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Iš Vilniaus radijo pranešimų 
matyti, kad okup. Lietuvoje akci
ja “vykti” į Sibiro užkampius dar 
daugiau išplečiama. Esu, tiek Vil
niuje, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje 
ir kitur jaunuoliai ir darbininkai 
prašosi patys ten siunčiami. Ima
mi ypač visokių rūšių specialistai. 
Girdi, visi “pakviestieji" vis “kar
štai atsiliepiu i maskvečių ir par
tijos kvietimų”. Pvz. tik iš ‘Elfos’’ 
gamyklos, autotransporto kontoros, 
“Viktorijos” ir kitų fabrikų dau
giau kaip 150 Vilniaus miesto kom
jaunuolių ir šiaip jaunimo tik vie
nu mostu pareiškė norų “vykti įsi
savinti naujų žemių”. Kiti siun
čiami prie miško darbų, kelių tie
simo etc. šoferiai, mechanikai, 
šaltkalviai ir kiti šios rūšies spe
cialistai skatinami vykti į Alta
jaus Ir Kazakstano rajonus.

Vilniaus radijas š.m. sausio 8 
d. paskelbė, kad “jaunųjų mask
viečių raginimas vykti į dirvonuo
jančias žemes rado platų atgarsį 
taip pat Kauno įmonių, gamyklų 
ir fabrikų darbininkų tarpe”... 
Numatyta pastatyti Sibire visų 
eilę naujų auto kelių, kurie tu
rės “surišti tolimųsias vietoves ir 
atpalaiduoti Sibiro geležinkelį. Tai 
bus tiesiausias sriautas Iš dirvo
nų j elevatorių stotis...

Vokiečių spaudos žiniomis Ma
lenkovas esųs pasiryžęs šimtus 
tūkstančių “biuro žiurkių” pasiųsti 
į Sibiru, Uralu, šiaurės Rusiją ir 
kitur. “Likviduojant nereikalingas 
organizacijas 46 ministerijose”, 
jau dabar prireikė uždaryti 200 
įstaigų su jų padaliniais, 147 pra
monės sąjungas etc. Tik viena fi
nansų ministerija tam tikslui at
leido 34.000 tarnautojų. Visų jų 
atleidimu siekiama parūpinti “nau
jiems plėšiniams" reikalingos dar
bo jėgos ir valstybei sutaupyti 
“nemaža miliardų rublių”.

šveicarų liberalų dienraštis
“Neue Zuercher Zeitung” paskelbė 
prancūzų telegramų agentūros
AFP pranešimą, iš kurio matyti, 
kad Sovietai savo tolimiausiose 
srityse, pirmoje eilėje Kazaksta- 
ne ir Altajuje, yra užplanavę atei
nančiais metais dar įsisavinti “nau
jų plėšinių” nuo 28 Iki 30 mil. 
ha. Chruščiovo pareiškimu, šiuose 
kraštuose žemė esanti net derlin
gesnė, negu Ukrainoje. Vykstan
čius į tuos kraštus “savanorius” 
jis įspėjo, kad jie negali laukti 
ten jokių] patogumų. Nuvykusiems 
Jis patarė tuojau kurti vietoje šei
mas Ir tuo būdu tapti “geresniais 
piliečiais”. Chruščiovo teigimu, 
reikią išsklaidyti tą neigiamą mi
tą, kuris susidaręs apie Sibirą, — 
Ji reikią padaryti ir turtingą, ir 
gausiau gyvenamą. Sov. Sąjungai 
reikią dar daugiau žmonių. Jis 
pats, ne kas kitas, pasirūpinęs, 
kad senberniai Ir bevaikių šeimos 
būtų apdėtos mokesčiais. Kitaip 
socialistinėje bendruomenėje negalį 
būti. Iš jo pareiškimų ir iš komu
nistinės spaudos daromos išvados, 
kad tuo būdu Sovietai nori dar 
daugiau sustiprinti vidaus koloni
zaciją, gyventojus dar daugiau su
maišyti ir išskirstyti po tolimiau
sius kampus. Lietuviai jau ir taip 
puikiai iš savo patirties žino, ką 
toji “vidaus kolonizacija” reiškė 
caro laikais ir ką dabar reiškia.

KO SIEKIAMI?
TSRS visu spartumu Azijoje ku
ria naujus pramonės centrus, šim
tus įmonių perkelia į Sibirą. Gau
sios armijos sutelktos Azijos sri
tims saugoti. Pramonės darbiain- 
kams, kaip ir kariuomenei, reikia 
pašonėje turėti maisto išteklių 
Štai kodėl Chruščiovas, susitaręs

DIDINAMA DUOKLĖ SIBIRUI
su raudonaisiais maršalais, sten
giasi Azijoje Išugdyti naujus kol
chozus Ir sovehozus, kurie paga
mintų maisto Išteklių, dabar ten
reikalingų, o ypač karo metu. Ru
sų komunistų partijos praėjusiais 
metais Kazachstane ir Azijoje da
ryti bandymai toli gražu taip ne
pavyko, kaip buvo planuota. Tūks. 
tančlai lietuvių ir kitų tautų jau
nuolių, priverstų tolimose srityse 
plėšti dirvonus, atsidūrė nepapras
tame varge. Sovietų valstybė ne
sugebėjo aprūpinti naujų kolcho
zų kūrėjų ne tik maistu, gyvena
momis patalpomis, bet net tokio
mis smulkmenomis, kaip pvz. žiba
lu, rūkalais ar degtukais. Trans
portas visą laiką šlubavo. Naujoms 
žemės ūkio sritims skirtos maši
nos vietoves pasiekė žymiai pavė
luotai. Daugelis žemės ūkio mašinų, 
įrankių ir sunkvežimių išgabenta 
ne vien iš Lietuvos, bet taip pat 
Iš Gudijos, Ukrainos Ir kitų kraš
tų.

Ateitis parodys, ar Maskva nu- 
sistatys savo ligūstus planus įgy
vendinti ir tolygius bandymus da
ryti. Iš pačių Sovietų duomenų 
matyti, kad tokiam sumanymui 
tinkamai nepasiruošta ir kad So
vietų parmonė tam reikalui dar 
nėra priaugusi. Jei tas sumanymas 
bus tęsiamas, visiškai aišku, kad 
numatyta pražudyti milionus ne
kaltų žmonių.

ŽVILGSNIS J AZIJĄ.
Savo kalboje, pasakytoje 1955 

m. sausio 8 d., Chruščiovas apgai
lestavo, kad Sovietuose gyvena 
tik apie 200 mlllonų žmonių. Anot 
jo, net 300 mil. nepakaktų, nes 
Sibire ir sovietinėje Azijoje esą 
be galo daug vietos. Ta proga Jis 
įtikinėjo, kad Sibiras nesąs vergų 
stovyklų šalis, o Rusijos ateities 
sritis. Sibiras viso pasaulio žmo
nėms yra tapęs kalėjimu, pries
paudos, teroro Ir nelaisvės ženklu. 
Draugo Chruščiovo kalbos apie 
laimingą gyvenimą Sibire tesukelia 
karčią šypseną tarp pavergtųjų 
lietuvių. įdomiau, kad Chruščio
vas prie minėtų 200 mil. Sovietų 
Sąjungos gyventojų, matyti, pris
kaito ir šešis milionus pabaltiečių. 
Čia tenka dar kartą įsakmiai pa
kartoti laisvojo pasaulio įspėjimą: 
Pabaltijys nėra Rusijos dalis. So
vietai neteisėtai Pabaltijį okupa
vo.

Chruščiovas toliau teigė, kad So
vietų Sąjungai nepakaktų nė 300

SUNKI KELIONĖ
“Ateinantį pirmadienį lenkas 

Danielak užbaigs savo pavojingą 
ir sunkią kelionę laisvėn”, — taip 
pradeda aprašymą “Daily Teleg
raph”.

Danielak, 42 m. amžiaus, II Pa
saulinio karo dalyvis, 1949 m. nu
sprendė pabėgti Iš Lenkijos. Prieš 
tai jis bolševikų buvo pasiųstas 
3 m. į Sibirą.

Vieną žiemos naktį, pasivogęs 
valtį, iškeliavo j Švediją. 70 mylių 
laimingai nuirklavo Baltijos jūra, 
išvengdamas susidūrimo su rusų 
jūroje patruliuojančiais laiveliais.

Iš Švedijos Danielak nutarė emi-. 
gruoti į Australiją. Pasidirbęs 21 
pėdos ilgi,, valtį leidosi kelionėn. 
Dasikasė ligi Sueso Kanalo. Tuo
met čia siautė neramUtnai ir britų 
pareigūnai jo nepraleido. Tada Da
nielak nusprendė į Australiją plau
kti aplink Afriką.

Liberijoj valdininkai jam nelei
do išlipti į krantą. Danielak plau
kė toliau. Kalėdų naktį audra su
daužė jo laivelį ir jis vos gyvas'

mil. gyventojų. Kodėl nepakanka? 
Ar Sibirui kolonizuoti? O gal jam 
200 mil. per maža, palyginus su 
600 mil. kiniečių? Galima supras-

Pasaulio Politikoj
KOM. KINIJA ATMETĖ JUNGTINIŲ TAUTŲ KVIETIMĄ. TARP
TAUTINĖ POLITIKOS ĮTAMPA DIDĖJA. PLANUOJAMI NAU
JI ĖJIMAI AMERIKIEČIAI PRIE KORĖJOS NUMUŠĖ 2 UŽPUO
LIKŲ LĖKTUVUS. PRANCŪZIJA VĖL BE VYRIAUSYBĖS. MI-tl, kad Sovietams tie 600 mil. ki

niečių sudaro rūpestį, ypač kai jie 
gerai žino, jog iš 200 mil. žmonių 
Sovietų Sąjungoje didžiausia da
lis yra nepatikimų. Juk daugiau 
kaip pusė jų — nerašai!

Chruščiovo kalbos apie Rytų 
kolonizaciją gyvai primena Adol
fo Hitlerio kalbas. Juk ir tas no
rėjo padidinti vokiečių skaičių. Juk 
ir tas norėjo padidinti vokiečių 
skaičių. Juk Ir Hitleris nemaža vo
kiečių nacinės politikos sumeti
mais prievarta įkurdavo vad. “Ost- 
lande”, Gudijoj ir bandė įkurdinti 
Ukrainoje.

Geras
Patarimas

Kaip praneša ELTAI oro paštu, 
suomių dienraštyje “Helsingln Sa- 
nomat” 1955.1.15 buvo paskelbta 
tokia žinia: “Dagens Nyheter nori, 
kad švedų seimo delegacija nuvyk
tų j Vorkutą Ir į Pabaltijį”. Stoch- 
holmas, 1.14 (UP) Liberalų dien
raštis "Dagens Nyheter" Stockhol- 
me penktadienį pasiūlė, kad Šve
dijos parlamentas turėtų pareika
lauti teisės aplankyti Vorkutos 
anglies kasyklas Sibire ir Pabal
tijo valstybes, prieš priimdamas 
pakvietimą pasiųsti į Sovietus 

švedų parlamento delegaciją. Dien
raščio pranešimu toks pakvieti
mas bus veiklai gautas, jeigu tik 
Sovietai įsitikins gausią šiuo rei
kalu teigiamą atsakymą. “Mes ti
kime, kad kas nors pasakys ru
sams, jog Švedijos parlamento 
sluogsniams nėra įdomi tokia tra
dicinė kelionė po kraštą, į kurios 
programą įeina tik vizitai po mu
ziejus ir priėmimas Kremliuje, 
taip pat kelionės j ūkius Ir ligo
nines”, rašo laikraštis. “Idant toks 
parlamento vizitas turėtų reikš
mės, viena pagrindinė sąlyga yra 
ta, jog nuvykusieji turėtų teisę 
laisvai važinėti po kraštą, pvz. 
kad jie turėtų progą susidaryti 
vaizdą ape dabartinę padėtį Pa
baltijo valstybėse — kur pabėgė
liai Švedijoje turi tūkstančius gi
minių — ir nuvykti į Vorkutą Si
bire”.

LAISVĖN
pasiekė Liberijos krantą, čia jį 
pačiupo policija ir uždarė kalėji
mam Iš kalėjimo jis- buvo išleistas 
tik po to, kai D. Britanijos konsu
las ir Katalikų Bažnyčios atstovas 
kreipėsi į Liberijos valdžią.

Australijos lenkų bendruomenė 
surinko £ 400 ir apmokėjo Danie
lak kelionę laivu į Sydnėjų. Da
bar jis yra pakeliui j Australiją.

STALINO SŪNUS LAIKOMAS 
LIUBIANKOJE

Paleistas Iš Vorkutos JAV pi
lietis J.H. Noble Vak. Berlyne 
laikraštininkus supažindino su Vor. 
kutos srityje esančių 250 stovyk
lų ir 500.000 suimtųjų gyvenimo 
sąlygomis. Iš kai kurių suimtųjų, 
iš Maskvos perkeltų į Vorkutą, 
Noble patyręs, kad Stalino sūnus 
Vasilijus šiuo metu laikomas gar
siajame MVD Liubiankos kalėji
me. Tebesą gyvi ir 8 lakūnai iš 
JAV karo aviacijos lėktuvo, 1950 
m. balandį numušto viršum Balti
jos.

NISTERIŲ PIRMININKŲ KON 
NAUJAS PROBLEMAS.

