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Berlyno Konferencijoje SS Meile ir Pagarba
NAUJAS SOVIETŲ SĄJUNGOS PLANAS VAKARAMS 

NEPRIIMTINAS

Sov Sųjungos užsienių reikalų 
ministeris Molotovas Berlyno kon
ferencijoje pasiūlė naujų 5 punk
tų planų dėl sudarymo visos Vo
kietijos vyriausybės, kur lygio
mis dalyvautų ir komunistai.

Svarbiausias punktas Molotovo 
pasiūlyme yra tai, kad visos oku
pacinės pajėgos, išskiriant labai 
mažus dalinius, būtų atitrauku- 
ktos iš Vokietijos dar prieš pas
kelbiant rinkimus.

Britų delegacijos kalbėtojas vė
liau pareiškė, kad šitas pasiūly
mas Vakarams yra nepriimtinas.

JAV užsienių reikalų ministe- 
ris Dulles pažymėjo, kad pagal 
Molotovo planų Vakarų Vokietija 
būtų išstatyta grėsmei milžiniškų 
pajėgų, esančių rytuose.

Molotovas anksčiau pritarė su
darymui taikos sutarties su Vo
kietija, bet griežtai priešinasi Vo
kietijos įjungimui į Europos Gy
nybos Bendruomenę.

Molotovas yra pareiškęs, kad 
Europos taikos garantais turėtų 
būti Sov. Sųjunga ir Prancūzija 
ir tuom patim būtų izoliuotas Vo
kietijos militarizmas.

POPIEŽIAUS SVEIKATA
PABLOGĖJO

Iš Vatikano oficialiai praneša- 
• ma apie Popiežiaus sveikatos pa
blogėjimų. Visoje Italijoje kalba
mos spec, maldos už Popiežiaus 
sveikatų. Neoficialiomis žiniomis. 
Popiežius yra maitinamas inek- 
cijomis.

Popiežiaus asmeninis gydytojas 
persikėlė gyventi arčiau Popie 
žiaus, kad galėtų būti kiekvienu 
metu prie ligonio. Vienas žymus 
profesorius iškviestas iš Šveica
rijos.

Popiežiui Pijui XII š.m. kovo 
2 d. sukaks 78 metai.

INDO r- CHINIJOJ 
RAUDONIEJI ARTĖJA

PRIE SOSTINES
Pranešime iš Saigono Prancūzų 

vyr. kariuomenės vadovybė pripa
žįsta faktų, kad komunistinės pa
jėgos pastarosiomis dienomis pa
sistūmėjo į priekį ir užėmė Muong 
— Mgoi ir Bannamback punktus, 
saugojančius sostinę. Komunistai 
prasiveržė iš džinuglių, nežiūrint 
j tai, kad jie buvo bombarduoja
mi iš oro ir žemės visas 24 vai. 
Prancūzai savo karines pajėgas — 
pastiprinimus permeta lėktuvais.

JAV prezidentas rodo rimtų su
sirūpinimų dėl įvykių Indo-Chini- 
joje ir pareiškė, kad faktai rodų, 
jog vietos gyventojai neturį entu
ziazmo kovoje prieš raudonuosius.

£ 400 mil. prekybos 
sutartis?

Pranešimu iš Maskvos, ten vie
ši 33 britų biznieriai yra gavę iš 
Sov. vyriausybės pasiūlymų svar
styti 400 milijonų sterlingų pre
kybinės nutarties planų. Sovietai 
norėtų gauti iš Anglijos tanklai
vių, žvejybos ir kitokių laivų, 
plaukiojančių dockų, geležinke
liams reikmenų ir kt.

Neužinteres joti stebėtojai ma
no, kad šis Sovietų pasiūlymas 
esųs išpūstas ir turi daugiau pro- 
pogandinės reikšmės.

Brazilija. Baigė mo
kslus. Sao Paolo un-te gavo gydy
tojo diplomų Algis Žukas, o A. 
Baužys — baigė ekonominių mo
kslų fakultetų.

Anglijos užsienių reikalų mi
nisteris Edenas mano, kad Vokie
tija turi būti pajėgi save apginti 
ir jos armijos dalyvavimas Euro
pos Gynybos Bendruomenėje yra 
reikalingas.

Sovietų pasiūlymas dėl Vokieti
jos sujungimo stato reikalavimus, 
kad šitas klausimas būtų svarsto
mas 4 Didžiųjų drauge su tomis 
valstybėmis, kurios kovojo praėju
siame kare prieš Vokietijų.

Atrodo, kad Berlyno konferen
cija, kaip ir daugelis,prieš tai bu
vusiųjų, neišspręs svarbiausių 
problemų ir tarptautins įtempimas 
vargiai ar sumažės.

NAUJI GINKLAI KOMUNISTŲ 
RANKOSE

Paprastai gerai informuotas 
Kenneth de Courcy praneša apie 
naujų pasibaisėtinų ginklų, kuris 
gali sušaldyti armijas ir išžudyti 
bet kokių gyvybę.

Be te, Sov. Sųjunga šių savai
tę atlieka paruošiamuosius darbus 
išbandymui naujos cobalto bom
bos. Sovietų pranešimu, cobalto 
bomba teoretiškai turėtų būti žy
miai didesnės naikinamosios ga
lios, negu vandenilio ar atominė 
bomba.

IŠ VLIKo
VLIKo posėdis, pirmininkauja

mas VLIKo pirmininko M. Kru
pavičiaus, sausio 18-20 d. atliko 
VLIKo ir Vykdomosios Tarybos 
pirmininkų rinkimus: VLIKo pir
mininku visais balsais perrinktas 
M. Krupavičius ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininku — visais bal
sais K. Žalkauskas. VT narių sųs- 
tatas paliktas tas pats.

VLIKo pirmininkas M. Krupa
vičius pranešė, kas padaryta Ke
turių Konferencijos Berlyne rei
kalu. Mūsų atstovai, susitarę su 
kitais baltų atstovais, padarys 
reikiamų žygių vyriausybėms 
Londone ir Paryžiuje.

Su nemenkais sunkumais pra
dėtas naujas VLIKo veiklos ba
ras — vadinamas Propagandos 
Skyrius.

Santykių su diplomatais pagrin
das yra Reutlingeno susitarimai, 
kuriuos VLIKas ir diplomatai 
priėmė. VLIKo ir diplomatų ben
dradarbiavimui pagrindinių kliū
čių nėra.

Šiemet Vasario 16 d. sukanka 
10 metų nuo to laiko, kada VLIKas 
paskelbė savo deklaracijų. Visų 
politinių partijų ir kovos organi
zacijų buvo vieningai proklamuo
tas prieš visų pasaulį lietuvių 
tautos vardu įsipareigojimas ko
voti ir laimėti laisvę ir nepriklau
somybę. VLIKas įsipareigojo vyk
dyti šį uždavinį. Tų sunkių kovų 
VLIKas tęsia ir dabar.

K. žalkauskas padarė Lietuvy
bės Išlaikymo Tarnybos apžvalgų. 
Normalių pradžios mokyklų stei
gimas dabar sutinka įvairių kliū
čių. šiuo metu iš viso turima 45 
vargo mokyklos ir 6 kitokios, be 
to, Europoje 2 gimnazijos: Vasa
rio 16 ir saleziečių. LIT ryšiai su 
PLB nevienodi. Su kai kuriais 
kraštais jie silpni, su kitais — 
gana tamprūs. Sunki organizaci
nė padėtis Švedijos lietuvių: dide
lis susiskaldymas. Panaši padėtis 
Urugvajuje. Organizaciniu ir veik
los atžvilgiu gal geriausiai susi
tvarkiusi Australijos Liet. Ben-

Vokiečių katalikų žinių agen
tūra, vokiečių telegramų agentūra 
DPA, o Frankfurte leidžiamas 
“Frankfurter AUg. Zeitung” sau
sio 14 d. paskelbė vokiečių karo 
belaisvių parneštų žinių, kad Vil
niaus arkivyskupas M. Reinys lai
komas kariniame Vladimiro kalė
jime prie Maskvos. Jis buvęs ap
kaltintas, kad šnipinėjęs sveti
miesiems, ir už tai buvęs nubaus
tas 10-čiai metų kalėjimo. Sovie
tiniuose kalėjimuose ir darbo sto
vyklose esu ir daugiau dvasinin
kų. Autonominės Komi respubli
kos Vorkutos stovyklos 8-je ka
sykloje bausmę atlieka nuteistas 
10-čiai metų priverčiamųjų dar
bų ir garsusis italų pamokslinin
kas tėvas Leoni.

REIKŠMINGI PREKYBINIAI . 
PLANAI

Britų užsienių reikalų minis
terijos kalbėtojas pareiškė, kad 
netrukus Anglija pradės prekybi
nius pasitarimus su Lenkija, Če
koslovakija ir Vengrija.

Anglų — Vengrų prekybos de
rybos buvo nutrauktos 1949 me
tais, kada Vengrijos valdžios pa
rėdymu buvo areštuotas ir įkiš
tas j kalėjimų anglas Edgar San
ders, The International Standard 
Electric Co. atstovas Vengrijoje. 
Jis buvo kaltinamas šnipinėjimu 
ir nuteistas 13 metų kalėti. Pa
leistas 1952 m. rugpjūčio mėn.

VEIKLOS
druomenė. LIT išleido V. čižiūno 
"Tautinį auklėjimų šeimoje”. Su
sitarus su Frre Europe Citizens 
Service, buvo įsigyta vertingos 
lietuviškos literatūros, kuri išgel
bėta nuo sunaikinimo pavojaus, 
{išgijimo išlaidas padengė Free 
Europe Citizens’ Service. Mums 
tenka ekspedicijos išlaidos. Iš viso 
įsigyta 10.600 egz. 3.000 egz. pas
kirta įvairių kraštų bendruo
menių mokykloms. Kersteno ko
misijai iš Vak. Vokietijoje gyve
nančių lietuvių LIT sudarė 140 
parodymų.

Informacijos Tarnybos prane
šimų padarė M. Gelžinis. IT da
bar sudaro 2 skyriai: Spaudos ir 
Radijo. Spaudos Sk. leidžia 3 k. 
per mėnesį reguliariai ELTOS 
INFORMACIJAS lietuvių k., 2 k. 
leidžiamas vokiečių k. ELTA- 
PRESSEDIENST. Radijo-Propa 
gandos Skyrius duoda medžiagos 
šiems radiofonams: Voice of Ame
rica Muenchene, Radio Vaticano, 
Radio Roma, Radio Free Europe, 
Radio RIAS.

Užsienio Reikalų Tarnybos pra
nešimų darė Dr. P. Karvelis. Pa
rengtas memorandumas Jungt. 
Tautoms apie Baltijos valstybių 
turėtų patirtį su Sovietais. Šitas 
memorandumas išsiuntinėtas įvai
rių kraštų žymesniems valstybės 
vyrams, mokslo, bažnyčių ir vi
suomeninio gyvenimo autorite
tams. Dabar rengiamasi išleisti 
angių, vokiečių ir prancūzų kal
bomis mūsų turėtų su Sovietais 
sutarčių tekstus, kurie bus nau
jas reikšmingas ginklas Sovietų 
tikrųjam veidui demaskuoti. Per 
Augštuosius Komisarus įteiktos 
JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeriams no
tos, prašant, kad iš Sovietų bū
tų pareikalauta atitraukti kariuo
menę iš mūsų krašto ir lietuvių 
tauta įgalinta atstatyti visišką 
suverenumų. E.

Karalienė visur sutinkama labai entuziastingai
Vasario 3 d. į Australiją atvyko 

Anglijos karalienė Elizabeth II 
su savo vyru Edinburgho kuni
gaikščiu Philip, šis vizitas yra 
reikšmingas dar tuo, kad tai yra 
pirmas atsitikimas Australijos 
istorijoje, kada šį kraštų lanko 
Britų Imperijos valdantis monar
chas.

Karalienės sutikimas buvo tik
rai įspūdingas. Per 200.000 žmo
nių, daugelis jau iš vakaro, buvo 
susirinkę j Sydnėjaus prieplaukų, 
kur turėjo atplaukti 16 tonų ka
rališkoji jachta Gothtic.

Laivui priartėjus prie krantinės 
ir karališkajai porai pasiekus 
Australijos krantų, patrankų sa
liutas, bažnyčių varpų skambesys, 
laivų sirenos ir minios entuzias
tingos ovacijos sutiko karalienę.

Prieplaukoje karalienę pasveiki
no general, gubernatorius, Aus
tralijos federalinės vyriausybės, 
N.S.W. valstijos ministerial pir
mininkai ir valstijos gubernato

rius, kabineto nariai, bažnyčių gal
vos, vyr. Sydnėjaus burmistras 
ir kiti augštieji pareigūnai. Po 
pasiveikinimo ceremonijų karalie
nė tarė sveikinimo žodį į Sydnė
jaus gyventojus ir lygiai 11 vai. 
pradėjo savo kelionę per Sydnėjų. 
Visos gatvės, kuriomis vyko kara
liškoji pora, buvo užtvenktos žmo
nių ir bet koks susisiekimas sus
tabdytas. Gatvių pakraščiais iš

Mirė Estu Grafikas
Wiiralt

Vasario 8 d., Paryžiuje, po sun
kios (skrandžio vėžys) ligos mirė 
pasaulinio masto grafikas Eduard 
Wiiralt.

