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Kultūros fondas
Turime du fondus — Tautos ir 

Kultūros. Abiejų jų tikslas — tel
kti lėšas, tagi būti tikrais fondais. 
Tautos fondas telkia lėšas politi
niam reikalui, politinei kovai — 
tautos išlaisvinimui ir valstybės 
atkūrimui. Gi Kultūros fondo užda
vinys telkti lėšas kultūrinei veik
lai remti ir skatinti. Suprantant 
kultūrą kaip tautos kūrybingosios, 
formuojančios dvasios pasireiški
mą, tenka ją laikyti esmine tautos 
apreiškos žyme. Tautinė kultūra 
yra tai specifinio atspalvio, tik lie
tuvių tautai būdingas kūrybinės 
dvasios pasireiškimas. Tautos pa
grindinio kamieno atitrūkusi lietu
viškosios tremties dalis tol išliks 
gyva lietuvių tautai, kol ji gyvens 
savitą kultjrinį gyvenimą, gi pačia 
tautinę kultūrą puoslės ir ugdys. 
Tad lietuviškosios kultūros rėmi
mas ir ugdymas yra visų sąmonin
gų lietuvių pareiga, gi Kultūros 
fondo tiesioginis uždavinys. Paga
liau tai ir politinės veiklos momen
tas. Tik kultūriškai pažangi, nuo
lat šviesėjanti, bet savo tautinio 
atspalvio neprarandanti lietuviško
ji tremtis bus reikšminga pasauli
nėje arenoje ir pajėgs suvaidinti 
vaidmenį tautos išlaisvinimui. Ne 
primityvieji Jameno žydai atkūrė 
Izraeli, o J.A.V. ir šiaip jau pasau
lyje šviesieji žydai išnešiojo Pa
lestinos idėją ir ją įkūnijo.

Mūsų Kultūros fondui tenka tad 
didelės reikšmės uždavinys. Tačiau 
atrodo, kad bent Australijoj fondo 
darbas nėra labai sėkmingas. Be
rods, jokių lėšų fondui nėra pavy
kę sukaupti, nepadaryta todėl ir 
jokių reikšmingesnių išlaidų. Syd- 
nėjaus, gausingiausios lietuvių ko
lonijos, K.F. skyrius net susilik- 
vidavo, pranešdamas esąs miręs. 
Atrodo, visuomenė vis dar nesup
ranta K.F. uždavinių ir reikšmės. 
Linkėtina, kad ir pats šių metų 
K.F. suvažiavimas tiksliau išsiry
škintų savo paskirti ir pajieškotų 
naujų realių ir propagandinių ke
lių savo egzistencijai pateisinti ir 
lėšoms sutelkti.

Kultūros fondas Australijoj yra, 
atrodo, daugiau atsidėjęs pačiai 
kultūrinei veiklai, tiesioginiam 
kultūros ugdymui. Čia jau kitos 
rūšies uždaviniai, dažniausiai nie
ko bendro nebeturį su lėšų telkimu 
bei kultūrinės veiklos skatinimu. 
Tegu K.F. imtųsi ir tos rūšies dar
bo, bet jis turėtų būti programi
nis, plačios apimties ir visdėlto 
išplaukiąs iš tiesioginio lėšų kul
tūriniams reikalams valdymo fak
toriaus. Smulkmeniška kultūrinės 
veiklos tvarkomoji tendencija gali 
išvirsti i uniforminimą ir, vietoj 
skatinančiai, veikti neigiamai pri
vatinę ir kultūrinu tikslų turinčių 
organizacijų iniciatyvą, žlugdan
čiai K.F. veiks betkokios politiš
kai srovinės tendencijos. Fondas 
taip pat turi išdikti neitralus pa
saulėžiūrinėms ii* idealoginėms ko
voms.

Pabaigai konkreti mintis. Mes 
mokame valstybinius ir savivaldy- 
binius mokesčius tam kraštui, ku
riam esam lojalūs ir turim sve
tingą prieglobstį. Tokių mokesčių 
per metus sumokame tarp £50 — 
£100. Gi jei lietuviškam reikalui 
jaustumėm pareigos sumokėėti me
tinio mokesčio, sakysim po £2/10- 
Tautos ir Kultūros fondams, tai 
ar būtų tada toji padėtis, kur šian
dien yra? Sakome, mes moką ir 
taip įvairiomis progomis: perką 
lietuviškas knygas, bilietus lietu
viškiems parengimams. Ir šiaip 
perkame kasdien vietinį laikraštį, 
perkame bilietus kinui. Niekas ta
čiau tų mokesčių neskaito nei val
stybės nei kultūros reikalams 
įmokėtais.

Zubras

MIELI TAUTIEČIAI, linkių bei seniūnijų vado
ŠVENTŲ KALĖDŲ IR 1954

— N. METŲ PROGA SVEIKINA 
ME VISUS AUSTRALIJOJE GY
VENANČIUS LIETUVIUS, APY

VYBES, LINKĖDAMI GERIAU
SIOS KLOTIES SUNKIAME 
TREMTIES GYVENIME.

TUOS PAČIUS LINKĖJIMUS 

ŠVENTŲ KALĖDŲ RYTĄ

PASAULIO POLITIKOJE]
B E R M U D O S

PAREIŠKIMAS f 
Užbaigdami Bermudos konferen
ciją, trys didieji pateikė bendrą 
pareiškimą, kurio pagrindinės min
tys yra tokios:
KONFERENCIJA. Užsienio rei
kalų ministerial turėtų artimiau
sioje ateityje susitikti su Sovietų 
Sąjunga Berlyne. Vakarai tikisi, 
kad toje 4 užsienio reikalų minis- 
terių konferencijoje bus padaryta 
pažanga Vokietijos sujungimo bei 
Austrijos taikos sutarties sudary
mo klausime, o tuo pačiu bus pa
žengta pirmyn ir kitų svarbių 
tarptautinių klausimų išrišimo lin
kme.
J TAMPA.. Vakarai nepaliks neiš
naudoję nei vienos progos pasaulį 
apėmusiai įtampai sumažinti bei 
visas valstybes įtikinti, kad jos 
neturi priežasties baimintis tuo, 
kad Vakarų jėga bus panaudota 
neteisėtam smurtui. Būdami įsiti
kinę, kad jungtinės jėgos yra ge
riausias taikos ir saugumo laidas, 
trys didieji ir toliau stengsis savo 
jungtines jėgas tobulinti.

’ EUROPA. Vakarai tiki, kad ateis 
į laikas, kuomet bus surastos tai- 
I kingos priemonės, kurios įgalins 
i Rytų Europos valstybes vėl vai- 
I dinti laisvų tautų vaidmenį laisvo

je Europoje. “Mes esame įsitiki
nę, pasilikdami stiprūs, vieningi 
ir tvirti, mes rasime galimybių 
palaipsniui išspręsti užkietėjusius 
klausimus, kurie taip pat ilgai vis 
lieka neišrišti.”
SĄJUNGOS, šiaurės Atlanto Pak
tas yra ir liks Vakarų bendros po
litikos pagrindas. Europos Gyny
bos Bendruomenė yra reikalinga

defenzyviniam Atlanto bendruo- • 
menės kapacitetui išilaikyti.
VIENYBĖ “Mūsų susitikimai sim-' 
bolizuoja ir užtikrina mūsų trijų 
valstybių tikslų vieninįgumą.”... j 
“Mes nepalaužiamai liksime soli-1 
darūs ir budriai saugosimės daro
mų pastangų mūsų vienybę sus
kaldyti”.
TOLIMIEJI RYTAI. Pasisakyda
mi Tolimųjų Rytų klausimu, trys 
didieji pareiškė: “Artimiausias 
mūsų politikos tikslas lieka Korė
jos paliaubų sutartyje numatytos 
politinės konferencijos sušauki
mas.”
“Mes sveikiname narsias prancū
zų ir trijų Indo-Kinijos sąjungi
nių valstybių pajėgas, kovojančias 
Indo-Kinijoj ir siekiančias apginti 
Cambodios, Laos ir Vietnam nepri
klausomybę. Mes pripažįstame jų 
visų įnašo gyvybinę svarbą lais
vojo pasaulio gynime. Mes nesi
liaujame visi sykiu dirbę, siekdami 
taikos ir pastovumo šioje srityje.”

EISENHOWERIS SIŪLO TARP
TAUTINĘ ATOMINĖS ENERGI

JOS AGENTŪRĄ
Bermudos konferencijai pasibai
gus, prezidentas Eisenhoweris 
tuoj pat išskrido New Yorkan, 
kur jis UNO Visuotiniame Susirin
kime pasakė kalbą. Su tos kalbos 
turiniu ChurchiH’is ir Laniel buvo 
supažindinti Bermudoje ir jai jie 
buvo davę savo pritarimą.
Eisenhoweris savo kalboje pareis-' 
kė, kad šiandien atominės bombos 
esančios 25 kartus pajėgesnės už 
tas, kuriomis prasidėjo atominis 
amžius. JAV atominių ginklų iš
tekliai, kurie diena iš dienos au

JUNGIAME IR TAUTIEČIAMS 
IŠBLAŠKYTIEMS PO VISĄ PLA-1 
TŲJĮ PASAULĮ, O YPATINGAI 
PASILIKUSIEMS KENČIANČIO
JE TĖVYNĖJE.

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

SVEIKINDAMI SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS 
BENDRADARBIUS, SKAITYTOJUS, PRENUMERATORIUS, PLA
TINTOJUS, BIČIULIUS IR VISUS AUSTRALIJOJE GYVENAN
ČIUS TAUTIEČIUS, LINKIME' GIEDRIOS ŠVENTIŠKOS NUOTAI
KOS IR VISOKERIOPOS SĖKMĖS 1954 METAIS.
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ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA SVEIKINA
ME VISUS APYLINKĖS NARIUS IR SU LIETUVIŠKU NUOŠIRDU
MU LINKIME SEKMIĖS 1954 METAIS.

A.L.B. S y d n ė j a u s Apylinkės 
Valdyba.

Tikėjimas ir Viltis
Jau tūkstančiai metų, kai pa

saulio mąstytojai jieško ko nors 
pastovaus tarp kintančių pasaulio 
daiktų, bet žmogaus protas ir šian
dien dar tebėra tame didžiajame 
jieškojimo kelyje.

Šių faktų akivaizdoje ir Didžio
sios Dievo įsikūnijimo žmoguje 
šventės proga, sustojama ties ant- 
pojūtine realybe, kurią skelbė 
Kristus per visą savo žmogiškąjį 
gyvenimą, ir sprendžiamas klau
simas, kokia pagaliau jos reikšmė 
žemiškuose reikaluose.

Ir šių dienų žmonija, paskendu
si jieškojime visų negerovių prie
žasties, nori nustatyti pastovius 
gyvenimo pagrindus. Bet tai ir 
yra žmogiškoji tragedija, panaši 
į to alkanojo tragediją, kuris sėdi 
prie valgiais apkrauto stalo, ir ta
čiau netiesia rankos, nes nemato, 
kas prieč jį padėta. Ar suras žmo
gus atsakymą į jį kankinančius 
klausimus, ar suras kelią į tiesą 
ir atgimimą?

Nauji metai — viltis ir lūkestis 
šiuose dviejuose žodžiuose sukaup
ta. Kokiu keliu pasuks pasaulis: 
taikos ir kūrybos, ar neapykantos 
ir naikinimo?

Prieš beveik 2000 metų viena 

ga, daug kartų prašoka visų ant
rojo pasaulinio karo metu sunau
dotų bombų ir artilerijos sviedi
nių jėgą. Eisenhoweris toliau pa
reiškė, kad JAV pasižada pašvęsti 
savo išmintį baisinančios atominės 
problemos išrišimo keliams suras
ti. Jo siūlomos priemonės, kurių 
jau dabar atominius ginklus gami
nančios šalys galėtų griebtis, yra 
tokios. Suinteresuotos šalys turė
tų susitikti ir privačių pasikalbė
jimų rėmuose jieškoti priimtinų 

sprendimų. Atominę jėgą gaminan
čios šalys privalėtų savo urani- 
jaus ir kitų skaldomų medžiagų 
dalį perleisti tarptautinei atomi
nės energijos agentūrai. Toji agen
tūra turėtų veikti UNO priežiūro
je. Agentūros žinioje dirbą moks
lininkai privalėtų užtikrinti tų me
džiagų saugų sandėliavimą ir tu
rėtų surasti kelius ir priemones 
atominės energijos panaudojimui 
taikingiems žmonijos reikalams. 
Šiame projekte dalyvaujančios ša
lys tokiu būdu panaudotų dalį sa
vo jėgos ne žmonijos baimei kel
ti, bet jos taikingiems reikalavi
mams tenkinti.
Prezidento kalba buvo palankiai 
sutikta Vakarų pasaulio spaudos 
bei politinių asmenybių. Tačiau ar 
jo padarytas pasiūlymas atneš ko
kių nors konkrečių vaisių, prik
lausys didele dalimi nuo to, ar 
Sovietų Sąjunga sutiks dalyvauti 
sutelktiniame mėginime, siekian
čiame sumažinti destruktyviems 
tikslams skiriamus pasaulio ato
minės energijos išteklius.

Maskva per savo propagandos 
šaltinius atmetė prezidento pro
jektą, pavadindama jo kalbą tuš-

čia, sukta ir agresyvia. Sovietų 
komentatorius pareiškė, kad Ei
senhoweris nedavė nei vieno kon
kretaus pasiūlymo “barbariškų ato
minių ginklų reikalu”. Iki šio lai
ko dėtose pastangose sureguliuo
ti atominės jėgos klausimą nepa
siekta susitarimo.

PARUOŠIAMOSIOS KORĖJOS 
TAIKOS KONFERENCIJOS 

DERYBOS NUTRŪKO
Pereitos savaitės įvykiai Korėjoje 
pastatė Korėjos taikos derybų ga
limybę beviltiškon padėtin. Savai
tės pradžioje komunistinės Kini
jos užsienio reikalų ministeris Dr. 
Chon En Lai savo Jungtinėms 
Tautoms pasiųstame įspėjamąja- 
me rašte apkaltino sąjungininkus 
paliaubų sutarties sulaužymu (ka
ro belaisvių repatrijavimo reika
le) ir taikos konferencijos atidė
liojimu.
Sekančią dieną Jungtinių Tautų 
derybų delegacijos pirmininkas Ar
thur Dean pateikė komunistų de
legacijai septyniolikos punktų tai
kos derybų projektą, kurį, jo žo
džiais, jis turįs teisę pasirašyti. 
Šis Jungtinių Tautų pasiūlymas 
turėjęs būti paskutiniuoju pasiū
lymu ir Sąjungininkai jau anks
čiau buvę įspėję komunistus, kad, 
pastariesiems to paskutinio pa
siūlymo nepriėmus, sąjungininkai 
nutrauks taikos konferencijos pa
ruošiamąsias derybas. Komunis
tai, tačiau, to įspėjimo nepabojo 
ir Dean pasiūlytą projektą atme
tė.
AAP telegramų agentūros prane
šimu JA Valstybių užsienio reika
lų ministeris nurodęs Dean dėti 
visas pastangas prieiti prie taikos 
konferencijos sudarymo, šis nuro
dymas, Dean pasakymu, išplau

žvaigždė nuvedė tris Rytų išmin
čius prie prakartėlės, kurioje už
gimė Kristus, skelbęs taiką ir ra
mybę geros valios žmonėms. Kur 
nuves Naujų Metų vilties žvaigž
dė šių dienų išminčius ir didžiuo
sius — prie taikos stalo ar kau
tynių laukan? Tai vis klausimai*, 
kurie džiovina žmonių protus ir 
alina širdis.

O mes? Kaip su mūsų viltimis? 
Kaip su tikėjimu į Tėvynės prisi
kėlimą? Tikėkime, nes tikėjimas 
trupina uolas. Nepraraskime vil
ties, nes viltis lengvina gyvenimą 
ir artina prie tikslo.

. AUSTRALIJOS 
LIETUVIAMS,

tremties kelyje neuŽmiršusiems 
Gimtosios šalies ir parėmusiems 
jos laisvinimo kovą-aukojusiems 
Tautos fondui, įsigijusiems Lietu
vio pasą ir pirkusiems Tautos fon
do ženkliukų, o taip pat visiems 
Tautos fondo tadkininkama reiš
kiame nuoširdžią padėką ir svei
kiname

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 
ir linkint sėkmės ir ištvermės 

NAUJAISIAIS — 1954 METAIS.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 

AUSTRALIJOJE

kiąs iš Bermudos konferencijos nu
tarimų.
Pereitą šeštadienį po 6 valandas 
trukusio posėdžio, negalėdamas pa
kęsti jam daromų užgaulių ir už
metimų, Dean apleido pasitarimų 
patalpą, pareikšdamas, kad jis de
rybas nutraukia ir nėra pasiruošęs 
sukomunistais kalbėtis tol kol jie 
neatšauks jam padarytų kaltini
mų ir nepaprašys derybų tęsti. 
Tą komunistai turėtų atlikti ne 
vėliau kaip septynių dienų laiko
tarpyje. Dian išskrido į U.S.A.

VAKARAI SIEKIA GREITO KE
TURIŲ MINISTERIŲ

SUSITIKIMO
Vykdydamos Bermudoje prieito 
susitarimo, Anglijos Prancūzijos ir 
JAV vyriausybės pranešė Sovietų 
Sąjungai sutinkančios su pastarą
ja susitikti keturių užsienio reika
lų ministerių konferencijoje Ber
lyne ir tam susitikimui pasiūlė sau
sio 4 dieną. Washington© politi
niai stebėtojai sako, kad JAV 
stengsis pirmomis konferencijos 
dienomis išsiaiškinti, ar Moloto
vas atvyko į pasitarimus pasiruo
šęs rimtai spręsti reikalus, ar jis 
vien tik siekia drumsti santykius 
įprastiniais Sovietų projpogandos 
metodais. Jeigu paaiškėtų, kad Mo
lotovas kalba vien kalbėjimo dėliai, 
Vakariečiai, politinių stebėtojų 
nuomone, pasitarimus nutrauktų. 
Tuo tarpu gruodžio 16 dieną Pa
ryžiuje susitinka trijų didžiųjų 
atstovai konferencijos paruošia
miesiems darbams atlikti ir bend
ros JAV, Prancūzijos ir Anglijos 
laikysenos Berlyne aptarti.

S.

1
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1. VLIK’o institucijos minties 
atsiradimas.

1922 metais Valstybės Konsti
tucijos įvesta Lietuvoje demokrati
nė santvarka rado lietuvių tauto
je pasiryžimų tvirtai laikytis at
gautosios laisvės. Bet gi, nežiū
rint šio pasiryžimo išlaikyti val
stybėje demokratinę santvarką, at
siradusi negausi autoritarinė gru
pė pašalino konstitucinę vyriausy
bę ir perėmė pati kraštą valdyti.

šios naujosios vyriausybės val
dymo laikotaipyje (1926-1940) 
demokratinės politinės partijos ne- j 
galėjo laisvai ir viešai veikti. Vis- Į 
gi jų veikimas nesustojo, bet vy-' 
ko, atatinkamai esamoms sąly-! 
goms. Kalbamas veikimas artino j 
demokratines tautos grupes ir jų 
veikėjus, ugdė reikalingumą turė
ti juos suartinančią visuomeninio J 
darbo ir politinės kovos institu- Į 
ciją.

1940 metais birželio mėn. 15 
dieną patekus lietuvių tautai į ka-1 
rišką sovietų okupaciją visuome- Į 
nės veikėjai visas savo jėgas nu-' 
kreipė kovai su sovietų pradėtu, 
visuotiniu lietuvių tautos paver-! 
girnų.

Pastovi politinė kova sėkmingai, 
gali būti vedama tautai turint ! 
reikalui atatinkamas institucijas. Į 
Daugelio amžių kovose išbandyta 1 
lietuvių tauta nepasidavė likimui; 
jau 1940 metų birželio 16 dieną 
Kaune susirinkę lietuviai veikėjai, 
priešakyje su buv. Respublikos 
Prezidentais Al. Stulginskiu ir K. 
Griniumi, nutarė imtis visų reika
lingų žygių kovai prieš okupan
tus. Nors okupantas be pasigailė
jimo naikino tautos veikėjus, bet 
sunaikintųjų vietoje stojo kiti as
mens. Demokratijos veikėjų tarpe 
pirmiau gimusi sutelktinio darbo 
idėja stipriai pasireiškė patekus j 
okupaciją ir pamažu įgavo sutelk
tinio darbo institucijos formas.

Kilus 1941 metais birželio mėn. 
22 dieną karui tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos, lietuvių tauta 
šia proga nasinaudojo ir ėmėsi pa
ti savo suverenumą vykdyti. Tų 
pat metų birželio mėn. 23 dieną 
Laikinoji Vyriausybė paskelbė at
statanti tautos nepriklausomybę. 
Visa tauta sukilo prieš okupantus 
ir greitai jų nusikratė, tiesa, tam 
sudėjusi gausią jaunų gyvybių 
auką. Nors Vokietijos okupacinė 
administracija 1941 metais rug
pjūčio mėn. 5 dieną nutraukė Lai
kinosios Vyriausybės veikimą, bet 
negalėjo panaikinti tautos teisės 
į nepriklausomybę ir savo suve
renumo vykdymą.

Demokratinių organizacijų ir 
politinių partijų veikla suėjo i 
vieną siekimą-nenuilstamą laisvi
nimo kovos vedimą su visais kraš
to okupantais.

Visa tai pamažu išsivystė į sa
vitą jungtinę instituciją, kuri yra 
vadinama VYRIAUSIAS LIETU
VOS IŠLAISVINIMO KOMITE
TAS arba sutrumpintai VLIK’as. 
Formaliniai ši institucija yra įs
teigta 1943 metų rudenyje. Dabar 

. jau ji yra neatskiriama ir būtina 
Lietuvių tautos kovos už laisvę 
institucija, brangi kiekvienam lie
tuviui, kuris myli savo Tėvynę.

VLIK’o reikalingumą visai ti
ksliai ir teisingai apibudino vys
kupas V. Brizgys šiais žodžiais: 
“Visi mūsų lietuviški užsimoji
mai, rūpesčiai, sielojimaisi, pras
mingi tik sū viena sąlyga. Ta są
lyga yra: jeigu mūsų tauta lai
mėsi politinę (laisvės kovą. Šios ko
vos vedimas yra nepalyginamai 
svarbesnis už visus kitus lietuvių 
pasireiškimus. Šios kovos vadai ir 
dalyviai yra nepalyginamai svar
besni asmens už visus kitus šian
dieninius asmenis... Kovai už Tė
vynės ir tautos laisvę kas nors 
turi vadovauti, o turimą per metų 
eilę išbandytą kelią keisti nežinia 
kuo, būtų pavojinga ir rizikinga”, 
tad anot jo “VLIK’as yra visos 
tautos, o ne politinių grupių nuo
savybė iiį reikalas” (“DRAUGAS”, 
Chicago, 1952 mt. rugsėjo mėn. 9 
d.).

2. VLIK’o ORGANIZACINĖ 
STRUKTŪRA IR VEIKIMO TI
KSLAI.

VLIK’as kaip politinė instituci
ja įprasmina save kovose dėl sut
rukdyto suverenumo vykdymo at
statymo, kartu dėl de facto atsto
vavimo tautai.

Visai sąmoningai lietuvių tauta 
išėjo į kovą prieš sovietų okupa
ciją 1941 metais su Laikinąja Vy
riausybe, kuri valstybę valdė, nors 
irtrumpą laiką. Atgautos laisvės 
džiaugsmas lieka paskatinimas ko
vai. ir tuomet visame krašte ple
vėsuojančios vėliavos yra tautos 
gyvastingumo ir laisvei prisiriši
mo simbolis.

Neturnt vyriausybės tautos lai-

svinimo darbas perėjo į VLIK’o 
rankas, kuris atsirado dėka susi
tarimo tautos laisvinimo kovai. 
Ginklo kova nenustoja Lietuvoje 
kol tauta atgaus laisvę ir suvere
numo vykdymą.

VLIK’as savo programą paskel
bė 1944 metais vasario mėn. 16 
dieną Vilniuje. Jis pasisakė sto
jantis į tautos vadavimo darbą, 
kaipo vieninga politinė vadovybė, 
sudaryta iš( politinių lietuvių gru
pių, kaipo tautos politinės min
ties reiškėjų ir vykdytojų. Pas
kelbtoje programoje yra iškilmin
gai pareikšta, kad Lietuvos valsty
bė nenustojo egzistavusi, dėl oku
pacijos, o vien yra sutrukdytas jos 
suverenumo vykdymas (atsišauki
mo punktas 2), kad bus įvykdyta 
demokratinė Lietuvos valstybės 
valdžios forma! suderinamai su vi- 
sų gyventojų interesais ir pokari
nėmis sąlygomis (ats. p. 5), kad 
bus laikoma tampri ryšiai su Lie
tuvos atstovybėmis ir konsulatais 
ir lietuviais svetur (ats. p. 9).

