai, pagelbėję jai atsidur
ti ligoninėn.

Pabėgėlė pasisakiusi nenorinti 
grįžti Rusijon, bet paprašiusi azy- 
lio teisių. Vėliau ji pageidaujanti 
išvykti Amerikon, kur turinti ar
timų giminių.

Rusų žvejų laivyno vadas net 
kelis kartus lankėsi ligoninėje, 
bet Jam nepavykę perkalbėti Ra- 
polaitės grįžti į Rusiją.

Birželio 13 d. ji buvo danų at-

ATOMINIAI
REIKALAI

Amerikos Kongreso Atominės 
Energijos komisija priėmė įstaty
mą, sušvelninti ankstesnį draudi
mą dėl atominių paslapčių pasi
keitimo su sąjunginėmis valstybė
mis. šitas įstatymas taip pat lei
džia privačioms amerikiečių fir
moms gaminti atominę energiją 
pramonei. įstatymo pakeitimas 
priimtas tuoj po to, kai Maskvos 
radijas pranešė, kad Sov. Sąjun
ga yra galutinai užbaigusi pirmą
ją atominės energijos pramoninę 
stotį pasaulyje.

Britų atomo ekspertai šitų so. 
vietų pranešimą vertina atsargiai. 
Jie mano, kad Jeigu sovietai ir 
turi tokią stotį, tai jos, staty

ba per tokį trumpą laikų tebuvu
si įmanoma tik Sovietų Sąjungo
je, kur nesiskaitoma su žmogumi 
ir jo gyvybe.

Pirmieji atominės energijos pra
moninė stotis Anglijoje, kaip pra
neša Anglijos spauda, tebusianti 
pastatyta per 2,5 metų.

PETROVAS GRĖSMĖS 
ŠEŠĖLYJE

Vladimir Petrov, buv. Sovietų 
Sųjungos ambasados CanberroJ 
trečiasis sekretorius ir M.V.D. 
viršininkas Australijoje, duoda pa
rodymus Karallškąjai Komisijai, 
kuri Savo apklausinėjimus toliau 
tęsia Melbourne.

Petrovas suteikia įdomios med
žiagos apie Sovietų šnipinėjimo 
sistemų aplamai ir atidengia jų 
šnipinėjimo metodus Ir organizaci
jų Australijoje.

Petrovas papasakojo savo kar
jeros Istoriją: 1933 m., atlikęs ka
rinę prievolę, pradėjo dirbti OGPU, 
paskui ėjo įvairias pareigas NK 
VD ir buvo pakeltas į NKVD ma
jorus. 1942 m. buvo paskirtas į 
Sovietų ambasadų Švedijoje ir 
1951 atsiųstas į Australiją. Jis 
pripažino, kad pastaraisiais me
tais Australijos saugumas buvo 
gerai organizuotas ir budrus, to
dėl ir slaptų žinių buvę labai sun
ku gauti. Bet buvo dirbama tiek 
kiek galima.

Jis išvardino ir kitus ambasados 
tarnautojus, kurie diplomatiniais 
pasais prisidengę dirbo šnipinėjimo 
ir šnipų verbavimo darbų Austra
lijoje. O tokių “diplomatų” buvusi 
visa kupeta.

Australijos ir užjūrio spaudos 
agentūros ir laikraščiai duoda pla
čiausius pranešimus apie bylos ei
gą ir Petrovo parodymus. Petrovų 
saugo stipri sargyba. Jo apsauga 
dar sustiprinta po to, kai pasipylė 
grąsinimai Petrovą nužudyti. Per 
vieną pasikalbėjimą telefonu su 
laikraščio redakcija grųsintojas 
pareiškė: “Aš Petrovą nužudysiu, 
nors už tai būčiau ir pakartas”.

Šių savaitę parodymus duos ir 
Petrovo žmona.

vežta Kopenhagon , kur ją suti
kusi didelė policijos apsauga ir 
šimtai žurnalistų, kurie negalėję 
prie jos prieiti. Nešant iš laivo, 
pabėgėlė buvo apdengta ir nė vie
nam foto korespondentui nepavy
kę jos nufotografuoti. Šiuo metu 
pabėgėlė gydoma Blegdams ligo
ninėje. Ji turinti labai augštų 
temperatūrą ir, apskritai, po nuo
tykingo pabėgimo jos nervai esą 
pakrikę.

Paskutiniame savo pranešime 
mūsų Kopenhagos korespondentas 
pranešė, kad Stasės Kapolaitės 
sveikata pagerėjusi. Jis tikisi, kad 
šiomis dienomis pavyks Jam su 
Ja pasikalbėti Ir plačiau apie tai 
painformuoti mūsų skaitytojus.

A.L.B. KRAŠTO TARY
BOS ATST. RINKIMAI
(Iš A.L.B. KRAŠTO VALDYBOS 

POSĖDŽIO)
Birželio 30 d. A.L.B. Krašto 

Valdyba savo posėdyje svarstė ei
namuosius organizacinius klausi
mus ir nustatė Bendruomenės Ta
rybos suvažiavimo ir Tarybos ats. 
tovų rinkimo datas.,

•
Atstovai j A.L.B. Krašto Ta

rybos; suvažiavimų Apylinkių ir 
Seniūnijų susirinkimuose turi bū
ti išrinkti iki š.m. spalio 1 d. 
Apylinkių valdybos rinkimų re
zultatus Krašto Valdybai praneša 
iki spalių 15 d. Tarybos suvažia
vimas įvyks Melbourne gruodžio 
29, 30, 31 dienomis.

•
Krašto Valdybos pirmininkas V. 

Simniškis, grįžęs iš atostogų kelio
nės, kurios metu lankėsi Melbour
ne ir Adelaidėje, Valdybų painfor
mavo apie Bendruomenės organiza. 
cinę veiklų tuose miestuose. Kons
tatuota, kad Adelaidėje Bendruo
menės organizaciniame darbe su
taria visos organizuotos grupės ir 
darbas eina sklandžiai. Kiek ki
taip yra Melbourne, kur bendra
jam darbui sunkiai bendra kalba 
surandama. Tai Jau gerokai seniau 
atsiradęs trynimasis, kurio neišly
gina nei “susitarimo aktai”, nei 
susirinkimų nubalsavlmai, nei tal
kinimo komisijos.

Melbourne reikalu Krašto Val
dyba nutarė padaryti atitinkamų 
žygių, kad būtų užkirstas kelias 
Tautinės Bendruomenės Idėjos ža
lojimui ir pašalintos kliūtys vie
nalytiškumui išlaikyti.

•
Nutarta: paakinti Apylinkių Val

dybas organizuoti 50 metų spau
dos atgavimo sukakties minėjimus 
ten, kuri niekas kitas šitokius 
minėjimus ruošti nerodo iniciaty
vos; šiais spaudos metais išplėsti 
akciją, kad neliktų lietuvio be lie
tuviško laikraščio ir knygos; or
ganizuoti arba remti organizuoja
mas vaikų ir Jaunimo vasaros sto
vyklas.

•
Konstatavus, kad “Mūsų Pasto

gės” finansinė padėtis yra sunki, 
nutarta nuo liepos mėn. 15 d. lai
kraštį nebesiuntinėti nė vienam 
skaitytojui, kuris dar nėra pilnai 
apsimokėjęs prenumeratos už
1953 metus ir paraginti atsiliku
sius susimokėti prenumeratą už
1954 mteų I-mąJį pusmetį, kartu
pratęsiant prenumeratų ir II-jam 
šių metų pusmečiui. k.

VIENI IŠVYKO — KITI 
ATVYKSTA

Po to, kai buvo nutraukti diplo
matiniai santykaii tarp Sovietų 
Sąjungos ir Australijos, Čekijos 
konsulato tarnautojų skaičius pa
didėjo 6 naujai atvykusiais parei
gūnais. Nuo sausio mėn. į čekų 
konsulatą atvyko 9 nauji tarnau
tojai. Nė vienas konsulato tarnau
tojas per šį laikų nėra išvykęs iš 
Australijos. Tarp atvykusių yra 
ir naujasis generalinis konsulas 
Miloslav Jandik, bet jo pirmtakas, 
buv. gen. konsulas Kafka, tebėra 
Australijoje.

♦
Pereitų savaitę stiprūs pasišau

dymai įvyko Jeruzalėje tarp žydų 
ir arabų. Kautynės prasidėjo, ka
da arabai atidarė ugnį per “Nle- 
keno žemę”, skiriančią Izraelį nuo 
Jordanui priklausančios zonos Je
ruzalėje. Buvo panaudoti kulkos
vaidžiai, lengvosios patrankos Ir 
kitokį ginklai. Jungtinių Tautų 
taikinimo komisija davė parėdymų 
tuč tuojaus kautynes nutraukti.

1



2 MŪSŲ PASTOGE 1954 m. liepos 7 d.

ZUBRAS

LIETUVIU BENDRUOMENĖ
Tremties sąlygose susikūrė pla

čiausio turinio LIETUVIŲ BEN-' 
DRUOMENĖS organizacija. Tam 
tikru požiūriu tai naujiena, nes Iki 
Šiol už Lietuvos sienų t.y. emi
gravę lietuviai, tokios rūšies orga
nizacijos nėra turėję. Senoji mūsų 
išeivija, pasklidus po įvairius kra
štus, buvo susibūrusi į gausybę 
organizacijų. Organizacijų narius 
apjungdavo bendri religiniai, pa
saulėžiūriniai, partiniai ar šiaip 
specifiniai kultūriniai nusiteiki
mai bei Interesai. Tos organizaci
jos, nore visos būdamos lietuviš
kos, taigi giminingos, vlsdėlto 
tarpusavėje konkuruodavo, net ko
vodavo. Būdinga tai JAV lietuviš
koms organizacijoms, kur gausiau
siai Ir yra prisiglaudę mūsų emi
grantų. Antrojo Pasaulinio karo 
fanetu istorijoje neturimu pavyz
džiu Vakarus užplūdo gausi pri
verstinių išeivių ir politinių emi
grantų lietuvių banga. Reikia dar 
pabrėžti, kad didžiuma šių įpras
tai vadinamų tremtinių buvo ak
tingi, susipratę tautos nariai: in
telektualai, visuomenininkai, poli
tikai, šiaip jau šviesuoliai. Jie su
vokė, kad tauta yra skilusi. Tai 
tiesa, kad nepalyginamai gausiau 
yra likę namuose, tačiau dėl lie
tuvybės Išlalikymo, kovoje dėl ne
priklausomybės atkūrimo Vaka
ruose atsidūrusių tremtinių vaid
muo gali būti tokios pat reikš
mės ar net didesnės, kaip Lietu
voje likusiųjų, šita dalis tautie
čių tad Ir sumanė apjungti vie
non, visus laisvajam pasaulyje 
lietuvius apimančioje LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS organizacijom

Esminiai šios lietuviškos orga
nizacijos požymiai yra tie patys, 
kurie būdingi apskritai tautai. Vie
nas tokių požymių nusakytas pa
čiu bendruomenes vardu. Ben
druomenės sąvoka yra labai pla
taus turinio — ja galima nusakyti 
savaimingai gaivališką Iki didelio 
sąmoningumo organizuotų indivi
dų Jungties reiškinį. Naujosios 
organizacijos autoriai norėjo jbsios 
nariais leisti jaustis ir tiems tau
tiečiams, kurie ar dėl savo nusi
teikimo ar dėl aplinkybių visai 
nedalyvautų organizuotame gyve
nime, lygiai kaip ir tiems, kurie 
būtų susibūrę į labai aktingus

Jaunimo organizacijos, tautinės 
mokyklos, tautinės dvasios bažny
čios, pati tautinės bendruomenės 
organizacija, iš viso bendravimas 
su Josios nariais.

