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NUOLATINIS
BIRŽELIS

Kasmet prisimename liūdnuosius 
birželio įvykius, kuomet j mūsų 
ramių šalelę įsiveržęs priešas, 
tūkstančius mūsų brolių ir seserų 
ištrėmė į tolimus Rusijos plotus 
žiauriausiam likimui. Ir dabar, no
rėdamas visai sunaikinti lietuvių 
tautą, raudonasis okupantas vis 
siunčia naujus būrius iš Lietuvos' 
vergovėn, nepakeliamiems darbams 
Ir mirčiai. Nevlen išsiunčia suau- j 
gusius — pastaruoju metu išveža
mi "savanoriškai” ir jaunuoliai 
“plėšinių įsisavinti”. Išvežtieji ne
pakeliamose sąlygose žūva: vieni 
miršta, kiti lieka Invalidais, iš
protėja nuo teroro. Mūsų brolių 
ir seserų kaulais nukloti Sibiro 
užkampiai, o pačioje Tėvynėje mū
sų žemelė permirkusi miško bro
lių ir tauriausių sūnų krauju. Prie
šas nori visai sunaikinti ir pa
smerkti mirčiai mūsų brangią Tė
vynę. Besikartojantis, žiaurusis 
Birželis vyksta nuolatos.

Mus, išvykusius iš savo krašto 
supa dideli pavojai sunykti tautiš
kai. Svetima aplinka, svetimi pa
pročiai ir žmonės išlengvo migdo 
Ir paveikia mus nutraukti gyvuo-l 
sius ryšius su tauta. Tautinė są-' 
monė ima niauktis ir tautinės mir
ties šešėlis ima grasyti mums. Tė-I 
vynėje mūsų močiutės-sengalvėlės, 
laukusios mūsų valandomis, dieno
mis Ir metais grįžtant-mlršta. Ak, 
kaip žiauriai kryžiuojama mūsų 
Tauta! Mirtis jai ruošiama.

Mūsų, laisvuose kraštuose gyve
nančių, pareiga visomis jėgom's 
padėti išsilaisvinti mūsų Tėvynei 
iš amžiais negirdėtai žaurlos ver
govės. Bet ar mes deramai įsi
traukiame j laisvinimo ir lietuvy
bės išlaikymo darbą?! Gražiai pa
kalbame per šventes, minėjimus 
-žodžiais kalnus verčiame, o konk
rečiai tūpčiojame vietoje ir tik pe
nus teaukojame laisvinimo kovai. 
Tenka pastebėti, kad pilkieji ben
druomenės nariai tą kilnią laisvi
nimo akciją daugiau remia.

Sava spauda, lietuvių namai, au
kos laisvinimo darbui, savaitgalio 
mokyklos, menas ir kiti kultūri
niai pasireiškimai — tai vis ats
parumo žibintai, šviečią tamsią ir 
likiminę naktį. Daugelis iš mūsų 
turėsime parausti patikrinę savo 
įnašą darbu ir pinigais. Pav. dėl 
savų bendruomenės namų kaikur 
jau metų metais tik posėdžiauja
me ir ginčijamės, pinigais neprisi- 
dedame, aukų neduodame. Prisimi
nę savo pavergtos Tėvynės kan
čias, turėtume būti daugiau pasi
aukoję ir iš kalbų pereiti prie 
konkrečių, platesnių darbų. Tik 
puoselėjimas savaimingos, plačios 
ir gilios kultūros gali mus išgel
bėti nuo pražūties. Ir vienas pasi
šventėlis daug gali padaryti, o 
mūsų yra tūkstančiai. Tad vardan 
nukankintų ir ištremtų mūsų bro
lių sukruskim!1, nuslkratykime ža
lingų tremties dulkių ir Išeikime 
į platesnį savo tautos lalsvinim< 
kelią, kad nustotų raudoti balta- 
liemenlai berželiai, saugoją mūsų 
sentėvių kapus ir kenčiančio bro
lio sodybą. A.K.

• Rytų Vokietijoj, bijantis dar
bininkų riaušių, kokios įvyko prieš 
dvejus metus, sovietinė valdžia iš
davė ginklus įstaigoms Ir iš tar
nautojų sudaromi kovos vienetai 
kiekvienoje ministerijoje.

MOTERIS 
KALNIŠKĖS MŪŠYJE

— Iš PARTIZANŲ KŪRYBOS —

Pašoka kibirkštys, žėruoja 
Ir dingsta tamsoje augštai. 
Liūdnai, lyg miškas, uždainuoja 
Pavargę nuo kovų draugai.

Kas gražiau ant žemės už gegužės rytą, 
Kada paukščių giesmės žadina tave, 
Ir jauti, kai žiedas vėjo nuraškytas 
Glosto tavo širdį Viešpaties ranka?

Štai, žiūrėk, kaip saulė šypsosi maloniai
Ir sidabras krinta ant gelsvų kasų!
Bet kodėl, Pušele, rūkas toks raudonas, 
Tartum šiltas kraujas, slenka iš rytų?

ša! Klausyk, Lakūne, girdi — žemė dunda, 
Vieškeliu nuo Simno tankų ūžesys...
Virpa rausvos lūpos, virpa ne pagundai, 
Ne iš baimės vyrui suvirpa širdis...

Lyg jauni ereliai viens į kitą žiūri, 
Pro ausis pračiuožia vėjas neramus.
Eik, Lakūne mielas, siųsk į žygį būrį, 
Nepamiršk Pušelės siųsti į žvalgus.

Greitos, lyg balandžiai, grįžta žvalgų žinios, 
Atskrenda Pušelė palaidais plaukais:
Vieškeliu nuo Simno rusų — minių minios, 
Alytaus ir Seinų siunčiami pulkai!

Ginsimės lig vieno, kaip Pilėnai gynės, 
Paskutinį šūvį tau, širdie, skiriu!
Tegul šitos pušys pasakys tėvynei, 
Kad lietuvis niekad nemirė vergu!

Lieknos pušys skilo, beržai virto kryžiais, 
Kraujo upės liejos Kalniškės mišku.
Daug jaunų bernelių į namus negrįžo, 
Nesugrįžo sesės — žuvo jos kartu...

LIETUVA, 1945 m.

Kalniškės mūšis — vienas iš ryškiausių Lietuvos 
partizanų herojinėje epochoje. Apie jį kovojusieji poetai 
sukūrė daugiausia dainų, kurios išliks, kaip literatūriniai 
ir istoriniai paminklai.

šis mūšis įvyko 1945 m. gegužės 16 d. Lietuvių parti
zanams vadovavo buvęs mokytojas Lakūnas (slapyvardis). 
Per kautynes ypač pasižymėjo jo žmona, taip pat buvusi 
mokytoja, Pušelė (slapyvardis). Jau būdama per abi kojas 
peršauta, kautynėse ji dar valdė kulkosvaidį. Mūšis užtruko 
visą dieną iki sutemų. Partizanų žuvo 38, rusų apie 200.

Čia atspaustą eilėraštį, Kalniškės mūšio garbei ir pri
siminimui, yra parašęs lietuvių partizanų poetas Vandenis.

DIPL. TARNYBOS INFORMACIJA
Vokietijos Federalinel Respubli

kai atgavus visišką suvereninių 
teisių vykdymą, Lietuvos Diploma
tijos Šefas pasiuntė Vak. Vokieti
jos kancleriui dr. K. Adenaueriui 
sveikinimo raštą, kuriame išreiškė 
geriausius linkėjimus dėl Vokieti
jos ateities ir suvienijimo.

Be to, mln. S. Lozoraitis pažymė
jo, jog jis sveikina Federalinės 
Respublikos suverenumo atstatymą 
Juo labiau, kad tas įvykis sudaro 
svarbų etapą tarptautinės santvar
kos atstatyme, kuris yra viena są
lygų išlaisvinti Lietuvos Respubli
ką nuo Sovietų okupacijos. Rašte 
pakartota padėka Vokietijos vy
riausybei už tai, kad ji nepripaži
no smurtu įvykdyto vadinamojo 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą-

Diplomatijos šefas taip pat pa
dėkojo Ceilono minlsteriui pirmi
ninkui už paminėjimą Lietuvos, 
kaip vienos bolševikų smurto aukų.

Ryšium su rengiama keturių 
konferencija Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba atlieka paruošiamuosius 
darbus.

* Kom. Kinijoj prieš dvejus 
metus internuoti amerikiečiai 
karo lakūnai, kurių lėktuvas buvo 
priverstas nusileisti Kom. Kinijos 
teritorijoji1, buvo kaltinami šnipi
nėjimu. Dabar 4 lakūnai pa
leisti ir pereitą savaitę pasiekė 
Ameriką.

Dar 11 amerikiečių karo lakūnų, 
pakaltintų šnipinėjimu, tebesėdi 
Kom. Kinijos kalėjime.

• Sovietų S-ga suteikė vizas 
24 Vakarų žurnalistams vykti į 
Sovietų Sąjungą. 14 vizų gavo ka
nadietės moterys, įvairių Kanados 
laikraščių ir radijo korespondentės. 
Jos į Sov. Sąjungą vyksta šio mėn. 
pabaigoj. 10 vizų gavo Vak. Vo
kietijos žurnalistai.

PASAULIO
Dr. Adenaueris

Pakviestas Maskvon
Pastaruoju metu Sovietų Sąjun

ga padare visą eilę politinių ėji
mų, kurie verčia Vakarus būti itin 
budrius. Sovietų Sąjungos minlste- 
rio pirm, ir komunistų partijos 
pirmojo sekretoriaus vizitas Bel
grade, Austrijos atvejis, nusigin 
klavimo plano pasiūlymas ir sus
tiprinta propaganda dėl atominių 
ginklų uždraudimo, Vokietijos su
jungimo akcija — vis tai keletos 
pastarųjų savaičių įvykiai. O da
bar Kremlius padare dar vieną 
ėjimą — pakvietė Maskvon Vak. 
Vokietijos kanclerį dr. Adenauer j.

Oficialiai kvietime sakoma, kad 
Sov. Sąjungos vyriausybė sveikin
tų Vak. Vokietijos kanclerio Ade
nauerio ir kitų Vak. Vokietijos re
prezentantų atsilankymą Maskvo
je, kur būtų aptartas diplomati
nių ir prekybinių ryšių užmezgi
mas tarp šių dviejų valstybių. Be 
to, toliau kvietime priduriama, ši
toks ryšių užmezgimas žymiai pri
sidėtų prie išsprendimo tų proble
mų, kurios rūpi visai Vokietijai, 
o taip pat pagelbėtų rasti išeitį 
dėl didžiosios vokiečių tautos pro
blemos — Vokietijos sujungimo.

Vak. Vokietijos vyriausybė ap
svarstė kvietimą detališkai, bet 
galutinio nusistatymo nepaskelbė. 
Manoma, kad kvietimas bus priim
tas.

Šitas Maskvos kvietimas pasaulio 
spaudoj vertinamas kaip Sov. Są
jungos naujos politikos tolimesnis 
žingsnis, kas reiškia, kad Maskva 
užsispyrusiai siekia "neutralizuoti” 
Europą. Manoma, kad Kremlius vi
zito metų pastatys Vak. Vokietiją 
prieš dilemą: suvienyta Vokietija, 
bet nedalyvaujanti šiaurės Atlan
to Sąjungoje, kurios nariu Vak. 
Vokietija tapo nepriklausomybę 
paskelbus.

Dr. Adenaueris yra pareiškęs, 
kad Jis nesutiks su Vak. Vokietijos 
neutralizacija, nors Maskvos kaina 
už tai būtų, Vokietijos sujungimas 
ir raudonosios armijos atitrauki
mas iš R. Vokietijos.

