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BERLYNO

Konferencijos Atgarsiai
24 dienas trukusi 4 užsienių 

reikalų ministerių (JAV, Angli
jos, Prancūzijos ir Sov. Sąjungos) 
konferencija Berlyne, tesusitarė 
tik vienu klausimu, būtent, sušau
kti naują konferenciją, kurioje 
sprendžiant Azijos problemas da
lyvaus dar vienas “didysis” — 
komunistinė Kinija. Visi kiti klau
simai — ir patys svarbiausieji — 
palikti nenumatytai ateičiai. Šitie 
klausimai (Austrijos taikos pasi
rašymas ir Vokietijos sujungimas) 
pasaulio, o ypač Europos reika
lų komplekse, užima pirmą vie
tą. Dėl jų susitarimo nebuvo pa
siekta ankstesnėse konferencijose, 
taip lygiai kaip ir pastarojoje ir, 
neatrodo, kad Vakarai su Sovie
tais galės šį reikalą prie konfe
rencijos stalo išspręsti.

Berlyno konferencijoje tik dar 
labiau išryškėjo nuomonių skir
tumai ir interesų prešingumai. 
Tačiau ši kartą buvo ir šis tas 
naujo — Molotovas buvo diplo- 
matiškesnis ir nesikoliojo. Tai 
gal ir yra pats svarbiausias ir 
vienintėlis Sovietų Sąjungos nau
jos politinės linijos poreiškis, apie 
kurj tiek daug šnekėjo ypač ang
lai.

Mr. Dulles aiškinasi
JAV kongresmanai spauda ir 

visuomenė Berlyno konferencija 
yra nusivylę. Sugrįžęs iš Berly
no užsienių reikalų ministeris 
Dulles pateko į kryžminę ugnį. 
Jam keliami šitokie klausimai: 1. 
Kodėl jis sutiko, kad balandžio 
26 d. įvyksiančioje konferencijoje 
Genevoj (Šveicarijoj) dalyvautų 
ir komunistinė Kinija. 2. Ar pa
kvietimas komunistinės Kinijos i 
Genevos konferenciją turės įtakos 
į JAV nusistatymą nepripažinti 
Pekingo vyriausybės. 3. Kodėl 
Dulles yra nutaręs pasirašyti ka
rinės pagalbos sutartį su Pakistanu 
ir Turkija, kada Indija šitokiam 
susitarimui yra aiškiai priešinga.

Atsakydamas Dulles pareiškė, 
kad komunistinės Kinijos dalyva
vimo Genevos konferencijoje iš
vengti nebuvę galima, kadangi jos 
neįsileidimas sprendžiant Korėjos 
ir Indokinijos klausimus būtų tu
rėjęs sunkių poltinių pasekmių 
Prancūzijoje. Esą viešoji nuomo
nė Prancūzijoje negalėtų supras
ti JAV politikos: kaip galima at
sisakyti kovoti prieš komunistinę 
Kiniją einant kovoms Indokini
joje, ir atsisakyti tartis su komu
nistine Kinija dėl Indokinijos. Iš 
kitos pusės, pareiškė Dulles, ko
munistinės Kinijos dalyvavimas 
Genevos konferencijoje neturėsiąs 
jokios įtakos į JAV nusistatymą 
nepripažinti Pekingo režimo.

Dėl karinės sutarties su Pakis
tanu ir Turkija, Dulles pareiškė, 
jog šių kraštų geografinė padėtis 
yra tokia, kad jos turi būti pajė
gios atremti galimą agresiją.

Iš JAV užsienių reikalų minis- 
terio pasisakymų aiškėja, jog 
Amerika nemano eiti nuolaidų ke
liu. Gi, svarbiausias Sovietų Są
jungos siekimas Berlyno konfe
rencijoje — įvaryti kylį tarp Va
karų sąjungininkų — nepasisekęs. 
Vakarams esą visiškai išryškėję 
Sov. Sąjungos noras dominuoti 

Europoje, siūlant Europos kolekty
vinio saugumo paktą, kuris Va
karų sąjungininkų buvo vienbal
siai atmestas. Baigdamas savo pa
aiškinamuosius atsakymus dėl 
Berlyno konferencijos, Dulles pri
dūrė: “Tikėkime, kad Genevos 
konferencijos rezultate bus su
jungta Korėja ir užbaigtas karas 

Indokinijoje. Žinoma, jeigu to no
rės komunistinė Kinija. Aš nepra
našauju, kad tai įvyks, bet tai 
nebūtų 'atsitikę taip pat, jeigu 
nebūtume turėję Berlyno konfe
rencijas”.

“Jeigu Molotovui būtų pasisekę 
suskaldyti Vakarų sąjungininkus 
— Sovietų Sąjunga būtų laimėju
si. Bet jam tai nepasisekė. Mes 
stovime tvirtai ir esame įsitikinę, 
kad žmonės ir tautos, kurios šian
dien dar nėra šeimininkai savo 
gyvenimo, privalo jais tapti”.

Mr. Edenas kalba 
Londone

Iš Berlyno konferencijos grįžęs 
Anglijos užsienių reikalų minis
teris Edenas parlamente atsakė į 
paklausimus. Jis nurodė, kad Ber
lyno konferencija vyko su kliuvi
niais, nepatenkinamai ir kartais 
buvo arti tragiško galo. Sutarimą 
sušaukti Genevas konferenciją 
dalyvaujant komunistinei Kinijai, 
jis pavadino “kukliu laimėjimu”. 
Bet nežiūrint pasiektų rezultatų, 
Berlyno konferencija nepadidino 
tarptautinio įtempimo, pridūrė 
Edenas.

J. AI. taikiniui.

PERSPĖJO VAKARUS
Jokios kapituliacijos prieš tironus.

Vokiečių savaitraštis “VOLKS- 
BOTE” išeinąs dviemis laidomis: 
Sudetų ir Rytų vokiečiams, š. m. 
6 nr. išspausdino Antibolševikinio 
Tautų Bloko (ABN) Centrinio 
Komiteto pasiųstą Vakarų užsie
nių ministeriams Berlyne teleg
ramą ir ištrauks iš memorandu
mo. Ten rašoma: "ABN susijun
gę tautiniai centrai ir išlaisvini
mo organizacijos Maskvos paver
gtų tautų įspėja laisvąjį pasaulį 
nuo kompromiso su Sov. Rusija. 
Kiekvienas, kuris daro kompromi
są su Maskva, pats nuo jo žūs
ta. Laisvojo pasaulio likimas ne
atskiriamas nuo Maskvospaverg- 
tų tautų likimo. Laisvė yra ne
daloma. Kompromisas prieš Mas
kvą yra lygus kapituliacijai prieš 
tironus. Visa kilnioji žmonija 
trokšta taikos, bet taikos, kuri iš
laisvintų tautas nuo tironų, nuo 
baimės ir gręsiančios vergijos 
dar likusiam laisvam pasauliui. 
Mes ir toliau kovosime prieš ti
roniją, prieš diktatūrą ir betku- 
rios rūšies totalitarizmą ir prieš 
betkokius kompromisus su des
potais vardan kilniausių žmonijos 
idėjų: tautų laisvės, demokrati
jos idėjos ir religijos laisvės.

ABN memorandume pabrėžia
ma, kad Kremlius nori užgrobtų 
teritorijų sienas sankcionuoti ir 
pavergtų tautų viltį į laisvę visai 
užgniaužti.

Masinis Sovietų zonos Vokieti
jos sukilimas 1953 m. birželio 17
d. randa prasmės ne tiktai, kad 
18 milijonų pavergtų vokiečių 
dėl visiškai pagrįstų motyvų ne
abejoja, kad jų išlaisvinimas tė
ra galimas visiškai Vokietiją su
vienijus, bet ir tai, kad angažuo
ja Vakarus tokiam pirmam ir 
būtinam tikslui.

Jei Vakarai ir mūsų pavergtų 
tautų atžvilgiu užimtų tokią tvir
tą ir pilną pasitikėjimo poziciją, 
tada būtų neišvengiama reakci
ja prieš retežius visose sovietiš
kose žemėse. Jei Maskva šiandien 
siekia status quo pripažinimo sau-

“VALYMAI” LIETUVOJ IR 
KITUR

Vykstą Lietuvoj ir kt. okupuo
tuose bei pavergtuose kraštuose 
valymai atkreipė dėmesį ir užsie
nio spaudos. Vasario 8 d. "Frank- 
fufrter Allegemeine” ir kt. vokie
čių laikraščiai paskelbė am-čių 
telegramų agentūros AP praneši
mą apie valymus okup. Lietuvoje, 
Moldavijoje ir Kazakstane. Lietu
voj min. pirmininko pavaduotoju 
paskirtas senas partijos narys ir 
buv. ck. pasekretoris Ed. Ozars- 
kis, bet Maskvos radijas nepasakė, 
vietoj ko. Moldavijoj pirmuoju 
sk-to sekretorium paskirtas ligi 
tol dirbęs Ukrainoj S.T. Serdiuk, 
o senasis sekretorius Gladkij — 
jo pavaduotoju; Kazachstane — 
buv. kultūros reikalų min. Pona- 
marenko — pirmuoju c k-to sek
retorium, o jo pavaduotoju — 
TSRS gynybos ministerijos polit. 
skyriaus vedėjo pavaduotojas Bre
žnevas. Ankstesnieji c k sekreto
riai šajechmetovas ir Afonovas 
atleisti. Panašūs valymai pravesti 
Gruzijoj, Azerbeidžane ir Ukrai
noj.

ANGLIJA TURINTI PERDAUG 
ATOMINIŲ BOMBŲ

Reuterio Londono tarnyba skel
bia apie nepaprastai augštą Angli
jos atominių bombų produkciją. 
Bombų, esą, prigaminta jau tek, 
kad jaučiama stoka lėktuvų, ku
riais karui kilus būtų galima tas 
bombas nugabenti i numatytus 

gurno ir nepuolimo paktų pavida
lu, tai tik todėl, kad tokios reak
cijos prieš vergovę išvengtų ir 180 
milijonų pavergtų svetimų tautų 
žmonių rezignacijoje galėtų numa
rinti.

Pasirašė: M. Alčibaja, Gruzijos 
Tautinės organizacijos vardu, P. 
Biezais, Latvių Antikomunistinės 
Kovos sąjungos; Gen. Ferens 
Farkas de Kisbaimak, Vengrijos 
Laisvės Kovotojų; Veli Kajum 
Khan, Turkestano Tautinio Komi
teto; Jaroslav Stetzko, Ukrainie
čių Nacionalistų organizacijos ir 
ABN Centrinio Komiteto pirmi
ninkas; Dr. D. Walčeff, Bulgari
jos Tautinio Fronto; J. Gytis, 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio; prof, 
dr. Ferd. Durčansky, Slovakijos 
Išlaisvinimo Komiteto; dr. St. Bu
čas, Kroatijos Tautinio Komite
to; prof. dr. Rudolf Wierer, Če
kijos Demokratinių Federalistų ir 
prof. R. Ostrowski, Gudijos Cen
trinės Tarybos vardu.

JUDY ARANE — LIETUVAITĖ':
Sydnėjaus didieji laikraščiai, 

ryšium su sydnėjiškio Dr. Blank 
žuvimu, įsidėjo gražios merginos, 
28 metų amžiaus Judy Arane nuo
traukas, po kuriomis parašyta, 
“Gražuolė lietuvaitė Judy Arane”.

Prieš keletą dienų Dr. Blank ir 
Judy Arane automobilis nuslydo

JONUI JASINSKIU
TRAGIŠKAI ŽUVUS LIŪDI 
ŽMONA IR DRAUGAI:

Birutė ir Ienas Biliūnai: Aldona, Jonas ir 
Vytas Inkratai; Jonas Bičiukas ir Kazys 
želvys.

NERAMUMAI

EGIPTE IR SYRIJOJE
Vasario 24 d. Cairo radijo pra

nešė apie Eigipto prezidento, mi- 
nisterio pirmininko generolo Mo- 
hamedo Neguib atsistatydinimą. 
Jis pasitraukė ir iš revoliucinės 
Tarybos vadovybės, kuri prieš ku
rį laiką nušalino Eigipto karalių 
Faruką ir mažai žinomą gen. Ne
guib buvo paskyrusi Egipto dikta
toriumi.

Vėlesnės žinios jau kalba apie 
jo areštą. Eigipto ministerių pir
mininku pasiskelbė pik. Įeit. Ab
del Nasser, ligšiolinis viceprezi
dentas ir faktinasis perversmo 
prieš Faruką vadas. Pik. Nasser, 
sakoma, esąs aiškiai antibritiško 
nusistatymo ir jo atėjimas į val
džią anglams kelia susirūpinimo. 
Majoras Salah Salem, ministeris 
tautos reikalams, spkudos konfe
rencijoje Caire pareiškė, kad as
meninis pasikeitimas valdžioje ne
turės įtakos Eigipto užsienių poli
tikai.

Eigipte padėtis įtempta ir gat
vėse patruliuoja kariuomenė. Gen. 
Neguib saugomas karinės sargy
bos.

Vasario 29 d. ryte radijo pra
nešė, jog gen. Neguib gražintas 
prezidento pareigoms, šitai atsi
tiko po masinių demonstracijų.