E. Wiiralt prieš 56 metus gi
mė Rusijoje. Tuojaus po 1 Pasau
linio karo sugrįžo į Estiją. Bai
gęs Tartu Meno mokyklų, kaip la
bai gabus gavo valstybinę stipen
dijų ii- kuri laikų studijavo Vokie
tijoje. II-jo Pasaulinio karo metu 
gyveno ir dirbo Paryžiuje. Po ka
ro grįžo į Estijų, vėliau pasitrau
kė į Vakarus ir gyveno Vienoje, 
Berlyne, Stokolme ir pastaruoju 
metu Prancūzijoje. Tremtyje jo 
kūryboje ryškėjo filozofiniai ir re
liginiai motyvai.

E. Wiiralt savo kūrinių parodas 
yra suruošęs beveik visuose di
džiuosiuose pasaulio miestuose. Jo 
paroda buvo suruošta ir Kaune. 
Wiiralto kūrinių rasime daugely
je muziejų ir meno galerijų Eu
ropoje ir kituose kontinentuose.

SOV. SĄJUNGOJE BRASTA 
REVOLIUCIJA?

r 
Frankfurte veikianti rusų in

formacinė agentūra RIA skelbia, 
kad, Vorkutoje laikyto vokiečių 
studentų Klemento Berkenkopfo 
parneštomis žiniomis, visoje Sov. 
Sąjungoje esųs labai didelis nepa
sitenkinimas bolševikų režimu ir 
bręstanti revoliucija. 1954-55 me
tai galį lemti rusų likimą. Net 
tarp MVD-MGB dalinių esančios 
plačiai įsivyravusios antibolševi- 
kinės nuotaikos. 

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
Vasario 26 d.

RAILWAY INSTITUTE SALĖJE
(Prie pat Centrinės stoties)

RUOŠIA BLYNU BALIU
Geras orkestras, bufetas ir kiti nuotaikų žadinu dalykai.

abiejų pusių stovėjo išsirikiavę 
kariai. Pravažiavusi 11 mylių Sy
dnėjaus gatvėmis karališkoji pora 
padėjo vainikų prie Nežinomojo 
kareivio kapo.

Karalienė ir jos vyras, sakoma, 
esu labiausiai užimti žmonės Aus
tralijoje. Ir tai, atrodo, teisinga, 
turint galvoje, kad jiems kasdien 
tenka dalyvauti daugybėje priė
mimų lankyti visokiausius paren
gimus, mokyklas ligonines ir t.t. 
Vienas įspūdingiausių aktų buvo 
N.S.W. valstijos parlamento ati
darymas, kur karalienė pasakė 
kalbų.

Kiekvienų dienų vietose, kur tu
ri pasirodyti ar pravažiuoti kara
liškoji pora, esti nepaprasta spūs
tis. Žmonės vis ir vis nori pama
tyti savo valdovus. Sydnėjaus 
miesto rotušės salėje surengtame 
karalienės garbei baliuje dalyva
vo 2000 kviestų svečių, {vairių 
moterų draugijų surengtuose pie
tuose Trocadero salėje dalyvavo 
per 600 moterų. Vaikų šventėje, 
kurių vizitavo karališkoji pora, 
dalyvavo apie 150.000 vaikų.

Karališkoji pora aplankys dar 
Newcastle, Bathurst, Dubbo, 
Wollongong, Lithgow, Katoomba, 
Wagga, Canberra, ir kt. vietoveą. 
Vasario 18 d. karališkoji pora sa
vo jachta iš Circular Quay iš
plauks j Hobartų.

Trumpai
* JAV Darbo ministerija pra

neša, kad šiuo metu bedarbių skai
čius JAV siekiąs per 2 milijonus. 
Manoma, kad bedarbių skaičius 
pradėsiąs mažėti kovo mėn. vidu
ryje. Prez. Eisenhoweris pareiš
kė, kad nežiūrint dabartinių, jo 
manymu, laikinų sunkumų, JAV 
ūkio pagrindai esą labai stiprūs. 
JAV valdžia pasirengusi užtikrin
ti gyvenimo standarto kilimų ir 
numačiusi įvairius aplinkybėms 
pritaikytinus veiksmus infliacijai 
sulaikyti.

★ JAV-se Prez. Eisenhower 
žmona pakrikštijo pirmųjį pasau
lyje atomine energija varomų po
vandeninį laivų "Nautilus”, kuris 
gali apiplaukti apie visų žemę, ne
iškildamas į jūros paviršių.

* JAV-se buvo demonstruota 
“atominė baterija”, kurios pagal
ba atominė energija tiesioginiai 
paverčiama elektros jėga. Bateri
ja telpa Ii kvadrat. colio keturių 
sienų vamzdelyje ir gali būti nau
dojama 20 metų. Nors tai buvo 
daugiau metodo, negu praktiška 
demonstracija, vienok mokslinin
kai mano, kad “kada nors” pana
šios baterijos duos jėgų varyti au
tomobilius, tiekti energijų namų 
apyvokos mašinoms, kaip skalbi
mo mašinoms, šaldytuvams, valy
tuvams, šviesai ir tos jėgos kaina 
bus nepaprastai žema.

★ Naujas Italijos ministerių ka
binetas, valdžioje išbuvęs 12 dienų, 
parlamentui po keturių dienų de
batų dėl vyriausybės programos 

pareiškus nepasitikėjimų 303 prieš 
260 balsų, rezignavo ir Prez. Ei- 
naudi jieško naujo min. pirminin
ko naujam kabinetui sudaryti.

Eltos žinios
— Vokietijos kancleris Aden- 

aueris padėkojo VLIKo pirminin
kui už atsiųstuosius sveikinimus 
Naujųjų Metų proga.

— Minint Klaipėdos krašto iš
silaisvinimo ir prie Lietuvos pri
sijungimo sukaktį, sausio 15 d. 
per Amerikos Balsų kalbų pasa
kė Inf. Tarybos valdytojas M. 
Gelžinis. Metinės sukakties minė
jimai buvo suruošti JAV-se, Ka
nadoje, Australijoje ir kitur.

— Gruodžio 11 d. Čikagoje bu
vo baigtas pirmasis Kersteno 
komiteto viešojo tardymo tarps
nis. Kerstenas paruošė JAV ats
tovų rūmams trumpų prelimina
rini pranešimų. Prie jo prijungti 
spaudos atsiliepimai ir Maskvos 
reakcijos. Kerstenas tikisi, kad 
atstovų rūmai praplės jo manda
tų ir tardymui toliau vesti pas
kirs daugiau kreditų. Gavęs tokį 
atstovų rūmų pritarimų, Pabalti
jo valstybių užgrobimui tirti ko
mitetas sausio gale arba vasario 
pradžioje yra nusistatęs viešus 
tardymus toliau vykdyti tiek JAV- 
se, tiek ir Europoje. Tardymams 
norima duoti kiek kitokį pobūdį, 
būtent —- Pabaltijo kraštų liudi
ninkus klausti drauge su kitų So
vietų pavergtųjų valstybių liudi
ninkais. Numatoma apklausti pa
bėgėlius iš Lenkijos, Rumunijos, 
Bulgarijos ir Čekoslovakijos.

Kongreso bibliotekos pareigū
nams yra pavesta paruošti vad. 
teisinį pranešimų. Pranešimo pa
ruošimui vadovauja Mr. Griffith, 
kuriam talkininkauja Pabaltijo 
valstybių bendradarbiai. Iš lietu
vių dalyvauja prof. Dr. Krivic
kas.

— Lietuvos ministeris P. Ame
rikai Dr. K. Graužinis sunkiau 
susirgo ir kurį laikų negalės eiti 
savo pareigų. Tačiau sveikatos 
padėtis rodo tendencijų gerėti. Iki 
min. Graužimui pasveikstant pa
siuntinybei Urugvajuje vadovau
ja jos attache A. Grišonas, charge 
d’affaires a.i. titulu.

— Lietuvių Enciklopedijos iš 
viso numatyta išleisti apie 20 to
mų. { metus išeis 3 tomai. Išlei
dus pirmųjį tomų, Bostono teisi
ninkai iškėlė sumanymų įsteigti 
Enciklopedijos Fondų Lietuvai, 
kurio tikslas — įgyti ir saugoti 
1000 Lietuvių Enciklopedijos kom
plektų, iki bus galima juos par
vežti Nepriklausomon Lietuvon. 
Tai būtų laisvojo pasaulio lietu
vių dovana ilgai okupantų var
gintai tėvynei. Toji mintis rado 
visuomenėje gyvų pritarimų.

SYDNĖJAUS LIETU
VIU NAMU AKCININ

KU SUSIRINKIMAS
Vasario 28 d. 1 vai., tuojaus po 

pamaldų lietuviams, Camperdow- 
no parapijos salėje įvyks Sydnė
jaus lietuvių namams įsigyti ak
cininkų susirinkimas.

Darbotvarkė 1. Susirinkimo ati
darymas. 2. Prezidiumo ir man

datų komisijos sudarymas. 3. Man
datų komisijos pranešimas. 4. Or
ganizacinio Komiteto pranešimas 
ir paklausimai dėl pranešimo. 5. 
Komiteto rinkimai. 6. Revizijos 
komisijos rinkimai. 7. Pasisaky
mas dėl namų vietos, dydžio ir t.t. 
8. Klausimai ir sumanymai.

Visi klausimai sprendžiami pa
prasta balsų dauguma. Kiekvie
nas akcininkas turi tiek balsų, 
kiek yra pasižadėjęs ar pirkęs 
akcijų. Viena akcija — £1- Susi
rinkime negalį dalyvauti gali įga
lioti kitų asmenį, {galiojimas tu
ri būti padarytas raštu.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NA
MAMS ĮSIGYTI ORGANIZACI
NIS KOMITETAS.

1
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Vincas Kazokas.

KULTŪROS FONDAS IR JO PRASMĖ
Pereitų metų gruodžio 29-30 die

nomis įvykęs Melbourne ALKF 
ketvirtasis suvažiavimas praėjo 
gana nuosaikioje ir darbingoje 
nuotaikoje. Suvažiavimo dalyviai 
— tegul jų buvo ir gana kuklus 
skaičius — supratę momento svar
bų ir nuošaliai palikę asmeninius 
reikalus, tikrai nuoširdžiai svars
tė lietuvių kultūrines problemas 
Australijoje.

Paprastai suvažiavimai pas mus 
pasibaigia, sugiedojus Tautos Him
nų ir tuo reikalas užsklendžiamas, 
paliekant visus tolimesnius rūpes
čius naujai išrinktai valdybai. Tai 
yra labai negatyvus reiškinys, 
kuris vis dėlto pas mus yra prigi
jęs. Ar nebūtų laikas kitaip į 
tuos reikalus Žiūrėti? Ar nereikė
tų suvažiavimų posėdžius praplės
ti, kad to suvažiavimo dvasia ir 
rūpimomis problemomis užsikrės
tų visi, kuriems rūpi lietuviški 
kultūriniai reikalai? Tuomet ir 
patys suvažiavimai ateityje įgytų 
visai kitokį pobūdį, ir juose svars
tyti reikalai pasidarytų ne vien 
tik suvažiavimo dalyvių, bet mū
sų visų reikalai. Tai sakydamas 
aš visai nenoriu daryti kokių prie
kaištų buv. Kultūros Fondo suva
žiavimui. Visai ne. Tik bijau, kad 
ir šis suvažiavimas nebūtų tyliai 
palaidotas, kaip ir daugelis kitų. 
O tai būtų tikrai skaudus reiški
nys, atsimenant, kokios svarbos 
ir reikšmės mūsajame gyvenime 
KF turi arba galėtų turėti, jeigu 
jo idėja būtų tinkamai suprasta. 
Gi jeigu ligi šiandien to nėra, tai 
drįsčiau pirmoj eilėj priekaištau
ti pačiai KF vadovybei arba jo 
iniciatoriams, kad jie nedavė iš
samesnių informacijų apie patį 
Kultūros Fondų ir neiškėlė jo 
kaip vienos iš aktualiausių mūsų 
Šiapdienipių gyvenimo problemų. 
Reikia pripažinti, kad daugeliui, 
net palyginamai gana aųgšto inte
lektualinio lygio žmonių, Kultū
ros Fondas yra nieko nesakanti 
suvoks- Tai yrą lyg iš neturėjimo 
ko veikti tam tikras grupės žmo
nių išmonė, kuri galioja ir nau
dinga tik tiems, kurie jų išgal
vojo. Kad šitokia nuomonė dau
gumoje pas mus dar gyva ir vai
singa, jau aišku iš to, kad KF, 
išskyrus Australija, beveik niekur 
gyviau nepasireiškė. O ir pas mus, 
nežiūrint, kad jau turėjome ketu- 
rius suvažiavimus, KF idėja dar 
tik rusena, ir reikės daugelio pas
tangų, kad ji įsiliepsnotų.