Neturėdamas atatinkamų veiki
mo sąlygų antru kart (1944 mt.) 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, VLI
K’as perkėlė savo veikimą į lais
vąjį pasaulį. Pagal paties VLIK’o 
pasisakymą (ELTA, tilpo “Aus
tralijos Lietuvis” nr. 3 (63), 1951 
mt.) “aišku tik buvo, kad palikti 
tautą be politinės vadovybės, tokią 
jos istorijos valandą vien dėl to, 
kad normaliu demokratiniu keliu 
praktiškai sudaryti negalima, bū
tų gyvybinių tautos reikalų išda
vimas, būtų sunkus tautai nusikal
timas,” tad esamomis sąlygomis, 
naudojant minėto pasisakymo žo
džius, “buvo pripažinta,. kad visos 
tos Lietuvos politinės grupės, ku
rios demokratiniuose rinkimuose 
turėjusios didesnį ai< mažesnį tau
tos pasitikėjimą, turi ir šiuo metu 
dalyvauti politinėje tautos vadovy
bėje. Tačau greta jų negalima bu
vo paneigti ir svorio tų naujų są
jūdžių, jau suspėjusių efektingai 
pasireikšti rezistencinėje tautos 
kovoje prieš okupantą ir turinčių

J. A. VALSTYBĖS
Cleveland© lietuviai pastatė baž

nyčią
Manoma, kad lietuviai Ameriko

je turi apie 300 bažnyčių. Bet visos 
tos bažnyčios buvo svetimųjų pro
jektuotos ir pastatytos. Lietuviai 
tik reikalingas lėšas parūpino. Ba
žnyčių vidaus dekoravimą attikda
vę taip pat svetimi. Tik keliolika 
bažnyčių lietuviai dailininkai yra 
išpuošę.

Šiandien Clevelando lietuviai di
džiuojasi turį gražią bažnyčią, 
kurią suprojektavo, pastatė ir de
koravo patys lietuviai. Tai Cleve
lando Nepaliaujamos Pagalbos šv. 
Panelės Marijos lietuvių parapijos 
naujoji bažnyčia. Bažnyčios archi
tektūrinį projektą paruošė arch, 
inž. S. Rudokas, statybos darbus 
vykdė dipl. inž. J. Augustinavičius, 
visos bažnyčios meniško apipavi
dalinimo projektą padarė bei jį 
vykdė dail. K. Varnelis, virš išori
nių durų statulą sukūrė skulpto
rius V. Raulinaitis. Tai vis nau
jieji ateiviai. Net dauguma darbi
ninkų, dirbusių prie bažnyčios 
statybos darbų, buvo taip pat 
tremtiniai. Pav., nuo statybos pra
džios visą laiką kaip stalius dirbo 
žinomas pedagogas Ig. Malinaus
kas, “užkietėjęs rezistentas” (abie
jų okupantų už lietuvišką veiklą 
kalintas) J. Rimašauskas dirbo 
prie statybos ir marmuro monta
vimo darbų. Kitataučiai beveik ir 
nebuvo panaudoti bažnyčią sta
tant.

Parapijos klebonas kun. J.E. 
Angelaitis, šio darbo iniciatorius 
ir organizatorius pareiškė, kad 
bažnyčios statytojai, pradedant 
architektu ir baigiant eiliniu dar
bininku, savo darbą atliko puikiai, 
daug geriau negu tai būtų padarę 
amerikiečiai. Tremtiniai darbą įvy
kdė ir žymiai pigiau parapijai su
taupydami apie 100.000 dolerių.

L.D.

ARGENTINA
J. Gilvydžio lietuvių skrajojan

tis kinas “Vytis” minėjo savo 20 
m. sukaktį. J. Gilvydis savo lietu
viškąsias fihnas rodo įvairiomis

VLIK—laisvinimo kovos institucija
tautos pritarimą bei pasitikėjimą.”

VLIK’as susideda iš dešimties 
politinių organizacijų ir rezisten
cinės kovos sąjūdžių (Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Partija;
Lietuvos Darbo Federacija; Lietu- • 
vos Ūkininkų Sąjunga; Lietuvos 
Socialdemokratų Partija; Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Sąjunga; 
Lietuvos Ūkininkų Partija; Lietu- i 
vių Tautinis Sąjūdis; Lietuvos1 
Laisvės Kovotojų Sąjunga; Lietu- ‘ 
vių Vienybės Sąjūdis ir Lietuvių i 
Frontas).

Lietuvių Frontui šiuo metu ne-1 
dalyvaujant VLIK’o darbuose jo 
■sudėtinių elementų skaičius nesu
mažėjo, nes į sudėtį buvo priimta 
Mažosios Lietuvos rezistencinių 
organizacijų atstovas, kaipo visų 
jos gyventojų lietuvių siekimų rei
škėjas.

RAŠO
P. V. RAULINAITIS

Kad šiuo metu Lietuvių Fron
tas nedalyvauja jungtinėje laisvi
nimo kovos institucijoje, tai yra 
jos idėjų tvirtumui ir vykdomojo 
darbo našumui daroma skriauda; 
politinio gyvenimo aplinkybėms 
keičiantis reikia laukti, kad Lie
tuvių Frontas peržiūrės savo šiuo 
klausimu turimą taktinį nusistaty
mą.

VLIK’as nėra vienos kurios arba 
kelių giminingų politinių partijų 
ar organizacijų susibūrimas, bet 
jis yra bendra visų veikusiųjų 
Lietuvoje politinių partijų ir rezi
stencinės kovos sąjūdžių sudaryta, 
atstovavimo dėsniais pagrįsta, dar 
Lietuvoje pradėjusi nuolatinį tau
tos laisvinimo ir, rezistencinės ko
vos darbą institucija.

Kaipo toks VLIK’as negali būti 
nuolat pertvarkomas ir papildomas 
atstovais naujų dabar atsiradusių 
arba atsirandančių grupių ar są
jūdžių. Naujų šios rūšies junginių 
priėmimas paverstų VLIK’ą eili
niu politinių ar kultūriniai-sosiali-
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tautinių švenčių progomis ne tik 
Buenos Aires mieste, bet ir pro
vincijoje. Turi daug gražių ir ver
tingų filmų, vaizduojančių Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimą, bol
ševikų įvykdytus žudymus, trem
tinių gyvenimą Vokietijoje ir kt. 
Reg. Vedegys yra pirmas mokslei
vis tremtinys, praeitais metais bai
gęs Argentinos gimnaziją ir da
bar sėkmingai studijuojąs Buenos 
Aires un-te inžineriją.

— Buenos Aires priemiestyje 
Temperley prieš metus įsikūręs 
“Aušros” choras Lietuvių salėje 
Avė Ilanedoj pirmą kartą viešai 
pasirodė su koncertu ir vaidinimu. 
Chorą sudaro daugiausia vietoje 
gimęs jaunimas. Choro vadovas — 
Ign. Valentinavičius.

— Buenos Aires ligoninėje Mu
niz mire tremtinys J. Kiesylius, 
54 m. amžiaus. Palaidotas Cha- 
caritos kapuose. Velionis žuvų au
ginimo technikos mokslą baigė Če
koslovakijoje Lietuvos Nepriklau
somybės metu. Dirbo ž. Ū. Min-jo- 
je Kaune. Argentinoje liko velio- 
nies žmona, sūnus Oskaras, gimęs 
Švedijoje, brolis Bolius su žmona 
ir kt. giminės.

— ArL Bendruomenė savo vei
kimą praplėtė, pagyvino ir tampa 
žymiausia bei stipriausia organi
zacija Argentinoje. Pagyvinti kul
tūriniam ir visuomeniniam ben
druomenės gyvenimui prie Argen
tinos LBC valdybos susikūrė kul
tūrininkų ir visuomenininkų būre
lis. Būreliu įtraukiami žymesnieji 
vietos kultūrininkai ir vsuomenės 
vekėjai, kurie jau turėjo keletą 
susirinkimų. Sėkmingesnei veiklai i 
būrelis suskirstomas sekcijomis. 
Būrelio nariai ruoš paskaitas (vie-' 
na J. Vedegio paskaita apie jau
nuomenės lietuviškumą išeivijoje 
jau buvo), palaikys ir skiepys lie
tuviškąsias tradicijas, steigs pa
gal išgales šeštadienio mokyklas, j 
padės veikiančioms vietos organi-i 
zacijoms ect. Būrelio valdybon iš-I 
rinkti ats. gen. V. T. Daukantas, 
J. Vedegys ir Bebronienė.

— L.T. Ansamblis “Daina” pas- j 
tatė K. Binkio “Atžalyną”. Vei
kalas buvo suvaidintas porą kartų, j 
Puiki vaidyba, gražios dekoracijos I

nių ir ekonominių grupių komite
tu.

3. TAUTOS VALIOS ATSTO
VAVIMO IR LAISVINIMO KO
VOS VEDIMO KOMPETENCIJA.

Tautos valiai atstovauti gali tik 
į tautą atsirėmusi ir jos pastaty
ta institucija. Valstybei egzistuo-j 
jant tautos valios atstovavimo pa
grindu yra pati tauta ir ją suda-1 
ranti visuomenė, ši visuomenė yra 
apjungiama ir palaikoma organi
zuotai veikiančiųjų ir į ją atsirė
musių individualių profesinių or
ganizacijų, kultūrinių draugijų ir 
politinių grupių ar partijų bei ki
tų socialinių susibūrimų, kurie su
daromi ii- susideda iš tautos ben
druomenės narių. Bet gi pagrindi
nį politinį vaidmenį organizuoto
je visuomenėje atlieka partijos, 
kurios siekia demokratine sant
varka pagrįstų visos tautos ben
druomenės narių gerovės. Todėl 
politinės partijos yra tie pastovūs) 
elementai, kurie neša visuomeni- 
niai-viešą atsakomybę prieš tautą.1

Nepriklausomos valstybės gyve
nime atskiros politinės partijos 
gali savo programų siekimus paro
dyti praktiškai, kada demokratine 
tvarka jos nariai, partijos nuro
dyti arba politinės bendruomenės 
pasirinkti, tautos balsavimuose 
būva išrenkami atstovais į Seimą. 
Dabartinio gyvenamojo laikotar
pio sąlygose naujos lietuvių trem
ties visuomenėje suorganizuotos 
arba dar ateityje suorganizuosi
mos rezistencinės, politinėės ar ki
tokios grupės, sąjūdžiai arba par
tijos, nežinia ar gali sudaryti to
kios vertės naujus visuomeniškus 
junginius, kurie tautos balsavime 
galėtų rasti pakankamo pritarimo 
būti išrinktais į Seimą, ir todėl jų 
buvimas tautos valią atstovaujan
čioje institucijoje vargu galėtų 
būti pateisinamas.

VLIK’as kaip tik yra toki suvys
to vi politinė institucija, turinti 
konkretinę pagrindinę savo egzis
tencijai išlaikyti ir pateisinti 
idėją, kuri apjungia visą tautą lai- / 

sudarė lietuviškajai kolonijai 
nepaprastą įspūdį. Senesnieji emi
grantai tokio pastatymo dar ne
buvo matę. Veikalą režisavo arch. 
J. Steikūnas.

PRANCŪZIJA
Išrinkti LB organai, š.m. lap

kričio 15 d. Prancūzijoje ir Pran
cūzų Unijoje gyveną lietuviai iš
rinko Prancūzijos Lietuvių Ben
druomenės krašto tarybą ir garbės 
teismą. Rinkimai buvo pravesti 
korespondencijos būdu. I PrLB 
krašto tarybą išrinkta II, į gar
bės teismą, 3 asmenys. Vardinant 
pagal gautų balsų skaičių krašto 
tarybon išrinkti: O. Bačkienė, kun. 
F. Jucevičius, Pr. Dulevičius, E. 
Aleksandravičienė, J. Lanskorons- 
kis, E. Turauskas, A. Michelevi- 
čius, A. Venskus, J. Masiulis, J. 
Navakienė ir B. Venskuvienė. Gar
bės teisman: Dr. S.A. Bačkis, kun. 
J. Petrošius, S. Matulevičius. Pir
masis PrLB krašto tarybos posė
dis įvyks š.m. gruodžio 19-20 d.d. 
Paryžiuje.

Gailius, Grybauskas, Varkala.
Prancūzų spaudoj, ypač sporto 

žurnaluose, gana dažnai minimos 
trys lietuviškos pavardės. Neretai 
Prancūzijos sportinei visuomenei 
primenama apie lietuvius sporti
ninkus ir jų tėviškę, kur anais me
tais Prancūzijos krepšinio rinktinė 
buvo liudininku lietuvių krepšinin
kų pergalingų kovų dėl Europos 
meisterio vardo.

Trumpai apie tuos tris šaunius 
lietuvius Prancūzijoje.

T. GAILIUS — žaidžia už F. C. 
Mulhouse gyniku. Buv. Scheinfiel- 
do Kovo gynikas. Tai vienas kie
čiausių gynikų, kokių ir mūsų krep
šinio komandos labai nedaug tetu
rėjo.

V. GRYBAUSKAS — vadovau
ja F C. Mulhouse komandai, daly
vauja aukščiausioje Prancūzijos 
krepšinio klasėje Division National 
ir yra vienas iš pirmaujančių. Vo
kietijoje jo vadovaujamas Kovas 
sudavė stiprų smūgį latvių krepši
niui Luebecke, o latvių krepšinin
kus mes dar prisimename nuo Eu
ropos pirmenybių Kaune.

Z. VARKALA — Kempteno Ša
rūnas ir vidurio puolikas Varkala. 
Argi bitume užmiršę Šarūną ir 
“Saru- "kas” kovas ir laimėjimus? 
šiuo r n Varkala yra F.C. Lyon 
“E'-'-'1' ca” klasėje. Ir gerai ver
tinai • komandos ir spaudos.

svinimo kovoje.
Tautos valiai demokratinėje san

tvarkoje arba demokratiniais dės
niais atsiremiant įstegtoje insti
tucijoje tegali atstovauti atatinka
mo kolektyvo, šią instituciją su
darančio ar jos paskirto, pavesti 
ir įgalioti asmens. Jokie pavieniai 
asmens, be tautos valios atstova
vimą ir laisvinimo kovą vykdan
čios institucijos pavedimo, neturi 
kompetencijos tautos ar valstybės 
vardu daryti pareiškimus ar at
likinėti atstovavimo veiksmus. Tai 
nesiderina su valstybinės organi
zacijos principais ir tai nėra įgau
namą turėtais titulais ar eitomis 
valstybės tarnybos pareigomis.

Tautos suverenumą reiškė ir atJ 
stovavo pavieniai asmens toje is
torijos gadynėje, kada tautos suve
renumas buvo krašto absoliutaus 
valdovo{ vykdomas, ši istorinė ga
dynė jau gan seniai praėjo, jeigu 
nekalbėti apie esamas diktatūrines 
valstybines santvarkas ir jų vyk
domą tautos pavergimą. Tiesa, 
formaliniai Anglijos karalienė yra 
laikoma atstovaujanti tautai, bet 
tas atstovavimas tėra nominalinis 
ir ji neturi jokios kompetencijos 
ir galios valstybę ar tautą įparei- 
guoti, kol tuo reikalu negauna pa
tarimo iš savo ministerių (McNair. 
The Law of treaties, 1938, p. 7: 
“upon the advice of his minis
ters.”).

Lietuvių tautoje nėra teisiniai 
pagrįstas pavienio asmens ar ke
lių pavienių asmenų pasiimtas ar 
bandomas vykdyti tautos valios at
stovavimas, nes pagal konstituci
ją suverenumas priklauso tautai 
ir savo suverenumo tauta nėra nie
kam kitam pavedusi vykdyti. Val
stybės tarnautojai neturi teisės pa
pildyti savo turimą įstatymais ir 
teisiniais papročiais nustatytą kom
petenciją ir imtis paties tautos su
verenumo atstovavimo. Tuo labiau 
buvę valstybės tarnautojai neturi 
jokių teisių tautos suverenumui at
stovauti ar vykdyti; jų teisės yra 
'lygios su visais pilnateisiais tautos 
nariais.

Nesant sąlygų dabartiniu metu 
išrinkti tautos atstovybę, praktiš- 

(nukelta į 5 psl.)

I BUVUSIUS EREI-
BURGO KOLONUOS

GYVENTOJUS
(BALSAS iš CHICAGOS)

Chicagos buvusieji Freiburgo lie-r 
tuviai tremtiniai, susirinkę į savo 
pirmąjį susirinkimą lapkričio 21 d., 
nuoširdžiai sveikina visus Austra
lijos freiburgiečius, linkėdami ge
ros ano meto nuotaikos, vienybės 
dvasios, pagarbos, kam ji priklau
so ir kitų dorybių, kuriomis kita
dos didžiavomės.

Atsimenate, išvažiuodami paliko
me puikų paminklą Freiburgo ka
pinėse “kryžių saulę” 
(kaip jį vokiečiai pavadino). Tai 
mūsų pagarbos ir meilės simbolis 
mūsų žuvusiesiems. Paminklas ver
tas pasididžiavimo — jo Ameriko
je nepastatytum nei už 10.000 do
lerių. Aišku, pastatėm ir pamir
šom. Aikštelė nesutvarkyta, pikt
žolės stelbia antkapius, kęsinasi 
ir ant paminklo. Reikia, Broliai, 
talkos.

Pakratykime smulkius — kry
žius paminklas vėl bus mūsų iš
blaškytųjų jungtis. Dar ir daugiau 
reikalų beesama. Turime vieną ne
laimingą freiburgietį — muziką 
Germanavičių. Jis ir jo mona ser- 
gš plaučių liga. Jiem ūnelis gi
mė tuo metu, kai tėvą atleido iš 
darbo. Chicagos freiburgiečiai jau
sumetė jam 100 dolerių. Bet čia 
tik pradžia. Reikia, kad viso pasau
lio lietuviai atsilieptų. Visi už vie
ną — kaip anuomet.

Leisk pavasari Tavo gėlei pra
žįsti prie Lietuvių monumento Frei- 
burge, leisk Tavo buvusiam kaimy
nui pavalgyti vienus žmoniškus 
pietus Tavo sąskaiton. Atiduok ska
tiką vargo kelionės staciją Freibur- 
ge prisimindamas.

Susirinkusiųjų vardu: A.čepulis, 
P. Draugelienė, Br. Jameikienė, J. 
Jonušis, M. Katališkis, Alb. Raci- 
borskas, D. Sabalis, Z Nagytė— 
Katiliškienė, Z Šukys, Stikliūtė — 
šilėnienė, Kun. F. Gureckas, A. Va- 
leška.

P.S. Aukas prašome siųsti adre
su:

Kun. Kungys
456 Dryburgh St., North Mel

bourne, Vic.
DIDELI DARBAI TIK SUTEL

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

KERSTENO 
KOMISIJA

DIRBA
Dulles liudijo pirmasis Kerste- 

no komisija JAV-se darbą pradė
jo lapkričio 30 d. Pirmuoju liudyti 
pakviestas JAV užs. reik. min. 
Dulles, po jo liudys visų 3-jų Pa
baltijo valstybių diplomatiniai at
stovai, o vėliau ir kiti. New Yorke 
tardymą vykdyti numatyta fede
ral. teismo rūmuose. Liudyti pa
kviesti taip pat garsusis ameri
kiečių pamokslininkas vysk.Fulton 
Sheen ,liet. vysk. V. Brizgys, lat
vių pavysk. Kulitis ir buv. Lietu
vos vyr. rabinas Sniegas. Baigus 
pirmąjį liudininkų apklausimo eta
pą, bus surašytas provizorinis ko
miteto raportas ir pateiktas JAV 
atstovų rūmams. Galimas dalykas, 
kad komisijos darbas su laiku bus 
dar daugiau praplėstas.

Kerstenas su komisijos nariais 
McTigue ir Richardu Walshu ne
seniai lankėsi New Yorke, daly
vavo latvių nepriklausomybės iš
kilmėse, taip pat kalbėjo apie Pa
baltijo valstybių pagrobimą per 
New Yorko televiziją, be to, tarė
si su Europos Laisvės Komiteto 
bei Amerikos Balso pareigūnais. 
Kerstenas savo kalbose dar kartą 
pabrėžė reikalą ateiti pavergtie
siems į pagadbą konkretesniais ir 
realesniais žygiais. Pavaizdavęs 
bolševikų kėslus visa eile pavyzd
žių iš pavergtos Lietuvos gyveni
mo, jis pažymėjo, kad Europoje 
yra tūkstančiai jaunų vyrų, kurie 
mielai stotų ginti savo tautinių 
vėliavų su ginklu rankoje. Jų di
džiausi sąjungininkai yra dešimt 
milijonų sukištų į sovietines dar
bo vergų stovyklas. Bolševikų gra
žiais žodžiais ir pasisiūlymais de
rėtis negalima nuoširdžiai tikėti. 
Tai yra tik ženklas, kad jie ruo
šiasi vykdyti naują agresiją, ko
kią kad buvo įvykę Pabaltijy ir 
kt. pavergtuose kraštuose.

KERSTENO KOMISIJA 
APKLAUSINĖTA

LIETUVIUS
Buv. Lietuvos ministeris pir

mininkas gen. J. Černius ir vienas 
kunigas (kurio pavardė neskelbia
ma), taip pat vienas latvių sau
gumo valdininkas, kuris prievarta 
buvo įjungtas į NKVD, kaip pra
neša australų llaikraščiai, šiomis 
dienomis buvo pakviesti liudyti J. 
A.V. Kongreso komisijos, renkan
čios medžiagą apie Baltijos vals
tybių okupaciją. Sydnėjaus didie
ji laikraščiai “Daily Miror” “Sun” 
ir kiti pastaruoju metu pradėjo 
duoti vis daugiau žinių apie Ker- 
steno komisijos darbus, pažymėda
mi, kad Sov. Sąjunga Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupaciją buvo 
iš anksto suplanavusi ir 1940 m. 
jėga šiuos kraštus užėmusi, nežiū
rint į tai, kad buvo pasirašiusi 
nepuolimo sutartis. Dokumentai ir 
faktai aiškiai rodą, kad dėl Bal
tijos valstybių užgrobimo tiesio
giai esą atsakingi dabartiniai au
kštieji Sovietų pareigūnai, nes jie 
ir parengė planus toms valsty 
bėms pavergti. Pabaltijo tautos, 
toliau rašo “D.M.” turi nepalau
žiamą ryžtą būti nepiiklausomoB. 
Pagalba ir parama kitų yra ben
dra viltis ištrūkti iš komunistų 
vergijos.

KAS GALI BŪTI KERSTENO 
KOMISIJAI LIUDININKU
Kiekvienas, kuris žino tikrų Lie

tuvos okupacijos faktų, gal pats 
buvo kalinamas, kankinamas, gal 
pats turi kokių dokumentų ir ki
tų tikrų įrodymų. Svarbesni liu
dininkai, kaip pranešama, gal bus 
iškviesti į J.A.V. arba atvykusios 
komisijos bus apklausinėjami vie
toje. Esant rimto pagrindo liudi
ninkų pavardės neskelbiamos. Dar 
ne vėlu suteikti prašomų informa
cijų. Bet ir delsti negalima, nes 
kuo skubiau mes patieksime rei
kalingą mdžiagą, tuo greičiau 
tarptautinėje plotmėje bus išryš- 
knta okupanto klasta ir melas ir 
padaryti atitinkami sprendimai. 
Rašytinę informaciją atiduoti ga
lima ALB Apyflinkių valdyboms, 
seniūnams, arba siųsti ALB Kraš
to Valdybai.

PADĖKA
ALB Krašto Valdybai, “Mūsų 

Pastoges” redakcijai, bičiuliams, 
pažįstamiems ir visiems tautie
čiams, atsisveikinusiems ir Šiltų 
linkėjimų pareiškusiems išvyks
tant mums iš Australijos, tariame 
širdingų dėkui.

Bronė ir Justas Vaičaičiai.
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Pasaulio lietuvių spaudoje, ypač 

JAV, daug ginčų ir polemikos su
kėlė žurnalo Literatūros Lankai 
pasirodymas. Kai maždaug prieš 
metus buvo išleistas pirmas Lite
ratūros Lankų numeris, mūsų kon
servatyvioji spauda, galima saky
ti, buvo tiesiog priblokšta ir pa
sitiko tą naują žurnalą tylėdama. 
Greičiausiai dėlto, kad iš karto ne
susiorientuota, kokią poziciją uži
mti Literatūros Lankų atžvilgiu 
ir kaip šį reiškinį komentuoti. Juo 
labiau, kad minimojo žurnalo re
dakcinį kolektyvą ir bendradarbių 
kadrą sudaro įvairių pažiūrų žmo
nės. Tas, gal būt, opozicijai su
maišė kortas ir kuriam laikui atė
mė žadą. Tik išėjus antram L.L. 
numeriui opoziciniai veiksniai su
sirikiavo ir pradėjo atvirą kovą 
prieš Literatūros Lankų užimamą 
liniją ir jų revoliucinį toną.