Tautinėje bendruomenėje įžiū
rime apjungiantįjį pobūdį. Turime 
klasinių, ūkinių, religinių, kultū
rinių, politinių organizacijų bei 
sambūrių. Tautinė bendruomenė 
skiriasi nuo visų čia suminėtų jun
ginių. Tautinės bendruomenės rė
muose gali reikštis ir reiškiasi 
įvairūs susigrupavimai, nežiūrint 
kaip priešingiems interesams vei
kiant būtų jie kilę. Didžiuma to
kių organizuotų pasireiškimų vi
siškai įtelpa ar tik ir teįmanomi 
tautinės bendruomenės ribose, pa
čią tautinę bendruomenę laiko 
augštesne vertybe, sugeba klasi
nius, ūkinius, kultūrinius, politi
nius, net ir religinius Interesus 
(Anglikonų Bažnyčia ) subordi
nuoti tautinei vertybei. Yra reli
ginių, kultūrinių ir politinių sam
būrių, kurie geba egziBtuotįi ir 
tarptautinėje plotmėje, tačiau san
daroje su tautine bendruomene. 
Ryškiausias pavyzdys R. Kat. 
Bažnyčia. Kartais suminėtų insti
tucijų Interesai bei reiškimosi 
būdas gali ir susikirsti su tautine 
bendruomene, ji gali būti net Jų 
kovos tikslas (galime įsivaizduoti 
įsikuriant lietuvišką organizaciją, 
kurios tikslas tarptautinė valsty
bė ir netautinė tos valstybės ben
druomenė). Tačiau ir tos rūšies 
sambūriai, net ir kovodami, reik
šis tautinės bendruomenės ribose. 
Tautinė bendruomenė yra tad ap
jungiantysis socialinis reiškinys, 
išeivijoje — apjungiančioji orga
nizacija.

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

BALTAI IR VOKIEČIAI 
SOLIDARŪS

Birželio išvežimų minėjimai 
kaip kiekvienais, taip ir šiais me
tais įvyko Australijos, Amerikos 
Ir Europos kontinentuose visur 
ten, kur yra susibūrusių lietuvių, 
latvių ir estų. Pats plačiausiais 
ir reikšmingiausias tų nelaimių 
dienų minėjimas Europoje buvo 
suruoštas š.m. birželio 15 d. fe
deralinės Vokietijos laikinoje sos
tinėje — Bonnoje. Jis plačiai pa
minėtas vokiečių spaudos, o pas
kaityti sveikinimai ir kai kurie 
pabaltiečių ir vokiečių politikų pa
darytieji pareiškimai buvo cituo
jami ir komentuojami. Tą dieną 
Bonnoje padėti pagrindai ir Pabal
tijo Valstybių Bičiulių Draugijai 
su būstine Vokietijoje.

Minėjimą Bonnoje suorganizavo 
Tarptautinio Komiteto Krikščio
niškajai Kultūrai Ginti vokiečių 
sekcija. Jai talkininkavo Baltų 
Taryba. Visas minėjimas buvo gra
ži pabaltiečių vieningumo demon
stracija.

Tos pačios dienos popietę įvyko 
susirinkimas Pabaltijo Valstybių 
Bičiulių Draugijai steigti. Lietu
vių ir kitų Pabaltijo tautų draugų 
ir spaudos atstovų susirinko apie 
50. Atidaręs susirinkimą Dr. Rup
pert atkreipė dėmesį į tai, kad 
Pabaltijo bičiulių draugijų esama 
kitur (pav. Prancūzijoje), tačiau 
jos labai pasigendama Vokietijo
je, kuri Juk yra artimiausias kai
mynas. Pabaltijo tautų ir vokie
čių draugystę tenka skatinti, o 
tokios draugijos tikslas būtų leis
ti atitinkamo turinio knygas, spau
dą, atlikti tyrimo darbus ir kt. 
Baltų Tarybos vardu kalbėję jos 
atstovai taip pat kėlė reikalą 
greičiau įgyvendinti tokios drau
gijos mintį. Išrinkta Komisija 
Draugijos Statutui paruošti į vė-

: liau Ją įregistruoti.
Tose pačiose patalpose įvyko 

ir spaudos konferencija. Jos metu 
nušviesta dabartinė padėtis pa
vergtose Pabaltijo tautose, iškel
tas Sovietų smurtas ir sutarčių 
laužymas ir atkreiptas dėmesys į 
laisvojo pasaulio, ypačiai JAV, de
damas pastangas demaskuoti so
vietinius tautų grobimo ir naiki
nimo metodus.

LlCTUUlAI----- -
PAMJLYJC

PALENGVINIMAI L. ENCIKLOPEDIJOS
bendruomeninius židinius. Juk ir 
tautoje, net valstybinį gyvenimą 
gyvenančioje, yra aktingų ir pa
singu piliečių, yra net kitoje val
stybėje gyvenančių, tačiau vis sa
vąją pirmykštę pilietybę išlalikan- 
člų.

Tautinė bendruomenė yra atdara 
organizacija, nes būti Jos nariu 
nedaroma jokių apibrėžimų. Tu
rime organizacijų, kurios apjun
gia tik vienos lyties narius, kitos 
yra profesinės, turime religines or
ganizacijas, pagaliau paskirų spe
cifinių uždavinių organizacijas. 
Nuo visų panašių susibūrimų ski
riasi tautinė bendruomenė — ji 
yra, visuotina, atdara, josios na
riu pasidaroma joje gimstant.

Tautinė bendruomenė turi nuo
latinumo požymį, kurio neturi ki
tos rūšies organizacijos ar sambū
riai. Religinė organizacija krikš
tu ar kitu būdu priima į savo tar
pą, Iš jos galima išstoti ar būti 
išjungtam, šiaip jau priklausomy
bės organizacijai galima netekti 
nelankant susirinkimų ar nemo
kant nario mokesčio; akcinės ben
drovės nariu nebūsim, nepirkę ak
cijų ar Jas pardavę. Tautinės ben
druomenės galima tik dezertuoti. 
Bet ir dezertuodami, jei mes tuo 
metu Jau buvom sąmoningi savo
sios tautinės priklausomybės, pa
siliksime ir toliau Josios sąmonin
gi, suprasime ir tai, kad esam de- 
zertavę. Kitas reikalas su mažu 
kūdikiu. Atskirtas tėvų tautinės 
bendruomenės ir užaugęs kitoje, 
jis pilnai ir teisėtai Jausis Josios 
nariu. Nėra todėl formalinio akto 
įstoti ir išstoti iš tautinės ben
druomenės. Kaikuriuose kraštuose 
gimimu nusakoma tautybė. Tačiau 
sąmoningų lietuvių vaikas, užau
gęs lietuvių sąmonėje, vlsdėlto ir 
svetimoje tautinėje aplinkoje gy
vendamas, jausis lietuvis. Ne kraš
tas, kur gimstama, bet tautinė 
artimiausia aplinka, kurioje gims

tama ir užaugama, suformuoja tau
tinės bendruomenės priklausomy
bės sąmonę. Lietuviška tėvų na
mų dvasia nulems vaiko tautybę, 
nežiūrint, kur jis auga. Vėliau 
tautinės priklausomybės sąmonės 
turinį ugdančiai veiks tautinės

PRENUMERATORIAMS
šiomis dienomis išeina jau j.re- i pasveikina leidėją: Atlieki istoriš- 

r v—«i-i_—4.- ri-4 ^03 reikšmės darbą. Tamsta būsi
bene pirmas tokio didžiulio leidi
nio leidėjas, tad ir kultūros isto
rijoj turėsi gauti prideramą vietą. 
Prfo. M. Biržiška ragina vi
siems remti enciklopedijos išlei
dimą: “Gi ją remti visi turime, 
net kitas kitą ragindami, kad čia 
tremtyje ir grįžę Lietuvon turė
tume kuo pasinaudoti ir kad savo 
broliams amerikiečiams iškeliavę 
paliktumėm kultūringą ir naudin
gą atminimą”. Prof. St. Kolupai
la šiaip pasisako : “Mes, politi
niai emigrantai, XX amžiaus bar
barų išvyti iš namų, dedame ply
teles savo Tautos kultūros pamin
klui. Iš skaitytojų laukiame pri
tarimo ir paramos”. Prof. J. Pu
zinas sako: “Skaitytojams linkiu, 
kad LE būtų nuolatiniu kelrodžiu 
jų sąžiningumui papildyti, o tie, 
kurie dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių lig šiol dar nėra užsisakę 
Jos, kad tai atliktų neatidėliodaml 
Ir tuo būdu kartu su kitais savo 
tautiečiais įsijungtų į šio lietuvių 
kultūros paminklo statybos darbą. 
Tenelieka nė vienos susipratusios 
lietuviškos šeimos be Lietuvių 
Enciklopedijos!”

A. Krausas, 
LE Generalinis Atstovas Austra
lijai.

tysls L. Enciklopedijos tomas. Iki 
šiol daugelis prenumeratorių 
nepatogumų Ir kakurių kliūčių 
įmokėjo pinigus už užsakytą 
ciklopedlją. Nuo šiol žymiai 
lengvinama tai atlikti. Kiekvienas 
prenumeratorius įmoka po ’ 3.10.0 
australiška valiuta enciklopedijos 
platintojui, pridėdamas jam pini
gų persiuntimui. Prenumeratoriai, 
kurie asmeniškai nesusitinka su 
platintojais, siunčia tiesiog gene
raliniam atstovui po 3.10.0 už to
mą, aiškiai pažymėdami už kurį 
tomą ir tikslų adresą. Pietų Aus
tralijos prenumeratoriai atsiims 
enciklopediją tiesiog iš platintojo 
P. Lukošiūno Adelaidėje. Jis dvie
jų mėnesių bėgy bus išėjusiais 
tomais aprūpintas. Dar1 nevėlu 
užsisakyti L. Enciklopediją. Pra
šau kreiptis užsisakant į šluos 
platintoju^: generalinis atstovas 
A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic; L. Baltrūnas, 
295 Hoddle St., Abbotsford N 9, 
Vic., R. Norvydas, 116 Thomson 
St., N. Geelong, Vic.; P. Luko
šiūnas, Box 1665 M, GPO, Ade
laide, S.A.; J. Vebrys, 23 Milner 
St. Hilton, S.A.; J. Glušauskas, 
35 Cator St. Hindmarsh, S.A.; 
A. Bučinskas, 82 Flinders St., 
Darlinghurst, NSW.; A. Alčiaus- 
kas, 40 Gordon St. Stones Cor
ner, Brisbane, Q—land; L. Zozas, 
132 Sixth Ave., Hobart, Mbonah, 
Tasmania; A. Alyta, Selmers En
gineering, Guthega, via Cooma, 
NSW.; V. Balsys, 12 Loftus St. 
Canberra, / A.C.iį.; Kvedaras, 
IIII Wengie St. N. Cooma, NSW.

