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LITERATŪROS
PREMIJA LAIMĖJO

BRAZDŽIONIS
1953 metų Lietuvių Rašytojų 

draugijos literatūros premijų (5000 
dol.) paskirta Bernardui Braz
džioniui už jo poezijos knygų "Di
džioji Kryžkelė”. Knygų išleido 
"Terra”.

Balsuoti buvo pateikta 12 kny
gų. Balsavime dalyvavo visi Lie
tuvių Rašytojų draugijos nariai. 
Premijos mecentai yra Lietuvių 
Auditorijos savininkai: J. Malio- 
rius, B. Pakštas ir Juodvalkis.

Jaunimo Literatūros pre
mija paskirta L. Žitkevi

čiui
L. Žitkevičius premijų (250 dol.) 

gavo už knygų jaunimui “Saulu
tė debesėliuose", sudarytų iš 50 
eilėraščių. Žitkevičius prieš tai 
yra išleidęs 3 knygas jaunimui: 
"čyru vyru pavasaris”, "Su tė
velio kepure” ir “Tarp tūkstančio 
žvaigždelių”. Be to, Amerikoje jis 
parašė humoristinės poezijos kny
gų “Šilkai ir vilkai”.

NEPRIKLAUSOMY
BES šventes mi

nėjimas ADELAIDĖJ
Nepriklausomybės šventės pro

ga Adelaidės Katedroje iškilmin
gas pamaldas atlaikė ir pamoks
lų pasakė Adelaidės vyskupas. Pa
maldų metu giedojo V. Šimkaus 
vadovaujamas vyrų choras.

Minėjimas — aktas įvyko Aus
tralija Hali. Minėjimų atidarė 
Apylinkės valdybos pirm, čepliau- 
skas. Pagerbti žuvusieji dėl 
Tėvynės laisvės. Paskaitų skaitė 
L. Garbaliauskas. Nepriklausomy
bės šventės proga sveikino latvių 
ir estų atstovai.

Gausių meninę programų išpil
dė: Petrikas ir Venslovavičius pa
deklamavo eilėraščių, sol. Z. Pet- 
kūnaitė ir P. Rūtenis padainavo 
liaudies dainų, R. Plokštytė pa
šoko suktinį ir valsų, V. Ratkevi
čius paskaitė Tamulaičio kūrybos 
ir pianistė D. Oldham išpildė ke
letu Čiurlionio kūrinių.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

GRAŽI AUKA VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

Radium Hill dirba keletas lie
tuvių. Vasarių 16 proga jie susi
rinkę nutarė 36-tųsias nepriklau
somybės metines atžymėti parem
dami Vasario 16 gimnazijų Vokie
tijoje. Aukojo: Vladads Dailidė ir 
Petras Mockaitis po 5 svarus, B. 
Grigaliūnas ir B. Velička po £ 2, 
R. Norkevičius, P. Viknius ir V. 
Babinskaą po £ 1.

POLICIJA SUJAUKĖ KĘSTU
ČIO PLANUS

Kęstutis M., 13 m. amžiaus 
Sydnėjaus lietuviukas, vienų ry
tų, užuot ėjęs į mokyklų, sėdo į 
traukinį ir pavakare jau vaikšti
nėjo Melbourne. Bežioplinėjantį 

aplink krautuvių langus "vandrau- 
ninkų” užkalbino policijos parei
gūnas. Paskui juodu pokalbį tęsė 
policijos būstinėje, čia Kęstutis 
prisipažino keliaująs j Brisbanu 
pasižiūrėti "Royal Decoration”.

Rimti policininkai galvojo, kad 
Kęstutis turėjo progos prisižiū
rėti visokių dekoracijų Sydnėjuje 
ir nutarė jį grąžinti susirūpinu
siai mamai ir mokyklai. Pernak- 
vydinę kitų dienų Kęstutį parga
beno į Sydnėjų. Policijai ir tėvams 
pasižadėjo daugiau nesidairyti į 
dekoracijas ir dorai lankyti mo
kyklų. ,

Genevos Konferencijai Artėjant
l':ancūzija įtraukta i alinanti 

i.- oerrslės neduodanti karų Indv- 
Kinijoje. rodo didelį susirūpini
mų ii karų taikos derybomis už- 
baigti. Bet politinė situacija y:a 
tok>a, kad bet kokiu mėginimai 
šrn kryptimi laukiamų rezultatų 
neduoda. Šiuo metu Prancūzijos 
vyriausybė svarsto klausimų, kaip 
ui. kratyti limo — Kinijos iipe- 
ratoriaus Bao Da>. prieš kur; aiš
kiai yra nusistatę Indo — Kini
jos nacionalistai. Prancūzijoj vy
rauja nuomonė, kad jeigu impera
torius abdikuotų, tai būtų vilties 
Indo — Kinijos nacionalistines 
aspiracijas panaudoti indo — Ki
nijos suvienijimui ir tautinės val
stybės įsteigimui.

Indijos ministerio pirmininko 
Nehru planas Indo — Kinijos kon
fliktų likviduoti nesusilaukė dides
nio atgarsio.

Azijos, o ypač Indo — Kinijos 
klausimas, atrodo, galės būti iš
spręstas tik Genevos konferenci
joje, kuri įvyks balandžio mėn. 
pabaigoje ir kurioje dalyvaus 
kom. Kinija.

Molotovas pareiškė, kad Gene
vos konferencijoje Indo — Kini
jos problemos sprendimas būsiąs 
vienas svarbiausių dienotvarkės 
punktų. Jis mano, kad Indo — 
Kinijos ir Korėjos klausimų iš
sprendimas žymiai sumažintų da
bartinį tarptautinį įtempimų.

Laukiama, kad Genevos konfe
rencijoje Sovietai ir kom. Kinija 
darys spaudimų Prancūzijai, kad 
ši pripažintų Pekingo režimų.

EGIPTE VALDŽIOS 
KEIČIASI

Prieš dvi savaites Egipto minis- 
teris pirmininkas ir prezidentas 
gen. Neguib buvo savo draugų su
imtas ir keletu dienų išlaikytas 
arešte. Jo vietą valdžioje buvo už
ėmęs pik. Nasser. Kilus demons
tracijoms gen. Neguib grąžino 
prezidento pareigoms. Vėlesnis 
pranešimas iš Cairo skelbia, kad 
gen. Neguib perėmė ir min. pir
mininko postų. Taip pat esą gen. 
Neguib paskirtas ir Revoliucinės 
Tarybos pirmininku. Pranešama, 
kad Egipto parlamento rinkimai 
tikrai įvyksią birželio — liepos 
mėn., bet spėliojama, kad Revoliu
cinė Taryba mėginsianti ir toliau 
pasilaikyti augščiausią valdžių sa
vo rankose.

RYTŲ VOKIETIJOS DARBININ
KAI EINA SAVO KELIU

Rytų Vokietijos komunistų va
dai prisipažįsta (ir vieni kitus 
kaltina) dėl nesugebėjimo patrau
kti vokiečius darbininkus j savo 
pusę, žinoma, daroma priekaištų 
ir darbininkams, pabarant juos 
nesupratimu gyvybinių soc. vals
tybės užadvinių atsisakant akor- 
dinio darbo.

Čekoslovakijoje 20 asmenų nu
teisti po 15 metų priverčiamie
siems darbams. Daugumas jų dir
bo nacionalizuotose transporto 
įmonėse ir esą “sunkiai nusikaltę” 
valstybei.

NAUJAS METALAS
LĖKTUVAMS

Australija plečia titanijaus eks
portų j Angliją. Titanijus yra 
lengvas, kaip aliuminijus, ir stip
rus, kaip plienas. Jis labai tinka 
lėktuvų pramonei, nes nepapras
tai atsparus karščiui.

Australija yra viena turtingiau
sių valstybių pasaulyje titanijaus 
klodais.

LIETUVA BRITU
•PARLAMENTO

DEBATUOSE
Gautosiomis iš Londono žinio

mis, ryšium su tam tikros finan
sinės britų spaudos akcija (ypač 
“Investor’s Chronicle”), siekian
čia, kad britų vyriausybė išdaly
tų Baltijos valstybių užšaldytus 
kreditus ir patenkintų britų kredi
torių pretenzijas į tuos kraštus, 
1954 m. vasario 15 d. Žemuosiuo
se Rūmuose parlamento narys Mr. 
Teeling įteikė paklausimą užs. 
reiki, ministeriui, ar jis nemano, 
kad brtų vyriausybei reikėtų pa
sekti švedų pavyzdžiu patenki
nant savus kreditorius ir, be to, 
sunormavus šį reikalą su Sovie
tais, pagerinti Britanijos — Sov. 
Sąjungos prekybų.

Parlamentinis valstybės pasek- 
retoris (viceministeris) Mr. Dod
ds-Parker, atsakydamas į tai, 
trumpai ir griežtai pareiškė: “No, 
sir. Jos Didybės vyriausybė ne- 
tnano daryti jokių žygių, kurie 
implikuotų ar reikštų Baltijos 
valstybių aneksavimo de jure pri
pažinimų Sovietams”.

1.000.006 nuostoliif.
N.S-W. valstijos darbo ministe- 

ris praneša, kad potvyniai šiau
rės rajone padarę nuostolių til
tams ir keliams už £1 milijoną.

;tf®KUPUOTOJE
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VASARIO 16 — KOM. PARTI
JOS VIII SUVAŽIAVIMAS...

Kai viso laisvojo pasaulio lie
tuviai šventė Nepriklausomybės 
šventę, okupantai Lietuvoje, lyg 
pasityčiodami iš pavergtojo kraš
to švenčiausių įsitikinimų, Vilniu
je Filharmonijos salėje pradėjo 
8-jį k.p. suvažiavimą. "Ataskaiti- 
nįpranešimų” jame padarė A. 
Sniečkus, apie reviz. komisijos 
darbus kalbėjo Liega. Be jų, kal
bas pasakė Paleckis, Bieliauskas, 
kultūros min. čekistas Guzevičius, 
vid. reik. min. Liaudis ir kt. Vis 
dėlto ir jie neįstengė nuslėpti dau
gybės krašte esančių trūkumų.

Nors visi žino, kokie iš tikro 
yra “rinkimai” bolševikų valdo
muose ir užgrobtuose kraštuose, 
tačiau, nepaisant to, su nemažes
niu triukšmu bolševikai ir toliau 
garsina “demokratiškiausius pa
saulyje rinkimus”, paskirtus kovo 
14 d. į TSRS Augščiausiąją Ta
rybą. Dar daugiau: žmonės spau
džiami ta proga “didinti darbo 
spartą”, “intensyvinti išdirbio nor
mų”, “gerinti žemės ūkį” etc. Vi
si kandidatai yra parinkti kom. 
partijos, o tiesioginės direktyvos 
ateina iš Maskvos. Kas neaišku
— apsprendžia jos emisarai vieto
je. Todėl netenka stebėtis, kad to
kiam terorui siaučiant Šiauliuose 
kandidatais buvo paskelbti tokie 
“lietuviai”, kaip Malenkovas, Chru
ščiovas ir Bulganinas, Panevėžy
— Mikojanas ir Molotovas, Mari
jampolėje — Vorošilovas, Vilnių- 
je— Kaganovičius, Suslovas, Za- 
burovas ir Pospielovas etc. Bet
rūksta tik iš numirusių prikelti 
Staliną su Berija... lietuviams 
“atstovauti” bolševikinėje augšč. 
taryboje...

"Tiesa” užsipuola Skuodo ir ki
tų rajonų LKP rajoninius komi

BIZNIS — AUGŠČIAU VISKO
Sovietų Sąjungos pasiūlymas 

atnaujinti prekybos santykius su 
Did. Britanija, anglams labai pa
tinka ir jų gausi pramoninkų ir 
prekybininkų misija (apie 50 as- 
Imenų) jau sėdi Maskvoje. Objek
tas apie 400 milijonų svarų ster
lingų. Tik visa bėda — Sovietai 
neturi pakankamai pinigų, kad ga
lėtų iš Anglijos reikalingų prekių 
norimus kiekius nupirkti. Nedaug 
ką turi ir mainais pasiūlyti. To
dėl jie pradeda kalbėti apie ilga
laikį kreditą. Ar Anglija tokį kre
ditą Sovietams suteiks — parodys 
netolima ateitis. Pastebėtina, kad 
Anglijos vyriausybė aiškiai pasi
sako už prekybos ryšių atnauji
nimą su Sovietų Sąjunga ir jos 
satelitais.

JAPONAI TARIASI. SU 
SOVIETAIS

Japonijos vyriausybė sutiko įsi
leisti Sov. Sąjungos prekybinę mi
sijų kurios tikslas užniegsti ry
šius su Japonijos pramonininkais.

Japonija ir Sov. Sąjunga netu
ri diplomatinių santykių ir tech
niškai yra karo padėtyje.

Japonijos vyriausybė “raudo
nuosius biznierius” įsileido labai 
nenoriai ir padarė tai po ilgo del
simų. Numatoma, kad netrukus į 
Maskvą išvyks pasitarimams gru
pė Japonijos vadovaujančių pra
monininkų.

tetus ir kt. partines organizacijas. 
Anot "Tiesos”, agitaciniai punk
tai tik tikrina sąrašus ir pakvieti
mus rinkėjams nešioja. Nesą vi
sų sąlygų politiniam darbui vysty
ti. Iš tikro tas politinis darbas 
tėra tik bolševikams įprastas žmo
nių mulkinimas apie tai, kokios 
"laimės” jie susilaukė. O “Kom- 
somolskaja Pravda” jau iš anksto 
skelbia žinanti, jog “rinkimus” į 
augšč. tarybą “laimės1 kom. parti
ja”. Kaip "nelaimės", nors rezul
tatai iš tikro rodytų visai ką ki
tą, bet bus viskas viešai paskelb
ta taip, kaip nuspręs partija... 
taigi— “šimtaprocentinis pritari
mas”.