Tuo pačiu metu, kada Eigipte

BOLŠEVIKINĖS PROPAGAN
DOS SUKTUMAI

Bolševikiniai radijai ir laikraš
čiai, pranešinėdami apie pavergtos 
Lietuvos kolūkių gyvenimą, pasa
ko tik kolūkio pajamas, kurios 
dažnai siekia keletą šimtų tūks
tančių, o pora atvėjų — net ir mi
lijoną rublių, bet nutyli kolūkių 
išlaidas ir skolas. Tuo būdu siek- 
kiama sudaryti staigios kolūkinės 
gerovės pakilimo įspūdį. Iš tikro 
daugelis kolūkių yra iki ausų pra
siskolinę moskoliams už neišpil
tas pyliavas, MTS — už mašinų 
darbus ir kooperatyvams — už 
trąšas, mašinas, kurą, tepalus ir 
kt. Dėl tokio įsiskolinimo daugis 
kolūkių neįstengia išmokėti ko- 
lūkininkams net po porą kg. gru
dų ir porą rublių už darbadienius. 
Jei retam kolūkiui ir pavyksta 
sutaupyti ką nors kolūkiečių sąs
kaita, tai jis “nubuožinamas” ir 
vėl turi pradėti iš naujo. Dėl to 
žmonės yra praradę norą steng
tis siekti kurios nors pažangos. 
Bet bolševikiniai radijai ir lai
kraščiai to neskelbia. Jie sąžinin
gai suskaičiuoja visas kolūkių pa
jamas, bet dar sąžiningiau nutyli 
jų išlaidas ir skolas.

nuo uolos prie Tamarama (Syd- 
nėjuje) į jūrą. Dr. Blank lavoną 
bangos išplovė į krantą, gi Judy 
Arane nesurasta. Spėjama ji te
bėra sudužusioj mašinoj, kurią 
dėl audringos jūros dar vis nepa
siseka ištraukti.

Sydnėjaus lietuvių bendruome
nėj Judy Arane pavarde lietuvai
tė ligi šiol nebuvo žinoma. 

buvo nušalintas gen. Neguib, Sy- 
rijoje įvyko karinis perversmas. 
Ligšiolinis Syrijos prezidentas 
Shichekli atsistatydino ir išskrido 
j Saudi Arabiją. Sukilėliai Syrijos 
prezidentu paskelbė 79 metų am
žiaus Hashem Bey Atassi, kurio 
vyriausybę 1951 metais kruviname 
kariniame perversme buvo nuša
linęs Shishekli.

JAV KARINE PAGAL
BA PAKISTANUI

Prezidentas Eisenhoweris pra
nešė apie JAV nusistatymą sutei
kti karinę pagalbą Pakistanui, 
tikslu stabilizuoti saugumą ir su
stiprinti karinį pajėgumą Viduri
niuose Rytuose. Tuo pačiu metu 
prezidentas pasiuntė laišką Indi
jos ministeriui pirm. Nehru, už
tikrindamas jį, kad pagalba Pa
kistanui neturės jokios įtakos JAV 
draugiškiems sąntykiams su Indi
ja Prezidentas Eisenhoweris laiš
ke dar pažymėjo, kad JAV mielai 
apsvarstys kiekvieną Indijos krei
pimąsi karinės pagalbos reikalu 
ir prašoma pagalba, neabejotina, 
bus suteikta.

Indija, kaip pranešama, į JAV 
karinės pagalbos tiekimą Pakista
nui žiūri nepalankiai.

Vokietija apginkluos 
500.000 vyru

Vakarų Vokietijos abeji parla
mento rūmai priėmė konstituci
jos pakeitimą, įgalinantį vyriau
sybę įsijungti į Europos Ginybos 
Bendruomenę bu 500.000 karių. 
Konstitucijos pakeitimą balsuo
jant žemuosiuose Rūmuose, už 
konstitucijos pakeitimą, ir tuo pa
tim įsijungimą į Europos Ginybos 
Bendruomenę, balsavo 384, prieš 
— 144. šitie balsavimai dar labiau 
sustiprino kanclerio Dr. Adenau- 
rio poziciją.

MARŠALAS BULGANINAS 
GRĄSINA

Raudonosios armijos šventėje 
Sov. Sąjungos ginybos min. mar
šalas Bulganinas pareiškė, kad so
vietų karinės pajėgos esančios to
kioj padėty, jog kiekvienu metu 
gali smogti priešui mirtiną smū
gį. Baigdamas jis, dar pridūrė, 
kad sovietų armija savo dispozi
cijoje turi visas priemones atšal
dyti karštagalvius kada tie pra
ras protą.

NESUSITARIA DĖL VOKIETI
JOS APGINKLAVIMO

Vakarų Vokietijos dalyvavimo 
Europos Ginybos Bendruomenėje 
nori ir reikalauja JAV. Tam pri
taria ir dabartinė Anglijos vyriau
sybė. Tačiau Prancūzijos parla
mentas ir Anglijos opozicijoje 
esanti darbiečių partija, dėl šito 
yra suskilę į dvi grupes. Prancū
zija susirūpinusi Indokinija ir 
Europos ginybos sutarties pasira
šymą, atrodo, stengiasi nustumti 
ateičiai.

Per potvynius ir audras 
žuvo 28 žmonės

Praeitą savaitę N.S.W. ir 
Queenslande siautė stiprios aud
ros ir nepaprasti potvyniai pada
rė milžiniškų nuostolių Lismore, 
Koygle Casino ir kiti miestai bu
vo visiškai apsemti. Sugriauta 
daug namų. Potvynio vietose pra
sidėjo epideminės ligos. Per pot
vynius ir audras žuvo 28 žmonės. 
Daug yra dingusių. Sudaryti nuo 
potvynio nukentėjusiems pagalbos 
fondai, susilaukia gausių aukų.

VASARIO 16 PERTH’S
Iškilmės prasidėjo pamaldomis, 

kurias laikė kun. Kemežis, daly
vaujant australui vyskupui taru
siam žodį į mūsų tautiečius. Vys
kupas ypač išreiškė pasigėrėjimą 
mūsų sutartinai giedamomis gies
mėmis.

Jei svetimieji džiaugėsi, tai ką 
bekalbėėti apie pačius lietuvius. 
Daugelio akyse spindėjo džiaugs
mo ir sielvarto ašaros.

Po turiningo, patrijotinio pa
mokslo, kun. Kemežis pranešė, 
kad šią dieną jis atsisako nuo 
bažnyčioje jo reikalams praveda
mos rinkliavos ir prašė tautiečių 
gausiai aukoti, nes visi surinkti 
šią dieną pnigai skiriami vasario 
16 d. gimnazijai Vokietijoje.

Tai buvo kilnus tremtinio — 
kunigo pasiūlymas.

Pasibaigus pamaldoms 13 vai. 
visi patraukė į netoli, esančią sa
lę, kurioje įvyko Apylinkės val
dybos pastangomis surengtas iš
kilmingas minėjimas.

Sveikinimai broliškų Pabaltijo 
tautų atstovų, paskaitą, stilizui- 
ti vaikučių šokiai, melodeklama
cijos, eilėraščiai, vyrų choras — 
visa susiliejo į vieną darnų kul
tūrinį pasirodymą, kurio atidžiai 
klausėsi ir gėrėjosi pilna, apie 
300 žm. talpinanti salė. Minėji
mas užbaigtas Lietuvos ir Angli
jos himnais. Besiskirstant Apy
linkės valdyba aprūpino tautie
čius Tautos Fondo ir solidarumo 
mokesčio ženkliukais.

Tai buvo puiki lietuvių patrio
tinio pasireiškimo diena.

AKCININKAI ISSI-. 
RINKO KOMITETĄ.

Vasario 28 d., tuoj po lietuvių 
pamaldų, įvyko Sydnėjaus Lietu
vių namų akcninkų susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 120 akci
jas pasirašiusių asmenų.

Mandatų komisijos pranešimu, 
išviso akcijas yra pasirašę per 220 
Sydnėjaus lietuvių, 1868 svarų su
mai. Susirinkiman atvykusieji pa
tiekė Mandatų komisijai 996 ak
cijas. Mandatų komisiją sudarė: 
Protas, Barkauskas, Venclovas, 
Ilčiukas, Sakalauskas ir Deikus.

Susirinkimą atidarė Lietuvių 
namams įsigyti org. komiteto pir- 
min. inž. Daukus. Prezidijumui 
pirmininkavo V. Saudargas ir J. 
Kedys; sekretoriavo Alg. Dudai- 
tis ir M. Petronis.

Priėmus Mandatų komisijos pro
tokolą, Komiteto pranešimą pa
darė pirm. Daukus ir iždininkas 
Protas.

I Lietuvių namams įsigyti ko
mitetą išrinkti: Daukus, Bitinas, 
Daudaras, Saudargas, Šliogeris, 
Jarumbauskas ir Asevičius. Kan
didatai: Gudaitis, Sydnėjaus apy

linkė ir Venclovas (Sydnėjaus apy
linkė yra pirkusi akcijų ir jos 
valdyba turi teisę deleguoti savo 
atstovą). Kontrolės komisijon iš
rinkti: Protas, čelkys ir Grosas. 
Kandidatai: Saltmiras ir Jagutis.

Apie tai, ką pranešė Lietuvių 
namams įsigyti org. komiteto 
pirmininkas, apie kartais gana 
audringus pasikalbėjimus susirin
kimo salėje, akcininkų nuotaikas 
ir nuomones bei pademonstruotą 
itin gyvą susidomėjimą namų įsi
gijimo reikalu ir kietą nusistaty
mą šituos namus turėti būtinai 
savoj parapijoj, skaitysime kita
me “M.P.” nr.

__» •—»  
JAV

Boleševikų kalintų Lietuvių Są
junga pakvietė visus bolševikų 
kalintus lietuvius, kad lietuvių 
tautos istorijos reikalui iki 1965 
m. sausio 9 d. parašytų savo at
siminimus.

1
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PULGIS ANDRIUŠIS

Vyrai, Murai, — Negerai
Kaip ir reikėjo laukti, antrojo 

Adelaidės lietuvių teatro gimimų, 
palydėjusi polemika pasuko i ne
išbrendamus velniaraisčius. Lau
mės dar laukdamos ■ naujagimio 
prie tuščio lopšio jau tarškino ra
telį, verpdamos likimo gijas bū
simam mūsų bendruomenės pilie? 
čiui.

Gaisro liepsnose gimė guvus ru
builis — Lietuvių Teatro Mylė
tojų grupė, šios grupės laimėji
mai pakankamai įvertinti spaudo
je. Tad aš čia tik noriu pašnekė
ti apie laumes, kurios prie nauja
gimio lopšio susikibo į plaukus, 
bęsįginčydamos nusiąkėjo . į vel
nią raiščius.

O reikalas labai paprastas. Ade
laidėje yra jau du teatrai. Vienas 
vadinasi Teatras — Studija, o 
antras — Adelaidės Lietuvių Te
atro Mylėtojų Grupė. Abiejų pa
vadinimai nekelia jokių abejonių 
dėl jų pobūdžio. Pirmasis savo 
krepšyje turi septinius (spėju ap- 
graibom) veikalus, jų tarpe tris 
lietuviškus. Antrasis — vienų ir 
tų vienų lietuviškų spektaklį. Kiek 
jis suvaidins nelietuviškų dalykų, 
dar nežinia. ALTM grupė vasario 
šešioliktosios proga pastatė pat
riotinį veikalų “Aušros Sūnūs” ir 
iš žiūrovų susilaukė karšto prita
rimo. Teatras — Studija jau nuo 
seniau rengėsi pastatyti “Aušros 
Sūnus”, bet dėl moterų stigliaus 
negalėjo to įvykdyti. Paskutiniam 
savo spektakliui davė tris sveti
mas vienveiksmes komedijas vien

Studentai Sydnejuje
Vasario 19 d. įvykęs Austr. Liet. 

Stud. Sąjungos Sydnėjaus sky
riaus susirinkimas parodė, jog 
veržlumas į mokslus vis daugiau 
rodo gyvybės žymių . Sydnėjaus 
jaunuomenės tarpe. Per paskuti
niuosius ketveris metus, tiesa, 
prieauglio netrūko, bet jis vienok 
buvo nežymus ir vos pajėgė už
pildyti spragas, kurias mūsiškių 
tarpe, tiesioginiai ar netiesiogi
niai, iškirsdavo egzaminai. Šiais 
metais jaunieji abiturientai pajė
gė, įstabiai pakelti studijuojančių
jų skaičių, kartu žadėdami ir nau
jų įkokybinių laimėjimų- Be to, 
sekdami Zigmo Budrikio pėdomis, 
iš provincijos į Sydnėjų atsikėlė 
D. Bajalytė iš Newcastle ir B. Ja
rašius iš Canberros. Jiedu visai 
netikėtai atsilankė minėtame susi
rinkime, ir abu buvo išrinkti pa
reigoms.

šia proga norisi pažvelgti į 
1954 akademinių metų . Sydnėjaus 
studentiją, sudariusią tokį gražų 
būrelį susirinkimo metu.

Nors .studentų skaičius ir padi
dėjo, humanitariniai mokslai ne
žinia ar turės naujokų. Pajauta 
Daukutė įžengia šiais metais į tre
čiuosius metus, pasirinkusi vokie
čių ir prancūzų kalbas svarbiau
siuoju dalyku, kartu klausydama 
psichologiją arba politinius moks
lus. { šį fakultetą, turbūt, įsira
šys ir Danutė Bajalytė, baigusi 
gimnaziją Newcastle. Nei vienas 
iš abiturientų nepasirinko teisės 
fakulteto.

