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Elagu
Eesti

Estų ir lietuvių tautų likimi- 
nis kelias nedaug kuo skiriasi: 
abi tautos nešė svetimųjų jungą, 
abi kovojo dėl laisvės ir nepriklau
somybės, vėliau šalia viena ant
ros džiaugėsi savarankišku gyve
nimu ir dabar okupacijoje kenčia 
arba tremtyje blaškosi.

Estijos Išlaisvinimo Komitetas 
(Paaste Komitte) Estiją neprik
lausoma valstybe paskelbė 1918 
m. vasario 24 d. Tuo metu Estijo
je dar tebešeimininkavo vokiečiai, 
kurie, noro karą in pralaimėję, bet 
padedami vietos baronų, tikėjosi 
galėsią pasiglemžti Estiją. Rytų 
pasienyje plėšikavo baltieji ir rau
donieji rusai. Estai pradėjo lais
vės žygį ir jau 1919 m. pradžioje 
kraštas buvo apvalytas nuo įsi
brovėlių. Rusai, netekę vilties lai
mėti, paprašė taikos. Estai atsi
sakė pasirašyti seperatinę taiką. 
Jie reikalavo, kad taikos sutartis 
būtų pasirašyta drauge su kito
mis Baltijos valstybėmis — Lietu
va ir Latvija.

Karo veiksmai ėjo toliau. Tik 
192o m. vasario % d. buvo pasira
šyta taikos sutartis su Sov. Są
junga ir estai pradėjo šalies at
statymą..

Pirmas reikšmingas nepriklau
somos Estijos vyriausybės žings
nis buvo žemės reforma, palietu
si apie pusę Estijos gyventojų. 
Buvo įkurta 96.100 naujų sodybų. 

. Estas ūkininkas, atgavęs protė
vių valdytą žemę, parodė puikių 
darbštumo ir sugebėjimo pavyz
džių. žemės ūkis kilo.

Švietimas Estijoje buvo nepa
prastai gerai suorganizuotas: vei
kė 5000 švietimo įstaigų, 736 vie
šosios valstybinis skaityklos-bib- 
liotekos, 250 liaudies universitetų, 
o Kultūros Fondas buvo valstybės 
remiamas ir kūrybingieji rašyto
jai, menininkai, žiumalistai galė
jo atsidėti profesiniam pašauki
mui.

Kaip jūrinė tauta Estija turėjo 
pajėgų prekybos laivyną. 150 oke
aninių laivų tonažas prašoko 200.- 
000 tonų. Pakrantėmis plaukiojo 
200 mažesnių laivų. 1937 m. lai
vynas davė 60 milijonų litų gryno 
pelno.

Buvo plečiama pramonė ir augo 
prekyba. Iš 15000 prekybos įmo
nių didelė dalis priklausė koope
ratyvams.

Tartu universitetas, Talino poli
technikumas, kelios dešimtys pre
kybos, žemės ūkio, amatų ir jūri
ninkų mokyklos davė tautai šim
tus augštai kvalifikuotų specialis
tų. Yra sakoma, kad didžiausios 
tautos kariauja, žudp ir griauna, 
o mažosios tautos kuria.

Šiandien Estija netik ūkiškai 
alinama — ten ir pati tauta žu
doma ir tremiama. Iš Estijos salų 
Saaremmaa, Hiiumaa, Moon, Va
rsna ir Runo beveik visi gyvento
jai ištremti, nes čia statomos ka
ro laivyno bazės ir raketų stotys. 
Iš Kohtloje degamųjų skalūnų ka
syklų dujų vamzdžiai eina jau ne 
į Taliną, bet į “broliškąjį” Lenin- 
ningradą.

Mes tiikime kartu su estų tau
ta, kad likimas nevisada bus mums 
nepalankus ir sovietinis imperia
lizmas baigs savo dienas. Tada 
kelsis laisvam gyvenimui visos 
trys Baltijos 'autos.

Mūsų šiaurės kaimynams es
tams, esantiems šiandien Austra
lijoje, kaip lygiai ir visai tautai, 
linkime ištvermės ft* ryžto ir leis- 
vės ryto Estijai.

AH>. Pocius.
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“MEIE KODU”.

4 Didieji Susitarė...
Nei do whisky 

nesuminkštėio
Tris savaites trukusi JAV, Ang

lijos, Prancūzijos ir Sov. Sąjun
gos užsienių reikalų ministerių 
konferencija Berlyne, atrodė, bai
gsis visišku nepasisekimu. Tik 
paskutiniu momentu slaptuose pa
sitarimuose priimtas Molotovo pa
siūlymas pakviesti Tolimųjų Ry
tų klausimus sprendžiant ir ko
munistinę Kiniją. Tolimųjų Rytų 
klausimams svarstyti konferenci
ja numatoma sušaukti Ženevoj 
(Švecarijoj) balandžio mėn. vidu
ry. Čia turėtų būti išspręsti Ko
rėjos ir Indokinijos taikos klausi
mai. Numatoma, kad konferenci
joj dalyvaus 5 Didieji (įskaitant 
ir kom. Kiniją), Pietų ir Šiaurės 
Korėjos ir trijų Inddokinijos val
stybių: Vietnamo, Laos ir Com- 
bodijos atstovai.

Berlyno konferencijoje nesusi
tarta šiais pagrindiniais klausi
mais: dėl Austrijos taikos sutar
ties pasirašymo, dėl Vokietijos su
jungimo ir okupacinių pajėgų ati
traukimo iš Austrijos ir Vokieti
jos. Molotovo pasiūlytas Euro
pos kolektyvinio saugumo paktas 
atmestas.

VYSKUPAI IR KUNIGAI UŽ 
GELEŽINES UŽDANGOS VIS

TĖBEŽUDOMI

Kardinolas Fings Koelne saky
damas pamokslą pažymėjo, kad 
persekiojimai Katalikų Bažnyčios 
Rytų Europoje yra žiauriausi baž
nyčios istorijoje. Kardinolas nuro
dė, kad persekiojimai ir žudymai 
vyskupų ir kunigų už "geležinės 
uždangos” nesiliauja. Daugiausiai 
paliesti kraštai yra Lenkija, Ven
grija ir Čekoslovakija.

KINIJA NORI PREKIAUTI SU 
BRITANIJA

Raudonoji Kinija nori užmegsti 
prekybos ryšiua su Anglija. Ji no
rėtų pirkti už kelioliką milijonų 
svarų sterlingų prekių iš Anglijos. 
Rytų Berlyne esanti Kinijos pre
kybos atstovybė yra pasiuntusi į 
Londoną sąrašą prekių, kurių no- 
rėtų gauti Kinija.

Anglijos pramonės vadovai, ku
rie vizitavo Pekingą pereitų me
tų liepos mėnesį, studijuoja Kini
jos pasiūlymą. Numatoma, kad 
anglų prekybos delegacija dar va
sario mėnesį išskris į Berlyną pa
sirašyti SutarR.

4 Didžiųjų konferencijoje kar
tais nuotaikos buvo gana draugiš-. 
kos ir pokalbiai visai bičiuliški. 
Pav., pertraukų metu bufete. Nu
statyta, kad Dulles nepaleido 
iš rankų apelsinų sunkos stiklinę, 
Bidault girkšnojo prancūzišką 
konjaką, o Molotovas anglišką 
whisky, kurį atmiešia tik su la
bai nedideliu kiekiu gazuoto van
dens. Ir daugumas Sov. Sąjungos 
delegatų mieliau užsisakinėjo 
whisky, negu savo “vodka”. Tik 
NKVD pareigūnai geria gryną 
“vodką".

Vienos pertraukos metu Molo
tovas išgėręs 3 “kleboniškas” 
angliško whisky, grįžo į posėdžių 
salę ir iš naujo pareikalavo, kad 
pasaulio taikos problemas sprend
žiant turi dalyvauti ir komunis
tinė Kinija, o anglai, amerikie
čiai ir prancūzai privalo pasitrau
kti iš Vakarų Vokietijos ir atsi
sakyti minties, Vokietiją įtraukti 
į Europos Gynybos Bendruomenę.

Taigi, nesuminkštėjo nei po 3-jų 
klęboniškų.

♦

SYDNĖJUS ATSISVEIKINO

KARALIENĘ

Vasario 18 d. Anglijos karalie
nė ir Edinburgho kunigaikštis iš
plaukė į Tasmaniją. Juos atsisvei
kinti Sydnėjaus uoste susirinko 
tūkstančiai žmonių. Karališkąjam 
laivui “Gothic” plaukiant iš uos
to jį palydėjo 21 patrankos sa
liutu.

Karališkosios poros paskutinis 
viešas pasirodymas N.S.W. buvo 
vyriausybės namuose, “garden 
party”, kur dalyvavo per 8000 
žmonių.

¥

RAUDONOJI KINIJA SMAR

KIAI GINKLUOJASI
žiniomis iš Tokio komunistinė 

Kinija smarkiu tempu kuria ga
lingą karo laivyną ir bazes karo 
aviacijai. Svarbiausios bazės bū
siančios Chusan saių grupėje, į 
pietus nuo Shangchajaus. Kinijos 
apginklavimui ir kariuomenės pa
rengimui vadovauja Sovietų kari
niai patarėjai.

SVEIKINIMAI TAUTAI
Vasario 16 d. VLIKo pirminin

kas M. Krupavičius ir Lietuvos 
Diplomatijos šefas St. Lozoraitis, 
per Amerikos Balso, Vatikano ir 
Romos radijus pasakė kalbas, 
skirtas kenčiančias tautai už ge
ležinės uždangos ir lietuviams iš
blaškytiems laisvajame pasauly
je.

VLIKo pirmininkas, išryškinęs 
ypač dvasinį pavojų okupacijoje 
esantiems broliams, kur klasto
jamas mokslas, istorija ir litera
tūra, kur nuodijamos jaunimo ir 
vaikų sielos siekiant juos palenk
ti marksistinei žmogaus roboto 
galvosenai, kvietė atkreipti di
džiausi dėmesį į šiapus geležinės 
uždangos esantį jaunimą ir jį iš
laikyti teisingame kelyje.

“Su Dievu ir tėvyne širdyje 
mes tesėsime ir išeisime į laisvės 
ir nepriklausomybės kelią.” — 
baigė savo kalbą VLIKo pirmi
ninkas.

Diplomatijos šefas daugiau pa
lietė politinį momentą, pabrėžda
mas,! kad pasaulyje Šiuo metu do
minuojančios dvi sistemos ir pa
saulėžiūros (demokratinė ir ko
munistinė) yra nesuderinamos. 
Jos yra nuolatinėj kovoj. Ta kova 
eina ir ji turės baigtis vienos šių 
sistemų sunaikinimu. Gi istorijos 
patyrimas parodė, kad žmogaus 
prisirišimas prie tų vertybių, dėl 
kurių kovoja hdsvasis pasaulis, 
yra neišdildomas ir ilgainiui nu
gali smurtą ir priespaudą. Todėl 
esą pagrindo įsitikinimui, kad bus 
nugalėta komunistinė sistema ir

Vysk. Paltarokas 
Vilniuje

Lenkų spauda protarpiais rašo 
apie Vilnių. Esą, religinis geve- 
nimas Vilniuje ir apylinkėse, ne
žiūrint komunistų persekiojimų, 
vis dar reiškiasi. Eilė bažnyčių, 
nors ir apdėtos dideliais mokes
čiais, dar gali išsiversti ir atda
ros. Tikintieji, atsisakydami as
meninių reikalų prisideda, kad 
tik galėtų išsilaikyti bažnyčios ar 
koplyčios, šioje srityje lietuviai 
ir lenkai sutartinai dirba. Jie ten 
neturi jokių tautinių nesusipra
timų. Sunkiausia esą su kunigų 
trūkumu. Sovietų Sąjungoje kle- 
rikų apmokymas esąs neįmano
mas. Iš Lenkijos kunigų atsikelia 
kuo mažiausiai, tad nėra kam už
imti išmirštančių vietas.

1953 m. gale, Maišiogaloje mirė 
prelatas Leonas Žebrowskis. Mirė 
netikėtai, bažnyčioje atlaidų metu, 
apvaikščiojant Kryžiaus Kelius. 
Palaidotas šventoriuje. Laidotuvė
se dalyvavę 25 kunigai ir vysku
pus Paltarokas.

★

Kovos Indokinijoje
Prieš savaitę Indokinijoj raudo

nieji buvo pradėję smarkiai spaus
ti prancūzus ir jau grąsino Laos 
valstybės sostinei. Bet pastaro
siomis dienomis prancūzų karinės 
pajėgos kietose kautynėse raudo
niesiems padarė didelių nuosto
lių ir privertė juos pasitraukti.