BOLŠEVIKINIAI MURAVJOVAI
Carų planus — visur įvesti ru

siškųjų “graždankų” — bolševikai 
vykdo dar uoliau negu carų lai
kais muravjovai. Net ir užsienio 
spauda atkreipė į tai daugiau dė
mesio, nurodydama priežastis, kad 
jos kol kas neišdrįso įvesti tik į 
5 sovietines “respublikas”, būtent 
— 3 Pabaltijo, be to, Gruzijos ir 
Armėnijos. E.

Klaipėdos Krašte
Pasirodo, kad vis dėlto porai 

užsienio žurnalistų yra pavykę bū
ti Lietuvoje ir pervažiuoti per 
Klaipėdos kraštų. “M.D.” aprašo 
savo JAV bendradarbio W. Klim- 
keit iš Los Angeles įspūdžius iš 
tos kelionės. 1953 m. gale visa ei
lė parinktų žurnalistų iš JAV, 
Britų imperijos ir neutraliųjų 
kraštų gavo leidimų įvažiuoti į 
Sov. Sųjungų. W. K. pateikęs JAV 
užsienio pasų ir drauge, kaip spau
doj pažymima, su lietuviško kili
mo Australijos žurnaliste p-le Ju
ne Thageny, taip pat kalbančia

Australijoje
Vagia vaikus

Praeitą savaitę Newcastlio ligo
ninėje buvo dingęs 4 mėn. berniu
kas. Jį iš motinos paėmusi mote
ris pareiškė esanti gydytoja ir 
sakėsi, su kitais specialistais no
rinti jį ištirti. Vėliau paaiškėjo 
apgaulė ir policija pradėjo jieš- 
koti vaiko ir jį paėmusios moters. 
Radijo, spauda ir policija buvo 
sukelta medžioklei. Po keletas die
nų telefonu buvo pranešta polici
jai ir nurodytas namas, kuriame 
vaikas buvo paslėptas. Vaikas bu
vo surastas ir jį paėmusi moteris 
areštuota. Ji yra dviejų vaikų mo
tina, apie 40 metų amžiaus pasi
turinti moteris.

Sydnėjuje iš St. Margaret ligo
ninės kovo 11 dienų buvo pavog
tas 6 dienų amžiaus kūdikis. Jo 
jieškoti sukilo visa Sydnėjaus po
licija. Apie 1000 policijos parei
gūnų po trijų dienų intensyvaus 
jieškojimo sulaikė prieplaukoje 
28 m. moterį su pavogtu kūdikiu 
ant rankų. Kūdikis tuč tuojaus 
buvo nugabentas į ligoninę, gi su
laikytoji moteris j policijos būs
tinę. Vaikas buvo gerai prižiūrė
tas ir sveikas.

Judy Arane, kurią australiškie
ji laikraščiai vadina lietuvaite, 
lavonas dar nesurastas. Judy Ara
ne prieš dvi savaites buvo išvažia
vusi su Dr. Blank pasivažinėti. 
Automobilis nuslydo nuo uolos ir 
įkrito į jūrą. Gydytojo lavonų iš
plovė bangos. .

lietuviškai ir atstovavusią vienai 
Australijos spaudos agentūrai, 
įsėdo į iš JAV atsigabentų auto
mobilį, kuriuo išvyko į Klaipėdos 
kraštą. Klaipėdos kraštų peržengė 
1953 m. lapkričio mėn. paskutinę 
dienų prie Naumiesčio. Sustojo 
Sauguose, kur gavo šiek tiek val
gyt, tačiau maistas buvo. labai 
prastas. Australė žurnalistė su 
daug kuo pakeliui kalbėjosi lietu
viškai. Tačiau netoli Priekulės W. 
K. sutiko vieną pažįstamą, kuris, 
dabar jau pasidaręs bolševikas, jį 
pradėjo biauriausiai plūsti kaip 
tėvynės išdavikų, išdrįsusį dabar 
vėl įkelti į jų kojų. Tačiau tokių 
atsitikimų buvo labai maža. Šiaip 
iš pasikalbėjimų su, žmonėmis abu 
žurnalistai susidarė įspūdį, kad kr
ašte pasilikę klaipėdiečiai komu
nistų idėjas ir praktiką sutinka 
labai šaltai.

Tačiau per tą laiką visas kraš
tas esąs žymiai pasikeitęs. Daug 
žinomų sodybų, pažintų dar iš 
mažens, jau visai nėra. Nuo že
mės paviršiaus yra dingusios ei
lė ūkininkų sodybų su visais tro
besiais. Kur seniau stovėjo gyve
namosios trobos, tvartai ir kluo
nai, dabar traukiasi platūs laukai 
Tai ypač krito j akį Klaipėdos ir 
Pagėgių apskrityse. Pakeliui žur
nalistai daug kur matė laukuose 
ir prie gatvių dirbančias vad. bri
gadas. Nors jos daugiausia susi
dėjo iš klaipėdiečių, tačiau darbo 
brigadas saugojo ginkluoti sargy
biniai. Pašaliečiui atrodė neįpras
ta, kam čia, ramaus, taikaus krašto 
viduje, reikėjo tų sargybų, gink
luotų automatais. Vienų kartų jie 
pamėgino prieiti arčiau prie tų 
žmonių ir pasiteirauti, ar jie yra 
kaliniai, ar laisvi žmonės, tačiau 
žurnalistams buvo uždrausta už
megzti su dirbančiaisiais bet kokį 
kontaktų. Laukuose gruodžio pra
džioje buvo matyti ir nesaugoja
mų darbo žmonių. Brigadose dirbę 
lietuviai ir vokiečiai pradėjo tei
rautis, kaip sekasi pabėgusiems j 
Vakarus jų tautiečiams. Apskri
tai, gyvenimas prie bolševikų yra 
žymiai pasikeitęs.

KARALIENĖ QUEENSLANDE

Karališkoji pora, aplankiusi 
Tasmaniją, Pietų Australiją ir 
Victoriją, šiuo metu vizituoja 
Queenslandu. Kaip Sydnėjuje ir 
N.S.W., taip ir kitose valstijose 
karalienė sutinkama minių, susi
renkančių iš tolimiausių vietų. I 
Brisbaną karališkoji pora nuvyko 
didžiausių karščių mietu.

t s ;.. t > ..u:,! ii
DIDELIS KVIEČIŲ 

PERTEKLIUS
šiais metais Australija turėsian

ti didžiausių kviečių perteklių. Iš 
pereitų metų kviečių atsargos 
siekia 35.700.000 bušelių, gi šie
met numatoma neparduotų kviečių 
atsargos priartės prie 100.000.000 
bušelių. Spėjama, ka^J šiemet kvie
čių pardavimui bus pristatyta per 
200 milijonų bušelių. Vidaus rin
koje bus sunaudota apie 66 mili
jonus bušelių ir ekssportuoti nu
matoma apie 60-65 milijonus bu
šelių. Ot.. , ...

SYDENHAM TRAUKINIŲ KA
TASTROFOS TARDYMO REZUL
TATAI . V. - Mi.

Gruodžio 19 d. Sydenham (Syd
nėjuje) geležinkelio stotyje elek
trinis traukinys užlėkė ant kito 
stovėjusio traukinio, žuvo 5 žmo
nės ir per 100 būvo sužeistų. Sun
kiai sužeistųjų skaičiuje buvo ir 
lietuvis Antanas Statkus, kuris ir 
dabar dar tebjaučia sutrenkimo 
pasekmes.

Ryšium su šia katastrofa buvo 
pravestas tardymas ir nustatyta, 
kad traukinių susidūrimas įvyko 
dėl į Litcombe važiavusio trauki
nio vairuotojo Harold Joseph 
O’Neill ir elektriko Keith Venn 
neapdairumo ir apsileidimo. Jiems 
abiems keliama byla teisme.

NELAIMINGI KARIUOMENĖS 
PRATIMAI .JUROJE * '

Pereitų savaitę Australijos ka
riniai manevrai jūroje, kuriuose 
dalyvavo amfibiniai tankai, stai
ga pakilus audrai baigėsi labai 
nelaimingai. Keletas amfibijų ir 
3 kariai nuskendo.r . .

URANIJAUS MIESTAS .
Uranijaus jieškotojai užplūdo 

kadaise cino kasyklomis garsėju
si Toringtono, netoli Tenterfield, 
miestelį. Per pastaruosius du’ mė
nesius čia apsigyveno per 100 ura
nijaus jieškotojų. Uranijus užmir
štą miestelį vėl “pastatė ant ko
jų”. Uranijaus jieškoma gatvėse, 
soduose ir aplink miestelį.

Kasyklų Departamentas prane
ša, kad leidimas uranijaus jieško
ti "Karūnos žemėje” pusei metų 
kaštuoja 2/6 ir 5/— metams. Jei
gu kas nori pradėti jieškojimo 
darbus privačioje nuosavybėje, tai 
turi gauti leidimų iš atitinkamų 
įstaigų. Visokiu atvėju, uranijaus 
jieškotojas turi atlyginti nuosto
lius savininkui, kuriuos jis pada
rys jo nuosavybėje atlikdamas ka
sinėjimo darbus.

Geologai teigia, kad šiame ra
jone (Tenterfield, Glen Innes ir 
Inverel) tikrai esama uranijaus.

AUSTRALAS HENRICKS SU
MUŠĖ PLAUKIMO REKORDĄ
Melbourne įvykusiose plaukimo 

varžybose Jon Henricks, 18 metų 
amžiaus, kuris jau daug kartų yra 
dalyvavęs pasaulinėse plaukimo 
varžybose, sumušė 110 jardų lais- 

, vo stiliaus pasaulinį plaukimo re- 
! kordą, kurį ligi šiol laikė vengras 

G. Rodas. Henricks laikas — 56.2 
sek.

1
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Teisybe akis bado
Berlyno konferencijoje dalyva- i 

vęs stebėtoju, lietuvių atstovas, 
pateikia infirmacijų, kurios rodo, 
kad Pabaltijo klausimas ten tie
sioginiai nors ir nebuvo svarsto
mas, bet netiesioginiai mes buvo
me paliesti keleriais atvejais ir tai 
būtent JAV užsienio reikalų mi- 
nisterio kalbose. Griaudamas Mo
lotovo tvirtinimus, Dulles posėdy
je tarp kitko pareiškė: “Prisimin
tina, kaip klydo ponas Molotovas 
1989 mętais spalio mėnesį, kai jis 
Prancūziją ir D. Britaniją pas
merkė agresoriais, o hitlerinę Vo
kietiją išgarbino kaip taiką my
linčią šalį”. Molotovas į tai nuro
dė, kad Sovietai jau 1948 metais 
yra davę tinkamą atsakymą sa
vo 1939 metų politikai pateisinti, 
paskelbdami spausdinį “Istorijos 
klastotojai*^ O Maskvos “Pravda” 
kitą dieną, vasario 3 d., į Dulleso 
užnyetimus teisinosi, girdi Sovie
tai 1939 metais buvę priversti taip 
o ne kitaip elgtis. Tuomet Dulles 
konferencijoje pareiškė: “Mes So
vietų pareikštų argumentų smul
kiau nenagrinėsime. Bet reikalin
ga konstatuoti, kad trys Pabalti
jo Valstybės, būtent — Lietuva, 
Latvija ir Estija, vykdant minėtas 
slaptas sutartis tarp Molotovo ir 
Ribbentropo ir laužant galiojan
čias tarptautines sutartis 1940 m. 
birželio mėn. buvo Sovietų okupuo
tos. Okupavusi Pabaltijo valstybes, 
Sovietų Sąjunga jas sau prisijun
gė, žalodama elementariškiausius 
teisės ir teisėtumo pagrindus. Net 
jei imti dėmesin Sovietų pažiūrą, 
kad Sov. Sąjungos žygiai tada iš
plaukė iš bėdos, padėties ir saugu- 
tnjo sumetimų, tai dabartinė So
vietų laikysena, laikant Pabaltijo 
valstybes ir toliau karinėje oku
pacijoje, neturi jokio teisėto pa
grindo. Okupavusi Pabaltijo kraš
tus, Sov. Sąjunga, kaip žinome, 
nesitenkino viei^ saugumo priemo
nėmis, bet negirdėto istorijoje te
roro ir net genocido priemonėmis 
pakeitė visą ūkinę, socialinę ir kul
tūrinę tų valstybių santvarką. Vi
sa tai buvo priešinga ne tik suda
rytoms su Sovietais sutartims, bet 
ir iškilmingiausioms Sovietų Są
jungos vadovaujančių asmenų, net 
paties Molotovo, pareiškimams”.

Toliau Dulles, vasario 5 d. atsa
kydamas Molotovui, pacitavę pa
žodžiui, ką kalbėjo tas pats Molo
tovas 1939 Įmį spalio 31 d. Mask
voje: "Savitarpiniai paktai su Lie
tuva, Latvija ir Estija jokiu būdu 
nereiškia Sovietų įsikišimo į tų 
kraštų vidaus reikalus, kaip tai

skelbia kai kurie užsienio laikraš
čiai. Mes pareiškiame, kad visos 
tos kalbos antisovietinių provoka
torių interesams”. į šį faktų, de
maskuojantį Sovietų politikų, Mo
lotovas jau nedrįso atsakyti.