Gamtos mokslams apsisprendė 
Ina Kemėžytė ir Bronius Jarašins.
Iš seniau čia randame Vytautą 
Patašių, sugebanti sugretinti che
mijos iršachmatų studijas. Ir Ke- 
mėžytė ir Jarašius pasirinks che
miją pagrindiniu kursu. Farma

ciją studijuos Marina Osinaitė, ne
seniai išlaikiusi matrikuliacijos 
egzaminus. Proporcingai imant, 
gamtos mokslai sulaukė didžiau
sio prieauglio.

Medicinos studijas, kurias be
veik visi apibūdina kaip sunkiau
sias ir didelio pasišventimo rei
kalaujančias, ryžtingai tęs Rūta 
Kavaliauskaitė. Gerais pažymiais 
baigusi gimnaziją Irena žilytė, 
atrodo, pasirinks odontologijų.

Inžinerijos fakultetas yra pats 
turtingiausias. Jis sutraukia, be 
abejo vyriškąjį, jaunimą, o, prie
do, ir atsižymėjusius moksle gim
nazijos metu, kaip pav., Rimgau
dą Daukų ir ^Romutį Zakarevičių. 
Iš anksčiau čia irgi randam visą 
eilę. Trečiuosius metus pradės 
Alfredas - Olšauskas ir Zigmas 
Budrikis. Zigmui Budrikiu: moks
las, atrodo, vien juokai: skinda
mas taipi vadinamus “Distinctions” 

dėl to, kad savo dispozicijoje te
turėjo dvi moteris (rodos, tik 
vienų!). Vadinasi, Teatro — Stu
dijos repertuarų kol kas diktuoja 
“krizinės” sųlygos. Ar jis iš tos 
krizės greit išeis, mes dar neži
nom.

Tai kogi laumės pešasi?
Iš vienos pusės metamas lyg ir 

kaltinimas “grupininkams”, kad 
jie iš po nosies nukniaukė “Auš
ros Sūnus”, lyg tas veikalas ne
būtų mūsų bendra nuosavybė. O 
iš spaudos ir net vieno viešo pa
reiškimo aliuzijų ryškėja, kad Te
atras — Studija nesirūpina pa
triotiniais veikalais. Abu argu
mentai perdėm nepagrįsti ir iš 
piršto išlaužti.

“Aušros Sūnūs” pagavo žiūro
vų nuotaikas, net sukėlė salėje 
entuziazmų — knygnešių kova pa
sidarė tokia aktuali! Tad už tai 
girkime ALMT grupės spektaklį, 
bet kam gi tame svaigulyje daryti 
aliuzijas Teatrui — Studijai, ku
ri to veikalo dėl minėtų kliūčių 
negalėjo pastatyti ?

Tokios aliūzijos yra žaidimas 
su ugnimi, akivaros maišymas su 
raganos šluota, keliant nuo dug
no dumblų į paviršių. Abiejų te
atrų menininkai labai jautrūs vie
šiems atsiliepimams, tad nedrums- 
kime jų idealistiškai degančių 
širdžių su purvinom raganų šluo
tom, bet džiaukimės, kad jie dir 
ba praskaidrindami mūsų emig
rantiškus velniaraisčius.

V. Doniela.

ir “Credits,” jis tampa pavyzdžiu, 
tiek mūsiškiams, tiek australams. 
Andrius Chodasevičius, taip pat 
surinkęs eilę augštų pažymių per
eis į antrus metus. Inžinerijos 
mokslus yra pasirinkęs ir Algis 
Rusa, sumaniai pravedęs studen
tų susirinkimą. Negalima pamirš
ti ir Romano Stakausko, kuris, 
šiek itek nuo kitų atsiskyręs, tę
sia tuos pačius mokslus Techno
logijos Universitete.

Palyginti, nemažas būrelis mū
siškių turi valstybines stipendi
jas, apmokančias už mokslų. Šių
jų tarpe turime: Pajautų Dauku- 

. tę, Ireną Žilytę, Zigmų Budrikį, 
Andrių Chodasevičių, Romutį Za
karevičių ir Rimgaudų Daukų. 
Šios stipendijos yra suteikiamos 
už pasižymėjimų moksle. Daugu
mas minėtųjų jas gavo už gerus 
rezultatus gimnazijos baigimo eg
zaminuose.

Visą eilę lietuvių randame ir 
Technical College, kuris priklau
so Technologijos Universtitetui. 
Diplomui studijuoja (jų yra gal
būt ir daugiau) Teodoras Rotcas, 
Valius šutas, Algis Milašas, Vy
tautas Inkratas, Kazys želvys, Ig
nas Bieliūnas. Toje pat mokyklo
je yra pasirinkę meną Danutė 
Donielaitė ir V. Gediminas. Vienų 
kitą galima rasti ir privačiose 
meno mokyklose.

Baigiant, reikia paminėti, jog 
minėtame susirinkime buvo išrin
kta nauja skyriaus valdyba, į ku
rią įeina: A. Olšauskas — pirm., 
Pajauta Daukutė —sękr. ir V. 
Patašius — ižd. Kandidatai: R. 
Daukus ir B. Jarašius. Revizijos 
komisijoje yra Algis Ruša, Ina 
Kemėžytė ir kand. — Danutė Ba
jalytė.

ARGENTINA
Buenos Aires radijo “Excelsior” 

vasario 14 d. davė transliacijas 
lietuvių k. Transliacija truko pu
sę valandos.

— V. Sadauskaitė buvo išrink
ta Buenos Aires gražuole “Reina 
de Cuenca”, nugalėdama 65 kon
kurentes. Ji gavo aukso medalį ir 
daugybę brangių dovanų, o “EI 
Eco” jos ir lietuvių garbei pasky
rė visą pirmų puslapį. Ji šiemet 
baigė gimnazijų ir šiemet baigia 
koncervatorijų.

ITALIJA
Žurnalas “L’Araldo” atsispaus

dino V. Mincevičiaus straipsnį 
"Komunizmo tikrovė”, kuriame, 
be teorinės dalies, plačiai operuo
jama faktais, paimtais iš Sovie
tų santykių su Lietuva ir dabarti
nės padėties Lietuvoje.

MŪSŲ PASTOGĖ

LIETUVIAI KUOPOSE 
VOKIETIJOJE

Visai netoli Rheino upės, se
no vokiečių miesto — Worms, dar 
vadinamu “Niebelungu Miestu”, 
su žymia sena katedra, pakrašty
je, įsikūrė nedidelis lietuvių sargy
binių būrys, tiesioginiai priklau- 
sųs Mainz-Uhlerborn kuopai. Pa
žymėtina, kad tai yra pati seniau
sia lietuvių kuopa, įsteigta 1947 
m. Scheinfelde. ši kuopa buvo kil
nojama pietų Vokietijoje iš vietos 
į vietų, jos nariai ir vadovybė kei
tėsi, bet dar šiandien rasime vy
rų, kurie kuopoje išbuvo nuo pat 
jos įkūrimo iki šių dienų.

Worms būrys susideda iš 80 y- 
rų, kuriam vadovauja leitn. Pet- 
kūnas. Būrys apgyvendintas buv. 
mokykloje — tai modernus dvi- 
augštis pastatas. Visur didelė šva
ra ir tvarka. Ant gražiai sutvar
kytos valgyklos sienos kabo di
džiulis kryžius, padovanotas Vo
kietijos Sielovados Tarnybos vad., 
Tėvo Bematonio.

KAISERSLAUTERN
Šios vietovės lietuviai yra iš

blaškyti po įvairias netolimas vie
toves. Kiek stambesnis vienetas 
yra vad. “General Depot” rajo
ne. Dalinio vadas kap. Berentas. 
nuoširdus suvalkietis, nuo gruo
džio 1 d. atsistatydino.

Šio dalinio vyrai išimtinai pa
rinkti įvairūs specialistai, nes 
kuopa atlieka įvairiausius staty
bos darbus.. Techniškosios dalies 
viršininkas yra leitn. inž. Lepeš- 
ka. Dalinys apgyvendintas naujai 
pastatytuose mažuose moderniš
kuose nameliuose, išmėtytuose di
džiuliame miškingame rajone.

Iš apie 20B būrio vyrų tik 160 
lietuvių — kiti vokiečiai, vengrai. 
Liubinas, nesenai baigęs Romo- 
Šioje kuopoje gyvena ir kun. B. 
je lietuviškų dvasinę kolegijų. 
Kun. Liubinas yra dalinių dvasios 
vadas.

Kuopos vyrų gyvenimas, kad ir 
neblogos gyvenimo sųlygos, yra 
nelengvas — griežta tvarka, ko
lektyvinis gyvenimas be šeimų, 
daugelį vyrų veikia slegiančiai. 
General Depot kuopa yra bene 
viena iš geriausiai susitvarkiusių
— visur matosi puikūs tautinių 
motyvų paveikslai, portretai žy
mių mūsų asmenybių ir pan. Ro- 
movųje veikia skaitykla ir savas 
knygynas su 300 tomų vertingų 
knygų vien lietuvių autorių. Lie
tuviškos spaudos iš visų pasaulio 
kampų pilna. Ir knygos ir laik
raščiai labai skaitomi. Pamaldos 
laikomos netoli esančioje lenkų ko
plytėlėje. Vienam techniškam bū
riui vadovauja energingas leitn. 
Valiūnas.

KIRCHHEIM — BOLANDEN
Tai yra viena iš savotiškiausių 

kuovų visoje Vokietijoje, čia yra 
tikrenybėje realizuota.... Lietu
vos-Lenkijos Unija. Kuopų suda
ro pusiau lietuviai ir lenkai.

Skaityklos kairioje sienoje di
džiulis nutapytas Lenkijos Erelis, 
dešinėje — Lietuvos Vytis, o tar
pinėje — Amerikos Erelis. Įdo
miausia yra šios kuopos vėliava
— viena pusė lenkiška, kita lietu
viška. Kuopos vadas yra lenkas ir 
ant rankovės nešioja Baltijos kuo
pų ženklą.

Santykiai tarp lenkų ir lietuvių 
geri. Patalpos blogos ir per kiau
ras barakų sienas švilpauja vėjas. 
Bet ir tokiose sąlygose mūsų vy
rai nenusimena. Ypatingai humo
ru ir vaišingumu pasižymi dr. 
šidagis ir leitn. Kiršteinas.

Kuopoje tarnauja keli jugosla
vai ir keli rytprūsių vokietukai. 
Vienas iš jų, dar 1948 m. buvęs 
Lietuvoje, moka gerai lietuviškai 
ir moka daug mūsų partizanų dai
nų. Kai pažvelgi ant šių Rytprū
sių vokiečių rankovių ir ten pama
tai mūsų tautines spalvas, neno
romis kyla mintis, gal ištikrųjų 
kada nors Karaliaučius bus lie
tuviškas. Inf.

BRAZILIJA
Brazilijoje gražiai veikia LK 

Bendruomenės choras, kuris per 
17 metų niekad nebuvo nutrau
kęs drbo. Per šį laiką choras yra 
išvaręs plačią kultūrinio darbo va
gą ir garžiai atstovauja lietuviš
kai dainai tarp kitataučių. Šiuo 
metu jis yra vienintelis lietuvių 
choras Brazilijoje. Chorui vado
vauja Al. Ambrozaitis.

i.—---------------------------

MELBOURNO \

KASDIENYBĖS IR PROŠVAISTĖS
Pilkąją gyvenimo kasdienybę, 

nuobodų įmonės darbų paįvairina 
bendruomeniniai rūpesčiai bei šios 
rūšies temos, šiuo atžvilgiu Mel- 
bournas ypatingai pagyvėjęs. Ne
tenka taip neigiamai vertinti ir 
tariamuosius “Kivirčus”, jei tik 
jie išlieka kultūringose ribose, jei 
iš jų nekyla asmeninio pykčio ir 
šmeižtų. Į visuomeninę veiklų ten
ka pažvelgti ir gydomosios psicho
logijos požiūriu: tai proga pasi
jausti žmogumi, proga išsilieti 
psichinei energijai. Nepaslaptis, 
kad daugelis, patekę skirtingon 
socialinėn aplinkon, jaučiasi nu
žmoginti, kyla menkavertystės 
kompleksas, dvasinis gyvenimas 
merdi. Susikaupusi psichinė ener
gija tūno, jieško progos išsiveržti. 
Tokios progos suteikia lietuviškie
ji susirinkimai bei posėdžiai.Noras 
pasisakyti, išsikalbėti ypač pas bu
vusius intelektualinių profesijų 
žmones labai didelis. Piiroauja, 
žinoma, teisininkai. Jie, gal, la
biausiai ir kenčia, netekę teismo 
forumo, advokato kabineto prak
tikos bei politinei veiklai pagrin
do.

Melbourniškiai dar nepamiršta 
sausio 31 d. įvykusio bendruome
nės visuotinio susirinldmo. Tai ei
linis susirinkimas, kuriame išrink
ta valdyba, tarta ir pabalsuota 
kiti klausimai. Tačiau ties juo ver
ta ąustoti ne vien dėl to, kad jis 
buvo triukšmingas, bet ir dėl jame 
išryškėjusių idėjinių pradų.