Kas gi yra iš tiesų tasai Kul
tūros Fondas ir kokia jo prasmė 
dabartinėse sąlygose? šis klau- 
simas, gal kai kam ir labai aiš
kus, vis tik jis turi būti kas kart 
vis iš naujo keliamas ir nagrinė
jamas, kol mes galutinai įsisųmo- 
ninaimę.

Pagal paskutiniame suvažiavi
me priimtųjį KF statutų — Kul
tūros Fondas pirmuoju sakiniu 
taip aptariamas: “Australijos lie
tuvių Kultūros Fondas yra orga
nizacija lietuvių kultūrai ugdyti’’, 
ši aptartis yra labai plati ir api
ma visų KF veikimo ir reiškimo
si laukų. Tolimesnis tame pačia
me paragrafe KF veiklos detaliza
vimas, minėtos aptarties rėmus 
tik susiaurina. Bazavimasis tik 
ant tųm tikrų taškų, kaip tiktai 
paneigia pačios organizacijos cha
rakterį ir suveda jos veikimų tik 
į tam tikrus kultūrinius punktus, 
paleidžiant iš akių bendrųjų kul
tūros sųvokų, kai tuo tarpu prad
žioje buvo teigta, kad ši organi
zacija turi savo tikslu ugdyti lie
tuvių kultūrų. Bet ar ugdyti lie
tuvių kultūrų nėra tas pat, kaip 
rūpintis pačia lietuvių tauta? Ar 
įmanoma tautų įsivaizduoti be jos 
kultūros?

Kiekviena tauta savo tautišku
mų grindžia tam tikra, specifine 
kultūra. Prarasdama savo kultū
rines apraiškas tauta drauge pra
randa savo tautinį charakterį, ar
ba, kitaip sakant, netekusi savos 
kultūros tauta nyksta ir pragaiš
ta. Čia reikia užmiršti senų ir ne
galiojantį kraujo mitų, kad tau
tos pagrindas yra tik jos krauju- 
je, jos prigimtyje. Iš tiesų tau
tiškumas yra ugdymo ir tam tik
ros kultūros sųmoningo prisiėmi
mo rezultatas. Visi mes gimsta
me tik žmonėmis, tačiau vienos 
ar kitos tautos nariais mes tam
pame, nes jeigu būtų priešingai,

tai niekados neiškiltų nutautėji
mo pavojus. Vadinasi, priklausy
ti vienai ar kitai tautai, reiškia 
ne kų kitų, kaip prisiimti tos tau
tos kultūra ir joje naturalizuotis. 
Iš kitos pusės-išlikti tautos nariu 
reiškia tuo pačiu palaikyti ir plės
ti jos kultūrų. Nėra tautos be jos 
kultūros, pasakęs yra kažkuris 
išmintingas vyras, ir teisingai, 
nes be kultūros jokia tauta neį
manoma. Todėl rūpinimasis savos 
tautos išlaikymu yra tuo pačiu rū
pinimasis jos kultūros puoselėji
mu ir ugdymu. Arba atvirkščiai. 
Taip suprantant tautų ir jos kul
tūrų, kur šie du elementai suda
ro vienų ir nedalomų vienetų, tu
rime pripažinti, kad Kultūros 
Fondas, toks, kokį mes čia norė
tume jį suprasti, stoja ne vien 
tik tam tikrų kultūrinių šakų sar
gyboje, bet jo uždavinys ir pras
mė budėti visos tautos sargybo
je, kitaip jo statuto pirmasis sa
kinys būtų nesuprantamas ir be
prasmis. Ypač KF, kaipo toks, ne
paprastai aktualus šiandien mū
sų sųlygomis, kada savame kraš
te tautinė kultūra yra svetimųjų 
dusinama, gi mes patys esame iš
statyti atvirai nutautėjimo grės-! 
mei. Kol tauta gyveno savo ne
priklausomų gyvenimų, be dides
nių išorinių pavojų savai kultū
rai, tol ir patsai KF nebuvo taip 
labai aktualus. Tačiau mums, ku
rie esame atsidūrę taip vadina
mam laisvajame pasaulyje ir ku
riems galioja toji pati laisvė sa
vo atsineštų kultūrų toliau kulti
vuoti, be KF išsiversti neįmano
ma. Žmogus, jausdamas pavojų,' 
visados atsistoja tam tikroje gy
nimosi pozicijoje ir pasiruošia ko
kiais ginklais gintis. Lygiai ir 
mes, būdami su savo kultūra tar
si mažytės, salos, kurias gręsia 
aplinkinės kultūros paplauti arba 
paskandinti, aiškiai pažindami 
gręsiantį pavojų, turime visu sų- 
moningumu atsigręžti į savo lie

Laisvosios Europos Universitetas
“Tautinis Laisvosios Europos 

Komitetas” New Yorke su savo 
delegatūra Paryžiuje yra įkūręs 
JAV—se autonomiškų institucijų, 
pavadintų “Laisvosios Europos 
Universitetas Tremtyje”, kuriame 
turi progų eiti mokslus studentai 
tremtiniai, gimę Albanijoje, Bul
garijoje, Estijoje, Vengrijoje, Lat
vijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Ru
munijoje, Čekoslovakijoje ir Ju
goslavijoje.

Laisvosios Europps Universite
tas Tremtyje priima dabar prašy
mus stipendijoms gauti 1954-55 
mokslo metams. Kandidatais gali 
būti asmenys, gimę po 1923 m. 
gruodžio m. 31 d., turį oficialų vi
durinio mokslo baigimo atestatų 
arba jam lygų dokumentų. Kan
didatai turi būti tremtiniai, gimę 

“Bicius”
(Graudus feljetonas)

Gyvenau — krūmeliuose. Į dides
nius miestus tik per didžiųsias 
šventes pakaudavau. Taigi, 
per Kalėdas sakau, pavažiuosiu į 
Sydnėjų, į tų didžiausių penktojo 
kontinento miestų; Gimines aplan
kysiu, į kinų užsuksiu, gal kokių 
pažįstamų sutiksiu. Tokių šviesių 
minčių vedinas išlipau stotyje ir 
dairausi. Paskui pradėjau vaikščio
ti aplink krautuves — negi tuš
čiom rankom ir eisi į padorius 
namus. O pinigo, žino, mes krū
muose begyvendami prisitaupome.

Taip bežioplinėjant sutinku bi- 
čiūlį. O šis, dar iš unrinių laikų 
maišiuku nešinas, proriščia bėga.

— Tai kur taip leki? Tiek lai
ko nesimatėme, šnektelėtume.

— Malonu, malonu, bet gal, ži
nai, vėliau, turiu pasimatymų. 
Ant bičių važiuoju, štai ir mano 
busas. Užsuk vakare.
« Padūko, galvoju likęs vienas. 
Turi pasimatymų su bitėm ir "bu- 
sais” važinėja. Kur tu čia rasi tų 
bičių, jeigu ir padori musė tokiam 
triukšme negyvena.

Prisipažinsiu atvirai — bičių tai 
jau nemėgstu. Dar nuo tų laikų, 
kada marškinėliuose lakščiau. Mat 
galulaukės panuovalyje buvau su

tuviškų kultūrų ir joje įžiūrėti 
ne vien tik gynimosi ginklų, bet 
ir lietuvybės išlaikymo laidų, ši
tokiu skydu, ginančiu lietuviškų
jų kultūrų, ir turėtų būti Kultū
ros Fondas.

Minėdamas, kad išlaikydami' 
savo tautinę kultūrų1 tuo pačiu iš-I 
laikome ir kovojame už lietuvy
bę, turiu priminti kitų institucijų, 
kuri specialiai rūpinasi lietuvybe 
ir vadinasi Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnyba (LIT), kaip VLIK’o pa
dalinys. šita institucija savo es
me yra lyg ir identiška su Kultū
ros Fondu, tačiau jos keliai ir me
todai yra griežtai skirtingi. Kiek 
KF yra gyva organizacija pačio
je tautoje arba jos dalyje, akty
viai besireiškianti ir veikianti sa
vo narius ir šalia stovinčiuosius, 
tiek LIT yra valdinė įstaiga, ne
pajėgianti nieko duoti, bet tik 
reikalaujanti. KF kaip organiza
cija eina į gyvenimų, kuria įvai
rias kultūrines institucijas, sten
giasi išlaikyti lietuviškų gyveni
mo stilių, tuo pačiu žadina tau
tinį gyvastingumų ir budrumų. 
Čia yra Kultūros Fondo prasmė 
ir jo veikimo laukas.

Kultūros Fondas yra organiza
cija lietuvių kultūrai ugdyti, at
sieit, jos pagrindų sudaro ne ide
ologiniai ar politiniai interesai, 
bet lietuviškoji kultūra. Ir tuo 
pasakoma labai daug. Tiesa, vi
sos lietuviškos organizacijos yra 
lietuviškos kultūros apraiškos. 
Šiuo atvėju KF galėtų būti dau
giau vadovaujantis arba koordi
nuojantis reiškinys bet tik šitoje 
kultūrinėje srityje jokiu būdu ne- 
pažeidžiųs kitų suverenumo, ši
taip, aš manyčiau, suprato ir KF 
vadovybė įrašydama į statutų 
straipsnį, kad į suvažiavimus kvie
čiami visų lietuviškų organizaci
jų arba kultūrinių institucijų ats
tovai. Tačiau apie KF organiza
cinę sųrangų teks išsitarti kitų 
kartų.

Albanijoje, Bulgarijoje, Estijoje, 
Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje 
Lenkijoje, Rumunijoje, Čekoslova
kijoje ar Jugoslavijoje. Stipendi
ja yra pakankama apsimokėti mo
kslo, pensijono, buto ir kitoms 
smulkioms išlaidoms. Didžioji da* 
lis stipendijų bus suteikta studi
juoti Laisv. Europos Koledže St- 
rasburge, kur bus specialūs kur
sai studijuoti savų kraštų istori
jai ir kultūrai. Studentai galės 
studijuoti Strasburgo Un-to šiuo
se fakultetuose: teisės, humanita
rinių mokslų, medicinos, farmaci
jos, tiksliųjų mokslų ir teologi
jos. Norintiems studijuoti discip
linas, kurios neįeina į Strasburgo 
un-to programų, bus suteiktos sti
pendijos kituose un-tuose ar kole
džuose. Visi studentai, gaunu sti-

radęs lizdų: gal bičių, gal širšių, 
bet medaus kuopinėjimo faktai 
liko ant mano nosies ir tuos fak
tus atsimenu dar šiandien. Tiesa, 
tos nenaudėlės, prikibusios prie 
mano nosies čia pat ir numirė, 
bet nosį dar ir dabar niežti į me
dų pasižiūrėjus. Na, tas nuskubė
jęs žmogėnas, turbūt, nėra dar su 
tikromis bitėmis susitikęs, pagal
vojau.

Ant šventoriaus sekmadienį su
tikau ir daugiau senai nematytų 
tautiečių. Jie kalbėjo apie viso
kius reikalus, bet skirstantis dau
gumas sakėsi važiuosiu ant bičių. 
O viena šeimyna tiesiog prikibo 
ir sako:

— Pats tuose krūmuose, turbūt, 
tik samagonų siurbi ir pro darbų 
saulės nematai. Ot, važiuojame 
mūsų bičių pasižiūrėti. Atsigau
si. O vakare ir burnelė ir profe- 
ransiukas susikombinuos.

— Mami, ir aš ant bičių. Aš nu
pirksiu tikėtus. Duok man money, 
Papi.

Suglumau. Tėvai ir vaikai — 
visi ant bičių. Pamišo? "Tikėtus” 
perka ir “monyja” kaž kų vaikas 
iš padoraus tėvo, kadaise prie 
Kretingos gyvenusio.

Atsikalbinėjau kiek pajėgdamas, 
bet negi pasipriešinsi moterims 
ir vaikams.

Pradėjome kelionę. Jaučiau 
skausmų nosies smaigalyje ir vis

galvojau, kaip atrodysiu vakare. 
Kad gausiu pylos — neabejojau.

Išlipęs iš autobuso pajutau sū
rų vėjų. Kėblinome į pajūrį. Ir 
dabar man paaiškėjo, kad tautie- 
čai paplūdimį “bičium” vadina. 
Štai kų reiškia gyventi kur nors 
laukuose ir dar su kokiu užsispy
rusiu suvalkiečiu. Mieste kas ki
ta: čia vaikai perka “tikėtus” o 
suaugusieji “busais” važinėja “ant 
bičių”. Tai pažanga, suprantu. 
Nevažiuosiu atgal — tedega tie 
krūmai, galvoju.