Prašoma visus prenumeratorius 
netrukuus įmokėti pinigus už I ir 
II tomus . Neužsisakiusieji ragi
nami užsisakyti. Visa eilė mūsų 
šviesuomenės gražiai įvertino en
ciklopedijos pasirodymą. Kauno 
Arkivyskupas J. Skvireckas pa
reiškė: “Džiaugiuosi dideliu Tams
tų pasiryžimu taip sunkiame ir 
svarbiame darbe. Visagalis Dievas 
telaimina Lietuvių Enciklopedijos 
Redakciją ir bendradarbius. “VLI- 
Ko pirmininkas M. Krupavičius

dėl 
ne- 
en- 
pa-

Draugas Petrovas, Tiekimo biu
ro vicepirmininkas, grupei eks
kursantų Maskvoje aiškina: “Ka
da pas mus yra pakankamai mais
to kaimuose ir trūksta miestuose 
— kaip šiandien — ach, tai nie
kas daugiau, kaip “dešinysis nu
krypimas.” Bet kai yra maisto pa
kankamai miestuose, bet stinga 
kaimuose , tada esti “kairysis nu
krypimas”.

Jonas Scharba, ekskursantas iš 
Čekoslovakijos, išdrįso įsiterpti: 
“O kaip, jeigu maisto būtų pa
kankamai Ir mieste ir kaime?”

“Tai, drauge”, sušniokštė vlce- 
komisaras, “būtų kapitalistų pro- 
poganda”.

ARGENTINA
Minint spaudos atgavimo sukak

tį, pagerbti Argentinoje palaido
tas aušrininkas Višteliauskas, 
knygnešys Pauga ir kiti kovoto
jai už lietuvių spaudos atgavimą 
Seniau Argentinoje ėjo daugiau 
kaip 20 lietuvių periodinių leidinių, i

BRAZILIJA
— Sao Paolo miesto 400 m. iš

kilmėms ruošti komitetas per Lie
tuvos konsulą A. Polišaitį pakvie
tė ir Lietuvą dalyvauti ruošia
mose iškilmėse, taip pat užimti 
vietą tarp kitų valstybių tautų 
parodoje. Parodą ruošia Lietuvos 
konsulatas Sao Paolyje. Konsulas 
A. Polišaitis, suorganizavęs spec, 
komitetą su atitinkamomis sekci
jomis iš vietos lietuvių organiza
cijų ir kompetentingų kolonijos 
atstovų, paskelbė į lietuvius atsi
šaukimą, kviesdamas sutelktomis 
pajėgomis tinkamai Lietuvai mi
nimojoj parodoj atstovauti.

— Brazilijoje senų lietuvių emi
grantų skaičius siekia apie 43.000, 
naujų lietuvių emigrantų bus apie 
600—700. Pradžios mokyklų yra 5, 
jas lanko apie 1.200 vaikų. Jose 
dėstomi lituanistikos dalykai. Be 
to, veikia viena vargo mokykla 
su 20 lankytojų, 4 klasių progim
nazija, mašinraščio kursai, litu
anistikos kursai ir vaikų darželis, 
kurį lanko apie 70 vaikų. Pro
gimnazija ir visos pradžios mo- 
kyklos turi visas teises. Dvi pra
džios mokyklas ir lituanistikos 
kursus išlaiko Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje, o kitas 3 pradžios mo
kyklas, mašinraščio kursus ir pro
gimnaziją — seserys pranciškie- 
tės. Visos jos taip pat lietuvių 
bažnyčia, choras ir keletas svar
besnių lietuvių organizacijų yra 
Sao Paolo mieste, Leidžiami 2 
lietuvių laikraščiai: “Mūsų Lietu
va” ir “Žinios”.

D. BRITANIJA
D. Britanijoje psichiškai ser

gančius lietuvius norima sutelkti 
į vieną vietą, jei atsirastų pakan
kamas skaičius lietuvių medicinos 
personalo. Ten kelios dešimtys psi
chinių ligonių lietuvių yra dabar 
išmėtyti po įvairias ligonines.

J.A.V.
— VLIKo leidžiamos “Knygų 

Lentynos” š.m.. Nr. 1-2 jau pasi
rodė. Prof. Dr. V. Maciūno str. 
apie Dr. J. šaulio knygas Pen- 
nsylvanljos un-to bibliotekoje su
žymėti svarbiausi veikalai ir pe
riodika. Knygų bibliografijoje ap
rašyta 30 naujų leidinių ir nuro
dyta 14 recenzijų apie tas kny
gas. Periodikos straipsnių biblio
grafijoje surašyta 289 straipsniai. 
LRD valdyba patarė savo nariams 
užsiprenumeruoti biuletenį. Perei
tais metais tą pat patarė savo na
riams ir Liet. Žurnalistų S-ga. 
Prenumerata 1954 m. JAV ir Ka. 
nadoje 1.50 dol., visur kitur — 
tik vienas doleris. Adresas: Lithu
anian Bibliographic Service, 602 
Harvey St., Danville, Ill., USA. 
—JAV. Prie LOKo sudaryta Lietu
vybės Komisija, nurodžiusi, ko
kios yra pirmiausia reikalingos 
lietuvybei palaikyti konkrečios 
priemonės, pirmosios’ svarbos už
daviniais laiko reikalą steigti bei 
stiprinti kultūros ir švietimo ta
rybas prie LB krašto valdybos 
centro ir kitų padalinių; populia
riuose lietuvių laikraščiuose įves
ti pedagoginius šeimos skyrelius, 
kurie gvildentų lietuvybės reika
lus šeimos ribose, ateaklnėtų į 
tėvų bei valkų klausimus Ir kt.; 
organizuoti vaikų ir jaunimo teat
rus, stiprinti jaunimo vasaros sto
vyklų programą, rengti specialų 
kursą moterims bei mergaitėms 
lietuvybei ugdyti; stiprinti esa
mas jaunimo organizacijas; steigti 
lietuvių radijo centrą, kuris rink
tų geresnius radijo programų da
lykus, juos persiųstų kitiems bei 
koordinuotų radijo programas. Nu. 
matyta pasiūlyti atskiroms kultū
ros taryboms ar bendruomenių 
apygardoms, kad Jos įsipareigotų 
paruošti vieną ar kitą priemonę.

— Lietuvių Studentų Sąjungos 
narių skaičius išaugo iki 576. Jie 
yra susibūrę į 11 skyrių, o 138 
privačiai gyveną priklauso tiesiog 
centro valdybai. “Studentų Gai-

rių” spausdinama 750 egzemplio
rių. Studentų šalpos fondo didžiau
sias rėmėjas yra “šviesos” sam
būrio New Yorko skyrius, pas
kyręs fondui 300 dolerių. Palai
komi glaudūs ryšiai su Vidurio 
Europos studentų centru. Laukia
ma gražių rezultatų iš Sąjungos 
Studijų Komisijos veiklos. Rude
nį numatoma išleisti kapitalinį 
leidinį apie lietuvių studentiją nuo 
seniausių laikų iki šių dienų. Ge
ri santykiai palaikomi taip pat su 
Baltų Studentų Federacija ir pa
saulio Lietuvių Studentų Atstovy
be.

PRANCŪZIJA

A. Liutkaus Bretau galerijoje 
suruošta tapybos darbų paroda, pa
vadinta “Pavasaris prie Vidurže
mio”, atkreipė ir pracūzų kritikos 
dėmesį. Nors Paryžiuje tarp 70.000 
dailininkų ir nelengva prasimušti, 
tačiau prancūzų spaudos organai, 
kaip “Arts” Nr. 476, "Le Pa- 
risien Llbere” šių metų birželio 
9 d. numeryje , “L’Information” 
š.m. birželio 11 d. ir kt., šiltai 
apie ją atsiliepė. “Arts” džiaugia
si Liutkaus paveikslų spalvingu
mu, A.H. Martinie per “Le Pa- 
rlsien Libere” skiltis iškelia jo 
gyvenimo džiaugsmą ir sugebėji
mą pagauti ypatingus Žydriosios 
pakrantės peisažo atspalvius. Re
ne Domergue atkreipia dėmesį į 
Jo Vlllefranche, de Saint Jean Cac 
—Ferrat ir kt. Viduržemio jūros 
spalvingus vaizdus.

VOKIETIJA
Memmingeno lietuvių “Darnos” 

choras, vadovaujamas muziko M. 
Budriūno, po sėkmingo pasirody
mo per birželio mėn. išvežimų mi
nėjimą Bonnoje, numato suruošti 
vokiečių visuomenei lietuviškų 
dainų koncertą. Neseniai tokį vie
šą koncertą jau buvo suruošęs. 
Koncertas praėjo su dideliu pasi
sekimu.

KNYGOS BARE
"Gabija” išleido St. Būdavo ro

maną “Uždraustas stebuklas”. Te
atro almanachas Jau spausdina
mas. Juo apžvelgiama JAV ir Ka
nados lietuvių penkmečio sceninė 
veikla. Leidinys iliustruotas. “Gar
nio” leidykla leidžia K. Pažėrai
tės novelių rinkinį “Didvyrių že
mė”, skirtą kovojantiems ir žūs
tantiems lietuviams didvyriams — 
miško broliams. “Terros” leidykla 
numato išleisti A. Miškinio poe
zijos rinktinę. Ruošiamasi JAV-se 
išleisti taip pat naują S. Dau
kanto “Būdo” leidimą. J • Būga 
ruošia spaudai žemaičių liaudies 
dainas. J. Cicėnas rašo Omahos 
miesto JAV-se 100 metų sukaktu
vėms istoriją apie Omahos lietu
vius ir jų įnašą į miesto kūrybą. 
Ruošiamas miško terminų vado
vėlis, kuris apims per 5.000 termi
nų. Jame bus duoti patys reika
lingiausi miškininkui, medžioto
jui, žūklautojui miškų ir žuvų 
ūkio terminai. Kalbinę pusę pri
žiūri Dr. P. Jonikas. A. Škėma 
parašė naują romaną “Keltas”. 
Spaudos parodai JAV-se buvo Iš
leisti ir Vydūno “Prabočių šešė
liai”.

Susitarus su estais ir latviais 
D. Britanijoje ir Švedijoje, Lon
done sudaryta leidimo b-vė “Al
liance Publishing Company”, kun 
pradėjo leisti anglų k. polit. žur
nalą “East and West — A Quar
terly Review of Soviet and Baltic 
Problems”. Atsak. redaktorė yra 
estų žurnalistė H. Purre, o redak
toriai ir leidėjai yra iš estų — jų 
Tautinio Fondo pirm. prof. H. 
Perlitz, iš latvių —■ prof. A.P. 
Alzsllnieks ir iš lietuvių — prof. 
St. Žymantas. Pirmajame nume
ryje duota apsčiai medžiagos apie 
Lietuvą. Didžiausia- Vokietijos 
techninių knygų leidykla išleido 
inž. Dr. Algirdo Nasvyčlo kny
gą "Die Gesetzmaessigkeiten kom. 
binatorisher Technik” — "Kom- 
binatorinės technikos dėsniai”. Tai 
yra pirmas įvykis, kad šioji lei
dykla būtų išspausdinusi lietuvio 
veikalą. Lietuvoje A. Nasvytis 
buvo VD Nn-to asistentas, o pas
kiau dirbo Technologijos fakulte
te lektorium. Dabar Jis dirba savo 
specialybėje Clevelande.