Jau senokai Melbourne jaučia
ma pulsuojant dvi kraštines gru
pes ir vidurį. Tų jėgų demonstra
cija įvyko ir paskutiniame susirin
kime. Abi kraštinės grupės, ku
rios čia kaikieno imta vadinti kai
riaisiais ir dešiniaisiais eina ko
vos keliu, t.y. vadovaujasi “vis
kas arba nieko” principu. Atrodo, 
kad nei dėl vadovaujančių toms 
grupėms asmenų, nei dėl pasaulė
žiūrinių bei politinių susikirtimo 
pagrindų negalima pasakyti 
čia susikertant kairiuosius su de

Kvietimas Talkon
Vasario 16 Gimnazija jau persi

kėlė į naujuosius namus ir sausio 
13 d. pradėjo ten nuolatinį darbų.

Svetimoje žemėje sava pastogė 
yra neginčijamai tvirtas pagrin
das Gimnazijos ateičiai. Iki šiol 
Gimnazija buvo kampininkė kitų 
šeimininkų malonėje. Dabar Va
sario 16 Gimnazijos likimas tėra 
vien mūsų pačių rankose; ji gy
vuos tol, kol laisvojo pasaulio lie
tuviai jos norės.

Teisybė, teesame dar naujaku
riai. Reikia klasėms ir bendrabu- 
čiams baldų, baltinių, indų ir kitų 
daiktų. Dar daug lėšų reikia na
mams galutinai išpirkti. O toliau, 
mokinių skaičiui augant, gali tek
ti dar plėstis. Darbas tik įpusė
tas, o juk labai sunkiomis sąly
gomis jis buvo pradėtas. Bendruo
menės Valdyba pasiryžusi su už
jūrių tautiečių parama sėkmingai 
tą darbą ir baigti.

Nuo pat Vasario 16 Gimnazi
jos įsteigimo jos vadovybė su mo
kytojais ir kitais bendradarbiais 
atsidėję dirbo švietimo ir auklėji
mo darbą, nuoširdžiai talkininka
vo Krašto| Valdybai jos pastango
se Gimnaziją išlaikyti. Naujoje 
vietoje Gmnazija tikisi palankes
nių sėlygų savo darbui, o ypatin
gai svarbiausiam jai patikėtam 
uždaviniui atlikti — mokyti ir au
klėti lietuviškoje krikščioniškoje 
dvasioje tremtyje esantį mūsų jau
nimą Lietuvos naudai ir žmonių 
gerovei.

Tas Vasario 16 Gimnazijos už
davinys labai didelis ir svarbus, 
o taip pat artimas kiekvienai gy
vai lietuvio širdžiai. Kad išeivijo
je dar daug tokių širdžių plaka, 
rodo didelis skaičius Gimnazijos 
Rėmėjų ir Bičiulių, kurių pasiš
ventimu ir aukomis štai jau ket
virti metai Vasario 16 Gimnazija 
išlaikoma, šiuo metu Gimnazijos 
įkurdinimas nuosavuose namuose 
reikalingas dar didesnės, kad ir 
vienkartinės talkos. Kelias į tą 
lietuviško darbo talką, kaip iki 
šiol, taip ir toliau, platus ir tie
sus. čia nėra kas mus skirtų, vis
kas mus tuo tikslu tik jungia. 
Kiekvienas lietuvis, kiekviena lie

šiniaisiais.
Viena tų kraštutinių grupių nori 

bendruomenę matyti tik lietu
višką, ir visa.^ institucijas 
nori matyti subordinuoti
tam tikslui tarnaujančias, 
kita gi grupė mūsų organizuotoje 
tautinėje bendruomenėje nori įžiū
rėti religinę intergralinę visumų, 
deda pastangų bent vadovaujan
čiuosius sąmoningai palenkti pa
klusti tam idealui. Vidurys, atro
do, nenori idealoginės bazės iš vi
so, gi lietuvišką bendruomenę pri
ima kaip gyvenimišką empirinį 
reiškinį. Į gyvenimų žiūri realiai 
ir tarsi įžvelgęs čia kintančių sro
vę, ideologijų susikirtimo forumą. 
Vidurys idealogijoms nepriskiria 
amžinumo požymių, todėl dėl jų 
nesiryžta ir galvų guldyti. Iš ide
aloginės plotmės išskiria organi
zuotų religinį judėjimų ir jį palie
ka nuošalėje visų diskusijų, čia, 
mat, turima reikalo su tikėjimo 
reiškiniu, netelpančiu į kasdieny
bės empirijų; įtrauktas gi tikėji
mo reiškinys į politikos ir pasau
lėžiūros sferą, turėdamas ar tar
damasis turįp neklaidingumo ir 
visuotinumo aureolę, visuomeni
nėje veikloje gali sukelti neišbren
damų sunkumų. Nepaslaptis, vi
sų bažnytinių institucijų noras 
diktuoti visoms gyvenimo sritims; 
gi kai institucijos nėra jau taip 
lengva atskirti nuo jai vadovau
jančių asmenų, tai didelis pavo
jus teokratinėms (valstybinės tei
sės prasme) tendencijoms pasirei
kšti. Kai vidurys visad greičiau 
yra linkęs kompromisams, klausi
mų atidėjimui, tai kraštinės gru
pės labai lengvai operuoja išda
vimo, nusikaltimo, nuodėmės ir 
prakeikimo sąvokomis. Vienoje ir 
kitoje kraštinėje grupėje labai 
lengva atsidurti ties blasfemijos 
(šventenybės išniekinimo) reiški
niu, kokia nors kritika labai pa
vojinga. Mėgstama kovingi šūkiai, 
momentiniai, iš kalno žinomi sp
rendimai. Viduriui tautinė bend
ruomenė yra biologinė-etinė, psi

tuviška organizacija nuoširdžiai į 
tų talką kviečiami.
.... Pr. Zundė
PLB Vokietijos Krašto Valdybos 

Pirmininkas
A. Giedraitis

Vasario 16 Gimnazijos Direktorius

ŽINIOS APIE KALINA
MUS LIETUVIUS DVA

SININKUS
Gautosiomis iš patikimų šalti

nių žiniomis, stovykloje 244—11 
prie Solikampskė, j šiaurę nuo 
Molotovo, Urale, yra laikomas 
Juozas Rasmantas, vienos parapi
jos prie Kauno buv. klebonas. Jis 
nuteistas 10 metų priverčiamųjų 
darbų už “antisovietinį. nusistaty
mų” Jis buvo nuteistas 1950 m. 
ir gali susirašinėti su savo arti- 
masiais. Tačiau dėl silpnos šir
dies negali nuolatos vaikščioti į 
darbą ir atlikti reikalaujamą “iš
dirbio normą”. Ten laikomas ir 
Vilniaus srities dvasininkas Sta
nislovas Krištonaitisj Jis buvo su
imtas apie 1950 m. ir už "antiso- 
vietinį nusistatymą” nuteistas 
taip pat 10-čiai metų priverčia
mųjų darbų. Dirba plytinėj, šio
je stovykloje suimtieji už savo 
“išdirbio normas” kartais gali 
gdtTti iki 150 rublių per mėnesį 
pinigais ir stovyklos krautuvėje 
nusipirkti tomis pačiomis kaino
mis, kaip civiliniai gyventojai, 
būtiniausių reikmenų. Be jų, ten 
pat yra lenkas kunigas St. Pitus- 
ko ir iš Pakaunės mokytojas Mac
kevičius, 50 m. senumo, kuris bu
vo taip pat nuteistas 10-čiai me
tų priverčiamųjų darbų. Be to, 
Centrinėje Moršovos ligoninėje 
prie Solikamsko 1953 m. vasarų 
gulėjo ir lietuvis jėzuitų tėvas B., 
apie 50 metų amžiaus. Mordonioj 
vienas grįžusis išbuvo metus lai
ko kartu su kun. Mockum iš Kau
no. \
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chologinė būtenybė bet nedaroma 
iš jos kultas. Tautinė bendruome
nė yra būtina sąlyga išlikti są
moningiems lietuviams. Krašti
nėms grupėms būdingas iraciona
lizmas.

Suminėtos trys grupės, kryp
tys, atrodo, yra išryškėjusios vi
soje išeivijoje.

Lituanistiniai Kursai vasario 21 
d. pradėjo antriiosius mokslo me
tus. šiemet veikia I-sis ir II-sis 
kursas. Egzaminus į II-jį kursą 
išlaikė: Kristina Bredikytė, Algis 
Bulakas, Danutė Butkevičiutė, Ra
sa Jakutytė, Danutė Lazutkaitė 
ir Birutė Pranaitytė. Išlaikusieji 
egzaminus buvo apdovanoti lietu
viškomis knygomis. Dovanas skyrė 
Bendruomenės valdyba, K.F. sky
riaus valdyba, ateitininkai ir pas
kiri asmens.
šiems metams Lituanistiniai Kur
sai imasi leisti periodinį leidinį 
“Jaunimo Kvieslį”. Pirmasis nu
meris pasirodė Vasario 16-sios 
proga. Spausta rotatoriumi.

_ *_ •__ »__
Melbourne lietuviškojo visuome

ninio gyvenimo dangus vėl niūku- 
riuoja. šiuo metu kilo konfliktas 
dėl Kultūros Fondo savaitgalinės 
mokyklos, veikusios šv. Jono (kur 
vyksta lietuvių pamaldos) parapi
nės mokyklos patalpose, šią mo
kyklų kapelionas kun. Pr. Vese- 
ris paskelbė perimąs ir padarąs 
parapinę mokyklą. Pagrindinis 
triukšmas, atrodo, bus kilęs dėl 
mokytojo J. Makulio nušalinimo, 

kuris yra šios mokyklos steigėjas ir 
visų laikų joje dirbęs. Jį solida
rizavo ir į parapinės mokyklos 
darbų neįsijungė kiti du mokyto
jai — Karpavičius ir Vacbergas. 
Opozicijon išėjo ir daugumas mo
kinių tėvų. Kuo baigsis konflik
tas, sunku pramatyti.

NEMO
Paaiškinimas. "Rykštėje” pasiro
dęs Nemo nėra “Mūsų Pastogės” 
Nemo.

KNYGOS BARE
"Draugo” romano konkurso lai

mėtojui A. Landsbergiui 1.000 dol. 
premiją už jo romaną “Kelionė” 
buvo įteikta, per literatūros vaka
rą, kuriame dalyvavo dar B. Braz
džionis, H. Kačinskas ir A. Gus
taitis. Premijos laimėtojas į lie
tuvių literatūrą įkopė pro “Žvilg
snių” žurnalą, prozos antologiją, 
dramos konkursą. Šį romaną jis 
pats sakosi parašęs per laisvalai
kį, prižiūrėdamas savo naujagimį 
ir besirūpindamas jo vystiklais, 
nes tuo metu jo žmona turėjo už
dirbti jiems abiems pragyvenimą. 
Savo pareiškime, paskelbtame per 
lietuviškąsias radijo transliacijas 
iš Europos ir Amerikos, kreipda
masis į okup. Lietuvos rašytojus, 
premijos laimėtojas pažymėjo: 
“Visi mes tikime, jog rašytojui 
tegali būti vieni varstai — jo vidu
je. Jūs, netekusieji laisvės, ir męs, 
netekę savosios žemės, gyvename 
vienu žinojimu: visi mes turėsime 
ir tųjų laisvę, ir tąją gimtąją že
mę”. Tat tiktai rodo, jog mūsų 
rašytojų polėkis didžioje tautos 
tragedijoje neišseko. Lietuviai ra
šytojai, net ir jėga atskelti nuo 
tautos kamieno, sugeba lapoti, 
žydėti ir duoti gražių vaisių. “Ke
lionė” iš kitų veikalų išsiskiria- 
savo formos naujumu ir persona
žų ryškumu. Net ir “New York 
Herald Tribune”, "Long Island 
Press” ir Columbijos un-to “Spec
tator” nustebo, kad Amerikos lie
tuviai skiria literatūrines premi
jas. Paties didžiausio universiteto 
fakulteto dekanas Edgar Grim 
Miller džiaugdamasis, kad taip 
buvo pegerbtas jo auklėtinis, nuo
širdžiai jį pasveikino. Landsber
gis premijuotąjį romaną žada 
greit išversti į anglų kalbą.

GRAŽU UŽ TĖVYNĘ PAVARG 
PAKENTĖTI, PALAIMINTAS 
DARBAS ŠALIES PRIGIMTOS.

MAIRONIS
Nors ir varge uždirbtas Tavo ši
lingas, bet paaukotas Tautos Fon
dui atneš nusiraminimą, o paverg
tiesiems didins viltį.
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Kaip Švedai Išdavė Baltus
Laisvuosius Vakarus yra pasie

kęs' ir vienas mūsų tautietis, pa
sivadinęs Walter Letat, po 8 metų 
grįžęs iš Sibiro stovyklų. Mūsų 
tautietis Letaitis smulkiau nupa
sakojo, kaip iš Švedijos vokiečiai 
internuoti kariai su baltais buvo 
išduoti bolševikams.įMinimieji įvy
kiai buvo jau platokai aprašyti 
vokiečių spaudoje, čia duodame 
porą epizodų, tiksliau nupasako
jančių išduotųjų lietuvių padėtį.

