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Praplauktos jūros pakeitė dan
gų virš mūsų galvų ir žemę po 
kojomis, bet nepaikeitė mūsų dva
sios. Taip, tai mūsų, kurie turim 
gimtosios trobos prisiminimus, ku
rie esam gimę, užaugę ir subrendę 
Lietuvoje. Bet jaunimo dvasią, ku
ris teturi blankius ar visai neturi 
tėviškės prisiminimų, formavo sve
tima aplinka. Ne kartą mes patys 
ne tik nesistengėm atsverti sve
timos aplinkos įtakos, bet ją stip- 
rinom didžiuodamiesi, kad mūsų 
sūnps ar duktė tobulai pasisavino 
svetimos kalbos tarseną, gerai mo
kosi svetimos tautos istorijos, li
teratūros ir geografijos. Visa tai 
gerai ir gražu. Bet mūsų jauni
mas yra lietuvių tautos jaunimas. 
Vien tik lietuviško gimimo ir lie
tuviškos šnektos gal ir ištektų 
mums išlikti lietuviais, gyvenant 
būryje po Lietuvos dangum. Bet 
ir ten lietuvišką dvasią ugdė mo
čia lietuviška lopšine mus liūliuo
dama, lietuviškomis pasakomis ir 
legendomis mito mūsų vaizduotė, 
lietuviškais priežodžiais ir patar
lėmis aštrinosi mūsų protas. Var
gingi beturčiai mes būtumėm be 
lietuviškosios kultūros, be lietu
viškosios praeities.

Kartą kiniečių mandarinas, su
sipažindamas su europiečiu svečiu, 
paklausė jo amžiaus, šis jau bu
vo besakąs savo n\etrikinį metų 
skaičių, tik vertėjas'jį sulaikė. — 
Nedarykite tos klaidos! Mandari
no akyse jūs pasirodysite kūdi
kis, nes jo amžius 2000 metų.

Mandarinas teisus^ Kas savo bu
vimo tėra sąmoningas keliolikos 
ar kelių dešimčių metų, tas yra 
kūdikis. Mes esam ne vien tik kū
nas, bet ir dvasia; gi ši yra for
muota iš amžių glūdumos kylan
čių dainų, tūkstantmetės istorijos 
ir patyrimo. Jei fmjes nepažįstam 
savo tautos istorijos, savosios li
teratūros, savo dainų, mes esam 
dvasiškai kurti ir akli, taigi nesu
voktam ir savo dvasinio amžiaus. 
Mes esam podraug individualybė 
ir tautinės visumos apraiška. Tau
tos amžius yra kartu ir mūsų am
žius. Žydai išliko per tūkstančius 
metų, kad ir tarp svetimųjų gy
vendami, tik dėl to, kad išsinešė 
savąją literatūrą, savo istoriją, 
tautinį tikėjimą — visa tai su
kaupta buvo taip mūsų vadina
majam Senajam Testamente. An
glai gi vėl sukūrė anglišką Šiau
rės Ameriką tik dėl to, ■ kad per 
anglišką mokyklą (suprask aplin
ką) gimė jiems įvairiausių tau
tybių emigrantų tėvų vaikai.

Ir mes, jei norim, o privalom 
norėti, išlikti svetimoje aplinko
je lietuviai ir ateities kartose, tu
rim jausti lietuvišką dvasią tėvų 
namuose, turim laikytis savų tra
dicijų, turim turėti savas mokyk
las, idant nepasijaustumėm kūdi
kiais svetimoje aplinkoje. Lietu
viškai aplinkai sudaryti - ir išlai
kyti labai svarbu darnus bendruo 
meninis sugyvenitnps, lietuviškos 
parapijos, organizacijos, o ypatin
gai jaunimo, jei akis kreipiame 
j ateitį.

Savaitgalio mokyklos talkinin
kauja tėvams vaikų lietuviškajam 
sąmoningumui. Jaunimui steigtini, 
kur jų dar nėra, lituanistiniai kur
sai, kur būtų siekiama gilesnio 
lietuviškosios būsenos pažinimo, 
gilesnio sąmonėjimo. Lietuviškoji 
mokykla nėra pareigos reikalas, 
pareiga dažnai nemaloni; lietuviš
koji mokykla ęrra mūsų tremtinio 
dalyje jaukus ir brangus, lietuviš
ka liepsna degantis laužas. Tai 
jaunimui. Pareigų gi esama vy- 

resniesien^B: tąjį lietuviškosios šili
mos laužą, tąjį lietuviškos dva-

Prie Sueso Kanalo Vasario 16 Gimnazijoje
Gen Neguib pašalinimas, o po 

masinių demonstracijų Caire ir 
kituose miestuose, plius didelės 
karininkų grupės intervencijos, 
vėl grąžinimas prezidento parei
goms, Egipte sukūrė įtemptą pa
dėtį. {vairios grupės išvystė ak
ciją ir prasidėjo vieša agitacija 
prieš režimą visame krašte. Ry
šium su tuo naujasis ministteris 
pirmininkas pik. Įeit. Nasser da
vė parėdymą areštuoti priešiškai 
nusiteikusį elementą. Masiniai 
areštai palietė daugiausiai teroris
tinę Moslem Brotherhood ir ko
munistų organizacijas.

Areštuota keliolika karininkų, 
kurie esą norėję nuversti valdžią.

Sudane prezidento gen. Neguib 
vizito metu įvyko prieš Egiptą 
nukreiptos demonstracijos. Per 
susišaudymą žuvo 34 žmones. 
Riaušių metu primityvūs sudanie- 
čiai šaudė iš lankų, bet ir strėlės 
plieniniais smaigaliais mirtinai su
žeidė apie 10 policininkų.

Grįžęs iš Sudano gen. Neguib 
turėjo pasitarimus su ministeriu 
pirm. Nasser ir Revoliucinės Ta
rybos nariais.

Gen. Negiub kalbėdamas per 
radijo dėl riaušių Sudane apkal
tino anglus.

Kovo 7 d. Egipto mjnisteris pir
mininkas pranešė, kad laisvi rin
kimai į Egipto parlamentą įvyks 
birželio ar liepos mėn. Egipto par
lamentas buvo paleistas 1952 m.

Gen. Neguib jau nebeturi dides
nės įtakos valdyme ir yra tik val
stybės reprezentantas.

Jis pašalintas ir iš Revoliucinės 
Tarybos.

Toliau min. pirm. pik. Nasser 
pareiškė, kad Egiptas yra pasiry
žęs atnaujinti pasitarimus su An
glija dėl Sueso kanalo. Kaip žino
me, Egiptas reikalauja, kad anglai 
atitrauktų iš kanalo zonos, kur 
šiuo metu jie laiko nemažas įgu
las. Derybos prieš kurį laiką bu
vo nutrūkusios.

SENATORIUS McCARTHY 
SURANDA KOMUNISTŲ IR 
ARMIJOJE

Aršiausias komunistų priešas 
Amerikoje, senptorius McCarthy 
pradėjo apklausinėjimus ir augš- 
tųjų JAV karininkų. Jo vadovau
jama senato komisija pakvietė 
vieną generolą ir keletą kitų ka
rininkų apklausinėjimui, ryšium 
su tuo, kad tamtikrose atsakin
gose vietose dirbę aiškiai nustaty
ti komunistai, apie kuriuos, anie 
karininkai buvę jau senai įspėti. 
Čia įsikišo karo ministeris ir kilo 
klausimas, ar McCarthy turi tei
sę kištis į armijos vidaus reika
lus. Senatorius McCarthy mano, 
kad jis turi netik teisę, bet tai 
esanti jo pareiga apvaldyti ir JAV 
armiją nuo komunistų.

POPIEŽIAUS SVEIKATA 
GERĖJA

Iš Vatikano pranešama, kad 
švento Tėvo sveikata gerėjanti. 
Savo 78 įmetu amžiaus sukaktį 
atšventęs geroj nuotaikoj. Gydy
tojai betgi jam pataria visišką 
poilsį.

sios ugniavietę kurstyti talkinin
kauja visi. Tai pareiga niekina
mai tautai, pareiga atgimsiančiai 
valstybei!

Lietuvių tauta yra visuotinos 
mobilizacijos padėtyje ir tai tokio
je, kokios dar nėra buvę mūsų tau
tos istorijoje, šiuo metu nebevei
kia nė viena senųjų konstitucijų, 
o yra nauja, kurioje įrašytas vie
nas vienintelis paragrafas — iš
likti tautai gyvai.

Z U B R A S

ANGLIJA STIPRINA 
.KARINES PAJĖGAS

Ministeris pirmininkas Sir Win
ston Churchill, kalbėdamas parla
mente kvietė parlamento narius 
būti vieningais dėl naujo gynybos 
plano. Jis pabrėžė, kad turi būti 
sustiprinta krašto apsauga ir im
tasi visų atsargumo priemonių 
prieš galimą atominių bombų ata
ką. Išvengti baisios katastrofos, 
jis mano, gal būtų galima tik ati
dengus sąjungininkų atominių 
ginklų pilną pajėgumu. Churchil- 
lio nuomone karinis budrumas ga
li ne tik sumažinti užpuolimo 
nuostolius, bet ir pačio užpuoli
mo galį būti išvengta. Jis mano, 
kad sąjungininkai niekados nesu
kurs savo karinių pajėgų tokio 
stiprumo, kad galėtų vykdyti in
vaziją į Sovietų Sąjungą. Dėl to, 
Sovietai galį nebūkštauti.

Toliau ministeris pirmininkas 
pažymėjo, kad Anglija dabar gin
klavimuisi išleidžianti dvigubai 
daugiau, negu 1951-52 metais. 
Parlamentas patvirtino vyriausy
bės biudžetą, kuriame karmiamp 
reikalams skirta 1.600 milijonų 
svarų sterlingų.

Karo ministerija praneša, kad 
Anglija karinėje tarnyboje šiuo 
metu turi apie 850 tūkstančių vy
rų. Pirmajame rezerve yra apie 
pusė milijono vyrų.

Šūviai JAV Kongrese.
Kovo 2 d., JAV kongreso ri

muose grupė Puerto—Riko nacio
nalistų, vadovaujami 34 matų Lo
litos Lebron, iš galerijos apšau
dė posėdžiaujančius kongreso na
rius. Sužeisti 5 kongresmenai, iš 
kurių du gana sunkiai. Pradėję 
šaudymą puertorikiečiai šaukė 
“Laisvė Puerto Rikui” ir sviedė į 
kongreso salę savo tautinę vėlia
vą.

Lolita Lebron, Rafael Maranda, 
Andres Cordero buvo areštuoti 
kongreso rūmuose, o Irving Flo
res kiek vėliau mieste. Visi iš New 
Yorko.

Ryšium su šiuo įvykiu padary
ta kratų puertorikiečių butuose. 
Yra areštuotų. Prezidentūros sar
gyba padvigubinta. Imtasi atsar
gos priemonių ir kongreso rūmuo
se. { kitos dienos kongreso posėd
žių salę teįleista tik labai nedi
delis skaičius žmonių. Ypatingų 
saugumo priemonių imtasi apsau
goti nuo galimo pasikėsinimo už
sienių reikalų ministerj Dulles, 
kuris šiuo metu yra Venecueloje, 
kur dalyvauja Pan Amerikos kon
ferencijoje.

1950 m. du Puerto — Riko na
cionalistai mėgino nužudyti tome- 
tinį Amerikos prezidentą Trumą- 
ną. Per susišaudymą tada žuvo 
vienas užpuolikas ir vienas sargy
binis. Kitas užpuolikas ir du sar
gybiniai buvo sužeisti.

JAV saugamas turi žinių, kad 
Puerto — Riko revoliucinis są
jūdis savo plane yra numatęs nu
žudyti prezidentą Eisenhowerj. 
Dulles ir saugumo viršininką Ho
over;.

Puerto — Riko yra JAV pro
tektorate. Visi puertorikiečiai tu
ri JAV pilietybę ir nevaržomi ga
li imigruoti į Ameriką. Jie, dėl 
sunkių gyvenimo sąlygų savame 
krašte, kasmet tūkstančiais plūs
ta į Ameriką. Spėjama, kad apie 
milijonas jų gyvena vien New 
Yorke. Puertorikiečiai yra negrų 
ir ispanų mišinys.

Prieš keletą metų JAV Puerto 
— Rikui pasiūlė visišką nepri
klausomybę, bet Puerto — Riko 
parlamentas (didele balsų dau
guma) siūlytas 'nepriklausomy-

VLIKo Vykdomoji Taryba, PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba ir Vasario 16—tos Gimnazija drau
ge atšventė Vasario 16—tos dienos švente.

Vasario 16-ta šiais metais Vo
kietijoje atšvęsta labai iškilmin
gai. Augščiausią iškilmių tašką 
sudarė nuosavų lietuvių Vasario 
16-tos gimnazijos rūmų atidary
mas Hūttenfelde. Į gimnaziją sa
vo svečius pakvietė ir VLIKo Vy
kdomieji Taryba.

Vasario 16-tos minėjimas buvo 
pradėtas Pfullingene 8 vai. prel. 
M. Krupavičiaus pamaldomis, ku
riose dalyvavo vietoje ir apylinkė
je gyveną VLIKo nariai, Vykdo
mosios Tarybos pirmininkas, visi 
valdytojai ir bendradarbiai. Pa
maldos baigtos šventei pritaikin
ta malda in Lietuvos hfmnu.

Vasario 16 gimnazijoje iškil
mės pradėtos 10 vai. vyskupo V. 
Padolskio pontifikalinėmis mlšio- 
|mjs vietinėje katalikų bažnytėlė
je. 16.30 vai. įvyko iškilmingas 
vėliavos nuleidimas gimnazijos 
kieme. Lietuvių ir vokiečių vėlia
voms iš lėto slenkant stiebais že
myn, skautai jas gerbė skautiš
ku saliutu, mokiniai, mokytojai ir 
svečiai giedojo Marija, Marija, 
Lietuvos ir vokiečių himnus. 17. 
45 vai. gimnazijos rūmus pašventi
no vysk. Padolskis, asistuojant 
visam būriui lietuvių kunigų. 
Šventinimo mjetu gimnazijos cho
ras giedojo Marija, Marija.