Bankrotas ir savikritika
Duodamas ataskaitą A. Tarybai, i darbo našumas ir nėra reikiamos 

finansų ministeris Drobnys pažy- drausmės; daug trūkumų yra ir 
mėjo, kad 1953 m. LTSR biudže- respublikos tarybinių ūkių darbe” 
tas “pagal pajamas įvykdytas 1. etc.
591.249.000 rb. sumai”, o "pagal 
išlaidas — 1.572.300.000”, o šių 
metų biudžetas buvo pateiktas ir 
patvirtintas 1.740.762.000. Drob
nys, užsipuolęs Ameriką, kad, gir
di, jos “išlaidos apsiginklavimui 
praryja 70 proc. visų biudžetinių 
sumų”, pasigyrė, kad “visai kitokį 
vaizdą rodo” Tarybų Lietuvos biu
džetas. Vis dėlto ir Jis, nors ir kaip 
girdamas bolševikus, turėjo pripa
žinti visą eilę trūkumų, kurie rea
lybėje — netenka tuo abejoti — 
yra kur kas didesni. Anot Drobnio, 
dabartinis darbo našumo lygis yra 
nepakankamas. Statybinių medžią, 
gų pramonės ministerijos 81 proc. 
įmonių neįvykdė “savikalnės su
mažinimo užduočių ir 54 proc. įmo
nių darbo [našumo planų”. Pav 
1953 m. tik Eidukevičiaus vardo 
kombinate kailių žaliavų nuosto
liai sudarė 4 mil. rb. Statyb. med
žiagų pramonės įmonės “nepatei
kė liaudies ūkiui 18 mil. plytų, be 
to, išleido apie 8 mil. netinkamų 
plytų”. Jau kelinti metai iš eilės 
kritikuojama “nepatenkinama žu
vies pramonės ministerijos ūkinė 
veikla”. Pereitais metais žuvies 
sugavimo planas įvykdytas tik 58 
proc. Daugelis vietinės ii- kuro 
pramonės ministerijos įmonių ir 
pramonės kombinatų neįvykdo ga. 
mybos planų. Ir prekybinių orga
nizacijų darbe yra rimtų trūkumų, 
taip pat pasitaiko “valstybinio tur
to išeikvojimo ir grobstymo fak
tų”. Nors į MTS buvo pasiųsta 
178 inžinieriai mechanikai, 179 
technikai ir daug kitų žemės ūkio 
specialistų, o darbo į kolūkius dir
bti “išvyko” 1.127 agronomai, 765 
zootechnikai ir daugelis kitų žemės 
ūkio darbuotojų, tačiau kolūkiuose, 
kaip pažymėjo mln. Drobnys, “ne
patenkinamai vykdoma visuomeni
nių žemės ūkio pastatų statyba, 
rimtai atsiliekama vystant gyvu
lininkystę; neįvykdomi gyvulių 
skaičiaus padidinimo planai, že
mas jų produktyvumas; dar dau
gelyje respublikos kolūkių žemas

Panašių trūkumų susmukdyta- 
me Lietuvos žemės ūkyje yra ir 
kitose srityse.

Dėl menko pieno ūkio, linų ir 
kt. Lietuvos komunistai gavo bar
ti net iš rusų “Pravdos”.

šiuo metu Sov. Sąjungoj yra 
apie 9.000 MTS, o okup. Lietuvoj 
— 135. I TSRS mašinų traktorių 
stotis visam laikui dirbti išsiųsta 
per 100.000 agronomų, zootechni
kų Ir kt. speclalsitų. Ta pati pro
cedūra įvyksta Ir Lietuvoje, tik 
čia išsiųstiesiems “padėti” ir "pa
mokyti” atsiųsta “daugybė inži
nierių ir mechanikų iš Leningra
do”.

Išvietintas žmogus 
neranda vietos pasaulyje

Radovan Popovic, 20 metų am
žiaus jugoslavas, pereitais metais 
pabėgęs iš savo tėvynės nuo ko
munistų persekiojimo, atvyko į 
Sydnėjų. Jis atplaukė norvegų 
laivu ir jam buvo leista išlipti į 
krantą. Čia jis įteikė Imigracijos 
Ministerijai prašymą leisti pasi
likti Australijoje. Po to Popovic 

pranyko. Jugoslavai Sydnėjuje jam 
padėjo slapstytis ir policija Iki 
šiol jo negali surasti Imigracijos 
Ministerijos kalbėtojas pareiškė, 
kad Popovic praktiškai neturi jo
kios galimybės gauti leidimą pa
silikti Australijoje.

Popovic su norvegų laivu apke
liavo daug valstybių, bet visados 
Išlipus į krantą būdavo areštuo
jamas Ir sodinamas į kalėjimą tik 
dėl to, kad neturėdavo reikalingų 
“pasportų”. Paskui jį grąžindavo 
į laivą ir liepdavo nešdintis, kur 
akys mato. Taip jis atkeliavo į 
Sydnėjų.

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

2



1954 m. liepos 7 d. MOŠŲ PASTOGE a

Lietuviskasis
PASAULIS IŠ TOLO

Su mūsų užsienio politika ne 
viskas tvarkoje. Kaikam pati min
tis pasirodys Juokinga —« neturim 
valstybės, nėra ir užsienio politi
kos. Tačiau' turime politines ins
titucijas, kurių valstybės atkūri
mas vienintėlis uždavinys, šiuo 
metu, tiesa, toms institucijoms te- 
įmanoma tik diplomatinė kova ir 
planavimas. Bet ir mūsų trys rei
kšmingiausi kaimynai (vokiečiai, 
lenkai Ir rusai) neturi stogų savo 
valstybėms. Jei mūs,ų valstybės 
prisikėlimas tegalimas tik žlu
gus rusiškajam komunizmui, tai 
vokiškoji Bonnos vyriausybė, ekzl- 
linė lenkų Londone ir rūslškasai

ma, nėra taip lengvas dalykas — 
mūsų bendros nelaimės kaimynams 
dar sunkiau kaip mums vyksta 
sucementuoti vieningų ir efektyvų 
politini organų.

Prie VLIKo veikia Lietuvybei 
Išlaikyti Tarnyba. Ji bene būtų 
pats vyriausias autoritetas pagar
sint! rašybos reformų. Gal jai at
rodo naujose sųlygose prof. Skar
džiaus redaguoto “Lietuvių Kal
bos Vadovo” reforma nepakanka
ma? Bet kodėl tada laiku nepro
testuota, kodėl prof. Skardžius 
nebandyta paveikti — jis gi pašo
nėje gyveno ir ruošė ši veikalų?

sųjūdis JAV yra tie centrai, kur 
mūsų akys daugiausiai turėtų bū
ti nukreiptos. Pagrindinis dalykas 
sutarti sienas atkurslmos Lietu
vos su kaimynais. Neišmintinga 
laukti sienas padiktuosiant ameri
kiečius ar kitus kuriuos galiūnus. 
Tat ryšininkus bei pasiuntinius 
pirmoje eilėje privalėtumėm turė
ti artimiausiųjų kaimynų politi
nėse Institucijose, o nedžiūgauti 
dėl galimybių pasiuntinio susilau
kti Madride.

Blogesnis dar reikalas: mes pa
tys savo tarpe neišsiryškiname 
būsimų sienų klausimo. Iš rusų tu
rime atgauti pačių Lletuvų, su 
lenkais sunkios kalbos priešakyje 
dėl rytinių sienų, Iš vokiečių dar 
norime atgauti Karaliaučių. Ar tai 
neperdaug mūsų pajėgoms? Rea
lizmas politikoje visdėlto geriau 

už romantizmų. Mūsų politikai tu
rėtų Išdrįsti pasisakyti ir paaiš
kinti dalykus blaiviai.

Kalbame apie Baltijos federali- 
nį politinį junginį. Kas tuo reikalu 
padaryta? Ar yra Išsikristalizavu
si mintis, kaip toji federacija ar 
kitoks koks junginys turėtų at
rodyti? Neturime net bendro Bal
tijos politinės kovos komiteto, ne
turime net vidni kitiems viešai 
paskirtų ryšininkų (žinoma, jie 
nebūtų reikalingi, Jei susidarytų 
bendras Baltijos politinės kovos 
komitetas).

Yra kraštų, kur pasiuntinį ar 
konsulų turi mūsų broliški kaimy
nai, bet neturime mes, yra ir prie
šingai . {domu, ar dedamos pas
tangos tokius pasiuntinius bei kon
sulus viešai pagarsinti atstovau-

*
Paskaičius lietuviškus laikraš

čius ir naujai leidžiamas knygas; 
sutinkama tiek daug ašarų ir krau
jo. Pastebėkime, kad Jaunimo tas 
neimponuoja. Tuo nepatarnaujame 
lietuvybės išlaikymui. Jei norime 
laimėti jaunimų, jis tik Ir tėra lie
tuvybės tęstinumo laidas, tai ki
tokios reikia lietuvių tautos isto
rijos, kitokios literatūros chresto
matijos, kitokių laikraščių. Jauni
mų patraukia pasisekimai, laimė
jimai — šiuos pavyzdžius turime 
Jiems parodyti istorijoj ir litera
tūroj.

Tos pačios pastabos tinka ir dėl 
imūsų minėjimų bei vaidinimų. 
Verkšlenimas net vyresniuosius 
veikia depresiškai. Ar nebūtų ga
lima ir religiniams pamokslams 
suteikti kitų turinį? Taip neįti
kinamai atrodo aiškinimas, kad dėl 
žmonių nuodėmių Lietuvų užgriu
vusios nelaimės. Kiekvienas tuoj 
klausia, negi amerikiečiai bei aus
tralai mažiau nuodėmingi? Juk Ir 
nelaimėse galima pozityvaus įžvel
gti.

★
šios pastabos yra kritika tik 

mūsų pačių, bet ne kieno nors 
kito. Jei mes patys kelsim Ir nag- 
rinėslm užsienio politikos klausi
mus, tai juos nagrinės mūsų spau
da, bus priversti Jais domėtis mū
sų veiksniai, privalės tuos klau
simus paaiškinti ,dėl jų pasisakyti. 
Minėjimai, susirinkimai bei vieti
nė spauda priklauso mūsų pačių: 
ateikime rengėjams darbu ir pata
rimais į pagelbų, laikraščiams ga
lime kiekvienas talkininkauti.

DĖMESIO! PADIRBTI 
“LAISVI TELŠIAI”!.

Paskutiniu metu kai kurios JAV 
filatelijos firmos pasiūlo parduo
ti gana prieinama kaina (2.25 
dol.) 9 p. ž. Sov. Sujungus se
rijų, 1941 m. perspausdintų “Lals. 
vi Telšiai” (trečiu, stambesniu 
šriftu). Smulkiau įsižiūrėjus pas
tebėta, kad perspausdinimas yra 
netikras, falsifikuotas. Būtent:

Originalas: šriftas riebokas, rai
džių šoneliai nelygūs, daug kur 
aptrupėję, kai kurios raidės suplo
nėjusios (ypač dešinėje pusėje), 
įlūžusios (raidė 1), datoje taškas 
po 1941 stambus, į viršų pailgo- 
kas, po VI ir 26 — taškai mažy
čiai, nelygūs, perspausdinimo te
kstas dažnai nusistūmęs į kairę 
(dėl to datoje 1941 kai kur trūks
ta pirmos skatilinės 1 arba ji blo
gai atspausta) arba kiek j viršų, 
tekstas niekur nepersiinuša j ant
rų ženklo pusę.