Formozos klausimas, pastarosio
mis dienomis atsidūręs pasaulio 
politikos centre, tikėtasi išspręsti 
pasitarmuose su Kom. Kinija. Ofi
cialus Jungtinių Tautų kvietimas 
buvo perduotas Kom. Kinijos vy
riausybei, prašant ją atsiųsti sa
vo delegatus į Saugumo Tarybos 
posėdžius, kur ir turėjo būti ap
svarstyti Formozos reikalai. Bet 

daugelio dideliam nustebimui, Kom. 
Kinija atmetė Jungtinių Tautų 
kvietimą.

Chou En-lai, Kom. Kinijos mi- 
nlsteris pirmininkas, savo atsaky
me Jungtinėms Tautoms per Pe
kino radiją ir vėliau specialioje 
notoje, nurodo, kad dėl įtampos 
Tolimuose Rytuose kalta esanti 
Amerika. Chou En-lai teigia, kad 
JAV pasirašytoji sutartis su "Iš
davikiška” Chankaišeko vyriausy
be dėl Formozos, nauji kariniai 
sustiprinimai, kuriuos į Formozos 
erdvę siunčia Amerika, esąs at
viras pasiruošimas prieš Kiniją. 
Toliau Chou En-lai sako: "Kinijos 
liaudies respublikos vyriausybės 
tvirta nuomonė yra ta, kad Jung
tinių Tautų Saugumo Taryba pri
valo pasmerkti JAV dėl jos agre
sijos aktų prieš Kiniją ir turi įsa
kyti JAV tučtuojaus sustabdyti 
agresijos veiksmus bei kišimąsi į 
Kinijos vidaus reikalus, atitrau
kiant visas savo ginkluotas pajė
gas iš Formozos ir Formozos van
denų.”

Toliau Kom. Kinijos min. pirm, 
pabrėžė, kad Jo vyriausybė nesiųs 
savo delegatų j Jungtinių Tautų 
posėdį tol, kol ten sėdės Kinijos 
nacionalistų atstovas. O bet kokie 
J.T. Saugumo Tarybos nutarimai, 
nedalyvaujant Kom. Kinijai, kada 
bus svarstomi Kinijos klausimai, 
būsią neteisėti ir lygūs nuliui.

Kom. Kinijos vyriausybė gal su
tiktų pradėti derybas tuo atveju, 
jiegu iš Jungtinių Tautų Organi
zacijos būtų pašalintas Nac. Kini
jos atstovas ir į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą atstovu būtų pa
kviestas “Kinijos liaudies respub
likos” atstovas. Kom. Kinija sutik
tų svarstyti tik Sovietų Sąjungos 
pasiūlytąją rezoliuciją, kuri JAV 
kaltina agresorium.

Politiniai komentatoriai Kom. 
Kinijos atsakymą vertina labai pe
simistiškai. Vyrauja nuomonė, kad 
Kom. Kinija savo grubiu atsaky
mu į Jungtinių Tautų kvietimą 
yra užtrenkusi duris kokiems nors 
pasitarimams. Bet yra balsų, kad 
dar relkj mėginti Ir* gal būt, pri
vačiose konferencijose jieškoti bū
dų karo grėsmei pašalinti. Nurodo
ma, kari yra vilties sukviesti kon
ferenciją, kurioje dalyvautų JAV, 
Kom. Kinija, D. Britanija, Indija, 
Prancūzija ir Sov. Sąjunga.

Kom. Kinijos neigiamas atsa
kymas ypač sukrėtęs Londoną, kur 
šiuo metu posėdžiauja Britų im
perijos ministerial pirmininkai. Po 
Chou En-lai atsakymo, Churchllis 
buvo sukvietęs ekstra ministerių 

pirmininkų posėdį susidariusiai pa
dėčiai aptarti.

Prancūzija jieško naujo 
ministerio pirmininko 
Prancūzija vėl įklimpo į naujus 

vidaus politikos sunkumus. Tai 
atsitiko po to, kai pereito šešta- 
dieaio naktį Prancūzijos parlamen
tas (319 prieš 273) pareiškė Men-

FERENCIJA LONDONE PRIEŠ

des-France vyriausybei nepasiti
kėjimą. Vyriausybei nepasitikėji
mas pareikštas balsuojant jos poli
tikos šiaurės Afrikoje programą.

Dinamiškas 48 metų amžiaus 
ministerls pirmininkas,, kuris už
baigė Indo-Kinijos karą ir laimė
jo parlamento pritarimą dėl Vąk. 
Vokietijos apginklavimo, Prancū

zijos vyriausybei vadovavo 233 die
nas. Posėdis buvo audringas ir ka
da Mendes — France po nubalsavi- 
mo mėgino dar kalbėti, komunis
tų, populiariųjų respublikonų Ir 
konservatorių atstovai pradėjo 
daužyti stalus ir šauksmai “fa
šistas” paskandino nuverstojo 
premjero balsą. Mendes — France 
su savo minlsteriais dar tą patį 
vakarą nuvyko pas respublikos 
prezidentą M. Rene Coty pareikšti 
formalų atsistatydinimą.

Prezidentas pradėjo pasitarimus 
dėl naujo ministerio pirmininko, 
kuriam būtų pavesta sudaryti vy
riausybė. Manoma, kad nauju mi- 
nlsteriu pirmininku bus pakviestas 
vienas Iš šių trijų vyrų: Piere 
PfUmliųt 45 metų, buv. užjūrio 
teritorijų mlnisteris, gabus, bet 
mažai žinomas popui, respublikonų 
partijos politikas; M. Edgar Fau- 
re, 47 m., dabartinis užsienių rei
kalų mJnlsteris; M. Antoine Pinai, 
56 m., pramonininkas, buv. kon
servatorių min. pirmininkas.

Kovos ore prie Korėjos
Sausio 5 d. JAV sprausminlai 

naikintuvai numušė du komunistų 
MIG sprausminius naikintuvus, 
kada šie užpuolė amerikiečių lėk
tuvus virš Geltonosloos jūros, į va

Domisi Turizmu
Vakarų politiniai stebėtojai ma

no, kad Sov. S-gos mlnisteris pir
mininkas Malenkovas, norėdamas 
dar labiau išvystyti “kultūrinę 
ofenzyvą”, leis Vakarų turistams 
lankytis Sov. Sąjungoje.

Jau 1954 m. Kremlius pradėjo 
propoguoti kultūrininkų pasikeiti
mo vizitus iš Vakarų į Sov. Sąjun
gą ir atvirkščiai. Vakarų diplo
matams taip pat buvo suteikta 
teisė platesniu spinduliu keliauti, 
o keliems žurnalistams iš kapita
listinių kraštų leido keliauti nuo 
Leningrado į Centr. Aziją ir Sibi
rą.

Manoma, kad pereitais metais 
Sov. Sąjunga turėjo apie 1 milio- 
ną turistų, bet didžioji jų dalis 
buvo iš satelitinių kraštų ir bro
liškosios Kinijos bei kitų Azijos 
valstybių. Šie turistai keliavo dau
giausiai kaip raudonieji delegatai.

1954 m. oficialus “Inturisto” 
atstovas, Boris Kharchenko’ buvo 
pasiųstas į Londoną ir čia jis da
lyvavo tarptautinėje turizmo ir 
kelionių unijos metinėje konferen
cijoje. Jis pareiškė, kad Sov. Są
junga yra susidomėjusi tarptau
tiniu turizmu ir “Inturist” sten
giasi užmegzti ryšius su visomis 
pasaulio turizmo agentūromis. 
Ptaeitų metų pastangos šiemet dar 
suaktyvinamos, štai jau sausio 
mėn. buvo pakviesti praleisti sa
vaitę Leningrade 100 suomių. Dau. 
glau suomių turistų laukiama ne
trukus. Ruošiamasi pakviesti šve
dus ir kitus “kaimynus”.

karus nuo Korėjos.
Kova ore prasidėjo, kai 8 MIG 

tipo komunistų naikintuvai užpuo
lė JAV žvalgybinį bombonešį ir 

jį lydėjusius naikintuvus virš tarp
tautinių vandenų. Du komunisti
nius lėktuvus numušus, kiti 6 nu
skubėjo į "komunistų valdomą te
ritoriją”. The American Associa
ted Press praneša, kad žodis “ko
munistų teritorija” — reiškia Kom. 
Kinija. Nenustatyta, ar MIG lėk
tuvai priklauso Sov. Sąjungos, ar 
Kom. Kinijos oro pajėgoms. Ame
rikiečiai neprarado nė vieno lėk
tuvo. Amerikos spaudos agentū
ros šias oro kautynes aprašo, kaip 
didžiausias šitoje erdvėje Korėjos 
karui pasibaigus.

Virš Geltonosios jūros pereitų 
metų lapkričio 7 d. komunistų 
lėktuvai numušė žvalgybinį ame
rikiečių bombonešį, kuris skraidė 
virš tarptautinių vandenų žemėla
pių gaminimo tikslais. Tada žuvo 
vienas bombonešio įgulos narys. 
Komunistai skelbė, kad bombone
šis skridęs virš Kinijos teritori
jos. Amerikiečiai tai paneigė.

JAV Tolimųjų Rytų oro laivy
no augštas karininkas pareiškė, 
kad Amerikos oro pajėgos šioje 
erdvėje yra kautynių parengtyje 
Ir su bombų kroviniu Kiniją gali 
pasiekti per vieną valandą. Pereitą 
savaitę Japonijoje esančios oro ba
zės paruoštos visiems netikėtu

mams. Lakūnams atšauktos atosto
gos ir baigti amunicijos papildy
mai .

JAV Tolimųjų Rytų oro pajėgų 
vadas, gen. Earle Partridge, spau
dos atstovams pareiškė, kad nus- 
kandinimas vieno iš Amerikos lai
vų, esančių Formozos vandenyse, 
“beveik užtikrintai iššauktų pla
taus masto JAV ataką ant Kinijos 
žemyno”.

Susirūpinimas didėja Japonijo
je dėl galimo karo. Japonijos už
sienių reikalų ministerija nurodo, 
kad Amerika turi “visišką teisę” 
iš bazių Japonijoje vykdyti Kini
jos bombardavimą.

.Atominis povandeninis, 
laivas plaukia gerai...

JAV gynybos ministerls (Wil
son) pareiškė, kad pirmasis Ame
rikos atominis povandeninis laivas 
Nautilus pirmąją kelionę po van
deniu atlikęs taip gerai, kad re
zultatai prašokę visas viltis.

Toliau mlnisteris pažymėjo, kad 
Amerikos atominių ginklų pritai
kymas oro gynyboj vykdomas 
smarkiu tampu. Čia jis pabrėžė, 
kad artimiausiu laiku nesitikima 
Sovietų Sąjungą pradėsiant pla
taus masto karą, bet tai gali at- 
sltkti kiekvienu metu dėl Sovietų 
klaidingų apskaičiavimų.

6.000.000.
Lordas Ismay, šiaurės Atlanto 

Sąjungos gen. sekretorius, prane
ša, kad šiuo metu Sovietų Sąjun
gos ir satelitų ginkluotos pajėgos 
siekiančios 6.000.000 vyrų. Sovie
tų Sąjunga galinti per 30 dienų 
sumobilizuoti iki 400 divizijų.
• Iš Amerikos pranešama, kad 

numatoma pradėti gamyba bombos, 
kurios galingumas būsiąs tris kar
tus didesnis už vandenilio bombas, 
kurią pereitais metais Amerika 
susprogdino Atlanto vandenyne.
• Prahos radijas praneša, kad 

du jauni čekai, kurie norėdami pa
bėgti į Vakarus nušovė 6 komunis
tus policininkus, nuteisti mirties 
bausme. Kiti 3, kuriems pasisekė 
pasprukti, esą, dabar tarnauja 
amerikiečių kariuomenėje. 14 kitų 
iš šios grupės, kurie taip pat bu
vo sučiupti, nuteisti kalėti nuo 4 
iki 22 metų.

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ 1955 m. vasario 9 d.

;&®KUPUOTOJE
Vt+ LIETUUOJE

SANITARINĖ PRIEŽIŪRA MIE 
STUOSE — taip pat bolševikiška. 
Dar Ir dabar Vilniuje, Totorių ga
tvėje, tebeveikia vad. “Sanpropus- 
tknik” — panaši į vokiečių “Ent- 
lausungstelle”. Tai “nuutėllnimo 
įstaiga” — pasakoja VI. Mironas. 
— į jų siunčiami, kilus įta
rimui, bendrabučių gyventojai ar
ba šiaip kiti įtariamieji. Jei pvz. 
kas nors, bestovėdamas eilėje, pa
matys savo kaimyno sprandu ei
nant utėlę ir pasiskųs milicijai — 
toks taip pat paslunčnamas į mi
nimųjų “įstaigų". Ten pat, tik ki
tam kambary, veikla Ir vad. “trez- 
vilka”, į kurių siunčiami girti. Su
laikyti girti žmonės išrengiami 
pliki, pakišami po šalta vandens 
čiurkšle Ir paskiau už “išblaivy- 
mų” turi dar užsimokėti 25 rb. 
Šiaip milicija į įvairias muštynes 
dažnai žiūri pro pirštus. Kodėl? 
Matyti, patys mllicninkai nenori 
iš mušeikų gauti į sprandų, arba

Be pasienio zonos, prie pačios sie
nos yra dar 200 m vad. "mirties 
zona”. Pasienis saugojamas su kul
kosvaidžių lizdais, bokšteliais, šu
nimis, signalinėmis vielomis etc.