Dar Viena Konferencija
Reuterio žinių agentūra iš Bel

grado praneša, kad šio mėnesio pa
baigoje įvykstanti JAV. D. Britani
jos, Prancūzijos ir Jugoslavijos 
ambasadorių konferencija, kurioje 
bus aptarti tarptautinės politikos 
klausimai ir Sovietų Sąjungos tik
slai, metodai ir strategija Europo
je. Ši konferencija, kaip politiniai 
stebėtojai aiškina, padėsianti Va
karams pasiruošti 4 Didžiųjų kon
ferencijai, kuri numatoma įvyks 
liepos 18 d. Genevoj.

Iš Belgrado išskrido Amerikos, 
Prancūzijos ir D. Britanijos am
basadoriai j savo valstybių sosti
nes, kur padarys vyriausybėms pra
nešimus apie įvykusius pasitari
mus tarp Tito ir Sov. Sąjungos 
vadų.

Vašingtono Pareiškimai
Prezidentas Elsenhoweris Išreiškė 

tvirtą viltį, kad dr. Adenaueris pa
sitarimuose Maskvoj neišduosiąs 
Vakarų draugystės. Prezidentas 
pažymėjo, kad dr. Adenaueris yra 
vienas didžiausių šio laiko valsty
bininku, aiškiai pasisakąs už drau
gystę ir bendradarbiavimą su Va
karais.

JAV-bių užsienių reikalų min. 
Dulles spaudos konferencijoje pa-j

POLITIKOJE
reiškė, kad pastaruoju metu pa
darytieji Sov. Sąjungos politiniai 
ėjimai rodą tai, jog Maskva kei
čianti savo nusistatymą satelitų 
atžvilgiu ir politiką Rytų Europoje 
aplamai. Jis mano, kad Maskva 
“atleis” savo varžtus ir dabarti
niams satelitams suteiks daugiau 
savarankiškumo.

Kaip Su Lietuva?
Sugretinant šiuo metu vykstan

čius pasitarimus, didžiųjų valsty
bių vadovaujančių asmenų pareiš
kimus, diskusijas parlamentuose, 
peršasi Išvada, kad Sovietų Sąjun
ga, laikinų išskaičiavimų turėda
ma, daro politinius ėjimus, kurie 
leidžia spėti, jog Rytų Europos sa. 
telitams gal ir bus sutelkta daugiau 
laisvės. Tikėtina, kad iš tų kraštų 
bus atitrauktos ir sovietinės įgu
los. Šiuo būdu Maskva laimėtų dau
gelio simpatijas ir, tikėtina, vėl 
užliūliuotų vakariečius, kurių dau

SOVIET PANORAMA
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Taip jie neša pasauliui ‘laisvę ir taiką”.

TURES
PASITRAUKTI?..

Amerikos lenkų spauda veda
muosiuose kelia triukšmą, girdi, 
kokią šalį turėjo galvoje įtakin
gasis JAV senatorius Walter F. 
George, užsienio reik, komisijos 
pirmininkas senate, Amerikos re
daktorių suvažiavime pareiškęs, 
jog "Vokietijos apginklavimas 
reiškiąs, kad Sovietai turės pasi
traukti į savo istorines sienas, iš
skyrus vieną kraštą kurio Vakarų 
Europa negalės apginti”. Minima
sis demokratų senat. Walterio F. 
George, artimo užs. reik. min. J. 
F. Dulles draugo, pasakymas ko
mentuojamas ir vokiečių spaudos, 
nurodant, kad Vokietijos įsijungi
mas į laisvųjų Vak. Europos kraš
tų bendruomenę reiškiąs taip pat 
Vak. Europos apjungimą, nors ir 
ne tuoj pat, ir Sovietų pasitrauki
mą j senąsias sienas... Drauge 
pastebima, kad įvairių Sovietų vi
liojimų, panašiais, kaip Austrijos 
atveju, tenka laukti jau artimiau
siu laiku. Kiti mano, kad jau šie
met Vokietija bus sujungta. Ame
rikietis žum. W. Llppmanas bai
minasi, kad jei pavyktų Sovietams 
kokiu nors būdu Vokietiją “su- 
neutralinti”, tai tuo atveju, gavę 
laisvas rankas Europoje, jie stip
riau įsijungtų į konfliktą dėl For- 
mozos. 

gis jau ir dabar linkę sutikti, kad 
Kremlius pasiilgęs taikos, darosi 
sukalbamas ir nuoširdžiai siekia 
bendradarbiavimo su Vakarais.

Betgi dėl Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių likimo nieko aiškaus 
nepasakoma, neskaitant vieno kito 
Amerikos senatoriaus ar kongreso 
nario pareiškimo, kad sovietai turi 
pasitraukti j senąsias savo sienas. 
Todėl gali atsitikti taip, kad Vaka- 
rus nuraminus ir laimėjus laiko. 
Sov. Sąjunga padarys kai kurių 
nuolaidų, ir gal atleis varžtus Bal
kanuose, Čekoslovakijoje, Lenkijo
je, bet Pabaltijo tautos bus užmirš
tos... dėl šventos ramybės.

Kiek vilties teikia prezidento Ei. 
senhowerio pareiškimas, kad 4 Di
džiųjų konferencijoje, nei kitų at
veju, Jis nesutiksiąs, kad bent 
viena buvusi nepriklausoma valsty
bė būtų palikta pavergime. 
Prezidento Eisenhowerlo nusistaty
mas, atrodo, yra kietas! ir bekom- 
promisinis. šitai tad teikia yilties, 
kad Pabaltijo klausimas vieną die
ną bus iškeltas šalia kitų di
džiųjų pasaulinių problemų.

i

• Indijos ministeris pirminin
kas Nehru pereitą savaitę išvyko 
Maskvon. Pakeliui buvo sustojęs 
Pragoję, kur išbuvo 24 vai. Sovietų 
Sąjungoje Nehru išbus 14 dienų.

• Vak. Vokietijos kancleris dr. 
Adenaueris birželio 11 d. išskrido 
į Ameriką. Jis susitiks su prezi
dentu Eisenhoweriu, užsienių rei
kalų min. Dulles ir D. Britanijos 
užsienių reikalų min. McMillan. 
Manoma, kad šio vizito metu bus 
aptarta ir Vak. Vokietijos laikyse
na, ryšium su dr. Adenauerio kvie
timu Maskvon.

• Pietų Vietnamo vyriausybės 
kariuomenė apsupo didelius sukilė
lių kariuomenės dalinius ir beveik 
visiškai palaužė religinių sektų pa
sipriešinimą.

• Dešimties dienų vizito į Jugos
laviją atvyko Burmos ministeris 
pirm. U Nu. Belgrade jį pasitiko 
Tito Ir didžiulė minia žmonių. Jam 
sukeltos ovacijos, palyginus tuo, 
kaip buvo sutikti prieš porą savai
čių Maskvos valdovai, buvę “žymiai 
šiltesnės ir nuoširdesnės”, rašo už
sienio spauda.

• B.P.U. spaudos agentūra iš 
Alžyro praneša, kad 65 sukilėliai 
prieš prancūzų valdžią būsią tei
siami kariuomenės teismo. Jie kal
tinami už teroristinius veiksmus. 
Kaltinamieji yra taip vadinamos 
“Dievo armijos” nariai.

Sukilimas Alžyre tebevyksta ir 
teroro veiksmai yra kasdieninis 
reiškinys.
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•Okupuotoje
lietuuoje

“Duoklė” Iš Okupuotos 
Lietuvos

“Tiesa” Nr. 49-1955 paskelbė, 
kad traukiniu su užrašu “Įsisa
vinti naujų žemių” iš Vilniaus 
buvo pasiųstos 97 šeimos į Novo
sibirsko srities Maškovo rajono ko
lūkius. Toliau “Tiesa” pastebi, kad, 
girdi, "partijai pašaukus, tūkstan. 
člai mūsų respublikos gyventojų, 
iki šiol dirbusių įmonėse, įstaigose, 
pasiryžo vykti į dirvonų bei plėši
nių įsisavinimo rajonus”. Su pir
mąja daugiau kaip 400 grupe iš
vyko klaipėdiečiai V. Savoška, J. 
Gorskis su šeimomis Ir kiti, buvę 
Vilniaus elektros skaitiklių fabri
ko darbininkai Stašelis, Morkūnas 
etc. Ta pati “Tiesa” Nr 72-1955 
prisipažįsta, kad “didelė grupe 
respublikos jaunimo dar pereitais 
metais išvyko dirbti į plėšinius”, 
o š.m. kovo 25 d. išsiųstųjų vardu 
Vilniaus pieno produktų fabriko 
vyr. laborantė L. Minavičiūtė tei
singai pastebėjo: “gerai suprantu, 
kad plėšiniuose nelaukia mūsų len
gvas gyvenimas. Pasitaikys nema
ža sunkumų”. Išsiųstuosius pas
veikino Kazakijos kp Kustanajaus 
srities komiteto vardu jų specialus 
įgaliotinis, atsiųstas į Lietuvą, 
Mostovojus.

“Ten 1954 m. jaunieji patriotai 
įsisavino ir apsėjo 17.6 mil. ha dir
vonų Ir plėšinių... Šioje garbin
goje kovoje aktyviai dalyvauja 
ir didelis būrys jaunųjų patriotų 
iš T. Lietuvos”. Pasiųstas plėši- 
nlnių žemių išgir ti koresponden
tas Antanas Vlršulis betgi negalė
jo nuslėpti fakto, kad Kazachstane 
pasiųstieji klaipėdiečiai bei šiau
liečiai, išlipę iš mažos Brevek sto
telės, iki Ostrovskio ir Puškino 
vardo tarybinių ūkių turėjo, jo pa
ties žodžiais tariant, “su įvairiau
siais nuotykiais keliauti net dvi 
dienas”, kad ten esama neišbren
damų kelių, pučia žvarbūs stepių 
vėjai, kad ten gyvena palapinėse, 
o pirmą kartą arti stepę yra labai 
nelengva: augšta žolė užkemša 
plūgus, dažnai juos reikia valy
ti” etc. Vis dėlto jau šiemet šie 
“pirmūnai” turi duoti valstybei 
daugiau kaip 2 mil. pūdų grūdų.

tijošius, ekonomikos mokslų fakul
teto diplomantai Rimickis, Grud- 
zinskas, Blažys ir kt. Tarp “sa
vanorių” taip pat minimas kom
jaunimo Lenino rajono pirmasis 
sekret. Norkūnas, to pat komiteto 
propagandos ir agitacijos skyriaus 
vedėjas Neverauskas, šviet. minis
terijos ūkio skyriaus viršininkas 
Kukulis ir kt.

“Masiška Kukurūzu
Akcija”

Vilniaus radijas paskelbė, kad 
350 Žemes Ūkio Akademijos stu
dentų, pasiųstų į įvairius kolūkius, 
“pradėjo gegužės 20 d. talkinin
kauti kukurūzų ii' bulvių sodinimo 
darbuose”. Be to, “64 patriotai iš
vyko vadovauti j kolūkinį kaimą”. 
Tarp jų minimas Politechnikos 
Instituto dėstytojas A. Kullkevi- 
čius, Anykščių laikraščio redakto
rius V. Bačiulis, Kauno miesto 
Lenino rajono kp sekretorius V 
Jankauskas ir kt.