Nedaug yra, manau, mūsų kon
tinente lietuvių, kurie yra arčiau 
susipažinę su minėtuoju literatu
re? žurnalu, ir todėl čia norėtųsi 
šiek tiek plačiau Mūsų Pastogės 
skaitytojus su juo supažindinti.

Išeivijoje mes turime du litera
tūros žurnalus: Gabija, redaguo
jamą Stepo Zobarsko ir leidžiamą 
knygų leidyklos “Gabija” Brook- 
lyne, ir Literatūros Lankus, reda- 
gupjamus redakcinio kolektyvo: 
K- Bradūno, J. Girniaus, J. Kėkš
to,. H. Nagio ir< A. N. Niliūno, lei
džiamus JAV ir spausdinamus Ar
gentinoje, Abu žurnalai yra gana 
jauni, abu neperiodiniai. Gabija 
yra užėmusi aiškiai konservatyvią 
poziciją: be pretenzijų paimti li
teratūrinio gyvenimo vadovybę į 
savo rankas, be jokio užsimojimo 
reformuoti! arba duoti nają litera
tūrinę kryptį. Gal būt dėlto Gabi
ja šios dienos mūsų literatūrinia
me gyvenime neturi sprendžiamo
jo balso ir tuo pačiu pasilieka be 
jokios įtakos.

Visai kitokias pozicijas užima 
Literatūros Lankai, šis žurnalas 
yra aiškiai revoliucinio pobūdžio 
ir jau su pirmuoju numeriu užsi
angažavo kaip reformatoriai, kaip 
literatūros meno tiesų gynėjai. 
Tiesa, jie nepaskelbė kokios nors 
naujos estetinės programos, neuž
sideda naujos uniformos, bet tik 
deklaruodami ištikimybę savai 
tautai jis pasistato sau tikslu: 
“grąžinti beveik totaliai praras
tą literatūros, kaip estetinės kū
rybos, nepriklausomybę, atstatyti 
normalią vertybių gradaciją ir iš

V. Kazokas

LITERATŪROS LANKAI
arba

SAJUDIS BE PROGRAMOS
laikyti nuolatinį kontaktą su Va-1 po dvaro priespaudos, šitos dva- 
karais”, (žiūr. L.L. num. 1). Tai I sinės kultūros, galima sakyti, be
bus ir viskas, kuo L.L. grindžia ; veik neturėjo. O pačią visuomenę, 
savo egzistenciją ir kas sudaro į šimtmečiais užguitą, 
šio naujo sąjūdžio pagrindines gai- i .................... .
res. Šitos jų deklaracijos mes ne-1 
galime pavadinti sąjūdžio progra
ma, nes Literatūros Lankų redak
toriai nei bendradarbiai neskelbia 
jokių naujų, kaip minėta, esteti
nių krypčių. Ir vis dėlto mes drįs
tame Literatūros Lankus ir aplink 
juos susispietusius rašytojus pa
vadinti sąjūdžiu. Ir kodėl?

Prieš atsakydami į šį klausimą 
žvilgterėkime prabėgom į mūsų 
literatūrą ir pamatysime, kad čia 
nėra atskirų asmenų bravuravi- 
mas, kaip pagal priežodį “kad ir 
nežmoniškai, by tik kitoniškai”, 
bet yra norma|li paseka, kurią iš-1 
šaukė patsai gyvenimas. Be abe
jo, niekam nėra paslaptis, kad I 
mūsų grožinė literatūra karo ir 
pokariniais metais, išskiriant kai 
kuriuos atvejus, gerokai smukte
lėjo žemyn. Pagaliau iš viso mūsų 
literatūra, palyginus su, kaip L.L. 
sako, Vakarais, nėra patenkinamo 
lygio. Juo labiau, kad mes esame 
nepataisomi konservatoriai ir kad 
mes bijome bet kokių naujovių, 
nesvarbu iš kur jos ateitų ir su 
kokiom intencijom. Tad ir nenuos
tabu, kad mūsų literatūra nuo Bi
liūno laikų ligi šiandien išliko ne
pakitusi nei tematiniu, nei idėji
niu atžvilgiu. Kad šitokia be per
mainų padėtėis išsilaikė tokį ilgą 
laiką, negalima daryti išvados, kad 
mūsų dailiosios literatūros kūrė
jai būtų buvę be polėkio ir kad 
jiems nebūtų rūpėję įvesti naujų 
elementų. Šitokie bandymai buvo 
daromi ir tačiau’jie sudužo be re
zultatų. Atsiminkime tik keturve- 
jiriinkų pastangas iškelti didmies
čio bei darbininko (teisingiau ber
no) motyvus. Neužtenka vien ra
šytojo pastangų, bet taip pat labai 
svarbu, ar skaitančioji visuomenė 
yra prie naujų temų ir idėjų pri
augusi. Mūsų visuomenė išėjusi iš

, priauginti 
prie vakarietiškos kultūros, išašt
rinti jos’ skonį, kad būtų pajėgi 
priimti ii) gėrėtis manieringais va
karų delikatesais po baudžiaunin
ko virtuvės, nėra vienos dienos už
davinys. čia reikia nevien dešimt
mečių, bet ištisų generacijų. Re
voliuciniu perversmu nieko nebus 
laimėta, čia galioja tik rvoliucija 
evoliucijoje. Ir mano supratimu, 
Šis paskutinis dėsnis kaip tik bu
vo bandomas pas mus įgyvendinti.

Manau, nekitaip galvoja ir Lite
ratūros Lankų sąjūdis. Tik jis pri
leidžia, kad- ši revoliucija evoliuci
niu keliu yra jau įvykęs faktas, 
ir todėl jie iš karto pradėjo kal
bėti naujais terminais ir nauju 
stiliumi, kas konservatyvaus nu
sistatymo žmonėms sudaro spro
gusios bombos įspūdį. Atsižvel
giantį į sąlygas, kuriose šio naujo 
sąjūdžio žmonės augo ir brendo, 
visai neteku stebėtis, kad jis iš 
karto prabilo tokiu toonu. Juk ki
taip ir negalėjo, nes jie brendo ir 
mokėsi jų akcentuojamuose Va
karuose, ir todėl dainos apie pake
lės smilgas arba mūsų kaimietiš
koji kasdienybė jiems atrodo kaip 
archajiniai dalykai. Dar daugiau: 
skaitydamiesi su faktu, kad pati 
skaitančioji visuomenė, per dešim
tmetį klajoklinio gyvenimo Vaka
ruose, galėjo gerokai pati apsi
šlifuoti iri todėl pasidaryti imles
nė ėnaujai tematikai ir naujoms 
idėjoms, jie neeidami užuolankom 
tiesiog iškėlė naujo masto reika
lą, tuo pačiu statydami kitokioj 
plotmėj mums ligi šiolei galioju
sias estetines kategorijas. Kalbant 
plačiau apie Lankų užimamą po
ziciją, reikia priminti, kad lietu
viškojo meno pasaulyje literatūra 
pati paskutinioji per minimąjį žur
nalą pakėlė balsą prisiderinti prie 
gyvenamojo laiko dvasios ir ritmo. 
Mūsų dailė senai (palyginus) iš-

sivėržė iš akademizmo varžtų. Tuo 
mes galėjome geriausiai įsitikinti 
neseniai įvykusioje Sydnėjaus pa
rodoje, jau neminint tokių vardų 
kaip Kasiulis, Kiaulėnas, Galdi
kas, Moneys arba šių dienų Jony
nas. Ir šitoje srityje,kaip matome, 
pionieriais ir vadovais atsistoja 
pirmoj eilėj jaunoji karta, kurios 
atstovai laužė senai nusistovėju
sius parapijinius rėmus ir stengė
si pakelti ir įrikiuoti lietuviškąjį 
meną į pasaulines gretas. Iš Čia 
suprantamas darosi Literatūros 
Lankų ir aplink juos susispietu
sių rašytojų pastangos pirmiau
siai naujam maste atskleistą pa
rodyti mūsų kūryba, kad pamaty
tume, kur stovime mes, o kur sto
vi Vakarai. Iš pasisakymo, kad no
rima išlaikyti nuolatinį kontaktą

pat ir mene: kas vakar galiojo, 
kaip nesulaužoma taisyklė, šian
dien yra virtę negyva istorijos 
raide. Tiesa, kai kas pasakys, kad 
menas nesensta, tačiau tik origi
nalus. Mus ir dabar žavi Vaižgan
to Mykoliuko idilija, Krėvės sker
džia! ir kiti. Bet jeigu mes visą 
laiką suksimės tam užburtam ra
te ir iš čia semsim tą patį vande
nį, ilgainiui mums patiems pasi
darys nepakenčiama banalybė. 
Šitą pavojų labai gerai suprato 
lankininkai, ir todėl jų pastangos 
ir jų kietas žodis vyresniesiems 
negali būti imamas, kaip pigus 
pramuštgalviavimas, bet visų pir
ma kaip tautos kūrybinio veržlu
mo apraiška. Tiesa, savo žurnalo 
kritikos skyriuje jie neišlaiko aka
deminės rimties, kartais net pa
sigauna vulgarumo, bet vis dėlto 
jie yra teisūs. Ir net tose pačiose 
kritikose oponentai neprikiša 
jiems, kad jie klysta, bet visų pir
ma barasi, kodėl jie tiesą sta
čiai sako į akis, atsieit, kodėl ne-' 
vynioja žodžių į blizgančius popie
riukus.

Pavadindami lankininkus sąjūd
žiu be programos, mes tuo nori
me pasakyti, kad jie neužsidaro 
viehos kokios srovės rėmuose, bet 
skelbia naują literatūrinį rene
sansą. Gi renesanso neatneša vie
na atskira literatūrinė srovė, bet 
pilnutinis vertybių pervertinimas 
ir jų pastatymas naujoj šviesoj. 
Aš negaliu kategoriškai teigti, 
kad lankininkai būtinai atneš šį 
renesansą. Gal būt jiems pritruks 
jėgų, gal kiti po jų eis jų pramin
tu keliu, tačiau jau šiandien be 
svyravimo reikia sutikti, kad Li
teratūros Lankai paliks mūsų li
teratūros gyvenime gana gilius ir 
prasmingus pėdsakus.

įima loiaiay i,l iiuwaviuj 
su Vakarais, aiškiai peršasi išva- j 
da, kad sau mastu lankininkai kaip 
tik ir pasirenka Vakarus. Paga- j 
liau jie yra realistai, realistai ta 
prasme, kad jie reikalauja eiti su 1 
laiko dvasia ir gyvenimu. Būtent, 
jie atsisako pateisinti literatūroje 
dvilypumą, koks jis yra šiandien 
kiekvieno išeivio gyvenime: esame 
darbininkais, o vaizduojamės to
kiais, kokiais buvom, atsieit, val
gom šios dienos duoną o kvėpuo
jam vakarykšte diena. Lygiai tas|

H. Nagys

Namai
Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo.
Bus skaidri, šalta žiemos naktis.
Švies didžiulės žvaigždės tylumoj, 
ir beržai stovės šalikelėm balti
Taip prieisiu kelią į namus
Tolumoj suvirps varpeliai — ir skambės, skambės 
Grįžulas tarp ąžuolo šakų plazdės - 
didelis, liepsnojąs, neramus
Ir praversiu aš namų duris — 
pasigirs pažįstami balsai, ir atspindys 
plazdančios ugnies ant mano veido kris 
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis

TO BE OR NOT TO BE
— A GHOST

Whether or not to exercise the 
ghost in Hamlet became a per
plexing, and ultimately insolube, 
problem to the communist party 
watchdogs of the nationalized Ro
manian theater. According to a 
refugee report, the National Thea
ter in Bucharest recently under
took to put on Hamlet. AU the 
actors were invited to attend a pri
vate screening of Laurence Oliv
ier’s motion picture version of the 
Shakespeare classic (wich was not 
shown publicly in Romania).

After the showing, a general 
discussion was held at which the 
problem of the ghost was raised. 
Some (argued that since ghosts do 
not exist, it is a violation of So
cialist realism to depict them on 
the stage. Others insisted that 
without the ghost, the story does 
not exist. It was finally determi
ned to follow Moscow’s lead —- and 
allow the ghost to be shown on 
the stage. But party agitators 
who were present objected and 
pointed out that there is a great 
difference between the Moscow 
audiences and those in Bucharest. 
The Russians, they claimed, are 
better educated and can unders
tand that the ghost is merely a 
fantasy, a literary device. But the 
Romanians are much behind the 
Russians and still have to be edu
cated to this degree of enlighten
ment. In the end, it was decided 
not to produce Mamlet at all.

Romeo and Juliet was presented 
in Budapest, the report continued, 
but with new “Socialist” empha
sis; The older generation of nobles 
were shown as capitalists, exploi
ters and reactionaries;; the young 
people, including Romeo; as the 
new “progressive” elements of the 
Middle Ages.

Moli ere, Gorki and Chekhov are 
included in the repertory of the- 
Romanian theater, but are subject 
to political editing; Racine and Cor
neille are excluded because they'' 
are “too pessimistic”: audiences in 
communist Romania are supposed 
to leave the theater with a feeling • 
of optimism and determination, 
ready to tackle the class enemy 
and exceed the production norms. 
Among the playwrights banned 
as “too conservative” are Sophoc
les, Aristophanes, Euripides, Aes
chylus, Ibsen, Goethe, Cocteau and 
Sartre.

FAMULUS

KALĖDINĖ DOVANA
(VEIKSMAS VYKSTA KAŽKUR SYDNĖJUJE)

— Tai gal po alaus stiklą, — 
pasiūlė savo bendrakeleiviui atsi
sveikindamas Julijonas Vėgėlė, 
nors aiškiai žinojo, kad šioje sto
tyje lyg per stebuklą jokios ali
nės nebuvo.

— Geriau pataupykime savo 
troškulį šventėms, — atsakė Ju
lijono bendras, paduodamas ranką.

Julijonas perbraukė delnu vėjo 
taršomus plaukus, priveržė kak
laraištį ir dūlino vienas namo. Vė
jas stūgavo vielose, klabeno pra
virus kiemų vaitus ir kabinėjosi 
Julijonui už skvernų. Diena, nors 
ir 'vėjuota, ištiesų buvo kaitri, o 
Julijonui ligi namų dar buvo gero
kas kelio galas. Jis ėjo spirdama- 
sis prieš vėją, panarinęs galvą ir 
primerkęs akis. Jam buvo pikta, 
kad šiandien kaip tyčia išeidamas 
iš namų pamiršo pasiimti dar per
nai Kalėdoms žmonos padovano
tus akinius raudonais rėmais ir 
tokios pat spalvos dėžute. Pap
rastai jis nešiodavosi juos švarko 
kišenėlėje, iš kurios kyšodavo ge
ras galas taip, kad iš tolo atrodė 
kaip raudona rožė tamsiame dug
ne. “Vargšelė”, — užjautė minty
se Julijonas savo žmoną, —” ji 
man tai akinius, tai nagams krap
štiklį, tai vėl kokią dovanėlę, o 
aš: jai nieko, nei pernai, nei šie
met. Toks jau gyvenimas,” atsi
duso Julijonas ir toliau taip ėjo 
godeles gododamas. Ką jis mąstė 
ir galvojo, įbedęs bespalves akis 
į pilką gatvės smėlį, sunku būtų 
išskaityti iš jo veido ir akių, ta
čiau, matyti, buvo lengvo stiliaus 
mintys, vėjo padiktuotos ir to pa
ties vėjo nupučiamos. Staiga jo 
akys prasiplečia. Jis žiūri ir ne
tiki: bėgdamas vėjas gatve velka 
kažkokį abstraktų daiktą. Jis grei
čiausiai tą apstraktybę būtų iškė
lęs aukštai ir ant debesies paka
binęs, bet ėmė kažkaip užkliudė 
sausas pakelės žoles ir dabar nie
kaip negalėjo išnarplioti. Julijonas 

ir nebesitverdama apmaudu paplo
jo mandagiais mostais Pinigėliui 
per sėdynę, šisai nuskriaustas pri
siplojo kertėje ir kukčiodamas 
šaukėsi tėtės. Tuo tarpu Elytei 
apmaudas perdegė ir susigraudi
nusi pasigriebė Pinigėlį vėl į glė
bį ir pradėjo kalbėti su kiekvienu 
žodžiu bučiuodama.

—• Pinigėli, sūnoli tu mano, čia 
i aš pati kalta, kad nežiūriu. Kaip 

aš galėjau taip nemandagiai su 
tavim pasielgti? Bet ir tu turi 
gražiai ir mandagiai elgtis. Juk 
augi geruose namuose. — Vaikas 
nurimsta gavęs, į rankas šokolado 
plytelę. Elytė vėl maišo puodus, 
minką tešlą ir dainuoja. Nežiūrint 
kasdienių vargų ir sunkumų ji 
yra nepaprastai laiminga: juk jie 
švęs pirmas Kalėdas savo naujuo
se namuose. Tai ne eilinės Kalė
dos. Šių švenčių proga bus drau
ge pašventintas ir aplaistytas na
mas. Jau seniai yra numatyti sve
čiai ir suskaičiuotos užstalėje vie
tos. Visa bėda, kad šventinimo 
apeigas atliks vietos kapelionas. 
Nemėgo jo Elytė. Ką jis čia. Tik 
tiek, kad kunigas. Daugaiu nieko. 
Ji atsimena, kaip ją dar vaiku bū
nant jis matą ganant bandą, šita 
iš senų laikų pažintis drumstė Vė
gėlių santykius su kapelionu, nors 
ir neišsidavė.

Tą svajonių ir planų pynę Ely
tei nutraukė tarpduryje pasirodžiu
si kaimynė. Tai buvo paprasta ir 
kukli moterėlė, žinanti savo vietą 
ir nesimušanti į “aukštesnius sluo
ksnius”. Elytė jos nemėgo. Vis 
dėlto kaimynystė reikalavo palai
kyti gerus santykius, juo labiau, 
kad ir jie turėjo susikalę namu
ką, o be to, jų kieme žvilgėjo te
gu ir padėvėtas, bet vis dėlto au
tomobilis. Kaimynė permeta aki
mis visus Elytės švenčių pasiren
gimus ir užsimezga kalba.

— Ponia, gal Kalėdų nelaukiat, 
kad taip dykinėjai? — paskutinį 
žodį Elytė tyčia paspaudė, norėda
ma atkreipti dėmesį, kad, va, aš 
taip esu užimta, kad neturiu mi
nutėlės laiko žodeliui sumesti.

— Laukiam, kaip gi. Tokia 
šventė. Lyg mes kokie nekatali- 

kai, ar ką? — atsako kukliai kai
mynė ir pasitraukusi kėdę nepra
šyta atsisėda (kaip neišauklėta — 
mintyse nusistebi Elytė).

— Tai pyragus, tur būt, jau 
prieš savaitę iškepėt? — su nes
lepiama ironija pastebi Elytė, ži
nodama, kad ši nieko šventėm ne
ruošia.

— Ką čia perdaug plėšysies. 
Lyg be pyrago nebus Kalėdos. Bet 
kaip žiūriu, ponia ruošiesi šven
tėms, kaip karaliaus dvare. Tur 
būt ir mano daliai.

— Kodėl ne, prašom, —• su sal
džia šypsena atsisuka Elytė. — 
Mat numatom svečių. Žinote, pas 
mus kaip visada: daktaras, direk
torius žadėjo užsukti. Tegul ir 
kasdieniniai prieteliai, bet vis per 
šventes nepatogu su tuščiom ran
kom.

— Žinoma, kas be to* — patvir
tino Elytės žodžius šypsodamosi 
kaimynė ir atsisukusi į Pinigėlį:

— Tai ko taip sėdi nosytę nu
leidęs, Pinigėli? Gal tave Kalėdų 
Senelis užmiršo?

— O ne — įpuolė tan žodin 
Elytė, atsakydama už sūnų: — 
Sakyk, tėvelis išėjo Senelio paieš
koti ir paprašyti, kad atneštų au
tomobilį ir kad mamytės neužmirš
tų. Atsakyk poniai. Buk manda
gus, Pinigėli. — Paskui atsisuku
si į kaimynę: — matote, mūsų šei
moje nuo seno tokia tradicija: ne
įmanomos šventės be dovanų. O 
Julijonas taip moka parinkti ir 
nustebinti. Antai pernai. Pinigus 
suspaudę taupėm, mat namai. O 
žiūrėk, Kalėdoms jis man ir pa
dovanojo laikrodėlį. Na, šioms 
Kalėdoms tikrai būsiu nutebinta, 
esu tikra, nes vyras jau seniai 
kalba apie senelio apsilankymą. 
Bet sukandęs dantis tyli. Niekaip 
neprasižios prieš laiką. — Elytė 
visa tai atpylė su tokiu pasidid
žiavimu, lyg norėdama sukelti kai
mynei pavydą.

Duryse pasirodė Julijonas. Už
sikalbėjusios moterys neužgirdo, 
kaip jis įėjo. Pasisveikinęs su žmo
na ir kaimyne atsisėdo prie stalo.

— Nors vėjas, bet uždusti gali
ma nuo kaitros, — atsisegdamas

paspaudė žingsnį ir virpančia šir
dimi puolė prie tos abstraktybės. 
IŠ tiesų tai nebuvo jokia abstrak
tybė, bet daiktas, stovįs ant pat 
abstraktybės ribos.

— Moteriškinė kojinė, — gar
siai paaiškina vėjui Julijonas grie
bdamas viena ranka ir akimis go
džiai dairydamasis, ar nepamatys 
antros. Matydamas savo pralaimė
jimą vėjas iš keršto žėrė dulkių 
saują Julijonui į akis ir švilpda
mas pasikorė ant vielų. Julijonas 
nusišluostė ištriškusias ašaras (gal 
tai buvo džiaugsmo lašeliai?), pa
skui sulankstė rūpestingai radinį 
ir įsikišo užanties kišenėn, šis ne
tikėtas įvykis nuskaidrino Julijo
no veidą ir jis ėjo paspartintu 
žingsniu. Dabar jis aiškiausiai 
galvojo apie namus ir ten šven
čių ruošoj skęstančią savo Elytę. 
“Na, ir jei šiemet bus linksmes
nės Kalėdos negu paprastai,” 
spausdamas ranka kišenėje radi
nį garsiai galvojo Julijonas.

Tuo tarpu namuose Elytei buvo 
tikrai daug darbo. Čia tindami py
ragai kopia iš geldų, čia kaisda
mas kisielius gvoltu šaukia ant 
karštos plytos. Elytė pilnomis aša
rų akimis, tačiau skardžiai dainuo
dama, tarkuoja krienus ir minti
mis sodina pėr Kalėdas svečius 
už stalo. Elytė sukasi kaip vi
jurkas: čia puodą pamaišo, čia tą, 
čia tą, ir vis su; laiminga šypsena 
veide,, vis su mandagiu pamoky
mu tiek sau tiek sūnui.

— Pinigėli, sūneli mano, kągi 
tu čia darai!? — metusi tarką 
Elytė puolasi prie sūnaus, kuris 
nutraukė nuo stalo skardinę su 
dailiai suvyniota pyrago tešla ir 
pakepė and grindų. — Fui, koks 
tas vaikas akiplėša. Juk taip ne
mandagu, Pinigėli. Ak, Dieve ma
no, kad nors Julyčiukas greičiau 
susirastų.

Elytė pasilenkusi surinko nuo 
grindų sūnaus pakeptus pyragus

švarką nusiskundžia Julijonas.
— O mes čia Tcalbame apie Kalė

dų Senelį, Julyčiuk, — meiliai 
šypsodama kalbina Elytė. — Bet 
gal labai ištroškęs? Aš čia tuoj 
tau gertuko. Gal ir poniai lašelį?
— Nieko nelaukdama Elytė pa
duoda lemonado. — Tai kaip rei
kalai? Visur spėjai? Tu toks pa
vargęs. Gal teko ir senelį sutik
ti? — Elytė apipila vyrą daugybe 
klausimų.

Julijonas paaiškina, kad visur 
apėjęs, tik pinigų pritrūkęs, o į 
banką pavėlavęs.

— Tai taip ir grįžai tuščio
mis rankomis, nusimena Elytė.

— Nė visai, — gudriai šypso
damasis atsiliepia Julijonas.

— Pinigų, tiesa, pritrūkau, bet 
jei ir būčiau turėjęs, Pinigėliui 
nieko nebūčiau pirkęs. Manau už
teks jau to, ką svečiai atneš. Na, 
o tau jau einūnt namo senelis tie
siai į rankas1! įbruko, — ir Julijo
nas pasikrapštė užantyje. — Et, 
būtų galima palaukti Kalėdų, bet 
ką gi| negi mes maži vaikai, še
— ir Julijonas priėjęs pabučiuoja |
žmoną ir paduoda. i

Elytė šiek tiek nustemba, kad 
senelio dovana nei blizgančiam 
popietyje suvyniota, nei spalvotu 
kaspinėliu perrišta, o tiktai susuk
ta į laikraštį. Ji skubiai išvynio
ja ir nesitverdama džiaugsmu su
šunka :

— Kojinės. Nylono kojinės! — 
Ir apkabinus išbučiuoja Julyčiu- 
kui abu skruostus.