“Mūsų lietuviškoji gimnazija 
Vokietijoje, tai įsikūnijimas tikė
jimo į šviesią mūsų tautos atei
tį”, atidarydamas Vasario 16-tos 
iškilmes naujuose gimnazijos rū
muose , lietuviškai ir vokiškai 
kalbėjo PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos pirmininkas Pr. Zundė. 
Toliau savo kalboje jis pabrėžė 
tvirtą Vokietijos lietuvių bendruo
menės nusistatymą su viso pasau
lio lietuvių pagalba išlaikyti Va
sario 16-tos gimnaziją.

VLIKo Vykd. Tarybos pirmi
ninkas K. Žalkauskas savo lietu
viškai ir vokiškai pasakytose kal
bose nurodė į lietuvių tautos pas
tangas amžių bėgyje išlikti nepri
klausomais. Vakarų Vokietijos 
tremtinių ministerijos (Bundes- 
vertriebeneministerium) vardu 
sveikinęs vyr. patarėjas ( Ober- 
regierungsrat) Greabel pasdžiau- 
gė lietuvių dirbamu jaunimo auk
lėjimo darbu ir pažadėjo savo vy
riausybės paramą. Latvijos, Lat
vių Išlaisvinimo Komiteto, Vo
kietijos Latvių Centrinio Komi
teto ir Latvijos komjpatriotų lais
vajame pasaulyje vardu sveikino 
ministeris Liepinė.

Vyskupas V. Padolskis, pasvei
kinęs Metropolito Arkivyskupo J. 
Skvirecko, Italijos Lietuvių Ben
druomenės ir savo vardu linkėjo 
gimnazijai geros sėkmės ir gau
sios Dievo palaimos. Liuteronų 
Pasaulinės Sąjungos (Lutherisher 
Weltbund) vardo sveikino pasto
rius Reuter iš Stuttgarto ir įtei
kė Sąjungos auką DM 1000. Vie
tinės vokiečių bendruomenės at
stovas pasidžiaugė gavęs lietuvius 
kaimynais ir palinkėjo čia gerai 
jaustis iki sugrįžimo tėvynėn.

Estų Laisvės Kovotojų Sąjun
gos atstovas ir laikraščio “Voit- 
leja” redaktorius A.H. Joonson 
iškėlė garbingą Lietuvos praeitį 
ir pareiškė norą grįžti į laisvą 

bės atsisakė. Tai padaryta todėl, 
kadPuerto — Riko JAV protek
torate naudojasi visokiariopa 
Amerikos parama.

Nepriklausomybės reikalauja 
tik nežymus skaičius kraštuti
nių nacionalistų.

Estiją per nepriklausomą Lietu
vą. Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininkas E. Simonaitis apgai
lestavo, kad neturtingi mažlietu- 
viai negali materialiai paremti 
gimnazijos, tačiau jie noriai leid
žia j ją savo vaikus. Jis džiaug
tųsi, kad atgavus laisvę, Vasario 
16-tos gimnazija persikeltų į Ma
žąją Lietuvą. Kalbas ir sveikini 
mus žodžiu baigė gimnazijos di
rektorius A. Giedraitis. Jis nupa
sakojo gimnazijos nueitą vargo 
kelią ir auklėtojų pastangas pa
ruošti jiems patikėtą jaunimą 
studijoms augštosiose vokiečių 
mokyklose, o taip pat išugdyti 
gerus lietuvius ir tvirto charak
terio žmones.

Gimnazijos įsikūrimą nuosavuo- 
se rūmuose raštu ir telegramomis 
pasveikino Lietuvos diplomatai ir 
konsulai p.p. Lozoraitis, Girdvai
nis, Budrys, Daudžvardis, Liet. 
Laisvės Komiteto pirmininkas V. 
Sidzikauskas ir daug kitų lietu
vių, organizacijų ir asmenų iš 
įvairių pasaulio kraštų. Iškilmės 
paįvairintos gražiomis mokinių 
deklamacijomis, šokiais ir daino
mis. Daugelis avetimtauiių, kurie 
pirmą kartą mptė lietuviškus liau
dies šokius, išpildomus gerai pa
ruoštų šokėjų, buvo nustebinti jų 
grakštumu ir originalumu. Ryto
jaus dieną vokiečių telegramų

‘ VALYMAI” SOV. SĄJUNGOJ 
TEBEVYKSTA

Pastarosiomis dienomis Gruzi
jos (sušaudyto pereitais metais 
Berijos gimtinė) komunistų parti
ja per atliktus "valynyus” išmetė 
iš partijos per 3000 narių. Tifli- 
so radijas praneša, kad pašali
namai iš partijos rodą, jog ideo
loginis auklėjimas buvęs labai 
žemo lygio. Odesos radijo prane
šimu, Ukrainos min. pirm, pava
duotojas Eemen Stefanik, yra at
leistas.

EGZOTIŠKA MENO PARODA
Sydnėjuje, Anthony Horderns 

Meno galerijoje atidaryta 9 abo- 
ridžinų dail. meno paroda. Išsta
tyta 68 dėmesį patraukiančios ak- 
varėlės. Pagarsėjęs ir už Austra
lijos sienų Albert Namatjira yra 
išstatęs 12 darbų.

Parlamento rinkimai gegužės 29 d.
Ministeris pirmininkas Mr. Men

zies pranešė, kad rinkimai į fede- 
ralinį Australijos parlamentą 
įvyks š. m. gegužės 29 d.

Ginčai dėl alaus.
Grįžęs iš kelionės po Europą 

(Siuntė N.S.W. valstijos vyriau
sybė) teisėjas Maxwell parašė di
džiulį raportą, kuriame siūlo vi
są eilę priemonių, kaip pakelti 
restoranų, barų ir viešbučių lygį. 
Jis rekomenduoja N.S.W. valsti
joje prailginti šių įstaigų pre
kiavimo laiką, pratęsiant ligi 10 
vai. (dabar ligi 6 vai.) Ryšium 
su tuo spaudoje, baruose ir na
muose prasidėjo diskusijos. Atro
do, kad liaudis čia tars savo žo
dį — bus pravestas referandu- 
mas. Prieš keletą metų balsavimo 
keliu gyventojai pasisakė už pre
kiavimą svaigalais ligi 6 vai.

Rekordinis Anglijos biudžetas
Šių metų Anglijos biudžetas pa

siekė £ 4569 milijonų sumą. Tai 
yra £ 310 milijonų daagiau negu 
1953 m. 

agentūra DPA perdavė vokiečių ir 
užsienio laikraščiams šokėjų nuo
traukas su plačiu aprašymu.

Svarbesnes ir įdomesnes iškil
mių vietas “Amerikos Balsas" 
perdavė į pavergtą kraštą. Savo 
pranešėjus ir korespondentus į 
iškilmes buvo atsiuntę artimiau
si vokiečių radiofonai — Stuttgar
to ir Frankfurto, ir laikraščiai.

Vasario 16-tą dieną lietuviško 
švietimo ir auklėjimp židinio nuo
savų rūmų bokšte plelvėsavo lie
tuviškoji trispalvė.

Laisvosios Europos Radio Eu
ropoje lenkų skyrius Lietuvos Ne
priklausomybės 36 m. sukaktį 
šiais metais paminėjo plačiau kaip 
kitatis metais. Vasario 16 d. pa
minėti tą dieną buvo paskirta 
speciali valandėlė. Perduotas Free 
Europe lenkų sk. vedėjo J. No
wak įžangos žodis su linkėjimais 
Lietuvai atgauti laisvę, ilgesnis 
pranešimas šventės proga ir su
grotas Lietuvos himnas. Toji va
landėlė per radiją buvo pakartota 
dar du kartus tą pačią dieną ir 
vieną kartą vasario 17 d.

Pažymėtina, kad šiais metais, 
kaip retai kada, Lietuvos vardas 
plačiai nuskambėjo viso laisvojo 
pasaulio spaudoje. Tai didele da
limi yra rezultatas santykių, už
megztų su svetimų . tautų spauda. 
VisurdM&fe tik Ma- 
tuvlų kolonos, tHKmlo šešiolik
toji buvo atšvęsta rimtu pasiry
žimu išlaikyti lietuvybę'Ir daryti 
visa, kad mūsų tėvynė vėl išvys
tų laisvę.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

..Pietų Australiją ir jos sostinę 
Adelaidę palietė stiprus žemės dre
bėjimas. Kovo 1 d. 3.40 vai., pa
sigirdo garsai, panašūs j artileri
jos šaudymą, ir po to pradėjo dre
bėti žemė. Pradžioje drebėjimas 
buvo silpnas, bet palaipsniui stip
rėjo ir nemalonus dundesys virpi
no .orą. Tai tęsėsi apie 30 sekun
džių. Paskui žemės drebėjimas pa
lengva silpnėjo, tolo ir pranyko 
drauge su dundesiu.......................
.. Miegoję žmonės ne iškart su
vokė kas atsitiko ir tik pradėjus 
braškėti namų sienoms, panikos 
apimti bėgo j gatves ir slėpėsi 
saugesnėse vietose..........................
..Didesniems pastatams .padary
ta žymių .nuostolių. .Nukentėjo 
daug ir gyvenamų namų. Užre
gistruota keletas sužeistų............
. .Tai stipriausias žemės drebėji
mas per 50 pastarųjų metų.........

Edas

KRIZĖS REIŠKINIAI 
KINIJOJE

Londono kiniečių gerai infor
muotuose sluogsniuose kursuoja 
gandai, kad raudonosios Kinijos 

vadas Mao-Tse-tung yra miręs. Bet 
Anglijos užsienių reikalų ministe
rija šito nepatvirtina. Londono 
spaudos agentūros skelbia, kad pa
tikimi šaltiniai patvirtiną faktą, 
jog Mao-Tse-tung sunkiai serga. 
Vienas pranešimas iš Kongkongo 
kalba apie numatomą ir visai ga
lūnę artimoje ateityje svarbų 

persigrupavimą Kinijos komunistų 
partijos centre. Dėl pirmavimo 
piktai kovoja tarp savęs vadovau
ją partijos ir valdžios vyrai.

Uždaro konsulatus
JAVf vyriausybė paprašė Lenki

ją uždaryti savo konsulatus New 
Yorke, Chicagoje ir Detroite, ka
dangi šitie konsulatai skleidžia 
komunistinę propagandą Ameri
koje.

1



MŪSŲ PASTOGĖ
J*S* 'JĮįĮįT

1954 m. kovo 10 d.

Laikraščio reikalu POLITINIAI ŽAIDIMAI
Tėvynėje turėjome daug laik

raščių, kuriuos leido organizaci
jos, politinės partijos, ūkinės ben
drovės Ir pavieniai asmenys. Ten 
tuos laikraščius rėmė, juos prenu
meravo ir juose bendradarbiavo, 
daugiau ar mažiau, jiems ideolo
giškai, politiškai ar organizaciš
kai artimi žmonės.

Tremtyje yra kitaip. Ypač Aus
tralijoje, kur mūsų tik saujelė ir 
dar pasklidus dideliame plote. To
dėl čia laikraštis tegali remtis 
tik lietuviu skaitytoju, tačiau ne
pataikaudamas nei kuriai politi
nei srovei, nei kuriai pasaulėžiū
rai, nei kieno nors asmeninius 
interesus ar ambicijas tenkinda
mas. Lietuviško laikraščio trem
tyje, ypėč bendruomenės laikraš
čio, svarbiausias uždavinys yra 
ir turi būti: apjungimas visų jė
gų kovai dėl tėvynės laisvės ir 
lietuvybės išlaikymas čia, tremty
je.

Kad mūsų laikraštis galėtų sėk
mingai šiuo kėliu eiti, kad jis bū
tų pajėgūs ūkiškai ir svarus tu
riniu, kad jame atsispindėtų tau
tinis, kultūrinis mūsų gyvenimas 
— privalome visi ir prideramai 
rūpintis.

Daug sielotasi, dėta pastangų 
laikrašti padaryti stipriu, nebe
reikalingu atskiros paramos, bet 
patenkinamų rezultatų nepasiek
ta. X)ėl kurių gi priežasčių?

Viena pagrindinių priežasčių, 
atrodo, bus nesupratimas laikraš
čio reikšmės tautinei bendruome
nei aplamai, nes laikraštis vis dar 
nesusilaukia plačiosios visuome
nės laukiamos paramos. Dalis tau
tiečių nuo laikraščio nusigręžia 
vien dėlto, kad jis netarnauja jų 
interesams pasaulėžiūrine, politi
ne prasme; kiti apskritai nesidomi 
sava spauda; kiti dar dėl neprie- 
rangumo ar pinigo gailėdamiesi 
neįsijungia į savo laikraščio skai
tytojų šeimų. Bet šitie žmonės pa- 
mlršta, kad laikraščio leidėjas 
(A.L.B. Krašto Valdyba) yra ben- 
druom'ėhės rinktas organas ir re
daktorius tegali rūpintis bendruo- 
mėitėa ir tikta i > viaos bendruome- 
OėS touttofefc , kultiniais ir ki
tols' bendraisiais reikalais.

JėigU kas 'nuo laikraščio nusi- 
gręžia, tai dar nereiškia, kad mes 
n'ėtoikaliiigi laikraščio. Atvirkš
čiai visi — kam rūpi tautinės ben
druomenės reikalai — ateikime 
savo laikraščiui j talkų. Kas plun- 
ksMa, kas atliekamu Šilingu pa
remkime jį. Bet svarbiausia — 

prenumeruokime savo laikrašti, pa
rginkime kitus ji skaityti ir pre- 
riumerūotis ir prenumeratos pini
gus laiku sumokėkime.