Okup. Lietuvoje šiuo metu vyk
doma tiesiog “masiška kukurūzų 
sėja”. Vilniaus radijo š.m. gegužės 
21 d. pranešimu “talkininkauti 
kukurūzų sėjos darbams" į Nemen
činės, Švenčionėlių, Druskininkų 
ir Vievio rajonų kolūkius buvo pa
siųsta daugiau kaip 100 Vilniaus 
Pedagoginio Instituto dėstytojų ir 
studentų. Kiekvienas iš jų “įsipa
reigojo” kvadratiniu-llzdiniu būdu 
apsodinti po 2-3 ha kukurūzų. 
Trakų rajone “į talką” užvaryti 
pradžios mokyklų mokiniai etc 
žodžiu, visi serga “kukurūzų sė
jos liga”. Elta.

SAKME APIE

TEISINGAI I

PASIELGTA
Kaip kovotojams prieš bolše

vikinį imperializmą, užsistojan- 
tiems pavergtuosius ir drąsiai ta-j 
rusiems žodį 29 Azijos ir Afrikos 
tautų konferencijoje Bandimge, j 
Baltų Tarybos vardu buvo pasiųsti; 
padėkos raštai Tajo delegacijos 
pirmininkui princui Wan Walthy-' 
ahonul, Irako — dr. Mohamedui 

Fadhil el Jamdl, Libanono —- Char-j 
les Malikui, Turkijos — Fatin' gyvi liudininkai tarptautinio nusi- 
Rustu Zorlu, Pakistano — Moha-1 kaitimo, kurį įvykdė Maskva, jė- 
medui Ali, Irano — Djihid Alde- ga atnešusi pavergimą ir naikinimą 
kui, Filipinų — gen. Carlos Ro
mulus ir kt. Visiems jiems, be 
padėkos raštų, taip pat pasiųsta; 
medžiagos, iš kurios išryški Sovie
tų imperialistinė agresija ir jų! 
vykdomas Pabaltijo kraštuose ge
nocidas. Ceilono ministeriui pirmi
ninkui Kotelavalai padėkota ypa
tingai dėl jo aiškaus pasisakymo 
per konferenciją Pabaltijo valsty
bių užgrobimo reikalu. Ceilono, 
Pakistano, Irako ir Filipinų atsto
vams savo padėkos pareiškimus 
taip pat pasiuntė Tarptautinė Val
stiečių Sąjunga ir kiti tarptauti
niai sąjūdžiai, padėkodami už be
atodairišką sovietinių pavergimo 
metodų atskleidimą ir drąsų tie
sos gynimą.

Ryšium su Indų min. pirmininko 
Nehru pareiškimu Bandungo kon
ferencijos metu, kad Rytų Europos 
satelitiniuose kraštuose ir Pabal
tijo valstybėse nesą jokio kolonia
lizmo, jam Baltų Tarybos pasiųsta 
dokumentinės medžiagos, nušvie
čiančios Sovietų politiką Pabalti
jį valstybėse. Ta proga tenka pa
žymėti, jog bolševikai d<*da ypa
tingų pastangų suklaidinti Indijos 
viešąją opiniją, vesdami labai pla
čią propagandą ir įtikinėdami, esą, 
Pabaltijo valstybės, nepaprastai 
vargdamos karo pradžioje, pačios 
pasiprašiusios priimamos į Sovietų 
Sąjungą, o jų tą prašymą paten
kinus, išsilaisvinusios iš visokie 
vargo ir dabar gyvenančios lai
mingos.. .

KOVA DEL LAISVES
Dažnas iš mūsų, galbūt, neįsi- 

jaučia, kokia nelygi ir žiauri ko
va, koks naikinimas mūsų rezis
tentų vyksta krašte.

Tremtyje esančių lietuviškųjų 
bendruomenių uždavinys yra ne tik 
išlaikyti tautines savybes, sielotis 
lietuviškąją kultūra ir ją puoselė
ti, bet ir svetimųjų tarpe atskleis
ti mūsų tautos sopulį. Gi esame

pavojumi 
okupuotos 
su reikalų 
sustiprinti

100 PRIEŠ 600

“Pirmieji Metai Stepėje“
"Literatūros ir Meno” 1955 m. 

gegužės 14 d. Nr 20 buvo įdėtas 
aprašymas “Pirmieji metai stepė
je”, iš kurio paaiški, nors ir- kaip 
stengiantis išgirti “pirmūnų žy
gius” stepėse, visi jų sunkumai. 
Iš Olego Pileckio pasakojimų 
matyti, kad žiemą ten traukiasi 
tiesiog “balto sniego okeanas”, kad 
Jau rugsėjo pabaigoj iškrenta pir
masis sniegas ir stepėse brigados 
viena nuo kitos turi dirbti per 
30-50 km. atstumo. Žiemą siaučia 
dideli šalčiai. Stepių platybėse ma
tomos paliktos sėjamosios su kitu 
inventorium etc. Norint įteikti me
chanizatorių susirinkimo rezoliu
ciją srities komitetui, teko ją nešti 
pėsčiomis ir kitokiais būdais maž
daug apie 1.000 kilometrų...

Visi Nori Būti
Pirmininkais

Kaip kitur Sov. Sąjungoje, taip 
ir Jos okup. Lietuvoje pastaruoju 
metu smarkiai vykdoma nauja ak
cija — kuo daugiausia pasiųsti 
“savanorių” partijos pareigūnų į 
kolūkius. Tačiau ne bet kuo, o “at
silikusių kolūkių vadovais ar pir
mininkais”. Š.m. balandžio 20 die
ną “Tiesoje” buvo paskelbtas gru
pės Vilniaus miesto tokių darbuo
tojų pareiškimas, kur jie pasisiūlė' 
“vykti į kolūkius pirmininkais”. 

Pareiškime, be kita ko, pažymima: 
“... Išreiškiame norą vykti darbui 
į kaimą ir prašom kolektyvus, kur 
mes dirbame, rekomenduoti mus 
kolūkių pirmininkais...”

Vilniaus un-to "dėstytojų ir pro
fesorių kolektyvas” rekomendavo 
grupę “geriausių savo darbuotojų 
nuolatiniam darbui į atsiliekančius 
kolūkius”. Siunčiami į kolūkius po- 
lit. ekonomijos katedros asistentas
Sustavičius, un-to vyr. dėstyt. Ma.

LIETUVĄ
į Būk pasveikinta, šventoji žeme, 

savo darbščiausių artojų prakaitu 
i nulaistyta, savo geriausių vaikų 
, krauju apšlakstyta. Pakelėse ry

mančių Rūpintojėlių žeme, rūtų 
, darželių ir ošiančių girių, skam- 
I bių dainų, nuoširdžių ir dėkingu

mo kupinų giesmių krašte. Did
vyrių tėvyne, visad laisvės trokš- 

, tanti ir laimės ilgesį puoselėjanti!
Piktas priešas, iš nedraugiškos 
šalies atžygiavęs, pavergė tave pa
čioje klestėjimo pradžioje, patį 

. karščiausios kūrybos metą. Jis ta
vo šauniausius sūnus ir darbščiau
sias dukras Išžudė, nesuklupusius 
vergijon išvarė, o likusiems sun
kią baudžiavą įvedė. Žiaurius sa
vo tijūnus ir negailestingus varo
vus prie kiekvieno nelaimingo pri
statė ir už sunkų darbą saują 
grūdų paskyrė. Tas priešas senų 
seniausią, gražių gražiausią lietu
vių gimtąją kalbą niekina, jos žod. 
žials savo pavergėją liaupsiati įsa
kydamas, svetimas mintis balsiai 
reikšti, savo praeitį niekinti vers
damas. Jis brolį, seserį purvais 
drabstyti gundo ir dirbtinį džiuge
sį svetima gaida šūkauti, ir pa
vergėjui už skriaudas ir kančias 
dėkoti liepia.

Tykiai, oi tykiai Nemunėlis te
ka, tautos graudžią raudą ir didį 

, skundą j marias nešdamas, lais- 
1 vajam pasauliui plukdydamas, kad 
gailestingi žmonės išgirstų ir ki
tiems pasakytų, koks negandas 
Tavo sūnus ir dukras prislėgė, ko
kios pagalbos lietuviai šaukiasi. 
Lygūs laukai gyvybe alsuoja, upe
liai čiurlena, paukščiai čiulba, ne
gęstančia viltimi pavergtuosius 
gaivina, gyventi kentėti drąsina. 
Vai nukris kartą pančiai, vai pa
tekės kartą linksmesnė saulė, vai 
suplevėsuos aikštėse Laisvės vėlia
vos! Tada sūnus motiną, sesuo bro
lį, vyras žmoną, varpams gaud
žiant, prisikėlimo švente sveikins, 
sūrią ašarą nubrauks, viens kito 
žaizdas aptvarstys, liūdnas dienas 
paminės ir į didingą ateitį sutar
tinai žengs, Tavo vardą žmonijoje 
garsindami, už naudingus darbus 
dorų žmonių pagalbą sau pelny
dami. Ir per amžių amžius gyvuos 
Lietuva! Gyvuos ji laisva, didi ir 
graži!

* Oficialiai pranešama, kad 
šiuo metu Australijoje trūksta per 
60.000 darbininkų. Planuojama iš
plėsti imigracijų, įsileidžiant Iki 
180.000 žmonių per metus.

O Graikijoje per žemės drebė
jimus nūn 1953 m. Iki šių metų 
balandžio mėn. padaryta už £ 62 
milionus nuostolių.

Lietuvai ir kaimynams. Ypač čia, 
Australijoje, kur dalis gyventojų 

1 vis dar abejingai žiūri į komuniz
mo vykdomą agresiją, darbui dirva 

’ plati ir dėkinga. Be to, reikia iš- 
! sklaidyti nuomonę, kad mes į čia, 

kaip ir daugelis kitų emigrantų, 
atvykome jieškodami tik sotesnio 
kąsnio, geresnių uždarbių. Akcen
tuotina, kad mes esame politiniai 
emigrantai ir visados pabrėžtina, 
kodėl mes pasitraukėme iš savo 
tėvynės. Ir dar: mūsų pareiga iš
aiškinti okupanto darbus, jo vyk
domus trėmimus-naikinimą tautos.

Politinių pabėgėlių Australijoje 
ligšiol parodytos antikomunistinės 
apraiškos ir teliko tik apraiškos. 
Rusiškojo kmunizmo imperialisti
niams kėslams demaskuoti beveik 
nieko, arba visiškai nieko pozity
vaus nepadaryta.

Šia proga tiktų gražus ir retas 
pavyzdys iš Amerikos. Ten tautie
tis Vladas Hriškevičius, kuris 1949 
metais iš Vokietijos atvyko į Ka
liforniją, apkeliavo beveik visą 
Ameriką su komunizmą demaskuo
jančiomis paskaitomis. Jis, kaip 
mokąs anglų kalbą, greitai įėjo į 
amerikiečių organizacijas ir drau
gijas su paskaitomis apie komu
nizmą, Sovietų Rusiją ir okupuo
tos Lietuvos padėtį. Su pasišven
timu, ir visišku pasiaukojimu, kai]) 
rašo “Santarvė”, VI. Hriškevičius 
atliko milžinišką darbą: per ket
verius metus jis pasakė apie 800 
prakalbų amerikiečių draugijų su
sirinkimuose, suvažiavimuose, įvai
rių religijų bažnyčiose, žymiau
siuose masonų klubuose, universi
tetuose ii' augštoslose mokyklose, 
per televiziją, radiją ir t.t. Ame
rikos vakarinėse valstybėse jis la
bai išpopuliarėjo. Jo darbo apimtį 
liudija daugybė amerikiečių spau
dos atsiliepimų ir laiškų. Vargu 
kuris paskiras lietuvis yra tiek

prisidėjęs prie kitataučių supažin
dinimo su bolševizmo 
Vakarų civilizacijai, su 
Lietuvos padėtimi ir 
jungtinėmis jėgomis
kovą prieš komunistiškai rusiškojo 
imperializmo grėsmę.