— Bet šį kartą tik viena, — pa
aiškina vaikišku nekaltumu Juli
jonas. Su šiais žodžiais Elytės 
veidas akivaizdžiai persimaino. Ji 
virpančia ranka pasitaiso smun
kančius akinius ir ištiesia visu il
gumu dovaną. Laikraštis jai iš
slysta iš rankų. Julijonui šitokia 
staigi permaina labai gerai pažįs
tama, ir jis susigūžia prie sta'lo.

— Kaip tai? — klausia Elytė. 
Jos balsas kietas ir akys kaip ža
rijos sublizgo išraudusiam veide.

Julijonas bando atpasakoti sa
vo nuotykį su vėju, ir Elytė, ne
sulaukus pabaigos, supranta vis
ką.

—- Tu ją radai? Ant kelio! O 
mužike! Ir drįsti žmonai nešti 
kokios mergos purviną kojinę? O 
Dievas mano! — Ir čia Elytė ne
susivaldo: ji trenkia tą kojinę ant 
grindų, neužmiršdama nusišluos
tyti rankų į prijuostę ir balsu pra
virkus puola iš virtuvės į gretimą 
kambarį. Iš ten girdisi tik gūdus 
vaitojimas ir palaidi žodžiai vyro 
adresu.

Julijonas tik sumėčioja ranko
mis. Atsistojęs jis pasiima ant 
rankų Pinigėlį, kuris pakreipęs 
galvytę žiūrėjo į šią sceną nieku 
nesuprasdamas, ir Hyg teisinda
masis prieš kaimynę liūdnu balsu 
skundėsi:

— Ir norėk žmogus gero. O 
kojinė tikrai švari ir neskylėta. 
Aš gaspadoriaus vaikas. Nuisikals- 
tum žmogus prieš Dievą palikda
mas tokį daiktą ant kelio. Parne
šiau, sakau vis susigadys Elytei. 
Ir kas čia blogo, ką?

— Et, supaisysi tu Čia moteris. 
Jos šiandien taip, o rytoj kitaip, 
bandė juokais paversti kaimynė.

— Eisiu, neš ir aš turiu dar šį 
tą pakrapštyti. Teisybė, šį vaka
rą važiuojam į kiną. Vyras sako 
gal važiuos kas iš jūsų.

— Ačiū,'bet vargiai ar galė
sim, -—dėkoja Julijonas, ir atsi
sukęs į duris, už kurių prapuolė 
Elytė: — Elyčiuk, čia ponia klau
sia, gal į kiną kas iš mūsų va
žiuotų.

—- Nevažiuosiu! — piktai atsi
liepia iš ten Elytė./

— Na, tiek to, — sako kaimy
nė. — Tai linksmų švenčių, — ir 
siekia durų.

— Važiuosiu! — Pravėrusi du
ris šūkteli Elytė ir vėl užsidaro.

Išleidęs kaimynę Julijonas paso
dina vaiką ant kėdės ir ilgai žiū
ri nuleidęs galvą į grindis. Jo 
žvilgsnis buvo liūdnas ir prigesęs, 
tačiau apie lūpų kampučius žai
dė nieko nesakanti šypsena, kuri 
paprastai sutinkama pas . kūdikius 

ir silpnapročius. Paskui jis atsinešė 
šluotą ir Kalėdų džiaugsmą mo- 
teriškinės kojinės pavidale iššlavė 
laukan — gražino drungnam vė
jui.
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Pas mus labai nedaug teatplau- < 
kia knygų iš užjūrių, todėl skaity
tojas gali pagalvoti, kad lietu
viškų knygų išleidžiama labai ma
žai. Tačiau tas, kas seka spaudą 
ir domisi lietuviška knyga, mato 
kitą vaizdą. Pastaruoju metu kny
gų leidimas, ypač Amerikoje, yra 
gerokai suintensyvėjęs. Jeigu su
sumuotume visame pasaulyje išei
nančius lietuviškus (leidinius, tai 
būtų galima sutikti, kad išleidžia
ma kasdien po vieną lietuvišką 
knygą. Palyginus su estais, kurių > 
išeivijoje yra mažiau negu lietu
vių, vis dėlto jie savo išleidžiamų 
knygų skaičiumi mus gerokai pra
lenkia: estų išleidžiamų knygų 
santykis yra 1:1,5, arba pusantros 
knygos per dieną. Jeigu mes visų 
lietuviškų knygų Australijoje ne
gauname, tai dėlto kaltos daug 
ir aplinkybės: valiutiniai suvaržy- į 
mai, muitai ir t.t. Belieka vienas) 
ir pats tikriausias kejlias: išsira-Į 
šyti knygas tiesiog iš leidėjų, ar-' 
ba paprašyti platintojus patarpi-1 
ninkauti užsakant ir pinigus per- t 
siunčiant, šituo atveju “Mūsų I 
Pastogė” ir norėtų pasiūlyti savo i 
pagalbą. Tiesa, ji nesiims tiesiog į 
pati knygų platinti, tačiau laiks i 
nuo laiko supažindins savo skaity- i 
tojus su naujais leidiniais ir nuro- Į 
dys kelius, kaip tas knygas įsigy-1 
ti. Ir tai, mano supratimu, bus di-' 
delis patarnavimas skaitytojams.

Šia proga tik priminsime svar
besniuosius šiais metais pasirod
žiusius leidinius, neturėdami gali
mybės sužymėti visas knygas.

MOKSLINIAI VEIKALAI IR 
VADOVĖLIAI

Čia, aišku pirmoj vietoj atsisto
ja Lietuviškoji Enciklopedija, pir
masis tomas, apimąs raidę A. Ma
nau, nereikėtų ilgų išvedžiojimų 
apie L. Enciklopedijos svarbą tiek 
atskiram individui, tiek ir visai ; 
tautai. Toliau paminėtini: V. či- į 
žiūno Tautinis auklėjimas šeimoje.1 
Tai rimta pedagoginė knyga, pa
remta ilga mokytojo ir tėvo pa
tirtimi mokykloje, namuose, išeivi
joje.

Prof. Mykolo Biržiškos Lietuvių 
Tautos Kelias I ir II tomas. Šia
me veikale kiekvienas skaitytojas, 
suinteresuotas lietuvių tauta ir 
jos likiminiais posūkiais, ras ap- 
ščiai medžiagos ir gilių, origina
lių minčių.

Mūsų mažiesiems rekomenduo
tina Stepo Zobarsko Aušrelė, ele
mentorius pradžios mokyklai, taip 
pat Rinkūno Kregždutė, irgi ele
mentorius. Lietuvos Istorija išeivi
jos mokyklai pritaikyta V. Sruo
gienės. Taip pat A. Bendoriaus

išleista Lietuvos Geografija. Tai 
būtų pagrindinės šios dienos var
go mokyklos knygos.

Iš kitų šakų paminėtinos:
Jeronimo Cicėno: Vilnius Tarp 

Audnf. Tai vilniečio jautriai pa
rašytas stambus veikalas apie Vil
nių skaudžiose jo gyvenimo kryž
kelėse.

Prof. St. Kolupailos: Nemunas. 
Tai nėra sausas mokslininko vei
kalas, bet tiesiog Nemuno epopė
ja, kur autorius skaitytoją vedžio
ja per visus Nemuno intakus ir 
pristato Lietuvą nuo seniausių 
laikų' ligi šios dienos.

Aniceto Simučio, Pasaulio Lietu
vių žinynas. Knyga, kurioje sure
gistruotos visos lietuvių gyvenvie
tės pasaulyje, nurodytos kiekviena
me krašte gyvenimo sąlygos, lie
tuvių laimėjimai ir nuopuoliai.

FILOSOFIJA IR RELIGIJA
Šioje srityje daug išleista ir bran- 
džių veikalų:

A. Maceinos: Jobo Drama, žmo
gaus egzistencijos problema Dievo 
akivaizdoje. A. Maceinos: Niekšy
bės Paslaptis. Gvildenama Anti
kristo problema ir jo pasireiškimai 
mūsų gyvenime.

Kun. V. Bagdonavičiaus, Mic., 
žmonijos Likimas šv. Jono Apreiš
kimo Knygoje. Tai pirmas veikalas 
lietuvių kalba apie mįslingiausią 
šventojo rašto knygą — šv Jono 
Apreiškimą.

Kun P. Gutas: Vaiko Dievas ir 
Religija. Pedagogo ir teologo svar
stymas apie religinį auklėjimą 
mažųjų pasaulyje.

Gaidamavičiaus: Išblokštasis
žmogus, psichologine studija apie 
savo kraštą ir gimtinę praradusį 
žmogų.

Kun. St. Yla: Sveika Marija, 
Nauja ir originali maldaknygė.

J. Aistis: Apie Laiką Ir žmones. 
Prisiminimų knyga apie Lietuvos 
rašytojus: jų gyvenimas ir kūry
ba.

DAILIOJI LITERATŪRA
Iš visų daugiausia išleista dai

liosios (literatūros knygų, čia pa
žymėtini svarbesnieji veikalai:

poezija
V. Mykolaitis-Putinas, Keliai ir 

Kryžkeliai. Vieno iš brandžiausių 
mūši? poetų rinktinė poezija. Au
torius palikęs Lietuvoje.

Kazys Binkis. Lyrika. Redaguo
ta. J. Aisčio. Tai vieno iš gabiau
sių mūsų pomaironinės] kartos po-

V. KIKILISnwn teroinmi
etų. Pirmą kartą viename tome 
surinkta ir išleista visa jo lyrika.

Henrikas Nagys: Saulės Laikrod
žiai. Trečioji šio jauno ir gabaus 
poeto lyrikos knyga.

B. Rukša: Ugnies Pardavėjas.
Vincas Kazokas: Sapnų Pėdomis. 

Autoriaus pirmoji lyrikos knyga.
B- Pukelevičiūtė: Metūgės. Au

torės gana originalus debiutas.
Vytė Nemunėlis: Pietų Vėjelis. 

Eilėraščiai vaikams.

proza
šiame skyrelyje paminėsime tiek 

originaliuosius, tiek verstinius pro
zos veikalus, kurie laikytini pas 
mus pirmaeiliais.

J. Jankus,Paklydę Paukščiai. 
Dviejų dalių romanas. To paties 
autoriaus: Pirmasis Rūpestis, no
velės. Po Raganos Kirviu, pasaka.

Pulgis Andriušis — 4 šiemet 
spausdinamų knygų autorius. Da
bar gyvenąs Adelaidėje.

Autorius yra gana produktyvus ir 
vienas iš gabiausių pasakotojų.

Pulgis Andriušis, Anoj Pusėj 
Ežero. Lyrinės apysakos, antroji 
laida. Taip pat netrukus to paties 
autoriaus išeina humoristinis ro
manas Tipęlis ir linksmų kelio
nės nuotykių knyga Laivas Lin
ksmybės. Taipgi jau spausdinama 
P. Andriušio versta Cervantes Don 
Kichoto antroji laida.

J. Gliaudą: Namai Ant Smėlio ir 
Ora Pro Nobis. Abu romanai dien
raščio “Draugas” konkurse laimė
ję pirmąsias premijas.

Marius Katiliškis, Užuovėja. No

velės iš šiaurės Lietuvos kaimo 
buities. Katiliškį pažįstame iš jo 
dar Vokietijoje išleistos knygos 
Prasilenkimo Valanda. Užuovėjoje 
autorius pasirodo dar labiau su
brendęs ir dar patrauklesnis žo
džio meisteris.

J. Grušas, Pabučiavimas. Auto
rius palikęs Lietuvoje. Savu laiku 
buvo laikomas vienu gabiausių 
mūsų novelistų. šioje knygoje su
rinktos jo brandžiausios novelės.

J. Simonaitytė, Aukštųjų Šimo
nių Likimas. Autorė likusi Lietu
voje. Tai pakartotinai išspausdin 
tas jos romanas, nepriklausomoje 
Lietuvoje laimėjęs pirmąją vals
tybinę litteratūros premiją.

Ignas šeinius, Raudonasis Tva
nas. Romano formoje pavaizduotas 
pirmasis bolševikų užplūdimas 
Lietuvoje. Versta iš švedų kalbos, 
ši knyga Švedijoje ir kituose Skan
dinavijos kraštuose buvo labiausiai 
skaitomas veikalas. Taip pat iš
leista to paties autoriaus Kupre
lio antroji laida.

A. Škėma, šventoji Inga. Auto
rių pažįstame iš knygos “Nuodė
guliai ir Kibirkštys”.

V.S. Reymont, Kaimiečiai, ketu
rių dalių romanas, už kurį auto
rius yra gavęs Nobelio prmeiją. 
Taip pat laikytinas vienu iš ge
riausių lietuviškų vertimų, kurį 
atliko F. Neveravičius. Pakarto
ta laida.

A. Gailit, Tomas Nipernadis. 
Estų klasiko novelių romanas.

L. Pirandello, Pirmoji Naktis. 
Novelės. Autorius italas, gavęs No
belio literatūrinę premiją.

G. Maupassant, Moters širdis. 
Novelė. Autorius pasaulinėje lite
ratūroje žinomas kaip novelės 
meisteris. Nesenai Terra buvo iš
leidusi jo novelių rinkinį Karoliai.

Baigiant dar tektų priminti, kad 
čia suminėta tik labai maža dalis 
paskutiniu metu išėjusių knygų— 
stengtasi priminti tik pačius rei
kalingiausius įvairių sričių leidi
nius ir šiais metais pasirodžiu
sius lietuviškoje knygų rinkoje. 
Prie progos teks skaitytojui pris
tatyti naujausias knygas, kurios 
šiuo metu yrą spaudoje arba ren-1 
giamos spaudai.

1) įvairių lietuviškų knygų 
leidyklų generalinis atstovas Aus
tralijai L. BALTRŪNAS, 295 
Hodle St., Abbotsford N. 9, Vic.

2) Lietuviškos Enciklopedijos 
gen. atstovas: A. KRAUSAS, 24 
Grandview' Ave., Maribyrong, Vic.

3) V. čižiūno “Tautinis Auklė
jimas šeimoje” platins ALB Kraš
to Vąldyba. Sąlygos bus praneštos 
vėliau. Red.

GARSĖJA LIETUVIS SKULPT.
Antanas Mončys, gimęs 1921 m. 

Kretingoje, nuo 1941 iki 1943 me
tų Lietuvoje studijavo architektū
rą, kol vokiečiai uždarė universi
tetą.

Tremtyje, Freiburge, meno Ins
titute studijavo skulptūrą. Kaip 
labai gabus, gavo Prancūzijos sti
pendiją ir studijas gilino Paryžiu
je, kur pasiliko ligšiol ir dirba 
daugiausia gaudamas užsakymų. 
Prieš kiek laiko A..Mončys Laono 
bažnyčiai sukūrė Kalvarijas. Apie 
šią jo kūrybą ir apie kitus jo kū
rinius štai ką rašo prancūzų spau
da:

1952 m. gruodžio 16 d. “Union” 
rašo: “Jis išpildo akmenyje įvai
rias figūras Kryžiaus Kelių, kurie 
daro nepaprastai didelį įspūdį ir 
kuris diddle jėga traukia į save 
dėmesį... Kristaus galva, įvairio
se padėtyse Kryžiaus Kelių kūri
nyje, išreikšta paprastomis, bet gi
liai jaudinančiomis priemonėmis.

Mončys taipf pat sukūrė Marijos 
ir šv. Juozapo skulptūras, kurios 
yra pastatytos iš abiejų navos pu
sių. Linijos yra nepaprastai origi
nalios, bet tai nė kiek nėra baž
nyčios išniekinimas, kaip tai yra 
buvę kai kuriose moderniose Bel
gijos ar kitų kraštų bažnyčiose. 
Ne — tai visai atvirkščiai. Ir mū
sų geras Laono miestas tikrai gali 
didžiuotis, gal pirmas padaręs tai, 
ko kiti nedrįsta”.

“La Pedeche” rašo: “Mes ma
tėme šį veikalą visumoje, kartu 
su daugeliu žiūrovų, ir kartu gėrė
jomės. Mončys sumažino šiužėtą 
iki minimumo ir paliko tik Ęris- 
taus veidą ir kryžų, ir tik kai kur

LIETUVIAI PASAULI
NĖJE ENCIKLOPEDI

JOJE
Vienoje leidžiamas pasaulinės li

teratūros leksikonas (“Die Welt- 
literatur”), apima visų tautų žy
mesniuosius rašytojus. Leksikono 
redakcija yra pakvietusi Dr. M. 
Maceiną užpildyti skiltis Lietuvą 
liečiančia medžiaga. Dr. M. Ma
ceina buvo pakviestas pirmiesiems 
leksikono sąsiuviniams išėjus ir 
jis darbą pradėjo nuo raidės K., 
todėl leksikone lietuviškasis sky
rius ir prasideda “Krėve”. Leksi- 
konan įtrauktinų rašytojų sąrašas, 
kaip pareiškė prof. Maceina, atro
do taip:Aistis, Baltrušaitis, Bara
nauskas, Brazdžionis, Duonelaitis, 
Gustaitis, Jakštas (kaip kritikas), 

palydėjo jį su Švč. Marija ar sim
boliniais daiktais.

Neįmanoma išreikšti įspūdžio, 
suprasti, kas įgalino gimti šiuos 
įvairius paveikslus, tokius papras
tus, tokius tyrus ir tokius nuo
širdžius.

Kristaus veidas, nepaprastai nu
liūdęs, skausmo pilnas, vėliau ver
kiantis ir pilnas jėgos, nukankin
tas, pagaliau romus ir triumfuo
jantis, išreiškia visų Kryžiaus Ke
lių jausmus ir per gyvenimus. Vi
sa tai atlikta nepaprastai nuosta
biai, beveik pritrenkiančiai. Kry
žius kartais atitolintas į antrąjį 
planą, kartais pastatytas su lat
rais ir Dievo Sūnumi, kartais gi 
vienas, sunkus ir masyvus, užpil
do šiuos vaizdus ir duoda dar gi4 
lesnį įspūdį.

“Tai yra neginčijamas Šedevras. 
Mončys tikra to žodžio prasme lie
pė prakalbėti šiai negyvai med
žiagai — akmeniui.

“šv. Marijos ir šv. Juozapo sta
tulos paprastomis, tyromis savo 
linijomis primena kūrinius, kuriuos 
mes pratę vadinti “primityviais", 
čia taip pat randame šiaurės kraš
to bruožų, krašto, iš kurio kilęs 
autorius. IŠ jų sklinda ramumo 
įspūdis, nepaprastas švelnumas ir 
kartu drąsa .bei pasiryžimas, ir tai 
jaudina visus. Mončys mums paro
do (zakristijos rėmuose) dar visą 
eilę statulų, projektų molyje ar 
akvarelių. Ir čia viskas spinduliuo
ja giliu menininko temperamentu, 
kuris be jokių pastangų viską pa
daro “tikra”, nes jis yra nuoširdus 
visoje savo kūryboje”

Kirša, Krėvė, Lazdynų Pelėda, 
Maironis, Neris, Putinas, Savic
kis, Sruoga, Šalkauskis (kaip kul
tūros filozofas) Šatrijos Ragana, 
šeinius, Vaičiulaitis, Vaižgantas, 
Vienuolis, Vydūnas, šiuo metu jau 
spausdinamas sąsiuvinis su Sruo
ga. Leksikonas turės 3 tomus; kie
kvienas tomas po 600 pusi.

— Freiburge leidžiamame “Der 
grosse Herder” lituanistikos, teo
logijos filosofijos ir literatūros is
torijos skiltis užpildo Dr. Z. Ivins
kis, padedamas Dr. M. Maceinos.

EISMO NELAIMĖS N.S.W.
Ligi gruodžio 14 d. šiais metais 

NSW keliuose eismo nelaimėse žu
vo 657 asmenys. Pereitais metais 
ligi tos pačios dienos žuvo 655.

DR. STEPONAS KOLUPAILA.

LIŠKIAVOS PILIS
Žiemiau Druskininkų Nemunas 

teka į šiaurės — rytus. Jo slėnis 
čia prasiplečia, smėlinguose kran
tuose stovi Neravų ir Vyčiūnų kai
mai iš dešiniojo ir Gailiūnų kai
mas iš kairiojo šono. Aukštesnis 
čia — kairysis krantas. Vienoje 
vietoje tame krante veržiasi vers
mės. Senas tos vietos vardas — 
Bebrų urvai — rodo, kad seniau 
ir čia nesvetimi buvo bebrai. Ne
muno vagoje čia guli didqli akme
nys, pavojingi laivams dėl sriau
nios srovės. Nedidelės šio ruožo 
rėvos turi vardus: Jankelio Ragas 
ties Baltašiške, Liškiavos Sala ties 
Liškiava, Bajorė paliai Ulčių kai
mą ir Meška ties Maksimų kai
mu.

Nepaprastai graži ir svarbi vie
tovė Liškiava, senoji pilis, vienuo
lynas ir miestelis kairiajame Ne
muno krante. Nemuno vaga lie
čia aukštą ir statų krantą, dailiu 
posūkiu nusikreipdama į rytus. 
Liškiavos vardas kildinamas iš 
Liškos žibinto, kuriam karalius Jo
gaila pavedė ją vajdyti. Senesnis 
jos vardas buvo Naujapilė, vokie
čių vadinama Neuenpille. Wiegan- 
do kronikoje sakoma, kad 1381 
metais kryžiuočiai pirmą kartą at
sigabenę patrankas ir apgulę Nau- 
japilės tvirtovę. Lietuviai esą iš
sigandę nematytų pabūklų ir pa
sidavę kryžiuočiams, kurie sude
gino pilį ir išvedė 3000 nelaisvių.

Mūsų istorikas kun. Totoraitis 
stengėsi įrodyti, kad Liškiava bu
vusi karaliaus Mindaugo sostinė, 
tačiau kiti, kaip dr. A. Šapoka, 
laiko tai sunkiai įtikėtina.

Liškiavos pilis pastatyta dar 14 
šimtmetyje ginti nuo priešų Ne
muno krantus. Vieta jai parinkta 
labai tinkama: aukšto šlaito, iš 

visų pusių sunkiai prieinama vir
šūnė. Pilis buvo mūrinė, su ketu
riais apskritais bokštais, kaip Tra
kuose. Gretimame kalnelyje 15 i 
šimtmetyje buvo pastatyta bažny
čia. Liškiavos miestelis pasistatė Į 
už kokio kilometro, taip pat auk- 
štai. Jis pasižymi vien renesanso 
stiliaus bažnyčia, kurios kupolas Į 
primena Pažaislį, čia buvo domi- 
ninkonų vienuolynas, vėliau kuni-1 
gų trėmimo vieta.

Liškiava dažnai minima V. Krė- I 
vės-Mickevičiaus raštuose, kaip. 
garsiausia Dainavos šalies — nuo 
aukštos Punios ligi Liškiavos —| 
pilis y “Stebėtina toji Liškiavos ša
lis, stebėtina pilis, ir stebėtini I 
žmonės ten gyveno.” Tai buvo le- 
gendariniai kunigaikščiai Raive- 
dys, Kunotas, Šarūnas, Meškis... 
“Dainavos šalies senų žmonių pa
davimuose” atvaizduotas ir pilies 
likimas: “Liepsnojo pilis visą die
nelę, o jauni berneliai už Nemuno 
stovėjo, baltas rankas laužė, savo 
piktą likimą keikė”...

Ko nepadarė Lietuvos priešai, i 
pribaigė vietos žmonės. Iš garsio
sios, pagal padavimus milžinų sta-1 
tybos,pilies dideli akmenys buvo 
laužomi namų pamatams. Sako
ma, kad ir vienuolynas pastatytas 
iš pilies akmenų.

Dabar pilies vietoje pasiliko vie
no tik kampinio bokšto likučiai. 
Piliakalnis yra apleistas ir pieme
nys bandą ant jo gano, o išlikę 
griuvėsiai vis labiau ardomi. Pe
čiui bei namo pamatams reika-1 
lingą akmenį apylinkės gyvento
jai išsilupa iš likusios pilies šie-1 
nos. Piemenys mėgsta akmenis 
nuo kalno vandenin ritenti... ' 

įdomu aplankyti ir pamatyti, 
bent tas, kas paliko. Kartu su Gar-1 
dino pilimi Liškiava sudaro iš- * 
imtį visame aukštutiniame, ir vi-

dūriniame Nemune. Kitų mūrinių 
pilių likučių prie Nemuno nėra.