’GIOVANNI GUARESCfll

Išpažintis
Giovanni Guareschi yra vienas 
populiariausių šių dienų rašy
tojų Italijoje. Jo veikalai iš
versti arba verčiami į visas 
pasaulio kalbas, jo knyga, 
“Don Camillo mažasis pasau
lis”, leidžiama Lietuvių Knygos 
Klubo Amerikoje. Vertė kun. 
Ant. Sabaliauskas. Spausdina
ma saleziečių spaustuvėje Ve
nesueloje. "Išpažintis *’ yra 
vienas iš skyrelių “Don Camil
lo mažasis pasaulis”.

. Rašytojas šios knygos įvade 
tako:
“Dar vienas paskutinis paaiš
kinimus prieš pradedant istori
jų. Jeigu atsirastų koks ku
nigas, kuris jaustųsi įsižeidęs 
Don CUmillo Vaizdavimo būdu, 
tai aš leidžiu jam sutrupinti 
didžiausių, kokių jis begautų 
Žvakę arit mano galvos. Ir jeigu 
atsirastų koks komunistas, ku- 
ris jaustųsi Pepponės įžeistas, 
aš jam leidžiu sulaužyti kūjį 
'ir ‘pjautūvų atit mano sprando. 

/Bet jei atsirastų kas nors, ku
ris pasijaustų Įsižeidęs Kris
taus pasikalbėjimais — aš nie
ko negaliu padaryti, nes šiame 
apsakyme kalbus yra ne Kris
tus, bet manasis Kristus, tai 
yra, ntttno sųžiriės balsas”.

*
'Don 'Camillo iš prigimties buvo 

linkęs daiktus vadinti tikraisiais 
jįij vardais. Vienu atvėju, kai pa
gyvenę ūkininkai ir jaunos mergi
nos sukėlė kalbų jo parapijoje,

Nemaža yra tautiečių, kurie 
tikrai sugebėtų savo rašiniais lai
krašti praturtinti ir savo iškelto
mis mintimis prie bendruomenės 
reikalų sprendimo prisidėtų. Bet 
šitie, atrodo, tik ir jieško laikraš
tyje silpnų vietų, ir garsiai pas
kui šneka priekaištaudami, kad 
tas ar kitas klausimas taip, o ne 
šitaip turėjo būti gvildenamas, 
kad anuo klausimu, girdi, visiškai 
nieko neparašyta. Bet šitie “šne- 
koriai” ir toliau stovi nuošaly, 
tarsi bijodami savo bendradarbia
vimu laikraštyje stropiai saugo- 
gomę orumų prarasti, šitokie po- 
reiškiai yra dabar gana madoj, bet 
jie labai ryškiai iš šalies pastebi
mi ir "pilkęjj žmogų” gerokai 
erzina.

Kalbant apie medžiaginę para
mų, tektų kviesti talkon organi
zacijas, spaudos platintojus ir 
Apylinkių valdybas bei seniūnus, 
prašant parinkti prenumeratos, 
paraginant; svarbiausia tuos, kurie 
vis neprisirengia arba yra ati
trūkę nuo bendruomeninio gyve
nimo. Pagalvoję surastume ir dau
giau būdų savo laikraščiui susti
printi.

J. RIMAS (Melbournas)

sutvirtino. Gi Raudonosios armi
jos vaidmens sustiprėjimas So
vietų Sųjungos politiniame gyve
nime prie to sprendimo palaiky
mo smarkiai prisideda. Sovietų 
Sųjungos apsisprendimas tęsti 
Vokietijos okupacijų, o ne jų su
vienyti, buvo gana aiškiai parei
kštas didžiojoje Malenkovo rug
pjūčio mėnesio kalboje. Todėl, Vo
kietijos okupacijų tęsti apsispren
dęs, Molotovas Berlyno konferen
cijoj buvo panašus į žaidėjų, nu
tarusį kurį laikų nežaisti rankoje 
turimu “triupų” tūzu. Tuo tūzu 
mes, aišku, suprantame Sovietų 
Sųjungos okupuotų Rytų Vokieti
jų ir jos užimtų teritorijų už Ode
rio — Neisse linijos.

Be Vokietijos sunaikinimu grų- 
sinančio karo, vienintelis kitas 
kelias, kuriuo Vokietija gali bū
ti sujungta ir kuriuo ji gali lai- 
m,ėti jai priimtinus rytų rubežius, 
yra susitarimas su Rusija. Vaka
rų valstybės ir Dr. Adenaueris ga
li siūlyti Vokietijų suvienyti, ta

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Atsiminimai. Dan. Kuraitis. 
“Naujienų leidnys, 1953 m., Chi
cago, Ill. įžanga — Augusto. 
Viršelį piešė Mikas Šileika. Kny
ga gausiai iliustruota kelionių 
nuotraukomis. 208 psl.

Dan. Kuraitis, Amerikos lietu
vių tarpe žinomas kaip gabus pre
kybininkas: Buick automobilių 
pardavinėjimo agentūros vedėjas 
ir didelio “Mildos” garažo savi
ninkas. Prekybos reikalais praei
tais metais lankėsi Australijoje. 
J Amerikų atvyko prieš I Pasau
linį karų. Yra 2 kartus lankęsis 

Nepriklausomoje Lietuvoje. Apke- 
ilavęs daug kraštų. Atsiminimuo
se vaizdžiai aprašo savo ir kitų 
ano meto lietuvių kūrimusi Ame
rikoje ir kelionių įspūdžius.

★
“Santarvė”. Nr. 6 (II) lapkri

čio — gruodžio mėn. Rezistenci
nis visuomeninių ir kultūrinių rei
kalų žurnalas. Redaktorius — F. 
Neveravičius. Redakcinį sambūrį 
sudaro Dr. A.J. Greimas, K. Dran
ga, B. Raila, H. žemelis, S. Žy
mantas. Viršelis — dail. V.K. Jo
nyno. Leidžia Lietuvių Rezisten
cinės Santarvės Informacijos Biu
ras. Atskiro Nr. kaina Australi
joje — 2/6. Adm. adresas: San
tarvė c/o D. Daunys, 18 Melnott 
Street, Rochdale, Gr. Britain.

jis, liesdamas savo pamoksle tų 
istorijų bendrais posakiais, stai
ga pastebėjo, kad vienas iš di
džiausių kaltininkų sėdėjo pirmo
se bažnyčios eilėse. Užmiršęs bet 
kokį susivaldymų, greitai užden
gęs Nukryžiuotojo galvų skara, 
kad Jojo klausa nebūtų įžeista, 
ir, tvirtai įsirėmęs į sakyklų, tę
sė pamokslų. Iš to didelio vyro 
lūpų pradėjo aidėti tokie griaus
mingi garsai ir tokie stiprūs žo
džiai, jog atrodė, kad net ir ba
žnyčios stogas lingavo.

Don Camillo, artėjant rinki
mams, žinoma, negailėjo aiškių 
aliūzijų kairiesiems. Ir taip atsi
tiko, kad vienų gražų vakarų jam 
grįžtant dviračiu namo, kaž koks, 
į apsiaustų įsisiautęs individas 
iššoko iš už gyvatvorės ir, nau
dodamasis tuo, kad Don Camillo 
buvo trukdomas dviračio, ant ku
rio rankenų dar turėjo didelį ry
šulį su septyniasdešimt kiaušinių, 
smarkiai apkūlė jį didele lazda 
ir dingo staiga, tartum žemės 
prarytas.

Don Camillo susimųstė. Atvy
kęs į klebonijų, sutvarkė parvež
tus kiaušinius ir nuėjo į bažny
čių pasitarti su Viešpačiu, kų jis 
visados darydavo, ypač kokiems 
nemalonumams ištikus.

“Kų aš turėčiau daryti? pa
klausė Don Camillo.

"Ištepk savo nugarų aliejumi 
suplaktu su vandeniu ir laikyk sa
vo liežuvį”, atsakė Viešpats nuo 
altoriaus aūgštybių. "Mes turime 
atleisti tiems, kurie mus įžeidžia 
Tai yra taisyklė.”

“Labai teisinga, Viešpatie”, su
tiko Don Camillo. “Betgi mes kal
bame apie smūgius, bet ne apie 
įžeidimus”. J

Amerikietis W. Lippmann’as, 
pasižymėjęs savo sugebėjimu blai
viai vertinti pasaulio politikos 
įvykius ir dažnai patiekięs įdo
mių ir realių su tais įvykiais su
sijusių samprotavimų, rašydamas 
apie Berlyne įvykusių keturių už
sienio reikalų ministerių konfe
rencijų, sako, kad mėginimai tos 
konferencijos išdavas vertinti tū
li neišvengiamai remtis spėlioji
mais todėl, kad Berlyne ne tik kad 
nebuvo susitarta bet kuriuo es
miniu klausimu, bet tenai išviso 
esminiais klausimais nebuvo tik
rai rimtai tariamasi.

Savo “spėliojimus” vystydamas, 
W. Lippmann’as rašo: Kalbėdami 
apie Europų, mes, pavyzdžiui, ži
nome (o tų tikrumoje mes žinojo
me ir prieš konferencijų), kad 
Vakarai ir Rytai negali susitarti- 
Vokietijos sujungimo ir karinių 
jėgų atitraukimo klausimais. Mes, 
tačiau, negalime žinoti, kų pradės 
galvoti ir kalbėti vokiečiai, nema
tydami Vokietijos okupacijos ir 
padalinimo pabaigos.

Užsienio reikalų ministerių su
sitikimas Berlyne iškelia kai ku
rių klausimų, kurie yra įdomūs 
ir kurie, laikui bėgant, gali pasi
daryti svarbūs. Vienas tokių klau
simų yra, kodėl Molotovas, kuris 
taip buvo priešingas Europos Gy
nimo Bendruomenei (EDC) ir ku
ris tiek daug konferencijoje kal
bėjo, taip mažai, tikrumoje beveik 
nieko, nedarė, kad priverstų Va
karų valstybes Europos Gynimo 
Bendruomenės reikalu tartis. Sun
ku būtų sutikti s unuomone, kad 
Molotovo mandagaus neveiklumo 
priežasties tektų j ieškoti vienin
goje Vakarų valstybių ministerių 
laikysenoje. Atvirkščiai, atrodo, 
kad Molotovo vengimas patiekti 
Vokietijos reikalu rimtų pasiūly
mų nepaprastai prisidėjo prie 
prieš jį susidariusio fronto vie
ningumo palaikymo. Ir taip lieka 
neatsakytas klausimas, kodėl Mo
lotovas nepatiekė nei vieno rimto 
pasiūlymo ir kodėl jisai apsiribo
jo nuvalkiotoįmis propozicijomis, 
kurių, jis pats gerai žinojo, nie
kas nesutiks ne tik priimti, bet 
dargi ir svarstyti.

Mėgindami šį klausimu atsa
kyti, galime pradėti nuo kai ku
rių neabejotinų faktų.

Praėjusių vasarų Sovietų vy
riausybė nusprendė, kad Sovietų 
Sųjunga negali ir nesutiks atitrau
kti savo karinių pajėgų iš Rytų 
Vokietijos ir Austrijos. Tuo mes 
galime būti tikri. Toliau, mes ga
lime drųsiai tvirtinti, kda, Beri- 
jos žlugimų iššaukę, birželio mė
nesio neramumai Rytų Vokietijoj 
tokį Sovietų Sųjungos sprendimų

“Kų gi galvoji taip sakydamas ? 
Ar nenori man įkalbėti, kad kūno 
įžeidimai yra skaudesni nei tai
komi dvasiai?”

“Suprantu, kur taikai Viešpa
tie. Tačiau turėtum turėti galvo
je, jog mane, Tavo tarnų, mušant, 
ir Tu esi įžeidžiamas. Man labiau 
rūpi Tavasis, bet ne manasis įžei
dimas.”

“Argi aš nebuvau didesnis Die
vo tarnas negu tu esi? Ir argi aš 
neatleidau tiems, kurie prikalė 
mane prie kryžiaus?”

“Niekados nėra buvę jokios nau
dos iš ginčų su Tavimi!” sušuko 
Don Camillo. “Tu visados esi tei
sus. Mes turime atleisti. Tačiau 
nepaįmjirški, kad jei tie niekadė- 
jai, mano tylėjimo padrųsinti, dar 
perskels mano galvų, tai atsako
mybė teks Tau. Aš galėčiau pa
cituoti iš Senojo Testamento...”

“ Don Camillo, ar tu mane no
ri mokyti Senojo Testamento? O 
kas dėl šito reikalo, tai aš prisi- 
imu pilnų atsakomybę. Dargi — 
tarp mudviejų paliekant -- tas 
primušimas tau juk jokios žalos 
nepadarė.. Tat tepamoko tave pa
likti politikavimų.”

Don Camillo už mušimų dovano
jo. Tačiau vienas dalykas jam kni
etėjo, it įstrigusi ašaka gerklėje, 
kasgi buvo tasai užpuolikas?

Laikas bėgo. Vienų vėlyvų vaka
rų sėdėdamas klausykloje, jis pa
matė per grotuotų langelį artė
janti Peppone, kraštutiniųjų kai
riųjų vadų.