Letatis su savo daliniu prasi
mušė iš katilo prie Šiaulių į Kur
šą. Per tas kautynes turėjo labai 
daug nuostolių ir drauge kovęsis 
lietuvių dalinys. Pagėgiuose ir 
Tilžėje susibūrusius lietuvių da
linių likučius paskiau vokiečiai 
perkėlė į Dresdeną naujo apmo
kymo? Apmokę, kartu su vokie
čių kariais pasiuntė į Kuršo kati
lą, kur. jie buvo išskirstyti tarp 
lietuvių bataliono Nr. 256, kuopų 
ir kt. dalinių. 1945 m. gegužės 8 
d., paskelbus kapituliaciją, buvo 
nutrauktos; kautynės ir Kurše. 
Kurše palikusių dalinių likimas 
buvo žiaurus. Tačiau daliai vokie
čių karių, o iš lietuvių iš viso tik 
9 vyrams pavyko pasprukti i Šve
diją. Mūsų tautiečiai buvo taip nu- 
silpę, kad švedų jūrininkai turėjo 
juos išnešti iš laivelio. Švedų buvo 
viri nuginkluoti ir internuoti.

U pradžios švedai) su jais, kol 
jie buvo krašto apsaugos minis
terijos žinioje, elgėsi, gerai. Dalis 
baltų vyko dirbti net j durpių j- 
moną. Ir jie, ir švedai,tikėjosi, kad 
su laiku visi jie būsią visai pa
leisti.) Tačiau vėliau reikalai pa
krypo visai kitaip. 1945 m. lapkri
čio mėn. visi baltai buvo išvežti į 
stovyklą prie Renesteto. Gruodžio 
mėn.-visus, juos atskyrė nuo vokie
čių ir uždarė į atskirą stovyklą 
apie 1 km toliau (nuo vokiečių sto
vyklos, kur buvo pastatytos stip
rios sargybos su šunimis. Bet juos 
iš lietuvių kartais aplankydavo 
kun. Tadarauskas ir dar vienas 

mūsų tautietis, švedų ministeriams 
Hutsonui iii Janssonui sudarius su 
rusais sutartį dėl baltų išdavimo, 
šie, ąpia tai sužinoję, paskelbė 
bado straiką. Bebadaujant vienas

latvis inžinierius nusižudė, kitas 
nusidūrė peiliu. Lietuvai pasiruo
šė žudytis, kai veš į Sov. Sąjungą. 
Daliai iš jų pavyko iš stovyklos 
pabėgti, bet vėliau, pakeliui į Sto- 
ckholmą, jie buvo švedų policijos 
sugauti ir grąžinti atgal. Nusil- 
pusiems švedų ligoninės persona
las duodavo švirkštus, kad palai
kytų gyvybes. Lietuviai gu kt. 
baltais savo tarpe kalbėjo, kad 
vyr. švedų Raud. Kryžiaus pirmi
ninkas Bernadotte pareiškęs: “Aš 
baltus gražiai sutvarkysiu ir per
duosiu Sovietams”. Mat, turėjo 
praktikos, perduodamas austrų be
laisvius Hitleriui....

Nutarus baltus ir vokiečius iš
duoti bolševikams, pasirodo, šve
dų krašto apsaugos ministeris at
sisakė tai padaryti — tada inter
nuotieji buvo perduoti vidaus rei
kalų ministerijai. Nuo to laiko 
juos saugojo jau policininkai. An
ksčiau baltams ypač daug padė
davo savo žmoniškumu buv. šve
dų karo atstovas Lietuvoje. Dabar 
sąlygos ypač pagriežtėjo. Dalis lat
vių ligoninėje mirė, o po 32 bada
vimo dienų likusieji buvo suvežti 
į surinkimo punktą. Atvykus vež
ti, nors ir stipriai saugojamas (vie
nas latvių karininkas persipiovė 
kaklo venas ir mirė, o latvių pulk. 
Gailitis išgėrė nuodų, bet jie vė
liau buvo išpumpuoti. Vežant į 
Tralerburgą, kiekvieną baltą iš 
abiejų pusių laikė po vieną šve
dų policininką. Bet ir šioje apsau
goje prie pat uosto, kur visų lau
kė bolševikų laivas, du latviai dar 
spėjo nusižudyti, švedų laikraš
čiai aprašė, kokiu žiauriu būdu 
buvo anksčiau transportuoti vo
kiečių kariai. Pvz. Renesteto sto
vyklą, kur buvo apie 1.090 vokie
čių karių, švedai apsupo su sun
kiaisiais kulkosvaidžiais ir artile
rija. Apie 3 vai. nakties, daugy
bei prožektorių ją nušvietus, apie 
3.000 švedų policininkų, perkirpę 
tvorų vielas, įsiveržė į vidų. Pa
matę, kas darosi, vokiečiai pradė
jo žudytis. Pirmasis peiliu į krū
tinę nusidūrė stovyklos komendan
tas. Kiti pjaustėsi gyslas ar ėmė 
ryti miego tabletės. Likusieji, reik-

šdami protestą prieš tokį nežmo
nišką švedų elgimąsi, nesilaikant 
tarpt, nuostatų, susikibo ranko
mis. švedų policininkai juos mušė 
specialiai atsineštomis lazdomis; 
kuris mušamas parkrisdavo, tą 
tuoj sučiupdavo ir nunešdavo į 
autobusą, vežusį visus į Tralerbur
gą. Net vokiečiai komunistai, pa
matę, kad ir juos išduos, pradėjo 
kirviu kapoti sau kojas, tikėda
miesi tokiu būdu išvengsią sovie
tinio rojaus. Taip visi buvo sugau
dyti ir jėga pristatyti bolševikams. 
Paskutiniu transportu buvo išvež
ti ligoniai. Tralerburge pasirodė 
nemaža ir švedų spaudos atsto
vų. Vienas vokiečių pulkininkas, 
atsidėkodamas už tokį gražų "pri
ėmimą”, jiems garsiai pareiškė: 
“Mes pas jus atvykome kaip sve
čiai, prašydami priglausti nuo bol
ševikų, o jūs mus taip žiauriai 
prievarta išsiunčiate atgal į So
vietų Sąjungą. Jei ne mes, tai mū
sų vaikai atvyks už tai švedams 
padėkoti”...

Siunčiamieji buvo suvaryti į 
Sovietų laivą “Astrachan”. Dau
gumas išduotųjų, o ypač lietuviai, 
suvedė savo sąskaitas su Dievu ir 
žmonėmis, nes buvo įsitikinę, kad 
ten jų laukia jau kartuvės. Rusai, 
lyg pasityčiodami, kelionės metu 
grojo akordeonu. Laivas 1946 m. 
vasario 23 d. pasiekė Liepojos uos
tą. Su stipria apsauga atvežtieji 
buvo nuvaryti į cukraus fabriko 
stovyklą. Joje buvo tik vieni vo
kiečiai ir apie 140 iš Švedijos gra
žintųjų pabaltiečią. Pabaltiečiai 
buvo rusų visokiais būdais nieki
nami. Vėliau iš kai kurių sutiktų 
kalėjimuose lietuvių karininkų Le
taitis sužinojo, kad kai kurie jo 
draugai ir lietuviai kariai buvo 
paleisti namo, tačiau paskiau juos 
vėl suėmė — jų likimas buvo žiau
rus.

Šį kartą tiek galima pažymėti, 
kad tarp sugrįžusių yra žmonių, 
kurie tikina, jog 90% tremtinių 
lietuvių Sibire jau yra mirę. Mi
ręs ir vienas Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris E.

Spaudos Puslapiuose
Amerikos lietuvių spauda ir vi

suomenė gražiai paminėjo prof. J- 
Kaminsko 75 metų amžiaus sukak
tį. Ta porga nusakyti jo nuopel
nai lietuvių’ «tautai ir savajam 
kraštui tiek kaip politiko, tiek 
kaip universiteto profesoriaus ir 
Kauno statytojo. Drauge iškelti 
ryškieji jo asmenybės bruožai. 
Prof.■ J. Kaminskas yra vienas iš 
Vasario 16 d. akto signatarų, ku
rių šiuo metu, laisvajame pasau
lyje tėra trys:, be jo, dar prof. 
M. Biržiška ir prel. K. šaulys. 
Lietuvių visuomenė, vieningai mi
nėdama šiemetinę Vasario 16-to- 
sios šventę, taip pat gražiai pa
gerbia ir savo gyvuosius tos šven
tės! liudininkus, — Vasario 16 d. 
autorius.

“DRAUGAS” skatina mūsų tau
tiečius pasukti daugiau kultūrinės 
veiklos keliu' ir sustiprinti kultū
rinį veikimą. L. Bendruomenė JAV 
-se stiprėja: jau yra 12 apygar
dų, 53 apylinkės jr keliolika orga
nizacinių branduolių. Šviesiausi 
taškai yra Chicago ir Clevelandas.

“TREMTIS” konstatuoja, kad 
1953 m., eigoje visame pasaulyje 
padidėjo 12 pagalbinių lietuviš
kų mokyklų. Šiandien laisvajame 
pasaulyje jau veikia 45 vargo mo

kyklos bei padedamosios mokyklos. 
Tačiau tasj skaičius yra dar ne
paprastai mažas, todėl j jį skati
nama atkreipti itin1. didelį dėmesį.

Prof St. Žymantas, dalyvavęs 
Liberalų Internacionalo vykd. ko
mitetu posėdy Paryžiuje ir dabar 
išrinktas Lib. Internacionalo vykd. 
komiteto nariu bėgamiesiems me
tams, “EUROPOS LIETUVYJE” ■ 
plačiau supažindina su liberalų 
veikla, pažymėdamas, kad ir “Ber
lyno konferencijos išvakarėse bu
vo konstatuota, jog/ Zakarai nega- 1 
Ii eiti į kokius kompromisus su 
Sovietais, nes, realiai žiūrint, nė
ra iš Jco tuos kompromisus daryti. 
Buvo taip pat pabrėžta, kad da- ; 
bartinis gyvenamas momentas ; 
Vak. Europai yra labai pavojin- l 
gas. Atsisakyti nuo Europos Gy- i

nimo Bendruomenės sutarties bū
tų galima tik tada, jeigu Sovie
tai (Pasitrauktų iš visų jų okupuo
tų satelitinų valstybių, nes tik ta
da galėtų būti atstatyta Europos 
valstybių .pusiausvyra”.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
“Lengvas Būdas Išmokti Ang

liškai”. Reikalingiausi žodžiai, sa
kiniai, lengvi pasisakymai ir trum
pa gramatika. Paruošė S.M. Kai
na 75 amer. centai.

Išleido “Keleivis” .South Bos
ton, Mass.

Opiu Reikalu
KREIPIMASIS l MELBOURNO BENDRUOMENĖS NARIUS DEL 

NAMŲ STATYBOS
Nuosavų namų įsigijimo mintis 
Melbourno Lietuvių Bendruomenė
je nėra nauja — jau 1950-siais 
metais visuotinis susirinkimas nu
tarė daryti žygių nuosaviems a- 
mams įsigyti. Vasario 16-sios mi
nėjimo metu buvo padaryta pra
džia Lietuvių Namų Fondo įsteigi
mui. Vienas iš pirmųjų ir stam
biausios sumos aukotojas buvo B. 
Zabiela, kuris šiam tikslui paau
kojo 20 svarų.

Vėliau namų įsigijimo klausi- 
,mas nebuvo pamirštas, bet nebuvo 
ir perdaug aktualinamas, nes pati 
bendruomenė dar gyveno organi
zavimosi laikotarpį, o paskiri jos 
nariai turėjo nemaža ir asmeniš
kų rūpesčių, neišvengiamų atsira
dus svetimame krašte.

šiuo metu bendruomenė, dau
giau ar mažiau, jau reiškiasi vi
sose bendruomeninio gyvenimo 
srityse — kultūriniai bei religi
niai reikalai, socialinė globa, o 
taip pat ir kitoks veikimas įgavo 
o atskiri tautiečiai jau išgyveno 
atitinkamus organizacinius rėmus, 
didžiuosius kurdinimosi vargus.

Tad suprantama, kodėl šiandien 
mūsų žvilgsnis daugiau krypsta 
į artimą rytojų, vedamas minties, 
kaip išlaikyti tai, kas turima, bei 
kaip laimėti tai, kas būtina turė
ti pilnesniam mūsų tautiniam reiš
kimais}. Todėl nėra atsitiktininis 
dalykas, kad pastaruoju metu vi
sos didesnės Lietuvių bendruome
nės Australijoje pradėjo pirmuo
sius žingsnius bendruomeniniams 
namams — Lietuvių Namams — 
įsigyti.

Lietuviškųjų Namų reikalingu
mas nei vienam iš mūsų jokių 
abejonių nekelia. Tatai patvirti
na ir Melbourno bendruomenės na
rių pasisakymai susirinkimuose, 
bei tuo reikalu tilpę straipsniai 
lietuviškoje 
aišku, kad' 
pasitarnaus 
tautiniams 
sėkmingiau
niais interesais. Turėdami Lietu
vių Namus našiau ugdysime mū
sų brangiąsias tautines vertybes 
ir, antra, juose rasime užuovėją 
nuo mums gręsiančių svetimų vė-

spaudoje. Kiekvienam 
savi namai dauginu 
mūsų kultūriniams ir 
reikalams, bei padės 
rūpintis bendruomeni-

Deimančiukai

Prabėgu
Pastabos

Svetimieji apie mus
Prezidento A. Smetonos 10 m. 

mirties sukaktį plačiau atžymėjo 
ir amerikiečių spauda, iškeldama 
jo nuopelnus savajam kraštui ir 
griežtą kovą su komunizmu. Kai 
kure laikraščiai ta proga aprašė, 
kaip jis buvo iškilmingai sutiktas 
su 21 patrankos šūviu tuometinio 
JAV prezid. Roosevelto, kuris jį 
patikino, kad JAV niekados nepri
pažins Lietuvos okupavimo teisė
tu. “Mon. — Am.” prie aprašymo 
įsidėjo nuotrauką parodančią Wa
terbury mieste suruošto minėjimo 
vadovybę: kun. J. Valantiejų, vi- 
cekons. A. Simutį, vietos burmis
tro žmoną E. Snyder, pravedusį 
minėjimo iškilmes Dr. M. Colney 
ir M. Gurecką. Didelės iškilmės 
buvo suruoštos New Yorke ir ki
tur. Filadelfijoje leidžiamas len
kų laikraštis 7Gwiazda” įsidėjo 
velionies prezidento 
tai progai parašytą 
ko eilėraštį.