Vaizdas iš Liškiavos pilies —: 
gražus, kaip retai. Aplinkui plik‘
smėlio krantai, apačioje raitosi 
Nemuno juosta, į kairę iš medžių 
išsiskiria vienuolyno kupolas, į 
dešinę — toli siekiąs Nemuno ruo
žas, horizonte matyti aštrus 
Druskininkų bažnyčios bokštas. 
Nž Nemuno, visai čia pat, Vilniaus 
kraštas. Toli, kiek akys siekia, Ii-1 
gi 10 km. matyti kaimai, įdirbti 
smėlio laukai ir, pievos. Daug erd- 
vėss, spalvų, dailių kontūrų... La
bai mėgau lankyti Liškiavą su 
įvairiomis ekskursijomis.

Buvusio vienuolyno rūmuose įsi
kūrę dabar, be klebonijos, visos 
vietos įstaigos — valsčius, pasie
nio rajonas. Seno mūro sienos — 
storesnės kaip per metrą, kam
barių ir koridorių grindys išklo
tos plytomis, akmeniniai skliau
tai, maži langai, archaiškos kros
nys. Tai tikras vidurinių amžių 
statybos paminklas. Bet vasarą vi- Į 
duje maloniai vėsu. Įdomūs garsų • 
aidai koridoriuose, puikiai rezo
nuoja akmeniniai skliautai ir grin
dys. O į rūsį iš kiemo gali įva
žiuoti pora arklių pakinkytas ve
žimas. Labai dailus buvusio vie
nuolyno kiemas kiek primena ma
tytus Ispanijos vienuolynus...

PUNIOS ŠILAS
Nepaprastai įdomi vieta — Pu

nios šilas. Tai didelis apskritas 
2690 ha plotas, iš visų šonų Ne
muno apjuostas. Tik iš pietų pu
sės, nuo Panemuninkėlių, į jį ga
lima patekti sausu keliu per pu
santro kilometro platumo sąsmau
ką.

Aukštų kallvų grandinė įsibrau
na į apskritimą iš pietų ir švel
niai nusileidžia žemyn, lyg išsi
skleidžia. šile auga labai gražus 
miškas: senos pušys ir eglės, sto
ri ąžuolai ir liepos. Tarp kitko, 
čia auga aukščiausias Lietuvos

medis — 40 metrų aukštumo eg
lė. Šile nesunku sutikti stirną, kar
tais elnią ar šerną. Gausybė rie
šutų, uogų ir grybų.

Galima spėti, kad Nemuno vin
gio apsuptame šile buvo senovė
je “žvėrynas” — didikų medžiok
lės vieta. Visame “pušiasalyje” 
nėra didesnių kaimų. Tėra eigulių 
sodybos ir vienas-kitas vienkie
mis.

Punios šilas — vienas iš nedau
gelio užsilikęs nuo senų laikų, 
mažai kultūros paliestas Lietuvos 
kampelis. Per pirmąjį pasaulinį 
karą, kada vokiečiai iškirto daug 
Lietuvos miškų, Punios šilas liko, 
lyg per stebuklą, beveik nepalies
tas. Daug kartų buvo keliamas 
reikalas padaryti Punios šilą Tau
tos parku: nekirsti medžių, už
drausti medžioklę, saugoti gyvū
niją ir augmeniją. Miškų departa
mentas palaipsniui iškėdė iš šilo 
ūkininkus ir nevykdė ištisinių kir
timų.

Z. Glogeris, plaukęs Nemunu 
1872 metais, buvo sustojęs pernak
voti Stražiškiuose, viename Punios 
šilo vienkiemyje ties Nemaniū- 
nais. Jis buvo nepaprastai sužavė
tas dar nematytu lietuviškos tro
bos sudėtingu įrengimu. Jis do

mėjosi patriarchališkais papročiais 
ir į savo aprašymą įdėjo daug 
čia pagamintų piešinių.

Punios šilą saugo pati gamta, 
būtent Nemuno vingis. Apylinkėse 
maža miškų beliko. Prisimenu to
kią budingą smulkmeną: 1927 me
tų žiema Nemunas ties Punios ši
lu ilgai nenorėjo užšalti. Nema
niūnų bažnytkaimio gyventojai 
negalėjo sulaukti kelio į mišką, 
anapus Nemuno, ir dirbtinai su
darė ledo “tiltą”. Jie atskėlė su
sidariusias ties krantais ledo juos
tas ir užtvėrė jomis laisvą upės 
vidurį. Lytys sušalo ir per jas 
buvo galima vežtis malkas.

Visas Punios šilas labai įspūdin
gas. Pats dailiausias — Nemuno 

krantas su senų ąžuolų alėja, iš] 
kurios matyti priešais, per Nemu
ną. Punios pilies kalnas. Keliau
damas Nemunu, mėgdavau eiti 
pėsčias ta puikia panemunės alėja. 
Baidarių kelionėse ąžuolų alėja 
buvo tradicinė sustojimo ir nak
vynės vieta.

1950 metais man teko lydėti į 
Punios šilą žinomą rusų rašyto
ją — emigrantą Sergijų Minclovą 
(1870-1933), autorių kelių roma
nų iš Lietuvos senovės. Jis tada 
rinko įspūdžius savo romanui. 
“Daina apie Sakalą”, kuris buvo 
premijuotas Vytauto; Didžiojo me
tais valstybine literatūrine premi
ja. Savo knygoje “Lietuvos bruo
žai” Minclovas rašė apie Punios 
šilą: •

“Mus apsiautė neįžengiamoji 
giria, per tūkstantį metų senumo. 
Kas, besimaudydamas saulėtą die
ną, mėgino atmerkti akis, tas žino 
tas balzganai žalsvas sutemas, kai 
kur saulės spindulių perskrostas, 
ir tą vėsumą, kurią mes čia paju
tome. Aplinkui kilo milžinai ąžuo
lai, kurių trys žmonės neaprėp
tų. Stovėdami po jais, atrodėm 
menkučiai nykštukai.

Begaline alėja išilgai paties 
kranto ėjo kelias. Pasakiškas re
ginys, kuriam lygaus nėra visoje 
Europoje, skleidė atitinkamą nuo
taiką. Jeigu dabar iš miško gilu
mos pasirodytų jojąs baltu žirgu 
Vytautas Didysis su savo kariais, 
nelabai būčiau nustebęs”....

O kitame Nemuno krante, V. 
Krėvės-Mickevičiaus žodžiais:

“Ant aukšto kalno, tarp žalių 
girių, pas Nemunėlį, kaip milžinas i 
galingas rankas, į dangų kelia 
tvirtus kuorus sena Punios pilis. 
Dievų laiminta, milžinų statyta 
Punios pilis”...

Pilies, teisybė, dabar nematyti, 
tik ties giliu Punelės skardžiu
mi yra aukštas pilies kalnas su 
smailia viršūne ir mediniu kry
žium. Toliau matyti balta bažny

čia su raudonu] stogu.
1948 metų gegužės mėn. Birš

tono valsčiaus žmonės jau prieš 
kelias dienas pajuto, kad greitu 
laiku turi įvykti trėmimas, ir iš
sislapstė po miškus. Visur buvo 
mobilizuotos mašinos, po miške
lius nardė stiprūs rusų kareivių 
dalinia. Didesni miškai buvo valo
mi, o Punios šile buvo girdėti keli 
stiprūs susišaudymai. Pabudę ge
gužės 22 d. anksti rytą miegoję 
miškelyje pajuto, kad kaime kaž
kas negero. Girdėti buvo šunų lo
jimas, mašinų ūžimas ir nemalo
nūs šauksmai. Suprato, kad tai 
šūkauja rusai. Atsargiai iššliaužę 
į pagirį ir apžvalgę, pamatė rusų 
kareivius apsupusius ir varinėjan
čius žmones. Plentu į Balbieriškio 
kalną sunkiai lipo ilga sunkveži
mių vora. Ant Deksnės kilo juo
di dūmai. Medinų, Pabalių kaimų, 
Premežio giraitės ir kitom kryp
tim buvo girdėti retkarčiais stip
rūs šaudymai.

Pagaliau pavyko sužinoti tru
putį apie šaudymus. Medinų kai
mo 15 metų jaunuolis Petraška 
bandė pabėgti, bet rusai peršovė 
jam abi kojas. Pribėgęs rusas 
paklausė: Ko bėgai? Narsus ber
niukas atsakė: “Bėgau, kad ma
ne nušautumėte ir likčiau čia, 
Lietuvoje.”

“Iš Rumbonių bažnytkaimio, 
Alytaus valsčiaus, buvo ištremta 
seniau areštuoto vargonininko 
žmona. Vargšę moterį prieš didelį 
smėlėtą kalną varė pėsčią ligi plen
to apie 3 km. ir nedavė nieko pa
siimti, tik mažus vaikelius, iš ku
rių du ji turėjo neštis ant rankų, 
o kiti buvo taip pat maži. Rusai 
Rusai mušė šautuvų buožėm ir bo
tagais moterį, ragindami ją grei
čiau eiti.

“Suimtieji žmonės buvo suga
benti prie plento, kur stipriai ly. 
jant buvo laikomi apsupti lauke, 
čia buvo sudaromos bylos ir žmo
nės buvo verčiami pasirašyti, kad 
išvyksta į Sibirą savo noru.

fe

4



1954 m. gruodžio 19 d. MŪSŲ PASTOGE

Ar sušvis tau Kalėdų žvaigžde-

Kalėdos Lietuvoje SVARBU 
KATALIKAMS TYLI SUKAKTIS

lė rami,
Kai aplinkui laukai svetimi,
Kai audringieji vėjai smėlį ty

ruose pūs
Ir čia eglių ir sniego nebus?..

*
Galvoju apie Kalėdas Lietuvo-1 

je ir prisimena šaltos žiemos: 
šerkšno rūbais papuošti sodų me
džiai, pakelių beržai ir tolimas 
miškas balti, balti kaip vyšnių ar

balsu sukalbėdavo poterius ir lau
ždamas plotkelę pirma su motina, 
o paskui su kitais šeimos nariais, 
sakydavo: “Taikoje ir ramybėje 
laužiamo šią plotkelę. Duok Die
ve sveikiems sulaukti kitų šventų 
Kalėdų". Lauždami plotkelę kiek
vienas iš širdies atleisdavo tam, 
su kuo metų bėgyje buvo susipy
kęs. Kai kur vakarienei būdavo 
paruošiama 
valgių, bet 
prisilaikyta.

dvylika pasninkiškų 
ne visur to papročio

ateitį. Taip jaunimas pražaisdavo 
kartais iki vidurnakčio.

Būdavo pasakojama, kad Ka
lėdų naktį lygiai dvyliktą valan
dą suliniuose vanduo pavirsta j 
vyną, o tvartuose gyvuliai kalba
si žmogaus balsu. Tačiau vidur
naktį gerti šulinio vandens ir 
klausytis gyvulių kalbos niekas 
neidavo. Buvo sakoma, kad išgir
dęs gyvulius besikalbant apkursi 
arba tave ištiks nelaimė.

Rytą, dar anksti prieš aušrą,

Visos katalkams skiriamos bib
lijos, be išimčių, turi būti atspaus
dintos su katalikų vyskupo leidi-

obelų žydėjime; namų stogai už
sidėję sunkias sniego kepures, ir 

ledo varvekliai, kaip apverstos žva
kės kabo nuo stogų ir saulės at
švaitais dega, liepsnoja.

Kažkokio keisto nerimo, nepap
rasto laukimo pilnos būdavo pas
kutinės advento dienos. Kartais, 
galvodavai, kad ir žemė, laukda
ma Didžiosios šventės, užsidėjo 
ta blizgančio baltumo rūbą.

Kūčių dieną visa šeima plušė
davo aplink namus, valydavo ir 
puošdavo, sutvarkydavo kiemą, • 
pasiruošdavo galvijams pašaro,1 
kad pirmąją Kalėdų dieną nieko! 
nereikėtų dirbti. Temstant rūpės-1 
tingai išsiprausę, susišukavę, ap- ■ 
sivilkę baltais drobės marškiniais 
visi šeimos nariai susirinkdavo į 
pirkią. Ant stalo paklodavo kve
piančio šieno priminimui, kad ir 
Kristus gimė ant šieno.
Sužibus pirmajai vakaro žvaigž
dei, sėsdavo prie balta staltiese 
uždengto stalo valgyti Kūčių va- j 
karienės. Kūčių vakarienė buvo'

Pavalgius vakarienę burdavo ir 
spėdavo ateitį. Nežiūrėdami trauk
davo iš po staltiese pakloto šieno 
stiebelius. Kas ištraukdavo ilgiau
sią, tas ilgiausiai gyvensiąs; kie
no stiebelis trumpiausias, tas pir
masis šeimoj mirs. Paskui šieną 
nuo stalo nuimdavo ir nunešę pa
dalindavo po saują gyvuliams, kad 
ir jie tokiu būdu dalyvautų Kū- 
Čiose.

važiuodavome į ankstyvąsias Ber
nelių mišias. Danguje spindėdavo 
Kalėdų nakties žvaigždės. Lygiu 
sniego keliu lengvai skrisdavo ro
gės, skambėdavo varpeliai visais 
keliais, o pakelių snieguoti med
žiai, lyg pasakos šventyklų kolo
nos, stovėdavo tylūs ir rimti, tar
si saugodami svarbias žemės pas
laptis. J varpelių aidus atsiliep
davo bažnyčios varpai tokiu ramiu

Samdiniai, kurie nepasitikdavo 
kitiems metams senose vietose, 
atsistoję nugara į kiemo vartus, 
mesdavo per petį klumpę — į ku
rią pusę nukris, ton pusėn reikės 
kitais metais išeiti tarnauti. Jau
nesnieji nešdavo į triobą glėbius 
malkų ir paskui skaičiuodavo 
Jei išeidavo poromis — ateinan
čiais metais ištekėsi arba apsive
si. Arba tamsoje išeidavo į lauką 
ir kiek rankomis siekia apimdavo 
statinių tvorą. Jei apėmei porinį 
statinių skaičių, ištekėsi; jei liko 
vienas neporinis, paliksi senber
niu ar senmerge.

Dar burdavo anglimis. Sudėda
vo ant stalo eilėje tiek medžio an
glies gabalų, kiek būdavo būrė- Į 
jų. kurie sustodavo eile prie sta-! 
lo. Kam nors pasakius: “Imk” — 
visi griebdavo savo anglies gaba
lus. Kas pirmas paims, tas pir
mas ir ištekės. Kam ang/lią bei
mant iškris iš rankų, tam tais me
tais atsitiks nelaimė. Paskui leis
davo anglį į vandenį ir iš jos plau-

ir giliu skambėjimu, kad jausda- 
vaisi tikrai esąs taikos ir ramybės 
šalyje.

Bažnyčioje spindėdavo šviesų 
vainikais apipinta prakartėJė. Iš
kilmingai gausdavo vargonai. 
Skambėdavo nuostabius jausmus 
sukelianti giesmė:

Tyliąją naktį balsas sugaudė:
Piemenys kelkit, Dievas užgimė, 
Greitai renkitės ir bėkit, 
I Betliejų paskubėkit
Sveikint Viešpaties.
Vargonai, giesmės, kunigo mal

dos ir giedri nuotaika susiliedavo 
į vieną džiaugsmo srovę ir būda
vo taip gera, kad, rodos, atsivėru
si širdis palytėdavo mistinį neže
miškos laimės krantą...

Bažnyčios langų vitražuose pa; 
mažu imdavo žaisti pirmieji auš
ros spinduliai. Lauke brėkšdavo 
Šviesus Kalėdų rytas. Išeidavai iš 
maldos namų ir, lyg didžiausia 
džiaugsmo žinia nešinas, spaus- 
davai kiekvieno sutikto prieteliaus 
ranką ir sakydavai: “Sveikas su
laukęs šventų KaJėdų!”

mu, taigi, katalikai skaito tik to
kias šv. Rašto knygas, kurios turi 
kat.. Bažnyčios “Iprimatur” ir nors 
trumpus sunkesnių vietų paaiški
nimus. Visi kiti panašūs spausdi- 
niai bei įvarus biblijos tyrinėtojų 
leidiniai be Bažnyčios autoritetin
gų asmenų aprobatos, katalikams 
skaityti griežtai draudžiami.

Daugiau kaip šeši popiežiai pa
sisakė prieš biblistų sauvališką 
šv. Rašto aiškinimą ir savo bibli
ją platinimą. (Žiūr.: The Catholic 
Encyclopedia, volume two, page 
545). Pav. popiežius Pijus IX sa
vo enciklikoje: “Qui Piuribus“ sa
ko: ... anie biblistai be pertrau
kos mėgsta žmonėms įpiršti savo 
biblijas, net neišsimokslinusiems,' 
kurios būna išverstos be kat. Baž
nyčios leidimo ir dažnai turi klai
dingus tekstų aiškinimus.” Ir ki
toje vietoje: ......... “Yra pavo
jus, kad taip klaidingai beaiški
nant, Kristaus Evangelija virsta 
žmonių evangelija ar, kas dar blo
giau, paties velnio evangelija.” 
(Žiūr.: tenpat).

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
KUNIGŲ SEKRETORIJATAS.

LATVIU MENO FESTI
VALIS ADELAIDĖJE.
Kaip ir kiekvienais metais, taip 

ir šiemet Australijos latviai ruo
šia didelę meno šventę, šiemet ji 
įvyksta Adelaidėje gruodžio 26- 
31 d.d. Programoje: paskaitos, vai- ■ 
dinimai, tautiniai šokiai, dainos 
ir muzikos koncertai ir kt.

B ANKSTO WN0 SAVAITGALIO MOKYKLA 
UŽBAIGĖ MOKSLO METUS

Didžiausia lietuvių kolonija Aus
tralijoje yra Sydnėjuje, gi apie 
ketvirtadalis Sydnėjaus lietuvių 
gyvena Bankstowne ir jo apylin
kėse.

Gruodžio 12 d. Bankstowne, prie 
katalikų parapijinės mokyklos, 
apie 11 vai., pradėjo buriuotis lie
tuviški veidai. Suaugusieji su na- 
šuliais iš krautuvių, o vaikai iš
eiginiais drabužėliais ir mažais 
ryšulėliais rankose. Jie visi rinko
si čia į Bankstowno savaitgalio 
mokyklos mokslo metų iškilmingas 
už baigt u ves. Iškilmės pradėtos 
bažnyčioje pamaldomis. Jose da
lyvavo gausus būrys mokinių, mo- 

I kytojai, mokinių tėvai ir mokyk- 
' los bičiuliai. Pamaldas atlaikė 
! kun. P. Butkus ir pasakė mažie

siems pritaikintą pamokslą, pa
brėždamas mokslo reikšmę žmo
gui ir būsimai Lietuvai.

Po pamaldų visi susirinko į iš
kilmėms skirtą salę. Mokiniai įžy
giavo tvarkingoje eilėje su mokyk
los vedėju p. V. Bakaičiu. Tėvai 
ir svečiai juos sutiko plojimu. Mo
kinių veiduose džiaugsmo ir gal 
pasididžiavimo šypsenos, nes jie 

i pasijuto esą dėmesio centre, 
į Mokyklos vedėjas padarė išsamų 
I praėjusių mokslo metų eigos pra

nešimą, iš kurio matyti, jog per 
l tą laiką buvo dirbta mokykloje 

36 šeštadieniai ir turėta viso 88 
pamokos. Mokyklą lankė 36 moki
niai ir dėstė šie mokytojai: p.p. V. 
Bakaitis, Radauskienė, kun. But
kus, Genys, Pikturna ir Pranulis.

prasminga šeimos šventė. Tėvas kimo ir šešėlių bandydavo įspėti J.A. Jūragis

VLIK’as Laisvinimo Kovos Institucija
(Atkelta iš 2 puslapio) 

kai dabartinėse apystovose VLIK- 
as yra vienintelė politinė instituci- I 
ja, kuri gali tautos vardu organi- j 
zuotai vesti laisvinivo kovą.

Praeityje tai buvo daroma. Taip j 
laisvinimo kovą ir valstybės orga
nizavimo darbą vykdė Lietuvos 
Valstybės Taryba 1918 metais ru
denį pastačiusi Laikinąją Vyriau
sybę ir 1919 metų pavasaryje iš
rinkusi pirmą Valstybės Preziden
tą. Panašios kompetencijos tvarka 
veikė Laikinoji Vyriausybė 1941 
metais, visos tautos sukilimo ir į 
pritarimo palaikoma ir remiama. ,

Vienu ar kitu atvejais tautos’ 
valios atstovavimas ir jos suvere
numo vykdymas buvo atliekamas 
politinių partijų ir visuomeninių j 
organizacijų atstovų sutelkimo dė
sniais sukurtų institucijų, o ne pa
vienių asmenų.

VLIK’ui politinį (laisvinimo ko-' 
vos darbą sėkmingai padeda vesti 
Lietuvos diplomatinė tarnyba. Ji' 
atlieka jai įstatymais priklauso- j 
mas valstybės tarnybos pareigas 
ir energingai veda kovą dėl tautos! 
ir valstybės teisių išlaikymo, ats- I 
tovavimo ii* apgynimo santykiuose 
su kitomis valstybėmis. Ji atsto
vauja Lietuvai ir palaiko bendra
vimą tarptautinės teisės dėsniais 
nustatytą su tomis valstybėmis, 
kur veikia ir yra pripažįstami Lie
tuvos valstybės atstovai ir konsu
lai. Diplomatinė tarnyba praktiš
kai vykdo vyriausybės atstovavi
mo uždavinius ir atlieka su tuomi 
susijusius veiksmus.

VLIK’o politinis ‘laisvinimo ko
vos vedimas ir tautos interesų bei 
teisių gynimas įgauna tarptautinės 
reikšmės ir pripažinimo; bet jam, 
nėra formaliai būtinas teisinis pri
pažinimas; jis gali veikti tokio pri
pažinimo ir neturėdamas, lygiai 
kaip valstybės politinė egzisten- > 
cija yra nepriklausoma nuo kitų 
valstybių pripažinimo (Green Hay- j 
wood Hackworth. Digest of Inter- ‘ 
national Law, Washington, 1940 
Vol. I, p. 98: “The political exis
tence of the State is independent 
of recognition by other States.”) 
Savaimi, laikui bėgant, tokius sie
kimus vykdančios politinės institu
cijos, būdamos rimtos ir pastovios, 
ilgainiui įgauna atitinkamą atski
rų pasaulio valstybių pripažinimą. 
Pavyzdžio dėlei galime priminti 
pirmojo pasaulinio karo metu Paris 
(Prancūzija) veikusius Lenkų

Tautinį Komitetą ir čekoslovakų 
Tautinį Komitetą, kurie vedė lais
vės kovas ir apjungė toms kovoms 
visas jų tautose buvusias svarbes- 
nias politines partijas ir organiza
cijas. Sąjungininkų valstybės su 
tais komitetais skaitėsi ir atatin
kamu laiku juos pripažino tų tautų 
valios reiškėjais ir atstovais.

VLIK’as savo veikime atsiremia 
į turimą Lietuvos valstybės tarp
tautinį pripažinimą d e jure 
ir gina šios valstybės reikalus kar
tu vesdamas kovą dėl sutrukdyto 
tautos suverenumo vykdymo ats
tatymo. Dabar nėra reikalinga ves
ti kovos dėl pripažinimo de jure, 
kaip tai prisiėjo daryti Lietuvos 
Valstybės Tarybai, o užtenka vien 
tinkamai atstovauti lietuvių tau
tą ir vesti jos laisvinimo kovą.

VLIK’as nėra vienas lietuvių 
tautos laisvinimo kovoje. Pirmiau
sia šią kovą veda okupuotoje Lie
tuvoje kenčianti visa lietuvių tau
ta visomis galimomis priemonė
mis ir ginklu rankoje, o laisvaja
me pasaulyje jam talkininkaujan 
organizuoti ir pavieniai lietuviai. 
Amerikos Lietuvių Taryba, vadi
namas ALTAS, Amerikos lietuvių 
ir lietuvių kilmės asmenų organi- 
zacij t sąjunga, ir Lietuvos Lais
vės .komitetas. ALTAS sėkmingai 
ir energingai veikia dėl Lietuvos 
laisvės Jungtinėse Amerikos Val- 
stpbėse, jos valdžios įstaigose, pas 
Prezidentą, Senato, Atstovų Rū
muose per jų narius, kiekvi e| a 
tam tinkama politine proga pasi- 
reikšdamas pats arba savo inicia- 
tpva keldamas atatinkamus klausi
mus ir patiekdamas minėtoms JAV 
institucijoms įvairius sumanymus. 
ALTO veikimas nepalieka be at
balsio JAV institucijose ir įstai
gose; nekartą pavyko jam praves
ti labai svarbius parėdymus arba 
gauti reikalingus pareiškimus Lie
tuvos valstybės naudai. Pastaruo
ju laiku ALTO dėka yra priimta 
JAV Atstovų Rūmų nario Charles 
Kersteno iniciatyva įnešta rezo
liucija ištirti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą aplinkybes ir sąlygas. Ši rezo
liucija, vadinama House Resolu
tion 346, numato jungtinį JAV 
Kongreso Komitetą, kuris jau yra 
sudarytas, tikslu ištirti užgrobi
mą ir prievarta atliktą įjungimą 
Baltijos valstybių į Sovietų Są
jungą. Atstovų Rūmų nario Char
les Kersteno šiuo reikalu veikla 
ir neįkainuojamai vertingos visos

PREZIDENTAS
EISENHOVERIS

Lapkričio pabaigoje įvykusį 
Amerikos Lietuvių Tarybos Kon
gresą Chicagoje sveikino JAV Pre
zidentas Eisenhoweris.