Kad Peppone ateitų išpažinties 
buvo sensacingas įvykis. Don Ca
millo buvo nepaprastai patenkin- 

I tas.
“Dievas su tavimi, brolau, ku

riam daugiau, nei kam kitam rei

ll ASO:
W. LIPPMANN

čiau tam suvienijimui įvykdyti 
reikalinga teritorija yra rusų ži
nioje. Labai galimas daiktas, kad 
Molotovas neturėjo jokio noro iš
keisti savo rankoje laikomo tūzo 
į Europos Gynimo Bendruomenės 
išskaidymų. Susidaro įspūdis, kad 
Molotovo elgsena Berlyne buvo 
elgsena žmogaus, kuriam labai 
nepatinka Europos Gynimo Ben
druomenė, kuriam, tačiau, toji 
bendruomenė nėra jau tiek nema
loni, ar geriau pasakius, nėra 
jau taip pavojinga, kad jisai būtų 
pasiruošęs duoti kų nors apčiuo
piamo už tai, kad priverstų Vaka
rų valstybes tos Bendruomenės 
atsisakyti. Rytų Vokietijos okupa
cija šiuo metu yra< didelis ir kon
kretus Sovietų Sųjungos politinės 
padėties balanso aktyvas.

Rręsiantis Sovietų Sujungsi pa
vojus iš Europos Gynimo Ben
druomenės ir Vokietijos apgin
klavimo šiuo metu yra grynai 
teoretinis ir jis taps realiu po ke
lių, našiausiai 3-4 metų. O per 
tų laikų daug kas gali įvykti Vo
kietijoj, Prancūzijoj, Italijoj ir 
bet kur kitur mūsų žemės rutuly
je.

Pereidami nuo faktų ir daugiau 
ar mažiau tikslių išvadų prie spe
kuliatyvinių samprotavimų, lie
čiančių tolimesnę ateitį, galime 
prileisti, kad Sovietų vyriausybė 
tikisi, kad kokiu nors būdu, per 
Europos Gynimo Bendruomenę ar

per NATO, Vokietijos kariuomenė 
bus sudaryta. Tačiau ar rusai iš
tiktųjų gali tikėti, kad šita Vokie
tijos kariuomenė pradės žygiuoti 
į rytus siekdama pavergtų vokie
čių išvadavimo? Nesinorėtų tikė
ti", kad Molotovo — Ribbentropo 
pakto pasirašytojas taip galvotų. 
Nėra abejonės, kad Molotovas, ly
giai taip pat puikiai, kaip ir mes 
žino, kad Vokietijos “kryžiaus 
žygiui” Europų sumobilizuoti yra 
veik neįmanoma ir kad šiame ato- 
jnjnių ginklų amžiuje tokio išlais
vinimo žygiui masinė mobilizaci
ja sausumoje būtų lygi lankais ir 
strėlėmis apginkluotos kavaleri
jos atakai ant Kremliaus. Galima 
spėti, kad tuomet, kuomet Vaka
rų Vokietija sustiprės, kuomet ji 
turės savo karinę jėgų, darančių 
jų neabejotinu savo šalies šeimi
ninku ir todėl galinčia vesti sava
rankiškų užsienio politikų, Molo
tovas galvoja padaryti tai, kų ru
sai jau ne sykį yra darę anksčiau 
— susitarti su Vokietija. Tas ga
li paaiškinti kodėl Molotovas Ber
lyne žaistame žaidime taip atkak
liai stengėsi nepaleisti iš rankų 
tūzo, kurį, galimas daiktas, jis 
tikisi daug efektyviau panaudoti 
tuomet, kuomet pribręs laikas kal
bėtis! su pačiais vokiečiais.

Tačiau tikint Vakarų pasaulio 
diplomatijos vystymusi ir galvo
jant, kad Vakarų diplomatija ne
galės visų laikų išlikti nekinta
moje formoje, galima tikėtis, kad 
ir Vakarai vienų dienų pradės 
žaisti tūzais.

St. S.

Europos ekonominė 
konferencija Londone.

1954 m. sausio 29 — vasario 2 
d. Londone įvyko Antroji Europos 
Ekonoiųinė Konferencija, kurių 
organizavo Europinis Sųjūdis. Į 
šių konferencijų buvo pakviesta 
dalyvauti ir Lietuva.

Lietuvos Europinio Sųjūdžio de
legatu šioje konferencijoje buvo 
Lietuvos pasiuntinybės narys p. 
P. VARKALA, jo pavaduotoju 
Lietuvių Bendruomenės Anglijo
je pirmininkas M. BAJORINAS.

Konferencijos dalyvius sveikino 
CHURCHILLIS.

Numatant ateities planus, turė
ta galvoje, kad valstybės, dabar 
esančios už geležinės uždangos, 
ateityje turės savo vietų.

Prekybinėje komisijoje, kalbant 
apie tai, kas turi sudaryti naujų
jų Europos sistemų, paminėta: 
"... ir su laiku Europos kraštai, 
kurie dabar yra už geležinės už
dangos”.

kalinga Augščiausiojo laiminimo. 
Ar senai bebuvai išpažinties?"

“Paskutini kartų 1918 getais”, 
atsakė Peppone.

“Tu daug nuodėmių papildei per
tuos dvidešimt aštuonerius metus, 
ypač kai tavo galva pramušta su 
visokiais kvailais niekais...”

"Papildžiau, be abejo, keletu”, 
atsiduso Peppone. *

"Pavyzdžiui?” (
“Pavyzdžiui, prieš du mėnesius 

aš tamstai daviau į kailį!”
"Tai yra rimtas nusidėjimas”, 

atsakė Don Camillo, “nes užpul
damas Dievo tarnų, užpuoli patį 
Dievų”.

“Bet gi aš atgailavau”, sušuko 
Peppone. “Ir kas svarbu: aš mu
šiau tamstų ne kaip Dievo tarnų, 
bet kaip mano politinį oponentų. 
Kiekvienu atvėju tai padariau sil
pnybės valandoje”.

“Be šios nuodėmės ir dar tos, 
kad priklausai prakeiktai partijai, 
ar turi dar daugiau?”
Peppone pabėrė ir jas, kaip pu
pas.

Apskritai, jo nusidėjimai nebu
vo labai rimti ir Don Camillo už
davė jam atgailai keletu “Tėve 
mūsų”' ir "Sveika Marija”.

Kai Peppone klūpėjo prie alto
riaus grotelių atgailaudamas, Don 
Camillo išėjęs iš klausyklos atsi
klaupė prie pat altoriaus prieš 
Nukryžiuotųjį.

“Viešpatie”, kalbėjo jis. "Tu 
man atleiski, bet aš jj primušiu 
dėl Tavęs”.

“Tu nieko [nedarysi”, atsakė 
Viešpats. “Aš jam atleidau ir tu 
turi jam irgi atleisti. Apskritai, 
jis nėra blogas žmogus”.

“Viešpatie, niekados negali pa
sitikėti raudonuoju! Jie gyvena

melu. Tik pažvelg į jį: tikras įsi
kūnijęs Barabas”.

"Jo veidas malonus kaip ir kitų, 
Don Camillo, betgi tavo širdis pil
na nuodų!”

Viešpatie, jeigu aš Tau gerai 
tarnauju, suteik mpn vienų mažytę 
malonę: leiski man sutrupinti šių 
žvakę į jo sprandų. Brangus Vieš
patie, kas gi pagaliau yra žvakė”.

“Ne, atsakė Viešpats. "Tavo 
rankos skirtos laiminti, bet ne 
mušti”.

Don Camillo sunkiai atsiduso. 
Jis priklaupė ir ėjo nuo altorius. 
Kai jis atsigrįžo padaryti kryžiaus 
ženklo, jis atsirado ties klūpan
čiu Peppone, įsigilinusiu j maldų.

“Viešpatie^ sudejavo Don Ca
millo, rašydamas rankas ir žiūrė
damas į Nukryžiuotųjį. “Mano 
rankos skirtos laiminimui, bet ne 
mano kojos!”

Čia tai gal ir turi kiek pagrin
do”, atsakė Viešpats nuo altoriaus 
aūgštybių”, betgi, Donį Camillo, 
įspėju: tik vienų kartų!”

“žaibiškas ir stiprus įspyrimas 
į Peppone užpakalį buvo sutiktas 
ramiai, Pepponei net nesumirksė
jus. Jis atsikėlęs su palengvėjimu 
atsiduso.

“Aš to smūgio laukiau visų de- 
šfmtį minučių”, jis pastebėjo. 
“Dabar aš jaučiuosi geriau”.

“Ir aš taip pat!”, sušuko Don 
Camillo, kurio širdis dabar pasi
darė tyra ir lųngva, kaip gegužės 
rytas.

Viešpats nieko nepasakė, bet bu
vo matyti, kad ir jis buvo paten
kintas.

Vertė M.-M.

. VISA EILE VAKARU 
EUROPOS RADIOFO
NU MINĖJO LIETU
VOS NEPRIKLAUSO
MYBES SUKAKTI, ..

Stuttgarto radijas vasario 16 d. 
vakare transliavo ilgų pranešimų 
Lietuvos, reikalais, o vasario 17 d. 
pietų metu transliavo reportažų 
apie lietuvių Vasario 16-tosios 
gimnazijos nuosavuose rūmuose 
Huettenfelde įkurtuves. Radiofo
no pranešėjas paprašė gimnazi
jos direktorių A. Giedraitį vokie
čių radijo klausytojams paaiškin
ti, kų reiškia lietuviams Vasario 
šešioliktoji. Direktorius [trumpai 
nušvietė, kiek lietuvių Vokietijo
je dar esama (apie 8000). Apie 
pačių Lietuvių gimnazijų buvo 
paiškinta, kad dabar joje yra 170 
mokinių, o 100-tui dar reikia vie
tos. Jei ne užjūrio lietuvių nuo
latinė parany, tėvai nepajėgtų 
leisti vaikus į gimnazijų. Gimna
zija veikia pagal Vokietijos augė
lesniųjų mokyklų programų, ži
noma papildant lietuviškais daly
kais.

HAMBURGO radiofonas minė
jo Lietuvos Nepriklausomybę net 
du kartus. Toliau paminėjo NW 
DR Koelne, Frankfurto radijas ir 
R1AS Berlyne. Pasigirdo gražūs 
žodžiai apie Lietuvę ir Paryžiaus, 
Romos ir Vatikano transliacijose. 
Per Italijos valstybinį radijo tin
klų buvo perduota paskaita apie 
Lietuvę ir lietuviškos liaudies dai
nos. Be to, Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktis buvo paminėta ir 
nuolatinėse lietuviškose translia
cijose. Plačiai toji diena minėta 
Vatikano radiofono, kuris vasa
rio 14 d. perdavė iškilmingas na
šias už Lietuvę, o vasario 16 d. 
kitų lietuviškų programų. Nuola
tinės Vatikano radijo transliaci
jos lietuvių kalba dabar yra duo 
damos penkis kartus savaitėje. E.

LIETUVIAI
PASAULYJE

JUNGTINĖS AMERIKOS 
VALSTYBES

Harvardo un-tas leis lietuvės 
mokslinį veikalų. JAV-se Harvar
do un-tas Cambridge, Mass., nu
sprendė leisti Dr. M. Alseikaitės 
— Gimbutienės knygų apie Rytų 
Europos proistorę keliais tomais.

JAV LB konferencija New Yor
ke. JAV Lietuvių Bendruomenės 
Laikinojo Organizacinio Komiteto 
kviečiama Lietuvių Bendruomenės 
Konferencija įvyks š.m. balandžio 
10 d. New Yorke.

Apie Bendruomenės santykius 
su organizacijomis bei įstaigomis 
referatų skaitys LOKo narys K. 
Bielinis; apie Bendruomenės fi
nansus (atsiskaitymo sistemos, so
lidarumo įnašai, Tautos Fondo 
pasai bei ženkliukai ir p.) refe
ruos LOKo iždininkas W.M. Cha
se; apie viešosios opinijos pagal
bų Bendruomenei kalbės LOKo 
narys H. Blazas; organizaciniais 
klausimais (apygardų bei apylin
kių organizacijos, apygardiniai 
suvažiavimai, kelias į reguliarių 
Bendruomenės santvarkų ■ ir k.) 
referatų skaitys LOKo sekretorius 
A. Saulaitis; be to, numatyti ir 
šiedu referatai: lituanistinio švie
timo organizavimas ir apie lietu
vybės išlaikymo darbų apylinkėse.

ši Bendruomenės Konferencija 
yra regioninė; ji apims 6 Bendruo
menės apygardas: Baltimorės, 
Bostono, Hartfordo, New Yorko, 
Philadelphijos ir Newarko.

— Filadelfijos Print Club su 
rengtoje litografijų parodoje da
lyvavo su savo darbais dail. A. 
Korsakaitė, V. K Jonynas ir R. 
Viesulas.

N. ZELANDIJA
Nauja krašto vadovybėj Wel- 

lingtone sušauktas nepaprastas 
LB krašto tarybos atstovų suva- 
žiavišn’as išrinko naujų krašto 
valdybę, kuri taip pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas C. Liuti
kas, vicepirm. J. Pačiulaitis, iždi
ninkas V. Grigaliūnas, kultūros 
bei meno vadovas V. Procuta ir 
sekretorius A. Mitkevičius. Val
dybos būstinės adresas, 68 Has
lett St. Auckland C. 3. N. 2. Lie
tuvos Archyvui atstovauti ir rin
kti medžiagų pavesta C. Liutikui. 
“Naujosios Zelandijos Lietuvį” 
redaguoti valdyba pavedė V. Pro- 
eutai. Be jo redakcinėn komisi- 
jon paskirti J. Pečiulaitis ir C. 
Liutikas.
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STEIGTINAS
SAVITARPIO KREDITO BANKAS Lietuvos Jaunimas Pavojuje!

Daugelis dar prisimename bu
vusias Lietuvoje ministerijų, įs
taigų, įmonių “Savitarpio kredito 
taupomąsias — skolinamąsias ka
sas", buvusius beveik kiekviena
me mieste Amatininkų — versli
ninkų bankelius, Ūkininkų banke
lius valsčiuose ir kitas panašias 
savitarpio kredito įstaigas. Šitos 
kasos — bankeliai savo laiku at
liko didelį patarnavimą.

Šitos rūšies įstaigos labai po
puliarios ir turi didelį pasisekimą 
Vakarų Europoje. Bet Australijo
je, atrodo, Šito nėra.