Nėrėme į bangas. Vanduo, žino
te, kaip ir Lietuvos pajūryje — 
šlapias ir sūrus. Ant kranto žmo
nių, kaip Šiluvos atlaiduose. Vos 
suradau šlapiam kūnui padžiauti 
vietos. Pagulėjau, o po pusvalan
džio vėl į vandenį. Smagu. Tik 
staiga tokia banga, kaip gero 
Žemaitijos ūkininko namas, kad 
trenks per pakinklius, kad vers 
ant akmenuotos pakrantės... Nu
brozdintų nosį atsukau j saulę ir 
vėl guliu. Dairausi po dangaus 
skaistybes ir kas man. Pažįstama 
šeimyna pasitaško vandenyje ir 
lenda kur į paunksmę. O aš sau
lėje vis kaulus šildau. Taip be- 
silepinant akyse balti angeliukai 
pradėjo skraidyti. Užsnūdau. Pa
budino moteriško batuko kulnas į 
nosį kaukštelėjęs. Nusikeikiau lie
tuviškai, o batuko savininkė, juo
dais akiniais nosį pabalnojus, pa-

Mirė Prof. M.
Niedermannas

Sausio 12 d. Neuchatelyje mi
rė, eidamas 80-tuosius amžiaus 
metus, prof. Dr. Maxas Nieder
mannas. Jo laidotuvėse sausio 15 
d. dalyvavo Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės tarybos pirminin
kas Dr. A. Gerutis ir valdybos 
vicepirmininkė Dr. E. Vaitkevi
čiūtė. Bendruomenės vardu buvo 
padėtas lietuvių tatutinių spalvų 
kaspinu papuoštas vainikas. Ve- 
lionies šeimai buvo taip pat pa
reikšta VLIKo ir Vykd. Tarybos 
vardu užuojauta.

Prof. Niedermanno asmenyje 
lietuvių tauta neteko nuoširdaus 
bičiulio ir didelio mūsų gimtosios 
kalbos žinovo.

Naujos Knygos
“Lietuvių Dienos” leidžia V. 

Ramono į anglų kalbų Miltono 
Stark išverstus “Kryžius”. Ats
paustas Dr. Jį. Balio angliškai pa
rašytas veikalas “Lithuanian Nar
rative Folk Songs”. Tai yra Lie
tuvių Tautosakos Lobyno ketvir
toji knyga, kurios išleidimų finan
suoja min. P. žadeikis. Literatū
ros enciklopedijos “Die Weltli- 
teratur” darbai eina į galų. Ligi 
sausio pabaigos prof. A Maceina 
jai parašys paskutinius straips
nius apie Vaičiulaitį, Vaižgantų, 
Vienuolį, Vydūnų, be to, rašo stu
dijų apie Marijų, kurių išleis prel. 
Juras. Europos tautų grožinės li
teratūros rinkiniui PLB Vokietijos 
kr. valdyba jau paruošė vertimus 
apie Maironį, Aistį ir Brazdžionj. 
Numatoma išleisti Teatro Alma
nachų, į kurį bus sudėti svarbiau
sieji 1948 — 1953 m. parašyti sce
nos specialistų straipsniai ir lie
tuviškųjų kolonijų JAV-se bei Ka
nadoje apžvalga. “Nepriklauso
mos Lietuvos pinigų” autorius J. 
K. Karys netrukus žada išleisti 
ir studijų apie senovės lietuvių 
pinigus. “Nemunas” gražiai pasi
tarnavo lietuvių visuomenei išleis
damas J. Balčikonio verstas An
derseno pasakas ir Dostojevskio 
“Nusikaltimų ir bausmę”.

pendijų Laisv. Europ. Koledže 
Strasbųrge, turės dalyvauti spe

cialiuose vasaros kursuose, kuriuo
se bus nagrinėjamos tautinės ii* 
internacionalinės problemos. Ši 
speciali programa prasidės 1954 
m. rugpiūčio 15 d. Tuo pačiu lai
ku veiks prancūzų kalbos kursai 
šios kalbos pakankamai nemokan
tiems. Prašymus stipendijai gau
ti prašoma įteikti iki 1954 m. ba
landžio m. 1 d. Informacijos ir 
pareiškimų blankai stipendijai 
gauti bus atsiųsti kiekvienam kan
didatui. Prašoma kreiptis tokiu 
adresu: L’Association du College 
de l’Europe Libre, 7, rue de la 
Paix, Paris, 2-e (France). Stu
dentai, padavusieji prašymus, 
apie prašymų įteikimų prašomi 
painformuoti Lietuvos atstovų 
Prancūzijoje Dr. S. A. Bačkį, 5 
rue de Messine, Paris 8-e, Prancū
zija.

Savuose Namuose
(LAIŠKAS Iš BOGOTOS)

Kolumbijoje lietuvių tėra tru
putį per 500. Daugiausiai susis
pietę Bogotoje ir Medelaine. Di
desniu būriu lietuviai į šį kraštų 
atvyko po II Pasaulinio karo.

Atšvęsdami penkerių metrų įsi
kūrimo sukaktį, Bogotos lietuviai 
jau gali suvesti savo kultūrinio 
gyvenimo balansų gana žymiais 
laimėjimais. Jeigu anksčiau visas 
bendruomeninis gyvenimas baza
vosi pasišnekėjimais šventoriuje 
ir lankymu kun. V. Vaičiūno lai
komų lietuviams pamaldų bei pro
giniais susirinkimais, tai dabar 
jau galime pasigirti turį savo kon
sulatų, mokyklų, chorų, vedamų 
D. Liaugminienės, lietuvių namus 
ir gyvų savo laikraščio steigimo 
idėjų.

Dėl konsulato daug ginčytasi. 
Ir ne dėl pačio konsulato, bet dėl 
jo įsteigimo fakto. Mat, visi sa
vinas! jo išrūpinimo nuopelnus. O 
tiesa yra tai, kad konsulato norė
jo visi ir visi tuo rūpinosi: ir Ka
talikų Komitetas, ir bendruome
nės susirinkimai, ir pavieniai as
menys, ir daug pastangų padėjo 
pats Stasys Sirutis, dabartinis 
konsulas. Tačiau vienas dalykas 
yra visiškai tikras, kad be diplo
matinių žygių reikalas nebūtų iš
judėjęs iš susirinkimų ir pašnekė
siu rato. Galutinius ir lemiamus 
ėjimus padarė L.D.š. St. Lozorai
tis. Konsulu pasiūlytas, patvirtin
tas ir jau oficialiai šias pareigas 
eina, St. Sirutis. Kolumbijos, ypač 
Bogotos lietuviai šiuo faktu labai 
džiausiasi, nes jie šiame krašte 
jau yra įteisinti.

Mokykla čia veikė ir anksčiau, 
tik dėl blogų sųlygų jos darbas, 
buvo pertrauktas. Dabar, energin

Sibiro Tremtyje
GRĮŽĘS LIETUVIS PASAKOJA APIE SIBIRO TREMTI

Su vokiečių karo belaisviais yra 
grįžę kelios dešimtys gyvenusių 
Rytprūsiuose ir Klaipėdos kraš
te. Tarp jų yra grįžęs ir vienas 
mūsų tautietis, kuriam ilgų laikų 
teko gyventi įvairiose karo be
laisvių stovyklose ir Sibire sueiti 
mūsų tremtinių. 1947 m. jis buvo 
priskirtas prie dvarų ir pilių sta
tybos sovietiniams generolams. 
Marš. Sokolovskiui statė vilų ne
toli Volgos-Maskvos kanalo, apie 
25 km. nuo Maskvos. Tai buvo 
bolševikų valdžios jam skirta do
vana, apėmusi 1 kvadr. km. že
mės, kurioje buvo dvaras su rū
mais. Pilis buvo, taip pat statoma 
ir marš. Konevui, pirmininkavu
siam per Berijos ir jo bendrininkų 
bylų. Prie pilies buvo įtaisytas 
“kolchozas-dvaras”. Į pilį buvo 
sugabenti visi Konevo karo trofė
jai, tarp jų — brangus fortepio- 
nas iš Vienos, imperatoriaus 
Franzo Josepho vestuvinė dova
na.

sižiūrėjo skersomis ir, lyg" norė
dama susipažinti, pasisakė esanti 
Sore, bet pamačiusi mano išputu
sių nosį skubiai nukulniavo per 
nuogas nugaras.

Atbėgo tos lietuviškos šeimy
nos vaikas ir sako:

— Mister, Mami and Papi ready 
go namo.

Berniokas nurūko pas “Mami 
and Papi”. Pakilau ir aš. Kųgi 
veiksi nekilęs, kada jau tautiečiai 
rengiasi riedėti namo.

Taigi, pakilau ir nepažįstu sa
vo kūno. Raudonas, kaip nudažy
tas. Tik ant krūtinės kvadratas 
savos odos. Ten kur prieš užsnūs- 
damas buvau sigarečių pokelį pa
likęs.

Naktį nemiegojau. Ir kitų vil
ku prakaukiau. Paskui atsivežtinė 
lietuviška oda nuo viso organiz
mo lopais nukrito ir nosis atgavo 
pirmykščių formų. Iš šalies dabar 
atrodau kaip žmogus. Bet jaučiu, 
kad netekęs senosios odos — daug 
ko netekau. Pirmiausiai netekau 
savo skambiosios pavardės; iš Ru- 
pėno virtau Rupcke (taip mane 
“meitai” darbe šaukia). Sužino
jau kų reiškia “money” ir solida
rumo mok. rinkėjus moniju, saky
damas “no money" Netekau ūpo 
lankyti lietuviškus susirinkimus ir 
visokius minėjimus, kadangi tokių

gos valdybos dėka, sis reikalas 
išsisprendė palankiai ir jau keli 
mėnesiai mokykla sėkmingai dir
ba. Mokyklų lanko 16 vaikų, mo
kytoja E. Petrauskaitė.

Anksčiau mokykla turėjo jieško- 
tis prieglobsčio kur nors priva
čiame bute. Dabar ji įsikūrė nau
jai atidarytuose Bogotos lietuvių 
namuose.

Lietuvių namų iškilmingas ati
darymas įvyko per Kalėdas. Kun. 
Vaičiūnui pašventinus lietuvių na
mus, namų įkūrimo aktų pasi
rašė kun. Vaičiūnas, konsulas St. 
Sirutis, lietuvių bendruomenės 
valdybos pirm. M. Subatkevičius, 
kultūros vadovas dail. J. Penčy- 
la, O. Bekerienė ir A. Kulnys.

Lietuvių namuose įrengtas ir 
lietuviškas knygynas, spaudos biu
ras ir kitos lietuviškos įstaigos, 
čia dabar renkasi lietuviai pra
leisti poilsio valandėlę, susitikti 
pažįstamus, pasišnekėti, pasitarti 
visuomeniniais ir asmeniniais rei
kalais. čia vyksta įvarūs posėd
žiai, repeticijos. Savuose namuose 
visi Bogotos lietuviai išsitenka ir 
lietuvybės dvasia iš čia spindu
liuoja.

Namus sutiko administruoti 
Černiauskų šeima. Keletas kamba
rių išnuomojama. Iš toliau atvy
kusieji ir nakvynes gauna.

Bogotos lietuvių namai įrengti 
labai skoningai ir lietuviškas sti
lius primena puošniųsias sekly
čias tėvynėje. Namų papuošimų 
ir vidaus įrengimus atliko dail. 
Juozas Penčyla.

Mūs čia nedaug, bet nežadame 
ištirpti mus supančioje aplinkoje.

E.P.
Bogota, 19e4 m. sausio 23 d.

Lietuvių jam teko sueiti porų 
kartų. 1949 m. Sibire keli klaipė
diečiai belaisviai pareiškė esu lie
tuviai. Todėl jie buvo iš karo be
laisvių stovyklos iškelti, o jų sta
tusas iš beleisvio pervestas į “pe- 
resil’nikus" — jiems buvo leista 
apsigyventi kaip civiliams, bet ju
dėti turėjo teisę tik 50 km. spin
duliu; jie tikėjosi, kad juos grų- 
žins į Klaipėdos kraštų ar į Lietu
vę, bet taip nebuvo, vietoj to tu
rėjo pasirašyti pasižadėjimus, kad 
20 metų išdirbs ir išgyvens Sibi
re. 1948 m. Stalinske sutiko prie 
darbovietės dvi lietuvaites, kurios 
buvo neseniai “užverbuotos” dar
bams Rusijoje ir dirbo fabrike. 
Ta proga tenka pastebėti, kad tiek 
pačioj Sov. Sųjungoj, tiek jos oku
puotuose kraštuose nuolat vyksta 
“savanoriškas” įsirašymas dar
bams “į Sibiro pramonę”. Mergai
tės skundėsi, kad jos yra seka
mos, ir patvirtino, kad ten buvo 
atvežtas visas lietuvaičių darbi
ninkių transportas, bet paskiau 
jos visos buvo išskirstytos po 3-4 
į visas puses. 1951 m. Sverdlovske, 
bedirbant prie statybos, greti
mam sklype už tvoros matė dir
bančius vad. darbo batalionų vy
rus. Jie, daugiausia 22—23 metų 
amžiaus, belaisvius kalbino vokiš
kai. Pasirodo, tai būta bolševiki- 
nėn “darbo tarnybon” paimtų lie
tuvių, latvių ir estų. Lietuviai pa
sakojosi daugiausia kilę iš Joniš
kio ir iš Panevėžio apylinkių.