Savo sveikinime Prezidentas 
pabrėžė Amerikos Lietuvių Tary
bos nuopelnus kovoje už laisvę, 
pareikšdamas, kad puikios lietu
vių tautos savybės įgalins susi
laukti laisvės nuo sovietinės vergi
jos.

★ Iš Londono praneša, kad ga
limybė, jog 79 metų amžiaus Chur- 
chillis pasitrauks iš politinio gy
venimo ir pradės pensininko die
nas, esanti gana didelė. Faktas, 
kad jam nepavyko įgyvendinti sa
vo planų Bermudoje, gali jo pasi
traukimą paskubinti. Churchillio 
politika ir jo temperamentas pla
čiai kritikuojami Europos ir Ang
lijos spaudoje.

★ JAV karo aviacijos ministe- 
ris Harold Talbott, kalbėdamas 
New Orleans Prekybos Rūmuose, 
pareiškė, kad Amerika planuojan
ti padėti Japonijai atstatyti ori
nes pajėgas.

Mūsų vicekonsulas New Yorke 
Anicetas Simutis, Pasaulio Žinyno 
autorius, už savo mokslo darbą 
“The Economic Reconstruction of 
Lithuania After 1918” iš New Yor- 
ko universiteto gavo Master of 
Arts-magistro laipsnį.

jo pastangos Lietuvos laisvinimo 
kovoje įamžins jo vardą lietuvių 
tautos istorijoje.

Lietuvos Laisvės Komitetas, ku
rio buveinė yra New Yorke, savys- 
toviai veikdamas .prie Europos 
Laisvės Komiteto, plačiai varoma 
veikla daug nusipelno laisvinimo 
darbe ir yra vertingas VLIK’o 
bendradarbis. Suprantama, kad 
tuomi aš čia negaliu ir nesiimu 
nei išvardinti nei tuo labiau įver
tinti minėtų organizacijų darbus 
ir pastangas, atliekamus bendrai 
su VLIK’u Lietuvos valstybės nau
dai ir laisvinimo kovo; sėkmingam 
vedimui. Tik baigdamas noriu pa
žymėti, kad VLIK’o "sima- ne tik 
neužkerta, bet priešingai paleng
vina pastangas, visoms kitoms or
ganizacijoms ir pavieniems asme
nims dirbti naudingą ir mums vi
siems reikalingą tautos laisvini
mo darbą.

Bankstowno savaitgalio mokyklos mokiniai 8 rugsėjo bažnyčioje. 
Stovi mokytojai V. Bakaitis ir Ig. Pranulis. Pamaldas atlaikė kun. 
P. Butkus.

, Foto Sakalausko.

knygomis, kurių čia buvo atgaben
tas visas lagaminas.

Po oficialiosios dalies mokiniai 
pasklido po kiemą žaisti, o tėvai 
su mokytojais susirinko aptarti 
mokyklos ateities reikalus. Čia 
paaiškėjo, kad mokykla šiais me
tais ir finansiniai sustiprėjo, nes 
be įnašų, kuriuos kiekvieno moki
nio tėvai yra įsipareigoję mokėti, 
ir iš kurių du metus ši mokykla 
išsilaikė, šiemet metams baigian
tis buvo gauta piniginės paramos 
iš Lietuvių Kultūros Fondo Aust
ralijos apygardos valdybos, o taip 
pat iš Sydnėjaus ir Bankstowno 
apylinkių valdybų ir Studentų Są
jungos Sydnėjaus skyriaus. Vi
siems rėmėjams pareikšta nuošir
di padėka.

Be šiais metais dirbusių moky
tojų įsijungia naujos padagogų 
jėgos: p.p. Ramanauskienė, Donie- 
la, Ramanauskas ir Sadauskas. 
Ateinančiais metais mokykla jau 
turės tris skyrius, didesnį dėsto
mų dalykų skaičių ir gausesnį mo
kytojų kadrą.

Mokinių tėvai prašė p. V. Ba
kaitį ir toliau pasilikti mokyklos 
vedėju ir pareiškė gilią padėką vi
siems mokytojams už jų didelį ir 
neapmokamą darbą. Išrinktas nau
jas tėvų komitetas, į kurį įeina 
p.p. Mauragis, Stasionis ir Stona
itis.

Po šių tylių, bet lietuvybės iš
laikymo pamatus stiprinančių iš
kilmių, tiek tėvai, tiek vaikai bei 
svečiai ir mokytojai skirstėsi su 
džiaugsmu širdyse, matydami, kad 
sutelktas darbas duoda brandų 
derlių.

jpk.

URUGVAJUS
Sov. Rusijos pavergtų tautų atei

vių sukurtas Urugvajuje komite
tas kovai su komunizmu, į kurį 
įeina lietuviai, latviai ukrainiečiai, 
vengrai, kinai, šiaurės kaukazie
čiai, lenkai, armėnai ir kroatai, lap
kričio 15 d. didžiuliame vengrų 
rūmų salone suruošė savo tauti
nių dainų ir šokių vakarą. Jo min
tis — išplėsti glaudesnį bendra
darbiavimą. Šiame komitete lietu
viams atstovaująs žurnalistas Al-

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
Gruodžio 10 d. Vytis susitiko su 

Port Adelaide. Rungtynės baigė
si 70:39 Vyties naudai: Ypač gra
žų žaidimą vytiečiai parodė an
trame puslaikyje. Taškus pelnė: 
Gurskis 19, Umevičius 16, Kitas 
13, Pyragius 8, Jaciunckas 6, Kar
le ir Visockis po 4. Geriausi ai
kštėje buvo Gurskis ir Umevi
čius.

— Tauras — South Adelaide 
34:29. Tauras žaisdamas pilnu sąs
tatu ypač pradžioje parodė tikrai 
gerą žaidimą ir nors į pabaigą 
žaidė kiek silpniau, bet rungtynes 
laimėjo užtikrintai. Krepšius pel
nė: Merūnas 16, Alkevičius su 
šliužu po 6, Giruckas 4, Karsteds 
2. Geriausiai sužaidė Karsteds, 
Merūnas ir Alkevičius.

Edas.
A.L.B. WENTWORTH VILLE’S 

SENIŪNIJA, gruodžio 26 d. (Ka
lėdų Antrą Dieną) Wentworthvil- 
le’s St. Columba’s parapijos salė
je, rengia vaikams

KALĖDŲ EGLUTĘ 
Programoje: jaunųjų pasirodymas, 
Kalėdų Senelis dalins vaikams do
vanas. Jauniesiems primins Kalė
das Tėvynėje ir jie susilauks gai
vinančių gėrimų, ledų, pyragaičių 
ir kt.-

Tėvai savo vaikams skiriamas 
dovanas gali įteikti Seniūnijos vad. 
prieš programą.

Norintieji Eglutėje dalyvauti - 
vaikus registruoja: Mr. B. šapa
ms, 47 Ringrose Ave., Wentworth- 
vflle.

Pradžia 1 vai. p. p.
Lietuviškos pamaldos 12 vai.

Seniūnas.

PRANEŠIMAS
Gruodžio 27 d., tuoj po pamal

dų, Camperdowno parapijos salė
ję šaukiamas buv. polit. kalinių 
(kalintų bolševikų ir nacių kalė
jimuose) susirinkimas.

Tikslas: įsteigti skyrių ir pra
vesti polit kalinių registraciją 
Australijoje.

Iniciatoriai.

Pažymėtina, kad kai kurie vaikai 
atvažiuodavo po keliolika mylių, 
bet yra dar ir tokių tėvų, kurie 
gyvendami mokyklos pašonėje, į 
ją savo vaikų neleidžia.

Mokyklos mokiniams buvo įtei
kta dovanų po knygelę, o kai ku
riems Lietuvą primenančių vaiz
delių. Dovanas nupirko iš savo 
lėšų Tėvų komitetas, paskyrė or
ganizacijos ar atskiri asmenys.

Vėliau vyko mokinių pasirody
mas: deklamavo eilėraščius ir skai
tė ištraukas iš mūsų rašytojų kū
rybos. Daugelis kartojo žodžius 
apie Lietuvą, jos gamtos grožį, 
garbingą praeitį. Jie kalbėjo apie 
savo tėvynę Lietuvą, kurios nei 
vienas nėra savo akimis matęs.

Didžiojoje salėje buvo surengta 
mokinių darbų parodėlė, čia ma
tėsi mokinių piešti Lietuvos žemė
lapiai, tautiniai ženklai, net gi 
peizažų iš Lietuvos kaimo, šalia 
kūrybos buvo padėtas ir kiekvie
no mokinio lietuvių kalbos rašo
masis darbas su mokytojo ištaisy
tomis klaidomis ir pastabomis. Vi
sa tai teikė tikrai gražų įspūdi.

Po parodos mokinių tėvai tu
rėjo puikią progą apdovanoti savo 
vaikus vertingomis lietuviškomis

binas Gumba ragis pasirūpino, kad 
lietuvių menas būtų tinkamai re
prezentuojamas šalia kitų ateivių 
tautų. Lietuvių vyčiai, turėdami 
gerą šokėjų grupę, užpildė progra
mą, kuri buvo viena iš geriausių 
vakare. Griausmingu publikos pri
tarimu lietuviai buvo priversti pa
kartoti toutinius šokius. Perpildy
tame apie 1.500 dalyvių salone ne
buvo vietos nė pajudėti. Tokio pa
sisekimo Urugvajaus ateivių koloni
jose dar nėra buvę, todėl tikimasi, 
kad komitetas suruoš daugiau pa
našių parengimų.

ROCKETS ADVANCE BY 
REDS

FRANKFURT (Kemsley). — 
U.S. intelligence reports from in
side Russia say the Soviet has de
veloped experimental rocket air
craft able to reach speeds of 1500 
miles an hour and to fly at alti
tudes of 110,000 ft.

The Soviet experimental rocket 
fighter planes are said t< weigh 
around 12.000 lbs., and tc nave a 
27-foot wing span.

Pilots fly the rocket fighters 
whije lying prone because of the 
gravity at high speeds.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

. v ,
| THE IMPERIAL |

Lurline Street, KATOOMBA, Blue Mountains.
| PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS |

— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE
S Savininkas ED. VALEVIČIUS.

Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu- » 
:$ tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- •:< 
>:• dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin- 

kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu :X 
- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų •<: 
prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- $: 
•?': žiausioje Australijos vietovėje.
% I
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Europa - Pasaulio 
Politikos Arena

SVARBUS MŪSŲ LAISVINIMO 
VEIKLOS BARAS

Lietuviams išsisklaidžius po 
platųjį pasaulį, dviejuose žemynuo
se, ėmė ryškėti svarbesni ir pajė
gesni veiklos centrai: Europoje — 
VLIKas ir Amerikoje — ALT bei 
FREE EUROPE rėmuose veikian
tis LLK. ši natūraliu būdu susida
riusi padėtis yra visai sveika ir 
tiksli. Iš to fakto, kad daugumas 
mūsų tautiečių apsigyveno JAV-se, Į 
kad ten buriasi mūsų svarbiausios 
jėgos, telkiasi visi medžiaginiai 
ištekliai bei dvasiniai laisvės ko
vai reikalingi lobynai, gali būti 
daromos išvados, jog mūsų laisvi
nimo veiklai Amerika sudarys ne 
tik svarbiausių, bet ir visiškai pa
kankamų platformų.

Tačiau iki šiol įgytoji patirtis 
rodo, jog būtų neišmintinga ir 
klaidinga toliau galvoti, kad jeigu 
Amerikoje turime visas laisvės ko
vai reikalingas sųlygas, pačios jos 
vyriausybės pritarimų ir viešosios 
opinijos palankumų, tad to jau pa
kanka. Tiesa, Amerika šiandien 
yra politinis pasaulio centras, bet 
Europa yra tos politikos arena. 
Kai Amerikoje telkiasi visokie lai
svinimo kovai ištekliai, jų efekty
viausias panaudojimas teįmanomas 
Europoje. Kai Amerikoje lietuviš
koji veikla nueis pirmoje eilėje 
lietuvybės išlaikymo ir diplomati- 
niu-informaciniu keliu, Europoje 
teks rungtis dėl palankios politinės 
konsteliacijos, kuri įgalintų vals
tybinės nepriklausomybės atstaty
mų. Kadangi Lietuva yra Europo
je, todėl čia teks pavartoti visus 
veiklos niuansus, daryti visokių 
žygių ir imtis visokiausių priemo
nių, kurios vestų prie valstybės 
atstatymo.

čia atvyksta tai vienu, tai kitu 
būdu gyvi liudininkai. Sugrųžinti 
iš Lietuvos vokiečiai, ten buvę ka
ro belaisviai ir kitokie pabėgėliai 
kartkartėms praveria geležinę už
dangų. Oro bangomis be perstoji- 
mo iš tėvynės atplaukia žinių ži
nelių, kurias tenka nuolatos įver
tinti. Taip sugautų žinių greitas 
įvertinimas teįmanomas tik Euro
poje. Jų persiuntimas į Amerikų 
jas tik pasendintų, į jas replika
vimas ir komentavimas (kaip jį 
dabar jau pradėjo vykdyti Ameri
kos Balsas iš Muencheno) iš Ame
rikos nebebūtų efektyvus.

Lietuva yra Europoje, ir lietu
viškajai išlaisvinimo politikai ne
galima tiek vadovauti Amerikoje, 
kiek Europoje. Daugumas lietuviš
kųjų veiksnių pasaulyje pasisakė 
ta prasme, kad VLIKas ir jo VT 
pasiliktų Europoje ir čia tęstų lai
svinimo kovų, čia nustatytų prak
tiškus laisvinimo dėsnius ir iš čia 
duotų kitiems lietuviškiesiems 
veiksniams kovos direktyvas. Eu
ropoje bręsta naujos valstybinės 
formos, vis labiau linkstančios į 
Jungtinių Europos Valstybių kūri
mų. Iš čia kyla svarbus uždavinys 
mūsų veiksniams, būtent — stovė
ti sargyboje, kad projektuojamoji 
Europos santvarka neitų nepalan
kia mažoms tautomd linkme.

Mažosios Lietuvos klausimų 
kompleksai reikalauja ypatingo dė- 
mėsio ir daug darbo. Jais jau da
bar pasisakyti būtų per ankstyva. 
Bet Maž. Lietuvos reikalų budrus 
sekimas bei gvildenimas yra toks 
sudėtingas, jog tatai teįmanoma 
tik Europoje.

8.000 mūsų tautiečių gyvena Vo
kietijoje ir didelė dalis mūsų tau
tinių rūpesčių ir aspiracijų reiškia

.-X’ 7.‘? *?' ■ -yr'-'

MŪSŲ 1953 m. gruodžio <Į;

ma čia, tad ir nuolatinis kontak
tavimas su Vokietijos įstaigomis 
reikalingas. Nors dalis tokio darbo 
jau atliekama mūsų PLB Vokieti
jos krašto valdybos, tačiau dar 
daugiau klausimų realizuoti palie
kama mūsų Užsienio Reikalų Tar
nybai. Kad vokiečiai jos atstovų 
priima, yra jau didelės reikšmės 
faktas. Atstovo klausimo aktualu
mas Šiomis dienomis dar padidėjo, 
kai per vokiečių spaudų nuaidėjo 
skelbimas, kuriuo DP (Deutsche 
Partei), viena iš koalicinių Vokie
tijos vyriausybės partijų, rengia 
vyriausybei pasiūlymų, kuris ją 
įpareigotų, praplėtus užsienio rei
kalų ministerijos Rytų Europos 
reikalams skyrių, pavesti Lands- 
mannschaftams užmegzti su egzi- 
lų veiksniais derybas dėl Vokieti
jos Rytų sienų. Nors tokiose dery
bose, jei jos iš viso įvyktų, atsto
vai oficialiai, tur būt, nedalyvautų, 
tačiau jų buvimo svoris ir ten ga
li atsiliepti. Tad turint latviams ir 
estams atstovus, o mums nuo tokio 
atsisakius, mes atsidurtume nely
gioje padėtyje.

Pabaltijo likimas yra glaudžiai 
susijęs su visa Europos problema
tika. Todėl nenuostabu, kad, pro
centiškai palyginus, nė vieno kraš
to spauda ir radijai nekomentuoja 
taip gyvai ir taip dažnai Pabalti
jo laisvės kovų, kaip Europos. Bet 
jos įstaigas, organizacijas, kaimy
ninių tautų atstovus, Europos ap
jungimo sųjūdį Strasburge, minis- 
terius ir diplomatus — juos visus 
reikia vis iš naujo supažindinti su 
mūsų laisvės byla ir jų susidomė
jimą mūsų reikalais vis iš naujo 
suintriguoti. Amerikoje turime 
daug draugų. Bet Europoje, kuriai 
stipriau gręsia Kremliaus šešėls, 
kur jos vyriausybių draugiškumas 
mūsų reikalais ne kartų svyruoja 
su prekybinės sutarties su Maskva 
buvimu ar nebuvimu, kasdien ten
ka jieškoti naujų draugų.

Vienur kitur patylbmis palaiko
ma mintis, kad VLIKas politikos 
atžvilgiu yra atsidūręs mirties

PASTOGĖLIETUVIŠKA BALDU PREKYBA
Lygiai prieš metus Cabramat- 

toje buvo atidaryta kukli senų j 
baldų prekyba. Krautuvės savinin- . 
kai Kaz. Butkus, ir ponia žygienė 
pirmuosius žingsnius žengė nedrą- ■ 
šiai ir atsargiai. Abudu naktimis 
dirbdavo (vienas geležinkelių ži-; 
nyboje — antras ligoninėje, o 
dienos metu plušo savo verslamo- 
nėje.

Prekyba sekėsi. Pasitaikė gero
je vietoje sklypas. Nupirko. Pra
sidėjo statybos. Atvyko iš Mel
bourne P. Alekna ir visi trys ki
bo į darbą. Išaugo didžiulė preky
binė patalpa. Atsirado daugiau 
prekių ir pirkėjų, šiandien lietu
viška baldų prekyba CABRA — 
VALE Home Furniture, 88 John 
Str., jau turi du skyrius: naujų 
ir vartotų baldų.

— Kaip sekasi prekyba?
— Na, suprantate, jeigu reika

lai eitų blogyn uždarytume duris 
ir grįžtume į fabrikus, — ramiai 
kalba bendrovės reikalų vedėjas 
K. Butkus. Toliau jis aiškina:

— Visi trys jau gyvename iš 
prekybos. Ponia žygienė daugiau- 
siai dirba krautuvėje, Povilas (Ale
kna) savo žinioj turi dirbtuvę (re
monto dirbtuvės kitoj gatvėj) ir 
vadovauja statyboms, na, o aš rū
pinuosi užpirkimais. Tačiau, kai 
esti daug darbo ypač penktadie
niais ir šeštadieniais, tai visi trys

taške, kad jo veikla Vokietijoje 
yra beprasmė, todėl su laiku jam 
bus lemta mirti natūralia mirtimi. 
Tokios vilties puoselėtojai labai, 
labai apsirinka. Jie bus pramiegoję 
paskutinių dviejų metų VLIKo vei
klos raidą. Jiems galima pasakyti, 
kad Šiandien VLIKas eina sparčiu 
veiklos plėtimo ir aktyvumo ke
liu. O tokiu keliu jis turi eiti, nes 
Europa jau šiandien yra svarbus, 
o rytoj sudarys patį svarbiausią 
mūsų laisvinimo veiklos barą. Elta 

sugriūvam į krautuvę^
— Planai ir sumanymai?
— Matote, šis sklypas irgi mū

sų (du sklypai šalia vienas kito) 
ir po Naujų Mėtų pradėsime sta
tyti mūrines patalpas naujai krau
tuvei su didelėm vitrinom; Nau
jasis pastatas dengs iš priekio ir 
dabartines prekybines patalpas. 
Be to, statydinsim ir gyvenamų 
namų, nes ligi šiol, galima saky
ti, būdoje gyvenam.

Pinigai? Taip, ligi šiol bendro
vė vertėsi be paskolų, bet naujom 
statybom bankas duos reikalingus 
kreditus.

Reiškiu nusistebėjimų, kad per 
tokį trumpą laikų pajėgta ir du 
labai geroj vietoj skypus nupirkti 
(kiekvienas po £8-900), pastatyti 
prekybines patalpas ir sukaupti 
dideliam pasirinkimui baldų ir ki
tokių namų apyvokos reikmenų.

— Nebuvo lengva. Dirbome po 
16 vai. Viską ir sudėjome) į krau
tuvę. Neturime nei namų, nei au
tomobilio nei daugelio kitų būti
nų dalykų, — šypsodamosi kalba 
ponia Žygienė. jon, 15 miles from Madrid.

— Bus, — labai rimtai pasako Actual construction is schedul- 
vyraL Tarp stalų, spintų, lovų ed to begin in March.

............. | IM ,1, — IBM,—I r — Will I IM -■ ,

LIETUVIŠKA KIRPYKLA į
Savininkas j ,

? PRANAS AVIŽIUS
600 Oxford Str., Bondi Junction, telef. F.W. 3245 J

(Važiuojama nuo C. stoties tramvajumi į Bondi Junction - 
ligi pasisukimo į Bondi Beach) I t

Jus aptarnaus prityrę europiečiai kirpėjai. t
įvairūs kirpimo stiliai. Mandagus patarnavimas ir sąži- j 
ningas darbas. Garantuojame būsite patenkinti. |

Gaunami įvairiais kiekiais australiški ir užsienietiški |
rūkalai. 3

Jums reikalingus elektrinius reikmenis pigiausiomis !
kainomis ir geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis gausite I
pas mus. j

Kviečiame apsilankyti ir įsitikinti. j

vaikšto žmonės. Glosto1 kilimus, 
lanksto linoleumą, mėgina kėdžių 
tvirtumų. Australiškai ir visom 
Europos kalbom šneka žmonės.

— Proporcingai mus mažiausiai 
aplanko tautiečiai. Bet tikimės pa
lengva ir savųjų pasitikėjimų už
kariauti. Dažnai žmonės nesupran
ta, kad mes norėdami klientūrą 
pritraukti pigiau parduodame -ne* 
gu senos firmos. Nieko nepadaryt 
si — reikia laiko ir kantrybės, —- 
aiškina naujieji prekybininkai.

Puiku. — Sėkmės!
J. Tutins.
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AT READY TO BUILD 
AIRFIELDS

FRANKFURT. — Crews of 
American technicians and engin
eers are beng assembled by the 
U.S. Air Force European head-’ 
quarters at Wiesbaden to rush the '' 
construction of four major air ba~ 
ses in Spain for American use.

The air bases will be at VaĮ^ 
lenzula, five miles from Saragossa;', 
in 'northern Spain; El Copero arid'’ 
Moron de la Frontera, near Sevil
le, in southern Spain, and Torre-

Newly-arrived migrant from 
Northern Europe asked a Govern
ment officer in a NSW country 
town to put him somewhere where
he could learn English. He want
ed to continue his studies.

The officer took, a long look at 
the migrant and asked, “What do 
you want to be—Prime Minister 
or something?”

If a scheme to aid new Austra
lians, battling to gain a foothhold 
in their new country, turns out 
the way Labor and Industry and 
Social Welfare Minister Abram 
Landa hopes it will, this sort of 
thing mon’t happen any more.

Mr. Landa believes that the 
thousands of new Australians 
who have been invited to settle 
here are now an important part 
of the economy and that it is up 
to Australia to see that they 
learn the ropes, to make sure 
that they know their rights and 
privileges, and that they are not 
exposed to the danger of being 
cheated by unscrupulous sections 
of the community.

LANGUAGE THE 
BARRIER

He thinks that this is just as 
much the responsibility of govern
ment departments as it is of pri
vate business and citizens.

He is convinced that language 
is the great barrier to the quick 
assimilation of foreign migrants.

“New Australians unable to 
speak English are at a terrible 
disadvantage,” he told me. “Be
ing unable to speak the language 
of a country is almost equivalent 
to being deaf and dumb, as I 
have found many a time in stran
ge countries when I have tried 
to make the simplest requests 
and have not been understood.