Lietuvoje ir, aplamai, Vakarų 
Europoje daugumas tokių banke
lių — kasų buvo trumpalaikio 
kredito įstaigos. Keldamas mintį 
steigti Savitarpio kredito bankų 
— turiu galvoje trumpalaikio kre
dito įstaigą.

Daugumas ipįūsų žino, o dauge
lis ir pasinaudojo čia esančiu ko
operatinių statybos bankelių (Bul- 
ding Society) pagalba pirkdami 
ar statydamiesi namus. Bet tai 
jau ilgalaikio kredito įstaiga — 
specialiam tikslui — namų sta
tybai remti. Tačiau apie šito tipo 
kredito įstaigą šį kartą nekalbė
sime. Pradžiai siūlau susidomėti 
trumpalaikio kredito kooperatiniu 
banku, duodančiu paskolas, pav., 
iki trijų metų.

Apie šios rūšies kredito įstai
gų, sėkmingai veikiančių Kanado
je, teko skaityti laikraščiuose., 
Tas lietuvių kredito bankas ten 
auga ir plečia operacijas, didėja 
narių skaičius ir pasitikėjimas.

Daugelis, manau, sutiks, kad 
laikas jaw ir nįums apie šitai rim
tai pagalvoti. Laikas pribrendo.

Realiai žiūrėdami į reikalų su
tiksime, kad daugumas mūsiškių 
įsigiję namus įlindo 4r į skolas. 
O ir namus turint daug degančių 
reikalų atsiranda, kuriems sutvar
kyti labai praverstų trumpalai-

kis kreditas. Pav., baldams įsi
gyti, šadytuvui pirkti ar namui 
pataisyti.

Perkant išsimokėtinai, kaip sa
koma su “depozitu”, sumokama 
9—10%, o kartais net iki 
20% metams. Tik dažnas į šitai 
neatkreipiame dėmesio, neapskai
čiuojame ir nesuvokiame kokius 
didelius nuošimčius sumokame.

Iš kitos pusės, daugelis mūsų 
turi pinigų ir juos laiko banke. 
Kartais bankuose esame “įšaldę” 
£ 1000 ir daugiau, o po keliasde- 
šhnit ar šimtą kitą svarų beveik 
kiekvienas turime. Taigi, ekono
miškai esame žymiai tvirtesni, 
nei prieš keletą metų, kada į čia 
atvykome.

Pinigai dažniausiai laikomi Com
monwealth Sav. Banke. Tai labai 
saugi vieta, bet nuošimčius moka 
labai mažus, apie 1S%, priklauso 
nuo to, kuriam, laikui pinigai ati
duoti saugoti. Jei turėtume savo 
kredito banką, tai tikrai galėtu
me gauti didesnį %. Kokį — 
šiandien sunku pasakyti, bet da- 
leidžiu iki -6% ,metams. Ar tautie
čiai noriai dėtų pinigus j savo 
banką, klausimas kitas. Galvoju, 
kad pradžioje nedaug būtų indeli-- 
ninku, bet jei bankas kokius dve
jus metus veiktų tvarkingai, esu 
tikras, kad paskui didėtų indėli
ninkų skaičius ir sparčiai didėtų 
indėlių sumos. Kokiais nuošim
čiais galėtume skolintis iš savo 
banko? Didieji bankai čia skolina 
dažniausiai imdami 4,5 % metams, 
bet labai žiūri kokiam tikslui ir 
kas skolinasi. Mažesnės kredito,- 
įstaigos paftnp didesnį nuošimtį, 
kartais iki 20%. žinau vieną at
sitikimą, kada tautietis pirkdamas 
prekybos įmonę pasiskolino £1200 
dvejiems metams. Mokėdamas 
skolą mėnesinėmis ratomis jis 
per dvejus metus sumokėjo £1560. 
Reiškia, vien nuošimčių sumokė
jo £360 skaitant nuo pradinės

paskolos sunkos, kas sudaro 16%. 
Bet iš tiesų jis sumokėjo augštes- 
nį procentą, kadangi skola buvo 
mokama kiekvienų mėnesį ir pa
grindinė suma palaipsniui mažė
jo.

Mūsų bankas, skolindamas pit 
nigus, turėtų imti didesnį procen
tų nei didieji bankai. Kokį — sun
ku pasakyti, bet jis negalėtų pra
šokti 6-6%. Tai, žinoma, priklau
sytų nuo turimo apyvartos kapi
talo. Sis klausimas reikalingas 
gilesnio nagrinėjimo ir šį kartą 
nenoriu jo išplėsti.

Pradžioje toks mūsų bankas 
pradėtų iš akcininkų — pajinin
kų įnašų — pajų sudėto kapitalo. 
Prileidžiu, kad susirastų 100 ak
cininkų. Po £6 įmokėdami sudė
tų £ 500. Su tokia suma nedaug 
tenuveiksi, bet pradžioje reiktų 
su ja verstis, plius dar nenumaty
tas indėlininkų įnašas. Reiškia, 
mūsų bankas turėtų dar ir pats 
skolintis iš didžiųjų bankų, čia 
vėl iškyla klausimas: kokius nuo-‘ 
šimčius jis turėtų mokėti aniems 
bankams ir kokius kreditus tie 
bankai teiktų aplamai. Visokiu 
atvėju būtų sunkūs pirmieji dveji 
metai.

Dar vienas svarbus klausimas 
— teisinė padėtis, čia turbūt tak-( 
tų susirasti vietinio analoginio 
banko įstatus ir juos priderinti 
savo reikalams.

Apskritai, šį klausimą liečiu 
paviršutiniškai. Tenoriu iškelti 
mintį ir patyrinėti, ar daug atsi
rastų pritariančių šiam reikalui. 
Norėčiau, kad tautiečiai ilgiau 
dirbę bankuose ir turintieji paty
rimo, spaudoje pareikštų savo 
nuomones.

Man atrodo, kad aavitarpio kre- ; 
dito bankelio steigimas yra aktu
alus ir klausimas verta panagri-, 
nėti.

V. ŠLIOGERIS.

Sibiro Tremtinys
V. Letaitis pasakoja savo pergyvenimus

Mūsų tautietis V. Letaitis Vil
niaus kalėjime patyrė apie ten 
laikytus lietuvius. Ten buvo už
darytas kun. Rimkevičius, buv. 
Veiverių klebonas, o vėliau kuni
gų seminarijos Vilniuje lektorius, 
buv. Krašto Apsaugos Ministeri
jos referentas P. Vaitiekūnas, 
-stud. Žukaitis, Vaitkus ir visa ei
lė kitų. Kai kurie iš jų buvo la
bai žiauriai sumušti, kitiems bu
vo sudaužyti ausų būgneliai. Lu- 
kiškio kalėjime 'sargai savo tar
pe kalbėjo ’ietuviškai, bet jie su
imtiesiems buvo labai žiaurūs. 
Bokštelyje matė uniformuotas ir 
pistoletais ginkluotas jaunas er- 
gaites, kurios, užkalbintos lietu
viškai, betgi nieko neatsakė, nors 
kai 'kurie iš suimtųjų tarp jų ras 
•davo 'ir pažįstamų.

Kalėjime iš kitų kalinių taip 
pat šį tą sužinojo ir apie lietuvių 
partizanų veiklą. Partizanų veikla 
ypač stipriai reiškėsi 1946-1948 
m. Daug jų miškuose buvo sunai
kinta, daug dėl to įtariamųjų iš
vežta į Sibirą. -Partizanai buvo la
bai gerai organizuoti ir labai ge
rai kinkludti. Atsimena dar vie
ną ‘kalėjime išmoktą dainą, parti
zanų dainuotą Lietuvos miškuose. 
Jos žodžiai tokie:

Atėjo vakaras į girią 
Atėjo ilgesys pas mus 
Prie laužo sėdi laisvės broliai 
Akis įsmeigę j liepsnas.

Ir vėl prasmenga girių toliuos 
Kovos ir nerimo diena 
Berželių šakos prasiskyrė 
Ir vėjas pučia nuo namų.

1947-48 m. buvo labai dideli ma
siniai trėmimai. Tada lietuvių 
daugumas atsidūrė Krasnojarsko 
krašte. Ten ir vėliau kitose sto
vyklose, taip pat kalėjimuose pa
aiškėjo, koks likimas ištiko tuos, 
kurie, paklausę bolševikinės pro
pagandos ir neatsakingų žmonių 
pasakojimų, pasiryžo “savo noru 
vykti namo”. Apie 300 lietuvių, 
iš amerikiečių nelaisvės pasukę 
j “plačiąją tėvynę”, buvo išsyk 
pasiųsti į akmens anglių ar kito
kias kasyklas 'Ukrainoje arba ki
tur, jei jau ne tiesiog į Sibirą. 
Apie tiek pat pateka ir iš Norve
gijos. Daugumas šių ‘buvusių ka
reivių, bent 90%, nelaisvėje arba

mirę, 
vidų-,

rusų ištrėmime jau bus 
Daug belaisvių susirgdavo 
rių ligotais, nes maitintis tekda
vę įvairiomis atmatomis. Belais
viai kalbėjo savo tarpe, kad Ma- 
ločnicoje išbadėję žydai išplauda
vo iš savo mirusių draugų blauz
dų mėsos, kurią paskum sau vir
davo si.. . Tokios žiaurios buvo 
suimtiesiems sąlygok.

kaltas ir visame laisvajame pasau
lyje suprantan^as testas faktiš
kai broliui ir pažįstamiems išrašė, 
bilietą į Sibirą bolševikinėj sis
temoj... Buv. Kretingos viršinin-’ 
kas buvo areštuotas ir už “pa
laikymą -ryšio su fašistine vals
tybe” nubaustas ištrėmimu 6 me
tams į Sibirą, iš kur po 6 metų 
vėl grįžo. Grįžti pasitaiko betgi' 
tik vienam kitam. Šiaip norma
liai, jei kas Sibire dar išlieka gy
vas po skirtojo “termjno" tai toks 
paprastai ten ir apgyvendinamas

Minėdami 36 metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukakti, pagarbiai 
lenkiame galvas prieš savanorius 
kūrėjus, partizanus ir visus kovo
tojus, kurie ryžosi paaukoti net 
savo gyvybę už tėvynės laisvę. 
Šiandien* Lietuva tačiau iš savo 
sūnų ir dukrų, gyvenančių laisva
jame pasaulyje, reikalauja daug 
mažesnės aukos: ne mirti už tėvy
nę, bet už jų gyventi ir jai dir
bti. Vienas pačių svarbiausių šios 
dienos mūsų tautos uždavinių yra 
stengtis, kad ko daugiausia lietu
vių išliktų gyvų ir kad jie nepra
rastų savo lietuvybės. Ypatingai 
brangintina mūsų) priaugančioji 
karta.

VLIKo Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybai talkininkaujant švieti
mo Komisija, išgvildenusi mūsų 
priaugančios kartos laisvose pa
saulio šalyse, lietuviškojo auklė- 
jšrrio klausimų, rado, kad, jei ne
bus skubiai imtasi veiksmingų 
gelbėjimų priemonių, jauniausioji 
mūsų karta gali negrįžtamai žūti 
mūsų tautai. Vaikas, patekęs į ki
tataučių aplinkų, ypač dar lanky
damas svetimų mokyklų, labai gr
eit nutausta. Jis ne tik greit pra
deda kalbėti ir galvoti svetima 
kalba, bet veikiai susižavi sveti
mu kraštu, jo istorija, dainom, žai
dimais, papročiais. Tėvai retai te
gali prilaikyti tų natūralių nutau
timo eigų. Didžiausių vaidmenį 
lietuvybei palaikyti galėtų suvai
dinti lietuviška mokykla, bet re
tai kur vietos sąlygos teleidžia 
tokias mokyklas turėti. Tad be
lieka vienintelė priemonė — vargo 
mokykla. Vaikas nors kartų ar du 
per savaitę gali toje mokykloje 
bent (kiek pasimokyti gimtosios 
kalbos, šj tų patirti apie mūsų tau-' 
tos didžiųjų praeitį, apie šių die
nų padėtį ir, siekimus, gali išmok
ti lietuviškų $asaki^ padavimų, 
dainų. Tokios mokyklos gali žy
miai pristabdyti nutautėjimo vyk
smų.

•Gerai suprasdami, kokį svarbų 
vaidmenį musų priaugančioji kar
ta turės suvaidinti mūsų šalies 
nepriklausomybei atgauti, jos že
mėms sujungti ir iš viso tautai 
išsilaikyti, sukrustame visi, kas 

tik kuo galime, gelbėti mūsų jau-' 
-nuosius brolius ir seseris nuo nu- 
tautėjimp. Kraujuose paplūdusi 
mūsų brangioji tėvų žemė reika
lauja iŠ mūsų atlikti savo pareigų. 
. .Tėvai, pasekite pėdomis tų lie
tuvių motučių, kurios rusų pries
paudos laikais prie ratelio suge
bėjo išmokyti savo vaikus ne tik'

Rašytojas K. Boruta 
nuteistas 10 m. i

Vilniaus kalėjime lietuviams 
tam tikroje vietoje teko užeiti ir 
pėdsakus, kaip rašytojas K. Bo
ruta arba kažkas jo vardu keikęs 
Cvirką. Suimtieji papasakojo, kad 
Boruta, kurio dabar tremty pla
tinami raštai, buvo 1948 m, nu
teistas 10 metų. Teismo salėje 
Boruta laikęsis vyriškai ir pareiš
kęs, kad jis negalįs apgaudinėti, 
nei pats savęs, nei savo tautiečių. 
Jis negalįs eiti kartu su bolševi
kais, nesį visa, kas jų daroma, yra. 
neteisybė, ypač kai kalbama apie, 
laisvę ir gerą gyvenimą. Boruta, 
prašęs bolševikinį teismą, kad 
jam leistų išsišnekėti. Teismas 
leidęs. Teismo pasėdy dalyvavo 
daug visuomenės veikėjų, augštų. 
partijos ir bolševikinio gyvenimo, 
pareigūnų, o ypač daug atsilan
kė studentų. Pusę valandos Boru
tai pakalbėjus, o ypač palietus 
aktualiausias problemas iš kultū
rinio gyvenimo, kaip rusai apgau
dinėja žnymes, sargybiniai teis
me jam trenkę į veidą, ir teisėjas 
įsakė jį išvesti. Nuo to laiko -šios 
rūšies bylų atviromis durimis jau 
riebuvo...

ligi gyvos galvos arba bent ilges-' 'lietuviškų poterių, bet ir lietuviš- 
niam laikui. Panašus nubaudimas 
taip pat pritaikomas šaunantiems 
laiškus ir 
stybių.

iš JAV arba kitų vai- Charkovo -darbo 
stovyklose

Už 1000 km.
Maskvos
iš Rygos į

nuo

Maločnicą. 
net 23 d.