Amerikiečių “New
dienraštis š.m. sausio 25 d. pas
kelbė apie 10 balševikų paverg
tųjų Vidurio ir Rytų Europos val
stybių atstovų Central Eastern 
Europen Conference vardu įteik
tus JAV, D. Britanijos ir Prancū
zijos užs. reikalų ministeriams pa
reiškimus. Jais užsienio politikų 
vadovų dėmesys atkreiptas į tai, 
kad nebūtų “nurašytos” bolševi
kams jų pavergtosios tautos.

— Tarptautinio Valstiečių In
ternacionalo leidžiamas anglų k. 
mėn. žurnalas “Bulletin” 1953 m. 
gruodžio mėnesį įsidėjo H. Blazo 
straipsnį apie “Praeities ir dabar
ties geležines uždangas”, kuriame 
minima ir pavergta mūsų tėvynė, |

“Atspindžiai”. Nepriklausomas 
laikraštis — žurnalas. Nr. 12. 
Spalio ir Nr. 13 lapkričio mėn. 
Išeina kartą per mėnesį. Lei
džia leidykla Terra, 748 W, 33rd. 
St., Chicago 16 Ill. Redaguoja Vy
tautas Meškauskas. Spauda Mor
kūno spaustuvės. Metinė prenu
merata 6 dol. Numerio kaina 50 
centų.

“Atspindžiai” rašo politiniais, 
visuomeniniais ir kultūriniais 
klausimais. Daug vietos skiriama 
teatrui, knygai.

*
“Sėja”. Tautinės demokratinės 

minties mėnesinis laikraštis, Nr. 
6. Leidžia ir redaguoja G.J. La
zauskas, 1023 N. Keystone Ave., 
Chicago 51, Ill. Plačiai rašoma 
aktualiais politiniais ir visuome
niniais klausimais.

paveiksią ir 
K. Vidikaus-

York Timee”

“Varpag”. Lietuvių Demokratų 
Partijos ir “Varpo” 65 metų su
kaktims paminėti jubiliejinis lei
dinys. Apstu L.D. Partijos isto
riją ir varpininkų nueitą kelią 
nagrinėjančių straipsnių ir kitos 
Lietuvos laisvės kovas liečiančios 
medžiagos.

Redakcinė kolegija: Dr. J. Pa
jaujis, H. Blazas ir B. Dundulis. 
Administracija: J Makauskis, 
157 W. 105th Str., New York 25, 
N.Y. Kaina 1 doleris.

atžymėjo Amerikos lietuvių kon
greso Čikagoje darbus, Kersteno 
komiteto veiklą, dėl priverčiamų
jų darbų Sov. Sąjungoje ir jos 
pavergtuose kraštuose praktikavi
mo pareikštą lietuvių ir kitų eg- 
zilų protestą ir kt. Apskritai, Lie
tuvos reikalui žurnale parodoma 
daug simpatijų.

Vasario šešioliktoji. Kraunu 
vilnas į vagonus mažoje stotelėje. 
Širdyje ir galvoje minčių kirbinė. 
Akyse praslenka tėviškės vaizdai. 
Jau 10 metų jos nemačiau. Bet 
vaizduotėje atgimsta anos vasario 
šešioliktosios, kada plakėsi ore 
mūsų trispalvės ir šventadieniš
kai pasipuošusių žmonių veiduose 
spindėjo džiaugsmas ir pasiryži
mas.

Baigęs darbą, nubraukęs nuo 
veido prakaitą ir dulks, važiuo
ju namo. Jaučiuosi lyg kaltas to
kią durną dirbęs. Bet nuraminau 
save, nes nutariau tos dienos už
darbį atiduoti Tautos Fondui. Ber
niukas pakiša Melbourne leidžia
mą ir visoj Victorijoj skaitomą 
“The Herald” vakarinę laidą. 
Vartau. Instinktyviai jieškau — 
bene rasiu ką ir apie mus nepri
klausomybės šventės proga. Ra
dau.. .

Po keletos dienų gavau “Mūsų 
Pastogę”. Vasario 16 nr. žodžiai 
iš pogrindžio spaudos vasario 16 
d. proga, rašyti 1944 m., įstringa 
galvon. Toliau A.L.B, Krašto Val
dybos sveikinimas lietuviams Aus
tralijoje, kur sakoma: “1O vasa
rio nepriklausomais laikais buvo 
gražiausia ir džiugiausia mūsų 
Tautos šventė. Tokia ji turi likti 
mums ir tremtyje. Tos dienos di
džioji prasmė telydi mus visose 
mūsų tremties gyvenimo dienose 
ii- testiprina mūsų pasiryžimą ir 
atsidavimą tėvynės reikalams...” 

16 vasario augščiau minėtas 
“The Herald” įdėjo dviejų naujų
jų australių nuotraukas, entuzias
tingai pasirengusių sutikti kara
lienę. Nijolė Č. laikraščio bendra
darbiui pareiškė, jog jaučiasi lai
minga galinti matyti karalienę. 
Karalienę ji eisianti pasitikti ap
sirengusi savo tautiniais drabu
žiais. Puiku. Toliau Nijolė pasi
sako baigusi čia mokyklą ir da
bar dirbanti raštinėje. Jos mama 
buvusi 20 metų mokytoja Lietu
voje. Jos mažas broliukas kalbąs 
tik angliškai, kadangi jau nemoka

jų, galinčių pažeisti mūsų dvasią.
Šiandien mums tereikia prisi

minti Lietuvių Namų svarbą, su
prasti jų užduotį ir reikšmę ir tą 
supratimą; parodyti prisidėjimu 
prie jų įsigijimo.

Juk kiekvieno mūsų uždavinys 
yra sudaryti sąlygas, kurios pa
tikrintų geresnes aplinkybes mū
sų tautinėms vertybėms išlaikyti, 
joms ugdyti ir jas; perduoti nesu
žalotas jaunajai kartai, šios pa
reigos yra didelės ir svarbios ir 
jas tegalima atlikti tik organiza
cijų bei atskirų asmenų talka ir 
susiklausymu.

Pirmieji žingsniai daromi — 
Melbourne Apylinkės visuotinis 
susirinkimas 1953 m. liepos mėn. 
19 d., nutarė sudaryti nuolatinę 
Lietuvių Namų Įsigijimo Komisi
ją, kuriai pavedė skleisti Lietu
vių Namų įsigijimo mintį bendruo
menės narių tarpe, organizuoti 
bei telkti lėšas Lietuvių Namų 
Fondui, jieškoti būdų bei priemo
nių, kad pagreitinus šio tikslo 
įvykdymą, šio susirinkimo metu 
buvo priimtas toks nutarimas: "... 
kviesti visas Melbourno Apylinkė
je esančias1 lietuviškas organiza
cijas remti Lietuvių Namų įsigi
jimo 
sidėti 
dinimo pagreitinimo, nes tik ben
dru ir sutartinu darbu bus patik
rintas Melbourno Lietuvių B-nės 

užsibrėžto tikslo atsiekimas.—...”
Melbourno Lietuvių Namų Ko

misija, priminusi Lietuvių Namų 
reikšmę bendruomenei, o taip pat 
visuotino susirinkimo nutarimą — 
kvietimą — visoms organizaci
joms, šiuo kreipiasi į visus ben
druomenės narius, kviesdama juos 
kuo aktyviausiai paremti šią idė
ją savo aukomis bei darbu, o taip 
pat prašydama raginti kitus tau
tiečius, šio kreipimosi nepasiek
tus, dėtis prie Lietuvių Namų įsi
gijimo akcijos.

Tik sutelktinėmis pastangomis, 
solidarumo jungiami, pastatysime 
bendruomeninius, mūsų visų drau
ge ir kiekvieno atskirai brangi
namus, LIETUVIŲ NAMUS.

Liet. Namų Įsigijimo 
Komisija.

Vienas mūsų tautietis skaitlia- 
vo, kokias jis turi padaryti me
tines išlaidas, kad jo lietuviška 
sąžinė būtų gryna ir jis liktų 
skaistus prieš bendruomenę.

Tautinio solidarumo mokestis, 
Tautos fondui, Kultūros fondui, 
Vasario 16 gimnazijai, metinė 
dviejų lietuviškų laikraščių pre
numerata, Lietuviškoji enciklope
dija, Vydūno fondas, Dr. K. Gri
niaus fondas, savatgalio mokykla, 
Kalėdų auka savai bažnyčiai, ben
driems namams, savo apylinkės 
namams, dviejų draugijų mokes
čiai, o dar knygos, žurnalai, pri
puolamos rinkliavos bei aukos ir 
dar, ir dar... Per petį žiūrėjusi 
žmona paėmė sąrašą ir suplėšė.

Ir lik tu, žmogau, skaistus prieš 
bendruomenę.

akciją bei darbu pri- 
prie šio tikslo įgyven-

Uždavinys: Cabramattos apy
linkėje yra apie 200 lietuvių; apy
linkės valdybą ir kontrolės komisi
ją sudaro 8 asmenys; solidarumo 
mokesti pereitais metais sumokė
jo 4 asmenys (M.P. Nr. 3 — 
1954). Klausimas: Ar visi valdo
mųjų organų nariai pereitais me
tais sumokėjo tautinio solidaru
mo mokestį?

M.P. Nr. 1—1954 (Geelongo 
numeryje) tilpo tkrai įdomus ir 
aktualus kun. J. Kungio straips
nis “Bendruomenės rūpesčiai”, 
kuriame autorius nuoseklliai ir 
teisingai nagrinėja mūsų bendruo
menės nesutarimo priežastis, kon
statuodamas, kad šio nesutarimo 
šaknys glūdi: a) moralinio kri
kščioniškumo trūkume ir b) pra
eities istorijos klaidose.

Vienas Melbourne gyvenąs mū
sų tautietis išreiškė nuoširdų pa
geidavimą, kad šio straipsnio ide
alios mintys pasiektų "žaliojo la
pelio” kolektyvo narius ir kai ku
rių Amerikos bei Kanados lietu
viškų laikraščių Australijos ko
respondentų galvas. Girdi, tada 
mūsų nesutarimų, kaip ir nelik
tų.

kalbėti lietuviškai. Toliau sužino
me, kad Nijolė mėgsta maudytis, 
žaisti tenisą ir turi daug draugų.

"Aš pasidariau tokia australė, 
kad skaitau tik australiškas kny
gas ir mėgstu australiškus val
gius”, — dar priduria pabaigai 
septyniolikmetė mūsų Nijola.”

Pirmyn, Nijola. Yla.

Žymesnieji praeitų metų Syd- 
nėjaus lietuvių kultūriniai įvykiai: 
likvidavosi Kultūros Fondo sky
rius, baigė savo dienas vienintė- 
lis Sydnėjuje (Bankstowne) Vasa
rio 16 gimnazijos rėmėjų būre
lis .... O kas toliau? L. Bitinėlis.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

VOKIETIJOJE LIKUSIEMS LIGONIAMS BEI 
SENELIAMS SOC. GLOBOS MOT. D-JOS PRA

VESTO VAJAUS 1953 M. MELBOURNE.
Apyskaita

Pagal Soc. Globos Mot. D-jos pagamintus 30 aukų lapų įvairiose 
Melbourno ir apylinkių vietovėse surinkta £300.3.5 (žiūr. 1953.10.21 
pinigų rinkliavos aktas, esantis Soc. Globos Mot. D-jos kasos bylose).

AUKŲ RINKĖJAI:
1) Viešas aukų lapas — (bibliotekos salėje) .............£ 42— 9—9,
2) Gudelienė, M. — (Essendon, Keilor ir kt.) ......... £ 31—14—0,
3) Remeikienė, T., Juškienė, M. — (East Mlebourne). .£ 30— 4—0,

4) Bacevičiūtės, G. ir Z., Skimbirauskas — (Clayton) ..£ 23—17—0,
5)
6)
7)
8)
9) 

10) 
H) 
12)

£ 21— 0—0,

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19) '

20)
21)
22)
23)
24)

Dainutienė, F. — (South Melbourne)
Koženiauskienė, V. — (Moe Yallourne) 
Žiedas, B. — (Fitzroy) ..........................
Kuncaitienė, V. — (Oakleigh) .................
Bulakienė, Meiliūnienė, O. — (Marribyrnong).... £ 11— 5—0,
Zabiela — (Yarraville) ........................................ £ 11— 0—0,

Barkienė, J., Dudėnienė, E. — Prahran, Richmond)£ 10—18—0, 
Baltrūnienė, Aid. — (Collingwood, Abbotsford, Cufton Hill) 

10—15—4,

£ 14—11—0,

.......... £
Pumputienė, šėmetienė — (Reservoir, Kew) ....£ 
Statkuvienė, Rėmerienė —

Kairys, J. — (Momington) 
Butkūnas, N. — (St. Kilda) 
Karazijienė, A., Bitaitė, D. 
Seliokienė — (Ascot Vale) 
Eimutienė —; (Cheltenham) 

I Kochanauskienė, D. — (Altona) 
Tamošaitis, Vyt. — (Ivanhoe) 
Makulienė, Br. — (Brunswick), . 
Raulinaitienė, P. — (Kensington) 
Naujokaitienė — (Rosanna) ....