Okup. Lietuvoje bolševikinėmis 
susisiekimo priemonėmis liaudis 
plačiai nesinaudoja — jų neįperka. 
Dviračių yra mažiau nei N. Lietu
voje. Tada dviračiais ypač naudo
davosi kaimo žmonės. Dabar už 
dviratį reikia mokėti 700 — 800 
rublių, o ir tie patys yra blogesni 
nei seniau. Senų užsieninį dviratį 
geriau perka, negu naujų sovietinį. 
Motociklai kaštuoja apie 2.500 ru
blių, "Pobieda” — 15.000, o “Zim 
ir Zis” — po 50.000.

Milicijos kiekis, palyginti su Ne
priklausomybės laikais, yra padi
dėjęs. Dabar jos žymiai daugiau. 
Veik kiekviename kolchoze kasdien 
pasitaiko vagysčių. Ne apie visas 
jas kolchozo vadovybė praneša mi

licijai. Moralinis žmonių .lygis yra 
žemesnis, negu buvo seniau, dau-Į 
giau pasitaiko peštynių, daugiau 
girtuokliaujama etc. Saugumiečių | 
dabar yra menkiausiose apylinkėse, I 
arba senuosiuose valsčiuose.

MASINIAI TRĖMIMAI 15 LIE
TUVOS dabar jau nebevykdomi. 
Mat, dabar okupantai jau pakeitė 
snvo taktikų. Per trėmimus bolše-. 
vikams turi talkinti ir lietuviai, i 
pirmoj eilėj — partiniai. Paleis- Į 
tiems iš kalėjimo arba trėmimų tei- 
sės apribojamoj. Vieniems uždrau- j 
džiama gyventi sritiniuose miestuo-| 
se, kitiems — grįžti į savo rajonų, j 
Yra kai kas grąžintas Ir iš trėmi
mų 1941 m. Pvz. gyd. Janavičius 
dabar gyvena Kaune. Po karo bu
vo grįžęs Iš ištrėmimo ir Panevė
žio apskrity praktikavęs gydytojas 
Krikščiūnas, bet vėliau jį vėl pa
ėmė su sūnumi ir išvežė. Tokių at
sitikimų, kad grįžusius naujai iš
tremtų yra daugiau. Paleistiems iš 
kalėjimų tat atžymima jų pasuose. 
Bet paskiau, pakeitus pasų, ding
sta ir tokie atžymėjimai, nors be- 
jieškant kur tarnybos vis tiek ten
ka rašyti savo biografijų.

Elta

— milicijai, kaip sakoma, trūksta 
“kovingumo”. Tačiau jei draugėj 
esti keli milicininkai, tai peštukams 
jie tuoj pat kimba į šerstį.

Miesteliuose Ir šiaip provincijoje 
bolševikai yra nugriovę šaulių, pa
vasarininkų ir kitus tos rūšies pa
minklus.

Privačių abonentų telefonų taip 
pat yra, bet nedaug, šiaip — vis 
valdiniai. Pusė abonentų knygos 
lietuviškai, pusė rusiškai. Vaistų 
nėra pakankamai. Sunku kitų gau
ti ir juodoje rinkoje. Bolševikai 
giriasi ypač geru medicininiu ap
tarnavimu, tačiau iš tikro nei gy
dytojai kaip reikiant nedirba, nei 
nėra itin gero gydomojo rūpestin
gumo.

IŠ SPORTO 5AKŲ LIETUVO
JE “garbingiausia” boksas, nes 
kaunietis lietuvis šaltkalvis Šocikas 
yra tapęs visasąjunginiu TSRS 
čempionu, lengvoji atletika, krep
šinis, dviratis. Tačiau sportas toli 
gražu nėra spontaniškai apėmęs 
viso krašto, kaip giriasi bolševiki
nė propaganda. Maža težinoma ir 
temėgstama taip pat “sportinė 
draugija” karo laivynui, aviacijai 
etc. remti. Ypatingo sporto suka
rinimo nepastebima.

— Elektrifikacija, prieššventi
niai miestuose papuošimai? Tiesa, 
Vilniuje elektros užtenka, bet kitur 
toli gražu taip nespindi “Iljičo 
lemputės”, kaip tai garsina bolše
vikų agitpropas. Kaimas tebedegi
na žibalinę. Prieš komunistines 
šventes pristatoma, prikablnėjama 
elektros lempučių. Vilniuje Kated
ros aikštėje pastatoma eglutė etc.

Lenkai turi lenkiškų mokyklų ir 
Vilniaus krašte leidžia net savo 
laikraščių. Mokytojams lenkų mo
kykloms paruošti buvo įsteigti spe
cialūs kursai. Jų dalyviams nerei
kėjo, kaip kitose mokyklose, tokio 
augšto mokslo cenzo, bet kandida
tai turėjo mokėti gerai lenkų kal
bą. Mat, dar nevisi lenkai yra iš
vykę į Lenkiją. Pirmoj eilėj "re
patrijuoti” buvo “buožės”, pasitu
rintieji ir tokie, kuriems grėsė per
sekiojimas. Vyko jie į Lenkiją ti
kėdamiesi ištrūksių Iš bolševikinio 
siaubo arba susirasią ten geresnes 
gyvenimo sąlygas. Tačiau daugu
mas lenkų proletarų Vilniaus kraš
te pasiliko. Dabar lenkų kalba Vil
niuje yra trečioje vietoje. Kai kur 
ir skelbimai, liečiu tik lenkus, ra
šomi lenkiškai. Tačiau jų įtaka 
pamažu silpsta.

Judėti po Lietuvą dabar leidžia
ma laisvai. Viena lietuvė, gavusi 
leidimų, buvo nuvykusi lankyti sa
vo artimų ištremtųjų net į Urale 
esantį "SeVeroUralsk” miestą. Pas
kum grįžo atgal. Reikia leidimų 
vykti į tokias sritis, kaip Burlat
— Mongoliją, Vorkutą, Kolymą ir 
kitur. Lietuvoje draudžiama vykti 
į pasienio zoną, t.y. į Lietuvos — 
Lenkijos pasienį. Jei kas nori vyk- i 
tl pvz. į S. Kalvariją, tai neparodęs ■ 
paso bileto į ją negaus. Suvalkų 
trikampis yra priskirtas prie Len
kijos, o Gardinas ž prie Gudijds. 
Nors Lenkijoje taip pat “liaudies 
demokratija” valdo, bet siena bai
siausiai saugojama. Kiek ten ge
ležies Ir vielų — galėtų jomis ap
tverti visos Sov. Sąjungos visų kol
chozų ganyklas. Pasienį stipriai 
saugoja tleTc lenkai, tiek bolševikai.

Spaudos Puslapiuose
AR TURIME TEISĘ ATSISAKY
TI NUO VISUOMENINIO DAR
BO?

Kanadiškė “Nepriklausoma Lie
tuva” Nr. 388 atspaude dr. S. 
Daukšos kalbų, kurioje jis palie
čia svarbiuosius tremties lietuvių 
klausimus, uždavinius ir tikslus. 
Dr. Stasys Daukša, apie visuome
ninį darbą taip sako:

“Pažiūra Jog bolševikų okupa
cija ilgai netruks ir mes greit 
grįšime į laisvų Lietuvą, yra tra
pus Ir netikras pagrindas tauti
nei moralei remti. Laisvojo pa
saulio politinių vadų pareiškimai 
aiškiai byloja, kad demokratinių 
valstybių laisvinimo planuose Lie
tuvai yra skirta vieta.
Raudonosios okupacijos prispaus

ta lietuvių tauta nėra pamiršta nei 
apleista. Pavergtosios tautos, o 

' jų tarpe ir lietuvių tauta, tvirtai 
tiki, kad anksčiau ar vėliau ateis 
jų išlaisvinimo diena, kad raudo
nasis siaubas ir priespauda baig
sis ir tautos pasikels naujam lais
vės gyvenimui. Tikėjimas grįžti į 
laisvų Lietuvą neturėtų tačiau ma
žinti mūsų pastangų ir kovos lie
tuvybei išlaikyti. Sudėti rankas, 
viltis kad grįšime į laisvą Lietu
vą, nieko neveikti ir paplaukti su 
kasdieninio gyvenimo srove, rū
pintis mūsų tik kasdieniniais rei
kalais, apleisti dirvonavimui lie
tuviškus reikalus, — būtų neatleis
tina mirtina nuodėmė kiekvienam 
lietuviui. Nežiūrint mūsų kiekvie
no atskirai socialinės, Išsimoksli
nimo ir kitos padėties, kiekvienas 
iš mūsų, kiekvienas lietuvis turi 
savo pareigas ir uždavinius savo 
tautai ir tėvynei. Nė vienas iš 
mūsų neturime teisės kratytis lie
tuviško visuomeninio darbo, atsi
kalbėdami dėl laiko stokos, kad 
mūsų visas laikas yra pašvęstas 
darbui, kad patikrinus mūsų ir 
mūsų vaikų ateitį. Nė vienas iš 
mūsų neturime teisės atsisakyti 
nuo visuomeninio darbo ar parei
gų, pasiteisindami, kad yra lab- 

jau Išsimokslinusių ar išsilavinusių 
negu aš. Lietuviškasis darbas ne
reikalauja nei universiteto diplomų, 
nei mokslo laipsnių. Lietuviškų 
darbą sugebės dirbti kiekvienas, 
kurio širdyje rusena meilė savo tė
vų žemei. Lietuvė motina, kurios 
širdis pulsavo tikėjimu ir tėvynės 
meile, atliko mūsų krašto priespau
dos laikais didelį lietuvybės dar
bą, išmokindama savo vaikelį lie
tuviško rašto ir įdiegdama Jo Jau- 
non širdin krštų meilę savo pro
tėvių tikėjimui bei tėvynei. Jai 
nebuvo reikalingi diplomai, nei 
mokslo lapsniai. Ji atliko tą didelį 
lietuvybės darbų nė kieno neragi
nama, nei verčiama nes ji darė tai, 
ką jai lietuviška širdis sakė. Lie
tuvės motinos nuopelnas, kad mū
sų tautos istorija gali atžymėti 
savo lapuose herojiškus Kražių 
įvykius, spaudos draudimo laikų 

knygnešių žygdarbius, karžygiškas 
savanorių kovas atstatant Lietu
vos valstybės nepriklausomybę.”

Teisingai pasakyta, bet visa ne
laimė yra tai, kad labai daug 
žmonių ne tik kratosi visuomeni
nio darbo lietuviškoje bendruome- 

I nėję, bet neįstengia net 1 kartą 
per metus į lietuvių susirinkimą 
ateiti.

MAŽOS TAUTOS TURI BUDĖTI
R. Medelis "Tėviškės žiburiuose” 

apie mažos tautos gyvybingumą 
štai kaip samprotauja: “Milžinai 
auga. Mažos tautos turi budėti. 
Mes, mažieji, neturime jėgos, ne
turim medžiaginių išteklių, bet 
mūsų kūrybingumas, mūsų aiškaus 
kalio nusistatymas ir juo be ato
dairos žygiavimas, bus pavyzdys 
visiems. Vieninga, kūrybinga, pa
siaukojusi ir kovojanti tauta ne
miršta. Nors jos kelias sunkus, kar
tais tragiškas, bet ji iš griuvėsių 
sutinka laisvę”. Baigdamas strai
psnio autorius sako: “Mūsų mažos 
tautos likimas dabar labai tragiš
kas. Ji naikinama iš pačių pgrin- 
dų. šlndlen mes visi turime virs
ti Kudirkomis ir Juozapavičlais, 
kad išliktume gyvi Ir mūsų tauta 
po kančios dienų išvystų laisvę. 
Kova, būryba ir vieningas darbas 
turi būti mūsų šūkis”.

Visai teisingai autorius nusako 
mūsų kelią.

MŪSŲ LAISVĖS SAULĖTEKIO 
BELAUKIANT

"Kolumbijos Lietuvio” Nr. 12-13 
yra J. Kuzmlckio straipsnis “Mū
sų laisvės saulėtekio belaukiant”, 
kurio vienoje pastraipoje sako
ma: “Visų tad lietuvių pareiga 
skaityti savo apgyvento krašto 
lietuvių laikraštį. Ir ne tik skaity
ti: platinti jį kad nė vieno lietu
vio neliktų be laikraščio. Gėda bū
tų namams, jei šių laikų knygne
šys, atėjęs pasiūlyti lakiraštį ar 
naujų knygą, būtų pajuoktas ar 
išprašytas”.

Kas gali nepritarti!

Bostone leidžiamas “Keleivis” 
1954 m. Nr. 48, atleidus vyr L. 
Enciklopedijos red. prof. Vaclovą 
Biržišką, rašo:

KAS BELIKS?
“Lietuvių Enciklopedijos leidė

jui Kapočiui atleidus vyriausiąjį 
redaktorių prof. Vaclovų Biržiš
kų, jau atsisakė Iš redakcijos ko
misijos prof. Mykolas Biržiška, 
matematikos skyriaus redaktorius 
prof. Viktoras Biržiška, Lietuvos 
istorijos skyriaus redaktorė dr. V. 
Sruogienė, muzikos skyriaus redak
torius prof. Juozas Žilevičius.”