Atsargiau su laiškais
Kas atsitinka, kai brolis iš sve

tur pasiunčia savo namiškiams pa
sveikinimą, gerai atvaizduoja šis 
atsitikimas. Nepaisydamas spau
dos įspėjimų ir žinančių ragini
mo, vienas Londone-gyvenąs lietu
vis parašė sveikinimą savo broliui 
į okup. ‘Lietuvą ir paprašė, kad 
taip pat pasveikintų buv. Kretin-' 
gos pašto viršininką. Abu buvo' 

-už tai areštuoti ir vėliau išsiųsti- 
j Sibirą. Taip tas, -rodos, toks ne

Kelionė 
darbo stovyklą truko 
Ji buvo labai sunki, ir pakeliui, 
du belaisviai mirė. Belaisviams; 
skirtąjį maistą rusai sargybiniai, 
pakeliui pasigrobė ir paskum par
davė. Kiti išliko gyvi tik dėl to, 
kad pakeliui belaisviams pavyko 
iš gretimo prekinio traukinio ‘įnu- 
sikniaukti” 10 maišų runkelių, 
kuriais visą laiką ir znįto. Prie, 
jų vagono Maskvoje ateidavo ru
sai pavargėliai, prašydami nors 
kriaukšlelio duonos. Bet kai šie: 
atsakė, kad ir patys duonos .ne
turi, tai seneliai, atsiklaupę, mal
daute maldavo, kad nors kuo kitu 
jų pasigailėtų, nes jie jau trys 
dienos nėra nieko turėję burnoje. 
Juos belaisviai “pavaišino” tais 
pačiais cukriniais runkeliais.

Maločnicos stovykloje belais
viai gyveno tam tikrose rusiško
se “zemliankose”. Tokių stovyk
lų ten buvo apie 100. Jose dau
giausia gyveno japonų belaisviai. 
Dirbti teko prie miško kirtimo, 
reikėjo žygiuoti į mišką apie 10 
km. ir traukti roges su rąstais. į 
darbą išvykdavo iš ryto apie 7 vai., 
o grįždavo vakare apie 9 vai. su 
rogėmis, pilnomis malkų. Daug 
belaisvių netrukus injrė -nuo lie-. 
žmoniškų darbo sąlygų, kiti nuo, 
silpno maisto, šalčio ir pavargi
mo. Maisto gaudavo visados su
šalusių bulvių, kopūstų -bei buro
kų sriubos ir 500 gr. duonos iį 
dieną. Nuo bado daugelio belaisvių 
buvo ištinę kojos ir veidai.

ko rašto ir įkvėpė jiems tėvynės 
meilę, pažadinusią tautą kovoti už 
Nepriklausomybę. Neduokite savo 
mylimiems vaikam* nutolti nuo 
jūsų šeiuyos, mūsų garbingos, am
žiais išsaugotos gimtosios kalbos. 
Leiskite savo vaikus j lietuviškas 
mokyklas, o kur nėra, į vargo mo
kyklas. Palaikykite tas mokyklas 
ir padėkite jas organizuoti.

Mokytojai! Jūs garbingai nešėt 
savo pašaukimo vėliavą per 20 ne
priklausomo Lietuvos gyvenimo, 
metų. Jūsų didžiausias nuopelnas, 
kad šiandien Lietuvos partizanas 
nedvejoja guldyti savo galvą už, 
Lietuvos laisve ir Nepriklausomy
bę. Būkit ištikimi senosios Lietu
vos mokytojų tradicijoms. Neleis
kite, kad vėjais nueitų jūsų ilgų 
metų pastangos. Kad. ir kaip sun
ki jūsų dalia svetimose šalyse, 
kur begyventumėt ir kaip sunkų 
darbą bedirbtumėt, organizuokite 
vargo mokyklas, raginkite tėvus, 
kad leistų savo vaikus į tas mo
kyklas, skirkite patys, kad ir po 
sunkaus darbo, bent valandą per 
savaitę lietuviškam auklėjimui.

Dvasininkai! Mažvydas, Daukša, 
Valančius, Baranauskas, Maironis, 
Vaižgantas, Gimžauskas ir šimtai 
ir tūkstančiai kitų jūsų garbingo 
luomo atstovų buvo pačiose pir
mose mūsų tautos žadintojų ei
lėse. Mes dedame daug vilčių, kad 
ir šiuo mūsų tautos Golgotos mb- 
tu būsite visi nuoširdūs lietuvis-, 
ko jo auklėjimo talkininkai ir vado
vai. Mes kviečiame visus laisvaja
me pasaulyje gyvenančius mūsą 
dvasiškius per pamokslus, spaudą,, 
susirinkimus, pasikalbėjimus su 
žmonėm raginti visur steigti var
go mokyklas ir patiems jas organi
zuoti. (

Žurnalistai, spaudos, didžiosios 
pasaulio galybės, atstovai! Pakel
kite savo galingąjį ginklą kovai' 
su mūsų jaunosios kartos nutau
tinau. Kaip “Aušra” pažadina tau
tą iš miego ir prikėlė ją naujam- 
-šviesesniam gyvenimui, taip šian
dien ir jūs, viešosios nuomonės 
formuotojai, sutelkite visą lietu
viškąją visuomenę mūsų priaugan
čios kartos lietuviškam švietimui. 
Jums istorija šiandien skiria di-< 

■ džiai atsakingą vaidmenį, nes nuo 
jo pareis, ar ir mūsų išeivija, kaip 
ir daugelis kitų, paskandins savo 
gerąsias jėgas savitarpio ginčuo-. 
Be, ar stos į vieningą kovą už uįū-' 
sų visų bendrą siekimą.

Visi susipratę lietuviai, h- mo
kyti, ir nemokyti, senieji ir nau-‘ 
jieji išeiviai, organizuoti ir neor-‘ 
ganizuoti, visi, kam tik rūpi, kad1

Lietuva ir vėl taptų nepriklauso
ma ir užimtų pasaulyje jai deramą 
garbingą vietą, organizuokite var
go mokyklas visur, kur tik ^li
te, leiskite i jas savo vaikus ir 
remkite tą veiklą visomis savo iš
galėmis, o mes, kuo galėdami, pa- 
dėsfata-

Broliai lietuviai! Dabar pats 
metas gelbėti mūsų jauneaniuoaius 
brolius seseris nuo nutautimo. 
Mus šaukia kietų kovų ir gyvybės 
aukomis pašventintas 1818 metų 
vasario 16 Nepriklausomybės .ak
tas ir savanorių partizanų krau
ju aplaistytos mūsų Gimtosios te
mis balus.

K. Zaikauskas
VLIKo Lit Valdytojas

švietimo Komisijos nariai: Dr. A.
Rukša, A. Giedraitis, A. Vendau-

Spaudos 
Puslapiuose

Simas Miglinas “TREMTIES” 
Nr. 96 rašo: “šiandien •kova su 
nutautimp pavojumi turi būti nuo
latinė ir neatiaidi. Jei ji bus iš
leista iš dėmesio — bus netekta 
jėgų. .Tai kovai su nutautimo .pa
vojumi būtinas jėgų sutelkimas. 
Lygiai būtinas jėgų sutelkimas 
antram svarbiam uždaviniui —ko
vai dėl Lietuvos laisvės. Kas ku
rioje šalyje begyventų, nesvarbu, 
kurį darbą bedirbtų ar kurioje 
organizacijoje būtų įsijungęs — 
kiekvieno pareiga boti vieningo
se dėl Lietuvos laisvės gretose. 
Tik atidėjus j žali atsibodusias 
varžybas dėl pirmavimo, dažniau
siai išeinančias iš grupinių išroka- 
vimų, Lietuvos laisvinimo reika
lui daugiau galima pasitarnauti, 
negu nuolatiniais tarpusavinis pa
sirėkavimais”.

Visa bėdai kad- šittf-nereikalin
gų, bet nuolat pasikartojančių 
“pasirokavimų” niekaip negalime 
ir mes išvengti čia Australijoje. 
Tai .ryšku susirinkimuose, pasita
rimuose. Ir net kultūriniame bei 
švietimo darbe šito neišvengiame.

. venimą dar pasunkindavo tardy-- 
mai. Bolševikai apie viską klau-- 
adavo, o ypač daug apie pogrindį 
Lietuvoje. Kas nenori prisipažin-1 
ti ko reikalaujamas, tas visokiais 
būdais kankinamas, daužomas, ki-> 
šamas į karcerius ėtc. O jei kas 
prieš tokį nežmonišką "tardymą” 
užprotestuoja, tai MVD prokuro
ras atkerta: "“Pas mus prievartos 
nėra”... Kas užrašyta — tai ir 
teisybė... 'E.

Ten tako taip pat pamatyti' 
kap. šipailą, kuris papasakojo,' 
kad ten esą ir daugiau lietuvių,' 
tarp jų Įeit. Galvanauskas iš Šiau
lių, buv. statybos technikas, Įeit. 
Lapinskas ir kt. Fabrike “Serp i' 
Molot” teko dirbti su daugybe ki
tų. Tris mėnesius neturėjo van-1 
dens nusiprausti. Maistas būdavo 
visados Šaltas, ir iš viso darbo są
lygos buvo labai blogos. Todėl' 
daugumas belaisvių, neišlaikę viso 
to sunkumo, tęn ir -mirė. Ligoninė
je į dieną mirdavo po 50-60 žmo-1 
nių — ir tai daugiausia iš bado.1 
Kai vokietis gydytojas atrapor
tuodavo rusui gydytojui, kad' 
"šiandien mirė 40 ligonių” tai ruJ 
sas atkirsdavo: “kodėl taįp ma
žai?”... Tame pačiame falirfloe,1 
be karo belaisvių, tais laikais1 
dirbo daugiausia ukrainietės mer-1 
gaitės, kokių 16-18 metų. Jos,' 
kaip -iš viso rusės moterys, buvo 
labai skurdžiai apsitaisiusios, 
daugelio kojos ir veidai buvo pil
ni vandens — ištino nuo bado. Iš 
jų -karo belaisviai patyrė, kad 
rusai ūpo Ant Kijo pasaulinio karo 
taip badu išmarino kelis milijo
nus ukrainiečių, atsikeršydami 
jiems už tai, .kam karo metu uk
rainiečiai .susidėję su vokiečiais.

Dirbti reikėdavo -po -12 valandų 
į dieną. Gulti poilsio galėdavo tik 
apie 10 valandą, be to, ir nakti
mis dažnai būdavo kratos. Tad 
praktiškai j parą tekdavo miego- . 
ti ne daugiau kaip po 3-5 valan
das. Šitokia sistema, matyti, bu
vo specialiai sugalvota žmonėms 
naikinti. Jos neišlaikęs taip žuvo 
ir .iš Griškabūdžio valsčiaus kilęs 
kap. Jonas šipaila, šakietis. Ęy-į nutarimo dar nėra paskelbęs.

Verkianti Madona
Sicilijos uostas Sirakūzai pasta
ruoju metu pagarsėjo savo Aša-i 
rų Madona.

įvykiai prasidėjo dar praeitais 
metais, kada rugpjūčio mėn., šit 
rakūzietė 26 m. Antonija Giustoi 
pastebėjo, kad iš švenč. Panelės 
Marijos statulos akių rieda aša
ros. šitai tęsėsi 4 dienas. Ver-. 
kiančloe Madonos — stebuklo pa->

"DRAUGO” KULTŪRINIAME 
PRIEDE <1953 m. XI. str. 
“Pirmąjį Lietuvių Enciklopedijos 
tomą sutinkant”, prof. Steponas 
Kolupaila rašo: “Enciklopedijos 
apimtis labai plati, paliestos Įvai
rios sritys, žinios taikomos mupis, 
iš lietuviško taško. Laikomasi ,to- 
kios pat tolerancijos, kaip ir se
nojoje enciklopedijoje. Pakanka 
tik paskaityti .stąaipsnius apie 
Ateitininkus, Aušrininkus, Atsimi
nimus, Atsišaukimus, Aušros .Var
tus... Liet. Enciklopedjjos redak
cija, sudaryta iš skirtingų pažiū
rų žmonių, rodo puikų pavyzdį 

darnaus bendrojo darbo, kurio taip 
stinga susiskaldžiusiai Visuome
nei”.

Taip, visi džiaugiamės Ir di
džiuojamės savo enciklopedija 
Ji gražiai išleista -ir -redakcija -tik
rai rodo puikų darnaus bendrojo 
darbo pavyzd), nofs ir sudaryta 
iš skirtingų pažiūrų žmonių.