Falsifikatai: šriftas kiek plone- 
lesnis už originalo, perspausdini
mo raidės labai gražios, lygios, 
jokių nutrupėjimų, perspausdinimo 
tekstas gražiai pataikytas kiekvie
no ženklo centre, datoje 1941. VI. 
26. po skaitline VI nėra taško, 
perspausdinimo tekstats ryškiai 
persimušęs į antrų ženklo pusę 
(kiek mažiau 1 rub. ženkle). Per
spausdintas Sov. Sujungęs 1929 
-31 m. laidos 70 kap. ženklas su 
raudonarmiečiu (Scott 425); šis 
ženklas 1 bolševikų okupacijos me
tu Lietuvos paštuose Iš viso nebu
vo pardavinėjamas, taigi nė Tel
šiuose negalėjo būti perspausdin
tas. Bet užtat padirbtoje serijoje 
nėra perspausdinto 80 kap. ženklo 
su šiaurės poliumi (Scott 628). 
Matyt, padirbėjai neturėjo šio žen- ' 
klo, tad pagriebė kitų po ranka 
pasitaikiusį ženklų (70 kap.) ir jį 
perspausdino.

Reikia manyti, kad perspausdi
nimas yra padirbtas Europoje.

SPAUDOS PUSLAPIUOSE
“DIRVOS” Nr. 6 Bronys Raila 

str. “Mielas provincijos kėrespon- 
dentas”,‘rašo apie ypatingas trem
ties sąlygas, kuriose gyvena lai
kraščio provincijos koresponden
tas. Jis sako, kad tremties lai
kraščiuose apstu kartais žinių ir 
žinelių, pranešimų ir skelbimėlių, 
bet tai vis dažniausiai linksmi da
lykai, viskas kuo gražiausiai pa
vaizduota, bet atrodo vienšališka, 
per gražu, taigi nebe visai tikras 
mūsų kūno dvasios gyvenimas, ir 
toliau str. autorius rašo:

“Provincijos korespondentui lie
tuviškose kolonijose sėkmingai dar
buotis oras nėra labai geras. Tų 
orų leidžia pirmiausia pati lietu
viška visuomenė, atitinkamai žiū
rėdama į korespondento darbų ir 
jį patį traktuodama. Visuomenė Ir 
ypač jos draugijų vadai.

“Kodėl? Priežasčių yra daug, bet 
čia tik vienų iš Jų galėčiau pami
nėti.

“Beveik visi, o gal ir stačiai visi 
korespondentų nori išduoti, savo 
labui panaudoti, bet nieko Jam ne
nori duoti. Nesakau pinigų, — 
apie tai Joks korespondentas, kaip 
seniau, taip ir dabar nei nesvajo
ja. Bet draugijos ir jų vadovybės 
labai retai tepadaro respekto jo 
darbui, labai retai tesudaro mo
ralines sąlygas Jo darbui paleng
vinti. Iš jo faktlnai reikalauja vi
suomet daugiau negu iš kito bro
lio, ir dar reikalauja vis tik iš- 
gyrimų ir rūsčiai jį ant rytojaus 
kolioja, jei jis ko išgirsti negalė
jo...” Toliau B. Raila rašo, kuo 
korespondentas išskiriamas:

“Geresniems programos daly
viams draugija kaltais
už “numerį”, visuomet sumoka 
orkestrantams, salės šlavikui, kai 

kada virėjui, spaustuvėms už kvie
timus ir kaug ką kita. Pasikvie
čia garbės svečių ir vėliau Juos

sumoka ; rodo,

jant visus tris pabaltiečlus. Žino- NEMO.

PLATŪS BIRŽELIO MINĖJIMAI BUVO
SURENGTI JAV—se

čia kelių valstybių gubernato
riai, tarp Jų ir New Yorko, ragi
no visus gyventojus dalyvauti Pa
baltijo deportacijoms ir pavergi
mui pasmerkti ruošiamuose minė
jimuose. Visuose Juose buvo pa
reikštas įsitikinimas, kad paverg
tiesiems Pabaltijo kraštams ir vėl 
Išauš laisvės diena. Massachusets 
valstybės gubernatoriaus pareiški
mu, laisvės diena anapus vande
nyno Išauš netrukus. New Yorko 
miesto savivaldybės rūmuose bir
želio 13 d. įvykęs gausus pabal- 
tiečių ir amerikiečių susirinkimas 
pareiškė protestų dėl Sovietų įvyk
dyto Pabaltijo kraštų pavergimo 
ir Iš jų tebevykdomų deportacijų 
To protesto susirinkimo pagrindi
nis kalbėtojas buvo atstovas H. 
A. Williams. Jis nurodė, kad So
vietai ir toliau vykdo genocidų 
Pabaltijy. Jis pareiškė vilčių, kad 
Jungtinės Tautos suras būdų pa
tikrinti sovietinio genocido vykdy
mų ir jį sustabdyti. Tas gausus 
susirinkimas padarė nutarimų, ku
ris buvo pasiųstas JAV vyriausy

bei, prašydamas: “padaryti žygių, 
kad Jungtinės Tautos ištirtų tarp
tautinių sutarčių Ir žmogaus teisių 
pažeidimų Pabaltijo valstybėse Ir 
pareikalautų, jog Sovietų okupaci
nės pajėgos pasitrauktų iš Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos”.

Now Yorko valstybės guberna
torius Dewey išreiškė viltį visos 
tos valstybės gyventojų vardu 
kad Pabaltijo tautos kartų bus 
išlaisvintos iš Sovietų tironijos. 
Tarp sveikintojų užtinkame sena
torių Herbertų H. Lehmanų, sen. 
Irvingų M. įves, atstovų Franklin 
D. Rossevelt, New Yorko miesto 
burmistrų Wagnerj ir eilę kitų 

žymių amerikiečių, kurie taip pat 
pareiškė savo tvirtų įsitikinimų, 
Jog Pabaltijo tautos bus išlaisvin
tos.

Kitas plataus masto itin rei
kšmingas minėjimas buvo suruoš
tas Čikagoje, kur pagrindinę kal
bų pasakė VLIKo pirmininkas M. 
Krupavičius. Minėjimai JAV-se 
buvo plačiai taip pat paminėti 
amerikiečių spaudos ir radijų.

g THE IMPERIAL
įį Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains.
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Savininkas ED. VALEVIČIUS. £:
:§ Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. VIešbu- S 
■į: tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- •:•: 
:§ dovas, kuris aprodo svečiams grąžiusias vietos kalnų apylin-
•j: kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant jį: 
įį butų, maistų, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu
:į: - £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sųlygų įį
•į: prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523. jį:
■į: Geriausios sųlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- įį
įį žiausioje Australijos vietovėje. įį

už dyka vaišina. Visame tame jo- 
marke korespondento nėra. Per 
visų vakarų Jis nereikalingas. Atė
jęs jis už įžangos bilietų užsimo
kėjo; Jei salėje buvo aukos renka
mos, mezliavos metamos, — ir Jis 
metė su kitais, aukojo su kitais. 
Juk visi lygūs, visiems vienodai 
Lietuva brangi...

Bet kai vakarėlis pasibaigė, ta
da jau nebe visi lygūs. Parėję na
mo svečiai miega, o ir kitų vaka
rų dar snūduriuoja ar išmintingai 
atsipaglrloja. Bet ne koresponden
tas. Jei skubus reikalas, tai tų 
pačių dar naktį ar vėliausiai ki
tų vakarų, grįžęs iš darbo, jis tu
ri rašyti, kartais du kartu perra
šyti savo korespondencijų, turėti 
rašymo priemonių, nešti į paštų, 
klijuoti oro pašto ženklus. Aišku, 
viską ir visur pats apmokėti “var
dan tos Lietuvos"... O Jei "blo
gai” parašė, visų mėnesį gręsia 
rūstybės ir keršto pavojus”.

Taip provincijos korespondento 
gyvenimo Ir darbo sąlygas vaiz
duoja Amerikoje Bronys Raila. Ar 
Jos kitokios Australijoje? Vargu. 
O laikraštį vienas redaktorius ne
padarys. O jeigu padarys, tai ja
me nerasime to pilnutinio lietu

viško gyvenimo Ir nežinosime, “kur 
lietuvis verkia, o kur džiaugiasi, 
katrų brolį reikia gelbėti ir Iš ku
rio prašyti pagalbos”, kaip spau
dos draudimo laikais kad rašė 
Vincas Kudirka.

“AUSTRALIJOS LIETUVIS” 
str. “Sava spauda” kalba apie lie
tuviškų laikrašti tremtyje ir nu- 

kad šitoks laikraštis yra
būtinas, pirmiausiai kaip kalbos 
mokytojas, nes Juk daugis mūsų 
ir anglų kalbos pramokome iš 
anglų kalba spausdinamų laikraš
čių. Tiesa, suaugusiems šitai gal

Petroviniai apmastymai
Kai pora ruskelių išvertė ranko

ves, per pasaulį nuraibullavo ban
gelė: šioj pusėj uždangos pasiten
kinimo, anoj pusėj — palydėta 
triaukščio keiksmažodžio. Suvilgė 
Ji Ir mūsų krūtines. Kur gi ne: 
priešo fronte vienu plyšiu daugiau. 
Kai staigmenai atslūgus Karališ
koji Komisija ima nagrinėti, ką 
Petrovų porelė čia nuveikė ir ko 
dar nespėjo — atsiranda noro pa
sidairyti , kaip ir klek įvairūs 
petroviniai įvykiai paliečia mus, 
pasaulin išpurkštus lietuvius.

Pradedu nuo savęs. Kodėl man 
kaskartų smagu išgirsti, kad kaž
koks NKVD šunelis apsisprendė 
pakeisti lakalo indų? Terandu 
vieną priežastį: kad tuom Jis 
bjauriai “pagadino orų" mano di
džiausiam priešui. Bet nedaugiau. 
Žvilgterkim į vadinamąjį “šaltą
jį” kariuką. Atvažiuoja kurin kra
štai! gauja išmankštintų ruskelių. 
Privilioję glušų ir žioplių ruošti 
dirvų tarpusavio skerdynėms, Iš

vilioja svarbiausias paslaptis ir t.t. 
Jų darbus Išnarplioti sudaromos 
įvairios Mac-cartinės ar kitaip va
dinamos komisijos. Maklinėdamos 
patamsiais jos trypia nekaltus 
drauge su kaltaisiais, kol sukelia 
nenumaldomas rietenas. Pagaliaus 
koks ruskelis apsisprendžia, kad 
jam bus geriau likti gyventi čia 
ir perkasi geresnį gyvenimą, iš
duodamas Jo paties suverbuotus 
žmones ir atidengdamas šnipinė
jimo tinklą. Geras biznis: pirma 
savieji mokėjo už verbavimų ir 
garbino, dabar tapę savais sveti
mieji moka už išdavimą ir garbina 
dar labjau...

•
Petrovai , be abejonės, išpasa

kos visas šunybes, kurių pridarė 
šiame krašte Jų suvilioti ir primo
kyti. Įdomu, ar jie taip pat pasi
pasakos, kiek žmonių yra likvi
davę jie patys, kol įrodė savo tin
kamumą būti NKVD parongūnais. 
Net galinčiais dirbti užsienyje! 
Kas pažino bolševlzįną iš arti, 
žino — kokių stiprių įrodymų rei
kia, norint tapti jo eksponentu.