JAV viceprezidentas Nixon, ku
ris nesenai lankėsi Indokinijoj, 
sako, kad prancūzų padėtis dabar 
geresnė negu prieš metus.

JAV karinė vadovybė su dideliu 
susidomėjimu seka įvykius Indo
kinijoj. į JAV yra pakviestas 
Prancūzijos ginybos ministeris 
Pleven, kuris šiuo meta lankosi 
Indokinijoj.

I BALTIJOS VALSTYBES 
AMERIKONŲ NELEIDO

Sausio 22 d. į New Yorką su
grįžo 7 Amerikos studentų lai
kraščių redaktoriai, kurie buvo 
gavę 3 savaitėms leididmą lan
kyti Sov. Sąjungą. Jie matė Mas
kvą, Tiflisą, Odesą, Kijevą, Baku 
ir Charkovą. Buvo įsigeidę nuva
žiuoti dar į Lietuvą, Estiją ir Lat
viją, bet, dėja, į šias “laimingą
sias” respublikas leidimo įvažiuo
ti negavo. Neleido jų ir į Sevas
topolį. Fotografuoti galėjo viską, 
kas buvo leidžiama.

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 baldų, 
kiek yra pasižadėjęs ar pirkęs 
akcijų. Viena akcija — £ 1. Susi
rinkime negalį dalyvauti gali įga
lioti kitą asmenį. įgaliojimas tu
ri būti padarytas raštu.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NA
MAMS ĮSIGYTI ORGANIZACI
NIS KOMITETAS.

4 milijonai nuostolių.
N.S.W. vyriausybės tramvajai 

ir autobusai šiais financiniais me
tais numatoma duos apie £4 mi
lijonus nuostolių.

bolševikų valstybė bus sunaikinta.
Reikšdamas šį įsitikinimą Lie

tuvos Diplomatijos šefas pateikė 
lietuviams Krašte ir užsienyje Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos svei
kinimus.

*

TARĖSI DĖL VLIKO.
REFORMOS

Iš New Yorko mums praneša
ma: 1954 m. sausio 23 d. New Yor
ke įvyko visų VLIKą sudarančių 
grupių — Darbo Federacijos, 
Krikščionių Demokratų Sąjungos, 
Laisvės Kovotojų Sąjungos, Maž. 
Lietuvos Rezistencijos, Socialde
mokratų Partijos, Tautinio Sąjū
džio, Ūkininkų Partijos, Ūkinin
kų Sąjungos, Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungos ir Vienybės Sąjūdžio 
— atstovų pasitarimas. Pasitari
me visos VLIKą sudarančios gru
pės pasisakė VLIKo prigimties, jo 
funkcijų ir politinės konsolidaci
jos klausimais ir vieningai sutarė, 
kad jos palaiko savo ankstyves
nius susitarimus VLIKo kilmės 
ir funkcijų atžvilgiu.

VLIKą sudarančios grupės, bū
damos pasiryžusios siekti lietuvių 
politinės konsolidacijos, sutarė siū
lyti VLIKui pakeisti jo statutą ta 
prasme, kad naujoms politinėms 
grupėms į VLIKą priimti ar joms 
išjungti užtektų 4/5 VLIKą suda
rančių grupių sutarimo. Kitą VLI
Ką sudarančių grupių atstovų pa
sitarimą numatyta sušaukti vasa
rio mėn. antrojoje pusėje.

Akcininkams
Susirenkant

Pastaruoju metu vis daugiau 
pradedama kalbėti apie lietuvių 
namus ir vieningai pasisakoma 
dėl tokių namų reikalingumo ir 
Sydnėjuje, ir Melbourne, ir Geel- 
onge ir kitose lietuvių tirščiau 
apgyventose vietose.

štai Sydnėjuje Lietuvių namams 
įsigyti komitetas paskelbė akci
ninkų susirinkimą, kuris įvyks va
sario 28 d. Čia turės būti nuspręs
ta kur ir kokie namai Sydnėjaus 
lietuviams yra reikalingi. O kad 
jie reikalingi (ir jau šiandien), 
tai ne tik tie 200 akcininkų, bet 
ir likusieji 2000 Sydnėjuje gyve
nančių lietuvių visiškai sutaria. 
Tik anie 2000, a|trodo, galvoja, 
kad šitie 200, sudės pinigus, pasta
tys namus ir paąįcui nuolankiai 
pakvies visus mieluosius tautie
čius į namų atidarymo išgertu
ves. Gal ir pakvies, bet jeigu tik 
200 bendruomenės namus statys, 
tai) ir atidarymo gali prisieiti dar 
ilgai laukti. Ar negreičiau būtų, 
jeigu ir anie 2000 mestų po sva- 
riuką, o paskui atidarymo iškil
mėse ir kiekviena kita proga, tuo
se namuose jaustųsi ne “kriuki
ninkais”, kaip mano parapijoj sa
kydavo, bet šeimininkais.

Akcininkai susirinks, o negalį 
atvykti, kaip Komitetas skelbia, 
galės įgalioti kitą kurį akcininką 
ir šis turės teisę kalbėti ir bal
suoti įgliotojo vardu, šitas susi
rinkimas, be abejo, bus vienas 
svarbesnių Sydnėjaus lietuvių gy
venime ir turės reikšmės ateičiai. 
Todėl visai suprantamas susido
mėjimas tų, kurie pasižadėjimus 
akcijas pirkti pasirašė ir lygiai 
tų, kurie ligi šiol nuošaliai stovi 
'ir vis dar nepakelia rankos pasi
žadėjime savo pavardę įrašyti.

šituo susirinkimu domisi, paga
liau, ir “seperatistinio judėjimo” 
šalininkai Bankstowne. Jie nori 
turėti lietuviškus namus Banks
towne ir, sutinku, namai jiems rei
kalingi. Net sutinku, kad bendrie
ji lietuvių namai galėtų būti ir 
Bankstowne, bet netikslinga būtų 
dvejus lietuvių namus — viename 
priemiestyje statyti. Arba, kad 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės 
(bendri visiems Sydnėjaus lietu
viams) būtų statomi Bankstowne 
— Bankstowno lietuviams nepri- 
sidedant. O ligi šiol kai kurie Ban
kstowno parapijos lietuviai, regis, 
šito siekia. Tiesa, Bankstowno lie
tuvių patalpai statyti užpirktas 
sklypas. Tai nepeiktina. Bet kol 
kas stinga pinigų ir už sklypą su
mokėti. O kur namai, kurie tikrai 
kaštuos jau tūkstančius? Mano 
galva, jeigu Bankstowno lietuviai 
mestų į vieną kepurę savo turi
mus akcininkų pasižadėjimus, su 
Sydnėjaus lietuvių namams įsigy
ti komitetu, tai Sydnėjaus lietu
viai daug greičiau namus pasista
tytų ir tie namai, atrodo, Bank
stowne ir būtų.

Ambicijoms čia mažiausia tu
rėtų būti vietos ir skaidymasis 
yra žalingas.

Sydnėjaus lietuvių namų akci
ninkų susirinkimas jau čia pat. 
Jis padarys savo sprendimus. Tik 
labai svarbu, kad šitie sprendimai 
atitiktų visų Sydinėjaus lietuvių 
interesus, būtų realūs ir galimai 
greičiau įgyvendinami.

Organizacinis komitetas per 
pusantrų metų išjudino reikalą, 
surinko pinigais ir pasižadėjimais 
apie 1700 svarų. Tai suma, su ku
ria jau galima ir darbą pradėti. 
O delsti nėra ko, juo labiau, kad 
laikas ne mūsų naudai dirba.

J. Kaukas

1



2 MŪSŲ PASTOGE 1954 m. vasario 24 d.

VLIKo 10 m. 
SUKAKTIES PROGA

Minėdama VLIKo 10 metų su
kakti, Elta duoda buvusiojo 
VLIKo pirmojo pirmininko prof. 
J. Kaminsko pasisakymų. Prof. 
J. KAMINSKAS savo 
pasisakyme VLIKo veiklų ir atei
ties gaires iš 10 metų perspekty
vos tap vertina:

— Vyriausias Lietuvos Išlais- 
vnimo Komitetas, pirmojo posė- 
džio susirinkęs 1943 metų lapkri
čio 25 d., peržengė savo veiklos 
dešimtmetį. Laiko per maža, kad 
subrandintų medžiagų VLIKo isto
rijai rašyti, bet laiko pakankamai, 
kad leistų apibūdinti kad ir labai 
bendrais bruožais ir VLIKų, ir jo 
veiklų. Leistų padaryti ir kai ku
rias išvadas ateičiai.

VLIKas pradėjo veikti pavėluo
damas. Rezistencinė kova prieš 
okupantų jau vyko visu frontu. 
Vyriausiasis Lietuvių Komitetas, 
susiorganizavęs 1942 metų gale, 
jau ėmėsi kovai vadovauti. Per 
pogrindžio spaudų pasisakydamas 
dėl svarbesniųjų krašte įvykių, 
nustatydamas laikymusi okupan
to ir jo žygių atžvilgiu, derinda
mas rezistencijos ginkluotųjų da
linių veiklų, VLK davė kovai api
bendrinamų turini, Vieningų kryp
tį ir planingumų. Jau buvo pa- 
vystytas to Komiteto vykdomasis 
aparatas, siekdamas provincijų. 
Kai vokiečiai 1948 metų rudenį 
ir vėl paskelbė mobilizacijų r gen. 
Kubiliūno iniciatyva buvo Kaune 
sušauktas “įžymiųjų asmenų" pa
sitarimas palenkti tautos opini

jų mobilizacijos naudai, VLK žmo
nėms teko jau išeiti viešumon ir 
pasisakyti. Lygiagrečiai veikė, 
apie Aktyvistų Fronto Centrų su- 
sispiesdami, krikščioniškosios sro
vės susigrupavimai. To, palyginti, 
trumpo veiklos lakotarpio paliki
mų galutinai perėmė VLIKas.

Pats pradėdamas veikti, VLIKas 
galėjo imtis visai aiškios veiklos 
krypties. Bet kurios iliuzijos su
silaukti iš nacių Nepriklausomos 
Lietuvos pripažinimo tautoj buvo 
seniai dingusios. Hitlerio "Nau
jojoj .Europoj” Lietuvai ir lietu
viams skirta vieta buvo visai pa
aiškėjusi, ir jau buvo pradedamas 
vykdyti Letuvos kolonizavimo 
Herrenvolko "rinktiniais" planas. 
Buvo išryškėjęs bevek visuotinis 
lietuvių įsitikinimas, kad vokie
čiai karų pralaimės ir kad laimės 
Vakarų Sąjungininkai. Orientavi
masis j Vakarų demokratijas bu
vo visuotinis, ir tikėjimas visiš
ka Vakarų pergale buvo toks di
delis, jog už jo nebuvo norima 
matyti iš Rytų artėjančio fronto 
grėsmės. Pasiryžimas vėl iškovoti 
sau laisvę seniai virto veiksmu.

VLIKo, kaip vyriausiojo ir vie- 
nntelio kovai vadovauti organo, 
pasireiškimas buvo tautoj sutik
tas su tyliu entuziazmu. Jo auto
ritetas, niekieno neginčijamas, 
pasidarė absoliutus, ir jo atsišau
kimai į tautų, jo pasisakymai dėl 
svarbesniųjų krašte įvykių kūrė 
tautos opinijų, buvo direktyva 
veikliajai rezistencijai. VLIKas 
virto kovojančios tautos vyriau
siuoju štabu, stačiusiu sau ir tuo
met vieninteli uždavinį — vado
vauti kovai už Lietuvos suvere
numo atstatymų. Viskas turėjo 
patarnauti to uždavinio įgyvendi
nimui. Nebuvo abejonių ir dėl at- 
kursimos Lietuvos valstybės po
litinės santvarkos: tikėdami de
mokratinių Vakarų laimėjimu, tik 
iš jų telaukdami sau pagalbos 
laisvei atgauti, visas kraštas, o 
kartu su juo ir VLIKas siekė iš
laisvintųjų Lietuvų atkurti kaip 
demokratiškų respublikų.

Nekalbėsiu apie tai, kas VLIKo 
Lietuvoj buvo nuveikta. Jo di
džiausias laimėjimas buvo tas, kad 
tautos orientacija padėčiai vertinti 
pasidarė visai vieninga; vienodai 
buvo suprastas kovos tikslas, ir 
su retu vieningumu buvo vedama 
pati kova. Savo Vasario 16 die
nos deklaracija, jau tremty patai
syta ir papildyta, VLIKas davė 
savo veiklai žodžiu suformuluotų 
savų uždavinių it savo kompeten
cijų pagrindų. Absoliutus VLIKu 
pasitikėjimas krašte buvo toks di
delis, kad jam tik retkarčiais ir 
ypač svarbiausiais momentais 
reikėdavo kalbėti per pogrindžio 
spaudų į visuomenę.