Tremtinių iš Lietuvos pats jis 
daug nesutikęs, nes jie būdavo 
daugiausia vežami ne į pram, cen
trus, bet daugiau į miškus ar ak
menų skaldyklas, rečiau į kolcho
zus. Tačiau vokiečių karo belais
viai, kurie visų laikų nuo pat 1945 
m. buvo laikomi vad. “zakliučen- 
nyje” (imtiniais) ir perėjo daug 
priverčiamojo darbo stovyklų, yra 
sutikę nemaža tremtinių iš Pabal
tijo valstybių. Iš tų belaisvių jis 
girdėjęs, kad pvz.už kalnų, Vol
gos link, į šiaurės rytus nuo Mas
kvos, blaisviai matę ištisus kai
mus su apgyvendintais pabaltie- 
čiais. Jų teigimu, tokie kaimai 

(Nukelta j 3 psl.) 

parengimų metu pats smagumas 
ant "bičių".

Taigi, tautiečiai, hary up! Gul
kime ant bičių.

Pi—pad.
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T. Kosciuška—Lietuvos Sūnus AŠ
Apie Tadą Kosciušką, tą didįjį 

karžygį ir kovotoją dėl Liatuvos 
ir Lenkijos laisvės,. mes esame 
daug girdėję^ daug skaitą. Bet 
kas jis iš tikrųjų yra — ar lietu
vis ar lenkas — daugelis iš mūsų 
gali suabejoti. Lenkai sako, kad 
jis buvo lenkas. Mes gi sakome, 
kad jis yra mūsų tautietis, nes 
ir pats Tadas Kosciuška visur sa
ve laikė lietuvių. Kad šis mūsų 
teigimas nebūtų iš piršto išlauž
tas, mes leisime pasisakyti jo 
biografams bei kronikams, paci
tuosime jo paties rašytus laiškus, 
iš kurių susidarysime aiškų vai
zdą, kas jis iš tikrųjų buvo.

Tadas Kosciuška gimė 1746 m. 
vasario 12 d. Lietuvoje, Kosovikų 
parapijoj, Mereciovščiznos dvare
lyje. Jo tėvai buvo nusigyvenę 
lietuvių bajorai, kurie jį ir užau
gino lietuviu. Tai patvirtina En
cyclopedia Americana, tą patį ra
šo ir žinomas Vokietijos rašyto
jas, Kosciuškos biografas, Karlas 
Felkeniteinas (Kosciuškos biogra- 
fįja, 1834 m., Leipzigas). New 
International Encyclopedia rašo, 
kad T. Kosciuška gimęs Lietuvo
je, netoli Naugarduko. Jis buvo 
senos, nusigyvenusios lietuviškos 
šeimos ainis.

Anglė rašytoja Monica M. Gar
dner smulkioje Kosciuškos biogra
fijoje (Londonas, 1920 m.) rašo: 
“Jei T. Kosciuška yra kam sko
lingas užį suteiktą jo tyram gyve
nimui įtaką laikytis pastovumo ir 
pasiaukojimo pareigoms, nuo ko 
jis nenutolo, tai daugiausia jis 
skolingas Lietuvos kaimo gyveni
mui au jo laisvėmis ir stebūklin- 
gais žavėjimais, kurie taip aiškiai 
atspindi šiame Lietuvos girių sū
nuje. Tautos vadovybė, karaliaus 
titulai buvo Kosciuškos rankose, 
bet jis visuomet) pasiliko paprastu 
Lietuvos kareiviu, dėvėjo kaimo 
drabužius ir draugiškai gyveno su 
su savo kariuomenės kaimiečiais, 
laikydamas juos sau lygiais bro
liais. Vėliau surastas, paties Kos
ciuškos ranka parašytas atsišauki
mas į Lietuvos kariuomenę, aiš
kiai parodo to vado sielos kilnu
mą, kuomet jis, nepaisydamas 
daug galingesnių prieš jį esančių 
jėgų, žudančių visą tautą, vadina 
Lietuvos kareivius broliais ir dr
augais.“

Taip apiej Tado Kosciuškos tau
tybę rašo jo biografai, ir jų pa
tiektos medžiagos tikrumu neten
ka abejoti.

O kuo jis pate save laikė?
Tai matyt iš jo. laiškų knygos 

(“Listy Kosciuszki”, Lvovas, 18- 
77). Vieną jų, rašytą 1790 m. va
sario 7 d. generolui Miesiolovs- 

Sibiro tremtyje
jau iš pirmo žvilgsnio išsiskiria 
iš rusų kaimų savo tvarkingumu 
ir švaria išvaizda.

Vokiečių karo belaisviai, anks
čiau laikyti Lietuvoje, o paskiau 
perkelti Sibiran, ir jam pačiam 
papasakojo apie pavergtą Lietuvą, 
joje įvykusias deportacijas, parti
zanų kovas miškuose etc.

Miškuose belaisviams bedirbant, 
dažnai tekdavę su partizanais su
sidurti. Partizanai kai kur sunai
kino belaisvių stovyklų sargybas, 
o belaisvių paklausdavo, ar norį 
eiti kartu su jais į miškus ir da
lintis “miško brolių" likimu. Ta
čiau jėgos nevartodavo: kas neno
rėjo — paleisdavo. Tačiau iš belai
svių nedaug kas dėdavosi su par
tizanais, nes iš miško buvo dar 
mažiau vilties kada nors grįžti 
j Vokietiją. Rusai labai bijodavo 
partizanų — sargybiniai naktį už
sibarikaduodavo atskirame name. 
Rusai Lietuvoje visados vaikščio
davo su stipria apsauga, po 10-12 
būriais, — jie saugojo jau ne be
laisvius, bet save. Panaši padėtis 
buvusi Ukrainoje, kur kartais ru
sai belaisvius nakčiai palikdavo 

vienus, patys pasitraukdami į mie
stelį, kur saugiau. Kaip represi
jos prieš gyventojus, rėmusius 
partizanus Ukrainoje buvo taip 
pat įvykdytos masinės deportaci
jos. Belaisviai kalbėjo, kad pvz. 
1948 m. taip buvę išvežti Kovelio 
srities gyventojai.

Belaisviai, daugiausia pasimo
kę iš rusų darbininkų, ypač dirb
dami prie statybų, ne kartą vyk
dė sabotažo aktus. Už sabotažą ar 
įtarimą jį padarius 1945-46 me
tais daug vokiečių belaisvių buvo

kiui, mes čia ir pacituosime (lai
škas rašytas iš Wroclawko):

“Aš jau pasakojau apie vietos 
žmones ir galiu tik pridurti, kad 
toji šalis yra labai graži ir turė
tų priklausyti geriems ir darbš
tiems lietuviams, o ne sustingu
siems ir nieko nepaisantiems vie
tos gyventojams.... Prašau nu
siųsti mane atgal į Lietuvą, jei 
nenorite visiškai manęs atmesti 
ar laikyti netinkamu tarnybai. 
Kas aš esu, jei ne lietuvis? Jei 
jūs nepareikalausite seime, kad 
mane gražintų, Dievas žino, ką 
aš galiu padaryti, nes mane ima 
pyktis, kai pamanau, kad aš, lie
tuvis, turiu tarnauti Karalystei 
(Lenkijai), kuomet ten (Lietuvo
je) jūs turite tik tris generolus. 
Kai priešai jus įveiks ir pakars, 
tuomet tik jūs suprasite būties 
svarbą ir pradėsite rūpintis savi
mi.”

Na, dabar reikia manyti, kad 
mums daugiau jokių abejonių ne
sudarys, nustatant Kosciuškos 
tautybę, nes jis pats, kaip lietu
vis, pastatė amžiną paminklą, ku
ris visiems byloja, kas iš tikrųjų 
buvo.

Peržvelkime trumpai jo gyveni
mo kelią.

Savo nepaprastais gabumais T. 
Kosciuška atkreipė kitų dėmesį ir 
kai baigė Varšuvos karališkąją 
(karo) mokyklą, lenkų karalius 
išsiuntė jį į Prancūziją tęsti to
liau studijų. Tuo metu jis aplankė 
veik visą Vakarų Europą ir kai 
baigė Breste fortifikaciją ir karo 
laivyno taktikos mokslus, buvo 
pakeltas į kapitono laipsnį, o jo 
priežiūrai buvo pavesta Krokuvos 
fortifikacijos. To miesto univer
sitetas kvietė jį profesoriauti ma
tematikos fakultete, bet T. Kosciu
ška atsisakė nuo mokslininko kar
jeros.

Jo gyvenimo kelią visai kita 
kryptimi nukreipė nepasisekusi 
meilė. 28 metų ugningas jaunuo
lis įsimylėjo turtingo Lietuvos: 
maršalkos dukterį. Tėvas jų vedy-' 
bų nenorėjo ir rengėsi savo dukte
rį išleisti už vieno turtuolio. Ta
da jie nutaria pabėgti iš tėvų na
mų. Išsirengė, bet pakelyje pasi
vijo maršalka su ginkluotais vy
rais ir sunkiai sužeidę T. Kosciu
šką paliko mirčiai. Duktė buvo 
grąžinta namo ir išleista už ne
mylimo turtingo dvarininko.

Po šios nelaimingos meilės Kos
ciuška atsiduria, Paryžiuje, iš kur 
išvyko į Ameriką ir įstojo Wash- 
ingtono revoliucionierių kariuo
menėn.

Čia jis aktingai dalyvavo Ame
rikos nepriklausomybės kovose,

sušaudyta. Po 1946 m. jau rečiau 
šaudydavo, bet sodindavo į aštrų
jį karcerį. Daug kas neišlaikė — 
pasikorė ar išėjo iš proto. Po dvie
jų mėnesių tokio laikymo karce
ryje jau iš kiekvieno išspausdavo 
“prisipažinimą” tikriau, po sura
šytu aktu tardomasis, nematyda
mas kitos išeities ir į viską mo
damas ranka, padėdavo savo pa
rašą. 'Tardomieji dažnai būdavo 
nuteisti sušaudyti ar pakarti.

1949 m. taip buvę 80.000 vokie
čių belaisvių nuteisti mirties baus
me. Nubaudus režimas labai pasi
keisdavo. Dabar jie būdavo jau 
“zakliučennyje” — laikomi tik
rais kaliniais. Prie sargybinių 
drausdavo prieiti arčiau kaip 5 
žingsnius. Saugojo “mėlynieji” — 
rusų NKVD (MVD) daliniai, su
daryti iš nepaprastai žiaurių sar
gybinių. Senesnio amžiaus sargy
biniai visuomet būdavo geresni. 
Kokios žiaurios suimtųjų sąlygos, 
pavaizduoja kad ir šis faktas: nu
teistieji belaisviai patys reikalau
davo, kad juos sušaudytų, o pas

kui streikuodavo, nepaisydami gra
sinimų, kad už tai juos sušaudys. 
Kitaip tarus, įnirtis atrodė geres
nė už tokias nežmoniškas gyveni
mo sąlygas.

Uždarbiai. Kai kurie belaisviai 
specialistai uždirbdavo daugiau 
tat priklausė nuo vietovės ir nuo 
administracijos. Nuo kiekvieno be
laisvio uždirbio atskaitydavo už 
išlaikymą stovykloje 200 rb. ir už 
“karo nuostolius” 260 rb. Uždir
bantiems daugiau išmokėdavo į 
rankas ne daugiau kaip 200 rb. į 
mėnesį, o kitą įrašydavo į sąskai
tą. Pabėgti iš nelaisvės mėginda- 

pasižytnėjęs savo gabumais bei 
drąsa ir per trumpą laiką pakel
tas į pulkininko laipsnį ir paskir
tas Washingtono adjutantu.

Amerikos Kongresas, įvertinda
mas jo didelius žygius, suteikė 
jam piliečio teises, pareiškė vie
šą padėką, pakėlė į generolo laip
snį ir padovanojo dvarą. Dabar 
T. Kosciuška gali ramiai gyventi, 
atsidėti mokslo darbui.

Bet štai jį pasiekė žinia, kad 
tėvynėje prasidėjo neramumai. 
Lietuva ir Lenkija nori išsiva
duoti iš Rusijos jungo.

Prityręs kovotojas, taurus ir 
karštas patriotas lietuvis, palie
ka Ameriką ir grįžta i savo tė
vynę padėti tėvynainiams kovoje 
dėl abiejų kraštų laisvės. Čia jis 
suorganizuoja daug kovotojų ir 
vadovaudamas jungtinei kariuo
menei daug kartų sumušė rusus.

1794 m. spalių 10 d. jį sunkiai 
sužeidė, paėmė į nelaisvę ir išga
beno Rusijos gilumom Laisvės ko
votojai, netekę savo narsiojo va
do, pralaimėjo kovą.

Tadą Kosciušką iš nelaisvės pa
leido caras Povilas I, kuris jį pats 
aplankė kalėjime, ilgai kalbėjosi 
ir apgailestavo, kad tokį taurų ir 
humanišką lietuvį taip žiauriai 
kankino. Paleisdamas į laisvę, ca
ras net jį apdovanojo, tikėdamas 
turbūt šį Rusijos -priešą, laisvės 
kovotoją, padaryti sau prielankes
nį.