“I think migrants should learn 
to speak the language as quickly 
as possible, but while they are 
learning it is our job to make 
things easy for them by explain
ing to them in their own language 
what is requested of them.”

A MAN OF MANY 
TONGUES

If Australia doesn’t provide fa
cilities for newcomres, most of 
whom have language difficulties, 
to learn simply (and, preferably, 
in their own tongue) what is re
quired of them to earn their li
ving or to set themselves up in 
business, the country will find it
self with thousands of disconten-

New idea for new Australians
ted and bewildered misfits, he con
tends.

Mr. Landa has held these views 
on the migration program for 
years. It has only been since he 
was given the portfolio of Labor 
and Industry and Social Welfare, 
he told me, that he has had the 
chance to do something about it.

In a fourt-floor office in the 
APA building, 53 Martin Place, 
which houses his department, he 
has set up a new sort of inform
ation office, where in the course 
of any day, if you happen to be 
passing you might hear up to 
half a dozen European languages 
spoken.

In charge of this section, he 
has appointed 30-year-old Mr. S. 
Lukas, bom in Latvia, himself a 
displaced person five years ago, 
Mr. Lukas, an officer in the Jė
gai branch of the department, is 
a fourthyear law student at Syd
ney University.

He speaks and writes six lang
uages—English, French, German, 
Russian, Polish and Latvian—and 
knows enough of several others 
to get by.

His task is to advise new Aus
tralians on any of the countless 
questions they might ask—in any 
one of the six languages he knows 
—about the rights, duties, privil
eges and responsibilities of their 
jobs.

About the only limitation in 
this general sphere is that he is 
not expected to find his callers 
a job. This is not an employment

■ agency.

NOT ONLY FOR 
EMPLOEES

If new Australians, unable to 
speak English, want to know any
thing about the awards covering 
their jobs—overtime rates, holi
day provisions, weekly rates, sick
ness benefits, he’s their man.

If the queries they raise concern' 
some other department, he can 
direct them to the correct source
and see they get attention.

The service is not restricted to
employees. It is available to new 
Australian employers, who want 
to set themselves up in business.

They, too, might want to know 
about registration reguirements, 
factory hygiene laws, industrial 
safety regulations.

By F. R. PETERSON

Minister Landa emphasises that 
his department’s doors are open 
always to employees and emyloy- 
ers and so, he says, is the new 
section he has set up to help new 
Australians.

I asked what sort of people had 
called at the new office since it 
had been set up. I was told that 
10 new Australian callers was the 
daily average.

Amongst them so far have been 
a lawyer from Hungary (now a 
laborer), a 56-year-old textile 
worker from Austria, a French 
hairdresser, another hairdresser 
from Egypt (who fortuna
tely spoke French, (a former pro
fessional army officer from Yu
goslavia (now a laborer).

HE EARNED £4 A 
5VEEK!

In a quarter of an hour’s stay 
in Mr. Lukas’ offic el saw two 
German workers and a Czechos- 
lovian woman beauty parlor pro
prietor call in with their prob
lems.

One of the Germans was there 
to talk about the pay he had re
ceived. He said that he was work
ing from 5.30 am until 7 pm, with 
only half an hour for lunch, six 
an a half days a week and so 
far had received only £4 a week 
(plus accommodation but no 
meąls).

The woman said that she had 
been operating her shop for a year 
and a half and had not known 
until a shop inspector called that 
she needed a licence. The depart
ment was telling her how to go 
about getting a licence while I 
was there.

OVER-40’S THE
BIG PROBLEM

TThe department believes there 
is a mass of people who simply 
do not know how much they should 
get, what their working hours 
should be, what annual holidays 
they are entitled to.

Officials believe that the major 
problem is with the over-40’s. Ma
ny of these people had the gy
čiai standing which comes witty a

profession or a skilled trade in 
their former countries.

In Australia, they were forced 
(originally because of their cont
racts, and then because they did 
not know> how to qualify for their 
former occupations here) to take 
laboring jobs.

Architects, because they could
n’t speak English, did not know 
how to go about meeting the aca
demic qualifications which would 
be recognised here. Electricians 
didn’t know that licences were 
required or how to qualify for 
them.

Already the new information 
office has run up against prob
lems which can be referred to the 
Public Solicitor, the Education De
partment, the Health Department.

THE NEED FOR
MIGRANT DOCTORS.
After I had seen the informa

tion office inaction, Mr. Landa 
told me how he had come to set 
it up.

“I’ve been thinking along these 
lines ever since the migrants first 
came to Australia,” he said. “I 
thought a lot about it on trips ab
road, especially to New York, 
where there is such a large, mix
ed population.

“I’ve run into the protflem in 
my own profession —in a legal 
office. I’m convinced that no mat
ter how well anewcomer can speak 
English, it is not possible to dis
cover exactly and precisely what 
he had on his mind unless he can 
express himself in his native ton
gue and make himself understood 
through an interpreter.

“If private business, retail sto
res and commercial houses 
consider it worth while having 
people who can understand for
eign-speaking clients in need of 
help, why not government depart
ments?

“That’s why I fought so hard 
£.>rliament and elsewhere for 
Vį recognition of foreign doctors, 
^suggested that they should be 
available where large sections of 
foreign-speaking migrants are to
gether. The theory behind this is 

that people cannot fully explain 
their symptoms except in their 
own tongue to people who can un- 
derstend them.

“If these things apply in medi
cine and in the law, they apply 
when a person’s livelihood is in
volved.

“Newcomers are entitled to be 
told plainly and in a language 
they can understand what they 
are entitled to. That seems a 
simple enough things to expect.

“They shouldn’t have to rely on 
picking up information in a round
about way from their compatriots. 
They are entitled to have it di
rectly, clearly and officially.

CHILDREN ARE 
NO TROUBLE

“We all know that the Children 
of foreign migrants won’t have 
these problems. They will pick up 
English easily and naturally. They 
will learn automatically what 
their rights are as Australian ci
tizens.

“But we mustn’t disregard their 
parents. They, too, must know 
where they stand. They must be 
told so they can plan for their 
children such things as apprenti
ceships.

“Even if they have been here a 
year or two years, their knowled
ge of the language is not perfect. 
It is like an Australian going to 
France and trying to get by on 
what he remembers of his school
boy French. Even\ if he has stud
ied French after he left school, 
it is hard enough.

“HARDI TO
SETTLE DOWN0

“English is a hard language to 
learn. A lot of Australians do 
not realise this. They shold be 
told.

“Many Australians don’t know 
their rights. How| can they expect 
foreigners, unable to speak the 
language, to know?

“New Australians have told me 
that it is very hard to settle down 
in this new country and to make 
themselves one with Australians 
when there are so few hands stre
tched out to help them.

“My department touches a man’s 
livelihood and his rights and pri
vileges in so many spots that it 

is a natural place for puzzle peo
ple to come to for help and as
sistance. The time when the new
comer is struggling to Jearn the 
language is the critical period. If 
we fail our fellow citizens at this 
crucial time they may never be 
properly assimilated." 
tralians, unable because of langu-

Mr. Landa said that new Aus- 
age dificulties to discover their 
rights, leave themselves wide 
open to being cheated by unscru
pulous people.

“A lot of cheating goes on,” 
he said. “A lot more than most 
people think, and it is our simple 
duty to our new fellow citizens 
to protect^ them.

CHECK ON
ACCIDENTS

“This department knows only 
to<< well how busy it is kept giv
ing advice to Australian - born, ci
tizens who often get puzzled about 
exactly where they stand. How 
much more must the newcomers- 
find themselves in need of help?

“Inevitably in the course of their 
work, some of these new Austra
lians will get injured in factory 
accidents. In the normal course, 
factory inspectors call to make 
full inquiries.

“Now, in addition to this, I 
will want inspectors to call on th© 
information officer in cases in
volving new Australians, so that 
we will know exactly what hap
pened.”

Mr. Landa, an enthusiast for 
his new scheme, sees great pos
sibilities in the information s e-r- 
v i c e for migrants.

He thinks that valuable man
power for skilled trades can be 
lost to Australia unless the prob
lem is tackled.

From a national standpoint, he 
contends, it would be foolish to 
stand by and watch foreign-born 
newcomers turn into embittered 
misfits simply because nobody 
had thought of giving them a 
chance to find out in simple terms 
how to go about equipping them
selves to employ here the skills 
they had used in their home 
countries.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
lilNIiMūMIM
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SOVIET’S BALTIC 
GRAB TO BE 
INVESTIGATED

Opening hearings begun on 
November 30 in the Congression
al investigation of Soviet Rus
sia’s seizure of Lithuania, Latvia 
and Estonia.

Representative Sharles J. Kers
ten, chairman of the House of Re
presentatives Baltic Committee, 
said the first witnesses called 
woufld include many who had per
sonal dealings with Stalin, Molo
tov, Vishinsky, Malenkov, and Be
ria during the 1939-40 period 
when the Kremlin maneuvered the 
seizure ofl the six million persons 
in the three countries.

Kersten said he plans to hold 
open hearings also in New York, 
Chicago, and Detroit-cities where 
many Baltic nation exiles now 
live.

The investigation is being car
ried on under a resolution intro
duced by Kersten and approved 
by the House of Representatives. 
The resolution reads in part:

“Whereas the government of 
the United States of America mai
ntains diplomatic relations with 
the governments of the Baltic na
tions of Lithuania, Latvia and Es
tonia and consistently refuses to 
recognize their seizure and for
ced ‘incorporation’ into the Union 
of Soviet Socialist Republics:

“Now, therefore, be it resolved 
that there is hereby created a se
lect committee.... the commit 
tee is authorized and directed to 
conduct a full and complete inves
tigation and study of said seizure 
and forced ‘incorporation’ of Lit
huania, Latvia and Estonia by the 
U.S.S.R. and the treatment of the 
said Baltic people during the fol
lowing said seizure and ‘incorpo
ration.”

U.S. Information Service ..

ELEVEN YEARS IN SOVIET PRISON CAMPS Olandas apie lietusius

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.
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KRISTAUS KARALIAVIMAS 
Jau buvo įrodyta, kad šėtono 

viešpatavimas ant žemės įvedė 
žmoniją į mirtį, nes jis turėjo 
mirties galybę. Mirties stovis, į 
kurį žmonija pakliuvo pasiduoda
ma šėtono valdžiai, yra pranašo 
pramintas kaipo “neprietelio že
mė.” (Jerem. 31:15, 16.) Apašta
las Povilas sako mums, kad Kris
tus mirė ir atsikėlė ir buvo pada
rytas mirusiųjų ir gyvųjų valdovu. 
(Rom. 14:9.) Iš to mes matome, 
kad Jėzus, paaukodamas! savo gy
venimą ir apsiimdamas numirti 
už tuos, kurie buvo mirę ir pasi
duodamas tiems, kurie Jį nužudė, 
Jis paėmė savo valdžioje neprie
telio žemę, nes Jo tikslas buvo iš
gelbėti mirties kalinius. Taip, Jė
zus juk ragavo mirties už kiekvie
ną žmogų, (Žyd. 2:9) todėl tinka
mu metu Jis išves mirties belais
vius ir /ves juos į garbingą lai
mingo gyvenimo laisvę. — Romie
čiams 8:19-22.

Viešpats naudojo pranašą Ozėją 
išpranašavimui sunaikinimo did
žiojo žmogaus priešo—mirties, ši
to įkvėptojo pranašo burna Vieš
pats sako: “Aš atpirksiu juos iš 
mirties galybės.” (Ozėja 13:14.) 
čia mes turime pažadėjimą apie 
busimąjį Atpirkėją ir Jo pasiauko
jimo darbą mirštančios žmonijos 
naudai. Kadangi tasai darbas tu
rėjo būti sėkmingas, dėlto Dievas 
kalba toliau: “Mirtie, aš busiu ta
vo slogomis; kape, aš busiu tavo 
sunaikintoju.”

šimtais metų pirm šito pažadė
jimo, vaizduojanti Dievo tauta, Iz
raelitai, buvo laikomi nelaisvėje 
Egipte. Atėjo laikas, kurio Dievas 
buvo nutaręs juos išgelbėti. Fa
raonas gi, Egipto karalius, neno
rėjo leisti Izraėlitams išeiti iš Egi
pto, dėlto Dievas siuntė slogas. 
Dešimts sykių Egiptiečiai atjautė 
sunkią Dievo ranką ir patyrę de
šimtą slogą jie leido Izraelitams 
išeiti. Taigi, kuomet Dievas sako 
mums, kad Jis slogins mirtį, tai 
tuo Jis tikrina mums, kad paskir
tu laiku Jis išves iš didžiojo mir
ties kalėjimo visus kalinius ir įves 
juos į garbingą ir laisvą gyveni
mą.

Norėdami gauti daugiau pana
šaus turinio spausdinių, gausite 
veltui, kreipkitės: Lithuanian Bi
ble Student Association, 3444 S. 
Lituanica Ave., Chicago 8, Hl.

No other visit aroused so much 
excitement as Henry Wallace’s 
visit to Kolyma during the war. 
Some time before, a persistent ru
mor warmed the souls of the freez
ing prisoners; in return for help 
in the war, the Soviet Union was 
going to cede Kolyma to the Uni
ted States. Even the soberest and 
most reasonable of the prisoners 
conceded the possibility, and long 
discussions were held as to whet
her the prisoners would also be 
turned over to America. It was a 
typical prisoners’ fairytale, as ab
surd as it was tenacious. And it 
received a tremendous stimulus 
when news came of the impending 
visit of the American Vice-Pre
sident.

The NKVD carried off its job 
with flying colors—Mr. Wallace 
saw nothing at all of this frozen 
hell with its hundreds of thou
sands of the damned. In honor of 
Mr. Wallace the wooden watchto
wers were razed in a single night. 
Every one of the thousand prison
ers in the camp at the port of 
Magadan at the time owes Mr. 
Wallace a debt of gratitude. For 
it was owing to his visit that for 
the first and last time the pris
oners had three successive holi
days. During his stay, not a sinle 
prisoner was allowed to leave the 
camp.

This was not enough. Although 
the route for Mr. Wallape and his 
suite was carefully prepared in 
advance, there was still the pos
sibility that by mischance the vi
sitor would catch sight of the 
prisoners in the camp yard—which 
would not have been an edifying 
spectacle. Therefore, on orders 
from above, movies were shown 
to the prisoners from morning 
till night forthree days. No pris
oners went walking in the yard.

To some extent the prisoners 
of Magadan did reply him, but 
probably Mr. Wallace did not 
know it. How could it occur to 
him that the actors whose perfor
mance he enjoyed one evening in 
the Gorky Theatre of Magadan 
were mostly prisoners? He never 
met any of these actors, because 
immediately after the curtain fell 

i they were loaded aboard a truck 
j and returned to the camp. After 
all, it would have been embarras
sing if one of the actors had hap
pened to knov English and had 
mentioned to Mr. Wallace that he 
was one of hundreds of thousands 
of innocent prisoners serving a 
ten-year sentence in Kolyma.

Mr. Wallace probably did not 
realize that he had sowed confus
ion among the prettily dressed 
swineherd girls at the model 

Į farm on the 23rd kilometer from 
Magadan by asking tthem a harm- 

t less question about the pigs. For 
these girls were not swineherds 

1 at all; they were a group of good
looking office girls who had been 
ordered t opjy a part especially 
for Mr. Wallaces’s visit. They took 
the place of prisoners who actual
ly did take care of the swine. 
However, the interpreter saved 
the situation and the visit went 
off smoothly.

Mr Wallace was also gratified 
tonote the rich assortment of Rus
sian merchandise in the shopwin
dows of Magadan. He made a 
point of going into a store to ex
amine the Russian products. But 
the citizenry of Magadan were 
even more amazed than Mr. Wal
lace at the Russian goods that ap
peared overnight in the shopwin
dows, because for the past two 
years all the—strictly rationed — 
goods which could be bought had 
been of American origin.

But the NKVD had gone to the 
trouble of digging stuff up from 
the remotest stores and precious 
private hoards in order to impress 
Mr. Wallace. One citizen of Ma
gadan with presence of mind slip
ped into the store at the same 
time as the important visitor and 
bought a food delicacy that had 
long since vanished from the chan
nels of trade. Another wanted to 
follow his example, but by that 
time Mr. Wallace had left, and 
this citizen was laconically infor
med that the articles were “not 
for sale.”

Then Mr. Waljace went home 
and published his enthusiastic re
port on Soviet Asia. The watch
towers were put up again, the 
prisoners sent out! to work again, 
and in the empty shopwindows

(Continued from No. 244) 

were to be seen nothing but a 
few dusty and mournful boxes of 
matches.

In his book Soviet Asia Mission 
1 Mr. Wallace speaks with admira- 
| tion of the mushroom growth of 

Magadan; he does not say—or 
I does not know—that this city was 
built solely by prisoners working 
under inhuman conditions. He also 
admires the 350-mile Kolyma 
Road that runs from the port 
northward over the mountains; he 
does not say—or does not know 
—that tens of thousands of prison
ers had given their lives in build
ing it.

Mr. Wallace says that NKVD 
Camp Commander Ivan Nikishov 
“gamboled about, enjoying the 
wonderful air immensely.” It is 
too bad that Wallace never saw 
him “gamboling about” on one of 
his drunken rages around the 
prison camps; raining filthy, sa
vage language upon the heads of 
the exhausted, starving prisoners; 
having them locked up in solitary 
confinement for no offense what
soever.

By
ELINOR LIPPNER

Ivan Nikishow was icily, merci
lessly cruel. By cruelty he pushed 
through the fulfillment and over
fulfillment of the gold plan; by 
cruelty he won decorations and 
large money bonuses. In 1942, at 
the age of 50, he divorced his first 
wife, a woman of some culture, 
and married a Young Communist 
girl of 29 named Gridassova, a 
primitive, crude, avarious creatu
re, who was only too well known 
to myself and to other female 
prisoners, for she functioned as 
the harch commander of the wo
men’s camp.

Mr. Wallace has a touching sto
ry to tell about Gridassova. He 
speaks of her efficiency, mater
nal solicitude and littQe unosten
tatious attentions. All these traits 
he found united in Nikishov’s wife 
whom he first met in Magadan at 
an extraordinary exhibit of paint
ings in embroidery, copies of fa
mous Russian landscapes. The 
landscapes were made by a group 
of local women who gathered re
gularly during the severe winter 
to study needlework, an art in 
which Russian peasants have long 
excelled....”

Nikishov presented Mr. Wallace 
with two of the pictures. “Who 
did them?” Mr. Wallace asked. 
Nikishow replied that he couldn’t 
possibly known all the sewing wo
men in a city of 40,000. Later Mr. 
Wallace learned from the exhibit 
director “who that sewing woman 
was. She was ‘one of the art tea
chers,’ Ivan’s wife.”

In fact, Gridassova was no art 
teacher and never took up a nee
dle “The group of local women” 
were female prisoners, most of 
them former nuns, who were emp
loyed to do needlework for such 
highly placed ladies as Nikishov’s 
wife. The who|e insipid tale fits 
very well into the general picture 
that Mr. Wallace paints of Ivan 
Nikishov and his wife, those ex
ploiters of slaves who cared as 
little for the thousands of prison
ers whose lives were in their 
hands as they did for the excel- 
Int fish with which they plied Mr. 
Wallace.

THE “OVERTIMERS”.
Prisoners the world over count 

the years, months and weeks, and 
finally the days, to their liberat
ion. I had taken a matchbox and 
put in one match for every month 
of my term. Five years are 60 
months — 60 matches. Every 
month I would take out another 
jo Jouiums oqj ui Xvp ouq -udjbui 
1942 I threw away the last match.

And then nothing happened.
As ever, the iron rail screeched 

for us to march out in the morn
ing; as ever, the guards cursed; 
as ever, the overseers bawled in 
a hundred different inflections: 
“Davai, davai! Bystrey, bys. -I” 
(Get going, get going! Faster, *s- 
ter!) As ever we sweated under 
the burden of logs and sacks and 
bricks; disputed for the butt of a 
cigarette that had already been

smoked by four others; froze 
wretchedly in front of the camp 
gates until we were at last al
lowed to pass through; were coun
ted and counted and counted; star
ed into the scraped soup bow! to 
see whether by some miracle it 
would fill up again, until a punch 
in the ribs form some one impa
tiently wanting to eat would 
knock us off the bench and we 
would crawl back to the planks 
and the badbugs.

A year and a half after I had 
discarded tho 60th match the com
mander of the guard handed me 
a slip of paper at evening roll 
call an asked for my signature 
It read:

“TThe prisoner, Elinor Lipper, • 
sentenced to five years in correc
tive labour camp, has completed 
her term of punishment. However, 
she is to be retained in camp un- ( 
tij the end of the war. She has 
been informed of this decision.”

And days, weeks, monts, years 
passed, hope passed, life passed. . 
Faster , faster, get going, get go
ing. Wearness, hunger, cold. To 
lie for once in a clean bed, to be 
alone for a day, to live for a sin
gle day without hearing the clang 
of the rail... What does an apple 
smell like? Do railroads still run 
somewhere in the world?

May 1945 came — the 
day of victory, with meetings 1 
and speeches. Prisoners embraced 
one another, their eyes filled with 
tears of happiness, of hope.

And nothing happened.
The year of victory, 1945, pas

sed The year 1946 passed. That 
was the tenth year of my impris
onment. Old prisoners died, and 
again and again the ships spewed 
forth from their holds new prison
ers. One woman prisoner more or 
less—who cared?

Slave and starve, slave and free
ze, work faster, faster, get going, 
get going!

( To be continued)
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šventasis Dievo Žodis aiškiai pa
rodo kodėl įvyko tarsi atidėlioji
mas. Apreikšdamas kitą Dievo 
rankos pasirodymą žmonijos rei
kaluose Šventasis Raštas parodo, 
kad per anuos 19 šimtų metų Die
vo planas išlaisvinti žmoniją žen
gė pirmyn be jokios pertraukos. 
Naujasis Testamentas aiškiausiai 
skelbia, kad tikrieji Viešpaties pa
sekėjai, kuriuos, Apaštalas Povi
las vadina “gerais Jėzaus Kristaus 
kareiviais,” yra pakviesti eiti Jo 
meilės kaliu ir guldyti su Juo sa
vo gyvybes.

Krikščionių kova susideda iš 
teisybės prieš saumylingą jėgą, 
tiesos prieš klaidą, teisingumo 
prieš nuodėmę ir meilės prieš ne
apykantą, ir šitoje kovoje daly
vauja visi tikrieji kryžiaus karei
viai. Lygiai kaip ir patsai Jėzus 
jie stato savd auklėmis iki pat 
mirties. Tokiu keliu ėjo visi tikrie
ji krikščionys. Apaštalas Povilas 
rašo apie jų dalyvavimą su Jė
zumi aukoje, sakydamas: “nes 
mes suaugome su juo jo mirties 
panašume.” — Romiečiams 6:3-5.

Jėzaus auka buvo ganėtina at
pirkti pasaulį, bet Dievas savo be
galine išmintimi ir beribe malone 
buvo nutaręs duoti kai kuriems 

nupuolusios padermės nariams pro
gą dalyvauti išgelbėjime nupuolu
sios žmonijos iš mirties. Per sa
vo Žodį Jis dovanojo šitiems ne
mirtingumo atlyginimą ir karalių 
vietą su Jėzumi Jo Karalystėje. 
Šitą garbės vainiką jie gali gauti 
sekdami savo Viešpatį ir eidami 
gyvenimą kaipo auką kitų palai- 
meilės keliu ir sunaudodami savo 
minimui.

Jų patyrimai pasiaukojant ir su 
jais einą kentėjimai prirengia juos 
ateities karaliavimui su Kristumi,! 
ir tokiu būdu atstovaudami Dievą 
jie dalyvaus amžinajame visų že
mės tautų palaiminime.

Per devynioliką šimtų metų ši
tie Dievo ištikimieji, nors pasau
lio nepažįstami, sekė savo Atpir
kėją eidami teisingumo ir meilės 
keliu, kuriuo pagaliau ateis išgel
bėjimas visų iš mirties kalėjimo.

(Bus daugiau)
Norėdami gauti daugiau pana

šaus turinio spausdinių, gausite 
veltui, kreipkitės: Lithuanian Bib
le Student Association, 3444 S. 
Lituanica Ave., Chicago 8, DI.

Olandas C. W. Bieling’as, vie
šėjęs kelioliką dienų Londone, 
Lietuvių Namuose, išvykdamas 
paliko lietuviškai rašytą šitokį 
įspūdžių straipsnelį. Red.

Norinčiam išmokti svetimą kal
bą, tinkamiausia priemonė — pa
gyventi krašte, kur ši kalba yra 
vartojama. Deja, dažniausiai gy
venimas mums niekados neleidžia 
tokio laikino apsigyvenimo įvyk
dyti. Dažniausiai reikia pasiten
kinti gautąja gramatika, žodynu 
ar knyga. Šitai turint, galima įsi
kinkyti į darbą!