VI. Hriškevičius pareiškė, kad 
prakalbos, jeigu jos tik gerai pa
ruoštos, pagauna klausytoją ir vi
sados susilaukia gyvo atgarsio. 
Temų pasirinkimas daug priklau
so nuo auditorijos, bet aplamai VI. 
Hriškevičius visados paryškina ko
munizmo pavojų krikščioniškajai 
civilizacijai, Vakarams, Amerikai; 
nušviečia padėtį už geležinės už
dangos, bolševizmo terorą Lietuvo
je, kartu pabrėždamas, ko lietu
viai ir kitos pavergtos tautos ti
kisi ir laukia iš amerikiečių ir Va
karų apskritai.

Toliau VI. Hriškevičius pastebi, 
kad mums, kovoje dėl laisvės, trū
ksta drąsos ir agresyvumo. Tiesa, 
tarpusavio “grumtynėse” mes esa
me net labai, kartais net perlabai 
agresyvūs. Bet kai prisieina stoti 
prieš svetimuosius savo tautos by
los ginti, o jeigu dar susiduriama 
su priešingų Jėgų agresyvumu, tai 
mūsiškis ir "supasuoja”.

Kovoje prieš komunizmą turėtų 
būti sujungtos visos tautinės pa
jėgos, kartu mūsų pastangas deri
nant su kitų pavergtųjų tautų 
pastangomis. Apie 200.000 pabal- 
tiečių politinių pabėgėlių galėtų 
ir kurčią pasaulį priverst klausy
tis ir išgirsti.

čia pateiktas pavyzdys rodo, ką 
paskiras žmogus gali nuveikti. To
dėl reikia rimtai pagalvoti, ar ne 
laikas ii- mums pasekti anuo pa
vyzdžiu ir organizuoti krusadą 
prieš komunizmą sutelktinėmis jė
gomis Australijoje, kur ikišiol bir
želio trėmimus minėdami dažniau
siai tik tarpusavyje susitikę pasi- 
guodžlame, paverkšlename, bet la
bai retai į platesnius vandenis iš
plaukiame —• šio krašto publikai 
savo krašto žaizdų vis dar nepa
rodome.

O reikia! Reikia organizuoti did
žiąją viso laisvojo pasaulio talką 
kovai prieš mūsų tautos žudiką.

J. Rimas. (Melbournas)

Užsieniniai stebėtojai pripažįs- 
ta, kad Sovietų Sąjungoj, nepai
sant visos giriamos mechanizaci
jos ir motorizacljos, vis dėlto dir
bama labai neproduktyviai.

Š.m. kovo mėn. Sov. Sąjungą 
aplankė 7 JAV laikraščių redak
toriai. Jie pateikia būdingų žinių 
apie darbo našumą Sov. Sąjungos 
pramonėje ir žemės ūkyje.

J. Sansone, Pensilvanijos “Dai
ly News” vyr. redaktorius — lei
dėjas, apžiūrėjęs pavyzdinį 6.500 
ha. kolchozą, kuriame dirbo 200 
vyrų ir 400 moterų, pastebėjo, kad 
tokio pat dydžio ir pajėgumo far- 
mai Pensilvanijoje visai lengvai 

užtektų 100 darbininkų. Kodėl so
vietų žemės ūkis toks nepažangus? 
Svarbiausiai čia kalta sovietinė 
biurokratija. Kiekviena ministerija 
viena su kita konkuruoja Ir admi
nistracijos kadrai labai dideli. Ma
šinos neišnaudojamos. Darbo or
ganizacija ir vadovavimas silpnas.

Kitoj vietoj nurodoma, kad kai 
kuriuose fabrikuose, kur dirbama 
trimis pamainomis, mašinos tedir
ba tik 12 vai. per parą... nes ža
liavas pristatančios įstaigos neįs- 
tepglančios prisiderinti prie fab
rikų sparčio.

269 MINISTERIAI

St. žibutis.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

Dail. Vaclovas Katas

—knygos iliustracija

—Juodvarniai.

Dail. V. Katas, gy.

darbų parodai.

vena Sydnėjuje ir

ruošdamasis savo

intensyviai dirba,

Sovietinės biurokratijos ryškus 
pavyzdys matomas pačioje vald
žios viršūnėje, šiuo metu Sov. Są
junga turi, su ministerio pirminin
ko pavaduotojais ir viceministe- 
riais, 269 ministerius. Pačią vir
šūnę sudaro ministeris pirminin
kas su penkiais savo pavaduotojais 
(iki 1955 m. kovo 1 d. buvo tik 2 
ministerio pirm, pavadutojai), o į 
praplatintą vyriausybę dabar įei
na dar 8 antro laipsnio ministerio 
pirmininko pavaduotojai. Vyriau
sybės plenumą sudaro 55 ministe
rial. Be jų dar yra 200 ministerio 
pavaduotojų.

"ŽEMĖS ŪKIO REVOLIUCIJA”
Sovietų Sąjungos naujai užpla

nuotoji “Trečioji žemės ūkio revo
liucija”, arba dar vadinama “štur
mu ėmimas plėšininių žemių”, tu
ri dvejopo tikslo: padidinti žemės 
ūkio gaminių kiekį ir tirščiau ap
gyvendinti kai kurias būtinai rei
kalingas sritis... galimo karo at
vejui. Į ten siunčiami transportai 
su “savanoriais” iš Rusijos ir oku
puotų kraštų. Daug žmonių išsiųs
ta Ir iš Lietuvos. Siuntimai nesi
liauja, nes milžiniški planai rei
kalauja kas juos vykdytų, kas 
tuos dirvonus artų.

Jau šį pavasarį pagal planą tu
rėjo būti pasiųsta 99.000 trakto
rininkų, kombainų specialistų, me
chanikų. Gi reikia 150.000. O kur 
kiti, paprasti ar apmokyti darbi
ninkai? Jų reikia vėl šimtų tūks
tančių, nes Nikita Chruščiovas ir 
komunistų partija “plėšiniams 
įsisavinti” šiemet paskyrė 11 mili- 
ardų rublių.

Bet planuoti lengviau negu pla
nus įvykdyti. “Pravda” skundžia
si, kad trūksta traktorių, mašinų, 
auto-transporto degalų ir tepalų. 
Esą naujiems ūkiams paskirta 
tūkstančiai tonų sėklų, bet jas nu
gabenus į naujuosius sovchozus 
paaiškėjo, kad jų daigumas labai 
menkas. Iš užplanuotų pirmam 
ketvirčiui degalų buvo pristatyta: 
dizelinlo kuro mažiau kaip pusė 
numatyto kiekio, žiballo — 73%, 
benzino — 56%. Su statybomis 
dar blogiau: per pirmą ketvirtį 
šiemet įvairių statybų įvykdyta 
tik apie 3%.

Kur Estijos karininkai?
Estų “Voltleja” skelbia apie Es

tijos valstybės vyrų ir augštų ka
rininkų likimų. “Voitlejos" pati
kėtinis, kuriam pavykę surinkti 
reikalingų duomenų anapus gelež. 
uždangos, pranešęs, kad, jo žinio
mis, prezld. Paets esąs 1943 m. 
rudenį miręs Ufoje. Tačiau gen. 
Laidoneris dar pereitą rudenį te
bebuvęs gyvas. Laisvojoj Estijoj 
į generolus ar admlrius buvę pa
kelti 37 karininkai. Iš jų 9 mirė 
natūralia mirtimi, vienas (gen. 
Unt) buvęs nužudytas gatvėje Ta-

lyje yra Vokietijoje gyvenąs gen. 
Heinze ir D. Britanijoje — sani
tarijos gen. Lossmann. Apie kitus 
25 trūksta tikslesnių žinių. Kontr. 
adm. Pitka kritęs kaip partizanas. 
Kontradm. Salza iš Poznanės bu
vęs prievarta Išgabentas į Mask
vą, 1944 m. Estijoje pasiliko tik 
gen. Reimann ir Rotberg. Iš Sov. 
Sąjungon “iškomandirutų” genero
lų paskiau raud. armijoje iškilęs 
tik gen. Tomberg. Priešpaskutinis 
estų min. pirmininkas K.
-Einbund miręs dar prieš
rusų <

ARGENTINA

— Antrajame Argentinos žur
nalistų kongrese dalyvavo apie 180 
atstovų. Lietuvių spaudai atstovą, 
vo ALB red. K. Norkus.

line, šiuo metu laisvajame pašau- loję netoli

Benpalu
1946 m.v — ' n

drabo vergų Mozovo stovyk- j,
Solikamsko.

— Buenos Aires un-te veterina
rijos fakultetą baigė ved. gyd. 
laipsniu Irena Klusaitė. Tai pirmu
tinė veterinarijos gydytoja lietu
vaitė Argentinoje ir visoje Pietų 
Amerikoje Buenos Aires un-to far
makologijos fakultetą baigė A. Ne- 
niškytė, E. Peron miesto inžineri
jos mechanikos fakultetą — inž.
V. Fialkauskas.

★ Baltų Tarybos nariai susiti
ko Stuttgarte su ukrainiečių vei
kėjais ir ta proga aptarė politine 
situacijų, drauge pasidalindami 
reikalingiausiomis Informacijomis. 
Iš lietuvių pusės šiame eiliniame 
pasitarime dalyvavo VT pirminin
kas K. Zaikauskas ir URT valdy
tojas dr. P. Karvelis.

* JAV-se gyvenančių mūsų tau
tiečių Klovo Ir šnapščlo įsteigtai 
premijai skirti už temą “Lietuvių 
pastangos Rytų ir Vakarų bažny
čioms sujungti” sudaryta jury ko
misija Iš LIT valdytojo K. žal- 
kausko, Švlet. Komisijos prie LDT 
pirm. dr. A. Rukšos ir prof. dr. 
A. Maceinos. Rašiniai šiai premi

jai gauti siųstini iki 1955 m. gruod
žio mėn. 31 d. šiuo adresu: Lietu
vybės Išlaikymo Tarnyba, Kon
kurso Komisija, 14b) Reutlingen,
Gartenstr. 5.
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PAS SYDNĖJAUS SPORTININKUS
Prieš ketverius metus, keliolikos 

sportininkų ir sportinei idėjai prl- I 
tariančiųjų, buvo įsteigtas Sydnė-1 
juje Lietuvių Sporto Klubas Ko
vas. Pradžia buvo sunki. Bet dėka 
nenuilstamo sportininkų darbo per 
šiuos ketverius metus, šiandien 
Kovas jau tvirtai stovi didžiųjų 
Sydnėjaus lietuviškųjų organizaci- 
jų grandinėje, apjungdamas beveik 
visų lietuvių jaunimą.

Pasikalbėjimas Su Kovo
Pirmininku

“Mūsų Pastogė”, norėdama pla
čiau apžvelgti Kovo ketvertų metų 
nueitą kelią, o taip pat supažin
dinti skaitytojus su jo siekimais 
bei tikslais žengiant į penktuosius 
darbo metus, Jūsų bendradar
bis kreipėsi j Sporto Klubo Kovo 
Valdybos pirmininką V. Šutą, ku
ris mielai sutiko atsakyti į Jam 
pateiktus klausimus.

Kl. Kokos yra pagrindinis Kovo 
tikslas?