(Footscray)

(Coburg)

£ 
.£ 
.£ 
.£
.£ 
.£ 
.£ 
.£ 
£ 
.£ 
.£

7—10—0, 
5—4—0, 
4—0—0, 

2—10—0, 
2—10—0, 
2—10—0, 
1—14—0, 
1— 0—0.

£ 300. 3. 5.
AUKOTOJAI

Po £6 aukojo:
'žalio Dobilo Draugija’

Po
Po
Po

£5.5.0.: Jablonskis, Juozas, 
£5.0.0: Pridotkas, A.
£3.0.0.: Simankevičiai, D.ir

V.
Po

Bosikis, V., Balickas, J., Eimutis, 
S., Juškai, M. ir B., Koženiauskas, 
V., Kuncaičiai, J. ir V., Kuncai-

£2.0.0.: Antanaitienė, M.,

(jum), Lakickas, V., 
O., Remeikienė, T., 
A., šabrinskas, Z.,

čiai, J. ir V.
Matulionytė, 
Siaurusaitis, 
Šilainis, J.

Po £1.10.0.: Juodeška, Ališaus
kienė, R.

Po 1.2.0.: Šilas, L.
Po £1.1.0.: Andriukonis, V., Sa

muolis, Z.
(b. d.)
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Šitokia tema skaitė paskaitą J. 
Tininis Sąmbūris šviesa parengi
me, ‘kuris įvyko Milson’s Point 
vasario 27 d. Gerai paruoštoje 
paskaitoje prelegentas padarė 
ekskursiją j senuosius laikus. Jis 
supažindino susirinkusius su ano 
meto Lietuvos kaimynais, senuo
se žemėlapiuose parodė mūsų 
protėvių kadaise apgyventą erd
vę. Paskaita buvo atydžiai išklau
syta ir iššaukė gyvas diskusijas.

Su J. Tininiu, kuris netrukus 
Išvyksta į JAV, susirinkusiųjų 
vardu atsisveikino šviesos sky
riaus pirm. J. Kedys, pažymėda
mas, kad J. Tininio asmenyje Syd- 
nėjaus lietuviai netenka tylaus, 
bet gilaus kultūrininko. J. Tini- 
niui šia proga šviesietės įteiki 
gėlių.

Čia oficialiai buvo pagerbtas 
ir šviesos Sydnėjaus skyr. val
dybos narys, nesenai baigęs Syd
nėjaus universitetą , Vytautas 
Doniela. Šviesiečių vardu gradu- 
antą sveikino J. Kedys, pabrėž
damas, kad Donielos pavyzdys tu
rėtų paakinti ir kitus jaunuolius 
siekti mokslo ir veržtis j savaran
kišką gyvenimą. V. Simniškis pa
sveikino A.L.B. Krašto Valdybos 
vardu (V. Doniela A.L.B. Krašto 
Valdybos narys) ir kaip bendra
darbį sveikino “M.P.” redaktorius. 
V. Donielai kolegės įteikė lietu
višką juostą, gi jo tėveliams gė
lių.

Parengime dalyvavo gausus 
būrys jaunimo ir keliasdešimt vy
resnės kartos šviesiečių ir bičiu
lių. —v.k.

KATALIKŲ KULTŪROS 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Vasario 28 d., Melana salėje, 
Bankstowne, įvyko Sydnėjaus Ka
talikų Kultūros draugijos susi
rinkimas ir j Ameriką išvykstan
čių trijų narių?, J-. Tininio ir Ru
gelių išleistuvės. (Daugau kitame 
"M.P.” nr.

PAKRIKŠTYTA
Vasario 20 d. St. Mary’s bažny

čioje pakrikštytas Vytautas — 
Jonas ir Romualdas Antanas Le- 
veriai, sūnūs Antano ir Onos Le- 
verių gyvenančių St. Mary’s ko
lonijoj. Pakrikštijo kun. P. But
kus, Sydney lietuvių kapelionas.

SUSITUOKS
Vasario 27 d. Camperdowno ba

žnyčioje susituokė Jonas Eismon- 
tas su Albina — Gražina Kyze- 
lyte. Sutuoktuvių apeigas atliko 
kun. P. Butkus, palinkėdamas jau
nai šeimai laimingo gyvenimo, 
kuriant jį Dievo Įsakymų pagrin
dais.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 7 d. Camperdowne įvyks

ta mūsų Tautos šventojo šv. Ka
zimiero minėjimas: iškilmingom 
pamaldom, mokytojo J. Tininio 
paskaita (paskutinė prieš išvyks
tant iš Australijos) ir menine 
dalimi.

Kviečiami visi tautiečiai skait
lingu dalyvavimu paminėti mū
sų Tautos šventąjį ir Globėją.

Minėjimas įvyks St. Sophia 
College salėje prie pat Camper
down bažnyčios .— b—

Pajieškojimas
PETRAS NORKAITIS, gyv. 

2217 W. 50P1., CHICAGO 9, Ill., 
U.S.A., pajieško savo brolio sū
nų GEDIMINĄ NORKAITĮ, gy
venantį Australijoje.

Atsiliepti nurodytu adresu.

“NEW S T A R”
(Nauja žvaigždė)

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

Pirmos klasės orkestras.
MACCABEAN HALL, Darlig- 

hurst Rd., Sydney.

TRAGIŠKAI ŽUVO
J. JASINSKAS

Prieš keletą dienų Coomoje, be
dirbdamas prie elektros instalia
cijos, elektros srovės buvo nutren
ktas Jonas Jasinskas, 27 metų am
žiaus, kilęs iš Telšių.

Velionis ilgesnį laiką gyveno ir 
dirbo Sydnėjuje ir į Cooma buvo 
išvykęs vos prieš 4 savaites, kur 
dirbo kaip elektrikas. Jis nuim
damas elektros laidą, kuris boso 
tegimu turėjo būti išjungtas iš 
srovės, sutiko staigią mirtį. Pa
liko liūdinčią žmoną ir draugus.

J. Jasinskas buvo mėgiamas 
bendradarbių ir fabriko, kuriame 
jis dirbo pastaruosius 6 mėn. Syd
nėjuje, darbininkai bei tarnauto
jai per p. Protienę atsiuntė gra
žų vainiką.

J. Jasinskas buvo taurus lietu
vis, uolus visų lietuviškų paren
gimų lankytojas ir nuolatinis “M. 
P.” prenumeratorius.

Vasario 26 d. palaidotas Syd
nėjuje. Laidojimo apeigas atliko 
kun. P. Butkus. į amžino poilsio 
vietą palydėjo gausus būrys tau
tiečių. —II.

PADĖKA
širdingai dėkojame Nepriklau

somybės šventės Minėjimo pro
gramos dalyviams: Rašytojui Al 
miui Jūragiui už paskaitą; B. Ki- 
verio dvigubam kvartetui ir jo se
niūnui p. Asevičiui; )p. Vilnoniu:, 
p-lei Skriptschenko, p-lei Vilnony- 
tei, p-lei V. Grybaitei, p. R. Ja- 
selskiui, p-lei D. Grosaitei, R. Mi
liauskui “Kęstučio” d-vės skau
tams ir p-lei A. Laukaitytei už 
programos pravedimą.

Taip pat širdinga padėka įvai
riai prisidėjusiems tos dienos pro
ga: “šviesos” V-bai, p.p. A. Plū- 
kui, Br. šaltmirui, V. Donielai, 
šarauskams, Grosienei, Inkratie- 
nei, Gulbinui, Sakalauskienei, O. 
Plūkienei, J. Bučinskienei, V. Bu
rokui, skautams vyčiams, skau
tėms, ir skaitlingai šventėje da
lyvavusiems tautiečiams.

ALB Sydnėjaus Apylinkės
Valdyba.

Sydnėjaus Sporto Klubo Kovas nariams 
ALBINAI KYZELYTEI

ir 
JONUI EISMONTUI, 

sukūrusiems lietuvišką šeimos židinį, linkime laimės ir tyro šeimos 
džiaugsmo

Sporto Klubas Kovas 
Valdyba.

t Europietis specialistas optikas $
X PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA |
| VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS |
X Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. į
X o P T O I

430 Bourke St., MELBOURNE. Telef. MU 4093. ❖*•*

— JŪSŲ FOTOGRAFAS —
Portretai: vestuvių —vaiku—sporto ir 

seimu grupiu
COME R CINE FOTOGRAFIJA 

ALLAN STUDIOS
318 Smith Street, COLLINGWOOD, N.5. Vic, 
Telef.: JA 2026.

NAUJA DELIKATESU KRAUTUVE |
“VENT A” į

atidaryta X
Bankstowne, 359 Chapel Rd. Ž

X (nuo geležinkelio stoties antras namas už Bankstown
f Hotel) £

Didelis pasirinkimas europietiškų ir australiškų X
It? maisto produktų. X
T Pristatoma ir į namus.
X Y•J.*:—:—:—:—:—i—:—:—:—:—:—:—:**:—:*-:*-:—:—:—:—:-*:—:—

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

Bankstowne, 359 Chapel Rd.
moterų kirpykla — salonas. :-į

Tai tas pats namas, kaip aukščiau minėtos delikatesų :■:■ 
krautuvės “Venta”. į:

Įėjmas iš koridoriaus. :•:•

PAMALDŲ TVARKA 
KOVO MĖN.

Kovo 7 ir 21 d. 10 vai. 30 min. 
lietuviškos pamaldos Bankstowne 
St. Brendan’s bažnyčioje.

Kovo 14 d. pamaldos Cabra- 
mattos lietuvių kolonijai Mt. 

Pritchard bažnyčioje 8 vai. 30 min.
Kovo 28 d. lietuviškos pamal

dos Wenthwortwille kolonijai St. 
Columba’s bažnyčioje 9 vai 45 
min.

Prieš pamaldas visur bus klau- 
sqma išpažinčių.

Kun. P. Butkus.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS 
(T.S. Gaidelio S.J. inform.) 
Pamaldos Newcastlio ir apylin

kės lietuviams bus laikomos šv. 
Lauryno bažnyčioje, Broadmea- 
dove, kovo 14 d. 11.45 vai. ryto.

Prieš pamaldas, pradedant 11 
vai. galima eiti išpažinties. Ve
lykinė šv. Komunija — Mišių lai
ke.

Po pamaldų susirinkimas ir pa
sitarimas bažnytiniais reikalais 
ten pat kat. mokyklos patalpose.

‘MŪSŲ PASTOGĖS” adminis
tracijai 3-4 pilnų komplektų su
darymui yra reikalingi šie “Mū
sų Pastogės” numeriai: 36-37, 41, 
77, visi nuo 79 iki 93 imtinai, 103, 
112, 113, 151, 153 ir 154.

Gerbiamieji skaitytojai, kurie 
“Mūsų Pastogės” komplektų ne
renka ir turėtų šiuos numerius, 
maloniai prašomi pranešti ar pri
siųsti “M.P.” administracijai, 
Box 4558, G.P.O., SYDNEY, N. 
S. W.

— Vasario 26 d. Tautos Fondo 
Atstovybę turėjo posėdį. Aptar
tas 1954 m. darbo planas, 
svarstyti T. F. Atstovybei pada
ryti užmetimai per laikraščius ir 
laiškais, nutarta paskelbti 1953 m. 
apyskaitą “Mūsų Pastogėje" ir 
“Australijos Lietuvyje”. Lakraš- 
čiams, kurie yra padarę vienokių 
ar kitokių užmetimų, pasiųsta ati
tinkami paaiškinimai ir patiksli
nimai.

MOKYKLOS VARGAI 
MELBOURNE

Jau ketveri metai prie St. Johns 
bažnyčios, kur esti liet. kat. pa
maldos, australų katalikų mokyk
los patalpose, sekmadieniais vyko 
Melbourne lietuvių savaitgalio 
centrinės mokyklos darbas.

Mokyklą išlaiko A.L.B. Melbour
ne Apylinkė, mokslas einamas pa
gal Kultūros Fondo nustatytą 
programą. Joje dirba trys moky
tojai. Tikybos pamokas dėsto kun. 
Pr. Vaseris. Mokyklą lanko per 
50 vaikų.

Mokytojų parinkimas — kvieti
mas priklauso Melbourno K.F. 
skyriaus valdybai Pastaruoju me
tu ir patalpų priežiūra (austra
lų klebono kun. S., kun. Pr. Va- 
serio ir Kult. Fondo skyriaus pirm. 
Antanaičio bendru susitarimu) 
buvo pavesta tiesioginiai pirm. 
Antanaičio atsakomybei.