•
Įdomiai atsiliepė j petrovinį 

reikalą senesnis “suslpratėlis” — 
Guzenko iš Kanados. Jis pamokė 
pasaulį (šį kartą net neužsimo
vęs užvalkalo ant galvos), nepa
tardamas daužyti žmogžudžių gūž
tos atominėmis ar kitokiomis bom
bomis. Priešingai. Pagal jį komu

nizmo tvirtovę sugriauti tegalima:
a) jpilietinant kiekvieną atbė

gusį NKVD budeli,
b) užtikrinant jam saugumų nuo 

jo paties vienminčių ir bendradar
bių,
c) suteikiant Jam pragyvenimų, 
eventualiai — darbų jo specialy
bėje.

Įsivaizduokim sau masiniai bė
gančius į šią “geležinės uždangos” 
pusę enkavedistus. Jie tuoj gabe
nami į JAV, įpllietinaml Ir aprū
pinami darbu “savo specialybėje”. 
Neblogai!

Ar galėtum įsivaizduoti priešin
gybę: užkietėjęs antikomunistas 
nusprendžia “atsiversti” ir pabė
ga į Maskvą. Ar ten jį taip pat 
garbins ir įjungs j kovų prieš ka
pitalistinį pasaulį? Anaiptol! — 
“Tavo talkos nepasigendam. Pasi
imk daiktus.”

•
Kai 1940 metais ruskiai užplūdo 

mano tėvynę, Jų laikraštyje “Kras. 
noarmeiskaja Pravda” kažkokio 
“ovo” buvo parašyta: “Lietuviš
kas Vytis atjojo į tikslų. Raitelis 
nusėdo nuo žirgo, nes jis žino, 
kad toliau niekur nebejos” Va, 
kur buvo visi išlaisvinimai: nuso
dinti nuo žirgo. Taip pat kaip ir 
1795 metais.

•
1941 metais Lietuvoje ypatin

gas tardytojas, kažkoks “ovas”, 
pasirašęs eilinį mirties sprendimų 
pundą, pasakė: “Ja vieriu tolko 
miortvomu litoveu”. Jis neminėjo 
buržujaus ar ko kito. Jam stačiai 
buvo nepatikimas gyvas lietuvis.

•
Mes nepasiilgstam jų pasitikė

jimo ar nepasitikėjimo, nes abu 
mus lygiai žudo. 1940 metais iš 
Maskvos atgriuvę mano tėviškėn 
“<>vai” negi susigraibė, kuris 
“liaudies priešas”, kurį nugalabyti 
tuoj ir kurį išvežti Sibiran. Bet 
jie apdovanojo pasitikėjimu mano 
tautiečius ir kaimynus, apriejo 
juos pasiutlige ir pavertė ištiki
mais budelių pagelblninkais. šiuos 
pasitikėjimas pražudė labjau, nei 
anuos, kad ir mirusius — nepati
kimuosius.

Dairomės praeitin, vartom isto
rijos lapus ir niekur neužtinkame 
fakto, kad ruskis būtų nugalėjęs 
lietuvį kovoje vyras prieš vyrą. 
Mūsų raiteliai plukdėsi per Dniep
rą, jojo toli anon pusėn ir buvo

ten, kiek nebėjo. Net ir šimtme
čius. Kol susidūrė su naujais rus- 
kių ginklais: klasta, apgaulė, pa
salomis. Ir mūsų protėviai neat
laikė. Ruskia.'ms per Nemuną plu
kdytis nereikėjo. Jų ginklanešiai 
buvo katlušos ir įvairūs “ovai”. 
Ir jie atvyko patogiai, kaip sve
čiai ar išvaduotojai.

Ruskių Istorija turtinga tarpu
savio pjautynėmis. Juos korė Jų 
carai, po to jie žudė savo carus 
ir vienas kitų. Bet kodėl drauge 
turėjo kentėti Ir mano tauta?!

Lietuvis buvo klupdomas gar
binti jų “car-batiuška” ir tremia
mas Sibiran, kai to nedarė. Nu
daigojus carą lietuvis vėl tremia
mas Sibiran už tai, kad neprisi
pažįsta nei prie Jų revoliucijos 
nei prie kontrarevoliucijos.

Naujoji ruskių kalbodara davė 
mums naują įprasminimų, nusa
komų žodžiu "buožė”. Pasinaudo
dami jų “dialektiniu materializ-1 
mu”, sutiksime, kad pasaulio pro
letariatas yra mažosios tautos, o 
didžiausias darbo žmonių išnaudo
tojas, kraugerys — buožė yra 
ruskis — bolševikas. Ir to paties 
dialektinio materializmo pamokyti 
palinkėsime idiliškiems buožėms 
išsiskersti tarpusavyje ligi vieno.

•
Nors ir tikiu, kad pomirtiniame 

gyvenime nenaudėlių laukia pra
garas, bet — anot vokiečių: slcher 
ist slcher — velyčiau visiems 
“ovams” paragauti Jų pačių už
kurto pragarėlio dar tebesant šio
je ašarų pakalnėje. Kad kurią 
naktį pasibaladotų j jų duris ir 
griežtas balsas tartų visiems en
kavedistams gerai žinomus žo
džius: "Petrovai! Pasiimkit daik
tus!”

PETRAS REMEIKA.

ne tiek reikalinga, bet jaunoji kar
ta daug turi mokytis lietuvių kal
bos ir čia laikraštis yra vienas 
pagrindinių šaltinių. Toliau cituo
jame straipsnį:

Ne iš vieno teko girdėti, kad 
lietuviškų laikraščių neverta pre
numeruoti, nes tą patį galima ras
ti ir australiškuose, kurie ir pi
gesni ir kur kas didesni. Kad Jie 
pigesni ir didesni — su tuo tenka 
sutikti. Ir vis dėl to, ar austra
liškasis laikraštis gali atstoti lie
tuviui, lietuviškąjį laikraštį?

Deja, tokio laikraščio anglų kal
ba mes nežinome. Angliškuose lai
kraščiuose galima rasti žinių Iš 
pasaulinės politikos, galima rasti 
daug ką gera paskaityti, bet nė 
viename australiškame laikraštyje 
negalima rasti ko nors apie mūsų 
vedamą kovą už Lietuvos laisvę, 
apie lietuvių gyvenimą visame pa
saulyje, apie mūsų Tėvynės var
gus ir rūpesčius ir, pagaliau, apie 
mūsų pačių gyvenimą Australijo
je. Joks australiškasis laikraštis 
apie tai nieko neįrašo, išskyrus 
gal vienų kitų atvėjj, kai mūsų 
menininkai pasistengia supažin
dinti australiškąją visuomenę su 
mūsų tautiniu menu, arba vienų 
kitų, kad ir retų, kriminalinį at- 
vėjį, kui(į , paprastai, (stemglasi 
dar išpūsti, štai dėl ko austra
liškasis laikraštis niekada negali 
atstoti lietuviui savojo laikraščio, 
žinoma, tokiam lietuviui, kurio 
sieloje dar neužgęso meilė savai 
Tėvynei, savai kultūrai, kalbai, 
menui ir t.t. Visa tai gali duoti 
tik lietuviškas laikraštis.

Tenka taip pat dažnai nugirsti 
(daugiausia iš tų, kurie lietuvlš- 
k ųlaikraščlų neskaito), kad lie
tuviškų laikraščių leidėjai daro 
didelį “biznį”, atseit, paslpelnina. 
Tokių nuomonių, labai gaila, ten
ka kartais girdėti ne tik iš tų, ku
rie “kultūrinę” veiklų atlieka ba
ruose, bet ir su akademiniu išsi
lavinimu tautiečių. Mūsų atsaky
mas čia būtų labai paprastas: po
nai, pabandykite išleisti bent ke
letą laikraščio numerių ir jūs pa
tys įsitikinsite, klek “uždirbote”.

Šiandien niekas Jau nedrįs kal
tinti neį dr. J. Basanavičiaus, nei 
dr. Vinco Kudirkos, kad jie su 
“Aušra” ar “Varpu” darė “biznį”. 
O tada Juk ir jie tuo pat buvo 
kaltinami, daugelis jų šalinosi, ne
sidėjo į bendrą darbų, nepalaikė 
lietuviškos, vos gimstančios spau
dos. Ir tai darė dažnai patriotiz
mo vardu, kaip kartais atsitinka 
ir šiandien.

Istorija tačiau parodė, kad tik 
lietuviška spauda prikėlė Lletuvų 
gyventi. Istorija ateityje taip pat 
parodys, kad tik šiandieninė lie
tuviška spauda išlaikė tarp lietu
vių visame pasaulyje tamprų ryšį 
ir nedavė išblėsti lietuviškajai są
monei. Tik lietuviškoji spauda pa
laiko gyvą Lietuvų mumyse ir 
vadovauja kovai už Job laisvę. Ne
liks lietuviškos spaudos — neliks 
lietuvių.”

O kas žino, kiek šitiems žmo
nėms, kurie lietuviško laikraščio 
neskaito , Jo neprenuįmeruoja ir 
dar vis progos jieško šitam lai
kraščiui ant apivarų užminti ir 
paskui graboriškus maršus groti, 
rūpi lietuviški reikalai aplamai?

J. Akuotas.

SURASTI NAUJI 
URANIJAUS LAUKAI

Geologai ir mėgėjai uranijaus 
Jieškotojal surado naujus turtin
gus uranijaus laukus Pietų Aus
tralijoje. Valstijos min. pirm. (Mr. 
Playford) pareiškė, kad šitie lau
kai slepia milijonus tonų urani
jaus rūdos.

50 tyrimų parodė, kad uranijaus 
turinti erdvė apima 500 kv. mylių. 
Nauji laukai yra 75 mylios nuo Ra
dium Hill, kur vyriausybė Jau ka
sa uranijų.

Tabako pramonės akcijos New 
Yorko biržoj pereitų savaitę smar 
kiai krito. Tai įvyko po to, kai 
draugija kovai su vėžiu paskelbė 
kad rūkymas dažnais atvėjais yra 
priežastimi susirgimo vėžiu ir šir. 
dies ligomis. Cigarų pramonės ak. 
cijos pakilo, kadangi draugija sa
vo raportu nurodė, jog cigarai 
yra mažiau žalingi kaip cigaretės 
ir tabakas pypkėje.

*
— Žiniomis iš Šveicarijos, švei

carai, likvidavus Latvijos pasiun
tinybę, perėmė saugoti pasiunti
nybės rūmus, bet vėliau Juos per
davė rusams. Atvykęs į Ženevos 
konferencijų Molotovas kaip tik 
Juose apsigyveno, bet ne tame būs
te, kuris buvo paruoštas iš anksto 
ir net apvestas spygl. vielomis.

★
Pereitų savaitę Australijoje bu- 

trumpiausios ir kaip metereolo- 
gijos įstaiga praneša', buvo šal
čiausios naktys.