AKINIŲ REIKIA LAUKTI 
KETURIS MĖNESIUS.

Kai kurie dalykai Sovietų val
domoje Lietuvoje ypač sunkiai gau
nami. Akinių daugeliu atvejų rei
kia laukti 4-6 mėnesius. Taip pat 
labai trūksta ne tik baterijinių 
radio aparatų, laikrodžių, bet Ir 
tokių visiems kansdien reikalingų 
dalykų, kaip dubenių, lėkščių, kep
tuvių, durų kabliukų. Nuo langų, 
durų, išviečių kabliukai tuoj din
gsta, nes jie yra pasidarę brangi 
prekė.

PABĖGĖLIŲ
— Paskiausiomis žiniomis, šiuo 

metu Vak Vokietijoje gyvena 11. 
263. 800 pabėgėlių tremtinių, eva
kuotųjų ir užsieniečių. Atbčgan-1 
tiems iš Ryt. Vokietijos pabėgė
liams priimti nustatyta nauja pro
cedūra. Šiuo metu Berlyne yra apie 
35.000 nelegaliai jame gyvenančių 
atbėgSlių, negavusių oficialaus pa
bėgėlio statuto. Dabar jų padėtis 
iš naujo pertvarkoma. Daugumas 
atbegėllų, bent apie 90 nuošimčių, 
yra iš vak. Berlyno ifuskraidiati 
į Vak. Vokietiją.

— Paskiausiomis žiniomis, susi
tarta per Vokiečių Raud. . Kryžių 
repatrijuoti į Vokietiją iš Lenkijos 
arba lenkų užimtų sričių iš viso 
daugiau kaip 100.000 vokiečių. 1955 
m. numatyta repatrijuoti 40.000, 
o 1956i m. kiti 62.000. Pirmoji re
patrijuotųjų grupė jau atvyko į 
Vak. Vokietiją. Šia repatrijacija I 
siekiama trijų tikslų: Lenkiją at
palaiduoti nuo socialinės naštos, 
nes tuo būdu nereikės išlaikyti se
nų ir ligotų žmonių, kurie dabar 
galės susijugtl su savo šeimų na
riais Vokietijoje, sumažinti gy
ventojų pasipriešinimą prieš komu
nizmą, nes vokiečiai buvo kaip tik 
priešiškai nusiteikę kom. režimui. 
Ir trečia — tada, tikimasi, leng
viau vyks lenkinti vokiečių sritis 
rytuose, kurios buvo užimtos lenkų,

— Europos Tarybos specialus į- 
galiotinis ii- dabartinis prancūzų 
parlm. pirm. Pierre Schneiter ap
važiavo daugelį Europos kraštų, 
studijuodamas pabėgėlių ir gyven
tojų pertekliaus problemas ir susi
pažino su gyvenimo sąlygomis tų 
kraštų, kur būtų galima minimuo
sius pabėgėlius perkelti ir įkur
dinti. Paskiau jis žada pateikti 
konkretų Jų perkeldinimo planą. 
Tam tikslui siūloma sukurti inves
ticijų fondų arba bankų, turinčius 
paremti plnigiškal tuos kraštus, 
kurie įsileis daugiau pabėgėlių. I 
Pats Schneiter daugiau . pasisako 
už pabėgėlių įkurdinimų atskiruo
se pačios Europos kraštuose. Ta
čiau kiti pabėgėlių problemų žino
vai skrfbia, kad iš Europos per ar
timuosius kelerius metus turi iš
vykti bent 3-5 mil. žmonių, jei ne
norima, kad dėl žmonių pertekliaus 
Joje prasidėtų aštresnė krizė.

— Jungtinių Tautų Pabėgėlių 
Reikalams Augštasis Komisaras 
savo informacijų biuletenyje skel
bia, kad Vokietijoje jau išdavinėja
mi nauji pasai; vokiečių paruošti 
pagal 1951 m. VII. 28 pasirašytą
ją sutartį. Jie Išduodami pirmoj 
eilėj tiems, kurie nori išvykti į ki
tų kraštų, taip pat pasirašiusį mi
nimųjų sutartį. Ta proga komisą-

PROBLEMOS
ras nurodo, kad vad. Londono pa
sai nėra nė kiek blogesni ar men
kesnės vertės už kelionių pasus, iš
duodamus vokiečių įstaigų pagal 
1951 m. sutartį. Komisaras tikisi, 
kad su, laiku visi pabėgėliai turės 
šiuos naujos rūšies pasus.

— Ženevoje baigė savo posėdžius 
Tarpvyriausybinis Komitetas Mi
gracijai iš Europos Skatinti (ICE- 
M). Priimta 1955 m. emigracijos 
programa į užjūrius. Komiteto lė
šomis numatyta pergabenti 143- 
320 asmenų, kurių pervežimas at
sieis 46,5 mil. dol. Daugiausia emi
grantų numatyta iš Italijos (58— 
300), paskum iš Vokietijos (31- 
100), kieki mažiau — iš Graikijos, 
Olandijos ir Austrijos. 1956 m. nu
matyta emigrantų iš Europos per
vežti 174.350. Jų išgabenimas ir 
įkurdinimas atseis 54,7 mil. dol. 
Ateityje norima kreipti didesnį dė
mesį į emigrantų kompaktinių ma
sių įkurdinimų žemės ūkyje. Pasi
rodė, kad šioj srity neblogą pa
vyzdį yra davę vokiečiai pabėgėliai 
iš Banato, kurie buvo įkurdinti 
Guarapauagoje (Brazilijoj). Komi
tetas skelbia, kad 1954 m. komite
to pastangomis Iš Europos išga
benta 120.000 žmonių, t.y. daugiau, 
negu buvo užplanuota. J. T. Aug- 
štojo Komisaro Pabėgėlių Reika- 
Uams pranešime pažymima, kad 
ICEM nemažą skaičių emigrantų 
numato kurdinti Australijoje, be 
to, kiek daugiau Kanadoje ir kitur.

— Įvairiems pabėgėlių klausi
mams tyrinėti yra sudaryta tam 
tikra tarptautinė draugija, sutrum
pintai vadinama AER. Pagrindinis 
jos uždavinys — ne tik tirti ne
įkurdintų pabėgėlių problemas, bet 
ir jų "Integraciją” juos priėmu-

tijoje paliko pirmoj eilėj tie, kurie 
sako, kad "jų mintys yra neatski
riamai susijusios su Europa”, ir 
tie, kurie dėl kurių nors kitų prie
žasčių — daugiausia dėl senyvo 
amžiaus arba menkos sveikatos — 
negalėjo emigruoti.

ELTOS KRONIKA
VLIKo Lietuvybės Išlaikymo 

Tarnyba per 1954 m. II pusmetį 
yra iš viso Išsiuntusi 1.459 egz. lie
tuviškų knygų, per 1954 m. I-jį 
pusmetį 2.765 egz., tuo būdu iš vi
so per 1954 m. išsiųsta 4.224 egz. 
Per II-jį pusmetį išsiųsta 49 egz. 
vadovėlių, 756 egz. vaikų literatū
ros, 351 egz. beletristikos, 171 egz. 
įvairios literatūros, 94 egz. poezi
jos Ir 38 egz. gaidų. Iš to skai
čiaus Vokietijos vargo mokykloms 
Ir bendruomenės padaliniams iš
siųsta 134 egz., Austrijos lietu
vių bendruomenei 155 egz., D. Bri
tanijos 56 egz., Šveicarijos 31 egz. 
ir Švedijos 67 egz., Kolumbijos 83 
egz. ir Australijos 817 egz. Kny
gų daugumas buvo gautos iš ame
rikiečių Citizen’s Service, vadovė
lių dalis nupirkta iš vienos bendro
vės. Knygų tik persiuntimas atsi
ėjo apie 1.000 DM., tik Australijos 
ir Kolumbijos LB Iš dalies apmo
kėjo faktiškąsias persiuntimo iš
laidas. Iš turimų išteklių knygos 
Ir toliau siuntinėjamos jų reikalin
giems.

— Inf. Tarnybos žinioje veikianti 
Radijo Sekimo stotis užfiksuoja ne 
tik iš okup. Lietuvos Vilniaus ra
dijo pranešimus, bet taip pat ne
seniai pradėtąsias duoti užsienio 
lietuviams transliacijas lietuviškai 
per Maskvos siųstuvų. Stotis pra
dėjo veikti 1952 m. lapkričio 28 d.

Kadangi su senąja aparatūra, 
ypač vasaros metu, kai esti dides
nis spinduliavimas, ne visada pa

siuose kraštuose. Draugijos nariai vykdavo kaip reikiant pranešimus 
yra išsiskirstę po 17 kraštų. Is- ' užfiksuoti, tai vėliau buvo įsigyta 
tambule buvo sušauktas draugijos nauja aparatūra, su kuria yra pa- 
ketvirtasis visuotinis kongresas.! vykę užfiksavimą žymiai geriau 
Prieš tai toks kongresas buvo su- I patobulinti. Stoties medžiagą gau- 
ruoštas Strasburge, o šiemet nu- na taip pat kiti radiofonai ir įstai- 
matomas sušaukti Helsinkyje. J gos. Vienas egz. siunčiamas Ame- 
Draugija
Kultūros Centrų Ženevoje, ir ruo- j j Vašingtoną. Free Europe gauna 
šiamasi išleisti žurnalų “Integra-' du egz., iš jų vieną prie Free Eu- 
tion”, kuriame bus skelbiami AER ' rope veikianti V. Rastenio vadovau- 
tyrlnčjamieji duomenys. | jama žinyba. Centre gautieji pra-

yra priimta į Europos I rikos Balsui į Muencheną, kitas 
Centra Ženevoie. ir ruo— i Vnoi-—

— Pasižymėjęs vokiečių savait-1 nešimai įvertinami, dokumentuoja- 
raštis "Deutsche Zeitung” Nr. 81 ' mi Ir įrašomi. Lietuvą išlaisvinus, 
1954 įsidėjo platų straipsnį apie1 j>e labai pravers visoms įstaigoms, 
tremtinių studentų likimą Vokieti. I Pačioje stotyje darbas yra Itin 
joje. Laikraštis pažymi, kad anks- sunkus ir įtemtas. Jis pradedamas 
čiau Vokietijoje buvo apie 8 mil. ryto penktą vai., o baigiamas vė- 
tremtinlų Ir apie 20.000 studentų, lai naktį ir vyksta visą laiką be 
bet dabar pastarųjų beliko vos bertraukos, tiek šeštadieniais, tiek 
2.000, kurie kalba 18 skirtingų ' sekmadieniais Ir per visas šventes, 
kalbų. Kiti savo “studijas” baigė Į Aparatai, labai brangūs ir jautrūs, 
Kanados miškuose ar Australijos Rrelt susidėvi ir jautriai reaguoja 
krūmynuose, kasyklose etc. Vokie- i įvairuis trukdymus. Pranešimai 

' užrašomi magnetofonų, kurių sto

i

i

JUOZAS MIKŠTAS.

NEŽIŪRĖK I MANE, PIETŲ KRYŽIAU

Nežiūrėk į mane Pietų Kryžiau, 
Pasislėpk už tirštų debesų.
Mano laivas čia dar nesugrįžo, 
Neprimink man, kur nūdien esu...

Būsi mielas tu man tik tada, 
Kai į šiaurę parodysi kelių. 
O dabar man esi kaip žaizda, 
Kuri ilgesiu širdį čia gelia.

man būsi brangus, 
giliam vandenyne,

X

tis turi jau tris. Paskiau gautoji
medžiaga perrašoma mašinėle į 
lakštus ir išsiuntinėjama kam rei
kiant.

Tik tada tu
Kai paskęsi
Kai kitaip man atrodys dangus, 
Ir kitaip saulė supsis mėlynėj.

Nežiūrėk j mane, Pietų Kryžiau, —
Nematysi veide šypsenos.
Mano laivas juk dar nesugrįžo
Nuo pakrančių tėvynės senos.

AR TU ŽINAI?

—*■ Amerikos Balso lietuviškoji 
programa iš Europos perduodama 
ketrius kartus per parą po 15 mi
nučių. Ji pradedama (Vid. Euro
pos laiku) 19 vai. 15 min. ir girdi
ma šio ilgio bangomis: 25,34 m, 
31,46 m, 251 m, 25.36 m. 25.30 m. 
31.06 m. 41.38 m.

ši transliacija kartojama šio il
gio bangomis:

01.00 vai. 31.14 m. 31.20 m, 41.47 
m, 42.25 m, 48.86 m, 49.34 m. 75- 
38 m bangomis.

05.15 vai. 31.04 m, 31.14 m, 42- 
25 m, 48,86 m, 49.34 m, 75.38 m.

14.00 vai. 25.23 m, 31.46 m, 42- 
16 m, 48.86 m, 49.34 m.

— “’Dirvos” Nr. 52 (1954. XII. 
30) skelbia, kad, esą po VLIKo 
posėdžio VT pirmininkas K. žal- 
kauskas su žmona išvyksiu poil- 
slui į Šveicariją. Šiuo pranešama, 
kad tai yra absoliučiai Išgalvotas 
tendencingas prasimanymas. Apie 
tokį “sumanymų” p. žalkauskal 
sužinojo tik iš "Dirvos”.