Ligi vasario 14 d. viskas buvo 
tvarkoj. Tik vasario 14 d., pamo
kų metu atvykęs kun. Pr. Vase
ris į mokyt. Makulio ir Karpavi
čiaus klases, paprašė iš patalpų 
tuojaus išeiti. Mokt. Makulis, kaip 
šitos mokyklos vedėjas, paprašė 
kun. Vaserį tuo reikalu kreiptis į 
pirm. Antanaitį. Kun. Vaseris iš
ėjo, bet po keletos minučių sugrį
žęs į mokt. Makulio klasę, ir ro
dydamas ranka į atidaras duris 
įsakė visiems išeiti laukan. Tai 
vyko vaikus atlydėjusių tėvų ir 
į choro repeticijas besirenkančių 
choristų akyvaizdoje. Jų tarpe bu
vęs A. Vingis paprašė kun. Va
serį netrugdyti mokyklos darbo ir 
priminė ,kad šitaip nedera elgtis 
mokykloje. Kun. Vaseris pasišali
no. Mokytojai vaikus išvedė į sp
orto aikštelę ir ten užbaigė tą die
ną numatytas pamokas.

Po pamaldų kun. Vaseris sukvie
tė mokinių tėvus į susirinkimą, 
čia jis pranešė, kad australai ku
nigai skundžiasi dėl netvarkos mo
kykloje, mokytojais ir todėl jų 
verčiamas imąs mokyklą savo 
žinion. Susirinkime dalyvavę tė 
vai pareiškė visuotinį pasipiktini
mą dėl neteisingų ir nepagrįstų 
kaltinimų mokytojams ir pareiš
kė protestą dėl kun. Vaserią, noro 
šeimininkauti Apylinkės V-bos įs
teigtoje ir išlaikomoje mokykloje. 
Tėvai prašė dėl šito pasisakyti ir 
Kult. Fondo sk. pirmininką. Kun. 
Vaseris jiems pasisakyti neleido, 
ir keletą kartų reikalavo visus iš
eiti iš patalpos.

Mokinių tėvai svarstė susidariu
sią padėtį toliau pasilikdami mo
kyklos patalpose, kol kun. Vase
ris nepagrąsino pakviesti austra
lus. Išėję iš klasės tėvai toliau ta
rėsi kieme. Prieita nuomonės, kad 
Kult. Fondo pirm. Antanaitis su 
vertėja Giedraityte ir kun. Vase
ris nueis pas kleboną kun. S. ir 
išsiaiškins reikalą. Klebonas kun. 
S. visus tris priėmė ir Antanaičio 
užklaustas ar turi kokių užmeti
mų dėl mokyklos tvarkos ir ar 
turi kokių nusiskundimų dėl mo
kytojų — abiems atvejais atsa
kė — “Ne”. O dėl patalpų pa
reiškė, kad esąs grynai kun. Va- 
serio reikalas, kadangi jis pats 
turįs tiek daug darbo su savo 
parapija, kad apie lietuvių ben
druomenę nieko nežino.

Giedraitytei visą pasikalbėji
mą atpasakojus tėvų susirinki
me, paaiškėjo kieno iniciatyva iš
varoma lietuvių mokykla. Su
prantama, kun. Vaseris susilaukė 
aštrių priekaištų. Paklaustas ar 
duos lietuvių mokyklai patalpas, 
kun. Vaseris nieko neatsakęs pa
sišalino.

Tėvai prašė mokslo nenutrauk
ti. Buvo kreiptasi į anglikonų pa
rapijos kleboną, kuris mielai su
tiko leisti naudotis savo mokyk
los patalpomis kiekvieną sekma- 
deinį. Laikinai čia Melbourno lie
tuvių centrinė mokykla ir prisi
glaudė.

Faktai nemalonūs, bet pro juos 
negalima tylomis praeiti, nes jei
gu jų neišvengėme, tai bent pa
simokykime ir pasidarykime aiš
kias išvadas: mūsų visų pareiga 
ir savigarba reikalauja lietuviš
kai mokyklai įsigyti nuosavas pa
talpas, kad mūsų mokykla nepri
klausytų nei svetimųjų malonės, 
nei savųjų pasaulėžiūrinių, grupi
nių, konfesinių ar, pagaliau, as
meninu ambicijų ir išrokavimų.

A.
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Pas Skautus
Sydnėjaus skautai

Mūsų skautų vyčių būrelio va
dovas Įsakė visiems vyčiams ir 
kandidatams susirinkti Sydnėjaus 
centrinėje geležinkelio stotyje po 
didžiuoju laikrodžiu, iš kur, girdi, 
pradėsime kelionę į Maldona (50 
mylių nuo Sydnėjaus). Susirinko
me sutartu laiku. Keliavome dai
nuodami, mat vagone vieni tebu
vome.

Atvažiavę į numatytą stovyk
lauti vietą radome ją užimtą: trys 
australų porelės buvo net trims 
dienoms įsikūrusios. O vieta bu
vo tikrai patogi: uolos iškyšu
lys sudarė natūralų stogą, o ant 
puraus smėlio galėjai puikiai nak
tį miegoti. Susiradome kitą sto
vyklavimui vietą ir nusitempę ku
prines su maistu bei kitokiu “tur
tu”, pasistatėme palapinę.

Pradėjo lynoti, bet tai mums 
netrukdė maudytis, žaisti ir dai
nuoti. Taip ir prabėgo visas šeš
tadienis. Vakare, prieš gulsiant 
dar paspaudę mėnulio apšviesta
me vandenyje, kritom, kaip “kir
viai”, į stovyklautojų lovas. Tik 
mudu su Algiu Kapočium kaip I 
pamainos budėtojai, turėjom sau
goti vyčius ir kandidatus, kad 
koks oposumas nesutrukdytų jų 
sapnų.

5 valandą ryto, vos keturias 
valandas pamiegojus, pradėjo mus 
žadinti paskutinės pamainos bu
dėtojai — Kęstutis Protas ir Ri
das Daukus, kuriems buvo nusi
bodę vieniems “patruliuoti”. Ne
galėdami mus kitaip iš maišų iš
traukti — vanden/ ant mūsų už
miegotų akių pylė. Ir tai nepadėjo 
Taip žvėriškai visi miego norėjo
me.

Sukilome 7 vai. Lijo. Ir labai 
smarkiai. Ir taip ligi 12 vai. Nu
sibodo lindėti palapinėje ir po uo
lomis slapstytis. Peršlapom. O 
traukinys tik 7.30 atvažiuoja. Nu
tarėme vistiek stovyklą likviduoti 
ir patraukėme į Piktoną. 5 mylias 
per lietų bridome. Pagaliau tai 
buvo ir nesvarbu, nes vistiek buvo
me šlapi, (čia norėčiau pastebė
ti, kad vilnonės dekės labai ge
rai saugoja nuo lietaus — per 6 
vai. nepermerkė).

Bekeliaujant į Piktoną po pus
valandžio ir lietus liovėsi. Bet jau 
nebegrįžome. Piktono stotyje vir
šininkas davė sandėliuką, kur su
sikrovėme kuprines ir susikabino
me šlapius drabužius. Išėjome pa
sidairyti į miestelį. Australams 
buvo naujiena — lietuvių skautų 
dar jie nebuvo matę. Turėdami 
laiko išėjome pasidairyti po apy
linkes. Bevaikščiodami po kalnus 
galutinai pavargome. Grįžome į 
stotį ir sandėliukyje diskutavome 
skautų vyčių žurnale skaitytą str. 
“Skautas vytis ir moteris”. Taip 
befilozofuojant atbildėjo trukinys. 
Susiradę tuščią vagoną (kad ga
lėtume dainuoti) pakilia nuotaika 
grįžome į Sydnėjų.

R. Stakauskas.

Pas stovyklaujančius . 
Brisbano Skautus

Kad ir neskaitlinga brisbanie- 
čių D.L.K. Kęstučio draugovė, bet 
tvirtu skautišku pasiryžimu, nu
galėję finansinius ir kitus sunku
mus, surengė beatostogaujančiam 
jaunimui dviejų savaičių stovyk
lą. Vieta stovyklavimui buvo pa
rinkta Ferny Grove apylinkės 
miškelyje, čia mūsų atžalynas, 
daugumoj 15-17-kamečiai, rado 
geros progos ir fiziniai ir lietuviš
kumo dvasioje sustiprėti. Pagal 
nusistatytą programą, be darbo, 
sporto ir žaidimų, buvo praveda
mos Lietuvos istorijos skaitymo 

bei gimtojo krašto pažinimo valan
dėlės. Stovyklos uždarymo dieną, 
be skautų tėvų ir artimųjų, sugu
žėjo beveik visa aktyvioji Bris
bano lietuviška kolonija. Po ke
lių kandidatų įžodžio, kiekvienas 
skautas gavo stovyklai prisimin
ti dovanėlę. Katučių audra pasi
pylė apdovanojant skautą Algį 
Mališauską, kuris tikru skautišku 
budrumu, eidamas prie palapinių 
nakties sargybinio pareigas, pas
tebėjęs į palapines besėlinančią 
gyvatę, stojo dvikovon ir ja nu
galabino. Prie laužo tarė žodį P. 
L. B. Brisbano Apylinkės pirmi
ninkas A.P. Dirkis, užgirdamas 
skautiškuosius nuopelnus grumty
nėse tremtyje dėl lietuviybės iš
laikymo, ragino tėvus leisti vai
kus į lietuvių skautų organizaci-

Vyčiai Maldanoj
ją. Su malonumu kartu ir džiau
gsmu , tolimesnėj programoj te
ko stebėti kada šie jaunuoliai su 
įsijautimu išgyveno Gedimino sap
ną vaidindami ar apie puikias Du
bysos pakrantes daineles trauk
dami. Laužo programai užsibai
gus ir akordeonui .prabilus, į šo
kio ratelius įsijungė ir “senimas”. 
Netikėtas lietus privertė linksmą
ją dalį baigti. Nuaidėjus "Oo ei
sim, eisim mes čia nebūsim, ia 
ne mūsų tėviškėlė” stovyklos var
tai užsidarė paskutinei nakčiai, o 
Ferny Grove paliekąs traukinys 
skubėjo Brisbano link, vis dar 
paskleisdamas tojon apylinkėn lie
tuvišką dainą. Stovyklai visą lai
ką vadovavo pasktn. J. Urbonas, 
paminėtos dienos programą sklan
džiai pravedė vyr. skltn. A. Al- 
čiauskas.

Mūsų spaudoj dažnai užsimena
ma mums visiems , o ypatingai 
tėvams, rūpimais klausimais — 
mūsų priaugančios kartos proble
momis. Klaumiama ir diskutuoja
ma: kokia priemonė būtų geriau
sia išlaikyti mūsų jaunimą Tėvy
nę mylinčiais ir josios vargais be
sisielojančiais sūnumis. Kaikada, 
gal ir perdėtai šūkaujame kur jis, 
jaunimas, eina? Aš galvoju, mū
sų jaunimas dar niekur neeina, 
turiu galvoj jauniausiuosius, jis 
dar stovi ir laukia mūsų vyres
niųjų kur mes juos vesime. Tad 
ir veskime mes juos į panašias 
stovyklas bei kitokias lietuviškas 
sueigas ar mokyklas.

K.S.

KREPŠINIS

Vytis — Norwood 37:31 (17:10)

Vasaros turnyro pradžioje Vy
ties krepšininkai buvo parirodę 
silpnokai, bet pastarąsias rungty
nes prie Norwood gana pajėgų 
vienetą, nesunkiai laimėjo. Taš
kai: Urnevičiua 18, Kitas, Visoc
kas, Jasiunskas po 6, Gurskis 1, 
Karia 0.

Tauras — Nth. Adelaide

28:52 )10:23)

Tauras nepajėgė laimėti prieš 
r stipriausią australų komandą.
Australai pasižymėjo sparta ir
staigiais prasiveržimais. Taškai: 
Merūnas 2, Alkevičius 8, Giruc- 
kas 5, Karsteds 4.

Vytis — South'Adelaide
65:44 (25:16)

Vasario II d. Vytis laimėjusi 
rungtynes prieš South Australia 
užsitikrino pakliuvimą į baigmi
nes varžybas. Taškai: Urnevičius 
su Gurskiu po 23, Karia su Ja- 
ciunskiu po 6, Pyragius) 3 ir Kar
ia 2.

FUTBOLAS

Vytis — Juventus 1:6

Pereitų metų Pietų Australijos 
meisteris Juventus lengvai susido
rojo su į pirmą vietą šiemet iš
kopusia Vytimi, šitas pralaimėji
mas Vytį “nukėlė” laiptu žemyn, 
nes taškų persvarą turinti Polo
nia dabar pirmauja. Tikėtina, kad 
po kitų rungtynių Vytis vėl atsi
durs I vietoj.

šiose rungtynėse Vytis nebuvo 
geriausios sudėties, be to, kelios 
nesėkmės — šaudymai pro šalį 
— jau pradžioj pakirto pasitikė
jimą ir buvo pradėtas "solinis” 
žaidimas, kuris, reikia laikyti, 
svarbiausia pralaimėjimo priežas
timi. Kitas, nors ir labai saugo
mas ir keletą kartų lengvai su
žeistas, pajėgė įmušti garbės įvar
ti-

Šios rungtynės mūsų komandai 
dar kartą vaizdžiai parodė kaip 
nereikia žaisti: aikštėje besibar
dami ir vieni kitus kaltindami 
rungtynių nelaimėsime.

Edas.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
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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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