★
Vakarų Vokietijos pramoninin

kai pradėjo gabenti savo įmones 
iš Rhuro srities, kuri yra per tirš
tai apgyvendinta ir dėl fabrikų 
dūmų skaitoma nesveiklausia vie
ta Vokietijoje. Sunkioji pramonė 
pradėjo kurtis Bremene ir Ham
burge.
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SYDNĖJUS

CHORAS DIRBA
A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės val

dybos iniciatyva suorganizuotas 
mišrus choras pradėjo darbų. Į 
pirmąjį choro susirinkimų atvyko 
30 asmenų.

Choristus pasveikino choro diri
gentas Jonas Gaižauskas. Jis pa
reiškė, kad šalia jo su choru dir
bti yra pasižadėję Kiveris Ir Ka
valiauskas. Išrinkti choro seniū
nai : seniūnas — administratorius 
Batūra, sopranų — Daniškevlčlūtė, 
altų — Grosaitė, bosų — Maksvy
tis Ir tenorų Kapočius. Malonu 
pažymėti, kad tiek choro seniūnai, 
tiek ir didžioji dalis choristų yra 
daugiausiai Jauni žmonės. Chore 
dalyvauja nemažai buvusių įvai
rių ansanblių narių, kurie yra pa
siryžę su Jaunaisiais sukurti tik
rai stiprų ir didelį chorų Sydnė- 
Juje.

Repeticijos esti Camberdowne 
sekmadieniais po lietuviškų pamal
dų. Parapijos klebonas mielai su
tiko leisti naudotis parapijos sale 
choro repeticijoms ir pats rodo su
sidomėjimų, nes nuolat ateina pa
siklausyti lietuviškų dainų ir gies
mių.

Choro vadovybė kviečia visus ga
linčius dainuoti tautiečius Jungtis 
j Sydnėjaus lietuvių chorų. Už
sirašyti galima sekmadienį po pa
maldų repeticijų metu Camperdow- 
ne. (p.)
VAIKŲ TEATRO STUDIJA VĖL 

PRADEDA DARBĄ
Sydnėjaus Lietuvių Valkų Teat

ro Studija po trumpų atostogų 
vė^ pradeda darbų. Kaip ir anks
čiau repeticijos vyks Bankstowne, 
Scout Hall (netoli elktr. trauki
nių stoties) kiekvienų penktadie
nį 5 vai. vak.

Buvusios ir naujosios mokinės 
prašomos susirinkti liepos 9 d. 
5 vai. vak. šitoje salėje.(v.s.)

PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA
Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 

klubo sueigoj (liepos 3 d.) pagrin
diniu pasitarimų klausimu buvo 
spaudos atgavimo 59 metų sukak
ties minėjimo programos nustaty
mas.

Minėjimas bus suruoštas rugpjū
čio mėn. pirmąjį ar antrąjį sek
madienį. Jis bus pradėtas L. 
Karvelio kalba. Spaudos draudimo 
gadynėj Prūsuose spausdintą, ir 
knygnešių slaptai platintą Lietu
vos kaime ir mieste lietuviškąjį 
žodį, Sydnėjaus lietuviai Išgirs 
gyvame žodžio ir dainos montaže. 
Tekstus ruošia rašytojai V. Ka
zokas Ir Almls J. Jūragls, gi dai
nas skambias repetuoja Br. Ki- 
verio mišrus dvigubas kvartetas 
ir solo padainuos šarauskas. St. 
Skorulis atliks sceninį apipavida
linimą.

Klubo sūeigoj dar svarstyta lai
kraščio korespondentams atitinka
mų kursų organizavimo klausimas. 
Tokių kursų tikslas — duoti ele
mentarinių teorinių žinių ir prak
tinių patarimų pradedantiems, 
ypač Jauniesiems, siekiant paruoš
ti spaudos darbininkus saviesiems 
laikraščiams. Pradžioj užsimota 
tokius kursus organizuoti Sydnė
juje.

PAMALDOS liepos mėn.
Liepos 11 d. Cabramattos lie

tuvių kolonijai pamaldos Mt. Prit
chard babžnyčioje 8 vai. 30 min.

Liepos mėn. 18 d. lietuviškos pa- 
Imaldos Bankstowne, St. Brendan’s 
bažnyčioje 10 vai. 30 min.

Liepos 25 d. Wenthworthvllle 
lietuvių kolonijai pamaldos St. 
Columbas bažnyčioje 10 vai.

— Buv. Sodeikos — Veličkos 
ansamblio nario ir judraus lietu
viškos kultūrinės bei sportinės 
veiklos Sydnėjuje dalyvio J. II- 
čiuko Ir O. Mičlulytės vestuvėse 
skambėjo lietuviškos dainos ir mu-

“Šviesos" Metinė
Šventė Sydnėjuje

Birželio 26 d. Sambūrio Šviesa 
Sydnėjaus skyrius minėjo savo 
trejų metų veiklos sukaktį.

Minėjimų atidarė valdybos pirm. 
J.P. Kedys. Sugiedojus "Gaude- 
mus” pirmininkas padarė skyriaus 
veiklos apžvalgų ir paryškino 
Sambūrio tikslus bei siekius.

Sambūris populiarus Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenėje, veikla 
buvo gyva ir darbo planas pilnai 
įvykdytas. Visi parengimai vyko 
nustatytomis datomis, ruošiamos 
paskaitos lietė įvairias gyvenimo 
sritis ir ruošiamuose forumuose 
buvo Išgvildenta eilė problemų.

Revizijos) komisijos pranešimą 
perskaitė P. Protas.

Susirinkimui prašant, skyriaus 
valdyba, kuri eina ir Regionalinės 
valdybos pareigas, pasiliko ta pa
ti, (J.P. Kedys, St. Skorulis, 
Vyt. Doniela, Vyt. Patašius ir 
Mensonas) darinkti kandidatai: 
V. Skrinska, P. Daukutė ir M. 
šutas. Palikta ir ta pati revizi
jos komisija: Protas, Kalakonis, 
Rauličkis. į garbės teismą išrin
kti Saudargas, Kmitas, Šalkaus
kas.

Meninėje dalyje H. Pagodinaitė 
Skrlnskienė pašoko Šopeno valsą 
Ii šokį iš baleto Arleklnda.

Kvartetas: p. p. Asevičlenė, 
Daudarlenė, Asevičius ir Daudaras, 
pianinu palydint Br. Kiveriui, pa
dainavo “Pajūrio dainų“ ir “Mer
gyte jaunoji” P. Asevičlenė solo 
dar padainavo Šuberto "Lopšinę” 

Gražiai pasirodė ir Jauna bale
rina stud. Ir. Osinaitė.

Vėliau vaišinantis kava ir su
muštiniais pas Sydnėjaus šviesle- 
člus Jaukiai ir kultūringai pra
leistas vakaras besikalbant ir jau
nimui šokant. Kukli Milsons Point 
saliukė sutalpino per 80 narių ir 
svečių.

I šią metinę Sambūrio šventę 
su visa šeima atsilankė ir seno
sios kartos veikėjas A. Baužė.

Minėjimui pirmininkavo Vyt. 
Skrinska, sekretoriavo P. Dauku
tė. (h.p.)

ADELAIDĖ '
NAUDINGA PASKAITA

Liet. Teis. D-jos Australijos 
skyriaus Valdyba, birželio 27 d., 
Adelaidėje pakvietė dipl. prekybi
ninką J. LAPŠJ paskaityti Lietu
vos laivininkystės reikalu paskai
tų.

J. Lapšys, būdamas šios srities 
žinovas, priminė, kad Lietuvos 
prekybos laivynas faktiškai savo 
darbų pradėjo tik 1937 metais.

Toliau trumpai priminęs 'mūsų 
laivų skaičių ir jų tonažą pastebė
jo, kad nors Ir su kliūtimis, bet 
laivynas augo ir, Jeigu ne nelemti 
įvykiai, Lietuvos prekybos laivy
nas būtų stojęs konkurencijon su 
kaimyniniais kraštais. Labai svar
bi kliūtis buvo tai, kad neturėjo
me pakankamai tam darbui pa
ruoštų kranto Ir kitų tarnybų 
žmonių ir dėl to pradžioj teko pra
šytis svetimųjų pagalbos.

— Jūrų laivo kapitonas, turi 
būti ne vien geras navigatorius, 
bet taip pat jis turi būti geras 
prekybininkas ir diplomatas. Ir 
tokių turėjome, bet nepakankamą 
skaičių, — pareiškė prelegentas.

Apibūdinęs Klaipėdos ir šven
tosios uostų teigiamybes ir nei
giamybės, prelegentas turėjo dar 
atsakyti į Jam užduotus klausimus, 
kurių tarpe buvo paliesta ir gali
mybės mūsų jaunimui mokytis 
Jūrininkystės. Prelegentas pažadė
jo šį klausimą pastudijuoti ir per 
spaudą bei kitokiu keliu nurodyti 
tokių mokyklų esimą ir galimybes 
į Jas įstoti.

Ir tikrai, ruošiant Jaunimų Lie
tuvos ateičiai, reikia turėti galvoje 
visokias specialybes, šalia kitų ir 
Jūrininkystę.

JAUNIMO KVIESLYS
Melbourne Lituanistinių Kursų 

leidžiamo "Jaunimo Kvieslio” grei
tu laiku pasirodys 3-sis numeris. 
Kaina 2 šil. Melbourniškaii gali 
iš kalno užsisakyti pas bibliotekos 
vedėją p. Geštartą. Koresponden
cija adresuotina: Jaunimo Kvies
lys, Melbourne, Albert Park, 181 
Page St.

HOBARTAS

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Hobarto lietuviai birželio 20 d. 
gausiai susirinkę į trėmimų minė
jimo iškilmes, prisiminė ir pager
bė išvežtuosius Sibiran, kenčian
čią ir kovojančią tėvynę ir žuvu
sius rezistentus.

Susirinkimui vadovavo garbės 
prezidiumas, kurį sudarė J. Mo
tiejūnas, buv. aktyvus rezisten
tas — 1941 m. birželio 22-23 d.d. 
partizanas, J. Šlyteris, Vyčio kry
žiaus kavalierius — savanoris, 
Jau nepriklausomybės kovose mu
šęs įsibrovėlį bolševiką, Augus- 
tauskas, Lietuvos kariuomenės ka-

rininkas ir Rederls, kovojančios 
Lietuvos ūklninkijos atst. — buv. 
partizanas.

A. Munčelis savo paskaitoj pri
minė lietuvių tautos rezistencijos 
prieš bolševikus gimimų, ir dabar
tinį subrendime — visos tautos 
nepalaužiamų pasipriešinimų.. A. 
Kantvilas nušvietė mūsų — trem
tinių vietų ir pareigas toje kovo
je.

Lietuvos kovotojų dainos, dekla
muotas A. Rederio ir mažosios 
Valuckaitės, taip pat A. Munče- 
lio melodeklamacija bei dainos su
dainuotos K. Maslausko, B. Bu- 
kevlčiaus ir V. Kalyčio, virpino 
širdis gyvai primindamos tolimą 
Tėvynę.

Programų paįvairino Beethove- 
no muzika iš 5-tosios simfonijos 
plokštelėmis.

Hobarto lietuviai tėvynės lais
vinimo kovą parėmė aukodami 
Tautos Fondui. T.T.

— Hobarte viešėjo kun. J. Kun- 
gys. čia jis pravedė rekolekcijas 
ir aplankė tautiečius. Lietuviai 
džiaugiasi ir Apylilnkės valdyba 
prašo perduoti padėkų kun. Kun- 
giul už atsilankymų.