Ats: Mes, laikinai atplėšti nuo 
tautos branduolio, pasklidę tarp 
svetimųjų, stengiamės tautinį gy
vastingumą išlaikyti, savąją kul
tūrą, tradicijas puoselėti susibūrę 
tautinėn bendruomenėn, per savas 
organizacijas. Sydnėjaus Lietuvių 
Sporto Klubas Kovas yra viena 
tokių organizacijų, kurios svar
biausias tikslas yra apjungti lie
tuviškąjį jaunimą, kur jis, šalia 
sportines mankštos ir žaidimų, 
mokomas ir skatinamas neužmirš
ti ir ugdyti gražiąsias mūsų tau
tos tradicijas, papročius, kalbą, 
viską, kas yra lietuviška.

Kl. Kovo santykiai su lietuvišką
ja visuomene ir kitomis organiza
cijomis?

Ats: Sporto klubai yra mūsų 
lietuviškosios bendruomenes neat
skiriama dalis. Tai rodo ir tai, 

kad pradžioje, kada sportinė veik
la nebuvo taip šakota, paskirų 
sportinių vienetų darbui derinti pa
kako ALB Krašto Valdybos skirto 
įgaliotinio, gi dabar, įsisteigta 
Australijos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Valdyba, kuri 
taip pat tiesiogiai priklauso ALB 
Krašto Valdybos ir su ja artimai 
bendradarbiauja. Su kitomis lietu
viškomis organizacijomis mūsų 
santykiai yra labai geri. Apie ši
tai galite spręsti iš to, kad kiek
vienais metais įvairios organizaci
jos skiria dovanas Iškilesnėms ko
mandoms ar paskiriems sportinin
kams pagerbti.

Ten, Kur Jaunimas Šoka
Ir Dainuoja

Sekmadienį, lietuviškoms pamal
doms pasibaigus, užkopiau į Cam- 
perdowno parapijos II-jį augštą 
Čia koviečiai rinkosi tautinių Šo
kių pamokai. Tai jaunimas — vy
rai Ir merginos — Jau Australi

joje augę, brendę, dabar mokosi, 
ar kasdieniniu darbu duoną pelnosi.

Pradėjau pašnekesį su grupės 
vadve A. Bernotaite.

Kl: Ką galite pasakyti apie jūsų 
vadovaujamą grupę ir kaip darbas 
sekasi ?

Ats: Tikėjausi, kad teks daug 
vargo turėti, nes, buvau girdėju
si, j"g Sydnėjaus lietuviškas jau
nimas sunkiai į bendrąjį darbą 
įtraukiamas, daugumas beveik ne
sukalbami. Bet visai ką kita pa
tyriau, kitokius, negu pasakota, 
jaunus žmones radau. Džiaugiuosi 
dabar, nes šitas Jaunimas ir sukai, 
bamas, ir drausmingas, ir repeti
cijas stropiai lanko. Ypač rimtai 
dirba jaunesnės, kuklesnės mer
gaitės. O berniukai — kas geras 
sportininkas, tas geras ir šokėjas.

Kl: Kuo yra reikšminga tauti
nių šoklų grupė sporto klube?

Ats: Tautinių šokių grupės rei
kšmė sporto klube yra labai dide
lė. Kiek žinau, Sporto Klubas Ko
vas yra viena iš geriausiai veikian
čių organizacijų Sydnėjuje. O tik 
gerai veikianti, drausminga orga
nizacija gali patraukti jaunimą į 
savo eiles. Todėl čia gausiai susi- 
spietęs jaunimas ne tik sportuoja, 
dalyvauja varžybose bet taip pat 
mokosi tautinių šokių, lietuviškų 
dainų, žadinių, šitokio jaunimo ei
lės kasdien didėja, jis buriasi drau
gėn iš visu didžiulio miesto pa

kraščių. Ir tikrai džiugu, kada ši
tiems jauniems žmonėms tari nuo
širdų lietuvišką žodį, o jie tau šir
dį atveria.

Pas Krepšininkus
Viena stipriausiai kultivuojamų 

ir populiariausių sporto šakų yra 
krepšinis. Klubo pirminnkas V. 
šutas, kuris yra ir krepšinio sek
cijos vadovas, vieną vakarą Jūsų 
bendradarbį pakvietė į Augštoslos 
Lygos krepšinio varžybas, kur 
Kovo penketukas užtikrintai lai
mėjo prieš australų Scarbourough 
Park augalotus vyrus. Pirmenybių 
lentelėje Kovas augštal iškilęs ir, 
tikėtina, žemyn nebus “nuspaus
tas”.

Pasiteiravus apie sėkmės ir ne
sėkmes, V. šutas atsakė, kad spor
te, kaip ir kiekvienose varžybose, 
laimi geriau pasiruošęs, stipresnis 
ir kovingesnis varžovas.

Kovui pradžia buvusi sunki. 
Pradžioje stigę krepšininkų net 
pagrindiniam penketukui sudaryti. 
Bet ledai buvo sulaužyti. Jau 1952

neris savo vyrams draudžia spar
dyti futbolą, o futbolo treneris — 
saviškiams ranka paliesti kamuolį 
krepšinio aikštėje).

Po rungtynių patempiau už ran
kovės futbolo sekcijos vadovą J. 
Baikovą.

Kl: Kaip atsirado futbolo sek
cija?

Ats: Man tekdavo dažnai susi
durti su lietuviais, kurie futbolą 
žaidė įvairiuose australų klubuo
se. Pasitaręs su jais ir nutariau 
suorganizuoti lietuvišką futbolo 

komandą, kuri žaistų už lietuvišką 
klubą. Taip ir atsirado Kovo fut
bolo sekcija.

Kl: Kaip sekasi ir kur žaidžiate?
Ats: žaidžiame Bankstowno dis- 

trlkto sąjungoje A. klasėje. Paly
ginus pasiektus rezultatus — se
kasi visai gerai. Nors esame ir 
pralaimėję daug rungtynių prieš 
senas komandas, bet dabar, trene
rio V. Žeimio pastangomis, kopia
me augštyn. Futbolas Sydnėjaus 

lietuvių mėgiamas ir rungtynių pa
sižiūrėti visados susirenka gausus

TREMTINIŲ
Užsistoja benamius užsienie

čius. Fed. Vak. Vokietijos pabėgė
lių reikalams ministeris paskelbė 
j vokiečių visuomenę atsišaukimą, 
kad kuo galėdami padėtų 220.000 
Vak. Vokietijoje esantiems užsie- 
čiains pabėgėliams, vad. “heimat- 
lose Auslaender”.

PROBLEMOS
KIEK TREMTINIŲ GYVENA 

V. VOKIETIJOJ STOVYKLOSE
Vokiečiams pabėgėliams remti 

bėdoje įstatymas vėl prailgintas 
dvejiems metams — iki 1957 m. 
kovo 31 d. šiandien dar 120.000 
pabėgėlių iš Svoietų zonos laikomi 
stovyklose. Pastaruoju metu pa-

vizų europiečiams.
Tarpvalstybinis komitetas emi

gracijos reikalams š Europos pat
virtino biudžetą 189.525.000 DM 
142.000 europiečių į užjūrius per
gabenti. Tai yra pati didžiausia 
programa, \kokla buvo priimta šį 
komitetą įsteigus. Numatoma per. 
gabenti apie 50.000 italų, 37.000 
vokiečių ir Vokietijoj gyvenančių 
pabėgėlių, 18.000 austrų, 12.000

KREPŠININKAI AKCIJOJE

metais Sydnėjuje Kovas laimėjo 
Austrialijos lietuvių krepšinio 

meisterio vardą. Jį sėkmingai ap
gynė 1953 m. Geelonge ir 1954 m. j 
Melbourne. Jdomu pažymėti, kad 
koviečiai per tuos 3 metus nėra 
pralaimėję nė vienų rungtynių 
prieš kitas lietuvių krepšinio ko
mandas Australijoje.

Į klausimą, ar Kovas tiksi ir 
šiemet išsikovoti meisterio vardą 
išsikovoti meisterio vardą įvyk
siančioje lietuvių sporto šventėje,! 
V. Šutas atsakė, kad tai paaiškė-I 
šią varžybų metu. Gi jau 
dabar ruošiamasi susitikimui su 
stipriais Melbourno ir Adelaidės 
krepšinio vienetais, bet taip pat 
neišleidžiami iš akių galimi pavo-1 
jai, kuriuos gali sukurti Geelon- 
g<> ar kito miesto broliai.

Kl: Kaip su krepšinio prieaug
liu?

Ats: Kovo Klubo Valdyba deda 
visas pastangas pritraukti gali
mai daugiau jaunų lietuvių, šiais 
metais norėjome registruoti jau' 
nių komandą į australų primeny-' 
bes, bet, daugumai mūsiškių mo
kantis vakarais, šitai nebuvo ga
lima padaryti. Tačiau, kiekvienas 
jaunuolis, norintis žaisti krepšinį,; 
yra mielai laukiamas.

Futbolo Aikštėje
Vieną popietę Jūsų bendradar

bis įsibrovė į futbolo aikštę Banks
towno, kur nesenai susiorganizavę 
Kovo futbolininkai kovojo prieš 
australus pirmenybių rungtynes. 
Rungtynes stebėjo didelis būrys 
mano tautiečių. Koviečiai pralai
mėjo. Jie neturėjo laimės, o prie 
jų nesėkmės daug prisidėjo ir ša
liškas teisėjas.

Kovo futbolininkai mane gero
kai nustebino: nesitikėjau iš jau
nos vienuolikės tokio gražaus žai
dimo, ypač gero kondicinio pasi
ruošimo. čia ir pora krepšininkų 
kojas miklino. (Pavardžių nemi
niu, nes, kiek žinau, krepšinio tre-

būrys tautiečių. Tai mus džiugina. 
Kl: Kokie Planai?
Ats: šiuo metu sekcija turi 35 

žaidėjus, kurių didžioji dalis yra 
jauniai, pavyzdingai lanką treni
ruotes. Kitais metais registruosi
me ir jaunių vienuolikę į australų 
pirmenybes.

Fed. Vak. Vokietijos vyriausy
bės spaudos ir informacijos tar
nybos leidžiamas oficiozinis “Bul
letin” 1955 m. gegužės 11 d. pa
skelbė straipsnį apie "benamius 
užsieniečius ir nevokiečius pabė
gėlius” Vokietijoje, kuriame svars
to psichologines jų į vokiečių vi
suomenę įjungimo sąlygas. “Bulle
tin” pažymi, kad benamių užsienie
čių skaičius Vokietijoje, drauge 
su nevoklečiais tos rūšies pabėgė
liais, siekia 220.000, vadinasi, ne 
daugiau kaip pusę procento visų 
Vak. Vokietijos gyventojų. Fede
ralinė vyriausybė stengiasi tarp 
jų pravesti ūkinę ir socialinę inte
graciją. šių žmonių asimiliuoti ne
galvojama, pažymi ’‘Bulletin”. 
Priešingai, net stengiamasi, kad 
jie išlaikytų savo tautinius savi
tumus, pasireiškiančius ypač jų 
kalba, kultūra ir tautine istorija, 
ir tuos savitumus galėtų toliau 
ugdyti, šiandieniniame pasaulyje 
šie pabėgėliai yra taip pat savo 
tautų ir valstybių, patekusių So
vietų valdžion, reprezentantai. To
dėl jiems, šalia bendrai žmogiš
kųjų aspektų, turi būti skiriama 
ypatinga politinė reikšmė!