Kai pradėjo Lietuvon artėti Ry
tų frontas ir prieš VLIKų atsi

stojo šiurpus klausimas: kas 
toliau ? — patys įvykiai pa
dėjo klausimų spręsti. Nepilnus 
metus veikusios pirmosios VLIKo 
sudėties, okupanto susektos, di
džiulė dauguma per kalėjimus ir 
kacetus pateko iš karto Hitlerio 
Vokietijon, o po metų vėliau — 
jau į laisvuosius Vakarus. Atsi- 
kurdamas kapituliavusioj Vokie
tijoj beveik pirmykščių savo su
dėtimi, VLIKas atsinešė iš Lietu
voj brangiausių sau daiktų — ži
nojimų, kad namie jis veikė rem
damasis visišku tautos pasitikė
jimu, kovojančiai tautai ir jos 
svarbiausiam siekimui atstovau
damas. Pradėdamas veikti Vaka
ruose, VLIKas ir čia statė sau 
aprėžtų uždavinį — vadovauti Va
karuose pastangoms Lietuvai 
laisvinti. Vadovauti, pasirėmus 
namie jam pareikštu pasitikėji
mu. Tas pasitikėjimas reiškė tuo
met buvusiomis sųlygomis kad ir 
nerašytų pavedimų.

Ne čia būtų vieta kalbėti, kas 
VLIKo buvo padaryta per devy
nerius jo Vokietijoj buvimo me
tus. Norėčiau tik kai kų iš tos 
veiklos trumpai pažymėti. Pradė
jus Vakaruose veikti, VLIKui vi
sų pirma reikėjo iškelti pasaulio

RAŽO: PROF. J. 
KAMINSKAS.

viešumon Lietuvos bylų. Reikėjo 
įtikinėti vyriausybes ir visuomenę, 
kad Lietuvos okupavimas ir jos 
įjungimas į Sovietų Sųjungų yra 
klastingo smurto aktas ir kad so
vietinis režimas Lietuvoj virto 
lietuvių tautai pragaru. Reikėjo, 

kiekvienų progų panaudojant, ape
liuoti į laisvojo pasaulio sųžinę, 
kad Lietuvai padaryta skriauda 
būtų atitaisyta. Reikėjo burti ir 
aktyvinti savas jėgas, Jas tam 
panaudojant, kad Lietuvos byla 
virstų pasaulinės politikos nenu
tylimu objektu. Visa tai VLIKas, 
įvykių padedamas, ir darė. Darė 
kiek pajėgdamas ir kaip sugebė
damas. Greiti VLIKo kritikai da
žnai buvo linkę matyti VLIKo 
veikloj daugiau rietenų, kaip po
zityvaus darbo. Bet jei šiandien 
Lietuvos byla tebėra Vakaruose 
gyva ir vis dažniau minima, jei 
Pabaltijo kraštai dažnais atvejais 
vienodai traktuojami su Sovietų 
satelitais Europos centre ir laiko
mi Sovietų agresijos pirmųja au
ka, tai VLIKo čia nuopelnų yra 
labai daug. Ir VLIKas nėra grei
tas tuos nuopelnus pats vienas 
sau pasisavinti: tai yra mūsų pa
siuntinių, mūsų tremties, visų 
pirma mūsų senosios emigracijos 
Amerikoj ir paties VLIKo suben
drintų pastangų vaisius. Nepai
sant visų nesutarimų, reta kita 
tauta gali pasididžiuoti tokiu vie
ningumu, kokį yra parodę lietu
viai, gindami Lietuvos bylų.
Jam daromi priekaištai: VLIKas 

per augštai nešasi, — nori pasi
savinti konstitucines funkcijas; 
nori sau subordinuoti mūsų pa
siuntinius; tik laukia progos, kad 
pats sudarytų egzilinę vyriausybę, 
pats save ton vyriausybėn teik
damas. Tuose priekaištuose daug 
kas sųmoningai perdedama. Iš bu
vusių VLIKo “konstitucinių užsi
mojimų” — paruošti rinkimų įs
tatymų būsimam išlaisvintos Lie
tuvos Steigiamajam Seimui rink
ti, nustatyti laikinosios konstitu
cijos dėsnius, sudaryti laikinę na
mie vyriausybę — dabar, tur būt, 
nieko nebeliko. Bet už tai, kas 
VLIKe savo laiku buvo norėta, 
kas turi teisę tvirtinti, kad VLIK
as tai yra daręs "puikybės nešio
jamas”. Greito grįžimo viltis dė
jo tuomet VLIKui pareigų pasi
ruošti ir netikėtiems įvykiams, 
būti ir juose — jei reikės — vado
vaujančiu organu. Taip buvo. Bet 
VLIKas nebe šiandien ir pakar
totinai yra pareiškęs, kad jo už
daviniai dabartinėj situacijoj, ir 
grįžtant išlaisvinton Lietuvon bai
giasi Kybartų stoty. Kad ir kiek 
būtų apgailestaujama, jog VLIKo 
bendradarbiavimas su mūsų pa
siuntiniais nėra toks, koks turėtų 
būti, vis dėlto negalima prikai
šioti, kad jis nori mūsų pasiunti
nius sau subordinuoti. Jau Berly
no ir Paryžiaus konferencijose 

apie subordinavimų nebuvo kalba
ma.

Ko VLIKas, būdamas VLIKu, 
tikrai negali išsižaoeti, tai būti 
Vakaruose mūsų kovojančios tau
tos eksponentu. Tauta yra suin
teresuota turėti laisvajam pasau
ly organų, kuris ten kalbėtų jos 
vardu ir atstovautų jos reikalui. 
Išlaisvinimo kovų laikotarpis, ka
da pati tauta ima į rankas savo 
likimų, tik jai atstovaujųs orga
nas yra pirmasis kovoj padėjėjas; 
toks mandatas Lietuvos bylai ginti 
Vakaruose pirmoj eilėj priklauso 
VLIKui. Kai dabar, kalbant apie 
reikalų VLIKų reorganizuoti, kai 
kurių grupių siūloma padaryti 
VLIKų tik mūsų lietuviškosios 
emigracijos organu, tokiam pasiū
lyme nebūtų sunku įžiūrėti norų 
likviduoti patį VLIKų. Kokie su
metimai diktuoja panašius pasiū
lymus?

Nuolatos Europoj, o iš dalies 
ir Amerikoj, siekiančios išlaiky
ti kad ir netikrų taikų, ir klastin
gas Kremliaus susivertimas, ro
dant noro vėl derėtis, verčia mus 
manyti, kad santykiuose tarp Ry
tų ir Vakarų norima pradėti nau
jas laikotarpis — derybų laiko
tarpis. Konferencija Berlyne yra 
tų derybų pradžia. Jos gali ūmai 
nutrūkti, jei Maskva neparodys 
noro iš esmės spręsti Vokietijos 
ir Austrijos klausimų. Bet jų re
zultate gali būti pasiekta — kuo 
nenorėčiau tikėti — labai kompro
misinio susitarimo. Už nusileidimų 
Sovietai pareikalaus nusileidimų, 
ir tuomet laikinai stabilizuota tai
ka gali būti Sovietams apmokėta 
dabartinės padėties toliau į rytus 
kad ir laikiniu pripažinimu. Len
gva suprasti, kų tokia padėtis 
mums reikštų, — kovų už Lietu
vos išlaisvinimų vėl nutęstų ne
aprėžta mlaikui, ir pačios kovos 
sąlygos nepaprastai pasunkėtų. 
Bet kurį laikų turėtume irtis be
veik prieš visas sroves.*

Taip žiūrėdami į ateitį, jstū 
šiandien turime pasiruošti spėja
mai kintančioms mūsų kovos sųly- 
goms. Jos pareikalaus peržiūrėti 
mūsų . veiklos būdus, veiklų sus
tiprinti ir kietos ilgesniam laikui 
ištvermės. Ir to visko visų pirma 
bus pareikalauta iš VLIKo. Pa
reikalauta ir tuomet, jei sųlygos 
Lietuvos bylai ginti net pagerėtų. 
Sųmoningai nenoriu šia proga 
kalbėti apie tai, kas VLIKe ir jo 
darbo sąlygose būtų taisytina. Tik 
norėčiau trumpai pasisakyti, ko, 
VLIKų reorganizuojant, nereikėtų 
užmiršti. Tai būtų bent trys pa
grindiniai dalykai, būtent:
1. VLIKas turi būti bet kuriuo 
atveju išlaikytas.
2. Turi būti išlaikytas VLIKo da
bartinis, pobūdis -— būti Vakaruo
se kovojančios tautos siekimų eks
ponentu.
3. VLIKų sustiprinti ir jam pa
tikrinti kiek galint patogesnes 
veikimo sųlygas reikia nedelsiant. 
Būtų gera, jei persitvarkymu pir
masis susirūpintų pats VLIKas.

NAIKINA ‘'AUŠROS” . 
MUZIEJŲ ŠIAULIUO
SE

J. Špokevičius, Šiaulių Padago- 
ginės mokyklos direktorius, ir inž. 
—arch. L. Vaičekonis, rašo tary
binėje spaudoje: “Buvo kadaise 
čia etnografijos muziejus “Aušra”, 
turėjęs apie 47.000 eksponatų. 
1943 m. hitlerininkai išvertė eks
ponatus gatvėn. Rūpestingų šiau
liečių rankomis eksponatai buvo 
surankioti ir išgabenti apsaugai 
net į 50 atskirų vietų. Dalis šių 
eksponatų žuvo, tačiau didelė da
lis randasi Pedagoginės mokyk
los rūsyje, Vid. mokyklos palėpė
je, supakuoti dėžėse.... Dalis jų 
nuo drėgmės ir netinkamos tem
peratūros apgedo.... Yra likę 
apie 45.000 eksponatų. Nežiūrint, 
kad tarybų valdžia muziejaus iš
laikymui skyrė nemažas lėšas, 
Šiaulių vykd. komitetas nesiima 
priemonių išskirti jam tinkamos 
patalpos. Gerai žinodama padėtį 
dėl šio klausimo tyli ir LTSR Kul
tūros ministerija".

Didysis
Vasario 20 dienų suėjo vie- 

neri metai nuo Viliaus Sto
rastos — Vydūno mirties, 
šiame straipsnyje norima 
prisiminti jo darbus lietu
vybės išsaugojimui Prūsų 
Lietuvoje.

Devyniolikto šimtmečio antroje 
pusėje Kaizerio valdininkai Mažo
sios Lietuvos vokietinimo darbų 
skaitė jau beveik užbaigtu. Vokie
čių mokslininkai tuoj pat sukru
to sugrėbstyti paskutines lietuvy
bės liekanas ateinančioms moks
lininkų kartoms. Lietuvių kalba, 
kaip gyva kalba, jiems jau nebe
egzistavo ir buvo tik praeities da
lykas, vertas istorinio dėmesio. 
Todėl 1879 metais įkurtoji Lit- 
auische Literarische Gesellschaft 
savo tikslu paskelbė “surinkti ir 
išsaugoti mokslui, visus kalbos, 
istorijos, tautosakos ir panašius 
duomenis, liečiančius Lietuvų ir 
lietuvius”.

Kaizerio valdininkų ir moksli
ninkų pramatymal būtų buvę tei
singi, jei Prūsų Lietuvoje nebūų 
tų atsiradę žmonių, kurie ne tik 
ryžtingai patys vartojo lietuvių 
kalbų ir laikėsi lietuviškų papro
čių, bet ir darbavosi vietinių tar
pe, kad jų lūpose neužgestų lietu
viškas žodis ir daina. Kaip atat
ranka minėtajai mokslininkų drau
gijai, Mažojoje Lietuvoje susikū
rė Birutės Draugija, kuri savo 
tikslu paskelbė ne rinkimų lietu
vybės palaikų, bet tautinio sąmo
ningumo gaivinimų be atodairos 
vokietinamų mažlietuvių tarpe, 
švenčiant Birutės Draugios de
šimtmeti, pasirodo nauja draugi-

ESTU KŪRYBINE DVASIA

GYVA IR TREMTYJE
Vasario 24 d. estai visame pa

saulyje švęs 36-tųsias Nepriklau
somybės metines. Šių dienų paki
lia nuotaika minės, 65.000 estų iš
blaškytų laisvajame pasaulyje o 
apie milijonas estų, išlikusių po 
trėmimų tėvynėje, šitų sukaktį te
galės paminėti tik savo širdyse.

Šių dienų įprasta prisiminti pa
siektus laimėjimus nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpyje. Bet tie 
laimėjimai, daugiau ar mažiau, 
yra žinomi musų kaimynams bal
tams. Todėl pro juos praeisime 
tylomis. Aš noriu pateikti tik ke
letu faktų iš estų gyvenimo trem
tyje.