Senai norėjau išmokti lietuvių 
kalbos, būdamas dideliu mėgėju 
forkloro, liaudies meno ir pasakų, 
žinodamas lietuvių kalbos skam
bi n gumą, žodžiu turtą ir garsią 
gramatiką senienomis. Prieš tris 
metus pradėjau studijuoti Senn’o 
“Kurzes Lehrbuch der Litauischen 
Sprache”. Ten labai gerai išdės
tyta lietuvių kalbos gramatika, 
matyt, autorius turėjo mintyje, 
kad ši kalba yra labai sunki ir 
sudėtinga. Baigęs šios gramatikos 
studijas, aš jau galėjau skaityti 
lengvą pasaką arba laikraščio 
straipsnelį. Tada nusprendžiau, 
kad dabar kaip tik laikas susipa
žinti ir su pačiais lietuviais. To
dėl vieną sekmadienį, sužinojęs 
apie lietuvius, įsikūrusius Limber- 
go apylinkėse, nuvažiavau pas lie
tuvius angliakasius. Mane ten nuo
širdžiai priėmė, supažindino su 
kun. J. Dėdinu, kuris, sužinojęs 
apie mano pastangas, davė man 
Dr. Skardžiaus “Lietuvių Kalbos 
Vadovą”. Turiu pasakyti, kad aš 
įsimylėjau į tą stebuklingą knygą, 
kurioje yra graži kalbos apžval
ga ir taip pat ten rūpinamasi kal
bos grynumu. Skaitydamas šią 
knygą, pamačiau, kad lietuvių kal
ba nėra kokia nors senų kalbų 
liekana, bet visiškai moderni kal
ba. Kiek pastangų yra padėję Dr. 
Jaunius, Būga, Jablonskis ir kiti 
šiai kalbai atlietuvinti, apšvarin
ti ir ištobulinti!

Tas pats kun. Dėdinas man da
vė vieno lietuvio, gyvenančioi Am
sterdame, adresą. Tai buvo Anta
nas Galkus, jaunas lietuvis nuo 
Šiaulių. Jis Olandijoje įsikūręs 
jau 8 metai. Su juo susipažinau 
ir, turiu pasakyti, kad šis susipra
tęs lietuvis man daug padėjo iš
mokti geriau lietuviškai. Jis daž

nai būna pas mane, mes draugo 
išeiname pasivaikščioti, nors iš 
to nauda tenka tik man. Iš tikrų
jų aš esu daug skolingas tam. šir
dingam jaunam lietuviui.

Pagaliau nusprendžiau dar ar
čiau susipažinti su lietuvių gyve
nimu, pasirinkdamas Londone gy
venančių lietuvių koloniją. Pasa
kyta — padaryta: vieną rugsėjo 
trečiadienį atvykau į Lietuvių Na
mus Londone, apie kuriuos bu
vau dažnai skaitęs “Britanijos 
Lietuvyje”. Man, olandui, trūksta 
taisyklingų žodžių pasakyti tą 
širdingumą, su kokiu aš buvau pri
imtas šitoje “Mažytėje Lietuvoje”. 
Aš patyriau, kad lietuvių vaišin
gumas nėra patarlė ar tuščias žo
dis, anaiptol! Kiekvienas su ma
nimi pakalbėjo, mane šnekino.

Sekmadienį buvau Londono Lie
tuvių bažnyčioje, kur girdėjau lie
tuviškai giedant ir gražų pamoks
lą, kuriame, gal būt, atsitiktinai 
daug buvo minima apie lietuviu 
kalbos grožį. Vakare aplankiau 
Lietuvių Klubą, kuriame buvo 
Tautos šventės minėjimas, čia 
girdėjau, paskaitą ir kalbas, ku
rias beveik visiškai gerai supra
tau, girdėjau lietuviškas dainas 
ir vieną deklamaciją, kuri kalbos 
mėgėjui buvo ypatingai puiki. De
ja, ne kiekvienas lietuvis taip iš
taria ir jaučia kalbos grožį...

Negaliu nepaminėti savo apsi
lankymo pas Dainorą Daunoraitę, 
lietuviškos knygos platintoją, su 
kuria jau nuo seniai susirašinėda- 
vau. Pagaliau aš galėjau su ja pa
sikalbėti apskritai apie lietuviškas 
knygas, pamatyti ką ji turi savo 
lietuviškoj “krautuvėlėje”! Savo 
kukliam rinkiniui gavau kelias 
knygas, kuris nuolat auga, dėka 
lietuvių pastangų išlaikyti lietu
vybę tremtyje.

Baigdamas noriu pasakyti vi
siems mano bičiuliams lietuvišką 
ačiū už vaišingumą ir nuoširdžias 
pastangas pagelbėti man nugalėti 
tuos sunkumus, su kuriais susidu
riu lietuviškai besimokydamas. Aš 
tikiu, kad ateityje mano ryšiai 
su lietuviais bus dar glaudesni-

C. W. Bieling’as
(Europos Lietuvis)

PHILIPS
GERIAUSIAS AUSTRALIJOJE STEP- 

SELINIS RADIJO APARATAS

PHIUPS

NEŠIOJAMAS

Mes kviečiame Jus tai patikrinti: susipažinkite su kiek
vienu nešiojamu radijo aparatu ir Jūs įsitikinsite, kad ge
riausias yra Philipso. Dailus, puikios išvaizdos; nedūžtan
ti aliumininė dėžė; automatiškas įjungimas. Tai yra pir
masis Australijoje 6 lempų nešiojamas radijo aparatas. 
Su dviem viduj įrengtomis antenomis šis aparatas sutei
kia nepalyginamą su nieku veikimą, naudojant baterijas 
ar įjungiant į elektros tinklą. Neatsilik, neįsigijęs Philipso 
AC/baterini nešiojamą aparatą.

RADIJO APARATAS, 
KUR/ GALITE NAU
DOTI VIDUJ, LAUKE 
IR BETKURIOJE 
VIETOJE.’

PHILIPSO

KAŠTUOJA £43.10.-

RADIJAS
pagarsėjęs kaip ir PHILIPSO LEMPOS.
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8 MŪSŲ PASTOGE 1953 m. gruodžio 19 d.

W&9I MSTOCE
JAU ATSPAUSDINTAS "M.P.”

KALENDORIUS
Jau atspausdintas “Mūsų Pas

togės” sieninis kalendorius 1954 
metams, šiemet kalendoriuje pas
kutiniuose dviejuose puslapiuose 
rasite visus svarbesnius įvykius — 
minėtinas datas. Tai truputį pa
brangino kalendoriaus išleidimą,

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ
ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linkiu visiems mano klijentams 
Mečys Lukauskas
f>4 Woniora Rd.,
HurstviUe, Tel. LU 3154

SYDNĖJUS
— Gruodžio 13 d. Camperdown 

parapijos salėje buvo paminėta 
Kražių skerdynių 60 metų sukak
tis. Paskaitą skaitė J.A. Jūragis, 
plačiai nušviesdamas tuos žiauru
mus, kokius vartojo ano meto Ru
sijos valdžia Lietuvoje, persekio
dama lietuvius ir Bažnyčią. Minė
jimą rengė Liet. Katalikų Kultū
ros Draugija.

— Rašytojai Vincas Kazokas ir 
Juozas Žukauskas dalyvaus L.K. 
Fondo suvažiavime ir ruošiamame 
L.K. Fondo vakare — koncerte 
skaitys savo kūrinius. V. Kazo
kas suvažiavime atstovaus “Mūsų 
Pastogės” redakciją ir Sydnėjaus 
Lietuvių Plunksnos klubą.

— Gruodžio 12 d. įvyko iškil
mingas Bankstowno savaitgalio 
mokyklos uždarymas. Platesnis 
aprašymas atskirai.

— Kalėdinį pasveikinimą lietu
viškai išgirsite Kalėdų Dieną (25 
gruod.) per Sydney radio stotį 
2SM lygiai vienuoliktą valandą 
(11 vai.), tuojau po Kardinolo 
Gilroy įvado žodžio.

FIZINIO AUKLĖJIMO 
IR SPORTO VADYBA

IV-jų krepšinio pirmenybių me
tu, visų dalyvaujančių sportininkų 
išrinktas Australijos lietuvių spor
to reikalams tvarkyti įgaliotinis 
VI. Daudaras š.m. gruodžio 11 d., 
pakvietęs Sporto Klubo Kovas pir
mininką A. Laukaitį ir sekretorių 
Vyt. Šutą, pirmajame savo posė
dyje nutarė:

įsteigti Australijos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Vadybą, 
kuriai prikflausys visi Australijos 
lietuvių sporto klubai.

Artimiausiu laiku paruošti ben
drą Australijos lietuvių sporto klu
bų statutą.

Iki šiol ruoštas krepšinio pirme
nybes praplėsti į bendrą Austra
lijos lietuvių sporto šventę, kuri 
apimtų visas Australijos lietuvių 
kultyvuojamas sporto šakas.

Sporto švenčių metu visų klu
bų atstovų vienų metų laikotar
piui yra, išrenkama Astralijos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Vadyba.

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimu ir Sporto Vadyba pasi
skirstė pareigomis: VI. Daudaras 
— pirm. A. Laukaitis — vicep. 
ir Vyt. šutas f— sekr.

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Vadybos pir
mininko adresas: 270 Miller St. 
Nth. Sydney, N.S.W.

PR. MIKUS PRALAIMĖJO 
PRIEŠ CLAYTON

Gruodžio 14 d. Pranas Mikus 
Sydnėjuje kovojo prieš amerikietį 
negrą Clayton’s.

Kietoje kovoje Mikus rungtynes 
pralaimėjo taškais.

Karališkojo Vizito proga Pranas 
Mikus yra pakviestas 1954 m. 
sausio 4 d. boksuotis į Naująją Ze
landiją su filipiniečiu Tommy Ru
dolph. Pažymėtina, kad P. Mikų 
australų spauda skaito šiais me
tais “daugiausiai dirbusiu” boksi
ninku Australijoje.

— ab.

NAUJA L.K.F. ADELAIDĖS 
SKYRIAUS VALDYBA

Lapkričio 29 d. susirinkime iš
rinktoji Lietuvių Kultūros Fondo 
Adelaidės Skyriaus Valdyba pa

reigomis pasiskirstė sekančiai: pir
mininkas — J. Rudzenskas, iždi
ninkas — J. Mockūnas ir sekreto
rius — R. Maziliauskas. Visa ko
respondencija siųstina Box 1039-J, 
GPO, Adelaide adresu. Bent vienas 
vaildybos narys budės kikvieną se- 
kmadinį po pamaldų šv. Juozapo 
bažnyčios salėje.

RELIGINĖ 
INFORMACIJA

Kalėdų Dieną (25 gruod.) lie
tuviškos pamaldos) ten pat Banks- 
townė 10 vai. 30 min. (pakeistas 
laikas!)

Sausio mėn. 3 d. (1954) lietu
viškos pamaldos Bankstowne St. 
Brendan’s bažnyčioje taip pat 10 
vai. 30 min.

Kalėdų antrą dieną (26) lietu
viškos pamaldos Wentworthville, 
St. Columba’s bažnyčioje 11 vai. 
30 min.

Naujų Metų dieną — sausio 1 
pamaldos Cabramattos lietuvių ko
lonijai Mt. Pritchard bažnyčioje 
8 vai 30 min.

Iškilmingos Kalėdų pamaldos 
ir visais sekmadieniais ir šventė
se lietuviškos pamaldos Camper
down St. Jozeph’s bažnyčioje 12 
vai.
Išpažintys:

— Camperdown St. Jozeph’s 
. bažnyčioje:

Gruodžio 19 d. — šeštadienį nuo 
5 vai. iki 8 vai. vak. (Kun. St. 
Gaidelis, S.J. ir kun. P. Butkus. 
Gruodžio 20 d. prieš pamaldas nuo 
10 vai. (kun. P. Butkus). Gruo
džio 24 d. — Kūčių rytą nuo 8 iki 
10 vai. (kun. St. Gaidelis S J. ir 
kun. P. Butkus). 10 vai. šv. mišios 
ir bendra šv. Komunija. (Pirmą 
Dieną Kalėdų prieš pamaldas ne
bus laiko išpažinčių klausymui.)
Bankstown. St. Bren

dan’s bažnyčioje:
Gruodžio 20 d., — sekmadienį 

prieš pamaldas nuo 7 iki 8 vai. ry
to. Gruodžio 25 d. Kalėdų Dieną 
prieš pamaldas nuo 9 iki 10,30 vai.

W o 1 L ongong. Kated
roje:

Gruodžio 22 d. — antradienį va
kare nuo 6 vai. konferencija ir iš
pažintys. Gruodžio 23 d. — trečia
dienį, nuo 7-9 vai., išpažintys. 9 
vai. šv. mišios ir bendra šv. Ko
munija. Kviečiami visi Wollong
ong apylinkių lietuviai.

Gruodžio 19 d. — šeštadienį, 3 
vai. p.p. išpažintys ST MARY’S 
lietuvių kolonijai, St. Marys baž
nyčioje

S c h e y v i 1 1 e — išpažin
čių bus klausoma gruodžio 23 d. 
trečiadienį nuo 6 vai. vak. stovyk
los koplyčioje.

Krikštai Kalėdų Pirmą Dieną, 
bus teikiami Camperdown St. Jo
seph’s bažnyčioje 2 vai. p.p. Visus 
prašau atvykti punktualiai. Laiko 
taupumui, dokumentus galite su
rašyti pas mane iš anksto.

Kun. P. Butkus
Sydney Lietuvių Kapelionas.

A.L.B. SYDNĖJAUS 
APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba, 1954 m. sausio mėn. 10 d., 
sekmadienį, 1 vai. Camperdown pa
rapijos salėje, šaukia visuotini 
metinį apylinkės bendruomenės 
narių susirinkimą.

Susirinkimo darbų tvarka:
1) Susirinkimo atidarymas ir 

susirinkimo pirmininko rinkimas,
2) Valdybos pranešimas,
3) Revizijos komisijos praneši

mas,
4) Valdybos apyskaitos priėmi

mas.
5) Valdybos, Revizijos komisi

jos, Garbės teismo rinkimai,
6) Einamieji reikalai ir susirin

kimo uždarymas.
..A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 

Valdyba

BRISBANE
— Vykdamas į Ameriką, Bris

bane je buvo sustojęs buv. A.L.B. 
Krašto Valdybos Pirmininkas J. 
Vaičaitis su ponia. Kadangi lai
vas, kuriuo plaukia p.p. Vaičai
čiai dėl Brisbanės uosto darbinin
kų steriko buvo priverstas apie 
savaitę išbūti uoste, tai p.p. Vai 
čaičiai turėjo progos aplankyti 
savo pažįstamus mieste ir buvo 
pakviesti į lietuvišką gegužinę. 
Gruodžio 15 d. Brisbanės lietuviai 
atsisveikino su svečiais palydėda
mi juos į laivą, kuris tą dieną iš
plaukė tolimesnėn kelionėn.

bet buvome nuomonės, kad šitai 
yra reikalinga, nes kartais ir la
bai svarbūs įvykiai pasimiršta. 
Kalendorių nemokamai 
gaus visi “Mūsų Pastogės” prenu
meratoriai, užsisakę laikraštį ne
mažiau 6 mėn. Neišgalintįs pus
mečio prenumeratą iškart prisiųs
ti — prašome pranešti apie tai 
trumpu laiškučiu ir jums kalendo
rius tuojau bus išsiųstas.

Pinigus ir prenumeratos užsa
kymus siųsti tokiu adresu: Mūsų 
Pastogė”, Box 4558, G.P.O., Syd
ney, N.S.W.

MELBOURNAS
— Lietuvių Studentų Sąjungos 

Melbourne skyriaus nariai lapkri
čio 29 d. buvo susirinkę aptarti sa
vo reikalų. Po Valdybos ir Rev. 
komisijos pranešimų diskutuota to
limesnė veikla ir priimti savišal
pos fondo įstatai.

Po susirinkimo p.p. Tamošaičių 
namuose jaukiai praleistas vaka
ras prie malonių šeimininkų pa
ruosto vakarienės stalo.

Gruodžio 6 d. skyriaus nariai bu
vo suruošę iškylą prie Daylesford 
esančius mineralinio vandens šal
tinius (80 mylių nuo Melboumo). 

' Gražus oras ir puiki gamta pa
liko, tikrai malonius prisiminimus. 
Pageidautina daugiau tokių išvy
kų, ypač vasaros metu.

A. Žalgis.

KITAS MŪSŲ PASTOGĖS NR. 
PASIRODYS SAUSIO 6 D.

TAI BUS 6 PSL. GEELONGO 
LIETUVIŲ “M.P.” NR.

--------- • -- - - - — ----------- ' ■ ■ --------------

JAUKIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
linkime visiems mūsūų klūbo nariams, sportuojančiam Austra

lijos lietuviškam jaunimui ir visiems sporto bičiuliams
Sydnėjaus L.S.K. Kovas Valdyba.

COLEGOS ŠVIESIEČIAI!
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus Sambūrio na

rius ir prijaučiančius, kviesdami į sustiprintą kultūrinio darbo talką
• 1954 metais!

Sambūrio ŠVIESA Regijonalinė
Valdyba Australijoje.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga, sveikinu gerbiamus klijentus ir visiems linkiu geros sėkmės 
ir giedrios Nuotaikos.

V. Saudargas
Europietiškų portfelių dirbtuvė, 
100 Green Point Rd., COMO, N.S.W.

Smagių KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

Laimingų NAUJŲ METŲ
sportininkams ir sporto bičiuliams linki

Adelaidės L.S.K. Vytis Valdyba.

ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ 1954 METŲ
proga “Mūsų Pastogės” leidėją — ALB Krašto Valdybą ir Redakciją 
Spaustuvė “Mintis” sveikina, linkėdama nenuilstamai versti kuo giliau
sią vagą spaudos bare ir sėti lietuviškumo sėklą į Australijoje gyve
nančių lietuvių širdis.

Visiehis mūsų klijentams linksmųšvenčių ir laimingų Naujų Metų. 
Mintis Pty. Ltd., Fredbert St. Leichhardt, Sydney, N.S.W.

Telef.: WB1758

sasasasasassasBszsasasBsasasBSEsasasasaKsasasaszsasasasasasasas
Sveikinu mano kirpyklos lankytojus su 

š V. KALĖDOMIS 
ir linkiu laimingų 

NAUJŲ METŲ
PRANAS AVIŽIUS 

Lietuviška Kirpykla
600 Oxford Str., Bondi Junction.

SPORTO KLUBAS KOVAS GRUODŽIO 31 D.
STATE BALLROOM,”--------

Market St., City rengia įspūdingą

N. METU SUTIKIMA
Programoje: Br. Kiverio dvigubas kvartetas naujame 

repertuare.
Vakarienė, gera muzika ir įvairūs netikėtumai laukia Jūsų. 
Garantuojant sau geresnes vietas, pakvietimai iš anksto 
gaunami pas “Kovo” valdybos narius. Pradžia 8 v.v.

Kultūros Fondo suvažiavimo proga 1953 m. gruodžio 30 d. 
19,30 vai., Melbourne, City, NICHOLAS HALL, Lonsdale 
Se. 148 įvyks
Dalyvauja meno pajėgos iš Adelaidės Sydnėjaus, Albury 
ir Melboumo: dainininkai — solistai: 
A. GUČIUVIENĖ, E. RŪKŠTELIENJĖ, G. VASILIAUS
KIENĖ ir D. VILDOVAS.
rašytojai — poetai : PULGIS. ANDRIU
ŠIS, JULIJA ŠVABAITĖ, V. KAZOKAS ir J. ŽUKAUS
KAS.
išraiškos šokis — DANUTĖS NASVYTY
TĖS išraiškos šokio studija.

Atsilankykime visi į koncertą, kurio programa labai 
įvairi ir turtinga!

Bilietai gaunami kiekvieną sekmadienį LKF bibliote
koj ir koncerto dieną prie įėjimo.

LKF AUSTRALIJOS APYGARDOS 
VALDYBA.

A.L.B. MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA, 
1953 m. gruodžio mėn. 31 d. 8.30 vai vak., EMPRESS 
Restorano patalpose 109 Swanston St., City, ruošia

NAUJU METU SUTIKIMO BALIU
Soc. Globos Moterų Draugija paruoš turtingą lietu

višką bufetą.
Vietos iš anksto užsisakomos pas Valdybos narį p. 

Vladą Bosikį sekmadieniais prieš ir po pamaldų Spaudos 
Kiosko patalpose, kitu laiku — 295 Hoddle St., Colling
wood, telef. JA 3284.

Melboumo Apylinkės 
Valdyba

V,VA\WAVAV.VAW.’.".'.V.VAVMW.,.,.W.,.T.-.,.V,

i Sydney Lietuviu Savišalpos Fondo
: Komitetas
J maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į šalpos naudai ruo-
1 šiamą

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ 
proga, sveikiname visus mūsų klijentus ir lankytojus, linkėdami 
linksmų švenčių ir visokeriopos sėkmės 1954 metais.

K. Butkus ir Co.
“Cabrra — Vale” Baldų Prekyba,

88 John Str., 
CABRAMATTA.

Mieliems savo klijentams linkiu linksmų 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir geros kloties NAUJIEMS------- 1954 METAMS
JONAS VIEDRINAS

Siuvykla ir krautuvė
104 Hunter St., Sydney — City,

Mūsų klijentams lietuviams linkime
DŽIAUGSMINGŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Leo ir Ruth
DELICATESSEN................

413 King Str., Newtown. Telef. LA 1917

Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų visiems mano- 
draugams ir klijentams.

A. Muaikants, Specialistas siuvėjas,
14 Regent St., Regents Park, N.S.W.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ
proga, sveikinu visus mano klijentus ir linkiu daug laimės.

Ignas Geryba
Concord

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiira

LIETUVIŠKA BALDŲ PREKYBA 
C A B R R A — VALE 

88 Jhon Str., CABRAMATTA '
Nauji ir vartoti baldai. įvairiausi namų apyvokos reikmenys. 

Didelis pasirinkimas kilimų, 'linoleumo. Siuvamos “Singer” mašinos 
su garantija.

Pigios kainos ir geros išsimokėjimo sąlygos.
Pradinis įmokėjimas pagal susitarimą.
Aplankykite mūsų krautuvę ir įsitikinkite.

]||||||||||||||||I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

ĮSIGYDAMAS LIETUVIO PASĄ IR PIRKDAMAS TAUTOS 
FONDO ŽENKLIUKUS, PAREMSI LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBĄ.

Visą eilę nuotraukų iš Australijos lietuvių gyvenimo rasite 
“LIETUVIŲ DIENŲ”

gruodžio mėn. numeryje, kuris šiomis dienomis pasieks spaudos pla
tintojus.

Užsisakant “Lietuvių Dienas” metams per platintojus, tą numerį 
iš jų galėsite gauti nemokamai.

“Lietuvių Dienas” gruodžio ir sausio mėnesiais galite užsisakyti 
papigintai — už 3.50 dol. šiaip LD metams kainuoja 4.00 dol.

“Lietuvių Dienų” gruodžio numerį galite gauti ir LD užsisakyti 
pas šiuos asmenis: V. Aniulis, Richmond, Vic.; L. Baltrūnas, Abbots
ford, Vic.; V. Balsys, Canberra, ACT.; L. Bertašius, North Geelong, 
Vic.; kun. P. Butkus. Sydney; kun. P. Jatulis, Adelaide; J. Rugelis, 
Sydney; A. Vingis, Melbourne; kun. V. Balčiūnas, Brisbane; kun. J. 
Kungys, Melbourne; kun. L. Kemėšis, Perth; kun. P. Bučinskas, Can- 
brra, ACT, J. A. Skirka Cabramatta.

VAKARA — BALIU
kuris įvyks š. m. gruodžio mėn. 29 d. didingoje Sydney 
salėje George St.,

T R O' C A D E R O
Programoje — Tautinių Šokių grupės pasirodymas.
Turtingas bufetas, alus ir puiki muzika.
{ėjimas 12 šilingų.
Pradžia 7,30 vai. vak.

/^SA^WVWWVWWWWWWWWWW

A.L.B. SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA 
š. m. gruodžio 26 d., šeštadienį, 

KALĖDŲ ANTRĄ DIENĄ
Newtowne, jaukioje Masonic Hall 

salėje 34-40 Station St. (3 min. nuo Newtowno stoties 
einant Enmore Rd.) rengia

Pradžia 6,30 v. v. Turtingas bufetas.

DIDELI DARBAI TIK SUTEL
KTINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS {VEIKIAMI. TAD JUNGKI- 
MĖS J LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. {SIGYKIME LIETUVIO 

! PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN- 
; KLIUKŲ.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred
bert str., Leichhardt, Sydney, 
for the Publisher, Justinas 
Vaičaitis, as President of the 
Australian—Lithuanian Com- 
Darlinghurst, Sydney. N.S.W.
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