Tačiau dar nekartą viešojoj opi
nijoj pasitaiko apgailėtinų prieta
rų, kuriuos gali pavykti pašalinti 
tik per spaudą. Toliau straipsnyje 
pažymima, kad šios rūšies pabė
gėliai nėra Vokietijoje atsiradę 
patys savo noru, bet joje yra at- 
ssidūrę aplinkybių priversti. Jie 
nemano nuolatos pasilikti Vokieti
joje, bet, atėjus reikiamam mo
mentui, vėl grįš į savo senąsias 
tėvynes arba daugumas kur nors 
emigruos. Tik visa bėda, kaip pa
žymi “Bulletin”, kad buvo įsileisti 
kitur tik darbingi, sveiki žmonės, 
o seni, ligoniai ir reikalingi glo
bos, arba vad. “kietasis branduo
lys”, buvo palikti Vokietijoje. Dėl 
tokios atrankos buv Išskirti vienas 
nuo kito šeimų nariai ir tokio iš
skyrimo padariniai yra nežmoniš
ki.

Be to, kaip toliau nurodoma “Bul
letin” straipsnyje, ypač pastarai
siais metais, vis didėja repatrijuo
jančių atgal skaičius, likusieji mė-

bėgčlių skaičius iš Sovietų zonos 
vis didėja. Tuo tarpu vokiečių 
emigracija į užjūrius vis mažė
janti. Iš 202.000 emigrantų pei 
pastaruosius 8-rius pokario metus 
105.000 iškeliavo į JAV, 59.000 į 
Kanadą, 15.000 į kitus Amerikos 
kraštus, 13.000 į Australiją Ir 6. 
000 į Pietų Afriką. Šiemet 32.000 
numato priimti Kanada. J JAV 

vokiečių numatoma 15.400 tuo būdu 
vokiečiai neišnaudoja net visos 
jiems nustatytos 26.000 kvotos.

VOKIEČIAI NENORI EMIGRUOT
Pastaruoju metu tarp vokiečių 

pastebima tendencija ne tik ne-

graikų, 11.000 olandų ir apie 13.000 
europiečių iš kitų kraštų. Iš vokie 
čių grupes 21.920 būtų komiteto 
lėšomis pergabenti j JAV, 7.000 į 
Australiją ir 6.000 į Kanadą.

AUSTRIJA PABĖGĖLIŲ 
NEIŠDUOS

“Volksbote” žiniomis, Austrijos 
kancleris Raabas ir užs. reik, mi
nisteris pakartotinai pabrėžė, kad 
po Maskvos konferencijos tarp vo
kiečių ir kitų valstybių pabėgėlių 
pasireiškęs būgštavimas, jog vo
kiečiai galį būti prievarta išsiųsti 
į Vokietiją , o kiti užsieniečiai — 
repatrjuoti atgal į tėvynes, neturi

skatinti vokiečių emigracijos sve- jokio realaus pagrindo, šiuo metu 
tur, bet ją visokiais būdais dai' Austrijoje gyvena iš viso 349 Iš- 
pristabdyti. Tam priežasčių nuro-' tremti dvasininkai, iš jų 143 pri- 
domos svarbiausios šios: dėl Ant-j klauso įvairioms vienuolijoms, 
rojo Karo susidaręs naujagimių! Austrijoje pabėgėliams rūpinamasi 
prieauglis nėra toks didelis, kad, taip pat padėti kreditais. Tam tiks- 
į jį būtų galima neatsižvelgti, lui steigiamas pabėgėlių bankas,
antra, netrukus iš įvairių vokiečių 
įstaigų bei įmonių pasitrauks visa 
eilė senesnio amžiaus žmonių, tre
čia, Vokietijoje jvtxlus kariuomenę, 
reikės įvairiausiose srityse naujų 
darbo jėgų. Jau ir dabar vokiečiai, 
ypač Wuerttembergo-Badeno kraš-1 
te, pageidauja, kad žemės ūkio; 
darbams būtų įsileista italų dar-] 
bininkų.

I KUR IR KIEK EMIGRAVO
Tarpvalstybinis migracijos ko

mitetas, kaip paaiškėjo iš jo di
rektoriaus pavad. P. Jakobsono 
Ženevoje vykusioje konferencijoje 
pranešimų, nuo 1952 m. vasario 
1 d. iki 4955 m. kovo 31 d. pa-l 
dėjo persikelti daugiau kaip 308.' 
000 emigrantų, tarp kurių buvo 
112.000 pabėgėlių. 116.000 jų iš
vyko iš Vokietijos, 98.000 iš Ita
lijos, o likusioji dalis iš Austrijos, 
Graikijos ir Olandijos. Daugiausia 
šių emigrantų priėmė Australija
— 76.000, Kanada — 68.000, JAV j
— 54.000, po jų eina Argentina,'

kuriam austrų finansų ministerija 
jau davė leidimą veikti.

LEIDŽIA IŠSIPIRKTI
“Das Ostpreussenblatt” Nr. 14. 

1955 skelbia, kad Maskvos sateli
tinės valstybes už tam tikrą pink 
gų sumą leidžia senus ir nedarbin
gus žydus “išpirkti” ir atsiimti į 
užsienį. Dabar už kikevieną tokį 
seną žydą, kuriam duodamas lei
dimas išvykti j Izraelį iš Vengri
jos, Bulgarijos ir Lenkijos, bolše
vikai reikalauja sumokėti “kom
pensacijos” po 12.000 markių. 
Prieš metus laiko už tokio žydo 
galvą reikėjo mokėti išperkamųjų 
mokesčių dar tik 3.500 markių. 
Už tą sumą atsipirko laisvę apie 
3.500 senų žydų — visi buvo jie 
per 60 metų amžiaus. Išpirkti pa
deda žydų “American Joint Com
mittee”. Išperkami jie pagal su
darytąsias tarp Izraelio ir atitin
kamų kraštų prekybos sutartis.

Brazilija, Venesuela Ir kiti kraš
tai. šiuo metu ICEM visą dėmesį 
kreipia j šeimas stengdamasis Jas 
visas pergabenti į užjūrius ir ten 
padėti įsikurti. Pereitais metais 
ICEM ypač rėmė emigrantų iš
vykimą iš Italijos (jų skaičius iš

Apįe Šachmatininkus
J. Baikovas yra ir šachmatų sek

cijos vadovas, todėl šia proga pa
sinaudojau ir apie šachmatininkus 
ką nors sužinoti, čia trumpai bu
vo atsakyta, kad Kovo pradėtas 
vasaros šachmatų turnyras eina į 
galą. Turnyro tikslas: išaiškinti 
geriausius lietuvius šachmatinin
kus, iš kurių vėliau bus sudaryta 
Kovo šachmatų komanda ir žais 
australų pirmenybėse. Numatoma, 
kad Kovo šachmatininkai bus pa
siųsti į lietuvių sporto šventę, ku
ri įvyks šių metų gale Adelaidėje.

Pas Stalo Tenisininkus Ir
Orinio Moteris

Dar užsukau į šv. Benedikto 
bažnyčios salę, kur, žinojau, kovo 
stalo tenisininkai ir moterų orinio 
sekcija turi savo treniruotes.

Moterų orinio sekcijai vadovauja 
G. Giliutė. Ateityje iš orinį žaid
žiančių merginų numatoma suda
ryti moterų krepšinio komandą 
Stalo tenisą žaidžia didelis būrys 
vyrų Ir moterų. Sekcijai vadovau
ja Br. .Šaltiniras, kurį radau “be- 
dykinėjantį”, tad ir pasisodinau 
pasikalbėti.

Paklaustas, kaip sekasi su sta
lo tenisu, Br. šaltmiras atsakė, 
kad yra registruotos trys koman
dos į australų pirmenybes: dvi 
vyrų ir viena moterų. Moterys 
žaidžia A. klasėje, vyrų pirmoji 
A. ir antroji C klasėje. Didžiau
sias rūpestis esą tai, kad kiek ga
lint daugiau Jaunimo žaistų stalo 
tenisą.

(Nukelta į 4 psl.)

ginami visokiais būdais išnaudoti, 
morališkai terorizuoti, o kartais 
pasitaiko net ir atskirų teroro ak
tų, kaip pvz. Muenchene 1954 m. 
lapkričio mėn. buvo įvykdyta žmog- 
žudybč. Viso to išdava — emigran
tai iš Rytų Vokietijoj pradeda ne
rimti. Prieš juos vykdoma vieninga 
akcija, turinti tikslą skaldyti pa
bėgėlius, didinti tarp jų nesantai
ką ir visokiais būdais bloginti jų 
santykius su tais kraštais, kurie 
juos priėmė.

Vokietijoje kiekviename krašte 
prie pabėgėlių ministerijų veikia 
patariamosios komisijos, kuriose 
savo atstovus turi ir “benamiai už
sieniečiai”. š.m. pradžioje buvo iš 
šių komisijų atstovų sudaryta 
Tremtinių Pabėgėlių Reikalams 
Taryba.

21.000 užpernai ten pakilo iki 48. 
000 pernai) ir iš Graikijos, kur 
emigrantų skaičius iš 4.000 pakilo 
iki 12.000. Tuo tarpu sumažėjo 
emigracija iš Vak. Vokietijos, nes 
čia jaučiamas ūkinis atkutimas ir 
galimumai susirasti gero darbo ma. 
žiną pabėgėlių norą keliauti sve
tur. 1953 m. Iš Vak. Vokietijos 
ICEM padėjo iškeliauti 40.000 as
menų, o pereitais metais tas skai
čius iš 13.000 pakilo iki 38.000 
Argentinon iš 9.000 į 29.000, o į 
Kanadą išvažiavusių skaičius iš 
37.000 sumažėjo į 21.QOO; ameri
kiečių įstatymo pabėgėliams įsi- 
leisti pagal specialią programą ad
ministratorius Scott McLeod pažy
mėjo, kad JAV pagal šį įstatymą 
priėmė 7.200 emigrantų. Tačiau 
per ateinančius 18 mėnesių JAV 
yra pasiryžusius išduoti 170.00C

Geriausia
VODKA

M. LUCAS A
BUILDERS & CONTRACTORS

(SAV. M. LUKAUSKAS)

56 Yarrara Rd., Pennant Hills. Tel.

CO
(REG.)

WJ 2272

ir mūsų žemėsAtliekami įvairūs statybos darbai ant Jūsų 
sklypų. Tik I-mos rūšies medžiaga. Skubus ir užtikrintai geras 
darbas. Išrūpinamos paskolos. Trūkstant pinigų depozitui — 
galima ir ipoteka (second mortgage).

Statome ir pagal Jūsų pasirinktą planą.
Netrukus pradedame 17-kos namų statybos projektą CANLEY 

VALE, NETOLI GELEŽINKELIO ST. IR MOKYKLOS.

Kas būtų suinteresuotas namą įsigyti Canley Vale apylinkėje, 
prašau kreiptis telefonu WJ 2272 iki 9 vai. rytais, arba po 
7 vai. vakarais.

Mūsų darbus galite apžiūrėti — Parkes Str., Canley Vale, 
kur baigiame 9 namų statybą.

3



4 MŪSŲ PASTOGĖ 1955 m. birželio 15 d.

MflSU PASTOGĖ
Skulptoriaus T. Zikaro j 

Paroda Melbourne
Birželio men. 14 d. 5 vąj vak. 