ESTŲ TENISININKAI. KLIŠĖ “MEIE KODU.

Geriausias ekonomines, kultūri
nes ir politines galimybes turi 
28.00 estų, turėjusių laimės 1944 
m. pabėgti į Švediją. Tai vienintė- 
lis kraštas, kur tremtiniai estai 
profesijonalai galėjo, palyginti, 
lengvai susirasti atitinkamą dar
bų. Švedijoje todėl ir politinis, ir 
kultūrinis, ir organizacinis estų 
veikimas ypatingai gyvas.

Pirmasis Estų Tautos Fondas, 
kuri<\ tikslas yra organizuoti kovų 
už Estijos nepriklausomybę, buvo 
įsteigtas Švedijoje. Ten įsteigta 
apie 40 pilnų mokyklų, gimnazi
ja ir už akių dėstymo nstitutas. 
Vėliau dar prisidėjo Estų Mokslo 
institutas ir privatus, tremtinių 
suorganizuotas universitetas.

Jau 1945 m. estai su latviais 
surengė Švedijoje meno parodų ir 
tais pat metais Stocholme pradė
tas leisti estų dienraštis ir kny
gos.

Didižoji estų tremtinių masė iš 
Vokietijos išsiskirstė į visus pa
saulio kraštus: i Kanadą —- 13000,

Lietuvis
jos šaka, Lietuvių Giedotojų Dr
augija, kurios vadovas ne kas ki
tas kaip Vilius Storasta — Vydū
nas, Tilžės berniukų ^gimnazijos 
mokytojas.

Nuo šio laiko Vydūnas tampa 
vienu iš svarbiausių lietuvybės šu
lų šiame vokietiname krašte. Gie
dotojai per metus surengia ke
liasdešimt koncertų — spektaklių 
ir pastato visų eilę pateis Vydūno 
režisuotų scenos dalykėlių. Bet 
Vydūnas nepasitenkina scenos me
nu. Naujoje Lietuviškoje Ceitun- 
goje pasirodo jo pirmieji straips
niai, kuriuose jau atsiskleidžia 
pirmosios prošvaistės jo kūrybo
je: (1) viltis, kad lietuvių tauta 
vėl taps nepriklausoma (šiuo at
žvilgiu Vydūnų galima pavadinti 
Mažosios Lietuvos Maironiu, nes 
jie abu skelbia prisikeliančių Lie
tuvę), (2) sukaupimas dėmesio į 
dvasinės lietuvių kultūros ugdy
mų. Jis prisimena, kad dar vaikas 
būdamas pastebėjo, jog vokiečiai, 
skaitydami save augštesnės kul
tūros žmonėmis, su panieka žiū
rėjo į mažlietuvių gyvenimo būdų. 
Jau tada jis pasiryžo visų gyve
nimų dirbti tam, kad lietuvis ne
turėtų gėdytis savo vardo. Savie
siems jis todėl dabai- skiria pu- 
blicistikų ir dramos veikalus, o 
svetimiesiems pateikia “Litauen 
in Vergangenheit und Gegenwart” 
bei "Sieben Hundert Jahre deut- 
sch-litauischer Beziehungen”, kur 
Mažosios Lietuvos klausimai, ypač 
lietuvių — vokiečių santykiai yra 
nušviečiami kitaip, negu vokiečiai 
kolonistai įsivaizdavo. Šie veika
lai yra vieni iš svarbiausių, ku

Juhan Viidang
JAV — 12000, Australijų ir Didž. 
Britanijų P° 6000 ir Vokietijoje 
pasiliko, apie 6000. Pastaruoju me
tu, grynai saugumo sumetimais, 
apie ' 6000 'estų išemigravo ir iš 
Švedijos. I kitas valstybes išvy
kusių estų skaičiai nežymūs.

Tautinis - kultūrinis - politinis 
gyvenimas tremtyje yra tvarko
mas centrinių organizacijų, kurių 
vadovybės renkamos demokrati
niais pagrindais. Nors tos organi
zacijos turi skirtingas nuomones 
kitais klausimais, bet kovoje dėl 
Estijos laisvės eina vieningu ke-

Uu.
Jeigu emigracijoje estai ir po

litiškai susiskaldo, sukuria lygia
grečiai veikiančių organizacijų, 
tai kultūrinėje srityje yra priešin
gai ir dėlto pasiekiama džiuginan
čių rezultatų. Faktas, kad apie 
50% Tartu universiteto profeso
rių, be to, didelis skaičius estų ra
šytojų, menininkų ir aplamai kul
tūrininkų 1944 m. pasitraukė so
vietams antrų kartų okupavus Es- 
tijų, įgalina estus svetimuose 
kraštuose pasiekti gražių kultūri
nių laimėjimų. Ligi 1952 m. pa
baigos buvo šleista tremtyje 400 
skirtingais pavadinimais knygų 
(apie 1 milijonas egz.), kurias 
daugiausiai sudaro grožinės lite
ratūros kūriniai. Literatūros vys
tymuisi daug padėjo Estų rašy
tojų kooperatyvas 1951 m. įsteig
tas Švedijoje. Pastaraisiais me
tais išleistos kelios žymių estų ra
šytojų novelių knygos: A. Gailit 
— “Liepsnojanti širdis”, A. Kai
mus — “Pranašas”, K, Ristkivi 

riuos patys lietuviai suteikė apie 
save svetimtaučiams.

Pirmoji knyga, nors paliečianti 
opias Prūsų Lietuvos problemas, 
nesukėlė pastebimo protesto. Už
tat audra pakilo išleidus antrųjų. 
Ji iš nacių pusės iššaukė labai 
stiprių ir įžūlių reakcijų, atsilie
pusių nepaprastai skaudžiai pa
čiam Vydūnui. Naciai pasirodė 
kerštingi. Pasinaudoję kažkokiu 
menku ir nereikšmingu prasižen
gimu prieš devizų nuostatų, jie jį 
1938 m. kovo 11 d. areštavo, vos 
vienuolika dienų prieš 70 metų 
sukaktuves. Šiuo įvykiu, be abejo, 
norėta užkirsti kelių Vydūno mi
nėjimams, kurie, nors rengiami 
Lietuvoje, būtų radę atgarsio ir 
Prūsuose, o tuo pačiu atnaujinę 
ir kovų dėl lietuvybės. Po ilgesnio 
tardymo Vydūnas buvo iš kalėji
mo paleistas.

Ši teismo padaryta žaizda dar 
ryškiau iškelia moralinę Vydūno 
asmenybę, prisimenant, kų jis sa
vo užrašuose sako apie jį tada slė
gusias mintis. Jis jas skyrė tautie
čiams, ir jos sudaro Vydūno pa
likimo dalį. Bet, štai, su gailes
čiu tenka pasakyti, kad dažnai 
Vydūnas lieka nesuprastas. Kaipo 
priežastis dažnai yra nurodoma 
savotiška rašyba, tilžietiškas žo
dynas ir neįprastas kūrinių api
pavidalinimas. Bet gal svarbiau
sia nesupratimo priežastis yra au- 
gštas idealizmas, noras matyti 
žmones pakilusius virš kasdieny
bių. Jo rodomas kelias, nors gra
žus ir kilnus, liko perdaug abs
traktus ir neapčiuopiamas. Vydū
nas liko švyturiu, kuris audros 
se nušviečia kelių bangų mėto
miems jūrininkams, bet prie kurio 
retai kuri valtis teprisiartina.

V.D.

— “Sielų naktis” ir A. Molk — 
“Kelias į šaltinį”, kurie gali ly
gintis su A. H- Tammsaares “Tei
sybė ir tiesa”. Nauji vardai meno 
pasaulyje: E. Koks, E. Haamer, 
ir H. Talvik.

Kmpozitorius E. Tubin’s 5-toji 
simfonija susilaukė pripažinimo 
ir jų išpildė žymieji Vokietijos, 
Švedijos ir Amerikos orkestrai.

Estai mokslininkai taip pat ne
atsilieka. Iki 1951 m. pabaigos jie 
išleido 760 studijinių darbų, daug 
ir svetimomis kalbomis.

Apie visa šitai kalbant reikia 
pabrėžti, kad tautinė, kultūrinė ir 
politinė laisvinimo kova išnešama

ne daugumos, bet aiš
kios mažumos. Kiti 
daugiau susirūpinę as
meninio gerbūvio kū
rimu. •

Australijoje gyvenų 
estai turi pagrindinę 
organizacijų — Estų 

Draugijų Taryba, įkur
ta prieš 2 metus. Ša
lia Tarybos yra dar 
Estų Tautos fondas, 
kurio užduotis remti 
Estų tautos laisvės ko
vų ir rūpintis jauną
ja karta. Taryba ligi 
šiol rūpindavosi tau
tinių švenčių minėji
mu, Estų Dienų orga
nizavimu. Paskutini 
kartų Estų Dienos jvy-

—■ ko Sydnėjuje. Dalyva
vo mišrūs chorai, teatrai, buvo su
rengta meno paroda, vyko spor
tininkų pasirodymai, surengta 
skautų stovykla. Koncerte (Ass
embly Hall) dalyvavo 1100 žmo
nių, kurių apie 300 buvo atvykę 
iš kitų vietovių ir net kitų valsti
ją-

Estų Taryba remia estiškas 
mokyklas, kurių turime 6. Skait
lingiausiai lankoma mokykla Syd
nėjuje turi 85 mokinius.

Didžiausia vietinė organizacija 
yra Sydnėjaus Estų draugija su 
400 narių. Dabar didžiausias rū
pestis yra praplėtimas Estų na
mų Sydnėjuje. Pagal planus na
mai kaštuos apie 25000 australiš
kų svarų. Reikalingas lėšas tiki
masi surinkti pardavinėjant akci
jas.

Nežiūrint į tai, kad didelė da
lis estų tremtyje stovi nuošaliai 
nuo visuomeninioi ir kultūrinio 
darbo, bet aktyvioji mažuma jau
čia atsakingumą irsupranta parei
gos svarbumą.

2
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Lietuvio Pergyvenimai Sibire ESTAI AUSTRALIJOJE
AŠTUONERIUS METUS IŠBU
VUSIO SOVIETŲ NELAISVĖJE 
LIETUVIO PERGYVENIMAI

Prieš mėnesį grįžęs >ž Sovietų 
nelaisvės lietuvis kap. P.V. šiuo 
metu ilsisi vienoje sugrįžusiems 
belaisviams skirtoje sanatorijoje 
Vokietijoje. Kep. P- V. Sovietų 
nelaisvėje išbuvo aštuonerius me- 
tuą ir yra sutikęs Urale ir kitose 
srityse tremtinių lietuvių. Kap. P. 
V. pergyvenimus pateikiam Gerb. 
skaitytojams. Jo pasakojimai iš
ryškina likimų milijonų nekaltų 
žmonių, pakliuvusių Sibiro trem
tim i

*
Pasirodo, beveik visi transpor

tai su tremtiniais prasiunčiami 
pro Sverdlovsko “pereinamąjį 
punktų”. Mat, čia yra riba tarp 
Sibiro Ir Europinės Rusijos, čia 

grupaojami kaliniai su tremiamai
siais ir skirstomi į įvairias priver
čiamojo darbo stovyklas. Per vie
no mūsų tautiečio kamerų perėjo 
taip pat apie 30 asmenų iŠ Esti
jos, daugiausia gydytojų, profeso
rių, mokytojų ir net du dailinin
kai iš Tartu miesto Visi jie bu
vo nuteisti ilgamečiam laikui i 
darbo stovyklas. Buvo taip pat 
nemaža korėjiečių, tiek iš Pietų 
Korėjos, tiek iš Siaurės (šie bu
vo apšaukti “bolševikinės sistemos 
priešais'’). Po "prijungimo” ar 
“išlaisvinimo” ypač daug kalinių 
atveždavo iŠ Čekoslovakijos ir iš 
kitų bolševikų užimtųjų kraštų 
Rytų ir Vidurio Europoje. Lietu
vių transportai iš Sverdlovsko 
būdavo daugiausia fifUhŽiami fiė- 
liabinsko link — tų, kurie buvo 
nuteisti ne stovyklos darbams, 
bet SU Visomis šeimomis skirti gy
venti ištrėmime. Palyginti tik ne
didelė jų dalis buvo priskirta prie 
Sverdlovsko kalėjimo ilgesniam 
laikui — jie vėliau buvo apgyven
dinti Sverdlovsko apylinkėse. Mū
sų tautiečiui teko susidurti ir sU 
mažaisiais didvyriais vaikais, ku
rie buvo apkaltinti, kad nešę par
tizanams j miškų maisto. Jie bu
vo įskųsti kaimynų ar komunis
tuojančių rusų. Ištremtieji tėvai 
šiuos 11-12 metų vaikus tegalė
davo pamatyti pro rakto skylu
tę tik išduodant maistų. Ištrem
tieji buvq perėję per Lukiškių ka- 

’ Įėjimų Vilniuje ir turėjo apie mė
nesį laiko nakvoti koridoriuje ant 
grindų, nes kameros buvo perpil
dytos Žmonių. Tačiau vaikai, kad 
ir kaip kamantinėjami bei kanki
nami, neprisipažino kalti. Vienam 
tokiam iš Lietuvos atgabentam 
transportui, sudarytam iš kokių 
300 žmonių ir pasmerktam Ištrė- 
mifnul, buvo leista pasiimti nema
ža maisto produktų, drabužių ir 
tabako, bet pakeliui iŠ Vilniaus į 
Sverdlovską visi produktai ir ge
resnieji drabužiai dingo. Paband
žius dėl to protestuoti ir reika
lauti daiktų, sargybiniai visus ėmė 
daužyti šautuvais ir užsiundė šu
nimis. Iš tų, kurie dar turėdavo 
pasislėpę truputėlį tabako, kame
rose rusų kriminaliniai nusikaltė
liai ir recidyvistai, vad. "blatny- 
je", išrengę atimdavo viską. Mū
sų tautietis pats yra matęs, kaip 
iš ūkininkų nuo Zarasų Šie visa
galiai kamerų “valdovai" atėmė 
paskutinį tabako maišelį ir nu
movė paskutines milines kelnes. 
Iš atvežtų suplyšusios "Tiesos” 
skutelių kiti išskaitė, kad vis dėl
to Lietuvoje dar tebeveikia par
tizanai. JU ypač daug esu buvę 
Šimonių ir Panevėžio girtose. Kad 
Lietuvoje dar tebeveikia partiza
nai, šias žinias patvirtino ir visa 
eilė grįžusių j Vak. Vokietijų Vo
kiečių karo belaisvių.