Nuvargęs, iškamuotas T. Kos
ciuška grįžta į Ameriką poilsio, 
iš kur paskiau vyksta į Prancūzi
ją, aplanko Rusijos carą Aleksan
drą I ir pasirenka nuolatinę ap
sigyvenimo vietą Šveicarijoj, kur 
1817 m. spalių 15 d. mirė. 71 me
tų sulaukęs senelis, vainikavęs sa
vo gyvenimą karržygiškomis ko
vomis dėl laisvės, didelis humanis
tas, taurus lietuvis patriotas, gy
venęs svetimoj aplinkoj, mokęsis 
svetimoj mokykloj ir auklėtas 
lenkiškoj dvasioj, nuo savo tau
tos kamieno nenutolęs, mirė toli; 
nuo savo tėviškės svetimoj žemėj, 
Šveicarijoj. Prie jo širdies rasta 
kruvina nosinaitė, tai mylimosios 
Liudvikos prisiminimas, kada jis 
su ja prieš 40 metų bėgdamas bu
vo sužeistas, ir ji ta nosinaite jo 
kraują šluostė, o vėliau paliko, 
aprišus žaizdą.

Kaip ištikimai mylėjo Liudvi
ką, taip ištikimai mylėjo ir Lietu
vą. Toks buvo tikrasis Tadas Ko
sciuška.

Kosciuškos vardu pavadintas 
augščiausias kalnas Australijoje.

Vytautas Kas. Prutenis 

vo ne vienas, bet retai kam pasi
sekdavo. Kuznecko baseine Prok- 
opjevsko anglių kasyklose dirba 
27.000 darbininkų. Stalinske, da
bar turinčiame apie pusę mil. gy
ventojų, viename tik geležies ir 
plieno kombinate dirba apie 80.000 
darbininkų. Kimerove apie 180.- 
000 darbininkų suvaryti dirbti prie 
didelių cheminių ir kt. įmonių. 
Panašus vaizdas ir Urale. Uralo 
sostinėj Sverdlovske (buv. Jeka- 
terinenburge) lūšnose gyveną apie 
1 mil. žmonių. Čia belaisviai apie 
trejus metus statė naują gumos 
fabriką. Visur Urale ir Sibire vy
ksta didelės statybos — pasiruo
šimas ateities karui. Susisiekimo 
arterijų statyboje taip pat ruo
šiamasi busimojo karo netikėtu
mams. šalia žinomojo transsibi- 
rinio geležinkelio Sverdlovsk — 
Novosobirsk etc. statomas ir Pie
tų Sibiro geležinkelis Barnaul — 
Karagan. Jei pirmoji linija būtų 
sunaikinta, tada pradėtų veikti 
antroji, apie kurios kryptį užsie
nio kartografai dar neturi tikslių 
žinių.

Rusijos gyventojų pragyvenimo 
lygmuo vis dar tebėra labai že
mas. Pvz. Stalinske iš pusės mil. 
gal tik kokie 5.000 gyvena pado
riau (partiniai, viršininkai, kai 
kurie inžinieriai). Už menką dvie
jų kambarių ir virtuvės butą ten
ka mokėti 150 rublių. Sibire teko 
susitikti gyventojų, kilusių iš se
nųjų tremtinių, šie būdavo žmo
niškesni ir belaisviams kartais pa
dėdavo gintis nuo avitaminozės, 
parūpindami svogūnų ar česnakų. 
Tačiau ir “laisvųjų Sibiro pilie
čių” gyvenimas buvo labai skur
dus: lūšnelių durys apkamšytos 
skarmalais, viduj — tamsi kama
rėlė, kurioj turi išsitekti gausi

BOMBARDAVAI KREMLIŲ
(Pradžia Nr. 5.)

— Kaip su išgėrimu — užklau
sė Kurtas.

— Puiku — atsakiau. — Kur? 
Zum alte Schwede?

— Jų visų blogi pianinai. — 
Kurtas, kaip buvęs koncertmeis
teris, visuomet smuklėse pirmiau
sia mėgdavo išmėginti pianinus.

Tą naktį jis nesisėdo pirmiau
sia prie pianino. Aš nežinau, kiek 
mes išgėrėme, kai jis atsisėdo ir 
savo grubiomis rankomis pradė
jo skambinti, iššaukdamas vieną 
po kito žiaurius akordus. Ir taip 
skambino be paliovos.

— Sustok, sustok, Kurtai — 
aš šaukiau, o jis vis tęsė iki žmo
nių minia susirinko aplink jį. Man 
per galvą slinko įvairios mintys, 
skridimas... paskutinioji slapta 
misija, kada netekau vieno įgulos 
nario... ir vėl tas pats nujauti
mas. .. o gal šį kartą ir man 
skirta?... Lyg pablūdęs, pradė
jau šaukti:

— Draugai, aš mirsiu rytoj. 
Visi nutilo, tik vienas Kurtas te
beskambino — ti-ta-ta-ta-ta — 
iki visi pradėjo juoktis, susiėmę 
už savo pilvų. Kvailiausiai atrodė 
Knapė.

— Mes visi mirsime — šaukė 
jis — visi. — Jo raudonas veidas 
atrodė lyg taškytas arbūzas.

Pramerkęs akis, atpažinau sa
vo kambarį. Jau buvo rytas. Pa
žvelgiau į laikrodį. Dar buvo ly
giai 8 valandos iki išskridimo. 
Pradėjo prisiminti man praeita 
naktis ir... Apsitaisęs skubiai iš
ėjau pas Kurtą. Jį radau užsigu
lusį ant žemėlapių stalo, darantį 
kažkokius apskaičiavimus.

— Kurtai, aš norėčiau pasikal
bėti su tavim apie praėjusią nak
tį. Juk pats blūdai... Sakyk, ko
dėl tu taip skambinai?

— Aš visuomet tai darau, kai 
ką nors jaučiu. — Ir jis toliau 
brėžė ant žemėlapio liniją tarp 
Maskvos ir Minsko.

— Tai svarbu, Kurtai, pasakyk 
ką jautei?

— Tu pats gali žinoti, ką galė
jau jausti...

Kurtas užbraukęs degtuką ir 
mesdamas per langą tarė:

— Mūsų tautos mokslas skir
tas duoti visa gerausia, bet ar 
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NAUDOK
VISOMIS
PROGO
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įsigyk ir ant visų laiškų bei 
siuntų klijuok “Stop Genocide” 
ženkliukus. Tuo būdu populiarinsi 
Lietuvos vardą ir visiems primin
si jos kančias.

Surinktos lėšos naudojamos ko
vai prieš Lietuvoje vykdomą ge
nocidą.

Vienas ženklelis kaštuoja 4 
pensai. Juos platina ALB Krašto 
Valdyba ir visų Apylinkių Valdy
bos.

ALB KRAŠTO VALDYBA.
25BSHS252SESHSH5H5HSHS252SaSES?5

šeima. Tokiame skurde gyvena 
milijonai. Senesnioji karta laukia 
karo ir žino, kokį vargą jiems at
nešė komunizmas. Bet jaunesnie
ji, išėję bolševikinę “naujųjų žmo
nių" mokyklą, į juos daugiausia 
žiūrėdavo bolševikų propagandi
st bąjąą au szou ‘sĮtut^B hąuju 
patys pasiteiraudavo, ar “nebus 
vieną dieną kitaip”. Ten žmonės 
daugiausia gyvena akimirksniu: 
ką uždirbę, stengiasi kuo grei
čiausiai pravalgyti ir išleisti, nes 
niekas nežino, kas bus rytoj. At
rodo, kad visi krašto ištekliai ir 
visa pramonės statyba tarnauja 
tik propagandai užsienyje apmokė
ti ir pasiruošti karą. Iš visų rei
kalaujama tik dirbti ir dirbti iki 
galutinės pergalės. Tai tpkie šio 
mūsų tautiečio išgyvenimai Sibi
ro tremtyje ir įvairiose karo be
laisvių stovyklose.

tai pasiekiama? Visas pastangas 
sudeda į siaurus masinių žudy
nių kapus, kaip geriau išžudyti 
kuo daugiau žmonių. Ir kai už- 
baigia, vėl iš pradžios. Kaip toj 
pasakoj...

— Tai tu nejauti, kad tu... 
Kad aš turėsiu mirti? Tai ką tu 
norėjai pasakyti?

Mano širdis pradėjo mušti. Jis 
nubėrė pelenus ant grindų.

— Tu esi teisus. Aš jaučiu — 
tarė jis, išsitraukdamas naują ci
garetę. — Ar ne tuštybė mirtis? 
Mano mirtis? ...

Jis buvo mano geriausias drau
gas ir geriausias navigatorius.

— Kurtai, — aš sakau — tu 
gali neskristi.

— Aš skrisiu.
— Kodėl?
— Nesvarbu, ką esu sakęs, ta

čiau dar vis turiu vilties...
Man užėjo visiška tuštuma — 

nieko nejaučiau. Miegojau visą po
pietę ir, kai įlipau į lėktuvą, bu
vau gana gerai nusiteikęs. Patik
rinau skridimų knygutę, viskas 
buvo tvarkoje. Perėjau bombų 
skyrių, Kurtą radau savo vietoje.

— Jauties geriau? — paklausė 
jis.

— Taip — atsakiau slėpdamas 
drebančias rankas. Jis padavė 
man žemėlapį sakydamas:

— Aš nubrėžiau naujas fronto 
linijas, įsižiūrėk gerai į jas.

Aš sujungiau radijo siųstuvą ir 
patikrinau veikimą. Kažkas iš 
lauko mojavo man. Aš pradariau 
šoninį langelį.

— Kas yra? — surikau.
—< Tai Roemer.
Siluetas priartėjo.
— Aš skrisiu j Minską tuojaus 

— pasimatysime tenais, kai jūs 
grįšite iš misijos.

— Dėkui!
— Geros sėkmės, Schultz...
Pradėjau kilti. Roemeria ir me

chanikai liko užpakalyje. Kai 
skridau pro Allensteiną, Kurtas 
stovėjo prie mano sėdynės. Aš; 
parodžiau pirštą apačioje griuvė
sius.

— Puikiai pasidarbavo Britai!
— Taip.
— Pone majore, būkime atsar

gūs grįždami į Minską po misi
jos — tarė Hermanas — nes mū
sų priešlėktuvinė gana budri.

Kurtas nuėjo ir grįžęs pasakė, 
kad tik penkios min. iki fronto.

— Dėkui.
Penkios minutės ramybės... 

Juokinga, kokia ramybė gali bū
ti, kai lėktuvas bombų pakrau
tas, kaip Kurtas sakė, viskas 
tuštybė. Tuštybė ir mirtis. Aš 
galvojau apie naktinius naikin
tuvus. Gal tik kelios minutės nuo 
jų, o gal ir jau...

— Bruno — šaukiu jam, — 
paruošk ginklus.

— Gerai.
— Kurtai, tu geriau eik į savo 

vietą.
Jis paplojo per mano pečius ir 

pranyko. Bruno, gerai ateikrapš- 
tyk savo akis.

Motorai tyliai tempė mus tolyn. 
Apačioje matėsi upė, mažas eže
ras, miestelis ir frontas. Viskas 
skendo tamsoje. Tik riktelėjo Bru
no:

— Naikintuvas mums ant uo
degos I

— Ugnies, Bruno!
Išgirdau ginklų tratėjimą ir pa

rako kvapą...
— Pataikiau — riktelėjo Bru

no. — Ir vėl, ah... neužteko, 
skrenda šalin.

THE IMPERIAL |

Lurline Street, KATOOMBA, Blue Mountains. g:

| PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.

§: Puikioje vietoje, {vairus kambarių pasirinkimas. Viešbu- g:
g: tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- g- 
§: dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin- jg 
:į: kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos {skaitant gj 
g: butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu jg

- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų S 
g* prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523. jg

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- jg 
g: žiausioje Australijos vietovėje.

— Saugokis jo — šaukiau jam. 
Kulka sprogo bombų skyriuje. 
Skeveldra nutrenkė alyvos spau
dimo laikrodžio rodykles.

— Bruno, ar tu tvarkoje?
— Aš jau turiu.
— Pataikė?
— Taip...
— Hermanai, užimk jo vietą.
— Gerai!
— Naikintuvas iš priekio!
Tai buvo Kurto balsas. Kulka 

praskrido pro galvą. Susmukau 
sėdynėje. Aš turėjau laikytis kur
so, kad būtume Miku virš taiki
nio. Stebėjau kompasą ir tą nu
muštą alyvos spaudimo rodyklę... 
Kiek laiko reikės išdžiūti alyvai, 
gal savaitės? Nebuvo svarbu man.

(Bub daugiau)

ACCOMMODATION
& RENT PROBLEMS
Mr. R. RAE GREEN, who was 

Senior Investigation Officer of the 
Rent Control Department and, for 
a considerable time, has been a 
member of the Executive of The 
New Settlers League, has said 
that, from his experience until re
tirement frotn Rent Control De
partment and subsequently while 
practicising as a Tenancy Consul
tant at 10 O’Connell Street, SYD
NEY, it would appear that increa
sing numbers of New Australians 
are still being exploited.