Victorian Artists Society North 
Gall 430 Albert St., E. Melbourne 
atidaryta skulptoriaus Teisučio 
Zikaro darbų paroda. Jų atidarė 
dr. W.D. Falk, vyresnysis Melbour-1 
no universiteto lektorius. T. Zika
ras pateikia parodos lankytojams 
25 piešinius ir 14 skulptūrų. T. Zi
karas yra vienas produktingiausių 
mūsų dailininkų Australijoje. Jis 
sėkmingai dalyvauja australų ruo
šiamose parodose. LFK prieš porų 
metų buvo suruošus jo darbų pa
rodų. Penktojo LKF suvažiavimo 
proga suruoštoje parodoje T. Zika
ras dalyvavo su savo darbais. Prie 
nežinomojo kareivio paminklo jo 
iškaltos figūros puošia Australų 
karių šventovę Melbourne, šiuo 
metu be parodos pasiruošimo dar
bų, T. Zikaras dalyvauja konkur
se. Jame dalyvauti yra pakviesti 
tik trys skulptoriai: du iš Sydnė- 
jaus australai ir iš Melbourne — 
T. Zikaras. Mes linkime T. Zikarui 
laimėti konkursų padarant geriau
sių projektų skulptūrų naujai sta
tomam Physical Education Centre 
rūmams Melbourne Universitetui

Kviečiami mūsų tautiečiai gau
siai lankyti parodų, kuri atidaryta 
kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 
vai. vak. (k.)

Melbourne
Meno Vakaras

L.K. Fondo Melbourno Skyriaus 
Valdyba rugpjūčio mėn. pradžioje 
karmelitų salėje ruošia vokalinio, 
instrumentalinio, išraiškos ir žodi
nio meno vakarų. Lietuviško me
no tremties sąlygose rūsenlmui 
būtina jautri ir suprantanti sąvei- 
ka tarp kūrėjo ir visuomenės. 
Tiems uždaviniams siekti ir ruo
šiamas šios rūšies vakaras, žiū
rovai bei auditorija turės progos 
išgirsti bei pamatyti mūsų čia pat 
esančias vyresniųsias Ir meno sri
tyje tik pradedančias reikštis pa
jėgas. Tikima, kad vyresniųjų su
tikimas išeiti su jaunaisiais kar
tu skatinančiai veiks pradedan
čiuosius. Ta proga reikia laukti 
gausios ir šiltos lietuviškos audi
torijos: mūsų menininkai reikalin
gi pirmoj eilėj moralinės paramos.

L.K.F. Melbourno Skyriaus
Valdyba.

A. L. S. S. MELBOURNO 
SKYRIUS

š. m. liepos 2 d. rengia

STUDENTU BALIU
— LEONARDS CABARET,*

Lower Esplanade, St. Kllda.
Pradžia 8 vai. vak.

Pakvietimus prašome įsigyti iš ank
sto: sekmadieniais — bibliotekos 
salėje, vakarais skambinti — 
MX 4096.

Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
Centr. 1819

(Priešais Melbourno Town Hall.)

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS

ŠOKIU VAKARAS 
c

įvyks š.m. birželio mėn. 25 d., šeštadienį,
Friendly Society Hall, Bankstown.

Pradžia 7 vai. vak.
Gera muzika. Alus ir užkandžiai bufete.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įptlai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

iiuiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiM^

45% PIGIAU!
L. Jeselskis, Tel.: UY4727

ATIDARĖ ODINIŲ PORTFELIŲ DIRBTUVĘ, 

kurioje gaminami iš įvairių spalvų ir rūšių odų 45% pigiau. 
Paskambinus telefonu prekės pristatomos į namus. Darykite 
progomis. Vėliau bus gaminami ir moteriški rankinukai, tašės 
ir kt. Taip pat darau automobiliams sėdynių užvalkalus, 
užsakymus vardo, gimimo, vestuvių, krikštynų bei loterijų

Tel.: U Y 4727, 59 McMillan St., North Bankstown.

Sydnėjus
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS CABRAMATTOJE
Birželio trėmimų keturioliktąją! 

sukakčiai paminėti, Cabramattos 
ALB Apylinkės Valdybos ruoštas 
minėjimas įvyko birželio 12 d.,
tuoj po lietuviškų pamaldų. Šv. 
mišias atlaikė ir dienai skirtų pa
mokslų pasakė kun. P. Butkus. Mt. 
Pritchard bažnyčios salėje minėji
mų atidarė Apyl. V-bos pirm. A. 
Skirka. Žuvusioms dėl tėvynės lai
svės pabergti sugiedota Marija, 
Marija. Paskaitų skaitė J. Kala- 
kauskas. Meninę programų išpildė 
Cabramattos Vasario 16-tosios sa
vaitgalio mokyklos mokiniai: Ni
jolė Žvirgzdinaitė, Ged. Grudzins- 
kas, Kęstutis Skirka ir Irena Pau- 
llukonytė, padeklamavę eilėraščių. 
Meninę programų paruošė mokyt. 
A. Cinienė(b)

LIŪDNOSIOS SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Masiniams trėmimams iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos atžy
mėti, birželio 11 d. Sydnėjuje bu
vo suruoštas viešas šios tragiškos 
sukakties minėjimas, kuriame da
lyvavo pel 500 pabaltiečių ir sve
čių australų. Plačiau apie šį mi
nėjimų kitame “M.P.” numeryje.

ĮDOMI PASKAITA IR POBŪVIS

Birželio 4 d., Australijos Liet. 
Kat. Kult. Draugija Yagoonoje su. 
ruošė Al. Mauraglo paskaitų, tema: 
“Mūsų rezistencinės organizacijos 
ir politiniai veiksniai”. Prelegentas 
plačiai peržvelgė lietuvių rezisten
cines grupes, pradedant pirmosios 
sovietų okupacijos laikotarpiu, vei
kusias vokiečių okupacijos metu Ir 
egzistuojančias šiandien laisvaja
me pasaulyje. Paliesta ir nesuta
rimai tarp VLIKo ir Diplomatijos 
Šefo minlsterio St. Lozoraičio.

Diskusijose buvo gyvai pasisa
kyta dėl VLIKo ir min. St. Lozo
raičio nesutarimo, bet aiškintasi 
įvairių sąjūdžių veikla Lietuvos 
laisvinimo kovoje. Prelegentas reiš
kė nuomonę, kad visose rezistenci
nėse organizacijose yra paslėpti 
naujų politinių partijų jauni dai
gai, todėl, esą, tikėtina, kad atei
ties laisva demokratinė Lietuva 
turėsianti daugiau politinių parti
jų, negu buvo praeityje, seimo lai
kais. Didelis politinių partijų skai
čius, prelegento nuomone, nesąs 
sveikas dalykas. Geriausiai demok
ratija klesti Anglo-Saksų pasauly
je, kur reiškiasi dviejų partijų 
sistema. Ateities Lietuva turėtų 
pasekti politinėje santvarkoje šiuo 
pavyzdžiu.

Po paskaitos, klausantis muzi
kos iš plokštelių, gražus tautiečių 
būrelis jaukiai praleido vakarą 

prie alaus ar arbatos stiklo, buvo 
padainuota lietuviškų dainų, o jau
nimas turėjo progos ir pasišokti. 
Pobūvio nuotaiką gyvino Algis 
Plukas ir Lubganas, pagroję akor
deonu, bei, Plūkui palydint piani
nu, Šarauskas padainavęs solo ke
letą gražių dainų.

Vyt. šiaurys.

X

VIENINGI
Bass Hill kolonijoj gegužės 31 

d. įvyko užbaigiamosios geguži
nės pamaldos, kurias atlaikė kun. 
P. Butkus. Jis kalbėdamas iškėlė 
didelę reikšmę šių pamaldų ne tik 
religiniu, bet lygiai tautiniu ir ypač 
mūsų mažųjų auklėjimo atžvilgiu, 
kadangi į pamaldas susirenka se
neliai ir anūkai, tėvai ir vaikai, 
kur visi nuoširdžiai ir sutartinai 
gieda, kaip reta girdėti sekmadie
niais lietuviškose pamaldose. O 
mažieji, kurių kiti dar menkai lie
tuviškai paskaityti moka, atsivertę 
maldaknyges mokosi drauge lietu- 

I visko rašto ir giesmių. Gale mė
nesio šie mažyliai jau giedojo, jei 

I ne geriau, tai ir ne blogiau už 
suaugusius. Netoli 20 mažųjų lietu
viukų pastarosiose gegužinėse pa
maldose buvo užėmę pirmąsias ei
les, o toliau už jų moterys ir tik 
gale vyrai buvo susibūrę.

Bass Hill kolonija jaučiasi lyg 
viena šeima. Minint motinos ir tė
vo dienas, švenčiant vardo ir gi
mimo dienas, vestuves ar krikšty
nas, čia visi susirenka ir aidi lie
tuviška daina, nuo Baltijos atvež
ta. (rm.)

x
SEKTINAS PAVYZDYS

Birželio 4 d. p.p. E. ir A. Nar
butų sūnaus Ričardo krikštynose, 
krikšto motinos p. J. Bačiulienės 
iniciatyva buvo pravesta mezlia
va Vasario 16 d. Gimnazijai Vo
kietijoj paremti.

Sumesta £ 5.6.5. Aukos perduo
tos ALB Krašto V-bai persiųsti 
Vasario 16 Gimnzijai. (s)

Mielą bendradarbį, lietuviškos 
spaudos rėmėją — bičiulį

ANTANĄ KRAUSĄ

jo 30 metų visuomeninio darbo ir 
50 metų amžiaus sukakties proga, 
nuoširdžiai sveikiname ir visoke
riopos sėkmės ateities gyvenime 
linkime

“Mūsų Pastogės” Redakcija.

PADĖKA
Lietuvių Kultūros Fondo Mel

bourno Skyriaus Valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems, prisidėjusiems 
savo triūsu bei rūpesčiu prie Spau
dos baliaus rengimo ir jo pasiseki
mo, ypatingai pp. L. Baltrūnui, P. 
Baltučiui, V. Baltučiui, J. červins- 
kui, A. Viliūnui, A. Vingiui, B. 
Zabielai, o taip pat pp. B. Antanai
tytei, K. Brėdikytei, I. Rubaževi- 
čiūtei, V. Aleknai, Savickiui, D. Bi
tei, J. Jarinkevičiui, A. Krausui, 
J. Kuncaičiui, J. Valiui, A. žiedui, 
T. Žilinskui.

Ypatingai širdinga padėka reiš
kiama ponioms V. Kuncaitienei, M. 
Antanaitienei, V, Baltutytei, E. Du
dėnienei, A. KalvaitieneI, B. Maku- 
lienei, Z. Meiliūnienei, B. Pankevi- 
čienei, S. Pečiukaltlenei, D. Siman- 
kevičienei, E. žiedienei.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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20 M. KuniRVstijs i 
Sukaktis

•s.m. birželio 15 d. mūsų gerb. 
kapelionui kun. dr. F. Bačinskui 
sukanka 20 metų kunigystes. Ke-j 
liais bruožais supažindinant su su
kaktuvininku, tegu bus leista pri
minti, kad kun. dr. P. Bašinskas 
yra gražiosios Dzūkijos sūnus 
(Alytaus apskr. gim. 1912.5.18.), 
baigęs Kauno Kunigų Seminariją, 
1935 m. birželio men. 15 d. Kauno 
Arkik. Bazilikoje ark. J. Skvirec
ko įšventintas kunigu.

Po sėkmingo darbo parapijoj ir 
mokyklose leidžiamas vyskupo to
limesnėms studijoms į Kauną. Dėl 
karo audrų studijos turėjo būti 
nutrauktos.

Studijų ir mokslo ilgesys neiš
blėso ir tremtyje. Austrijoj (Ins- 
brucke) filosofijos studijas kun. 
P. Bašinskas vainikavo daktaro 
laipsniu.