Vasario 10 d.Dulles, atsakyda
mas Molotovui, vėl priminė Pa
baltijo valstybes. Priminė Sovietų 
Sųjungos 1939 m. sudarytas su 
Lietuva, Latvija ir Estija savitar
pinės pagalbos sutartis, kurias, 
pasak Dulles, "Sovietų užsienio 
reikalų mininsteris savo laiku api
būdino bemaž tokiais pat žodžiais, 
kaip dabar Sovietų siūlomosios 
Europos sutarties įžangoje, 
tartys su Lietuva, Latvija ir 
tija, kaip Molotovas 1939 m. 
reiškė, numatė griežtų dėmesį 
pažeisti pasirašiusiųjų valstybių 
suverenuny> ir nesikišti į kitų da
lyvaujančių valstybių vidaus rei
kalus. Kas po to taip greit atsi
tiko su Lietuva, Latvija ir Estija, 
vėliau vis naujai pasikartojo ir 
kaip tik iššaukė tų skilimų, apie 
kurį Sovietų užsieno reikalų mi- 
nistėris kalbėjo. Tai yra skilimas 
tarp tų, kurie yra jau praryti ir 
tų kurių nenori duotis praryjami”.

Amerikos nusistatymo dėka Pa
baltijo likimas pasidaro vis labiau 
ir labiau tarptautinės sąžinės rei
kalu. Sutarčių sulaužymas ir pa
žadų nepildymas Pabaltijo valsty
bių atžvilgiu iš Sovietų pusės yra 
toks aiškus, kad jis pradėjo pasi
daryti klasiniu pavyzdžiu apibūdi
nant visų Sovietų politikų. Labai 
didelį vaidmenį, atrodo, čia bus 
suvaidinusi šiuo atveju ir Kerste- 
no komisija, kurios dėka prieš pa
saulio akis vis ryškiau ir ryškiau 
pastatoma visa Pabaltijo tautų 
tragedija. Gi Sovietai norėtų, kad 
tų klausimų pridengtų mirties ty
la. E. '

APJUNGIAMON 
EUROPON NORI 

ĮSILEISTI IR 
EGZILUS

Pereitų metų pabaigoje Euro
pos Taryba pradėjo rimtai studi
juoti pavergtųjų kraštų egzilinių 
atstovų įsileidimų į europines in
stitucijas ir į jų veiklų. Iki šiol 
egzilai tegalėjo šiek tiek pasireik- 

tik Europinio Sųjūdžio rėmuo- 
kur ir baltai taip pat turi sa- 
atstovus. Tačiau Europos Sei- 
institucijos ir visi europiniai

Sydnėjaus KNYGOS BARE
Liet. Namu Reikalu

Su-
Es- 
pa- 
ne-

šti 
se, 
vo 
mo
organai mėgino verstis be egzilų. 
Tremtinių atstovams tebuvo lei
džiama tik žurnalistų teisėmis 
stebėti Europos apjungimo darbus. 
Tačiau pastaruoju metu pamažu 
šis nusistatymas keičiasi, ir pra
dedama įsitikinti, jog tremtinių 
atstovų bendradarbiavimas teigia
mai atsilieptų į Europos apjungi
mų. šis reikalas galiausiai buvo 
įtrauktas į Europos Tarnybos stu
dijuojamųjų klausimų sėrašų ir 
apsvarstytas Patariamojo Europos 
Seimo kompetentingų organų po
sėdžiuose. Per minimojo Seimo pa
bėgėlių komisijos suvažiavimų 
Heidelberge posėdžiams ir klausi- 
mįostudijoms vadovavo Pat. Euro
pos Seimo vicepirm. prof. Bogia- 
no Pico, žinomas lietuvių bičiulis 
ir pavergtųjų kraštų išlaisvinimo 
draugas. Komisija pasisakė už 
tremtinių atstovų įjungimą į euro 
pinį organizmą ir priėmė Tarptau
tinės Krikščionių Atsikūrimo Są
jungos projektą, kurį komisija pa
teikė vokiečių atstovams. Tikima
si, kad šios komisijos nutarimų 
parems ir Patariamasis Europos 
Seimas. Tuo būdu būtų parodytas 
gražus laisvosios Europos solida
rumas bolševikų pavergtiesiems 
Europos kraštams ir, belaukiant 
teritorinio visos Europos apjungi
mo, pasiekta bent moralinė visos 
Europos vienybė.

Elta

Gyvenimas Sov. S—goję
Rusų propaganda visokiais bū

dais stengiasi įrodinėti, kad dabar, 
ypač po Stalino mirties, padėtis 
Rusijoje esanti visai kitokia, daug 
kas pagerėję, kainos net kelis kar
tus esančios numuštos. Tačiau, 
tiek mūsų tautietis V. Letaitis, 
tiek kiti grįžusieji teigia, kad fak
tiškai veik niekas iš esmės nepa
sikeitė, nes atitinkamai darbo žmo
nėms buvo padidintos prievolės ar 
išdirbimo normos, o rezultatas li
ko tas pats: vargas, štai kartų 
mūsų tautietis V. Letaitis, pasi-

Elzė Rataiskienė

REGĖJIMAS
Girdėjau Jį kadaise žengiantį 

baltų lelijų ir narcizų žiedais. Ma
čiau Jo maldai sukryžiuotas ran
kas, besitiesian&as laiminti rytui 
bundančius vainikuotus sodus, sau
lėj tvaskančias bažnyčių bonias ir 
miestų mūrus. Pro pilies kalnų 
neriantys saulės spinduliai žaidė 
jaunikaičio šviesioj aureolėj, akys 
jo glostė žydinčius sodus, Ne
ries ir Vilnelės pakrantes, Pilies 
mūrų griuvėsius. Rytas buvo pil
nas šviesaus pavasario klegesio.

Tekėjo tykiai upės; nutekto 
sykiu su jomis ir saulėtieji metai. 
Ūžė ir draskėsi gilios žiemos; ry
tys ir vakaris siautėjo ir blaškė 
rudenio šalnų pakastus lapus. Pa
sislėpė skaisčioji saulė. Jų užgu
lė tamsūs debesys. Rūkai apgau
bė Nemuno ir Neries šlaitus. Pa
juodęs ir niūrus dunkso Pilies kal
nas. Išblaškyti iš lizdų paukščiai. 
Vilnelė dejuoja ir skundžiasi kran
tams savo vagos nebesurasdama. 
Verkia Neries augštieji šlaitai 
saulėtekio nebesulaukdami.

Regėjau vienų tamsų ir audrin
gų rytų brangiuose kailiuose įsi
supusį tų patį šviesų jaunikaitį, 
keliaujantį ištuštėjusiais laukais, 
duobėtais keliais ir vis besidai
ranti kryžkelėse. Žvarbus rytys 
blaškė jo apsiaustų, tarsi norėda
mas ji nuo jaunikaičio nuplėšti. 
Tolumoj brėkšavo kryžius. Jauni
kaitis paspartino žingsnį, nea tyli 
rauda su vėju atbangavo nuo to 
vienišo pakelės rūpintojėlio. Jis 
jau aiškiai išgirdo sielvartingų 
skundų ir matė prie apkerpėjusio 
smūtkelio sukniubusių moterį. Vė
jas negailestingai taršė jos men
kus drabužius ir nyoteris virpėjo

iš skausmo ir sielvarto.
— Moteriške, ko tu verki, — 

palietęs jos pečius paklausė jau
nikaitis.

Moteriškė pakėlusi ašarų pilnas 
akis tarė:

— Mano sūnūs tremiami ir žu
domi. Kiti mano vaikai paliko ma
ne sunkioj valandoj, štai, matai 
tuos vingiuojančius kelius. Anuo, 
va, vedančiu į rytus — išvarė ma
no sūnelius, mano kūdikius gele
žimis surakinę; šiuo bėgo patys, 
gelbėdamiesi nuo mirties; o kitus 
čia pat, mano akivaizdoje žudo.

Moteriškės kruvinomis ašaromis 
pasruvusios akys, tarsi liepsnelės 
švietė tamsoje ir pečiai trūkčiojo 
nuo skausmingo kūkčiojimo.

Kuo tu vardu, nelaimingoji? — 
paklausė jaunikaitis.

— Mano vardas — Lietuva,
— ir vėl sukniubo raudodama.

Jaunikaitis apkabino sopuly at
pažinęs savo motinų.

— Motin, ar nepažįsti manęs? 
Aš tavo sūnus.

Liūdnos akys įsmigo į jaunikai
tį. Staiga pakilo motinos rankos 
ir ji tarė:

— Kazimierai, sūnau mano 
brangiausias, padėk man mano di- 
džiamp skausme ir nelaimėje. Ne
palik manęs ir gelbėk mano vaikus
— savo brolius. Juk tu sėdi 
Jo — Visagalio.

Jaunikaitis nusisiautė savo 
liūs ir apglobė jais virpančios
tinos pečius. Pirmųjai rytmečio ža
rai brėkštan pakilo ir liūdnas grį
žo dangaus karalijon.

skaitęs iš Izvestijų, kad kolcho- 
zininkai Sov. Sųjungoje važinėja 
automobiliais, paklausė vienų ru
sų, ar tai tiesa. Tai tas Iš juoko 
net parkrito ant žemės... Girdi, 
automobiliu važinėja nebent tik 
kokie spekuliantai, arba sovieti
nės "įžymybės", arba augšti par
tijos ir valdžios pareigūnai, me
nininkai, karininkai, MVD tarnau
tojai.

“Izvestijose" buvo paskelbta, 
kad Jungtinės Tautos 1953 m. ap
kaltino bolševikus, kad jie verčia
si priverčiamu darbu. I tai bolše
vikų spauda ir propaganda atkir
to, kad tai esųs "biaurus kapita
listų melas”, nes “visi žino, kad 
priverčitftnįo darbo TSRS nėra"... 
tvirtino bolševikų pauda. Tačiau 
visi darbininkai ir karo belaisviai 
žinojo, kad tai yra iš tikro biau
rus bolševikų melas. Reikia prisi
pažinti, teigia ne vienas karo be
laisvis, pats savo akimis matęs 
įvykius, kad visi darbo žmonės 
Sov. Sųjungoj tam tikru atžvilgiu 
yrą bjauriau laikomi net už karo 
belaisvius. Darbas ten yra visiems 
privalomas ir priverčiamas. Jei 
kas bent porų valandų nenueina 
į darbų, tai turi pristatyti gydyto
jo pažymėjimų, o toks pažymėji
mas teišduodamas tik tada, jei 
tdmjperatūros yra ne mažiau kaip 
38 laipsniai. Kitokiu atveju darbo 
žmogus areštuojamas ir baudžia
mas 10-15 metų, kaip sobotažnin- 
kas. Rusai daug kam kalbėjo: 
mums reikia duonos, ne propagan
dos ir plakatų apie tariamai lai
mingų gyvenimų. Faktiškai įsta
tymai ir konstitucija neegzistuo
ja — nebent tik propagandos su
metimais popieriuje, kai reikia 
pasigirti prieš užsienietį arba prieš 
savuosius, “šiaip visi įstatymai ir 
konstitucija yra MVD, kuri daro, 
kų nori su kiekvienu žtaogumi”, 
kalba rusai.

Š. m. “Mūsų Pastogės” nr. 4 
tilpo p. V. Šliogerio str., kur 
Sydnėjaus lietuvių namai siūlomi 
Bankstowne. Straipsrtyje gvilde
namas Sydnėjaus lietuvių namų 
statybos klausimas ir tai yra la
bai sveikintinas dalykas. Autorius 
paliečia silpną ekonominį tautie
čių pajėgumą ir siūlo atsisakyti 
prabangių namų statybos projek
to, bet pasitenkinti kuklesne pas
toge, statyta iš fibro ar lentų.

Pilnai sutinku su šitais p. V. 
Šliogerio sąmprotavimais, nes 
brangius namus mums būtų sunku 
įsigyti.

Toliau siūloma atsisakyti nuo 
patalpų valgyklai, viešbučiui ir 
pasitenkinti tik būtiniausiu, bū
tent: pakankamo didumo sale ir 
3-4 kambariukais, kur galėtų pri
siglausti, “M.P.” administracija 
ir turėtų kur posėdžiauti valdy
bos, na, dar turėtų vietos biblio
teka ir tai viskas. Dar patiekia
ma apytikrė kalkuliacija, nuro
dant, kad tokie namai kaštuotų 
apie £ 4000 — 5000 ir statant tal
kos būdu jau dabar būtų galima 
darbą pradėti — jeigu šitie na
mai būtų statomi Bankstowne, 
kur vietos lietuviai ir sklypą yra 
užpirkę.

Su pastaruoju siūlymu — sta
tyti namus Bankstowne — neno
rėčiau sutikti. Žiūrint iš ūkinio 
taško ir turint galvoje dar tai, 
kad Bankstowne gyvenantiems 
lietuviams šitie namai būtų leng
vai pasiekiami, str. autorius gal 
ir teisus. Bet, bijau, kad jis ne
pagalvojo apie Sydnėjaus lietu
vius, kurių yra, jei neklystu, apie 
3000. Bankstowne ar artimose 
vietovėse yra apie 500, o kiti yra 
plačiai pasklidę ir gyvenadidesnė- 
mis ar mažesnėmąis grupėmis: Li- 
verpoolyje, Picnic Pnt., Cabramat- 
toj, Paramattoj, Merrylande, Wen- 
tworthvillėje, St. Marys, Penrithe, 
Homsby linijoje ir kitur. Jei skai
tyti, kad Bankstowne ir aplinkui 
gyvena 500 lietuvių, tai kiti 2500

visur kitur ir kartais labai toli 
nuo Bankstowno. Ar nereikėtų ir 
apie juos pagalvoti? Ar nereikėtų 
ir jiems suteikti patogesnių gali
mybių lietuvių namus pasiekti?