Ar tu žinai, d kaip man gaila, 
Kaip gaila man tavęs.
Ar tu žinai, kur širdį kvailą
Tas gailesys nuves?...

i
Ar tu žinai, o kaip man ilgu,
Kaip ilgu be tavęs.
Tave — palaužtų pievų smilgų — 
Tik mintys tesuras.

mano mintys, vis tos pačios, 
niekad nesikeis.
jau nebūsiu tavo svečias,

Tik
Jos
Bet
Koks būdavau kadais...

I PASILINKSMINIMUS LIETU
VIAI MAŽAI LANKOSI.

Komunistinės organizacijos oku
puotoje Lietuvoje organizuoja daug 
visokių pasilinksminimų. Ypač šo
kių organizavimas sustiprinamas 
Advento ir Gavėnios metu. Kalė
dų ir Velykų išvakarėse ypač visi 
kviečiami pasišokti. Tačiau į tuos 
šokius lankosi daugiausia įvairūs 
pareigūnai ir kiti, kurio bijosi, 
kad nebūtų dėl to nesilankymo ap
kaltinti antisovietlniu nusistatymu. 
Kas tik gali, tų pasilinksminimų 
vengia. Ypač mažai į juos lankosi 
kaimiečiai.

2
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VOKIETIJOS LIET. B-NEJE
SOCIALINIAI REIKALAI

šiuo metu Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenėje yra registruota 
7.407 lietuviai, kurių tarpe vaikų 
iki 18 m. _  2.198, vyrų virš 18
m. — 2.833 ir moterų virš 18 m. 
— 2.379. Pagal Bendruomenės nuo
status ir dvasią lietuviais yra skai
tomi lietuvių tautybės asmenys, 
nežiūrint kokią jie turėtų piliety
bę. Minėtame bendruomenės narių 
skaičiuje Lietuvos piliečių yra apie 
3.500, likusieji yra Vokietijos pilie
čiai. Organizuota Bendruomenė yra 
pasiskirsčiusi į 119 apylinkių ir 
seniūnijų. Tačiau ne visos ir apy
linkės ar seniūnijos aktyviai ben
druomeniniame gyvenime reiškiasi. 
Gana gerą vaizdą apie Bendruome
nės narių aktyvumą duoda ir rin
kimų į Krašto Tarybą duomenys. 
Rinkimai buvo pravesti 66 apylin
kėse Ir balsavo viso 2.713 asmenų, 
t.y. 76% turėjusių teisę tose apy
linkėse balsuoti.

Ne taip dar seniai Lietuvių 
Bendruomenė Vokietijoje buvo sto
vyklinė Bendruomenė. Dabar vaiz
das iš pagrindų pasikeitė. Daugu
mas stovyklų yra likviduota, gy
ventojai perkelti j naujai statytus 
namus. Kiti patys iš stovyklų iš
sikėlė. Stovyklose šiuo metu gyve
na tik 1.609 lietuviai tremtiniai. 
Materialinė tautiečių padėtis, iškė
lus juos iš stovyklų nepagerėjo. 
Daugumas yra bedarbiai ir net ne
pajėgūs dirbti. Nedirbantieji gy
vena iš pašalpų. Tik apie 1.000 
Bendruomenės narių turi pastovų 
darbą, iš jų apie 700 amerikiečių 
ir anglų darbo kuopose.

Nežiūrint kasdieninių rūpesčių, 
Bendruomenės veikla, bendrai paė
mus, yra dar gyvesnė, kaip šito
kiomis sąlygomis galima būtų ti
kėtis. Organizacinis veikimas daug 
priklauso nuo apylinkių ir Krašto 
Valdybos sklandaus ir artimo ben
dradarbiavimo.

Daug dėmesio Valdyba skiria 
tautiečių socialinės būklės pageri
nimui. Valdyba informuoja ir aiš
kina Bendruomenei naštos išlygi
nimo (Lastenausgleich) įstatymo 
nuostatus, tarpininkauja paskolų 
gavimo reikalu Bank fuer Vertrie- 
bene und Gechaedigte (Lastenaus- 
gleichsbank), deda pastangų išrū
pinti emigruojantiems ar išemig
ravusiems karo invalidams iš vo
kiečių paramą, pensijas, pagal ga
limybę tarpininkauja norintiems 
persikelti iš vienos Vokietijos vie
tos j kitą ir jiems naujoje vietoje 
įsikurdinant, jfeško našlaičiams 
globėjų ir Lt.

Šiais metais yra numatyta su
kviesti Vasario 16 Gimnazijos pa
talpose apylinkių valdybų, seniūnų 
bei šiaip bendruomenės darbuoto
jų suvažiavimas. Toks suvažiavi
mas būtų didelis impulsas visai 
lietuviškai bendruomeninei veiklai.

dos Lietuvių Bendruomenė. Paja
mų gauta ir už Krašto Valdybos 
platinamus vargo mokyklos ženkle
lius. Krašto Valdyba deda pastan
gų, kad ir vokiečiai savo įnašu pri
sidėtų prie vargo mokyklų išlaiky
mo.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Vasario 16 gimnazija tiek savo 

reikšme, tiek savo apimtimi yra 
didžiausias Krašto Valdybos dar
bas. Nekalbant apie tautinę tos 
gimnazijos reikšmę mūsŲ jauni
mo auklėime, Jau vien Ir sociali
niu požiūriu yra pateisinamos Val
dybos dedamos pastangos: daug
maž kas dešimtos šeimos vaikas 
gauna ten nemokamą išlaikymą.

Šiuo metu kaip tik sukanka pen- 
kerl metai, kai Kr. V-bai kilo min
tis įsteigti Vasario 16 gimnaziją. 
Nuo pat pirmosios dienos gimnazi
jos paskirtis buvo visiškai aiški. 
Kaip jau pats jos vardas rodo, ji 
turi būti išraiška to, kas visus lie
tuvius be pažiūrų skirtumo jungia 
ir privalo jungti: sava kalba, sa
vas raštas, sava tautinė kultūra ir 
tautinėje dvasioje išauklėtas jauni
mas, kuris pašvęstų savo jėgas ko
vai už Lietuvos laisvę. Gimnazija 
nuolat auga ir stiprėja. Inf.

ŠVIETIMAS. MOKYKLOS.

NAUDOK
VISOMIS
PROGO

MIS
NAUJOJE ZELANDIJOJE

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

Surinktos lėšos naudojamos 
vai prieš Lietuvoje 
nocidą.

Vienas ženklelis 
pensai. Juos platina

vykdomą
ko-
ge-

4kaštuoja
ALB Krašto 

Valdyba ir visų Apylinkių Valdy
bos.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

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

Automatizacija
ŽODIS, KURIS TEIKIA DAUG VILČIŲ IR KELIA BAIME, KĄ 
TAI REIŠKIA — SKURDĄ AR LAIMINGĄ ATEITĮ?

Prieš pat Naujus Metus Los An-1 išgręžiamos, atšaldomos, siunčla- 
geles (Amerikoje) įvykusiame C. mos pirmyn ir atgal elektroninių 
I.O. suvažiavime, Amerikos dar- j rankų pagaflba. šį fabriką, užiman- 
blninkų vadas Walter P. Reuther i tį 1 milioną kvadratinių pėdų, su 
įspėjančiai pareiškė, kad kelerių visomis mašinomis, aptarnauja 140 
metų laikotarpyje automatizacija, 
nauja gamybos technika, išmes iš 
darbo milionus žmonių, čia pat 
jis pridūrė, kad automatizacija 
jgalllns panaikinti skurdą ir pakels 
gyvenimo lygį visame pasaulyje.

Automatizacija yra naujas žo
dis, kuris dar nebuvo žinomas prieš 
kelerius metus, bet pastarosiomis 
deinomis vis dažniau ištariamas 
vidutinio žmogaus, kuriam darbo 
netekimas visados kėlė didelį susi
rūpinimą.

Kol kas automatizacija tėra tik 
Amerikos gamybos sistemoje. Ir 
tai dar naujas dalykas. Bet neten
ka abejoti, kad ji bus plačiau įves
ta pramonėn ir kituose kraštuose, 
kurių tarpe bus ir Australija.

Kas yra automatizacija? Pap
rastas atsakymas yra šis: kada 
jūs dirbate fabrike ar raštinėje 
ir vieną dieną jūsų vietoj pasta
toma mašina, kuri jūsų darbą at
lieka daug greičiau, akuratiškiau 
ir pigiau, negu jūs atlikote, 
ir bus automatizacija.

Šitai reiškia, kad mašinos, 
likdamos tūkstančius sunkių
varginančių darbų, atpalaiduoja 
žmogų ir suteikia jam poilsio, ar
ba įgalina jį pasirinkti lengvesnį 
ir įdomesnį darbą. Bet tai taip 
pat reiškia, kad mašinos darbinin
ką išmeta gatvėn, kur jis susidu
ria su kita problema — pragyve
nimu.

vyrų. Fabrikas veikia preciziškai 
mygtukų ir šviesų pagalba. Žmo
gus reikalingas tik mygtukus 
spaudyti.

Automatizacija nesiriboja vien 
gamybos procesu. Ji atlieka ir 
įvairius kitus darbus — ypač ge
rai “pasireiškė” montavime, štai 
Hickok įmonė, kuri gamina dir
žus ir petnešas, pritaikė automa- 
tizacinę sistemą ir dabar užtenka 
vieno žmogaus, kad jis spaudyda
mas mygtukus atliktų tą darbą, 
kurį anksčiau dirbo gera šimtinė 
vyrų Ir moterų. Automatinės ran
kos puikiausiai suskirsto gaminius, 
juos supakuoja ir sukrauja san
dėliuose į ten ir taip, kaip myg
tukų spaudytojas nori. O šitoj 
įmonėj gaminama apie 600 įvai
raus didumo ir skirtingų rūšių ga
minių.

tai

at-
ir

Vienas iš svarbiausių Krašto 
Valdybos darbų yra švietimas ir 
kultūrinė veikla, arba, kaip visą 
tą darbų kompleksą įprasta vadin
ti, lietuvybės išlaikymas, švieti
mo srityje yra padaryta bene vis
kas, kas Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės sąlygomis buvo galima. 
Visur, kur yra kiek daugiau vaikų, klauso nuo to, ar tai bus panaudota 
ir kur yra žmonių, galinčių mo
kyklose dirbti, yra įsteigtos ir vei
kia vargo mokyklos. Iš viso dabar 
veikia 18 vargo mokyklų su 19 
mokytojų ir 310 mokinių. Mokyk-J

Automatizacijos rezultatas pri-

žmonių gerovei kelti, ar skurdui 
didinti.

Automatizacija yra mokslo pro
duktas: elektroninės mašinos nese
nai buvo pradėtos naudoti Amerl- 

los yra tiesioginėje Krašto Valdy- koje, Ne Jersey, stengiantis auto- 
bos globoje ir priežiūroje. Krašto 
Valdyba rūpinasi sutelkti lėšas jų 
išlaikymui ir sudaryti visas reika
lingas sąlygas jų darbui. Užpirkta 
ir išdalinta vargo mokykloms nau
jai pasirodžiusių vadovėlių, Pabal
tijo kraštų žemėlapių, skaitymo 
knygų. Per vargo mokyklas iš da
lies atliekamas ir šalpos darbas. 
Pav., iš Toronto, Kanadoje ir iš 
Free Europe Kalėdų ir kt. švenčių 
progomis buvo gauta ir Išdalinta 
vargo mokyklų vaikams 2.648 DM 
ir kitų gėrybių. Turint galvoje, 
kad beveik visi vargo mokyklų 
mokytojai yra necenzuoti, būtų 
taip pat ne pro šalį, ruošti vargo 
mokyklose dėstomų dalykų konspe
ktus ir periodiniai siuntinėti juos 
mokytojams.

Pereitais meteis pirmą kartą bu
vo suruošta vargo mokyklų moky
tojams kursai. Vargo mokyklas 
Krašto Valdyba išlaiko iš gaunamų 
tam reikalui aukų. Aukų telkime 
daugiausiai yra nusipelniusi Kana-

matizuoti pramonę ir prekybą.
Pirmieji bandymai rodo, kad 

galima laukti daugiau Ir daugiau 
firmų, kurios įves automatinius 
metodus ir elektroniniai smegenys 
bei rankos pakeis gyvąjį žmogų.

Fordo automatizuotas fabrikas 
Clevelande, kuris visai nesenai pa. 
leistas į darbą, rodo, kad 250 tech
nikų, kurie dirba prie elektroni
nių mašinų kontrolės, atlieka dvi
gubai daugiau darbo, negu per tą 
laiką gali padaryti 2500 žmonių.

Jeigu automatizuotas fabrikas 
gali pagaminti daugiau negu 20 
kartų už tą, kuris dirba kitais me
todais — atsimenant, kad automa
tizacija dar tik pirmuosius žings
nius žengia — reikalas kelia rim
to susirūpinimo darbininkui.

Rockforde, Amerikoje, didžiulė 
plieno apdirbimo įmonė, ilgus 
plieno blokus paleidžia viename 
fabriko gale, o gatavi išdirbiniai 
išeina kitame gale, bet žmogaus 
rankos nepaliesti. Plieno plokštės

Automatizacija pakeis visą ga
mybos technologiją automobilių, 
elektros reikmenų, plieno, teksti
lės, chemikių Ir kt. pramonėje.