Vienoje stovykloje netoli Nižny 
— Verch teko sueiti 2 lietuves iš 
Kauno, kurių mūsų tautietis ži
no ir pavardes. Viena iš jų buvo 
nuteista 15 metų darbo stovyklos 
už tai, kad jos vyras su maža du
krele buvo spėjęs išbėgti į Vokie
tijų. Antroji sakėsi esanti banki
ninko duktė ir tarnavusi tėvo ve
damame banke buhaltere. Jos pa
sakojo, kad ankstyvesnėse stovyk
lose, kuriose Jos buvo laikytos an
ksčiau, daug lietuvių vyrų ir mo
terų mirė rteišlalkę žiaurių sąly
gų, Dirbti reikėjo Vario kasyklo
se, darbas bu¥o labai sunkus ir 
žalingas sveikatai.

Bekeliaujant po įvairias Uralo 
darbo stovyklas, priė Karnos upės 
kranto, tarp Berkrtovos ir Rybin- 
sko, vienoje stovykloje 10 km. nuo 
Rybinsko miestelio, teko užtikti

neįprastu būdu paliktus lietuvių 
pėdsakus. Ant tuščių stovyklos ba
rakų sienų buvo įrašyta daug lie
tuviškų įrašų, pvz.: “Mes miršta
me, bet mūsų dvasia paliks gyva”, 
“čia vargo ir mirė lietuviai" etc. 
čia teko sueiti lietuvę G. iš Kau
no, kuri buvo ištremta į Uralą, bet 
jai buvo palikta apibrėžta judėji
mo laisvė. Jos vyras, komunistas, 
buvo per karą sužeistas, neteko 
kojos Ir vėliau buvo atsiųstas sto
vyklos viršininku. Ten buvę su 
pirmaisiais transportais atsiųsta 
apie 150 lietuvių, daugiausia inte
ligentų ir "buržujų”, todėl bevelk 
visi jie ir žuvę. Mūsų tautiečiui 
teko matyti ir aplankyti prie sto
vyklos sienos esantį kalnelį, ku
riame buvo labai daug duobių. 
Prie kiekvienos stovėjo po kele
tą lentelių su numeriais: tai buvo 
mirusių kalinių bylos numeriai, 
štai kas beliko iš daugybės mū
sų tautiečių, su pirmaisiais tran
sportais pasiųstų į “plačiąją tė
vynę”.... ’

Mūsų tautietis girdėjo, kad sto
vykloje prie Tatarskos kaimo bu
vo ir agr. Mickus iš Raseinių ap
skrities. Jis Už “priešpolšaviklnį 
veikimą" buvo nuteistas 8 metais 
priverčiamojo darbo stovyklos. 
Nusilpęs Ir ligotas, paskiau jis bu
vo paskirtas eiti stovyklos agro
nomo pareigų. Iš pirmųjų 1941 
metų transportų, kitų kalinių liu
dijimu, lietuvių buvo belikę jau 
tada vos 15 žmonių. Jų teigimu, 
lietuvių daug buvo “įkurdinta” 
Beriozozoje ir tolyn Karnos upe 
žemyn, ypač prie Solikamsko.

Karo metais teko sueiti ir visą 
eilę vad. “darbo armijos” narių. 
Jų gyvenimas maža ką tesiskyrė 
nuo karo belaisvių ir darbo vergų 
gyvenimo. Be vyrų, darbo tarny
bą eiti turėjo it čia atvežtosios 
moterys. Jiems buvo leista skai
tyti laikraščius, turėti muzikos 
instrumentus etc. Visos šios dar
bo vergų rūšys turėdavo dauginu
sia kirsti mišką. Kadangi batų

Liztuimi- - - -
ta PAiėlAYK

ITALIJA
Lietuvių saleziečių įstaiga yra 

įsikūrusi Gastelnuovo Don Bosco 
miestelyje. Veikia 5-kių klasių lie
tuviška gimnazija su bendrabučiu 
ir spaustuvė. Gimnazijoje mokosi 
40 lietuvių. Iš jų 20 yra iš Vokieti
jos, 17 iš Anglijos ir 3 iš JAV. 
Dėsto 6 lietuviai saleziečiai, 1 vo
kietis (vokiečių kalbą) ir 1 ame
rikietis (anglų k.). Gimnazijoje 
galėtų mokytis dar beveik kita 
tiek mokinių. Priimami sveiki 10- 
10 metų berniukai. įstaiga išlai
ko tiktai užsienio lietuviai auko
mis.

Italijos užsienio reikalų minis
terijos biblioteka prašo leidinių 
apie Lietuvą svetimomis kalbomis. 
Jie prašomi siųsti šiuo adresu: 
Prof. Tamorra Angelo, Direttore 
della Biblioteca del Ministero deg
li Affari Esteri, Palazzo Chigi— 
Kama, arba Romos LB pirminin
kui! Rev. V. Mincevičius, Via Ca- 
salmonferrato 20, Roma.

JAV

"Naujienos” šiemet mini 40 me
tų sukaktį. Sukaktivinis numeris 
išleidžiamas š. m. vasario 19 d. 
“Naujienas” redeguoja Dr. P. Gri
gaitis, senosios kartos veikėjas, 
vienas iš svarbiausių lietuvių so
cialistų vadų.

— A. Mikulskis sU Čiurlionio 
ansambliu ir Clevelando simfoni
niu orkestru, vienu iš pačių ge
riausių Amerikoje, repetuoja St. 
Šimkaus kantatą "Atsisveikinimas 
su tėvyne’^ Dalyvauja J. Krikšto- 
laitytė ir Metropoliteną operos 
solistas A. Brazis. Kantata bus 
pastatyta kovo mėn. Vienoje iš ge
riausių Clevelando koncertinių sa
lių. Čiurlionio ansamblis taip pat 
pasirodys amerikiečių televizijoje 
su soliste J. Krikštolaityte, Cle
velando simfoniniu orkestru ir 
Amerikos lietuvių solistu Vyt. 
Kušleika.

—‘ 68-me metiniame naujųjų 
kalbų dėstytojų kongrese Čikago
je iš lietuvių dalyvavo Dr. V. Jaš- 
kevičius iš Fordhamo un-to, L. Jo
naitis iš Michigano un-to, Dr. A.

neturėjo, tai patys kaliniai pinda- 
vosi sau vyžas iš liepų žievės. Su
sisiekimas paprastai palaikomas 
tik laivais. Ypač sunku žiemos 
metu, nes kartais visai negauna 
duonos net dvi savaites, o paskui 
pristato produktus visai supuvu
sius, bulves sušalusias. Žiemos 
šalčiai ten, kaip ir prie Omsko, 
siekia apie 50 laipsnių, vasarą pa
kyla milijonai uodų, todėl dirbti 
tenka aprištais veidais. Apie du 
trečdaliai Pavalgio vokiečių, pri
statytų dirbti į šias nežmoniškas 
sąlygas, jų neišlaikę, mirė.

Gautosiomis žiniomis, daug lie
tuvių buvo pasiųsta dirbti j Jaz- 
vos aukštupį, kur jiems teko var
gti drauge su rusų kaliniais. Ust- 
JazVoje sutikta lietuvė Ž. iš Ma
rijampolės papasakojo, kad jos 
ankstesnėje stovykloje, apie 50 km 
nuo miestelio, buvę apie 140 lietu
vių. ž, buvo, karui prasidėjus, iš
vežta j Uralą, o atlikusi bausmę, 
palikta ligi gyvos galvos gyventi 
Urale. Išleista iš stovyklos ir taip 
“įkurdinta”, galėdavo judėti tik 
iki 10 km. Demobilizuotiems "dar
bo armijos" nariams neleidžiama 
pasirinkt^ darbo tokio, kokio nori, 
bet jau suteikiama teisė vesti žmo
nas ar priešingai. Darbą jiems pa
skiria vietovės “viršininkas”. Taip 
pat leidžiama dalyvauti ir “rinki
muose”. Prie Ust-Jazvos kp pas
kyrė net popą, tik niekas nedrįso 
eiti prie jo išpažinties. Vis dėlto 
kai kurie senesnieji žmonės cerk
vę lankė.

Pasirodo, nemaža baltų, yra ap
gyvendintų ir Solikamsko mieste 
prie Kamos. ViėiUmė barake bu
vo "įkurdintų” 19 lietuvių, dau
giausia jaunų vyrukų iš Dotnuvos, 
Panevėžio, Skapiškio ir Joniškio 
apylinkių. Daugumas jų — buvo 
moksleiviai, atvežti it galį gyven
ti be kareivių sargybų, tik kiek
vieną rytą turį registruotis darbo
vietėje. Lietuvių toje apylinkėje 
būta ir daugiau.

Kučas — iš Sorantono un-to ir 
Dr. A. Salys — iš Pennsilvanijos 
un-to. Dr. A. Salys yra jau du 
kartus skaitęs referatus slavų ir 
baltikes sekcijose, o paskutinį kar
tą buvo slavų ir Rytų Europos 
kalbų grupės sekretorius. Į Ame
rikos kontinentu pedagogų kongJ 
rėsą prelegentu ir garbės svečiu 
pakviestas Ottaivos un-to prof. A. 
Paplauskas-Ramflnas. Jis, be to, 
pakviestas skaityti paskaitos “Fi
zinis ugdymas ir pilnutinė asme
nybė” ir į šiemet vasarą Ispani
joje šaukiamą tarptautinį kūno 
kultūros kongresą. Iš jaunesnių 
lietuvių Urbanos un-te matema
tiką dėsto V. Gylys, fiziologijos 
skyriuose — įvadinius kursus skai
to L. Trečiokas, o gyvulininkystės 
skyriuje dirba kaip mokslinė asi
stentė I. Vadopalaitė. Prie Colum- 
bijos un-to lietuvių kalbos kur
sams vadovauja Dr. šešplaukis.

VENECUELA
Pasižymėjo lietuvė. Danguolė 

Dervojedaitytė, sėkmingai baigu
si po 3 met ųmokslo ir praktikos 
gali, seserų kursus, Barųuisimeto 
miesto teatre už pasižymėjimą 
moksle apdovanota aukso meda
liu, o už puikiai atliktą praktiką, 
kurioj ji taip pat išėjo pirmoji, 
Dr. Cornejo Octavio ligoninės — 
vertinga dovana. Ji yra 1933 m. 
gimusi Klaipėdoj, mokslus ėjo 
Vilniuj ir Muenchene.

VOKIETIJA
Lietuviai stiprinasi

Muenchenietis lietuvis, Donatas 
Bielskus, sėkmingai baigė elekt
rotechnikos studijas štuttgarte 
Augštojoje Technikos Mokykloje 
(Technische Hochschule Stuttgar- 
tė) ir, apgynęs diplomą, gavo dipl. 
inž. laipsnį. Dipl. inž. D. Bielskus, 
tik baigęs studijas, tuojau gavo 
konstruktoriaus vietą visam pa
sauly žinomoj elektros dirbinių 
firmoj "‘Siemens^’, Stuttgarte.