Imkime susisiekimų. į Banks
townu juk negalima atvažiuoti 
nepakeitus traukinio nei iš vienos 
aukščiau paminėtų vietų.

Nekalbėsime čia apie suaugu
sius, kurie į lietuvių namus gal 
tik keletą kartų per lietus atva
žiuos: į susirinkimus, minėjimus 
ir pan. Jie atvažiuos. Bet kaip su 
vaikais? Juk jeigu ten bus savait
galio mokykla (str. autorius tai 
pramato), tad kaip jie pasieks 
Bankstownu?

Jeigu p. V. Šliogeris siūlo ne
delsti su namų statyba (visai tei
singas siūlymas), tai bent pasiū
lytų ir vietą patogesnę visiems 
Sydnėjaus lietuviams.

P. V. Šliogeris 
kstowno lietuvių 
girdi, jų tik 500 
rinkę 600 svarų 
užpirkę sklypą, 
ir patarčiau Bankstowne gyvenan
tiems tautiečiams ant jau užpir
kto sklypo statydintis namus, ku
rie priglaustų gražiai veikiančių 
tnpkyklą ir patenkintų kitus vietos 
lietuvių reikalus. O kiti Sydnėjaus 
lietuviai, manau, turėtų savo na
mams ar patalpai susirasti kitą 
ir visiems daugiau patogią vie
tų. Iš savo pusės aš siūlyčiau Syd
nėjaus lietuvių namus statyti 
Strathfielde, tik kur netoli sto
ties. Stratehfielde sustoja visi 
traukiniai ir iš čia gali važiuoti 
kuria nori kryptimi. Susisiekimo 
atžvilgiu Strathfieldas būtų bene 
parankiausia vieta visiems Syd
nėjaus lietuviams, šitokiais tad 
sumetimais aš ir siūlau Strath- 
fieldų, bet ne Bankstownu, ar cen
trą.

Baigdamas , turiu atsiprašyti 
gerb. p. Šliogerį už tokį drąsų jo 
projekto kritikavimą.

S. Osinas.

Lietuvių Skautų Brolija išleido 
Toronto mieste, Kanadoje, būdin
gai pavadintų kalendorių 
budi”, kuriame duotos 
žinios apie Lietuvą. Prof, 
surinkęs Paryžiuje daug
dokumentacijos, išleido prancūzų 
k. studijų, pavadintų “La refor- 
me dans la Grande Duchee de Li- 
thuanie. Facteur d’ Occidentalisa- 
tion Culturelie”.

"Tauta 
esminės 
S. Kot, 
įdomios

prie

kai- 
mo-

Palaužtas žiedas baltosios lelijos 
verkia sesių rūtų darželyje. Ne
rimsta bočių vėlės šaltuose kapuo
se trypiamos priešų. Klykia žu
vėdros gųzdfaamos juodo negan
do Baltijoj. Mirties šmėkla skrai-

do po ištuštėjusias sodybas.
šviesusis karalaiti, tėvų sosto 

ir Aušros Vartų saugotojau, už
gesink kruvinuosius saulėleidžius 
Nemuno šalyje, išmelsk Visagalio, 
kad balta lelija pražįstų Laisvės 
rytas. Tegul vėl kunigaikščių mie
sto nutilusi giesmė pakyla žadin
dama visų šalį, tegul vėl Geleži
nis vilkas Paneriuose sukaukia ir 
šimtais aidų teskamba Laisvės 
varpo dūžiai!

i sužavėtas Ban- 
veiklumu, nes, 

, o jau turi su- 
pasižadėjimų ir 

Puiku. Todėl aš

Narėdamas apsaugoti mūsų jau
nųjų kartų nuo nutautėjimo, J. 
Glušausko redaguojamas “Austr
alijos Lietuvis” paskelbė steigiąs 
vaikų literatūros fondų. Paruo
šiant vaikams tinkamų literatūrų, 
bus tariamasi su padagogais, ypač 
dirbančiais šeštadienio mokyklo
se, ir su dailininkais, kad leidiniai 
būtų gražiai iliustruoti. Knygos 
bus platinamos visame pasaulyje. 
Fondo apyskaitos, patikrintos tri
jų asmenų komisijos, bus skelbia
mos viešai. Kiekvienas fondo rė
mėjas už kiekvienus įmokėtus pen
kis šil. gauna išleistų knygų, ku
rių dovanos savo vaikams, o jei 
savų neturi, tai kitų lietuviškų 
šeimų vaikams, kurių tėvai nėra 
fondo rėmėjai. Ir JAV-se “Terros” 
knygos leidykla organizuoja Kny
gos Klubų. Jo uždavinys — atpi
ginti knygų skaitytojui ir jų dau
giau suburti. Užsisakęs tiesiai iš 
leidyklos būsimųjų leidinių ne ma
žiau kaip už 10 dol. ir kartu įmo
kėjęs pinigus gaus užsisakytųsias 
knygas visu trečdaliu pigiau už 
jų kataloginę kainų. Užsisakęs 
knygas pats pasirinka, ir gaus ne 
vėliau negu jos pasirodys knygų 
rinkoje. Pirmieji 200 Klubo narių 
visas užsisakytųsias knygas gaus 
įrištas į kietus viršelius, neprimo
kėdami už tai nė cento. Panašūs 
knygų klubai yra suorganizuoti 
Čikagoje (Liet. Knygos Klubas) 
ir “Gabijos” New Yorke.

Spaudos Puslapiuose
"DRAUGAS” Nr. 290 rašo apie 

gausios Clavelando lietuvių kolo
nijos kultūrinį ir visuomeninį gy
venimų, kuris prasideda ir bai
giasi savuose lietuvių namuose, 
“čia vyksta minėjimai, keliamas 
šventės, rengiami kultūriniai po
būviai, puotos, susirinkimai, po
sėdžiai. čia lietuvis pasijunta tar
si savo namuose, tarsi i 
lizde, čia lietuvis jaučiasi 
ninku, o ne kampininku”.

Toliau rašoma, kad šitie 
jau per ankšti, kad juose 
lando lietuviai nebeišsitenka ir to
dėl reikalinga namus praplėsti. 
Visi lietuviai kviečiami talkon.

Keisti tie Clavelando lietuviai 
— įsigeidė visi vienuose namuose 
sutilpti. Ot, pasektų Sydnėjaus 
brolių pavyzdžiu ir pradėtų pla
nuoti lietuvių namjus kiekviename 
priemiestyje. Na, tegul ir nepas
tatytų tuose priemiesčiuose namų, 
bet bent paplanuotų, pasirokuotų 
ir susirinkimuose turėtų progos 
gražbylystę pademonstruoti.

"DIRVOS” Nr. 51, str. “Gana 
polemikos ir įgrisusių ginčų” 
Bronys Raila rašo apie įprotį gin
čytis ir polemfizuoti susirinkimuo
se, pasitarimuose Ir per laikraš
čius. Jis sako, kad esama žmonių, 
kurie vis kartoja: “Gana polemi
koj ir įgrisusių ginčų”. Str. auto
rius mano, kad jeigu žmonės gin- 
čyjasi ir polemizuoja, tai, matyti, 
kad gyvenimas šitaį ir sukelia. O 
jeigu taip yra, tai diskusijų ir po- 

1 lemikos reikia. Toliau rašo: “Būtų 
naivu ir kažin ar išmintinga tik 
šaukti: gana, nutilkite!... O kas 
jau būtų, jeigu stotųsi kapų ty
la? ” Anas šūkis, rašo Bronys 
Raila, gal turėtų būti kiek patai
sytas. Ne iš viso “gana polemikos 
ir įgrisusių ginčų”, bet greičiau 
sakytina, kad venkime blogos po
lemikos, svarstomiems klausimams 
žalingos ir betkokios etikai nusi- 
dedančios.

Ten pat rašydamas apie kom
promisus jis sako: “Kaip eilinis 
publikos dalyvis aš priėjau tokios 
išvados: — pirmiau negu kalbėti 
apie būtinus, kompromisus ir į 
juos karštai raginti, reikia išaiš
kinti ir tiksliai pasakyti, dėl ko

savame
i šeimi-

namai
Clave-

nesutariama, kokie pagrindiniai 
dėsniai arba principai skiria be- 
siginčyjančias šalis. Jei tokių 1 
skirtingų dėsnių nebūtų, tada 
barniai griežtai smerktini. Bet jei
gu jų būtų, — tai jau visai kita 
kalba... Tada smerkti reiktų ne 
patį ginčą, bet vieną ar kitą ža
lingą dėsnį ar jo rėmėją”.

Taip ir susitarkime. Juk tokių 
pat “skersvėjų” kartais turime ir 
čia, kaip ir mūsų broliai Ameri
koje.

“KELEIVIO” (Mažosios Lietu
vos lietuvių laikraštis) 28 — 28 nr. 
Doc. J. Pauperas str. "Išsklaidy
mas” kalba apie mūsų tautą iš
tikusių nelaimę, apie žiauriąją 
okupacijų ir mus, išblokštus iš 
gimtosios žemės ir išsisklaidžiu
sius po visus pasviečius. Jis rašo: 
"Paskiras tatos narys gali gyventi 
gerose ar sunkiose gyvenimo są
lygose, tai ne tiek svarbu jo ry
šiui su jo tauta liktis tvirtam, bet 
labai svarbu, kad jis mylėtų savo 
tautą iš dorinio įsipareigojimo. 
Kaip morališkai yra gera, kad my
lime savo įknotiną, ne tik tada, 
kai ji jauna, sveika ir turtinga, 
bet taip pat, ir, dar labjau, jei ji 
serga, ir yra suvargusi, kitų 
skriaudžiama. Taip morališkai yra 
labai vertintina savo tautą my
lėti ne tik josios laisvės ir kles
tėjimo dienose, bet taip pat ir, 
dar labjau, tokiose dienose, kai 
josios vaikai yra tremiami, naiki
nami, kai naikinant jos vaikus 
bandoma žiauriai užgniaužti jo
sios pačios gyvybę. Gyva mūsų 
širdyse tautos meilė turėtų sutei
kti mums jėgų baisiai audrai 
griaunant mūsų tautos namo 
stulpus, patiems stoti į išverstų
jų vietą ir kuo išgalime padėti 
išsklaidytiems broliams dvasinia
me tautos gyvenime liktis vienin
gume”.

Doc. J. Pauperas mylėjo savo 
tautą iš dorinio įsipareigojimo, 
kaip ir kiti mažlietuviai. Tautos 
melė visų laikų buvo gyva jų šir
dyse, ir ta meilė suteikdavo jiems 
jėgų “baisiai audrai griaunant 
tautos namo stulpus”, stoti į iš
verstųjų vietą.

Lietuvių Enciklopedijos jau pra
dėtas spausdinti antrasis tomas. 
Antrojo tomo rinkimas spaustu
vėje eina į galų. J. J. Bačiūnas 
išleido Vyt. Alanto redaguotų mo
nografiją “Antanas Vanagaitis”. 
"Bendrija” Vokietijoje labai sko
ningai išleido dvi knygas: A. Rū
tos apysakų “Duktė” Ir Venanci- 
jaus Ališo "Cascata Cristalina”, 
iš eilės jo 4-jų poezijos knygų. Ka
nadoje leidžiamas naujas A. Baro
no romanas “Užgesęs sniegas”, 
Čikagoje paruošta nauja A. Nykos 
—Niliūno poezijos knyga “Orfė- 
jaus Medis”. Baigiama spausdinti 
anglų'kalba J. Jazmino apysakai
čių rinkinys. Jas į anglų kalbų 
išvertė Milton Stark (Starkus).

Svetimieji apie
mus

.. Kų rašo prancūzų spauda. Ry
šium su Berlyno konferencija jau 
ir Paryžiaus spaudoj dažniau pasi
rodo lietuvių ir kitų baltų vardas. 
Paryžiaus laidoj “New York He
rald Tribune” plačiau atpasakojo 
tų Dulles kalbos vietų, kurioj jis 
prikišo Molotovui, kad Sov. S-ga, 
panašiai, kaip kadaise Pabaltijo 
valstybes, dabar nori “savitarpio 
pagalbos sutartimis”^ bazėmis ir 
pančiais metodais pasiglemžti ir 
visų Vokietijų. Žurnalistas Roger 
Massip “Le Figaro” skiltyse pa
stebėjo, jog Dulles davė aiškiai 
suprasti, kad Pabaltijo kraštų su- 
sovietinimas, kai prieš tai jiems 
1939 m. per tų, patį Molotovų bu
vo suteiktos formalios garantijos, 
kad niekas nesikėsins į jų nepri
klausomybę, sudaro precedentų, 
kurio negalima užmiršti. Ir “Le 
Monde” ryšium su Dulles pareiš
kimu priminė Molotovo iškilmingų 
pažadų, kad Sovietai nemano kiš
tis į Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vidaus reikalus, tačiau vėlesnė 
praktika visai kų kita parodė. Pa
našių metodų imtis įtarė Dulles 
Sovietus norint ir visoje Vokieti
joje.

Akuotas.