Kontorose automatizacija pakeis 
apskalčiuotojus ir buhalterius, at
palaiduodama juos nuo komplikuo- 
čiausių apskaičiavimų ir kartu at
likdama paprasčiausius raštinės 
darbus, pavaduodama mašininkes, 
stenografus ir raštininkus.

The International Busness Ma
chine Corporation jau yra pagami
nusi keletos rūšių mašinas, kurios 
vadinamos “mechaniniais smegeni
mis”. šitos mašinos yra labai 
brangios ir jas išnuomojant moka 
mėnesiui po 2000 dolerių. Daugiau
siai šios mašinos vartojamos ten, 
kur reikalinga labai tikslių apskai
čiavimų ir kur operuojama miliar- 
dinials skaičiais. Jos jau naudoja
mos atomo gamyboj, raketų pra
monėje, aviacijos inžinerijoje ir 
kitur, kur susiduriama su milži
niškais skaičiais ir valstybinėmis 
paslaptimis. Mat, kol kas, šios ma
šinos dar nesugeba išvogti valsty
binių paslapčių ir jas perduoti, 
pav., petrovams.

šitos mašinos labai gerai atlie
ka visokį įstaigų darbą. Puikiai 
apskaičiuoja algas, atskaito tiks
liai visokius mokesčius ir išrašo 
įvairius dokumentus. Mašinos ga
li atsakinėti į laiškus, daryti ver
timus ir t.t. žodžiu, jos gali dary
ti viską, ką žmogus daro, tik daug 
greičiau ir tiksliau. Pav., kas iš 
jūsų galėtų per 1 valandą atlikti 
360.000 veiksmų darbe? O šitos 
mašinos gali. Ir jos dirba nerei- 
kalaudamoos “tytaimų”.

Automatizaciją vienas New Yor- 
ko laikraštis pavadino “inžinerijos 
utopija”. Bet daugeliui žmonių ši
tai skamba kaip siaubinga grės
mė. .. J. A-nis.

^bcruuu—
PMHULYje

N. Zelandijoj gyvena apie 250 
lietuvių. į N. Zelandiją lietuviai 
yra atsikėlę po II Pasaulinio karo, 
prasidėjus emigracijai iš Europos. 
Lietuviai čia gyvena daugiausia 
Aucklando, Wellingtono, Christ- 
churchės ir Dunedino miestuose 
bei apylinkėse.

— N. Zelandijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdyba ruo
šia lietuvių gyvenimo vaizdų al
bumą. Šiuo riekalu pavesta rūpin
tis Krašto Valdybos nariui J. Pe. 
čiulaičlul.

— Australijoje Pranas Mikus — 
Mlkuličius spaudoje visad minimas 
kaip lietuvis. Į N. Zelandiją atvy
kęs boksuotis dėl Australijos ir N. 
Zelandijos vidutinio svorio čempio’- 
no vardo, vietos laikraščių jis bu
vo vadinamas australu.

— A. Butkus pasistatė spec, pa
talpas labaratorijai. Be dirvožemio 
tyrimo darbų dar gavo pasiūlymą 
dirbti labaratorlnį darbą vietos 
skerdykloje. Jis dirba Dunedine.

— Gudliauskas (Christchurch) 
įsigijo sunkvežimi ir pradėjo vers
tis transportu.

— Aucklando lietuvių visuoti
niame metiname susirinkime gruod
žio 12 d. buvo pagerbtas Vincas 
Krėvė. Paskaitą skaitė G. Procu- 
ta, Valdybos pranešimą padarė 
pirm. č. Liutikas.

— Auklande veikia dvi tautinių 
šokių grupės — vyresniųjų ir 
valkų.

Praeitais metais suorganizuota 
ir sėkmingai dirba savaitgalio 
mokykla (trys grupės). Mokyklo
je kurį laiką dirbo E. Petraškle- 
nė, G. Procuta, o jiems pasitraukus 
darbą tęsė č. Liuitkas ir E. Liuti
kienė. Mokslo metus užbaigus bu
vo patikrinamieji egzaminai. Ypač 
geri mokslo rezultatai jauniausių 
mokinių grupės.

Pereitais metais Aucklande buvo 
suruošta Kalėdų Eglutė. Čia gra
žiai pasirodė J. Paplausko vado
vaujama tautinių šoklų grupė (jau
nųjų). Antrą kartą ši grupė šoko 
Baltų Klubo suorganizuotoj Ka
lėdų eglutėj.

— Naujosios Zelandijos lietuvių 
metraštis, kurį nuo pirmojo tran
sporto iš Italijos iki 1952 m. rašė 
V. Butkienė, perduotas Krašto Val
dybai. Tolimesnis metraščio tvar
kymas pavesta A. Senatorskiui, 
gyvenančiam Christchurchėje. Met
raštis iliustruotas nuotraukomis, 
iškarpomis Ir įdomiu žemėlapiu.

— Tautos Fondo įgaliotiniu Nau
jajai Zelandijai yra paskirtas Kraš
to Valdybos iždininkas V. Griga
liūnas.

— Naujosios Zelandijos Lietuvių 
Krašto Valdyba leidžia ir redaguo
ja informacinį biuletenį. N.Z.L.

ARGENTINA
Pirmasis lietuvis karininkas. 

Boulogne Sur Mer lietuvių veikė
jai Švenčioniai suruošė savo mo
derniškų namų įkurtuves. Ta proga 
drauge pasveikintas jų sūnus Fau
stinas, dviem aukso medaliais ir 
garbės diplomu, kaip pavyzdingiau
sias studentas, baigęs augštąją ka 
ro mokyklą. Tai pirmutinis lietu
vis Argentinos kariuomenės leite
nantas.

JUNGT. A-KOS VALSTYBES
— šaulių Sąjungos 35 m. su

kakties proga laisvojoje lietuvių 
spaudoje daug rašoma apie sąjun
gos įsikūrimą Ir jos atgaivinimą 
Amerikoje bei Kanadoje. Čikago
je buvo suruoštas šaulių Sąjun
gos minėjimas. Iškilmingą posėdį 
pradėjo buvęs Lietuvos šaulių Są
jungos viršininkas Bajoras. Minė
jimo dalyviai atsistojimu pagerbė 
žuvusius už tautos laisvę šaulius 
ir mirusius šaulių Sąjungos pir
mininkus Vladą Putvinskį, Matą 
Šalčių ir Vincą Krėvę-Mickevičių. 
Vienintelis išlikęs šaulių Sąjungos 
pirmininkas Rapolas Skipaitis 
skaitė išsamią paskaitą apie Ša,u-

LIETUVIŲ NAMAI — BUSIMO
JI MŪSŲ TAUTINĖS KULTŪ
ROS TVIRTOVĖ. TAD PASKU- 
BĖKIME SUDĖTI PINIGUS SA
VIEMS NAMAMS ĮSIGYTI.

GUDAI PRASIMANY
MUS TEBEKARTOJA

lių Sąjungos veiklą Nepriklauso
moje Lietuvoje. Susirinkusius ypač 
didžiai jaudino pagerbimas Lie
tuvos šaulių Sąjungos vėliavos, 
kuri paslaptingomis aplinkybėmis, 
per pavojus, laimingai pasiekė lai. 
svą Ameriką. Po iškilmingo mi
nėjimo meninę dalį atliko šauliai: 
dainininkė Jankauskaitė, smuiki
ninkas Paukštys, kuriems akompo- 
navo kompozitorius VI. Jakubė- 
nas. Pabaigai buvo suvaidinta Lau
ciaus drama “Paslaptinga zona”. 
— Tūkstančio dol. premiją “Drau
gas” paskyrė A. Nakaitei-Arba
čiauskienei ua jos romaną “Trum
pa diena”. Tai ketvirtas iš eilės 
romano konkursas. Premija įteik
ta per tam tikslui suruoštas iš
kilmes ir koncertą. Jury komisiją 
sudarė B. Brazdžionis, A. Gustai
tis, dr. J. Girnius, K. Mockus ir 
dr. J. Leimonas. Konkurse daly
vavo 11 lietuvių rašytojų. Per su
ruoštą pobūvį B. Brazdžionis pa
sidžiaugė tokių premijų įtaka ir 
reikšme. Literatūros konkursai 
skatina ne tik rašytojus, bet ir 
skaitytojus būti tikrais kovotojais 
už savo tautos laisvę bei tautinę 
kultūrą laisvajame pasaulyje.

— Amerikiečių spauda atkreipė 
dėmesį j lietuvį tremtinį išradėją 
Vyt. Vaitužį, pagerinusį specialių 
replių gamybą. New Haveno fab
riko vadovybė jam įteikė 200 do
lerių premiją. Valtužls pareiškė, 
kad šis jo išradimas dar nebūsiąs 
paskutinis.

KOLUMBIJA

Iš Bogotos lietuvių gyvenimo: 
Lietuviškos vienybės ir bendruo
menės narių solidarumu yra gali
mumas išlaikyti LIETUVIŲ NA
MUS. čia reiškiasi visokeriopas 
kultūrinis lietuvių gyvenimas: 
juose veikia šeštadienio mokykla, 
knygynas, vyksta susirinkimai, 
įvairūs taut, švenčių minėjimai bei 
ruošiamos kitos kultūrinės pramo
gos. Per Kalėdas juose suruošta 
vaikučiams Kalėdų eglaitė Ir Na
mų metinės sukakties minėjimas. 
Dalyvavo konsulas S. Sirutis, ko
lonijos kapel. kun. V. Vaičiūnas ir 
vietos lietuviai. Bendruomenės pi£ 
min. dali. J. Penčyla nusakė šven
tės reikšmę Ir išdalino V. Tamu- 
laičio veikalą “Sugrįžimas”. O at
silankęs Kalėdų senelis su dova
nėlėmis (pulk. J. Kazitėno asme
ny) papasakojo mažiesiems apie 
mūsų gražią Tėvynę ir paskiau 
kiekvienam įteikė po dovanėlę. 
Šventės nuotaiką pajviarino lietu
viškų plokštalių muzika. N. Metų 
išvakarėse. Liet. Namuase įvyko 
bendruomenės narių visuot. susi
rinkimas, kuriame J. Penčyla pa
sidalino mintimis apie bėgamuo
sius reikalus.

Vokietijoj leidžiamas gudų laik
raštis, “Belaruskae Slova” (Gudų 
Žodis) įsidėjo gana ilgą anglų 
kalba David V. Merlin straipsnį 
“For our and Your Freedom”, ku
riame daug daroma lenkams prie
kaištų dėl gudams jų padarytų 
įvairių neteisybių. Tačiau ta pro
ga straipsnio autorius pripasako
ja Ir daugelį keistų prasimany
mų, liečiančių Lietuvą. Straipsnis 
pradedamas teigimų, jog "nuo 13 
ligi 19 amžiaus Gudija buvo vadi
nama Lietuva” (Kodėl ji nuo to 
laiko buvo pavadinta Lietuva ir 
kaip anksčiau vadinosi, autorius 
nepsako). Ta Lietuva pavadintoji 
Gudija buvusi didelė valstybė, o 
jos sostinė buvęs Vilnius. Oficia
lioji ir raštu kalba buvusi taip pat 
ne cerkvinė slavų kalba, bet gu
dų. Ja buvęs parašytas ir Lietu
vos Statutas. Žinomos Lietuvos di
dikų giminės Radvilai, Sapiegos, 

Tiškevičiai, Korsakai, čartoryskiai, 
Pacai, Kiškos taip pat buvę gudai 
ir net provoslavai. Tik po Liublino 
unijos jie persiėmę lenkų kultūra 
ir gaudami stambias koncesijas, 
perėję į katalikybę. Autorius pri
simena, jog toje valstybėje buvę 
dar ir 'lietuviai (o taip pat ir uk
rainiečiai). Tačiau iš straipsnio at
rodo, kad jie Lietuva vadinamoje 
Gudijoje jokio vaidmens nevaidinę. 
Tai lyg būtų buvusi kokia prie 
gudų prisiglaudusi nereikšminga 
klltelė. Jos ir; gyvenamas plotas 
buvęs nedidelis — kaip autorius 
vienoj vietoj pastebi, ten minima 
Žemaitija Ir buvusi Lltuania Pro
pria. Kad Lituanla Propria ribos 
ėjo į pietus nuo Balstogės, prie 
Naugarduko ir į rytus nuo Molo
dečno, autoriui nežinoma. Panašių 
fantazijų apie Lietuvos ir Gudijos 
istoriją straipsnyje Ir daugiau pri
pasakota.

Skaitant straipsnį keista darosi, 
kad atsiranda tauta arba bent 
tautoje žymesnė grupė, kuri krato, 
si tikros savo istorijos ir kuria 
tai istorijai pagražinti įvairias 
fantazijas.

Politiškai tokios fantazijos ruo
šia dirvą tarp lietuvių ir gudų 
tautų nesantaikai bei kovoms, kas 
lietuviams visai nepageidautiną, 
nes mes norime geriausių santykių 
su visais kaimynais, o patiems gu
dams gali padaryti didesnės žalos, 
negu jų nacionalistai šiandien gal
voja, nes tokie prasimanymai Ir 
keistos pretenzijos į svetimą isto
riją bei svetimas teritorijas tik 
kompromituoja tarptautinėj plot
mėj Gudijos bylą. Juo labiau, kad 
dalykas yra paprastas ir visiems 
žinomas — Lietuva savo laiku bu
vo užkariavusi didelius slavų gy
venamus plotus — tarp jų ir gudų 
— ir juos keletą, šimtmečių valdė, 
o ne gudai buvo sukūrę nuo Balti
jos Ugi Juodųjų jūrų savo valsty
bę. LAIC.'