“““““JST™'' 1

zlka. Dalyvavo apie 30 svečių.
— Birželio 26 d. Bankstowno

Nepamirškime, jog esame Jūri
nės šalies vaikai.

Apylinkės ruoštas šokių vakaras 
sutraukė itin didelį būrį Jaunimo. 
Pelno gauta apie £ 80. Pusė šios 
sumos, pagal Apylinkės visuotinio 
susirinkimo nutarimą, skiriama 
"Mūsų Pastogei”.

L.T. D-Jos Australijos skyriaus 
pirmininkas J. Kalvaitis už nau
dingą paskaitą susirinkusių vardu 
padėkojo prelegentui ir pakvietė 
Jį pasiruošti dar ir kitai jūriniais 
klausimais paskaitai, (sr)

JAU LAIKAS PRATĘSTI “MO
ŠŲ PASTOGES” PRENUMERA
TĄ II PUSMEČIUI, IR BŪTINA 
SUSIMOKĖTI PRENUMERATĄ 
Už I ŠIŲ METŲ PUSMETI 
TIEMS, KURIE TO DAR NĖRA 
IKI ŠIOL PADARĘ.

Poniai Mildai BOREIKIENEI, mirus Jos vyrui

Juozui Boreikai,
nuoširdžią užuojautą reiškiame

V.Z. Staugirdai ir L.J. Veteikiai.

Poniai MILDAI BOREIKIENEI, mylimam vyrui

Juozui Boreikai
mirus, gilią užuojautą reiškia Prince Alfred ligoninės bendradarbiai

T. Zakarevičienė, S. Bartkaitienė, J. Miknius.

A.L.B. CABRAMATTOS Apylinkės Valdyba š.m. liepos mėn. 10 d. 
(šeštadieni) CANLEY — VALE Returned Soldiers Club salėje ruošia

ŠOKIU VAKARA
Linksma muzika, alutis ir šilta vakarienė nuteiks malonių svečių 
nuotaikų.
įėjimas 8 šilingai įskaitant ir vakarienę.
Vakaro pradžia 7 vai.

Apylinkės Valdyba.

šių metų liepos mėnesį 31 dienų (šeštadienį) 6.30 v.v.
"Maccabean Hali” 146 Darlinghurst Road, Darlinghurst 

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ TEATRO MĖGĖJŲ BŪRELIS RENGIA

SPEKTAKLI — 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 geres
nę

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

24 Pitt Str., Paramatta.

KREPŠINIS SYDNĖJUJE 
“Kovas" — 'Latvių Spars” 44:42

Birželio 25 d., užbaigiant Syd
nėjaus A klasės pirmojo rato kre
pšinio pirmenybes, “Kovas” susi
tiko su Latvių rinktine.

įdomu tai, kad latviai pirmeny
bes pradėję nesėkmingai, į galą, 
apsipratę su kitų komandų žaidi
mo stiliumi ir pripratę prie aikš
tės, pasirodė visai pajėgus viene
tas ir lietuviams buvo kietas prie
šas.

žaidimą pradėjus latvių augšta- 
sls centras (aplamai, latvių ko
mandą sudaro augšto ūgio vyrai) 
daro pirmą metimą. Koviečiai 
stengiasi perimti žaidimą, bet at
simuša į kietą latvių zoninį den
gimą. Pirmą puslaikį laimi lat
viai 22:18.

Antram puslaiky “Kovo” vyrai 
po 5 minučių santykį išlygina ir 
žaidimas eina nežymiai keičiantis 
santykiui vienų ar kitų naudai. 
Keletui minučių belikus žaisti lat
viai, turėdami vieno taško pers
varą, stengiasi sviedinį išlaikyti 
savo rankose. Bet “Kovas” perima 
sviedinį ir meta krepšį. Latviai 
pereina į žaibišką puolimą, meta, 
bet “Kovo” gynikas sutrukdo. 
Gauna baudą, Latviai vieną me
timą išnaudoję santykį išlygina. 
Baigiasi ir laikas. Pratęsimas. Po 
penkių minučių šutas gražiu toli
mu metimu atneša “Kovui” laimė
jimų.

Rungtynės buvo labai įtemptos 
Ir gražios. “Kovui” tai buvo puiki 
pamoka, kad kiekviena komanda 
yra pavojinga ir per didelis pasi
tikėjimas bei neįvertinimas priešo, 
gali atnešti pralaimėjimą.

Žaidė ir taškus “Kovui” pelnė: 
Šutas 19, Kriaucevlčius 7, Berno
tas 6, Genys 6, Vasaris 3, Kože- 
plauskas 3, Bačiulis 0.

II rato rungtynių kalendorius
Liepos Imėn.
2 d. 9 vai. "Kovas” — Kangaroos
9 d. 6 vai. “Kovas”—Moore Park 

16 d. 8 vai. “Kovas”—Maybanke 
23 d. 9 vai. “Kovas”—University 
30 d. 8 vai. “Kovas”—YMCA 
Rugpjūčio mėn.
13 d. 7 vai. “Kovas”—Balmain 
20 d. 6 Vai. "Kovas”—Paratels 

27 d. 9 vai. “kovas”—Latv. Spars
Apie pusiaubaigmines ir baigmi

nes žaidynes bus pranešta vėliau 
spaudoje. Visos rungtynes vyksta 
Police Boy’s Club, Ersklnville Rd., 
Newtowne.

"Kovas” II — “Drummoxne” 
24:20

Jaunieji “Kovo” žaidėjai, vado
vaujami Šuto II, gana lengvai lai
mėjo prieš stiprius australus. Ypa
tingai gražiai "Kovo” jauniai su
žaidė II puslaiky, kur ryškėjo pui
kus susižaidimas Ir kovingumas 
lydimas gražių metimų.

“Kovo” II-ji turėtų atkreipti 
dėmesį j savo žaidėjų kondicinį 
pasiruošimų. Dažnai negrjždami ir 

nepajėgdami uždengti greitųjų aus
tralų puolikų, “Kovo” jauniai

lengvai praranda taškus, kas vė
liau sunku atkovoti.

žaidė ir taškus laimėjo: Minio
tas 7, Stakauskas 6, Černiauskas 
5, Kapočius 3, Šliteris 3, šutas 
II-sis 0.

“Kovas” pirmauja "A” klasėje
‘Kovo stalo tenisininkai, baigiau, 

tis pirmajam A klasės žiemos tur
nyro ratui Sydnėjuje, vis dar te
bepirmauja. Paskutiniuose susiti
kimuose laimėjo prieš Developmen 
10:1 (Karpavičius 3, Binkauskas 
3, Šaltmiras 2 ir abu dvejetus) ir 
prieš Hurstville 6:5 (Karpavičius 
2, Llniauskas 2, Binkauskas 1 ir 
vienas dvejetas).

“A” klasės turnyras yra žai
džiamas 3 ratų sistema.”

A.L.
ADELAIDĖ

Jaunių rungtynės vyksta kas 
trečiadienį Hackney Hali. Be to, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 
vai. lanko treniruotes Goodwood. 
Basketball Stadium Ir žaidžia su 
lygiais savo amžiumi berniukais, 
čia Jiems sekasi labai gerai. Prie
do sekmadieniais lanko treniruo
tes kartu su “Vyties” ir “Tauro” 
žaidėjais. Tik Jie nusiskundžia, 
kad nelabai kas nori Juos treni
ruoti. Klubo valdyba ypatingai tu
rėtų atkreipti dėmesį į prieauglį, 
nes čia mūsų ateitis, o neturint 
prieauglio — nebus ir komandos 
po kelių metų. Pakol jie dar ne
išmoko australiško futbolo, tai 
dar yra laiko juos išmokinti žais
ti krepšinį, bei europinį futbolą. 
Australų futbolo Išmoks mokyklo
se.

Edas

*
Australas John Landy pereitų 

savaitę Suomijoje sumušė pasau
lio vienos mylios bėgimo rekor
dą, sukoręs šitą distanciją per 3 
min. 58 sekundes.

Gegužės 6 d. anglas Roger Ban
ister šitą distancijų nubėgo per 
3 min. 59.4 sek'. Iki tol mylią 
niekas nėra atbėgęs per 4 minu
tes. Buvo sakoma, kad žmogui at
bėgti mylią greičiau kaip 4 min. 
fiziškai nėra įmanoma. Banister 
ir Landy šitų teorijų sugriovė.

WOLLONGONGO LIETUVIAMS
š.m. liepos 25 d. 5 vai. po pie

tų lietuviškos pamaldos Wollong
ong Katedroj. Prieš pamaldas bus 
klausoma išpažinčių (8 valandas 
būti nevalgius prieš šv Komunijų, 
kai JI priimama laike vakarinių 
pamaldų).

Vietos vyskupui ir Apaštališkam 
Delegatui leidus, lietuviškos pa
maldos Wollongongo lietuvių ko
lonijai numatoma laikyti kiekvie
no mėnesio ketvirtą sekmadienį, 
5 vai. po pietų.
šių apylinkių tautiečiai jsijung-

Labai širdingai prašomi visi 
tl j šias lietuviškas pamaldas ir 
Jose skaitlingai dalyvauti.

Kun. P. Butkus.

vietą.
Bilietus galima gauti

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

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

'Postal Note”, pridedant 3š penų pašto ženklų.

ir
ĮSIGYDAMAS LIETUVIO PASĄ IR PIRKDAMAS TAUTOS 

FONDO ŽENKLIUKUS, PAREMSI LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBĄ.

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

Palyginkite išmleras su Jūsų lova !!!
įvairių dydžių plunksniniai matracai ir pagalvės.
Taip pat įvairūs lovoms baltiniai galima gauti firmoje

“R O S E”
38 Washington SL, B E X L E Y, N.S.W. Tel.: LW 1220 

(Rockdale stotis)
Paskambinkite ir mes suteiksime Jums visas informacijas vokiš

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

LIETUVOS LAISVINIMUI ŠIUO 

METU LABIAUSIAI REIKALIN
GA TAVO AUKA — PALAIKY
MAS SPAUSDINTO LIETUVIS- 

KO ŽODŽIO.

— JŪSŲ FOTOGRAFAS —
Portretai: vestuvių—vaiku—sporto ir 

seimu grupiu
COMERCINĖ FOTOGRAFIJA

ALLAN STUDIOS
318 Smith Street, COLLINGWOOD, N.5. Vic, 
Telef.: JA 2026.

I
 Europietis specialistas optikas Ž

PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA Ž
VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS |

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. Ą

O P T O |430 Bourke St, MELBOURNE. Telef. MU 4093. f

STATYBOS DARBAI—DAŽYMAS—REMONTAS
Atlieku įvairius statybos darbus su Jūsų ar savo medžiaga.
Nairn ų vidaus bei lauko remontas ir dažymas.
Tarpininkauju perkant stat. medžiagas, rūpinantis paskolomis ir 

pas Municipality Council. Braižau planus.
Kreipkitės ar rąžykite — atvažiuosiu susitarti.

A. DUDAITIS, 1 Water St., Cabramatta, N.S.W.

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.

4


	1954-07-07-MUSU-PASTOGE_0001
	1954-07-07-MUSU-PASTOGE_0002
	1954-07-07-MUSU-PASTOGE_0003
	1954-07-07-MUSU-PASTOGE_0004