Tai jau trečias lietuvis inžinie
rius, kuris Stuttgarte dirba atsa- 
komingą augštų kvalifikacijų dar
bą vokiečių firmose.

Estų Australijoje yrt pef 7090. 
Apie 1000 estų į Australiją yra at
vykę prieš II Pasaulin! karą. Pir
mieji estai Australijos krantus 
pasiekė prieš 70 Mietų. Tai buvę 
jūrininkai, keliavę visais pasaulio 
vandenimis. Prieš I Pasauliai ka
rą čia jau gyveno apie 300 estų.

Pirmoji estų organizacija Aus
tralijoje buvo įkurta dar prieš I 
Pasaulini karą ir pavadinta “Pie
tų Kryžius”. Vasario 20 d. atš
vęsta 40 metų šios organizacijos 
įsteigimo sukaktis.

Estų namai, esą 141 Campbel 
St., Sydney, yra estų kultūrinio 
ir visuomeninio gyvenimo centras 
nd tik Sydnėjuje, bet ir visoje Au
stralijoje. Šiems namams 1940 m. 
balandžio 30 d., kertinį akmenį 
padėjo Estijos konsulas A. G. 
Mielen. Tų pačių metų rugsėjo 
mėn. įvyko iškilmingas namų ati
darymas. Estų namų salė turi 250 
sėdimų vietų, sceną. Yra bilijardo 
kambarys, svetainė, skaitykla ir 
knygynas. Savo laikraščio red. ir 
adm. kambariai ir keletas kamba
rių, kur vyksta posėdžiai bei pa
sitarimai.

Beveik pusė Australijoje gyve
nančių estų yra susispietę Sydnė
juje ir apylinkėse. Sydnėjus, su
prantama, yra Australijos estų 
gyvenimo centras, čia yra du miš
rūs ir vyrų chorai, čia yra Estų 
Org. Taryba, Tautos Fondas, te
atras, tautinių šoių grupė, muzikų 
draugija ir kt. Nesenai įkurtas 
Kultūros Fondas ir Estų Pagalbos 
Komitetas, organizuojąs bagalbą 
Vokietijoje pasilikusiems.

Pirmasis estų laikraštis Aust
ralijoje , išėjo 1958 m. Tai buvo 
parapijinis laikraštukas, kurio te
pasirodė tik 3 numeriai. Dabar iš-

Spaudos Puslapiuose
“EUROPOS LIETUVYJE” K. 

Barėnas kalba apie Kultūros Fon
dą ir jo merdėjimą. Rašo: “Kul
tūros Fondas, Išsiskirstymo iš 
.Vokietijos stovyklų išvakarėse 
entuziastiškai įsteigtas, trumpai 
pagyvenęs, beveik mirė. Keli sky
riai įsisteigė Amerikoje, keli Aus
tralijoje, tai ir viskas, bet ir tie, 
kiek jie dar gyvi, rūpinasi siaures
ne parapijine veikla, ne lėšų tel
kimu kultūros reikalams, žinoma, 
stebūklas būtų, jei jis dar tremty
je kartą atsigautų, bet Australi
jos lietuvių bendruomenės savait
raštis "Mūsų Pastogė” dar bando 
kelti šį rimtą, bet jau mirštantį 
reikalą”. Ten Zubras rašo...”

Toliau cituojamas Zubro str;, 
tilpęs “M.P.” nr. 245-6, apie Kul
tūros Fondo uždavinius tremtyje.

Pabaigoje: K. Barėnas prideda: 
"Aukso žodžiai I Mes čia prieš 
tūlą laiką sakėme: apsidėkime di
desniais mokesčiais ir turėsime 
pinigų ir kultūrai ir nekultūrai, 
iki ateis grįžimo diena! žinote, 
ano siūlymo autorių bičiuliai ap
šaukė tada! bepročiu... Visų kraš
tų žydams dar brangūs Jameno 
žydai, tat jie ir atkūrė Izraelį, o 
mums užtenka ginčų dėl to, ar 
kiautinis iš vištos, ar višta iš 
kiaušinio".

♦
Kanadiškiai “TĖVIŠKAS ŽIBU

RIAI” Nr. 47, straipsnyje "Orga- 
nizaciniaid klausimais”) svarstė 
liūdną reiškinį, kad organizacijose 
jau dažnai nebėra iš ko valdybų 
rinkti. Laikraštis bando jieškoti 
priežasčių ir išeičių. Viena rim
čiausių priežasčių esanti te, kad 
vis dėlto žmogus negali visas at
sidėti visuomenės reikalams, nes 
reikia ir šeima pasirūpinti. Ka
dangi išeitį vis dėlto reikia rasti, 
tai laikraštis ją randa ir tikrai 
vertą dėmesio.

“Rūpinamasis šeimos medžiagi
nio pagrindo sudarymu”, rašo lai
kraštis, "Iš esmės nėra smerkti
nas. Jei jis, kaip matome, trukdo 
visuomeninį gyvenimą, tai gal rei
kėtų pagalvoti apie naujas formas 
ir naujas jėgas. Apie naujas jė
gas, jei ne vadovaujamam, tai 
nors techniškajam darbui. Princi
pas, kuriuo paremta mūsų visuo
meninė veikla, atrodo, nebetinka 
naujosioms sąlygoms. Dabar visa 
veikla užverčiama ant valdybų pe
čių. O tie žmonės jau nebepajė
gia. Dažnai išmano ir turi idėjų, 
bet nebeturi laiko. Dėl to plates
nio masto organizacinei veiklai

einąs savaitraštis “MEIE KODU" 
(Mūsų namai), pradėtas leisti 
1949 m. rugpjūčio mėn. redakto
rius Peeter Lindsaars.

Pirmoji estų kalba knyga išleis
ta Australijoje 1940 m. Tai buvo 
baptistų koralų knyga. Pirmoji 
originalinė knyga išleista 1950 m. 
“Vana Nobune” (Senas arklys, 

.pasakojimai). Autorius P. Lind- 
saar. To paties autoriaus dar iš
leista kelionių aprašymas iš Eu
ropos į Australiją.

Thirlmere, 50 mylių nuo Syd- 
nėjausį yra estų kaimas, kuriame 
gyvena apie 50 estų šeimų, išviso 
apie 200 estų. Šitoje “estų respu
blikoje” rasite tai, ką galima buvo 
rasti gražiai susitvarkiusiame Es
tijos kaime. Čia esantieji bendruo
menės namai turi vaidinimams sa
lę (150 sėdimų vietų), svetainę 
ir kitas reikalingas patalpas. Yra 
keli stambūs vištų ūkiai. Kulti
vuojama dar daržininkystė ir kt.

Estai daugumoje liuteronys. Sa
vo parapijas turi Sydnėjuje, Ade
laidėje ir Brisbanėje. Dar yra kitų 
tikybų, bet žymiai mažesnis skai
čius.

Nesenai įsikūrusios Sporto Są
jungos centras Melbourne ir’ buv. 
Karių Sąjungos centras Sydnėju
je.

Melbourne gyvena apie 1000, 
Adelaidėje netoli 1000, Perthe 
apie 300, Tasmanijoje kiek per 
100 estų. Po mažiau kitose vietose.

Naujoje Zelandijoje estų yra 
per 300. čia gyveną estai turi sa
vo klubus Auklands, Wellingtone 
ir kitur. N. Zelandijos kolonija 
palaiko glaudžius ryšius su Aus
tralijos estų bendruomene ir orga
nizacijomis.

A. Stebulis.

būtini techniški padėjėjai. Kitaip 
tuojau į organizacijų vykdom, or
ganus jau nieko nebeprisiprašy- 
sime, nes dirbantieji jaučiasi pa
vargę ir išsisėmę”.

Kaip tą techniškąją pagalbą bei 
’“smogiamuosius” būrius organi- 
zūoti, tektų pasvarstyti ir mums 
Australijoje.

★
Prezidento A. Smetonos prieš 

10 metų netikėta mirtis Clevelan- 
de buvo! minima daugelyje Ameri
kos ir Kanados vietovių. "DIR
VOS” bendradarbis P. J. Žiūris 
prisimena, kad, velioniui preziden
tai atvykus į Ameriką, jis buvo 
priimtas kaip valstybės galva Wa
shingtone paties tuometinio prezi
dento Roosevelto, atiduodant visą 
prideramą pagarbą. Brooklyno 
"DARBININKAS” prezid. Smeto
ną minėjo kaip reikšmingą Lietu
vos visuomenės ir valstybės istori
joje politiką. Jis rašo, jog "įvai
rių krypčių visuomenėje sutaria
ma, kad A. Smetona tauriai gynė 
lietuvybės reikalus Vilniuje; buvo 
pirmaeilis publicistas gryno lietu
viško žodžio!, žmonėse Smetona 
sugebėjo išlaikyti autoritetą. Jis 
siekė tautos gerovės, ugdė susi
klausymą ir kūrybinę pažangą. 
Nenuostabu, kad Smetonos labai 
neapkenčia bolševikai. Smetona, 
dar būdamas jaunas, prieš Pirmąjį 
Pasaulinį karą kirtosi su komunis
tais.

¥
"LIETUVIŲ DIENOS” sausio 

mėn. numeryje išsispausdino Dr. 
Trimako straipsnį apie "suaktyvi
nimą laisvinimo darbo”. Jame nu
rodoma, kaip, autoriaus manymu, 
tas darbas turėtų būti konkrečiai 
dirbamas VLIKo, ALTos, LLK ir 
diplomatų. VLIKui, kaip vyriau
siam laisvinimo organui, dera ir 
privalu laisvinimo kovai vadovau
ti ir nustatyti jo politiką. Suakty
vinimas turi būti pravestas šūkiu: 
vienybė, ryžtas, pasišventimas. į 
jį reikia įtraukti ir naujų jėgų, o 
ypač jaunimą ir studentiją, ku
rios, autoriaus teigimu, beveik 
niekur nematoma visuomeniniame 
darbe: nei PL bendruomenėje, nei 
BALFe nei ALToje ar kt. kultū
rinėse bei visuomeninėse organiza
cijose.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

Prabėgu
Pastabos
•

įvykiai, didesni ar mažesni, e|» 
na, slenka, sukasi apie mus, vieni 
palikdadmi didesnius kiti mažes
nius įspūdžius, o. dar kiti praslen
ka visai nepastebėti. Prabėgomis 
sustodami ties jais rasime ir to
kių,- kurie verti pastabų, negali 
būti palikti neparyškihti. Taip 
ir susidarė šioa prabėgą pastabos.

•
Krašto Garbės Teismas išaiški

no, kad Krašto Tarybos atstovų 
kadencija pasibaigė po metų juos 
išrinkus ir turi būti daromi nauji 
jų rinkimai. Kr. G. Teismas buvo 
teisus. ALB Krašto Valdyba, lai
kydamosi ALB Statuto dvasios iš
siaiškino, kad Krašto Tarybos na
rių kadencija, pagal pakeistą Sta
tutą, turi būti tokia pat, kaip ir 
jos rinktos Krašto V-bos kadenci
ja, t.y. 2 metai. Todėl nutarė rin
kimų nedaryti, o juos skelbti ant
rų metų pabaigoj. Krašto V-ba 
padarė teisingai. O eilinis tautie
tis suka sau galvą, kaip čia tuo 
pat reikalu atsirado dvi teisybės.

į šį klausimą geriausiai atsako 
ši sena rytų legenda. — Su dide
liu triukšmu pas Mulą įbėga Mus
tafa ir šaukia; “šventasis Mula, 
tas vagis ir plėšikas račius Hasa- 
nas padarė man ratus, kurie vos 
mano asilui pajudėjus tuojaūs su
byrėjo. Juk aš nepriValau jam mb- 
kėti už jo nemokšišką darbą?". 
“Tu teisus, sūnau mano”, — atsa
kė Mula. Po valandėlės klykda
mas atbėgo Hšsanas: “6, Mula, 
Mula, tas kiaulė, netikintys pirk- 
liapalaikis Mustafa paleido savo 
prakeiktą asilą nub kalno tiesiog 
j akmenis, sudaužė mano dailiai 
padarytus ratus ir dabar atsisako 
už juos sumokėti. Juk aš privalau 
gauti savo pinigus?”. “Tu teisus 
sūnau mano”, — atsakė Mula. 
Hasanas patenkintas išbėgo. Šven
tasis Mula, — pagarbiai paklau
sė visą laiką čia buvęs jaunas Mu
los mokinys Ali, — "kaip gi čia 
yra, at gali būti dvi teisybės tuo 
pačiu reikalu”. "Ir tu teisus, sū
nau mano”, — ramiai atsakė Mu
la, nepakeldamas akių nuo Kora
no lapų.