Ruošdamasis pastaracijos darbui 
pasuko į tolimąją Australiją, tro
kšdamas stiprinti brolių tautiešių 
dvasią. Pradžioje ilgiau buvo su
stojęs Canberroj, paskui Hobarte, 
dabar Bonegilloj — o dažniausiai 
vis kelyje bejieškant lietuviškų 
sielų, išblaškytų Australijos plo
tuose.

Jo gražiais rekolekcijų pamoks
lais bei gilia dvasia buvome daž
nai gaivinami, o ir šia proga ga
lim pasidžiaugti, kad mūsų gerb. 
kapelionas ir savo šią sukaktį, kar
tu su vardinėmls-Petrinėmis žada 
atšvęsti Sydnėjuje. Š.m. liepos 3 
d. sukaktuvininkas atlaikys iškil
mingas pamaldas Camperdowne 
(12 vai.), o po jų numatomas jo 
pagerbimas ir Sydnėjaus liet, mo
terų būrelio paruoštos vaišės or
ganizacijų atstovų, choro ir bičiu
lių ratelyje Dulwich Hill salėje.

Ad muitas. Kun. P. Butkus.

PRANEŠIMAI
BIRŽELIO 19 D. RENKAMĖS

CAMPERDOWNAN

Tą dieną Camperdowno bažny
čioje pamaldos už mirusius trem
tyje ir tėvynėje, už žuvusius kovo
se, kalėjimuose ir darbo vergų sto
vyklose tautiečius.

Tuoj po pamaldų parapijos sa
lėje trėmimų minėjimas, kurį ruo
šia Lietuvių Rezistencijos Buv. 
Polit. Kalinių Komitetas.

LRBPK Komitetas.

CANBERROS LIETUVIAMS

Š.m. birželio 26 d. 7.30 vai. vak., 
šv. Kristupo bažnyčioje, Maniuko- 
je, įvyksta bažnytinės muzikos 
koncertas birželio trėmimų aukoms 
paminėti. Koncertą ruošia komunis
tų užimtų Europos Kraštų Tary
ba. Koncerte girdėsime lietuvių, 
lenkų, latvių ir ukrainiečių chorus 
bei solistus.

Kviečiame dalyvauti visus lietu
vius.

ALB Canberros Apyl. V-ba.

— Birželio 25 d. įvyks šviesos 
Sambūrio Canberros skyr. paren
gimas, kuriame J. Bivainis skaitys 
paskaitą: “Lietuvos istorija pašto 
ženkluose”. ■ Po paskaitos diskusi
jos. Parodoje matysime pilną Lie
tuvos pašto ženklų rinkinį.

Arbatėlės metu visi teatro my
lėtojai turės pasitarimą.

Skyriaus V-ba.

X
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5POPTAŲ-:
Pr. Mikus Vėl Laimėio Adelaidėje
Pereitą savaitę Brisbanėje susi

tiko Pranas Mikus su italu Mar- 
cini. Buvo kovojama dėl Austra
lijos vidutinio svorio bokso čempio
no vardo. Mikus rungtynes laimėjo 
didele taškų persvara.

Prieš kiek laiko Pr. Mikus buvo 
pralaimėjęs prieš Marcinl, bet re
vanšo rungtynėse dabar vėl apgy
nė savo titulą.

Mikus kartu yra ir N. Zelandi
jos vidutinio svorio bokso čempio
nas.

Melbourne
STALO TENISAS.

Kiekvienais metais Melbourne yra 
pravedami įvairiausi stalo teniso 
turnyrai, iš kurių vienas iš dau
giausiai žinomų yra CITY OF CO
BURG TABLE TENIS CHAM
PIONSHIP. šiame turnyre daly
vauja žymiausi Victorijos stalo te
nisininkai ir čia yra nustatoma 
stalo teniso žaidėjų klasė ir for
ma. Beveik kas metai šiame turny
re dalyvauja ir Melbourno lietuviai 
stalo tenisininkai, šiais metais 
lietuvius atstovavo tik du mūsų 
tautiečiai, kurie savo laimėjimais 
gražiai iškėlė lietuvio sportininko 
vardą. Sirjatavičius, vyrų viene
te išsikovojo Iki pusfinalio, kur 
kietoje kovoje nugalėjo 1954 metų 
Victorijos geriausį stalo teniso 
žaidėją — latvį Matisoną, rezulta. 
tu 3:1. Finale Sirjatavičius susi

tiko Vlctorijoj plačiai žinomą Evan
są ir, pirmuosius du setus laimė
jęs, prarado kovos dvasią ir ves
damas trečiame sete 18:17, visdėl- 
to setą pralaimėjo ir taip pat Ir 
visus sekančiuosius. Sirjatavičtaus 
laimėtoji šiame turnyre antroji 
vieta, yra tikrai augštai vertina
ma, apie ką gražiai atsiliepė ir 
australų spauda.
Vyrų dvejete lietuvius atstovavo 
Sirjatavičius — Kuncaitis (jaun). 
čia lietuviai nuo pat pradžios kie
toje kovoje nugali vieną porą po 
kitos. Neatsilaiko ir Victorijos 
meisteriai Impey-Mc. Calvin ir 
Victorijos antroji pora — Matlso- 
nas ir Sibbisonas. Įspūdingoje ir 
gražioje kovoje Sirjatavičius ir 
Kuncaitis finale nugali Williainsa 
— Seville Ir tokiu būdu tampa šio 
garsaus turnyro porinio žaidimo 
nugalėtojais.

1955 M. AUSTRALIJOS STALO

TENISO PIRMENYBES.

š.m. rugsėjo 6-11 dienomis Mel
bourne įvyksta Australijos stalo 
teniso pirmenybės. Pirmenybių 
žaidynės vyks Earls Court patal
pose, St. Kildoje. Jų metu bus iš
rinkta Australijos stalo teniso 
rinktinė (viso 4 žaidėjai), kuri 
atstovaus Australiją Japonijoje 
įvykstančiose pasaulio stalo teniso 
pirmenybėse. Linkime sėkmės mū
sų tautiečiams. Prisiminkime, kad 
prieš II-jį Pasaulinį Karą, Lietu
va dalyvaudavo pasaulio stalo te
niso pirmenybėse ir visuomet už
imdavo garbingą vietą. Paskutinį 
kartą lietuviai dalyvavo 1938 m. 
pasaulinėse stalo teniso pirmeny
bėse Londone, kur mūsų tautines 
spalvas gynė Variakojis, Dzindzi- 
liauskas, Nikolskis, Druskis. Po 
šių pirmenybių, mūsų žaidėjai bu
vo nuvykę rungtynėms į Egiptą, 
kur buvo Farouko asmeniniai sve
čiai.

KREPŠINIS.

Melbourno Lietuvių Sporto Klubo 
Varpo krepšininkai treniruotėms 
gavo išsinuomuoti pastovias, dide
les patalpas su trimis krepšinio 
aikštėmis, pačiame miesto centre, 
netoli sudegusio Wuertz cirko. Nu
matoma dviejose aikštėse treniruo
tis krepšinio ir trečioj — įrengti 
tinklinio treniruotėms aikštelę. Tre
niruotės vyks kiekveiną sekmadie
nį nuo 3.30 vai. po pietų iki 6.30 
vai. vakaro. Tautiečiai, norintieji 
lavintis bei mokytis krepšinio, ar
ba tinklinio, maloniai prašomi re
gistruoti pas Klubo Valdybos na
rius červinską, Baltrūną arba pas 
aktyvius klubo krepšininkus.

L.B.

VYTIS UŽBAIGĖ PIRMĄ RATĄ 
BE PRALAIMĖJIMO

Vytis — Glenelg 73 :44
2.6.55. Vytis į aikštę išėjo be 

savo kapitono A. Ignatavičiaus. 
Bet vėliau, matydamas, kad ko
mandai nelabai sekasi, nors ir sirg
damas pakeitė Pyragių. Tuojau pat 
Vytis pradėjo švelninti — lyginti 
rezultatą, ir užbaigė puslaikį trijų 
taškų skirtumu.

Antram puslaiky greitais prasi
veržimais palaužė priešą ir laimė
jo dideliu skirtumu.

Taškus pelnė: Jačiunskis 19, Ig
natavičius 13, Petkūnas 13, Nor- 
dls 11, Gurskis 10, Pyragius 6 ir 
Kitas 2.

Iš dalyvaujančių A. klasėje aš- 
tuonių komandų, Vytis stovi pir
moje vietoje, o K. Jačiunskis yra 
primetęs daugiausiai taškų.

Tauras, vargšai, paskutinėje 
vietoje.

MOTERYS
Vytis — South Adelaide 15:12.

25.5.55. šias rungtynes Vyties 
mergaitės sužaidė labai gerai ir 
laimėjo iš tolimų metimų. Jų prie
šininkės vedė visą laiką ir tik pas
kutinę minutę pasisekė laimėjimą 
Išplėšti.

Taškus pelnė: Gumbytė 9, Užu- 
balytė 4, O. Kelertaitė 2.

Vytis — West Torrens 11 :27
1.6.55. Vyties krepšininkės susi

tiko su stipriausiu savo priešu. 
Australčs ir savo ūgiu, ir amžiu
mi, ir patirtimi skyrėsi labai daug 
nuo mūsiškių. Jos ir fiziniai buvo 
stipresnės.

Nežiūrint į tai, kad mūsų mer
gaitės pralaimėjo, bet sužaidė ne
blogai.

Taškus pelnė: Gumbytė 7, M. 
Kelertaitė ir Užubalytė po 2. Ed.

A. KITĄ IR G. GUMBYTĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židi
nį, sveikina ir linki laimingo ir 
sportiška dvasia paremto gyvenimo

M. Kymantas, V. Braželis, 
E. Aleksiūnas.

PAS SYDNĖJAUS 
SPORTININKUS 

(Atkelta iš 3 psl.)
Kl: Ką galite pasakyti apie jau

nimo, ypač jų tėvų pažiūras į 
sporto klubą ir sportą aplamai?

Ats: Kiek liečia stalo tenisą, 
pasakysiu, kad jaunimo elgesys, 
tiek treniruočių , tiek varžybų me
tu, yra geras. Aš asmeniškai sten
giuosi jaunimą sudominti šia spor
to šaka ir sportu aplamai, bei pa
kelti jų, kaip stalo tenisininkų 
žaidimo lygį. Aš tikiu, kad tėvai 
pilnai supranta ir pritaria savo 
valkų dalyvavimui sporto klube, 
kur jaunimas turi progos pabūti 
lietuviškoje jaunų žmonių aplin
koje. Iki šiol dar negirdėjau atsi
tikimo, kad tėvai būtų reiškę ne
pasitenkinimo sporto klubo veikla.

Kl: Kokios žaidimo sąlygos?
Ats: Didžiausių sunkumų turime 

su patalpomis. Sekcija, turėdama 
daug narių, negali pilnai išvysty
ti savo darbo dėl tinkamų patalpų 
stokos. Ateityje tikimės surasti 
tinkamesnes patalpas, o gal net 
savas įsigysime.

Plačiai susipažinęs su Sydnėjaus 
Lietuvių Sporto Klubo Kovo veik
la, pažinęs tiek daug puikių mer
ginų ir šaunių vyrų, Jūsų bendra
darbis priėjo išvados, kad šitoje 
organizacijoje apsijungęs mūsų 
jaunimas iš Australijos lietuviš
kosios bendruomenės gyvenimo ne- 
iškris. Gi dabar, šitas besiformuo
jąs lietuviškasis atžalynas, yra 
reikalingas mūsų visų paramos ir 
atviros lietuviškos širdies.

L. Meškinas.
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