Many Cases have come to notice 
where, before Accommodation is 
obtainedd, prospective Tenants 
have been required to make illegal 
payments for Key Money and or 
for the purchase of Furniture and 
the like, and many more Cases 
where excessive Rents are obtain
ed.

The relevant Acts provide that 
any payments, other than as Rent, 
are illegal and also recoverable; 
as also are Rents paid in excess 
of the Fair Rents of the Accom
modation occupied, which are li
mited by the provisions of the 
Landlord and Tenant Act; further, 
that Tentanta seeking the bene
fits of the Act are protected by 
its provisions, including against 
Eviction.

No Tenant can be evicted un
less under a Court Order and only 
if the Landlord can establish a 
Case against a Tenant on one of 
the Grounds set out in the Act on 
which a Notice to Quit can be 
first given.

Whether, or not, the Act provi
des the Fair Rental Rate which 
may be charged, every tenant has 
the right to apply to a Fair Rents 
Board for fixation of a Fair Rent. 
This applies £ servicer rooms as 
well.

There have been many Cases 
dealt with which have resulted in 
substatial Refunds being obtained 
for New Australians of payments 
made for Key Money, Furniture, 
etc. and of Excess Rent paid, and 
in having Fair Rente fixed at 
substantially lower Rates than 
those being paid.

Any New Australians may bring 
their Accommodation and Rental 
problems before The New Settlers 
League at 140 Elizabeth Street, 
Sydney, or will be dealt with per
sonally by Mr. GREEN by Apoint- 
ment per’ phones BW 3118 or 
BW 6559 or (Private) XM 2888.
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SYDMĖJUS
Ryšium su rengiamu spaudos 

baliumi, kuris įvyks gegužės 1 d. 
Mark Foy’s salėje, kitos organi
zacijos Sydnėjuje tuo metu atsi
sakė bet kokių parengimų. Tai 
padaryta todėl, kad visi nori spau
dos baliuje dalyvauti.

— Kaskart vis daugiau lietu
vių išsivaduoja iš "bosų” globos. 
Šiomis dienomis Real Estate 
Agent’s dokumentus gavo Vaclo
vas Narbutas (83 Enmore Rd., 
Enmore) ir plačiu mastu pradėjo 
tarpininkavimų, perkant ir par
duodant namus, sklypus, ūkius.

O Motuzas (65 Bersesford Avė., 
N. Bankstown) atidarė garažų ir 
sėkmingai dirba, atlikdamas vi
sus auto remonto darbus.

Trys siuvėjai: Makaras, Dam
brauskas ir Fetingis Bankstowne 
(518 Chapel Rd.) atidarė siuvyk
lų. Siuvykla dar tik pradėjo veik
ti ir pradžia, kaip ir visiems, 
šiems vyrams taip pat nėra len
gva. • , b
, *. i ■**-* > i; .

— Solidarumo ihokestj sumo
kėti ir Tautos Fondo ženkliukų 
bei Lietuvio pasų galima gauti 
pas Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
iždininkų Sakalų, sekmadieniais 
prieš ir po lietuviškų pamaldų 
Camperdowne, lietuviškos spau
dos kioske. —s—

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
Penktadienį, vasario 19 d., 6.30 

vai. vak., 12-14 Ennis rd., Milson’s 
Point, įvyks Austr. Liet. Studen
tų Sųj. Sydnėjaus skyriaus susi
rinkimas. Visi dabartiniai ir bu
simieji universiteto bei kitų aug- 
štųjų mokyklų studentai kvie
čiami būtinai dalyvauti. Dienot
varkėje valdybos rinkimai ir atei
ties planų svarstymas.

' , h
Religinė informacija

Tautos šventės (vasario 16) iš
kilmingos pamaldos Sydnėjaus lie
tuviams įvyks vasario 14 d. 12 vai. 
St. Benedict’s bažnyčioje, Broad
way, antras sustojimas nuo centr. 
stoties Pamaldose dalyvaus Syd
nėjaus Archivyskupo atst. Rev. J. 
E. Bird.

Prieš pamaldas nuo 11 vai. bus 
klausoma išpažinčių.

Vasario 14 d., įprasta tvarka, 
8 vai. 30 min. bus pamaldos Mt. 
Pritchard bažnyčioje, Cabramat- 

toje — daugiau kitoms tautybėms, 
kurios paprastai lanko šias pa
maldas.

Bankstowne lietuviškos pamal
dos bus vasario 21 d. St. Brenda’s 
bažnyčioje 10.30 vai.

Vasario 28 d. 9.45 vai. pamal
dos Wentworthville St Columba’s 
bažnyčioje.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
IR PAMALDOS WOLLONGON- 
GO LIETUVIAMS
įvyks vasario 27 d. (šeštadienį). 
Pamaldos bus 6 vai. vak. katedro
je, prieš minėjimų. Prašomi visi 
apylinkės lietuviai punktualiai at
vykti į šias iškilmingas pamaldas 
už Tėvynę, nes 7 vai. katedroje 

pamaldos bus laikomos australams 
katalikams.

Preiš pamaldas bus klausoma 
išpažinčių, šv. Komunijų priimti 
galima 3 vai. prieš tai nevalgius.

Kun. P. Butkus.

Mašinistai —
Siuvėjai-jos

Reikalingi prityrę mašinistai 
augštos kokybės moteriškiems pal
tams siūti.

Pastovus darbas. 4i dienos per 
savaitę. Augščiausias atlyginimas.

Geros sųlygos.

Kreiptis: B. MANNING,
20 kamb. H augštas,
Royal Arcade,
Pitt Str., Tele/.: MA 7850.

NAUJA APYLINKĖS. 
VALDYBA 
MELBOURNE

Vasario 31 d. įvykusiame A.L.B. 
Melbourne Apylinkės metiniame 
susirinkime dalyvavo per 200 
žmonių. Susirinkimas buvo gana 
gyvas, neapsieita be pasikarščia
vimų bendruomeninius reikalus 
besvarstant, bet kietai ir suma
niai pirmininkavęs A. Zubras su
sirinkimų pravedė sėkmingai ir 
išrinkta nauja valdyba: Vingis, Vi- 
liūnas, Alekna, Bartkus ir Bosikis.

(j)

Juozas Žukauskas 
išvyksta Melbournan

Nuo š.m. vasario mėn. 15 d. 
teisininkas Juozas Žukauskas pra
deda teisinį darbų vieno Melbour
ne advokato •— solicitoriaus ir 
baristerio įstaigoje. Juozas Žu
kauskas dirbs minimo advokato 
centro įstaigos atskirame skyriu
je (branch office), kuris yra 111 
Chapel Street, St. Kilda; Telef.: 
LA 4944. įvairiais reikalais tau
tiečiai kviečiami į Juozų Žukauskų 
pagal nurodytų adresų kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų.

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii

A.L.B. CABRAMATTOS Apylinkės Valdyba š.m. vasario mėn. 
21 d. (sekmadienį) 7 vai. vakaro, CANLEY — VALE (7 min. nuo 
CABRAMATTOS geležinkelio stoties) RETURN SOLDIERS CLUB 
salėje, kuri randasi prie pat) CANLEY — VALE geležinkelio stoties, 
ruošia tradicinį

Užgavėnių blynu balių
Maloniai kviečiame tautiečius kuo skaitlingiausiai atsilankyti. 

Bus muzika, bufetas ir alus.
įėjimas tik su pakvietimais, kuriuos galima gauti pas valdybos 

narius ir baliaus dienų prie įėjimo.
Pakvietimo kaina 5 šilingai.

A.L.B. CABRAMATTOS APYLINKĖS
VALDYBA.
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NAUJA DELIKATESU KRAUTUVĖ ?
“VENT A” J

atidaryta X
Bankstowne, 359 Chapel Rd. S

(nuo geležinkelio stoties antras namas už Bankstown ?
Hotel) y

Didelis pasirinkimas europietiškų ir australiškų S
maisto produktų. X

Pristatoma ir į namus.

LYDIA |
MOTERŲ KIRPYKLA — SALONAS |

:§ Jau veikia ponios A. KARZUBOVS naujai atidaryta g
Bankstowne, 351 Chapel Rd.

S: moterų kirpykla — salonas. •:•:
Tai tas pats namas, kaip aukščiau minėtos delikatesų g: 

:•:• krautuvės "Venta”. $:
Įėjmas iš koridoriaus. :£

Lietuviškos Knygos Melbourne
Melbourne Lietuvių spaudos kioske yra gauta naujų knygų, ku

rios persiunčiamos paštu į namus, prisiuntus atatinkamos vertės pi
niginę perlaidų.

1. Anoj Pusėj Ežero. Pulgio Andriušio................................ £ 0.13.6
2. Po Raganos Kirviu. Jurgio Jankaus............................. £ 0.13.6
3. Raudonasis Tvanas. Igno Šeiniaus...................................... £ 1.11.6
4. Žmonės ir žvėrys. Kun. Stasio Ylos............................... £ 2. 5.0
5. Lietuvių Kalbos Istorija. Dr. P. Joniko........................... £ 1. 2.6
6. Vilnius Tarp Audrų. Jeronimo Cicėno............................ £ 2. 5.0
7. Vinco Kudirkos Raštai. įrišti drobėje............................ £ 2. 5.0
8. Pasaulio Lietuvių Žinynas.................................................. £ 1. 5.0
9. Gyvačių Lizdas. Francois Mauriac................................... £ 1. 2.6

10. Medinis Arklys. Eric Williams.......................................... £ 0.18.0
11. Šventoji Inga. Antano Škėmos.......................................... £ 0.16.0
12. Maldaknygė — Sveika Marija.............................................. £ 1. 2.6
13. Mėnuo Vadinamas Medaus. Nelė Mazalaitė....................... £ 1. 2.6
14. Po Tėvynės Dangum. Vytės Nemunėėlio. Vaikams......... £ 0.18.0
15. Pietų Kryžiaus Padangėje. Sudarė P.Gaučys.............. £ 2. 0.6
16. Konradas Valenrodas. Ad. Mickevičiaus......................... £ 0.13.6
17. Pabučiavimas. Juozo Gaučio............................................. £ 0.13.6
18. Vidurnakčio Vargonai. česl. Grincevičiaus..................... £ 0.13.6
19. Laisvę Ginant. Petruičio.  .............................................. £ 0.18.0
20. Tėvų Pasakos. (Vaikams.......... . ....................................... £ 0.12.6
ir daug kitų.

Taip pat gauti platinimui Mūsų Pastogės sieniniai kalendoriai 
1954-ms metams, kurių kaina yra 4 šil.

Leonas Baltrūnas, 295 Hoddle St., Abbotsford N. 9. Vic.

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

SYDNĖJAUS VIETININKUOS 
SUEIGA

Sueiga įvyks vasario 14 d. (sek
madienį) 11 vai. ryto, St. Bene
dict's parapijos salėje, kur vėliau 
įvyks vasario 16 minėjimas.

Sueigoje dalyvauja skautės, sk. 
vyčiai, sk. vyčiai kandidatai, skau
tai ir jaunesnieji skautai — visi 
uniformuoti.

Kviečiami skautų tėveliai, skau
tininkai ir skautų bičiuliai.

Po sueigos dalyvausime pamal
dose ir Nepriklausomybės šven
tės minėjime.

Sydnėjaus Vietininkas.

ATNAUJINAMAS KARTOTE
KOS SUDARYMAS

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba nutarė paskubinti apylin
kės ribose gyvenančių lietuvių 
kartotekos sudarymų, šį darbų su
tiko atlikti Br. šaltmiras. Valdy
bos įgaliotas Br. šaltmiras sek
madieniais ant šventoriaus Cam
perdowne ir kitomis progomis pra
ves registracijų. Kad palengvinus 
ir pagreitinus darbų, tautiečiai 
prašomi patys kreiptis į Br. šalt- 
mirų ir suteikti jam reikalingų 
žinių.

Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba.

BĖS ŠVENTĖS MINĖ
JIMAS SYDNĖJUJE

Nepriklausomybės . trisdešimt 
šešerių. metų. minėjimas Sydnėjuje 
atkeliamas į vasario 14 d., sekma
dienį.

Minėjimas pradedamas pamal
domis 12 vai. St. Benedicts bažny
čioje (Broadway, antras tramva
jaus sustojimas nuo centrinės st. 
— Abercombie Str.).

Prieš pamaldas nuo 11 vai. bus 
klausoma išpažinčių. Pamaldas at
laikys kun. P. Butkus.

Tuojaus po pamaldų čia pat 
esančioje salėje Nepriklausomy
bės minėjimas — aktas. Paskai
tų skaitys rašytojas Almis 
Jūragis. Numatoma turtinga 
meninė programa.!

Po minėjimo toje pat salėje ruo
šiama arbatėlė, kurios metu iš 
toliau atvažiavusieji tautiečiai tu
rės progos su pažįstamais lietu
viškoje nuotaikoje pasikalbėti.