•
įmanomai parašyti laišką savo 

giminei į Ameriką, — vienas da
lykas. Imtis rašyti recenzijas apie 
koncertus ir daryti kritiškus ver
tinimus meno bei kultūros reika
lais — kitas dalykas. Trečias da
lykas, kai tokios recenzijos rašo
mos ne kompetingo asmens ir ne 
koncertui meniškai įvertinti, bet 
savo (o gal ir kitų) pagiežai ir 
tulžiai išlieti, šios trečios katego
rijos recenzija apie įvykusį Mel
bourne Kultūros Fondo suvaževi- 
mo proga koncertą tilpo vAuStr. 
Liet.” Nr. 1-1954 m.

Del pačios recenzijos plačiai ir 
išsamiai pasisakė koncerte daly
vavęs rašyt. V. Kazokas (M. P. 
Nr. 4-1954 m. ir atsiliepė J. Ri
mas iš Melbourno M. P. Nr. 5.). 
Dar reikėtų pridurti, kad ne tiek 
nuostabu, kad atsirado žmogus, 
sugebėjęs parašyti tokį paskvilį, 
kiek tenka apgailėti, kad visa tai 
galėjo pasirodyti spaudoje. Abiems 
atvejais tinka senas priežodis: 
(bėda, kai batsiuvis pradeda kep
ti pyragus, o kepėjas taisyti ba
tas).

Atsišaukimas
Daugeliui gerai pažįstamas tė

vas misijonierius J. Bružikas S.J. 
žada dar šiais Marijos metais už
baigti Marijos širdies bažnyčios 
statybą Uragvajuje. Rugsėjo 8 d. 
jis mano jau įžengti su pamaldo
mis. Berenkant lėšas (bažn. kai
nuos apie 100.000 amer. dolerių), 
jis be poilsio veda misijas ir reko
lekcijas Pietų ir šiaurės Ameriko
je. Atsišaukdamas į visus tremti
nius, jis nuoširdžiai kviečia ypač 
geraširdžius tautiečius Australijo
je remti jo planus aukomis. Savo 
bažnyčia Montevideo mieste žy
miai palengvins kunigų darbą ir 
grąžins daugelį tūkstančių jau su- 
komunistėjusių Urugvajaus lietu
vių atgal į tikrąjį tikėjimą.
Aukas siųsti šiuo adresu: Rev. S. 
Gaidelis SJ., 264 Miller St., North 
Sydney, NSW. Jis su padėka au
kas pasiųs t. Misijonieriui į Urug
vajų. ___
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HOsų MSTOCt
Mokykla Cabramattoj

SYDNĮĖJUS

— Šiemet, Sydnėjaus ir kitas 
N.S.W. valstijos gimnazijas bai
gė būrelis lietuvių. Daugis jų 
šiais metais pradeda studijas uni
versitete. Iš įsiregistravusių uni
versitete, atsižvelgiant į gimnazi
jos baigimo rezultatus, paskirtos 
stipendijos: R. Daukui, R. Zakare
vičiui, Žilytei, ir Canberroj gim
naziją baigusiam R. Šilainiui. -p-

— Vasario 19 d. įvyko Austra
lijos Lietuvių Studentų Sąjungos 
Sydnėjaus skyriaus narių susirin
kimas, kuriame dalyvavo ir kele
tas abituriantų šiemet pradedan
čių studijas. Susirinkimą atidarė 
ir naujuosius narius pasveikino 
Sąjungos pirm. Vyt. Doniela. Ap
tarus studentijai rūpimus klausi
mus buvo išrinkta nauja skyriaus 
valdyba ir kontrolės komisija. į 
valdybą išrinkti: A. Olšauskas, 
pirm., P. Daukutė, sekr., V. Pata
šius, ižd. Kontrolės komisijon: A. 
Ruša ir I. Kemežytė. — r.d. —

.........Pranešimas .. ..
Vasario 28 dieną, MELANA sa

lėje, Bankstown, Marion St., prie 
pat stoties įvyksta metinis Kata
likų Kultūros Draugijos susirin
kimas, į kurį maloniai kviečiame 
visus narius ir prijaučiančius. 
Programa: 5 vai. metinė veiklos 
apyskaita ir naujos valdybos rin
kimas; 7 vai. išvykstančių į Ame
riką trijų narių išleistuvės ir Už
gavėnių blynai su tradicijomis.

Valdyba.

"NEW S T A B"
(Nauja žvaigždė)

TARPTAUTINIAI ŠOKIAI 
kiekvieną šeštadienio vakarą, 
čia sutiksite naujus draugus, ma
loniai praleisite laiką.

Pirmos klasės orkestras.
MACCABEAN HALL, Darlig- 

hurst Rd., Sydney.

— “SNŪDURIUODAMI NA
MUS NEPASTATYSIME”, str. 
tilpusiame "M.P.” nr. 6, ,dėl ko
rektūros klaidos įsibrovė netiks
lumas. Buvo atspausdinta... “ko
mitetu nepasitiki”, o turėjo būti 
“komitetu nusivylę”.

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

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
Vasario 26 d., 7 vai. vak.

RAILWAY INSTITUTO SALĖJE
(Prie pat Centrinės stoties)

RUOŠIA BLYNU BALIU
Geras orkestras, bufetas ir kiti nuotaiką žadiną dalykai.

NAUJA DELIKATESU KRAUTUVE | 

"Venta” ::
< > atidaryta £

I
 Bankstowne, 359 Chapel Rd. X

(nuo geležinkelio stoties antras namas už Bankstown £
Hotel) ; >

Didelis pasirinkimas europietiškų ir australiškų 
maisto produktų. £

Pristatoma ir į namus. 4

| LYDIA
MOTERŲ KIRPYKLA — SALONAS |
Jau veikia ponios A. KARZUBOVS naujai atidaryta S

Bankstowne, 359 Chanel Rd.
moterų kirpykla — salonas.

x :•:• Tai tas pats namas, kaip aukščiau minėtos delikatesų įį
g krautuvės “Venta”.
į: Įėjmas iš koridoriaus.

SYDNĖJAUS SKAUTŲ 
SUEIGA

Vasario 14 d., sekmadienį, Syd
nėjaus skautai iškilminga sueiga 
atšventė vasario 16 d. minėjimą.

Ta proga buvo pakelti į pas- 
kiltininko laipsnį Romualdas Mi
niotas ir Gerutis Kišonas. Skau
tų įžodį davė: Algis Skirka, An
drius Stašionis, Jurgis Kulakaus
kas, Henrikas Antanaitis, Min
daugas Mauragis, Vitolis Stašio
nis ir Alfonsas Sirgedas. Jaunes
nio skauto įžodį davė: Gintaras 
Auglys, Algis Cinėnas, Vytautas 
Skirka, Kęstutis Skirka ir Ramū
nas Miliauskas.

Į sueigą atsilankė keletas skau
tininkų, nemažas būrys tėvų, skau
tų rėmėjų ir bičiulių.

Sueigą pravedė ir pašnekės; 
laikė Sydnėjaus Vietininkas sktn. 
Kišonas, tėvų vardu pasveikino 
jaunuosius skautus N. Cinėnas.

Džiugu buvo stebėti, kad mūsų 
skautai auga ne tik skaičium, bet 
ir dvasia ir tėvynės meile.

AL.

MANO ŽMONA PASI
MIRĖ BADU GUSENU 

KAIME
Šiom dienom Balfe buvo gauta

tremtinio Martyno Goirės, gyve
nančio Vakarų Vokietijoje laiškas. 
Jame ryškiai jaučiama gili padė
ka Amerikos lietuviams ir kaip 
didžiai yra vertinama gautoji pa
rama.

Laiškas kartu atidengia, kokia 
sunki dalis teko Klaipėdos krašto 
lietuviams.

Skaitykim laiško rašėjo žodžius:
— Meilingai ir širdingai padėko

ju tautos broliams už brangią do
vaną — pakietą, kurį 15 rugsėjo 
gavau. Man senam ir sergančiam 
žmogui jis didelę pagalbą atgabe
no. Savo ūkį ir visą turtą pames
ti teko. Sunku dabar gyventi, esu 
79 metų.

— Mano žmona, gimusi Mariukė 
Brožaitis iš kaimo Veveriškių, 
Klaipėdos apskrities, 1947 m. Gu- 
senų kaime pasimirusi badu. Aš 
varginuos dieną ir naktį, kolei 
Ponas Dievas pavadys.

— Su tikra pagarba ir brangia 
dėkavone Tamstoms nuo Klaipėdos 
tautos brolio — Martynas Goirė.

Argi, mielas skaitytojau, skau
daus likimo ištikto tautiečio žo
džiai nejaudina širdies ir nespau
džia kiekvienam ašarų? Gi tokių 
nelaimių slėgiamų tremtinių Va
karų Europoje yra tūkstančiai, 
štai kas verčia organizuoti rink
liavas ir nepašykštėti aukos. To
kios tragiškos padėties akivaizdo
je neišgirsti nelaimingųjų tautie
čių balso ir neduoti nei vieno cen
to jų kančiom sumažinti, būtų 
nusižengimas žmoniškumui ir lie
tuviškumui. Balfas

MELBOURNAS

— Vasario 28 d., tuoj po pamal
dų, bibliotekos salėje, šaukiamas 
visų organizacijų pirmininkų ar 
jų įgaliotų atstovų posėdis, kuria
me bus aptartas ir nustatytas 
1954 metų veiklos planas.

— Vasario 27 d. 8 vai. vak. lie
tuvių skautų tautinių šokių gru
pė (vad. A. Karpavičiaus) daly
vaus karališkosios poros sutikimo 
iškilmėse. Treasury Garden, ša
lia kitų tautybių dalyvaujančių 
programoj, mūsų tautinių šokių 
grupė pašoks lietuvių liaudies šo
kių.

— Spaudos, kioske pasirodė gra
žus leidinėlis apie J.E. Kauno Ar
kivyskupą Metropolitą Juozą Skvi
recką. Leidinėlį paruošė Br. Zu
meris, išleido kun. Vaseris. Kai
na 3 šilingai. — (s) 
APYLINKES VALDYBA PASI

SKIRSTĖ PAREIGOMIS
1954 metams išrinktoji A.L.B. 

Melbourne Apylinkės valdyba pa
siskirstė pareigomis: A. Vingis, 
pirm., L. Barkus. vicepirm., V. 
Bosikis, sekr., A Viliūnas, iždin., 
I. Alekna, valdybos narys.

Pirmajame posėdyje valdyba nu
tarė įjungti valdybos sudėtin pil-, 
neteisiais nariais ir kandidatus 
A. Uknevičiūtę ir A. Karpavičių.

Valdybos pirmininko adresas: A. 
Vingis, 25 Cliff St., West Bruns
wick. Valdybos adresas: 295 Hed
dle St., Collingwood (telef. JA 
3284.

Apylinkės revizijos komisiją 
sudaro: Rindzevičius, Makulis ir 
Dainutis.

Apylinkės garbės teismas: Mi
kaila, Bortkevičius, Varanius, 
Krausas ir Valys. —(in.)

MELBOURNO SKAUTŲ 
STOVYKLA PAJŪRYJE

Melbourne lietuviai skautai, va
dovaujami tuntininko mokyt. J. 
Makulio, praleido dvi savaites 
stovykloje pajūryje. Dalyvavo 70 
jaunuolių. 12 skautų išlaikė egza
minus ir davė įžodį. Stovyklą 
rėmė Melbourne Apylinkės valdy
ba ir Kultūros Fondo Melbourne 
skyrius. Stovyklaujančius skau
tus aplankė daug tautiečių, o už
darymo lauže dalyvavo Imigraci
jos ministerio Mr. Holt’o atsto
vas.

Stovyklavęs jaunimas ir tėvai, 
lygiai kaip ir visa Melbourno lie
tuvių bendruomenė yra dėkinga 
mokyt. Makuliui už šios stovyk
los suorganizavimą, kur jaunimas 
dvi savaites pagyveno lietuviško
je aplinkoje ir dvasioje. Malonu 
priminti tai, kad vienas austra
las mielai leido stovyklą įrengti 
savo ūkyje. (j.)
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SPORTO KLUBAS KOVAS
kovo mėn. 5 d. (penktadienį) Newtowne 

MASONIC HALL
Station Str. rengia

PASILINSMINIMA — VAKARA
Turtingas bufetas. Gera muzika. Pradžia 7 vai. vak.
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I
 Europietis specialistas optikas ‘j

PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA ?
VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS

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

op t o ::
430 Bourke St., MELBOURNE. Telef. MU 4093. < >

THE IMPERIAL

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

— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE
Savininkas ED. VALEVIČIUS.

Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu- •:•: 
S tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- g 
■:■: dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin- :•:•
į: kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant g
į: butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu g 
S; - £5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
g prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.
į: Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- g
g žiausioje Australijos vietovėje.

Bankstowno Savaitgalio 
mokykla

Vasario 20 d., pradėjo naujus 
mokslo metus. Kun. P. Butkus at
laikė pamaldas ir pasakė pritai
kytą pamokslą, kurio pagrinde 
mintis buvo: pasiryžkim išlikti 
lietuviais ir katalikais.

J mokyklą atsilankė gražus bū
rys mokinių, mokytojų ir tėvų. 
Mokyklos vedėjas V. Bakaitis su
skirstė mokinius į tris skyrius. Į 
I-jį skyrių užsirašė 16 mokinių; 
į II-jį — 16; ir į III-jį — 13. 
Viso 45 mokiniai.

Mokykloje bus dėstoma: tikyba, 
lietuvių kalba, Lietuvos istorija 
ir geografija, tėvynės pažinimas 
ir dainavimas.

Mokytojais sutiko būti kun. P. 
Butkus, Ramanauskienė, J. Kan
tonas, J. Ramanauskas, Miliaus
kas, B. Genys, V. Doniela ir Ra
dauskas.

Ta pačia proga pranešama tė
vams, kurie dar nespėjo užrašyti 
savo vaikus į mokyklą, kad dar 
ne vėlu užrašyti sekantį šeštadie
nį. Kreiptis į mokyklos vedėją 
nuo 10-12 vai. Bankstowno St. 
Felix Mokykloje, Liverpool ir 
Chapel Rd. kampas.

A.M.

POTVYNIAI IR
AUDROS

APSEMTI MIESTAI. .TŪKS
TANČIAI BE PASTOGĖS. 18 
ŽMONIŲ PASKENDO.

Pastarųjų dienų lietūs iššaukė 
milžinišus potvynius; šiaurinėje N. 
S.W. valstijos dalyje ir audros nu
siaubė Queenslandą ir dalį N.S. 
W

Prie Armidale šeštadienį srovė 
nuplovė automobilį į upelį ir 5 
šeimos nariai nuskendo. Prie Ca
sino — Kyogle nuskendo 11 žmo
nių. Lismore nuskendo 2 žmonės 
ir 3000 yra be pastogės. Murwil- 
lumbah vanduo apsėmė miestą ir 
sugriovė daug namų. Daug miestų 
yra izoliuoti: nutrauktas susisie
kimais traukiniais, plentais; ne- 
tur elektros ir t.t. Tūkstančiai 
akrų dirbamos žemės po vandeniu 
ir reiks mėnesių kieto darbo kol 
vėl bus atstatyta pirmykštė padė
tis. Vietomis vanduo yra pakilęs 
45 pėdas virš normalaus lygio.

Ciklonas padarė didelių nuos
tolių Queenslande. Brisbanės gy
ventojai tokios audros neatsime
na.

PARDUODAMAS ŪKIS
Dėl emigracijos į Canadą skubiai 

parduodamas 5 akrų ūkelis su na
mais, vištų ūkiu ir 2 karvėm. 
Kreiptis bet kuriuo laiku:

V. Pukteris, 654 Merrylands 
Rd., Wentworth ville (Sydney), 
N.S.W.

Vasario 16 d. įvyko iškiimngas 
naujos lietuvių savaitgalio mo-1 
kyklos atidarymas Cabramattoj 
(Sydnėjaus priemiestis). Į p.p. 
Pa'uliukonių šiai mokyklai paves
tą garažą pavakare pradėjo rink
tis mokytojai, mokinių tėvai, mo
kiniai, svečiai, na ir mokyklos 
steigėjai — Cabramattos Apylin
kės valdybos nariai.

Mūsų trispalvė, vytis ir lietu
viški audiniai, skoningai išdėstyti 
puošė naująją mokyklą ir susirin
kusius nuteikė šventiškai. Sugie
dojus Lietuvos himną, Apylinkės 
pirmininkas N. Cininas savo žody
je pabrėžė, kad Nepriklausomy
bės 36 — tąsias metines Cabra
mattos lietuviai sutarė atžymėti 
konkrečiu darbu — lietuviškosios 
mokyklos įsteigimu, kurioje mūsų 
priaugančioji karta bus mokoma 
ir auklėjama lietuviškoje dvasio
je. Jis dėkojo mokytojams, suti
kusiems dirbti su jaunimu. Kvie
tė tėvus siųsti savo vaikus į nau
jai atidarytąją mokyklą ir pri
minė jaunimui pareigas tėvynei.

Mokytojų vardu kalbėjos mo
kyt. Jurgis Petniūnas, išryškino 
mokyklos svarbą kovoje prieš nu
tautėjimą, atkreipė dėmesį į tai, 
kad šeimai, ypač tremtyje, vis 
dėlto tenka pats pagrindinis už-’ 
davinys — mokyti vaikus tėvų 
kalbos ir ugdyti juose tautinę są
monę. čia nurodė į šimtmečius 
išlaikytą lietuvišką kalbą Mažo
joj Lietuvoj ir Rytprūsių gilumoj. 
Gražių linkėjimų mokyklos atida
rymo proga pareiškė Sydnėjaus 
lietuvių parapijos kapelionas kun. 
Petras Butkus, kuris šioje mokyk
loje dėstys tikybos pamokas. A. 
L.B. Krašto valdybos vardu svei
kino pirmininkas Vyt. Simniškis, 
pareikšdamas drauge gilią padė
ką Apylinkės valdybai dėl mokyk
los įsteigimo. Vėliau atvykusi 
mokyklos vedėja mokyt. Sofija 
Klygienė užtikrino, kad bus daro
ma viskas, kad jaunieji Cabramat
tos lietuviai lietuviais ir užaugtų.

Tai oficialioji dalis. O dabar 
keletas žodžių apie meninę prog
ramą ir tą programą išpildžiusi 
jaunimą — naujosios mokyklos 
mokinius.

Žinoma, jau pradžioje apie juos 
reikėjo kalbėti, kada iškilmės bu
vo pradėtos Lietuvos himnu, kurį 
gražiai sugiedojo mokinių chore
lis, diriguojamas p. A. Cininienės.

Meninę programą pradėjo ma
žiausia šios mokyklos mokinė Dei- 
kutė, padeklamavusi eilėraštuką. 
Toliau girdėjome deklamuojant 
Pauliukonytę, Bitinaitę, jaunąjį 
Cininą, tris brolius Skirkas ir ka
reiviu pasišovusį būti mažąjį Pau- 
liukonį. Deikutė ir Bitinaitė dar 
išpildė duetą, padeklamuodamos 
ir judėsiais pavaizduodamos tvar
kingos mažos lietuvaitės ryto dar
bus. Pabaigai p. Cininienės pa
ruoštas vaikų choras gražiai pa
dainavo “Plaukė žąselė per eže
rėlį” ir “Graži tu mano, brangi 
tėvyne”. Na, ar reikia sakyti, kad 
programos dalyviai ir dirigentė 
susilaukė karštų plojimų ir ver
tos padėkos? Tai buvo žavu ir gie
drios nuotaikos, neabejoju, šven
tės dalyviai kitą dieną dar ir į 
fabrikus nusinešė. O vaikai? Rei
kėjo matyti jų spindinčius veidus 
ir džiugias šypsenas, reikėjo gir
dėti jų jauną juoką, kada jie siau
tė aplink savo mokyklą ir prie 
vaišių stalo Pauliukonių namuo
se, kad dar kartą įsitikintum, jog 
šitos mokyklos steigėjai, mokyto
jai ir visas Cabramattos lietuviš
kasis aktyvus "senimas" 36-tąsias 
Lietuvos Nepriklausomybės meti
nes atžymėjo likrai gražiu ir pra
smingu darbu.

Mokinių mamų paruoštas sta
las akivaizdžiai bylojo apie nepri
lygstamą liteuvišką vaišingumą, 
nežiūrint j tai, kokiame krašte

LIETUVIŠKA SIUVYKLA 
BANKSTOWNE

Priimami užsakymai vyriškiems 
ir moteriškiems kostiumams su 
užsakytojo medžiaga. Tarpinin
kaujama perkant medžiagas.

Priimami Įvairūs pataisymai.
Tautiečiams nuolaida.
513 Chapel Rd., Bankstown. 

Važiuojant 27 autobusu 4 susto
jimas.

Telef.: UY 2144

lietuviai begyventų. Dar buvo su- 
1 giedota ilgiausių metų mokytojui 

Juliui Veteikiui, kuris tą dieną, 
pagal lietuvišką kalendorių, savo 
vardo dieną šventė.

Mokykloje sutiko dėstyti šie 
mokytojai: S. Klygienė — moky
klos velėja, A. Cininienė, V. Pet- 
niūnienė, L. Veteikienė, kun. P. 
Butkus, J. Petniūnas, J. Ve teikis 
ir Vyt. Deikus.

Mokinių užsirašė 18. Patikrina
mieji egzaminai įvyko vasario 
21 d. 9 vai ryte.

Cabramattos lietuvių paprašy
tas perduodu nuoširdžią padėką 
Pauliukoniams, mielai sutikusiems 
mokyklos reikalams duoti patal
pas.

J. Alonis.

SKUDUČIAI LONDONO 
SKAUTŲ LŪPOSE

Neskaitlingi Londono skautai: 
viso jų vos tuzinas, tačiau jie, lyg 
gyvas sidabras nuolat juda, nuo
lat susirenka, nuolat pluša prie 
lietuviškojo darbo. Turint galvo
je Londono atstumus, ne vienas 
jų gyvena 30 mylių atstume nuo 
susirinkimui skirtos vietos, tačiau 
lietuviškam atžalynui šitai nesu
daro kliūčių, jei tik iš tėvelio ar 
mamytės gaunamas leidimas r... 
kelionpinigiai. Pereitą sekmadienį 
skautai-ės susirinko pirmąjai sku- 
ddučių repeticijai, kuriuos paga
mino p. Dailidė, pagal p. Mamai- 
čio užsakymą. Skudučių muzikos 
skautus moko p. Mamaitis.

Laiškai
Redakcijai

Pone Redaktoriau. M. P. Nr. 244 
-1953 m. tilpo p. J. Rimo (Mel
bourne straipsnis “Savišalpos klau
simu”. Jei girdime apie, neblogai 
organizuotą savišalpos pagalbą 
Melbourne ir Adelaidėje, daugiau
sia vykdomą mūsų pasiryžėlių 
moterų, tai Sydnėjuje, be kasmet 
ruošiamo Lietuvių, Savišalpos Fon
do baliaus “Trokadero” salėje, 
ką nors reikšmingesnio neteko 
girdėti.

Nelaimėj, ar įpuolus į vargą, 
kur besikreipsi, jei ne į savuosius. 
Šis klausmas yra reikalingas sku
besnio ir tikslesnio išsprendimo. 
Negi nėra mūsų tarpe su inicia
tyva asmenų, kurie galėtų šį 
klausimą tinkamai sutvarkyti?

Su pagarba — J. Klikna, 
Kurrjongas, N.S.W.

Pone Redaktoriau,
Teko skaityti mūsų spaudoj, 

kad Kanadoj įsisteigęs koopera- 
ciniais pagrindais bankelis puikiai 
užsirekomendavo ir palengva vir
to rimta kredito įstaiga, teikda
ma įvairios materialinės naudos 
savo nariams. Mūsų ekonomis
tams, teisininkams ir buv. finan
sininkams gera proga ištirti ga
limumus apie tokios savitarpio 
kredito įstaigos organizavimą 
Australijos lietuvių bendruome
nėje. Reikalas gyvas, ir svarbus. 
Bene geriausa būtų, jei tuo klau
simu susirūpintų Krašto Valdyba. 
Tas klausimas turėtų būti nuo
dugniai išstudijuotas, tinkamai 
paruoštas ir patiektas svarstyti 
sekančiam Tarybos atstovų suva
žiavimui. Laiko neperdaugiausia.

P. Pauliukonis, 
Melboum, Vic.

Protestas
Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 

Klubas, savo pasitarime 1954 m. 
vasario 6 d., susipažinęs su šių 
metų Australijos Lietuvio Nr. 1 
tilpusią Pr. Vilučio koresponden- 
cija apie LKF koncertą Melbour
ne, kurioje buvo nekultūringai ir 
nepagrįstai apjuodintas vienas to 
koncerto programos dalyvių, 
griežtai protestuoja ir pasmerkia 
panašius reiškinius Australijos 
lietuviškoje spaudoje.

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Ęlubo Valdyba.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef. WB 1758, for the publi
sher, Vytautas Simniškis, as 

President of the Australian — 
Lithuanian Community, 19 Car
rington St., Balmain, Sydney, 
N.S.W.
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