Lietuvių Enciklopedijos -bendra
darbis Austrtlijoje (Br. Zumeris) 
■pirmajame 'tome rašo ir apie iie- 
tuvius bei jų organizacijas Aus
tralijoje. Vienoj vietoj Skaitome: 
“Sydnėjuje, be kitų organizacijų 
skyrių, veikia h- 1948 suorgani-

sižiūrėti rinkosi minios žmonių. zuot8 Au8traHjoil Lietuvių Kata-
'Madodnos paveikslas perkeltas 

į vietos vienuolyną. Jį lanko pa
maldūs italai ir tūkstančiai žmo
nių iš tolimiausių pasaulio kraš
tų. Kai kurie tvirtina stebūklin- 
gai pasveikę besimeldžiant prieš 
Ašarų Madonos statulą, kiti rašo 
laiškus, prašydami -atsiųsti vatos, 
kuria buvo nušluostytos 
nos ašaros.

Iš naujo žmonės 
kada Antonijai gimė 
Net policija sunkiai pajėgė pa
laikyti tvarką, kada minios italų 
veržėsi pamatyti Antonios Giusto1 
kūdikį. ’

Palermo arkivyskupas pranešė,, 
kad vyskupu susirinkimas pripa- 
žino .Madonos statulos verkimo 
faktą, bet Vatikano laikraštis 
"Osservatore Romano” vyskupų

likų draugija, kuri leidžia “Mūsų 
Pastogę”.

Pulgis Andriušis pasakytų: nu- 
siakėjai <į velniaraisčius, pone Zu
meri. i

Akuotas

Mado-

sujudo, 
sūnus.

VOKIETIJA
Lankydamasis Berlyne, URT 

valdytojas Dr. P. Karvelis daly
vavo -h- Berlyno lietuvių susirin
kime. Tai retas dalykas, kad Ber
lyno lietuviai gali susirinkti, nes 
jie dideliame Berlyne gyvena la
bai išsisklaidę, bet to ir jų skai
čius yra mažas. Mūsų tautiečių 
padėtis Berlyne yra ypatingai 
sunki, nes ne visi turi darbo. Yra 
vilties, kad artimu laiku Berlyno 
tautiečiai susiorganizuos j atski
rą Lietuvių Bendruomenės, apy
linkę.
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NOSU PASTOGE
REIKIA SUSITARTI

Kur Sydnėjaus lietuviai nori statyti bendruomenės 
namus7

SYDNEJUS
— Sydr.ejaus Lietuvių Plunks

nos klubo pirmininkas praneša, 
kad klubo narių pasitarimas įvyks 
kovo 14 d., 3 vai. po pietų, 64 
The Avenue, Hurstville. Bus J.A. 
Jūragio literatūrinė paskaita ir 
atsisveikinimas su coli. Juozu Ti
nimu, išvykstančiu į JAV. Atski
rai kvietimų nariams (neišskiriant 
ir naujųjų) nebus siunčiamą.

— Sydnėjaus Lietuvių Namams 
Įsigyti Org. komiteto pirmininko 
pareigas einąs B. Daukus prane
ša, kad kovo 12 d. 7 vai. vak. šau
kiamas Sydnėjaus L.NJ. Komite
to narių posėdis, kuriame prašo
mi būtinai dalyvauti visi buvusio 
ir naujai išrinktojo Komiteto na
riai. Atskirų kvietimų nariams 
nebus siunčiama.

Posėdis įvyks 3 Robert Str., 
Canterbury, Krašto Valdybos pa
talpoj.

— Balandžių 19 d. (Velykų an
trų dienų), 8 vai vak. Sydnėjaus 
skautai vyčiai ruošia vakarų su 
gera muzika ir menine programą.

Bv. Kazimiero Diena 
Sydnėjuje

Šv. Kazimiero minėjimas pra
dėtas iškilmingomis pamaldomis 
Camperdowno parapijos bažnyčio
je, Pamaldas atlaikė kun. P. But
kus. Pamoksle jis iškėlė būdinguo
sius Šv. Kazimiero gyvenimo 
bruožus.

Minėjimas — Akademija vyko 
St. Sophia College salėje. Kun. 
P. Butkus įžangos žodyje pažy
mėjo, kad Šv. Kazimiero, kaip 
Lietuvos globėjo, iškilmingi mi
nėjimai ruošiami visų tremtyje 
esančių lietuvių. Šituos minėjimus 
organizuoti raginę ir Lietuvos vys
kupai.

Sugiedojus Marija, Marija 
paskaitų tema: šventumas ir jo 
supratimąų”, skaitė J. Tininis. 
Prelegentas studijinėje paskaito
je pateikė įdomių minčių, supa
žindindamas minėjimo dalyvius 
su šventumo sąvoka ne tik Kata
likų Bažnyčios, bet ir kitų konfe
sijų požiūriu. Katalikų Bažnyčia 
iki šiol paskelbusi per 26.000 šven
tųjų.

Meninę programų išpildė Irena 
Vilnonytė, gabiai paskambinusi 
Mozarto Sonatų. Jaunutė R. Zin- 
kutė, Mindaugas Mauragis, R. Je- 
selskis ir Marina Osinaitė pade
klamavo eilėraščių. Edv. Vilnonis 
padainavo kun. Gustaičio “Sku- 
kink prie kryžiaus (muzika Sas
nausko) ir “Kur tas šaltinėlis” 
(muz. Miko Petrausko). Akompa
navo K. Kavaliauskas.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

PAVYZDINGAS TAUTIETIS
F. Gužas, gyv. Lithgow, NSW., 

šiomis dienomis prisiuntė Tautos 
Fondo atstovybės iždininkui £ 5. 
0.0. kaip aukų — metinį įnašų 
Tautos Fondui. Pažymėtina, kad 
F. Gužas, gyvendamas atskirai ir 
niekeno neraginamas, niekada ne
pamiršta Tautos Fondo. Pereitais 
metais F. Gužas Tautos Fondui 
yra įmokėjęs £ 10.9.0

Siųsdamas aukščiau paminėtus 
£ 6.0.0. F. Gužas savo laiške Tau
tos Fondo Atstovybei rašo: “Tau
pydamas Jums brangų laikų bei 
TF. pašto išlaidas, drauge pridedu 
ir sau adresuotų vokų su pašto 
ženklais” Ar tai nėra F. Gužo 
nuoširdumas Tautos Fondui ir 
čia?

g T H E I M P E R I A L g

, Lurline Street, KATOOMBA, Blue Mountains.

| ’PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
| — VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE
1 Savininkas ED. VALEVIČIUS.
g ; , »
g , Puikioje vietoje. įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu- g 
•Š tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- g 
ig dovas, kuris aprodo svečiams grąžiusias vietos kalnų apylin- 
g kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant g 
S butų, maistų, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu 
g /- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidūs. Dėl smulkesnių sąlygų 
g prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523. g

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- g 
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NEPRIKLAUSOMY
BĖS ŠVENTĖS MINĖ

JIMAS NEWCASTLYJ
Vasario 26 d. St. Peters Hall, 

Hamilton, Newcastlio lietuviai mi
nėjo Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Salė buvo pa
puošta Lietuvos vytim ir trispal
ve vėliava.

Minėjimų atidaręs Apylinkės 
pirm. J. Viskauskas, susirinku
sius sveikino lietuviškai ir angliš
kai, kadangi šventėje dalyvavo 
būrys kitų tautybių žmonių.

{ garbės prezidijumų buvo pa
kviesti: kūrėjas — savanoris A. 
Rimgaudas, estų atstovas — Ka- 
lojot, latvių — Milleris ir ats. 
karinin. J. Šernas.

Paskaitų skaitė pirm. J. Viskaus
kas. Estų atst., kuris karo metu 
yra gyvenęs Lietuvoje, lietuvius 
sveikino savo sukurtu eilėraščiu 
( vokiečių kalba), kuriame iške
liamas Lietuvos gamtos grožis. Sa
vo sveikinime latvių atstovas pa
brėžė broliškųjų tautų likimo ben
drumų. Newcastlio lietuvių kape
lionas kun. S. Gaidelis sveikino 
telegrama iš Sydnėjaus.

N. Levickaitė padeklamavo ei
lėraštį “Gimtoji žemė”, Z. Baje- 
lytė — “Partizanų daina”. N. Kle- 
menytė paskambino pianinu — 
“Lopšine”. Keliems šokėjams su
sirgus, programoj skelbtieji tau
tiniai šokiai neįvyko.

Minėjime dalyvavo per 60 tau
tiečių. Kiti negalėjo atvykti, nes 
dirba vakarinėse pamainose.

M. š.

Gražiai pasirodė Mel-. 
bourno skautai

Vasario 27 d. skautų tautinių 
šokių grupė, Algio Karpavičiaus 
vadovaujama, dalyvavo karalienės 
Elzbietos garbei suruoštame fes
tivaly atvirame ore, viename gra
žiausių Melbourne parkų. Nuotai
kingoje vakaro padairoje, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant, mū
sų šaunieji skautai pašoko kepu
rinę ir malūnų. Ypač malūnas žiū
ro vamp patiko, plojimai ilgai ne
siliovė. Be lietuvių, festivalyje da
lyvavo švedai, vokiečiai, ukrainie
čiai, latviai, rusai, graikai, ško
tai, australai, žydai ir kitos tau
tos. žiūrovų buvo tūkstančiais pri
gužėję į sodų. (v.)

CABRAMATTA
Nežiūrint lietaus ir siautusios 

audros, judrūs Cabramattos lie
tuviai beveik visi susirinko vasa
rio 21 d. į A.L.B. Cabramattos 
Apylinkės valdybos suruoštų tra
dicinį Užgavėnių blynų balių, įvy
kusį australų atsargos karių klu
bo salėje.

Atvažiavo svečių ir iš Sydnė
jaus, kiti atbrido per vandens ap
semtas gatves. Sporto Klubo at
stovai Daudaras, Ilčiukas ir bro
liai šutai, visi seni Cabramattos 
bičiuliai, kaip anksčiau, taip ir 
šiemet buvo taūsų svečiai. Jie vi
si su šutų mašina “atplaukė” per 
lietų iš Sydnėjaus.

Lietui pilant kaip iš kibiro, sa
lėje buvo jauku ir prie stalų su 
lietuviškais Užgavėnių blynais, 
alučiu, besiklausant lietuviškų plo
kštelių muzikos, dalyvavusių pobū
vyje aštuonesdešimties tautiečių 
nuotaika buvo šeimyniškai jauki.

Besiskirstant daugelis pageida
vo, kad panašūs parengimai bū
tų ruošiami nerečiau kas mėnesis.

J. A. Skirka

A.L.K. KULTŪROS 
DRAUGIJOS METINIS

SUSIRINKIMAS
Vasario 28 d. Bankstowne (Syd- 

nėjus), Melana salėje įvyko Aus
tralijos Lietuvių Katalikų Kultū
ros draugijos metinis narių susi
rinkimas.

Susirinkimų atidaręs pirminin
kas Dr. A. Mauragis į prezidiju
mų pakvietė Jurgį Petniūnų ir VI. 
Miniotų.

Draugijos veiklos apžvalgoje 
pirm. Dr. Mauragis pažymėjo, kad 
Draugijos valdyba stengėsi patei
sinti įsipareigojimus: vystė kul
tūrinį darbų ir įvairiomis progo
mis Sydnėjaus lietuvių visuomenei 
pateikė kultūrinių parengimų, bū
tent: Motinos Dienos minėjimais 
(J. Tininio paskaita), Maironio 21 
metų mirties sukakties minėjimas 
(Ramanausko paskaita), Tumo — 
Vaižganto 20 m. mirties sukakties 
minėjimas (J.A. Jūragio paskai
ta), Arkivyskupo Juozapo Skvi
recko 80 m. amžiaus sukakties mi
nėjimas (K. Griškevičiaus paskai
ta), Vėlinės (J. Tininio paskaita) 
ir Kražių skerdynių sukakties mi
nėjimas (JA.. Jūragio paskaita). 
Visuotiniame Draugijos narių su
sirinkime praeitais metais paskai
tų: “Bažnyčia vejama į tyrus” 
skaitė J. Tininis.

Praėjusiais metais siekta dau
giau išplėsti konkrečių kultūrinę 
programų ir glaudžiai bendradar
biauta su lietuvių parapijos kape
lionu kun, P. Butkum ir kitais pa
rapijiečiais. Buvo sudaryta filozo- 
fų — literatų sekcija, kuri sėk
mingai vadovaujama J. Tininio 
surengė dvi paskaitas su diskusi
jomis. Suruoštas šokių vakaras, 
kurio menkučiu pelnu paremta 
Sydnėjaus lietuvių “Mūsų Pasto
gės ” spec. nr. išleidiiųas.

į naujųjų Draugijos valdybų 
išrinkti: Dr. A, Mauragis, Br. Ge
nys, J. Petniūnas, Br. Žalys, K. 
Griškevičius. Dvasios vadu ir to
liau lieka kun. P. Butkus. Revi
zijos komisijon išrinkti: Šcitnic- 
kas, Ankudavičius ir Sirgedienė. 
Diskusijose išreikšta pasitenkini
mas Draugijos nuveiktais darbais 
ir pageidauta, kad būtų įsteigta 
dar visuomenininkų sekcija.

Po susirinkimo, jau dalyvaujant 
apie 200 svečių, vyko linksmoji 
dalis ir meninė programa. Vilno
nis padainavo “Žaliojoj lankelėj” 
ir “Bemužėl nevesk pačios”, Ra
mutis Zakarevičius ir Irena Vil
nonytė paskambino Bramso, Frank 
Haches ir kitų kompozitorių kū
rinių. čia pat nuoširdžiomis kal
bomis buvo atsisveikinta su į Ame
riką išvažiuojančiais Draugijos 
nariais J. Tininiu ir Rugelių šei
mai. Jiems sugiedota ilgiausių me
tų ir palinkėta laimingos kelionės.

Pagal lietuviškas Užgavėnių 
tradicijas buvo pasivaišinta tešlai
niais, išgerta alaus stiklas ir pa
sišokta.