VENECUELA

Caracas cieste išleistas Jono 
Gailaius apsakymas “Kaip jis ją 
nužudė”. Vysk. V. Brizgys, lanky
damasis Venecueloje, priėmė skau
tų vadovus ir palinkėjo Venecuelos 
liet, skautams sėkmės savo veiklo
je. Skautų leidžiamo “Vyties Ke
liais” Nr. 14 paskelbtos konkurso 
sąlygos Lietuvos augmenijai pa
žinti. Konkurso /laimėtojams pas
kirtos 3 piniginės premijos: 60, 
30 ir 15 bolivarų.

PRIE ŠIAULIŲ APGYVENDINTI 
MONGOLAI.

New Yorke leidžiamas vokiečių 
kalba “N.Y. Zeitung u. Herald” 

pateikia santrauką pasakojimo vie
nos vokietės, kuri Iš Rytprūsių 
bado metu buvo nukeliavusi į Lie
tuvą ir tik paskutiniuoju laiku 
grįžo į Berlyną. Pasakotoja gyve
no Šiaulių apylinkėj ir šiltais žod
žiais atsiliepia apie lietuvius, ku
rie visais galimais būdais gelbė
jo bado į Lietuvą atblokštus vo
kiečius, nors tokią pagalbą teikti 
Sovietų buvo draudžiama. Kartu 
pasakotoja pažymi, jog sovietinės 
okupacijos lietuviai yra labai pri
slėgti bei varginami. Pačiuose 
Šiauliuose lietuvių dar tebėra, bet 
taip pat yra apgyvendinta jau ir 
daug rusų. Prie Šiaulių esanti ap
gyvendinta kažkokia mongolų kil
tis.

PADĖKA
Marijos širdies bažnyčios at

baigimui Urugvajuje aukojo: 
£ 45.00.00 — J. Matjjošaitls (Gut- 
hergar).
£ 12.00.00 — B. Masionis Iš Bo
wden (ligšiol daugiausiai paauka- . 
vęs Geradaris — Fundatorius, iš 
viso: £ 52.0.0.)
£ 10.00.00 — O Baltutienė (Middle 
Park).
£ 10.00.00 — NN. (Melb.)
£ 6.00.00 — E. Stadalnlkienė 
(Punehbowi).
£ 5.00.00 — J. Augaitienė (Rich
mond ),
£ 5.00.00 — Jankevičiai (Thorn- 
bury)
£ 5.00.00 — A. Stankevičius (You. 
nup)
£ 4.10.00 — M. Kišonienė (Punch
bowl)
£ 3.00.00 — N.N. iš New Gvinė
jos
£ 2.00.00 — M. Sidaras (Yall- 
oum)
£ 1.12.00 — X.Y. Iš Melbourne
£ 1.00.00 — A.P. iš Brisbanės
£ 0.10.00 — V.M. iš Melbourne 
£588.00.03 — anksčiau suaukota.

£698.12.03 — iš viso.
T.J. Bružiko SJ vardu visiems 

aukojusiems nuoširdžiai dėkoja 
T.S. Gaidelis SJ

264 Miller Street, 
Sorth Sydney. NSW.

..Pastaba: J. Matjjošaitls 
įnešęs £45.0.0 tapo širdies Marijos 
bažnyčios Fundatorių ir jėzuitų 
ordino amžinu Nariu-Geradariu.

3



4 MŪSŲ PASTOGE 1955 m. vasario 9 d.

MUSU RįSIOGt
Sydnėjus

NEPRIKLAUSOMYBES
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Melbouraas
NAUJA ALB APYLINKES

VALDYBA

. NEWCASTLIO LIETUVIAMS

(T.S. Gaidelio SJ informacija)

Lietuvos Nepriklausomybės — 
Vasario 16-tosios minėjimas įvyks 
vasario 20 d., sekmadienį.

Šv. Benedikto bažnyčioje (Broad, 
way) pamaldos 12.30 vai.

Tuoj po pamaldų šios parapijos 
salėje įvyks minėjimas. Paskaitą 
skaitys Antanas Kutka. Meninėje 
dalyje dalyvauja Alg. Pluko vad. 
bendruomenės choras, Ir. Vllnony- 
tė, J. Almis Jūragls ir Marina 
Osinaitė.

Po oficialiosios dalies lietuviš
ka muzika Iš plokštelių. Veiks bu
fetas.

Visi Sydnėjaus lietuviai malo
niai kviečiami dalyvauti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės V-ba.

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS .

Sausio 30 d. Mllsons Point įvyko 
metinis Australijos Lietuvių Są
jungos Sydnėjaus skyriaus susi
rinkimas, kuriame gausiai dalyva
vo senieji ir šiais metais studijas 
pradedantieji kolegos. Išrinkta 
nauja valdyba ir aptartas tolimes
nės veiklos planas.

Šių metų vaildyton 
Olšauskas — pirm., 
— sekr., B. Jarašius 
kas, V. Patašius — 
I revizijos komisiją:
ir Ina Kemežytė. Gina Purelytė 
kandidatė.

šiais metais Sydnėjaus universi
tete studijuos 20 lietuvių

išrinkti: A. 
P. Daukutė 
— Iždlnin- 
kandidatas. 
R. Daukus

P.D.

SKAUTŲ IŠKYLA

Sausio 30 d. įvyko ALB Mel
bourne Apylinkės metinis susirin
kimas.

Valdybos pranešimą — veiklos 
apyskaitą padarė Ad. Vingis. Su- 
susirinkimas apyskaitą patvirtino. 
Susirinkimas atšaukė rezoliuciją, 
kuria prieš metus apylinkės susi
rinkimas buvo išreiškęs neprita

rimą Melbourno kat. kapeliono vei
ksmams bendruomeniniame darbe, 
klek tai lietė santykius su ALB 
Melbourno valdyba.

I naują ALB Melbourno Apylin
kės valdybą išrinkti (pagal balsų 
daugumą): Silvestras Balčiūnas, 
L. Samuolis, V. Člžauskas, J. Šeš
takauskas ir Mulokas. Kandidatai: 
Zumeris, Motiejūnas ir Ragaus
kas.

Susirinkimas buvo gana triukš
mingas ir dalyvių skaičiumi 
kordinls — atsilankė apie 
tautiečių.

Prmininkavo S. Balčiūnas.

Ryšium su vasario 16-ja New- 
castlio Ir apylinkės lietuviams bus 
laikomos pamaldos sekmadienį 13 
d. 11.45 vai. šv. Lauryno bažny
čioje, Brodmedove.

Prieš Mišias bus klausoma išpa
žinčių, po pamaldų maldos už Tė
vynę ir minėjimas parapijos sa
lėje.

VILNIEČIAI NEUŽMIRŠTA 
PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS

Cabramatta

re-
240

EI.

METINIS SUSIRINKIMAS

Vilniaus krašto lietuviai gyve
ną Sydnėjuje, prof. Mykolui Bir
žiškai sušelpti sudėjo per 20 sva
rų.

Aukojo: Mickėnas Justas £5.0.0, 
Prašmutas Antanas £5.0.0, Vin- 
clūnas Karolis £1.0.0, Rukšėnas 
Jonas £0.7.0, Špakauskas Juozas 
£0.10.0, Pivoriūnas Bronius £1.0.0, 
Jakubėnas Alfonsas £1.0.0, Sta-

Pikturna 
Juozas 
£5.0.0,

Blržiš.
Amerikoje.

Bankstowno skautų “Kęstučio" 
d-vė suruošė iškylą prie George 
upės, Casuloj. Tikslas — sutelkti 
progos skautams pasiruošti paty
rimo laipsniui.

Iškylos metu mūsų skautai išgel
bėjo skęstanti 62 metų australą, 
kurį išgriebė iš upės J. Bliekas pa- 
dedant vienam australui. Skenduo
lį, nežinant skendimo vietos, nes 
Alg. Plūkas iš tolo įvykį buvo pa
stebėjęs, pavyko surasti po 5-6 
minučių. Mūsų skautai sutelkė ir 
pirmąją pagalbą. Po dirbtino kvė
pavimo jiems pasisekė jį atgaivin
ti. Tuo metu atvažiavusi greito
sios pabaltos mašina panaudojo 
spec, kvėpavimo aparatą. Žmogus 
bevežant ligoninėn mirė.

Iškylos metu nardydamas upė
je skaudžiai susižeidė galvą cab- 
ramatlškis Algis Sklrka. Nuga
benus į ligoninę suteikta pagalba. 
Skirka jau sveiksta.

Iškylai vadovavo R. Jaselskis ir 
jam gražiai talkavo Alg. Plūkas.

— Sydnėjaus skautų vyčių bū
relis nutarė leisti laikraštėlį. Re
dakcinį kdlektyvą sudaro Žalys, 
Dudaltls Ir Rocas. Vyt.

Vasario 13 d., tuojaus po lie
tuviškų pamaldų, Mt. Pritchard 

bažnyčios salėje įvyks metinis apy
linkės lietuvių susirinkimas. Dar
botvarkėje: pranešimas iš Krašto 
Tarytos suvažiavimo Melbourne, 
Apylinkės valdybos ataskaitinis 
pranešimas ir naujos valdytos bei 
revizijos komisijos rinkimai.

Susirinkime bus aptarti savait
galio mokyklos ir kiti aktualūs 
reikalai.

kauskas Petras £1.0.0, 
Kazys £1.0.0, Jurgelėnas 
£0.10.0, Povllėnas Jonas 
Saulaltis Stasys £1.0.0, 

Pinigai pasiųsti prof. M. 
kos vardo komitetui
Mykolas Biržiška gyvena Los An
geles. Dėl seno amžiaus apmoka
mo darbo negali gauti ir jo gyve
nimo sąlygos labai vargingos, 
šiuo metu tvarko savo raštus.

Prof. Mykolas Biržiška yra pa
sirašęs Vasario 16 nepriklausomy
bės aktą.

NAUJA LIETUVIŠKA

PREKYBA

Butkus ir Co. šiomis dienomis 
atidaro nuosavuose naujuose na
muose (John St. prieš paštą) šal
dytuvų, elektrinių krosnių Ir ki
tokių elektros reikmenų parduotu
vę.

Nauji mūro namai, šalia tos pa
čios firmos baldų prekybos, pra
dėti statyti prieš tris mėnesius ir 
dabar jau baigiami vidaus įrengi
mai. Čia bus Ir laidojimo biuras, 
pirma šios rūšies lietuvių vado
vaujama įstaiga Australijoje. Lai
dotuvių biuro Ir naujosios krautu
vės vidaus dažymas-dekoravimas 
Macijausko atliktas kruopščiai ir 
skoningai (m)

RYKLIŲ PAVOJUS 
PAPLŪDIMIUOSE

Pastarųjų dviejų savaičių lai
kotarpyje Sydnėjaus paplūdimiuo
se rykliai sudraskė du žmones, 
šeštadienio popietėj didžiulis ryk
lys užpuolė Sugarloaf įlankoje 
imigrantą vokietį Bruno Rauten- 
berg ir nuplėšė jam abi kojas 
Reutenberg buvo apie 15-20 jardų 
nuo kranto. Jo draugas nubaldęs 
ryklį Ištraukė Reutenberg, bet šis 
buvo jau miręs.

Reutenberg Vokietijoje buvo pa
likęs penkerių metų dukterį ir 
žmoną, kurias norėjo parsikviesti 
į Australiją.

Manoma, kad Reutenbergą už
puolė tas pats ryklys, kuris ne
senai nužudė John Willis prie Bal
moral. Žinoma, kad ryklys para
gavęs žmogaus mėsos tampa la
bai plėšrus ir tik Jieško progos 
kur vėl galėtų žmogų pačiupti. 
Žudiką ryklį sugauti suorganizuo
ta spec, ekspedicija.

Pereitą savaitgalį Sydnėjaus pa
krantėse sugauti 5 rykliai.

Bėga vilkas —
Laikraščiuose ir susirinkimuose 

nuolat kartojama, jog tautiečiai 
nerangūs mokėti savo piniginių 
prievolių Bendruomenės kason,' 
Kultūros Fondui, Vasario 16 gim-' 
nazijal remti ir kt. Visi primini
mai ir skatinimai lyg pro vieną 
ausį būtų įėję, o pro kitą išėję. 
Kodėl taip yra? Ar Australijos 
lietuviai toki “titnagai”, jog atsi
sako įmokėti tam ir kitam svar
biam reikalui retkarčiais po kelis 
šilingus? Išsikalbėjus su daugeliu, 
bevelk visuomet gauni tą patį atsa
kymą: neprlsirengia, užmiršta, lai
ko neturi. Jei kas ateitų į namus, 
sako, mielai užsimokėtų, žinoma, 
kai per ilgesnį laiką susidaro mo
kesčių svarai, sunku su didesne 
suma skirtis, o atliekamų retai 
kada berasl. Todėl, atrodo, ir yra 
bene vienas kelias išrinkti mokes
čiams, būtent, kad kiekvienas ga
lįs mokėti būtų aplankomas na
muose tam tikrais laikotarpiais 
įgalioto asmens. Jis primintų ku
riam reikalui ir klek tautietis tu
rėtų mokėti ir paimtų iš jo pini
gus. Klausimas, kas čia norės vai
kščioti , prašinėti ir dar klausyti 
visokių įtarinėjimų ir išmetlnėji- 
mąj Taip, bet Ir kitos visuomeni
nės pareigos reikalauja sugaišti 
daug laiko, išgirsti abejotinos ver
tės kritikos, o retai nuoširdaus 
įvertinimo.