Didžiausias JAV katalikų savai
traštis "America” vasario mėn. 
numeryje sako, jog pabaltiečių 
suteikti Kersteno komisijai paro
dymai sudaro didžiausią kaltini
mą Sovietams. "America” ragina 
tyrinėjimus tęsti toliau ir surink
tą medžiagą paskelbti kiek galint 
greičiau.
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Vasario 16 d.
Pasaulyje

Vasario 16 ir šiemet buvo gra
žiai paminėta ne tik visame pa
saulyje išsklaidytų lietuvių kolo
nijose, bet ir svetimtaučiai, kaip 
nekadft anksčiau, labai plačiai ap
rašė suruoštas lietuvių šventes ir 
patys jtakingiausi politikai padarė 
savo pareiškimus.

Argentinoje platūs minėjimai 
buvo surengti Lietuvių Centre ir 
Kudirkos Rūmuose. Per Bueįnos 
Aires radijo kalbų pasakė "A.L. 
Balso” leidėjas Pr. Ožinskas, o ji 
papildė radijo pranešėjas.

Brazilijoje didieji Rio de Jenei- 
ro dienraščiai jau vasario 12 d. 
paskelbė minėjimo programų. 
"Jornal de Brasil” ilgame str. 
apie Lietuvą pareiškė, kad brazi
lai nepripažįsta Sov. Sąjungos 
teisės i Lietuvos pavergimą ir so
lidarizuoja su drąsia lietuvių tau
ta.

Vasario 15 d. RIo miesto savi
valdybės ir Švietimo ministerijos 
radiofonai paskyrė po pusvalandi 
lietuviškai muzikai Ir praneši
mams. Lietuvos atstovybės priė
mime Brazilijos vyriausybės at
stovams, Lietuvos draugams ir 
lietuvių kolonijai — Lietuvos 
atst. Meierl sveikino prezidento 
Getulo Vargo ir užsienių reikalų 
ministerio vardu Andre de Mos- 
ųuita. Vėliau mūsų atstovą priėmė 
Brazilijos prezidentas.

Didi. Britanijoje Lietuvos mi
nister! Londone P.K. Balutį svei
kino tarp daugelio kitų Amerikos 
ambasadorius Didi. Britanijoje 
Wintrop Aldrich. įspūdingi minė
jimai buvo suruošti Londono “Vai
dilos” ir atskirai Lietuvių Namuo. 
se. Per minėjimą Lietuvių namuo
se plačiau buvo atžymėta Vasario 
16 signataro prof. Stp. Kairio — 
Kaminsko 75 m. amžiaus sukak
tis. Jo veiklą apibūdino prof. St. 
Žymantas. Jį papildė dar inž. Vil
činskas, Zamzickas ir inž. Baub
lys.

Italijoje didingas vasario 16 ir 
50 metą nuo spaudos atgavimo 
minėjimas buvo suruoštas Romo
je, St. Angela Merici institute, 
miesto centre. Virš Romos plėvė, 
savo didžiulė Lietuvos vėliava, 
kurios pagerbti vidaus reikalų mi
nisterija ir savivaldybė atsiuntė 
12 sargybinių. Iškilmingas mi
šias atlaikė kardinolas Pizzardo, 
Seminarijų ir Universitetų Kon
gregacijos prefektas. Kardinolas 
pasakytame pamoksle plačiai nu
švietė lietuvių tikėjimo ir laisvės 
kovas.

Minėjimas — aktas vyko pui
kioje salėje, kurią puošė didelė 
vytis, Lietuvos, Italijos ir Vati
kano vėliavos. Minėjimą atidarė 
Romos L.B. prm. kun. Mincevi
čius. Min. St. Lozoraitis pasakė 
kalbą ir padėkojo popiežiui ir 
kard. Pzzardo už rodomą Lietuvai 
pąlankumą. Pagrindinę kalbą pa
sakė mokslininkas — politikas 
prof. Luigij Gedda. Minėjimo metu 
buvo (mūryta atminimo lenta vie
noje Romos aikščių, kuri pavadin
ta Lituanią vardu. Sveikinimo te
legramas atsiuntė popiežius, Ita
lijos ministeris pirmininkas M. 
Scelba ir buv. ilgametis premje
ras De Gasperi, kiti ministerial, 
senatoriai, svetimų valstybių at
stovybės, augštieji dvasininkai ir 
kiti lietuvių draugai. Italų didžio
ji spauda šventės aprašymui ir 
Lietuvos klausimui paskyrė il
giausius straipsnius.

Kanadoje Įspūdingi minėjimai 
buvo suruošti Toronte, Montrea- 
lyje, Hamiltone jr kitose lietuvių 
kolonijose. Apie Kanados lietuvius 
ir vasario 16 reikštnę daug rašė 
Kanados laikraščiai.

Prancūzijoje per Paryžiaus ra
diofoną pasakė kalbą Lietuvos at
stovas Prancūzijoje Dr. S. Bačkis. 
Prancūzijos lietuvių bendruome

nės žodis buvo perduotas per Ame
rikos Balsą iš Europos ir Prancū
zijos radiofoną iš Paryžiaus. Pran
cūzų Komitetas už laisvą Europą 
savo pareiškime perdavė linkėji
mus lietuvių tautai. Tai pirmas 
atsitikimps kada šis Komitetas 
lietuvius sveikino Nepriklausomy
bės šventės proga. Komiteto gar. 
bės pirmininkas yra Paul Reyn- 
aud, dabartinio Prancūzijos kabi
neto vicepirmininkas. Komitetą 
sudaro įtakingiausi Prancūzijos 
politikai, partijų vadai, parlamen
tarai ir kultūrininkai.

Ėjo Skautas Stovyklauti

Amerikiečių spauda ir radijai 
plačiau atžymėjo taip pat Vasario 
16-ją JAV kongrese. Ji buvo čia 
tikra lietuvių diena visa to žodžio 
prasme. Kaip žinoma, lietuvis prel. 
L. Mendelis senato posėdį pradė
jo reikšminga malda. Senat. P.H. 
Dauglas įteikė senatui Lietuvos 
išlaisvinimą liečiančią rezoliuciją 
ir ta proga pasakė apie Lietuvą 
svarbią kalbą. Be jo, kalbas dar 
pasakė šie senatoriai: Ives, But
ler, Saltonsdall, Martin, Purtell, 
Kennedy, Ferguson, Hendrickson, 
Lehman, nurodydami reikalą visu 
griežtumu stoti už jos išlaisvini
mą. Senatui pirmininkaujantis 
JAV viceprezid. Nixonas taip pat 
tarė reikšmingą žodį pabrėždamas, 
kad Lietuva, remiama laisvojo pa
saulio, ginančio laisvę ir neprik
lausomybę, taip pat semdama stip
rybę iš savo pačios šimtmetinių 
kovų prieš agresiją, tikrai atgaus 
savo laisvę. JAV atstovų rūmuose 
Vasario 16 d. kalbas pasakė 48 
kongreso nariai, be to, 7 savo kal
bas, pasakytas Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimuose, įtraukė 
į "Congressional Record”. Atsto
vų rūmų pirmininkas Martin, pra
dėdamas Vasario 16-sios posėdį 
pažymėjo, kad Lietuva, be jokio 
abejojimo, vėl atgaus savo nepri
klausomybę.

šiemet JAV spauda ar tik ne 
pirmą kartą griežtai pasisakė už 
mažų Europos valstybių reikalus 
ir tautų bendravimą. Ypač pažy
mėtinas įtakingas JAV dienraš
tis “Te New York Times”, kuris 
jau kuris laikas atskiromis progo
mis su pagarba mini Pabaltijo 
tautas. Ir šiempt vasario 16 d. jis 
įsidėjo vedamąjį, kuriuo pareika
lavo visus stoti talkon už laisvę 
kovojantiems lietuviams. Dienraš
tis pažymi, kad Pabaltijo tautoms 
padarytas nusikaltimas nebus už
mirštas; jis, kaip ir pats laisvės 
reikalas, vis smarkiau drasko pa
saulio sąžinę.

Suomijos 200.000 tiražo laikraš
tis “Helsingin Sanomat" paskel
bė str. apie lietuvių laisvės kovas 
ir VLIKo veiklą.

Šveicarijos lietuviai vasario 16 
sukaktį minėjo abiejuose dides
niuose centruose: Berne ir Zuri- 
che. Paskaitą Berne skaitė prof. 
Eretas. Buvo suruošta lietuvių 
knygų ir kitokių tremtyje išleistų 
leidinių paroda, kuriai ekspona
tus suteikė Lietuvių Bibliografi
nis Archyvas Šveicarijoje. "Tri
bune deLausanne” vasario 16 d. 
paskelbė ilgoką str. apie Lietu
vą, parašytą to laikraščio redak
toriaus Alg. Narako.

Vokietijoje vasario 16 ypač gra
žiai paminėta lietuvių darbo kuo
pose Mannheime, lietuvių koloni. 
jose Memingene, Wehnene, Augs
burge, Muenchene ir kt. (Apie ne
priklausomybės minėjimą Vasario 
16 gimnazijoje jau rašėme praei
tame “M.P.” nr.

Apie iškilmes Vasario 16 gimna
zijoje ir apie vasario 16 d. reikš
mę lietuvių tautai, daug rašė di
dieji vokiečių laikraščiai ir skel
bė radiofonai. Dešmtys laikraščių 
straipsnius iliustravo atitinkamo
mis nuotraukomis, daugiausiai iš 
Vasario 16 gimnazijos iškilmių.

Gražiai mūsų nepriklausomybės 
šventę atžymėjo latviai ir estai, 
skirdami nemažai vietos ir savo 
laikraščiuose.

Jau du kartus nuo to laiko, kai i 
įsikūrė Benkstowne Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Kęstučio drau
govė, mes turėjome iškilas. Bet 
tai buvo trumpos sekmadieninės 
iškilos ir mes nenutoldavome toli 
nuo Sydnėjaus. O mano, kaip ir 
visų skautų, troškimas buvo kaip 
reikiant pastovyklauti. Draugi
ninkas buvo pažadėjęs mums ke
lių dienų stovyklą ir mes laukė
me tos dienos labai nekantriai.

Turėdamas galvoje būsimą sto
vyklą, aš pradėjau "derybas” su 
mama iš anksto. Pagaliau gavau 
sutikimą. Ir štai, per draugovės 
sueigą, draugininkas pranešė, kad 
šeštadienį iš ryto išvažiuojame. 
Kur? 50 mylių už Sydnėjaus dvie
jų dienų iškilai į Moldona. Dar 
pranešė, kad patys mažieji broliai 
šį kartą negalėsią dalyvauti, — 
vyksią ne jaunesni 11 metų am
žiaus. Aš užjaučiau juos ir jų nu
siminsiąs buvo tikrai didelis. 
Draugininkas juos nuramino, pa
žadėdamas j kitą iškilą visus pa
imti.

Šeštadienio rytą, atsikėliau ne
žiūrėjęs į laikrodį. Pasiruošti rei
kėjo. Vaikščiojau pirštų galais po 
kambarį — bijojau pažadinti ma
mą. Širdyje augo nerimas — o 
jeigu pavėluosiu? Broliai juk ne
lauks. Pasiliksiu.

Atsikėlė ir mama. Truputį pa
barė: kam taip anksti, girdi, at
sikėlei. Dar tik 5 valanda. Paba
rė, paruošė pusryčius ir dar pa
dėjo susikrauti kuprinę. Paskui 
visokių patarimų, pamokymų pri
sakė, tarsi visiems metams atsi
sveikintume. Dar globojančia ran
ka paglostė pečius h- trumpu pa
bučiavimu palydėjo kelionėn.

Centrinėje stotyje susitikau 13 
iškilon pasiruošusių brolių, o po 

PUOLA VASARIO 16 D.

GIMNAZIJĄ

Vokiečių dienr. “Abendpost” 
Nr. 31 — 1954 m. paskelbė žinią, 
jog Vokietijos Sovietinės zonos 
žinių agentūra ADN ir veik visi 
bolševikiniai Rytų zonos laikraš
čiai įsidėjo pranešimą, šmeižiantį 
lietuvių Vasario 16 d. gimnaziją 
Huettenfelde. Bolševikai tvirtina, 
kad joje esą ruošiami lietuviški 
agentai vieksmams už geležinės 
uždangos. "Abendpost” pasiuriįtė 
į gimnaziją savo atstovą, kuris — 
rašo — galėjo be jokio abejojimo 
konstatuoti, kokie iš tikro “agen
tai” ten ruošiami. Mokiniai yra 
8-16 m., visi yra lietuvių emigran
tų vaikai. Dienraštis ta proga pa
stebi, kad reikės dar ilgai laukti, 
kol tokie "agentai" galėtų būti 
panaudoti aktyviems veiksmams.

PER ŽEMĖS DREBĖJI
MĄ ADELAIDĖJE

Kovo 1 d. Adelaidėje įvyko že
mės drebėjimas. “M.P.” bendradar
bis čia paduoda savo išgyvenimus 
pirmojo jo gyvenime žemės dre
bėjimo metu. Jis rašo:

“Tai nebuvo silpnas virpėjimas 
“Tremor” vadinamas, kuris kelis 
kartus per metus pasikartoja 
Naujojoje Zelandijoje, bet tikras 
7-8 laipsnio žemės drebėjimas 
“Earthquake”, kurio centras bu
vo apie 6 mylios, o “Eden Fault” 
linija, pagal kurią požeminių uo
lų blokai pasistūmėjo — apie 1 
mylią nuo mano gyvenamos vie
tos.

Aš, kaip beveik kiekvienas Ade
laidės gyventojas, miegojau ir 
buvau pažadintas duslaus dundė
jimo. Sienos bangavo, lyg gumi
nės ir lova nuo jų neatsiliko. Nuo 
lubų byrėjo tinkas, o nosį pradė
jo ėsti kalkių dulkės.