Visi tautiečiai maloniai prašomi 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti pa
maldose ir minėjime.

Vasario 16 minėjimų rengia Syd
nėjaus, Cabramattos ir Bankstow- 
no Apylinkių valdybos.

Laiškai
Redaktoriui

Pone Redaktoriau. “Mūsų Pas
togės” nr. 3(249), straipsnyje “Ar 
pildome savo pareigas”, kalbama 
apie bendruomenės nario pinigines 
prievoles. Nurodoma, kad labai 
mažas skaičius susimoka solidaru
mo mokestį ir tinkamai nepare
mia Tautos Fondo.

Iškeltos mintys yra teisingos. 
Pilnai pritariu, kad visi turime 
prisidėti prie Lietuvos laisvinimo 
kovos akcijos ir susimokėti soli
darumo mokestį. Ir šitai daryda
mi mes savęs labai nenuskriausi- 
me. Jeigu mes Tautos Fondui ir 
solidarumo mokesčiui paskirsime 
per metus vienos dienos uždarbį, 
tai dėl to “nenubiednėsime”. Tik, 
ot, kur ir kam mokėti? Dažniau
siai šitų prievolių neatliekame, 
kad nežinome kur tuos mokesčius 
pasiųsti. Valdybos ir jų adresai 
keičiasi. Be to, jeigu adresas ir 
paskelbiamas laikraštyje, tai per 
laikų užsimiršta.

Ano str. autorius p. L. Karve
lis, kiek žinau, yra A.L.B. Kraš
to Valdyboje. Jis gerai padarytų, 
jeigu nurodytų kur bendruomenės 
nariai gali solidarumo mokestį 
įmokėti. Žinote, pagalvokite, pa
svarstykite valdybų posėdžiuose 
ir gal surasite būdų pagelbėti 
tautiečiams tas prievoles atlikti.

Su pagarba Alg. Narbutas, Syd- 
nėjus.

Pone Redaktoriau. Skaičiau Jū
sų redaguojamame laikraštyje 
(š.m. 2 nr.) apie Kultūros Fondo 
suvažiavimų Melbourne. Ten bu
vo pasakyta, kad rengiamasi leis
ti vaikams ir jaunimui laikraš
tukas. Tai aš ir klausiu: kaip su 
tuo laikraštuku yra? Matote, ši
toks laikraštukas yra būtinai rei
kalingas. Visi, kurie tik turime 
vaikų, labai norėtume, kad kas 
nors tokį laikraštukų Australijo
je išleistų. Dabar mūsų vaikai 
neturi kų skaityti. Jeigu neleis 
Kultūros Fondas, tai gal "Mūsų 
Pastogė" kokį lapų vaikams ir 
jaunimui galėtų pridėti. Mes jau 
primokėtume. Reikia rimtai ši
tuo susirūpinti, nes vaikai jau 
krypsta į šalį, o mes tėvai neturi
me tiek laiko ir nevisigalime juos 
lietuviškai skaityti ir rašyti pa
mokyti. Lauksiu atsakymo.

Jus gerbiųs J. Dambra, Banks
town.

Pastaba: Redakcija nuoširdžiai 
kviečia Gerb. skaitytojus rašy
ti laiškus rūpimais klausimais, 
suglaustai pareiškiant savo 
nuomonę ir pageidavimus. Ra
šykite iš visur ir apie viskų. 
Jūsų laiškai mielai bus spaus
dinami ir į juos bus atkreip
tas dėmesys tų, kuriems jie 
skirti. Red.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

Snuduriuodami Namus . S
Nepasistatysime

Penkeriems metams praėjus ir 
pabodus svetimiems lįsti į akis — 
prašinėti salių susirinkimams bei 
įvairiems lietuviškiems parengi
mams, sukrusta ir Australijoje 
savais namais rūpintis.

Prieš metus pradėjus stipriau 
lietuviškų namų įsigijimo klausi
mų judinti, buvo sušaukti susirin
kimai ir bendruomenės nariai dau
gumoj entuziastingai šitam prita
rė. Buvo sudaryti komitetai ir pra
sidėjo posėdžiai. Kai kur per ši 
laikų spėta tolokai pažengti, o ki
tur tebetūpčiojama vietoje.

Kalbėkim atvirai ir aiškiai apie 
šį visiems mums opų reikalų ir 
pažiūrėkim kas padaryta.

Sydnėjuje, pav., gerokai pasis
tūmėta į priekį. Nors čia ir sepe- 
ratizmo vėjas pučia (Bankstowno 
ir Cabramattos Apylinkės pasišo
vusios kiekviena atskirai sau pa
talpėles susikalti), bet centriniams 
namams jau surinkta apie £1700. 
Tikėkime, kad čia vienų dienų ir 
centre ir priemiesčiuose gyvenų 
lietuviai sutars pirmiausiai ben
druosius lietuvių namus bendro
mis jėgomis statyti. Sydney lie
tuviai jau šiandien galėtų pradė
ti pamatus tiesti, nes surinktas 
kapitalas sudėtas krūvon siektų 
per £2500.

Kaip gražų pavyzdį reikia su
minėti Geelongo lietuvius. Jų ko
lonija net ketris kartus mažesnė, 
pav., už Melbourne, o jau suspėjo 
lietuvių namams nupirkti du dide
lius sklypus. Tuo tarpu Melbour
ne Lietuvių Namams įsigyti iš
rinktoji komisija jokio darbo ne
parodė. Bent Melbourne lietuviš
koji visuomenė apie tai nieko ne
žino. Kuo pateisinti tokį neveiklu

Okupuotoje Lietuvoje
Okupantai per savo radijus, 

spaudų ir įvairias kitas agitaci
nes priemones stengėsi Naujus 
Metus atžymėti kiek galint triuk
šmingiau ir iškilmingiau, praneš
dami, kiek pvz. Vilniuje "sostinės 
gyventojai” (iš tikro — rusai ir 
augštesnieji komunistų pareigū
nai) išgėrė šampano, kiek nusi
pirko tortų (šiemet 7 kg. daugiau 
kaip pernai), kiek kvėpalų etc. 
Besibaigiantieji 1953 metai buvo 
palydėti ir sutikti naujieji ne Ka
ro muziejaus varpais, kaip seniau 
N. Lietuvos laikais, bet "Krem
liaus kuranto dūžiais”, ataidėju- 
siais per radijų “iš plačiosios tė
vynės”. Gedimino kalne plevėsa
vo ne mūsų trispalvė, bet bolševi
kiška okupantų vėliava ir švietė 
įvairiaspalviais žaisliukais bei ele
ktros lemputėmis papuošta eglė. 
Tuo tarpu, kai N. Metai Vilniuje 
buvo sutikti tradicine Verdi ope
ra “Traviata”, tik jau perstatyta 
pagal bolševikinį kurpalį, rusų te
atras davė visai bolševikiškų 
“Raudonųjų gėlę”. Raud. armijos 
karininkų namuose suruoštas kar
navalas su šaudymo, bilijardo, 
šaškių ir šachmatų turnyrais. Oku
pantai ir jų pataikūnai iškilmingai 
džiaugėsi, kad "išaušo pirmasis 
mūsų tėvynės Naujųjų Metų ry
tas, saulės spinduliams sutviskus 
prie tolimojo Sachalino krantų”. 
Ta proga buvo per garsintuvus 
ir radijus pasakyta daug įvairių 
kalbų ir pasigirta nebūtais laimė
jimais, pakelti tostai "už tvirtų 
tarybinių tautų draugystę Vilniu
je ir Minske, Maskvoje ir Kieve, 
Erevanėje ir Taline, Vladivarsto- 
ke ir Rygoje”. Vacys Reimeris 
švietė, kiek subolševikinta yra lie
tuvių literatūra ir įvairios kultū
rinio gyvenimo sritys. Jis drauge 
su arch. St. Laurinskiu pasigyrė 
būsimosiomis statybomis Vilniu
je. Sovietinių rašytojų politinis 
vadovas J. Baltušis, pasidžiaugęs 
savo su V. Miliūnu naujai sukur
simu scenarijum kino komedijai 
“O jūs, grybai, grybai”. Pagal 
bolševikines direktyvas, pasisakė 
sukursiąs stambesnės apimties ro
manų “Parduotos vasaros”. Roma
nas esųs skirtas "demaskuoti bur
žuazinę Lietuvą, parodyti žvėriš
kų buožinį siautėjimų ir kaimo 
biednuomenės eksploatacijų” etc. 
Po V. Valsiūnienės perskaitytos 
"poezijos,, stalininės "premijos 
laureatas” T. Tilvytis pirmiausia 
pasigyrė, kad jam 1954 m. sueina 
50 metų amžiaus. Toliau — kad 
pasirodo su eilėraščių rinkiniu 

mų? Gi anksčiau mes laikraščiuo
se skaidėme apie melboumiškių 
lietuvių gyvų pritarimų Bendruo
menės namams. Tada jau buvo 
kalbėta, kad vienas Komitetas na
mų nepastatys.

Jam pavesta reikalų organizuo
ti, o į talkų visi žadėjo ateiti, nes 
savų lietuviškų namų įsigijimas 
jau ne nuo šiandien yra vienas 
aktualiausių klausimų Bendruo
menei. Skaitėme, klausėmės gy
vų kalbų ir džiaugėmės dideliu su
sidomėjimu lietuviškų namų įsigi
jimo klausimus besvarstant. Bet 
dabar, atrodo, kad Melbourne lie
tuviai pagrįstai jaučiasi nuvilti. 
Komiteto snūduriavimu nepaten
kinti ir, pagaliau, Komitetu nepa
sitiki. Ar šitai neturės neigiamos 
įtakos būsimiems projektams bei 
darbui? Pagalvokime.

Siekiant didesnius darbus reali
zuoti, reikalinga ir pati idėja puo- 
slėti ir populiarinti. Ligi šiol spau
da Lietuvių Namų klausimų per- 
mažai gvildeno ir jų reikšmę ne- 
užtektinai kėlė.

Dažnai daroma priekaištų eili
niui Bendruomenės nariui dėl jo 
permenko domėjimosi bendruome
niniais reikalais, prikišamas abuo
jumas ir pan. Tai, gal ne visiškai 
be pagrindo, bet "valdžios” daž
nai savo neveiklumui arba orga
nizaciniam nesugebėjimui tik at
pirkimo ožio jieško. Gausūs posė
džiai dar nereiškia visos veiklos. 
Be to, posėdžių nutarimus ir įgy
vendinti reikia. Pagalvokime visi: 
valdybos, komitetai ir mes eiliniai 
bendruomenės nariai! Snūduriuo
dami toli nenueisime.

J. Rimas (Melbourne)

“Tėvynės laukuose”, nauju saty
rinių eilėraščių rinkiniu, kurių pla
nų betgi turėjo “pergalvoti" ir 
prisitaikyti prie naujų partijos 
direktyvų. Taip pat "stalininis 
laureatas” A. Venclova pasidžiau
gė dar 1953 m. pabaigoj išleistu 
nauju savo eilėraščių rinkiniu 
“Kovoti, degti, nenurimti”, skir
tu daugiausia "taikai ginti”. 1953 
m. buvo išleista Vilniuje rusų k. 
jo rinktinė, o Maskvoje — “Eilė
raščiai”, be to, didžiavosi, kad 
rinktinę jo eilėraščių knygų bol
ševikai išleido armėniškai ir uk- 
rainiškai. Pasižadėjo savo naujai 
rašomam romane . pavaizduoti, 
kaip įsigalėjo sovietinė valdžia 
Lietuvoje. Toliau žada dirbti prie 
Puškino vertimų ir baigti versti 
"Borisų Godunovų”, taip pat duo
ti naujų “Eugenijaus Oniegino” 
vertimų. Venclova sakėsi labai 
daug tikįsis iš 1954 m. Maskvoje 
numatytos suruošti lietuvių lite
ratūros ir meno dekados. Elta.

Gerb. Skaitytoju 
Dėmesiui

LIGI ŠIANDIEN DAR TEBĖ
RA NEMAŽAS BŪRYS TAUTIE
ČIŲ, NEATSILYGINUSIŲ Už 
1953 METŲ “MŪSŲ PASTOGĖS" 
PRENUMERATĄ. “M.P.” ADMI
NISTRACIJA PRIMENA, KAD 
TIEMS, KURIE NESUSIMOKĖS 
UŽ PRAEITUS METUS SKOLOS 
IR NIEKO NEPRANEŠ — LAI
KRAŠTIS NUO KOVO MĖNESIO 
TOLIAU NEBEBUS SIUNTINĖ
JAMAS.

VOKIETIJOS KONCENTRA
CIJOS IR PRIVERČIAMŲJŲ 
DARBŲ STOVYKLOSE KALIN
TIEJI ir norį gauti infor
macijų kompensacijos gavimo rei
kalu, kreipiasi telef.; UA 6641, 
Sydney. Informacijos nemokamai.
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President of the Australian — 
Lithuanian Community, 19 Car
rington St., Balmain, Sydney, 
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