Bendruomenėje kai kurie dirba 
už daugelį, save užmiršdami, o 
kiti žiovauja pasingi ir abejingi. 
Žmogus Ima daugiau Interesuotis 
tuo, kur jis pats aktingai reiškia
si. Todėl ir reiktų rūpintis, kad 
kuo didesnis skaičius būtų aktin
gų narių, įtraukiant į darbą pagal 
kiekvieno sugebėjimus ir patyri
mą, kad kiekvienam asmeniui bū
tų viena pareiga.

Mokesčiams išrinkti būtų gali
ma apylinkes suskirstyti mažes
niais rajonėlials ir ten surasti p<> 
asmenį ribotam laikui, kuris tam 
tikrais laikotarpiais aplankytų sa
vo kaimynus su sąrašais ir kvi-

tunka vilkas Pranešimas
ALB Krašto Valdybai, rašant 

tondraisiais organizaciniais reika
lais, laiškus adresuoti valdybos 
pirmininkui: Leonardas Karvelis, 
27 Prairie Vale St., Bankstewn, 
N.S.W.

Visais piniginiais reikalais laiš
kai adresuojami: Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W.

tais. Po metų laiko mes tikrai ži
notume, kas per kasdieninius dar
bus ir savus rūpesčius tik nepri- I 
slrengė atlikti savo visuomeninės 
prievolės ir kuriems lietuviški rei-. 
kalai — ne jų reikalai. Tą patį 
galima pasakyti ir apie bendruo-' 
meniniams namams lėšų telkimą. 
Jei kai kuriuose kraštuose tik pas. 
ke'.bus reikalą spaudoje, reikalingi 
pinigai per porą savaičių suplau
kia (Anglija), tai pas mus, su 
mažomis Išimtimis, reikia kiekvie
ną namuose aplankyti. Pas daugelį, i 
kaip praktika rodo, prisieina po 
kelis kartus vaikščioti, ir tik da
limis tepasiseka numatytą sumelę 
per ilgesnį laiką išrinkti.

Kai renkami drabužiai ar kiti 
daiktai, būtų galima kreiptis į 
mūsų motorizuotus tautiečius su 
prašymu, kad jie paskelbtu laiku j 
su įgaliotais asmenimis apvažiuo
tų ir surinktų aukojamas gėrybes. 1 
Tuo būdu visuomet būtų greičiau : susitarti su mergomis, bernais ir 
ir daugiau surenkama, nes: bėga 
vilkas — tunka vilkas.

LAIŠKAI
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
Minint 50 metų nuo lietuviškos 

spaudos atgavimo, aš prisiminiau 
tokį atsitikimą iš 1903 m., prieš 
pat spaudos draudimo panaikini
mą. Tada aš buvau 13 metų vai
kiūkštis.

Tai buvo Kretingoje. Per tris 
Karalius, sausio 6 d., iš visos^ Že
maitijos į Kretingą suvažiavo di
delė daugybė žmonių: gaspadorlai

J.R.

BANKSTOWNO APYLINKES 
LOTERIJA

ALB Bankstowno Apylinkės dai- 
ktinč loterija įvyks š.m. vasario 
mėn. 18 d. Meredith St., Friendly 
Soc. salėje, Bankstowne.

Bilietų buvo išleista 2000. Iki 
dabar Sydnėjuje ir kitur jų išpla. 
tinta daugiau pusės. Valdybos nu
tarimu visi bilietai dalyvaus trau
kime.

Laimėjusieji atsiima daiktus ar
ba jų vertes pinigus. Laimėjusių 
bilietų Nr. Nr. po loterijos bus 
paskelbti “Mūsų Pastogėje”.

Bilietų platintojai su Bankstow
no Apylinkės V-ba atsiskaito ne
vėliau vasario mėn. 17 d.

Apylinkės Valdyba.

SOTUS IR APSIRENGĘS BO
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

ALB BANKSTOWNO APYLINKES VALDYBA

vasario mėn. 18 d. (penktadienį) Friendly Society salėje, Meredith 
St., Bankstowne, ruošia

ŠOKIU VAKARA 
c c

Vakaro metu bus traukiama daiktinė loterija.
Veiks bufetas. Gera muzika.

Apylinkės Valdyba.

SYDNĖJAUS SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS 
š. m. vasario 12 d., šeštadienį, ruošia

ŠOKIU VAKARA

WOLLONGONGAS KVIEČIA “M.P.” RĖMĖJAI

pamaldas bus 
Maloniai kvie- 
dalyvauti šio. 
pamaldose.

ALB Wollongongo Apylinkės 
valdyba vasario 16-tosios minėji
mo proga kviečia visus apylinkių 
tautiečius kuo gausiausiai daly
vauti ruošiamoje šventėje.

Minėjimas įvyks vasario 26 d., 
šeštadienį. Katedroje pamaldos 5 
vai. vak. Minėjimas — Pioneers 
Hall 6 vai. vak. Paskaitą skaitys 
svečias iš Sydnėjaus. Bus ir me
ninė dalis. Po oficialiosios dalies 
— pasilinksminimas. Gros geras 
orkestras. Bufete alus ir šilti už
kandžiai. Šventėje dalyvaus svečių 
Iš Sydnėjaus, nes Cabramattos 
lietuvių ekskursijos dalyviai pasi
liks mūsų parengime.

“Mūsų Pastogei” aukojo: V.N., 
Sydnėjus, £ 2.0.0. Po 10 šil.: T. 
Krasauskas, S.A., F. Jakštas, N. 
S.W., A. Leverls, N.S.W., E. VII- 
kinlenė, Qld. S. Prancūzevičius, 
N.S.W. 5 šil., Vlšlnskas, N.S.W., 

šil.
Gražus pavyzdys. į
Merridinas, W.A. Mūsų mažos, 

pustuzinio lietuvių kolonijos nariai 
J. Mikalauskas Ir J. Pranskūnas 
Vasario 16 Gimnazijai paaukojo 
po £ 1.10.0 ir “Mūsų Pastogei” po 
10 šil. kiekvienas. G-s.

Visiems aukotojams nuoširdus 
dėkui.
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'Mūsų Pastogė”.

SU SKAUTIŠKA PROGRAMA.
Vakaras įvyks (pirmą kartą) Strathfield Council Hall, 

(kampas Homebush Ir Redfyre Rd., tarp
< stočių)

Geras orkestras. Bufete alus.
Pelnas skiriamas skautų stovyklos

PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI IR PAREMTI SKAUTUS

Homebush ir Strathfieldo

Pradžia 7 v.v. 
išlaidoms padengti.

Z

X 9thl

Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų 

Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,

O P T O

rūšių akinius, 
šeštad. 9-13 vai.

Optical Service
Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I.

Priešais Melbourno Town Hall.
Telef. Centr. 1819

t

Z

Religinė informacija
Vasario 13 d. pamaldos Cabra

mattos lietuviams Mt. Pritchard 
bažnyčioje 8 vai. 30 min.

Vasario 20 d. Tautos Šventės 
pamaldos St. Benedict’s bažnyčio
je Broadway 12 vai. 30 min. Pa
maldose giedos Alg. Pluko vedamas 
Sydnėjaus lietuvių choras.

Viena vai. prieš 
klausoma išpažinčių, 
čiaml visi tautiečiai 
se Tautos šventės

Vasario 20 d. pamaldos Banks
towne St. Brendan’s bažnyčioje 
10 vai. 30 min. tiems tautiečiams, 
kurie dėl labai svarbių priežasčių 
negalėtų dalyvauti centrinėse pa
maldose Broadway.

Vasario 26 d. — šeštadienį 5 vai. 
vakare lietuviškos pamaldos Wol
longongo Katedroje — ryšium su 
Tautos Šventės minėjimu Wollon
gongo apylinkių lietuvių, kuris 
įvyks tuojau po pamaldų. Esant 
gražiam orui numatoma, kad pa
maldose giedos Sydnėjaus lietuvių 
choras.

Vasario 27 d. Wentworthville 
i apylinkės lietuviams pamaldos St. 

Brendan's bažnyčioje 10 vai.
Kun. P. Butkus.

VISI
Vasario 19

SOC. GLOBOS MOTERŲ

KVIEČIAMI!
d. 8 vai. vak.

D-JA MELBOURNE,

Leonards Cabaret patalpose (Low er Esplanade, St. Kilda, važiuoti iš City tram. Nr. 15 iki 32 sust.)

RUOŠIA TRADICINĮ

Užgavėnių Kaukiu Baliu
I II

su Užgavėnių blynais, laimės vainikais, bufetu ir kt. Laimėjusioms kaukėms skir. gražios premijos.

Bilieto kaina 14 šil.

Bilietus platina p. V. Bosikis (36 Walpole St., Kew, tel. WA 6032) ir p. R. Pumputienė (1 Curtis Ave., 
Watsonia, Vic.)

Baliaus pelnas skiriamas šalpos reikalams

VEDYBŲ TIKSLU pageidauju su
sipažinti su lietuvaite, 27 metų ar 
jaunesne, kuri sutiktų išvažiuoti 
Kanadon. Esu rimtas bernelis, su 
profesija, ne latras.
Rašykite: “Melbournlškiui”, “Mū
sų Pastogė”, Box 4558, G.P.O. 
SYDNEY. N.S.W.

AUGŠTOS VILNŲ KAINOS
Pereitą savaitę Hobarte buvo 

mokėta rekordinė kaina už augštos 
kokybės merino vilnas. Vilnos bus 
pasiųstos į šiaurės Italiją.

Gyvos varžytynės buvo ir Bris- 
banėje, kur australiška vilna dau
giausiai susidomėjimo parodė Ang
lijos ir Japonijos pirkliai.

piemenėliais, kiti kitokių reikalų 
atlikti, treti pažįstamų susitikti, 
o mes, tokie vaikiūkščiai, šiaip 
sau pažioplinėti. Mums tai būdavo 
didrfė pramoga tą dieną: matyda
vome kariuomenės paradą ir rusų 
popą, su kareiviais atžygiuojan
tį iki upės, pašventinti vandenį. 
Kareiviai tris kartus po to iššau
davo ir su orkestru grįždavo at
gal.

Taip bežioplinėjant, vienas gu
vus vaikiūkštis prisitaikęs įbruko 
lapą popierių man j kišenę, ir, ta. 
ręs “amen”, dingo minioje. Amen 
— reiškė būk atsargus. Tai buvo 
slaptažodis.

Nekantrumu degiau, bet bijojau 
kitiems matant tą lapą išsiimti iš 
kišenės. Reiškia, Jeigu pamatys 
tave skaitant — bus "amen". Ži
nojau, kad tai buvo lietuviškas 
raštas, kurį valdžia buvo uždrau
dusi ir persekiojo.
„ Nulėkiau pas pažįstamą žydelį 
į malkinę ir pasislėpęs žiūriu j 
lapą: Rusijos caras gražioj uni

formoj, tik jo akys baltos, kaip aklo 
arklio. Po tuo caro Nlkalojaus II 
paveikslu buvo apie spaudos drau
dimą ir lietuviškos knygos bei lai
kraščio persekiojimą rašoma. Vis
ko neprisimenu, tik atsimenu ei
lėraštuką, nes tada eiles labai mė
gau. Ten buvo parašyta:

“Carai baisus, tu žvėrie, 
Kam lietuvius verginio, 
Aklas būdamas patsai, 
Votką lakdamas... baisiai 
Ir įgrisęs pekliškai 
Mums tu spaudą atimi 
Burllokiškal mokini 
Tau atein baisūs laikai, 
Reiks tau kaukte velniškai!
Tą lapą perskaitęs pardūmiau 

namo ir parodžiau tėvui. Tėvas 
paėmė lapą iš manęs, įsikišo j ki
šenę Ir nieko nesakęs Išėjo pas 
kaimyną.

Tai buvo spaudos draudimo lai
kai ir lietuviškas raštas buvo gau
domas: lietuviai jį gaudė norė
dami pasisakaityti, o maskoliai su
naikinti. Dabar mūsų spauda lais
va tad niekas jos negaudo...

Jonas Anskaitis, Geelongas.

BALTIA PTY. LTD.
Pranešama, kad pradedamas pre

kių pristatymas į namus, pirmoje 
eilėje Parramattos ir Bankstowno 
apylinkėse gyvenantiems pirkė

jams.
Susirinkus didesniam skaičiui 

pirkėjų vienoje vietoje, bus pris
tatoma Ir į kitus Sydnėjaus prie
miesčius. Pradžioje prekės bus 
pristatomos tik šeštadieniais.

Užsakymus galima palikti mū
sų krautuvėje 93A ARGYLE STR-, 
PARRAMATTA, pasiųsti paštu, 
arba duoti užsakymus šiais telefo
nais UY 4581 — Kedys ir UY 3134 
— Makauskas, o Bankstowno apy
linkių pirkėjai gali palikti užsa
kymus Tooy’s krautuvėje pas p- 
Makauskienę, 372 South Terrace, 
Bankstown.

BALTIA PTY. LTD.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškls, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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