P. Sirgedas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p. Minio

tui, p. Dr. Mauragiui, kun. But
kui, p. Geniui ir visiems kitiems 
L.K.K. Draugijos nariams bei sve
čiams, surengusiems mums tokias 
jaukias ir malonias išleistuves.

J. Tininis.
J.F. Rugeliai.

“MŪSŲ PASTOGES”
SPAUDOS 

BALIUS
ĮVYKS GEGUŽES 1 DIENĄ

(šeštadienį)
Mark Foy’s 

Didžiojoje salėje
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:: PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA
•; VISU RŪSIŲ AKINIUS
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MELBOURNO APY
LINKĖS TAUTIE

ČIAMS
šių metų Vasario 16-sios pager 

bimui visi Melbourne Apylinkės 
lietuviai, be aukos Tautos Fondui, 
užsimoka solidarumo mokestį (12 
šil. metams) ir atiduoda vienkar-
tinę aukų (vyrams £1., ir mote
rims 10 šil.) lietuviškoms mokyk
loms paremti.

Todėl Apylinkės Valdyba prašo 
visus lietuvius, gyvenančius Mel
bourne Apylinkėje, kurie šios pa
reigos neatliko Vasario 16-sios mi
nėjimu metu, tai padaryti iki ko
vo mėn. 31 d. Pinigus galima su
mokėti sekmadieniais St. John’s 
bažnyčios bibliotekos salėje, arba 
persiųsti paštu Valdybos adresu: 
V. Bosikis, 295 Hoddle St., Colling
wood, Vic.

Mūsų šio kreipimosi j visuome
nę tikslas — kad visų tautinių 
kultūrinių, bei jaunimo auklėjimo 
reikalų iniciatyva, rūpestis bei 
materialinė našta atitektų visiems 
tautiečiams lygia dalimi ir atsa
komybe.

Gerai žinodamj mūsų gerb. vi
suomenės Melbourne sąmoningu
mų ir jautrumų kiekvienam tauti
niam bei kultūriniam reikalui — 
tikime, kad ir šį mūsų kvietimų 
nuoširdžiai priimsite ir paremsi- 
te. Tai bus mump didelė parama ir 
paskatinimas šiuos 1954-sius tau
tinės veiklos Melbourne metus 
atlikti su dar didesniu aktyvumu 
ir ryžtumu.

Dalis surinktų aukų bus pasiųs
ta Vasario 16 Gimnazijai Vokie
tijoje paremti, o likusi suma pa
naudota lietuviškų mokyklų plė
timui bei išlaikymui Melbourne.

Mūsų didelė padėka priklauso 
tiems tautiečiams, kurie į šį krei
pimąsi jau atsiliepė ir Vasario 16 
-sios minėjimo metu gausiomis 
aukomis jį parėmė.

ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba

PASIKEITIMAI A.L.B. 
KRAŠTO VALDYBOJ

Jurgiui Bistrickui iš A.L.B. 
Krašto valdybos pasitraukus — 
nariu i Kr. Valdybų pakviestas 
Valdybos kandidatas Feliksas Si
pavičius.

J. Bistrickas Krašto valdyboje 
buvo nariu kultūros reikalams. 
Pasitraukė dėl pagausėjusių darbų, 
kurie kliudo atsidėti visuomeni
nėms pareigoms.

F. Sipavičius ligi š.m. sausio 
in/ėn. buvo A.L.B. Sydnėjaus Apy
linkės valdybos pirmininku.

Laiškai
Redakcijai

Pone Redaktoriau. “Australijos 
Lietuvis” paskelbė apie organi
zuojamų Vaikų literatūros fondų. 
“A.L." leidyklos užsimojimas yra 
sveikintinas. Tai yra visiškai nau
jas dalykas ir dėl jo reikalingumo 
netenka kalbėti. Fondas išleis vai
kų literatūros, kurios mes itin la
bai stingame.

Fondo kūrimosi pradžių, atrodo, 
sudarys tautiečių aukos. Vis dėl
to, visuomenė, iš kurios tikimasi 
susilaukti aukų, nbrėtų žinoti 
Fondo smulkiau detalizuotų pla
nų. Provizoriniai Fondo metmenys 
daugiui aukotojų gali sukelti abe
jonių ir nepasitikėjimo. Gali kil
ti neaiškumų ir jau pradžioje ga
li nukentėti graži idėja. Be to, 
kad Fondas turėtų pilnų bendruo
menės narių pasitikėjimų, lėšų 
kontroliavime ir spausdintinų kny
gų parinkime turėtų dalyvauti ir 
mūsų kultūrinių organizacijų ar 
bendruomenės atstovai.

J. Rimas. (Melbournas).

SOTUS IR APSIRENGĘS BO
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

Apie Sydnėjaus lietuvių namų 
akcininkų susirinkimų, įvykusį va
sario 28 d., trumpai buvo rašyta 
"M. P.” praeitam numeryje. Buvo 
paskelbta naujoji Komiteto ir kon
trolės komisijos sudėtis, bet ves 
keletu žodžių paminėtas pats su
sirinkimas. O apie jį verta kiek 
plačiau pašnekėti, nes tokių susi
rinkimų bus ateityje ir Sydnėjuje, 
ir Melbourne, ir Geelonge, ir Ade
laidėje, ir kitur, kur mūsų tautie
čiai yra pasišovę bendruomeninius 
namus statydintis.

Sydnėjaus lietuvių namų akci
ninkų susirinkinįas pradėtas labai 

sklandžiai: prezidijumo sudarymas, 
mandatų komisijos rinkimai, šios 
komisijos pranešimas, Organiza
cinio komiteto pirmininko prane
šimas, iždininko pranešimas — vi
skas ėjo, kaip patepta. Pasisaky
mai dėl pranešimų, paklausimai, 
pasiūlymai buvo aiškūs, kontro- 
tūs ir nubalsavimai visų ramiai 
priimami. Pirmininkaujantis V. 
Saudargas buvo kietas. Atrodė, 
kad per valandų, na, dvi susirin
kimas bus baigtas ir eisime sa
viems namams paruptų tiesti.

DARBO PRADŽIA
Organizacinio Komiteto pirm. B. 

Daukus savo pranešime nurodė, 
kad idėja Sydnėjuje lietuvių na
mus įsigyti buvo kilusi jau prieš 
ketverius metus. Tada buvę pla
nuota Sydnėjuje statydinti visų 
Australijos lietuvių namus. Buvę 
gauta apie £ 50 aukų, šitie pini
gai dabar laikomi A.L.B. Krašto 
Valdybos sąskaitoje. Bet vėliau, 
panorus savus namus turėti ir ki
tų miestų bendruomenėm^, buvo 
atsisakyta centrinių Australijos 
lietuvių namų projekto ir kurį lai
kų nieko neveikta. Prieš pusan
trų metų, kaip pareiškė Org. Ko
miteto pirm. B. Daukus, reikalas 
vėl išjudėjo. Buv. Krašto Valdy
bos pirm. J. Vaičaičio iniciatyva 
buvo sukviestas organizacijų ir 
Sydnėjaus Apylinkės atst. pasita
rimas, ir sudarytas organizacinis 
komitetas. Rimtai darbas pradė
tas 1953. balandžio mėn., kada bu
vo išleisti pasižadėjimai akcijas 
pirkti ir jų išplatinta ligi susirin
kimo už 1868 svarus. Surinkta ir 
grynais pinigais.

Tuo pačiu laiku Sydnėjuje įs
teigtos dvi naujos A.L.B. apylin
kės (Bankstowne ir Cabralmattoj) 
ir anos dvi apylinkės pradėjo kal
bėti apie atskirų namų statybas 
savo apylinkių gyventojų reika
lams. Gana aktyvūs pasirodė Ban
kstowno lietuviai, surinkę pasiža
dėjimų už 600 svarų ir užpirkę 
sklypų. Cabramattos liėtuviai ap
svarstę padėtį, nors kategoriškai 
ir neatmetė galimybę pasistatyti 
patalpėlę, daugiau linksta dėtis 
prie bendrųjų namų, šitas "susi
skaldymas” labjausiai buvo paran
kus tiems, kurie nei prie vienų 
namų įsigijimo nenori prisidėti. 
Pavz., pasiūlius įsigyti akcijų 
Bankstowno parapijos lietuviui jis 
atsakydavo, jog remiųs visos ben
druomenės namjus. O kai į jį kreip
davosi centrinio komiteto įgalio
tinis, tai išgirsdavo atsakymų: 
“Bičiuli, aš už Bankstownu. Su
prask, mielasis.”

šitokių vikruolių turime visur.

DVI “PARTIJOS”
Viskas ėjo sklandžiai ligi tol, 

kol buvo pradėta kalbėti apie vie
tos parinkimų lietuvių namams 
Sydnėjuje. šito klausimo užkliu- 
vus susirinkimas pasidalino į dvi 
“partijas”: vieni galvas guldė už 
Strathfieldo rajonų, kiti gi agita
vo už Bankstownu. Pirmieji kal
bėjo už Strathfieldų, kaip pato
giausių susisiekimo atžvilgiu vie
tų, o Bankstowno šalininkai savo 
išvedžiojimus rėknjė tuo, kad Ban
kstowne gyvena apie 500 lietuvių, 
kurie gali nuosavomis kojomis į 
bendruomenės namus ateiti ir dar, 
kad Bankstownas turi užpirkęs 
tinkamų sklypų ir gali prisidėti 
jau pradžioje, prie bendrųjų na- 
mų su 600 svarų. O susirinkimo 
atžvilgiu ir Bankstownas nėsanti 
bloga Vieta.

Šitų klausimų diskutuojant visi 
kalbėtojai verpė tų patį siūlų, tik 
ant atskirų ratelių. Vieni kalbėjo 
ramiau, kiti į pabaigų gal kiek ir 
prikimo.

Pirmininkavęs tuo metu J. Ke- 
dys, turėjo tikrų rugiapjūtę. Susi- 

rinkiiųas nubalsavo tų dienų galu
tinai nespręsti, kur turėtų būti 
namai statomi, bet paliko naujam 
komitetui pastudijuoti klausimų ir 
kitame susirinkime pateikti kon
krečius pasiūlymus.

VIENU KLAUSIMU VISI 
SUTARIA

Būdinga tai, kad akcininkai ma
žiausiai domėjosi kokie turėtų 
būti namai, nei žodžiu neužsimin- 
nė apie reikalų spartinti lėšų tel
kinių, nekalbėta nei apie tai, kad 
komitetas turėtų pradėti pinigų 
rinkimų iš akcininkų. O tai klau
simai, kurių neišsprendus namų 
negalėsime pradėti statyti: nei 
Bankstowne, nei Strathfielde, nei 
kur kitur.

Viena, tačiau, išryškėjo, kad 
Sydnėjaus lietuviai nori ir labai 
nori turėti savo bendruomenės na
mus ir dėl to visi ir visiškai suta
ria. Šitų susirinkimų, nežiūrint į 
tai, kad jis per penkias valandas 
vos. tepajėgė naujų komitetų iš
rinkti, vistiek reiktų vertinti tei
giamai, nes jame bendruomenės 
namų idėja iš popierio perkelta į 
žmonių širdis ir lūpas. Džiugu, 
kad susirinkime išvengta asme
niškumų ir kitokių negerovių, bet 
diskutuota atsiremiant grynai lie
tuviško bendrojo reikalo. Tik gal 
iš akių nereiktų išleisti vieno fak
to: bendruomenės namai negalės 
būti pastatyti ten, kur kiekvienas 
panorėsime, ir jie negalės būti pa
statyti tokiame rajone, kur vien 
tik už sklypų reikia mokėti tūks
tančius svarų.

J. Alonis.

KREPŠINIS

Vytis — Tauras 49:46
Vasario 25 dienų pusfinalinėse 

rungtynėse vasaros turnyro var
žybose Vytis’ sunkiai įveikė Tau
rų. Kietai buvo kovojama dėl kiek
vieno taško. Vytis turėjo daugiau 
sėkmės.

Tauras — West Torrens
39:34 (22:10)

Pirmų puslalkį Merūnas gra
žiais metimais sudarė gražių taš
kų persvarų, bet antrame puslai- 
kyje tauriečiai pasimetė ir tik 
Alkevičiaus laiminga ranka užtik
rino laimėjimų. Taškai: Alkevi- 
čius 16, Merūnas 10, Karsteds 4, 
Giruckas 6, Šliužas 3.

FUTBULAS
Vytis —. Birkala 3:3

Vytis ir šį kartų į aikštę išbė
go silpname sąstate. Vos pradė
jus žaisti krito pirmas įvartis. An
trame puslaikyje Vytis daro pa
keitimu. Išbėga į aikštę Sabaliaus
kas. Pirmų kartų pakeičiamas var
tininkas, vietoj Karsteds atsistoja 
Langevičius. Birkala vis spaudžia. 
Kitas laimingu smūgiu sušvelnina 
santykį ir pakelia Vyties žaidėjų 
moralę. Netrukus čiplys taikiu 
šūviu išlygina, santykį.

Vyties puolimas staigiu prasi
veržimu laimi trečių įvartį. Teisė
jas skelbia užribį ir įvarčio ne- 
užskaito. Komandos kapitonas Ki
tas nori išsiaiškinti, bet teisėjas 
jį pašalina iš aikštės. Birkala Ki- 
tui išėjus pradeda dar labiau sp
austi ir iš kampinio kerta trečių 
įvartį. Vyties puolimas trumpais 
padavimais pasiekia Birkalos var
tus ir čiplys trečiuoju įvarčiu iš
lygina.

Treniruotes
Krepšinio treniruotės vyksta 

Basketball stadium, Forestville 
reserve antradieniais nuo 5 vai. 
iki 7.15 vai. ir sekmadieniais nuo 
13 vai. iki 16 vai. '

Futbolo treniruotės vyksta sek
madieniais nuo 16 vai., Mackinnon 
PRD Lower, Nth. Adelaide.

Edas

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef. WB 1768, 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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