Pirmiausia pagalvojau, kad 
sprogo labai dideli amunicijos 
sandėliai. Tačiau tuoj pat supra
tau, kad tai ne sprogimas, bet 
kažkas naujo — dar neišgyvento. 
Namas judėjo ir dundėjimas ėjo 
ne oru, bet iš po žemių.

Žemės drebėjimas, — perbėgo 
mintis, ir aš net džiūgauti pradė. 
jau pergyvenąs tai, ko< net nesiti
kėjau.

— Kas čia įvyko?! Kas čia įvy
ko?! — pasigirdo koridoriuje tau
tiečių balsai.

— žemės drebėjimas, — sakau 
ir aš atsikėlęs.

Tačiau niekas man nepritarė, 
bet niekas ir neprieštaravo.

Įsijungiau radiją. Pranešėjas 
pasakoja savo tik ką pergyventus 
žemės drebėjimo įspūdžius, pata
ria nesijaudinti, užsikaisti arba
tos ir vėl transliuoja plokštelių 
muziką. Ir vėl pasakoja tą patį.

Mūsų namas, neskaitant iškilu-, 
šių sienų ir suskilusio kamino, be-! 
veik nenukentėjo. Tačiau kitur 
net paveikslai nuo sienų nukrito, 
indai iš lentynų išbiro, baldai po 
kambarius važinėjo, o šaldytuvai 
net į kitą virtuvės galą nukeliavo.

Daug kaminų nuvirto, o kai- 
kurie pro stogus bei lubas j kam
barius sukrito, arba nuriedėjo sto
gais.

Labiausiai siūbavo radijo stie
bai ir bažnyčių bokštai. Kaiku- 
rose bažnyčiose net varpai pradėjo 
skambėti. G.P.O. bokšto laikrod
žio stiklai išbyrėjo.

Pradžioj manyta, kad tik penki 
namai suiro nepataisomai, bet vė
liau pasirodė, — jų būsią daugiau, 
įskaitant ir vieną 100 metų senu-

valandėlės mūsų traukinys bildė
jo laukais. Visą kelią skambėjo 
mūsų dainos ir, aplamai, kelionė 
buvo linksma ir skautiškai triu
kšminga.

Iš Moldanos gelež. stoties vin
giuotu kalnų keliuku pasukome į 
parinktą stovyklauti vietą. Karš
ta saulė kabėjo danguje ir pra
kaitas tekėjo per veidus. Pusant
ros mylios pražingsniavę priėjo
me tarp uolų pakabintą tiltą, ku
ris jungė plentą 100—120 pėdų 
augštyje. Apačioje raitėsi upelis. 
Uolų šlaitai buvo apaugę medžiais 
ir teikė puikų reginį.

Perėję tiltą nusileidome prie 
upelio, kurio vagoje suvirtę uolų 
luitai sulaikė tėkmę ir sudarė du 
tvenkinius. Vienoj pusėj buvo uo
la su atsikišusia plokštuma j upės 
vagą ir tai teikė natūralią pas
togę. Ten tad ir įsirengėme sto
vyklą. Draugininkas visiems nu
rodė darbus: rinkome malkas, 
rengėme laužavietes, pasidarėme 
drabužiams pakabinimus, sutvar
kėme maisto sandėlį, iškėlėme 
vėliavai stiebą, pastatėme "Rau
donojo Kryžiaus” palapinę, “virė
jai" rūpinosi arbata, maisto ga- 
nįinimu. Darbo užteko visiems. 
Net skubėjome, kad greičiau galė
tume pasinerti į tokį skaidrų 
tvenkinį, kuris buvo čia pat, tie
siog ranka pasiekiamas.

Vėliavos pakėlimas. Malda į 
Visagalį, kad saugotų ir globotų 
mus, pasigailėtų kenčiančių bro
lių tėvynėje, grąžintų jai laisvę 
ir suteiktų sveikatos tėveliams... 
Nuskamba Marija, Marija ir stie
be suplevėsuoja geltonas kakla
raištis.

Gavome leidimą maudytis. Pui
ku. Paskui užkandis. Valandėlė 
poilsio ir vėl darbas: kepti bly

. SOO. GLOG. MOT. KOMITETO MELBOURNE 
PRAVESTOS RINKLIAVOS METU, VOKIETI
JOJE PASILIKUSIEMS TAUTIEČIAMS SU
ŠELPTI, AUKOJO:

PO X 1 AUKOJO:
AnĮtanaitisi St., Adomavičius, 

J., Andrekus, J., Apanavičius, 
Adomaitis, F., Alešiūnas, J, Au
šrota, St., Aleknavičius, J., Aniu- 
lis, V., Būga, A., Baškys, J, But
kienė, Braniška, L., Butkevičiai, 
V. ir N., Bacevičius, J, Bacevi
čius, P., Baltrūnienė, Aid., Bal
čiūnas, B., Bytautas, VI., Bratiš- 
kienė, O., Bagdonavičius, P., Be
vardis, Bitė, V., Balčiūnas, J., 
Brooks, Mary, Baleišis, V., Bakai
tis, A., Butkus, N., Bučelis, L., 
Budreckas, K., Butkus, P., Beniu- 
šis, Baltutis, V., Česnienė, L., 
červinskas, J., Dudėnas, E., Dai- 
nučiai, E. ir B., Didžys, V., De- 
revičius, V., Gružauskas, J., Gaš
lautas, L., Gabeckas, A., Gatau- 
tis, J., Gerbenis, P., Gudelienė, 
M., Gr, V., Grigaliūnas, A., G. 
L.K., Jakučfci, O. ir V., Janulaitis, 
Janulaitis, J., Jurgaitis, K., Jo- 
kubavičius, J., Jakubauskas, Iva
nauskas, A., Kemėžis, J.K., Krau- 
sienė, O., Kaladė, L., Kazlauskas, 
Vac., Kalvaitienė, A., Kalpokas, 
J., Kazakevičius, J., Kudirka, A., 
Kuzmickas, K., Kuzmickas, D., 
Kačerauskas, R., Kesminas, T., 
Kairys, J., Kochanauskienė, D., 
Keblys, J., Kalinskas, M., Kalins- 
kas, J., Kimėnienė, E., Kepalaitė, 
E., Kaspariūnas, A., Kirvelis, B., 
Lynikas, K., Ląstas, A., Lukaitis, 
S., Leinartas, D., Lenkauskas, H., 
Laisvūnas, A., Liesis, Lapinskas, 
E., Lukauskas, V., Milvydai, Mi- 
kuličius, G., Motūusa, V., Meiliūnai, 
J., Maksimas, J., Mackevičienė, I., 
Mičiulis, P., Makulis, J., Morkū
nienė, V., Musinskas, S., Mielda- 
žys, K., Mažeika, P., Mulevičius, 
P., Metrikas, J., Medeišienė, M., 
Mulokas, V., Mickus, A., Norkū- 

i nas, A., Nakas, J., Olšauskas, C., 
' Ovšinskas, B., Povilavičienė, Pum

putis, V., Pošiūnas, V., Petravi
čius, A., Pečiulis, J. Petraitis, P.,

mo anglikonų bažnyčią.
Nuostoliai, palyginamai, menki 

tik dėl to, kad pats drebėjimo im
pulsas tęsėsi vos 20-30 sekundžių, 
bet buvo jaučiamas net Viktori
joj. Tačiau prieš žemės drebėji
mą apsidraudusieji namų savinin
kai jau yra padavę pareiškimus 
apie vieno milijono svarų sumoj, 

šiaip sužeisti tebuvo penki as. 
manys, nors kaikur dideli sienų 
gabalai krito ant lovų ir net pa
galvių, bet nieko neužgavo.

Z.K.

nus, paruošti tešlą duonai, virti 
arbatą. Ir kur čia suskaičiuosi 
tuos visus darbus skautų stovyk
loje! Šeimininkauti pasiliko du 
broliai — kiti su draugininku nu
keliavome į netoli esančią gražią 
aikštelę ruoštis II-čiam patyrimo 
laipsniui, nes vasario 14 d. turė
jome duoti įžodį.

Paskui vėl dainos ir vėl skaid
rus tvenkinio vanduo panardino 
mūsų brolius. Vėliavos nuleidi
mas, malda ir, saulutei pasislė
pus už kalnų, susijungėme ranko
mis ratu tradiciniam laužo užbai
gimui.

Įspūdžiai ilgai neleido mums 
užmigti. Prie dviejų liepsnojan
čių laužų jkas pusantros valandos 
keitėsi budėtojai. Pagaliau sulipo 
brolių blakstienos ir tik budėtojai 
į naktį žvelgė atviromis akimis.

5 vai. ryto du skardūs švilpu
kai išmetė mus iš lovų. Mankšta, 
prausimasis, pusiįyčių ruošimas, 
vėliavos pakėlimas ir t.t. Vėliau 
atvažiavo vyresnis brolis ir mokė 
mus visokių skautams reikalingų 
dalykų.

Pietums išsivirėme barščių su 
rūkytu kumpiu ir dešrom, išsike
pėme blynų, duonos ir žarijose 
bulvių. Tai buvo skanumynai, ko
kių tik skautų stovyklose tega
lima ragauti. Na, suprantama, 
maudėmės, žaidėme ir nepajutome 
atėjus valandą namo keliauti. Su
tvarkę, apšvarinę stovyklos rajo
ną, susikrovę kuprines, nuleidę 
vėliavą užtraukėme: Broliukai 
namo.

Ėjome vis atsigręždami, nes 
tos dvi dienos buvo tokios trum
pos, gi išgyvenimai tokie malo
nūs. Tos dvi dienos mus sujungė 
dar labjau, pakėlė mūsų dvasią 
ir visi jautėmės esą tikri broliai, 
viena šeima, gyvenanti viena idė
ja: Dievui, Tėvynei, Artimui.

Skautas D. M.

Pečiukaitienė, S., Paragys, V., Pa- 
dagas, P., Petrauskienė, Prašman- 
tas, K, Rimkus, Raulinaitis, P. 
V., Ramanauskas,*A,, Rakutis, S., 
Raudonikienė, R., Rukšėnas, V., 
Rubaževičius, L, Ragauskas, Ra
gauskienė, D., Rinius, S., Raudys, 
Z, Seženis, E., Steponavičius, B., 
Skimbirauskas, J., Skimbirauskas, 
A., Stankevičius, V., Stuopienė, 

O., Simutis, J., Spranaitis, J., Spra- 
naitis, V., Sparvelis, K., Staugai- 
tienė, J., Stropus, S., Strungienė, 
A., Savickienė, Z., Stropienė, Špo
kevičius, R., šlinskas, A., Žemė
tas, R., šemiota, Šalkauskas, P.
R. , Žilinskas, V., Šalūga, J., Su
minąs, J., šėkas, P., šabrinskas,
S. , Šeštakauskas, J., Tamošaičiai, 
F.E., Tamašauskas, M., Tinteris, 
J., Talačkai, A.V., Tamulevičius,

(bus daugiau)

.VYRAS — MOTERIS.
VAKAR DVIEJŲ VAIKŲ TĖVAS

— ŠIANDIEN MOTERIS
Britų karo lakūnas. Bob Cowell, 

kuris II Pasaulinio karo metu 
skraidė naikintuvais ir turi dvi 
dukras (10 ir 12 metų amžiaus), 
prieš keletą dienų oficialiai pri
pažintas moterimi. Dabar jis va
dinasi Roberta Elizabeth Cowell.

Bob Cowell Londono universite
te studijavo inžineriją. Iš univer
siteto karui[ prasidėjus stojo į ka
riuomenę ir vėliau buvo pakeltas 
leitenantu. Paskui perėjo į avia
ciją. Plačiai buvo žinomas kaip 
auto»|obiiių lenktynininkas. Vedė 
1941 m. Po septynerių metų pa
juto keistą fizinį vyksmą. Jis ta
rėsi su žymiais gydytojais, bet 
tai nepagelbėjo. Jo chrakteris da
rėsi vis moteriškesnis. Jis atsisakė 
senų draugų, metė automobilių 
lenktynes ir gyveno atsiskyręs nuo 
pažįstamų.

Pagaliau gydytojai pripažino, 
kad Bobas jau nebe Bobas, bet 
tikra moteris. Bobas — Roberta 
dabar turi puikius šviesius plau
kus, kurie kaskadomis gula ant 
jos pečių, labai mėgsta kosmeti
ką, brangenybes ir daug laiko pra
leidžia rankų priežiūrai. Gydyto
jai yra įsitikinę, kad Roberta yra 
pilnai išsivysčiusi moteris. Jai da
bar yra 35 metai amįžiaus.

Bob Cowell pasikeitimas yra 
pirmas tos rūšies medicinos isto
rijoje.

Roberta Cowell šiuo metu gyve
na Prancūzijoje.

Prabėgu 

Pastabos
•

Jei kalnas neina prie Mahome
to, tai Mahometas eina prie kalno. 
Tos išminties paskatinta, Melbour
ne 1953 m. Apylinkės Valdyba pa
rinko 300 garbingų savo narių ir 
pasiuntė jiems po 6 šil. vertės so
lidarumo mok. ženklelių (už 1 
pusmetį). 230 asmenų tuoj pat su
simokėjo ir buvo patenkinti. Ta
čiau likusieji 70 ne tik nesusinio- 
kėjo, bet ir pasiųstų jiems žen
klelių negrąžino. Melbourne Ap. 
V-ba prašė Krašto V-bą leisti tų 
ženklelių vertę nurašyti į nuosto
lius, kaipo dingusius. Manoma, 
ar ne tiksliau būtų tuos 70 mūsų 
tautiečių taip pat nurašyti į nuos
tolius, kaipo dingusius bendruo
menei.

•
Prie Town Hall stoties Sydnė- 

juje didelė spūstis žmonių. Atsku
bėjo policininkas, atzvimbė grei
tosios pagalbos mašina. Po valan
dėlės žmonės su šypsenomis skir
stėsi, kitas net balsu kvatojosi.

O dalykas buvo,labai papras
tas. Vienas mūsų rytų kaimynas 
su žnpna atvažiavo Sydnėjun. 
čia pat sutiko senai matytą prie- 
tellų. šis galantiškai pabučiavo 
poniai į ranką. Pro šalį ėjęs stam
bokas australas capt jį už spran
do, kas čia per pamišėlis moteris 
puldinėja, rankas joms kandžioja. 
Mūsų kaimyno būta karšto, žėrė 
atgal australui. Tada ir kiti pra
eiviai puolė tvarkyti “pamišėlį”, 
ginti vargšę moterį- Prasidėjo vi
sa augščiau aprašyta istorija. Pa
aiškėjus reikalui būta daug juoko.

Ar negalima būtų tokių juokų 
ir nesusipratimų išvengti. Juk ir 
mūsų tarpe ne vienas gali pakliūti 
tokion istorijon.

__«—
Prieš kiek laiko angliškoji spau

da rašė apie nesenai įvykusį Has
tings’s, Sussex, Anglijoje Tarp
tautinį šachin,atų kongresą. Kaipo 
didelė sensacija buvo pažymėta, 
kad jame dalyvavo ir du rusų šach
matų meisteriai — David Brons
tein ir Alexander Tolush (Toliu
šis!). Girdi, tai pirmieji rusai, ku
rie nuo 1934 m. vėl pasirodė Has- 
tings’e. Jei apie juos būtų- buvę 
parašyta, kaip apie Sovietų Są
jungos meisterius, nieko čia ste
bėtina nebūtų. Bet, kai - pabrėžia
ma, kad tai rusai, tai mes tokius 
rusus labai garai atpažįstame iš 
pavardžių. Pirmojo pavardė gali
ma sutikti ne tik Kauno ir Vilniaus 
senamiesčiuose, bet visur, kur yra 
kojas įkėlusi išsklaidytoji tauta. 
O antrasis — Toliušis — turbūt 
ir dabar nemaža savd ghnjnių tu
ri tarp Jurbarko-*ir Tauragės, Du
bysos ir Jūrės pakrantėse.

fc. Bitinėlis.

“MŪSŲ PASTOGĖS”

SPAUDOS
BALIUS

ĮV..KS GEGUŽES 1 DIENĄ 
(šeštadienį)

Mark Foy’s
Didžiojoje salėje

Atsiusta paminėti
"Rykštė”. Kritikos ir humoro 

sąsiuvinys. 1954 m. sausis, Nr. 10. 
Leidžiama ir. redaguojama Redak
cinės Kolegijos. Visų susirašinė
jimų adresas: Mr. Vae. Tamošai
tis 2/50 Grey St., St. Kilda, Vic.

★
“Vasario 16 Gimnazija”. Pe

riodinis leidinys Vasario 16 gim
nazijos rėmėjams. Leidžia PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba, (20a) 
Hanover — Kleefeld, Hegelstrase
6. Leidinyje patiekiamos apyskai
tos ir skelbiami aukotojai, remią 
Vasario 16 gimnaziją pinigais ir 
daiktais.

★
"Karys”. Nr 13 (1295). 1954 

m. sausio mėn. Redaguoja: Dom. 
Penikas, Br. Aušrotas, Zig. Rau
linaitis ir Sim. Urbonas. Leidžia 
Kario leidykla, 680 Bushwick Ave, 
Brookly 21, N.Y. Daug rašomą 
apie kovas dėl Lietuvos laisvės it 
nagrinėjamos opios šių dienų 
problemos.
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roilSlĮ PASTOGĖ
SYDNĖJUS

— Sydnėjaus lietuvių namams 
įsigyti naujasis komitetas kovo 
12 d, turėjo pirmąjį savo posėdį. 
Aptartas artimiausių darbų pla
nas ir pasiskirstyta pareigomis: 
pirm. inž. B. Daukus, vicepirm. 
V. Saudargas, sekretorius Vyt. 
Asevičius, iždininkas inž. St. Ja- 
rumbauskas, narys informacijos
— propogandos reikalams V. 
Šliogeris, nariai V. Daudaras ir 
V. Bitinas.

Komiteto adresai: B. Daukus, 
213 Cooper Str., Jagoona, N.S.W., 
V. Asevičius, 27 Forsyth Str., 
Glebe Pt., N.S.W., S. Jarumbaus- 
kas 28 Pomeroy St., Homebush, 
N.S.W. -

— I JAV išskrido J. Petrulis 
su žmona ir sūnumi. J. Petrulis 
j Australiją atvyko prieš ketve
rius metus ir ilgesnį laiką gyveno 
Sydnėjuje. Prieš pusantrų metų 
susituokė su Irena Moraite, kurios 
tėvai gyvena Sydnėjuje.

— Lietuvių Rezistencijos. Buvusių 
Politinių Kalinių Australijos Ko
mitetas praneša savo adresą. Vi
sais reikalais kreiptis: c/o Mr. K. 
Butkus, 63 Macleay. Str., Fiat 8, 
Pott’s Point, N.S.W.

Šiuo adresu kreipiamasi ir dėl 
informacijų atlyginimui gauti už 
kalintą laiką nacių kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose.

— Sydnėjaus sp. kl. Kovas sta
lo teniso treniruotės vyksta pir
madieniais nuo 6 vai. vak. St. Be
nedicts parapijos salėje.

IŠVYKO ,1 EUROPA ..........
K. Gečas, Pertho Apylinkės vi

cepirmininkas ir ėjęs pirm, parei
gas, kovo pradžioje išvyko i Eu
ropą. Numato aplankyti keletą 
valstybių. Vokietijoje būdamas ap
lankys lietuvių kolonijas.

Atsiųstame “M.P." red. laiške 
K. Gečas prašo perduoti jo atsis
veikinimą visiems pažįstamiems 
ir bendradarbiams. Jis linki mums 
laimingo gyvenimo ir gražaus su
gyvenimo.

PHILIPS

Namų vidaus dekoravimo specialistai pa
rinko spalvas ir Philips sukūrė aparatą, 
apimanti visus paskiausius elektroniškus 
reikalavimus tobuliausiam klausymui. 
4 naujausiai patobulintos lempos ir spe
cialūs laidai suteikia puikiausią balso 
pilnumą ir skambesį. Už nuostabiai žemą 

kainą — 20i ginių — pasiūloma tikrai 
didelė vertė. Apžiūrėkite tuoj šį patogų 
spalvingą aparatą. Visuomet teikiamos 
lengvos išsimokėjimo sąlygos.

KAINA 20* GINTU

Gaunamas visose radijo krautuvėse, muzikos instrumentų 
parduotuvėse ir universalinėse krautuvėse.

PHILIPS RADIJAS • garsus kaip ir
PHILIPS LEMPOS!

MODERNIOJI TAPYBA
Po praėjusiais metais įvykusios 

lietuvių dailininkų meno parodos 
Sydnėjuje, visuomenėje kilo daug 
diskusijų, dėl moderniojo, meno. 
Sąryšy su tuo į Sambūrio šviesa 
parengimą, kuris įvyks kovo 20 
d., pakviestas dail. Jurgis Bistric- 
kas, kuris susirinkusiems su tep
tuku ir drobe pademonstruos mo
derniąją tapybą. Po to paklausi
mai ir diskusijos.

Parengimas įvyks kovo 20 d., 
Milsons Point, Enis Rd. 12-14. 
{ėjimas visiems laisvas. Pradžia 7 
vai. vak. Jpk.

MELBOURNAS
— Victorijos — Tasmanijos 

Liet. Skautų tunto iškilminga su
eiga įvyko kovo 6 d. skautų būk
le. Lietuvos skautų globėjo šv. 
Kazimiero minėjimo proga kal
bėjo tuntininkas pask. J. Makulis 
ir Melboumoi lietuvių skautų dva
sios vadas kun. Vaseris.

I trečią patyrimo laipsnį egza
minus išlaikė ir įžodį davė skau- 
G. Kalvaitytė, A. Kalvaitytė ir 
Vytenis Vasaris. Laužą gražiai 
pravedė jūrų skautas A. Gabeckas.

— Liet. Skautų Sąjungos įsa
ku kovo 4 d. pakeltas į paskauti- 
ninko laipsnį Victorijos — Tas
manijos tunto adjutantas, skautų 
tautinių šokių grupės vadovas, 
Algirdas Karpavičius. Alg. Kar
pavičius yra Melbourne lietuvių 
savaitgalio centr. mokyklos moky
tojas ir A.L.B. Melbourne Apy
linkės valdybos narys, (v.)

Mirė Ant. Zakaas
Vasario 26 d. savo kambaryje 

rastas mjręs Antanas Zaksas, 27 
metų amžiaus. Palaidotas kovo 3 
d. Fawkner kapinėse. Mirties prie
žastis neišaiškinta, (m)

SOTUS IR APSIRENGĘS BO
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

• MODRN. DRA
MBLIO KAULO

• RIEŠUTO MED
ŽIO

• BURGUNDIJOS 
VYNO

• EMALINIO 
BALTUMO

• PASTELINIO 
ŽALUMO

• ŠV. ŽALSVO 
RAUSVUMO

• TASCANUOS 
RAUDONUMO

• LENGVO MĖ
LYNUMO

• ANGLIES JUO
DUMO

Karaliaus Mindaugo ins
titutas
skelbia jo 1954 metams numatytų 
viešųjų paskaitų pradžią lietuvių 
visuomenei Melbourne, Vic. Pas
kaitos vyksta St. John Church sa
lėje, Victoria Parade ir Hoddie St. 
kampas, sekmadieniais po pamal
dų 12 vai. 45 min.: •
1. P.V. Raulinaitis — Okupanto 
įsakymų teisinė vertė, š.m. balan
džio 11 dieną.
2. Al. Zemribas-Zubras — Lietu
viškosios kultūros bruožai, gegu
žės 9 dieną.
Sekančių paskaitų temos, prele
gentai ir laikas bus paskelbta sa
vu laiku. .

Instituto direktorius

Adelaide
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Metiniame Adelaidės Apylin
kės susirinkime, įvykusiame vasa
rio 28 d.,, išrinkta nauja Apylin
kės valdyba pareigomis pasiskirs
tė: pirmininkas kun. Dr. P. Jatu
lis, vicepirm.. A. Morkūnas, ižd. 
V. Dumčius, sekr. S. Povilaitis, 
kult, reikalų vadovas Z. Kučins
kas. Valdydbos adresas: Box 1296 
L. G.P.O., Adelaide, S.A.

1 kontrolės komisiją išrinkti: 
Elena Reisonienė, B Marmukonis, 
J. Vasiliauskas.
Adelaidėje yra apie 2000 lietuvių, 

bet susirinkime dalyvavo vos apie 
60. Valdybos rinkimai truko apie 
2 vai.

Valdybos pranešimą padarė 
pirm, čepliauskas. Valdyba pra- 
vedusi drabužių rinkimo vajų Vo
kietijoje esantiems tautiečiams 
šelpti, suruošus! visų tautinių 
švenčių minėjimus, keletą balių ir 
suorganizavusi “M.P.” spec, nu
merio išleidimą. Susirinkimas pa
tvirtino apyskaitą ir valdybai pa
reiškė padėką už atliktą darbą.

Susirinkimui pirmininkavo M. 
Rudzenskas, sekretoriavo V. Viz
baras.

— Adelaidės lietuviai taip pat 
turį namų statybos Komisiją, ku
ri rūpinasi lietuvių namų įsigiji
mo reikalais ir renka pinigus. 
Komisijos pirm. V. Požėlos pareiš
kimu, ligi šiol pavykę surinkti tik 
apie £40 grynais pinigais ir yra 
pasižadėjimų žodžiu ir raštu apie 
270 svarų. Namai numatoma kaš
tuosią apie 7-8000 svarų. Komisi
ja yra paruošusi Lietuvių namų 
akcin. bendrovės projektą. —1—

LIETUVIŠKA SIUVYKLA 
BANKSTOWNE

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

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

Važiuojant 27 autobusu 4 susto
jimas.

Telef.: UY 2144

KOVO 26 D., PENKTABIENI, 7.30 VAL. VAK.

MELBOURNO TOWN HALL
ĮVYKSTA ESTŲ, LATVIŲ LIETUVIŲ

Koncertas
KONCERTĄRENGIA BALTŲ TARYBA

Programoj dalyvauja visų trijų tautybių rinktinės meno 
pajėgos, todėl mūsų lietuviškoji visuomenė yra maloniai 
kviečiama j koncertą skaitlingai atsilankyti:

A. L. B. MELBOURNO 
APYLINKES VALDYBA

I
 Europietis specialistas optikas $

PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA ?
VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS ■>Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. į

ORTO f430 Bourke St., MELBOURNE. Telef. MU 4093. t

TĖVU DĖMESIUI
Lietuvių Vaikų Teatro Studi

jos tikslas auklėti vaikus tauti
nio meno tradicijose, įgalinti juos 
pažinti gyvo lietuviško žodžio gro
žį ir suteikti džiaugsmą suruo- 
šiant vaikiškus spektaklius.

Studiją, šiuo metu veikiančią 
Bankstowne, lanko tik būrelis vai
kų, gyvenančių netoliese. Kol nė
ra galimybių panašias pamokas 
suorganizuoti kituose priemies
čiuose, Studija kitu būdu nori su
teikti vaikams (8-12 metų am
žiaus) progą, spektaklyje būti ne 
tiktai žiūrovais, bet taip pat daly
vauti ir vaidinimuose.

š.m. gegužės mėn. pradžioje 
(tiksli data bus pranešta vėliau), 
V. T. Studija ruošia vaikišką spe
ktaklį — koncertą. Vaikai ne
lankantieji studijos, bet norintie
ji dalyvauti šiame koncerte kaip 
artistai, gali pasiruošti namuose, 
mokykloje arba būti kitų paruoš
ti. Būsimasis artistas pasirenka 
vieną iš šių dalykų: meninis šo
kis, 2. deklemacija, 3. daina solo 
arba grupėje, 4. groti bet kokiu 
muzikos instrumentu.

Besiruošiantis mažasis artistas 
-tė, nevėliau balandžio mėn. 1 d. 
užsiregistruoja V. T. Studijoje 
šiuo adresu: Mrs. V. R. Saudargas, 
100 Green Point Rd., Como, N.S.W. 
Užsiregistruojant pranešti vaiko 
vardą, pavardę, amžių, adresą ir 
ką ruošiasi išpildyti spekteklyje.

Tėvai turėtų nepraleisti šios 
gražios progos ir suteikti vaikams 
džiaugsmo, paruošiant juos sce
nai ir tuo pačiu įjungiant i Sy
dnėjaus lietuvių vaikų šeimą.

V.T. Studija

SPAUDOS BALIUS .
“Mūsų Pastogės” ruošiamas 

spaudos balius gegužės 1 d. tikrai 
įvyks. Mark Foys The Empress 
Ballroom yra naujai pertvarkyta 
ir pritaikinta dideliems parengi
mams. 1000 svečių šitoje didžiu. 
Įėję salėje gali sutilpti visiškai 
laisvai. Balius prasidės 8 vai. vak., 
bet išvengti susigrūdimo prie kel
tuvų į balių rinksimės pusvalan
džiu anksčiau. Kur yra Mark 
Foys? Na, manome, kad šituos 
prekybos namus daugelis žinote. 
Ten buvo suruošta pereitais me
tais lietuvių meno paroda, kurią 
daugelis esate aplankę. J baliaus 
salę reikia įeiti iš Castlereagh 
gatvės. Visai arti nuo St. James, 
Muzeum ar Centrinės gelež. sto
ties. čia pat sustoja ir tramva
jus. Susisiekimo atžvilgiu vieta 
labai patogi.

šia proga galime pranešti, kad 
spaudos baliaus programa bus 
tikrai augšto lygio, čia matysime 
grakščių merginų išpildomus lie
tuvių ir ispanų liaudies šokius, 
išgirsime Br. Kiverio dvigubą 
kvartetą naujame repertuare, o 
ką dainuos solistas Domininkas 
Vildovas, spec. į spaudos balių pa
žadėjęs atvykti iš Melbourne, su
žinosime į balių atėję.

PRANEŠIMAS
Bankstowno lietuvių savaitga

lio mokyklos mokinių tėvų susi
rinkimas įvyks kovo mėn. 20 d. 
11.30 vai. St. Felix parapijos mo
kykloje, Liverpool ir Chapel Rd. 
kampas.

Prašome atvykti ir tuos tėvus, 
kurių vaikai dar nepradėjo, bet 
norėtų lankyti mokyklą.

Mokyklos Vedėjas.

Vasario 16 Melbourne
Melbourne lietuvių bendruomė 

nė nepriklausomybės sukaktį šie
met atšventė vasario 21 d.

Šv. Mišias už Lietuvos laisvę 
laikė kun. Vaseris ir pasakė šven
tei pritaikytą pamokslą. Per mi
šias giedojo Morkūno vedamas 
mišrus choras ir sol. D. Vildovas. 
Per pamaldas buvo renkamos au
kos Vasario 16 gimnazijai remti.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko iškilmingas minėjimas — 
aktas. Dalyvavo apie 600 tautie
čių. Minėjimą pradėjo trumpa, bet 
giliai prasminga kalba Apylinkės 
pirm. A. Vingis. Gerbiant tauti
nę vėliavą ir žuvusius už Lietuvos 
laisvę, Morkūno vadovaujamas 
choras pagiedojo giesmę Kristaus 
kariams. Tuo metu prasiskleidus 
uždangai gedulingame fone iški
lo už tėvynę žuvusio kario galvos 
siluetas.

Garbės prezidijumą sudarė: sa
vanoris — kūrėjas pik. J. Kun- 
caitis, latvių konsulas O. Rozitis, 
Estų bendruomenės atst. M. Ots, 
Latvių bendruomenės atst. Ber
zins ir didesniųjų lietuviškų or
ganizacijų pirmininkai.

Pirmasis kalbėjęs savanoris pik. 
J. Kuncaitis pareiškė, kad vasario 
16 aktas buvo savanorių gyvybė
mis įgyvendintas. Jie savo parei
gą tėvynei atliko. Dabar jaunie
siems reikės Lietuvą laisvam gy
venimui prikelti. Todėl jaunimo 
pareiga tinkamai tam pasiruošti.

Paskui nuoširdžias sveikinimo 
kalbas pasakė konsulas Rozitis, 
latvių ir estų bendruomenių ats
tovai.

A. Zubras — Zemribas tikrai 
turiningoje kalboje iškėlė lietuvy
bės išlaikymo klausimą, ypač pa
brėždamas mokyklų svarbą.

Po to buvo pravestas vajus Tau
tos Fondui, lietuviškoms mokyk

MELBOURNO SKAUTAI
Pirmieji lietuviai skautai Mel

bourne pasirodė 1947 metais, ta
čiau tikrąją lietuvių skautų gy
venimo užuomazga čia reikia lai
kyti 1950 metų pavasarį, kuomet 
skautams vadovauti Melbourne pa
siėmė psktn. Juozas Makulis. Sun
ku čia viską išminėti) kaip jie kū
rėsi ir kokios buvo pradžioj sąly
gos, tačiau jau) nuo pat įsikūrimo 
nei viena šventė bei minėjimas be 
jų neapsiėjo, o ypač dabar, kada 
skautai turi savo lietuvių tauti
nių šokių grupę, kuriai vadovau
ja paskaut. A. Karpavičius.

Kuriantis savo eilėse turėjo tris 
mergaites ir šešis berniukus, o 
šiandien priskaitoma virš šimto! 
Ypač skautų eilės pagausėjo pas
kutiniu njetu, kada L.K.F. ir Apy
linkės valdyba visakeriopai re
mia, matydami kokį svarbų vaid
menį atlieka skautai jaunimo auk
lėjime. Skautams patikėta saugo
ti tautinę vėliavą, tuntininko 
psktn. J. Makulio ir v. skltn. A. 
Karpavičiaus dėka įsteigta savait
galio lietuvių mokykla, kurią glo
boja ir remia L.K.F. Melbourne 
skyrius, skautai remia Vokietijo
je likusius lietuvius, skautų lie
tuvių tautinių šokių grupė repre
zentuoja lietuvius kitataučių tar
pe. 1952 metų pabaigoje tuntas 
suruošė pirmąją Australijoje 10 
dienų lietuvių skautų stovyklą 
Greensboraugh’o apylinkėje.

Sąryšyje su 35 metų lietuvių 
skautų įsikūrimo sukaktim), tun
tas suruošė jubiliejinę stovyklą 
Mornington apylinkėje, kuriai va
dovavo tuntininkas psktn. J. Ma
kulis su savo bendradarbiais, v. 
skltn. J. Mingaila — pavaduoto
jas, v. skltn. A. Karpavičius — 
berniukų pastovyklės v—kas, v. 
skltn. E. Dainutienė — mergai
čių pastovyklės v—kė, pskltn. K. 
Kuzmickas — ūkio v—kas. Sto
vykla tęsėsi nuo 1953 metų gruo
džio mėn. 28 d. iki š.m. sausio 
mėn. 10 dienos. Išvykimo dieną 
tunto dvasios vadovas kun. P. Va
seris atlaikė šv. Mišias išvyks
tantiems ir po to, kas mašina, 
kas traukiniu, atsisveikindami 
jaunatviška daina su tėveliais ir 
būriu bičiulių išvyko stovyklom

Pačios pirmosios stovyklavimo 
dienos pareikalavo iš jaunųjų sto
vyklautojų didelio darbo. Kas kas
tuvu, kas kirviu, kiti plikomis 
rankoms kibo į darbą. Taip pa
mažu išaugo gražus stovyklos 
stalas, aukuras, stilizuotas kry
žius, sporto aikštelė, palapinių pa
puošimai ir kt. Baigus įsikūrimo 
darbus, buvo einama programa. 

loms ir renkamas solidarumo mo
kestis. Išdalinta apie 300 vokų su 
pasižadėjimais tuojaus pat, arba 
artimoj ateityj įmokėti atitinka
mas aukas. Apylinkės valdyba, 
suorganizavusi šitą vajų, laiko jį 
pasisekusiu. Tik labai nedidelis 
skaičius tautiečių gražino vokus 
su neužpildytais pasižadėjimais, 
bet valdyba tiki, kad ir šitie su
sipras ir vėliau prisidės savo au
komis prie mūsų tautai gyvybi
nio reikalo.

Meninę programą pradėjo V. 
Budrevičiūtė padeklamuodama A. 
Miškinio Dainą apie Lietuvą.

Solistas D. Vildovas padainavo 
“Vai pūtė, pūtė” ir “Pajūriais...” 
Vildvoas susilaukė tikrai užtar
nautų karštų plojimų, kurie reiš
kė minėjimo dalyvių susižavėjimą 
ir padėką.

Staigmena buvo viešnios — 
solistės estės pasirodymas sceno
je tautiniuose drabužiuose ir lat
vio solisto, kurie padainavo po 
tris savo tautines dainas. Juodu 
buvo palydėti karštais plojimais, 
reiškiant padėką už mums bran
gios sukakties pagerbimą.

Rasa Jakutytė jautriai padek
lamavo Maironio eilėraščių pynę 
“Su Maironiu į Lietuvą”.

Užbaigai Morkūno vadovaujami 
vyrų ir mišrūs chorai padainavo 
Lygiojoj Lankelė), Gaudžia trimi
tai, Oi žiba žiburėlis ir Jaunimo 
giesmę. Choras nesenai persitvar
kęs, bet jau suspėjo šventei tin
kamai pasiruošti.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

Po minėjimo svečius ir organi
zacijų pirmininkuą Apylinkės val
dyba pakvietė kavai, šeimininka
vo Lietuvių moterų soc. globos 
draugija.

IG. A.

To pasėkoje išlaikė patyrimo eg- 
Į zaminus: 1 p. Ip. — 6 mergaitės 
■ ir 1 berniukas, 11 p. laipsnio — 2 
mergaitės ir 6 berniukai, II jau- 

l nesniųjų skautų p. laipsnio — 1 
mergaitė ir 4 berniukai; II jau
nesniųjų skautų p. laipsnio — 
berniukai, be to, 4 jaunesnieji 
ir 8 skautai davė įžodžius. Stovyk
loje buvo tęsiami skiltininkų kur
sai ir ruošiami skautai vyčiai, ku
riems vadovauja v. sktn. B. Dai- 
nutis.

Paskutinę stovyklavimo dieną 
dvasios vadovas atlaikęs Šv. Mi
šias stovykloje, kurių metu dide
lis stovyklaujančių skaičius priė
mė Šv. Kumuniją. Vakare įvyko 

stovyklos uždaromasis laužas, į ku
rį apsilankė didelis skaičius sve
čių, tiek iš lietuvių, tiek iš aust
ralų pusės. Svečių tarpe buvo sto
vyklavietės šeimininkas Dawd su 
ponia, kuris nuoširdžiai rėmė ir 
globojo stovyklą. Mr. Myer per
davė Imigracijos Ministerio Mr. 
Holt geriausius linkėjimus stovyk
lautojams, apgailestaudamas, kad 
negalėjęs pats apsilankyti dėl vyk
stančių pasitarimų Canberroje.

Baigiant reikia pažymėti, kad 
organizuojant stovyklą, prisi
dėjo Mr. Dawd, Melbourne Apylin
kės Valdyba, L.K.F. skyriaus val
dyba, Karių Ramovė, Ateitininkų 
kuopa, p.p. Bakaičiai, Stočiai, kun. 
Vaseris, kun. Kungis, p. Dargužis 
ir kiti, tuo įgalindami skautų tun
tą duoti jaunimui tokią puikią 
dviejų savaičių stovyklą. Tikiu, 
kad stovyklautojams ši stovykla 
ilgai neišdils iš atminties, o tun
tui linkėtina ir toliau sėkmingai 
tęsti lietuviško jaunimo auklėji
mo darbą.

Alka
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 7 d. šv. Kazimiero minė

jimas pradėtas pamaldomis St. 
Johns bažnyčioje. Pamaldose or
ganizuotai dalyvavo ateitininkai 
ir uniformuoti skautai. Po pamal
dų parapijos salėje įvyko minėji
mas, kurį, atidarė ir pravedė kun. 
Vaseris. Paskaitą apie šv. Kazi
mierą skaitė V. Cižauskas. Meni
nę dalį išpildė skautai ir ateiti
ninkai. (v)

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

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