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.PRANCŪZAI INDO KINIJOJ
LAIMI IR PRALAIMI

Kovos Indo-Kinijoje vis tebe
vyksta. Prancūzų karinė vadovy
bė praneša apie sėkmingas kau
tynes prie Quihon, kur prancūzų 
ir Vietnamo jungtinės pajėgos su
mušė sukilėlius ir užėmė Quihon 
uostų, kuris kontroliuoja didįjį 
susisiekimo kelių per centrinę Indo 
—Kinijų.

Kitame pranešime sakoma, kad 
keletas sukilėlių batalijonų, po 
priedanga karo laivyno, netikėtai 
puolė prancūzų gynybos tvirtovę 
šiarinėje Indo-Kinijoje ir atkirto 
geležinkelių ir kelių susisiekimų 
tarp Hanoi ir Haiphong uosto, per 
kurį eina JAV pagalbos tiekimas.

Iš Saigono pranešama, kad kie
tose kovose sukilėliams mėginant 
užimti prancūzų kalnų tvirtovę 
Dien Bien Phu, taip vadinamus var. 
tus j Laos valstybę, 10.000 suki
lėlių buvo užmušta. Kautynės te
bevyksta. Sukilėliai siunčia pastip
rinimus. Tvirtovės gynėjams pa
galba siunčiama lėktuvais.

GEN. NEGUIB NESISKUBINA
Egipto prezidentas gerti. Ne- 

guib, kovo 18 d. spaudai pareiškė, 
kad Egiptas) šiuo metu nėra labai 
užinteresuotas derybomis su An
glija dėl Sueso. Jis mano, kad su
sitarimo pasiekti ir jį įgyvendinti 
galimybės labai menkos, nes Ang
lija šitų derybų privesti prie ga
lutinio susitarimo nenori. Neguib 
pareiškė, jog Egiptas sutinka leis
ti anglams naudotis Sueso kanalu 
tuo atvėju, jeigu bus užpulta bet 
kuri arabų valstybė, bet nesutin
ka tai taikyti Turkijos užpuoli
mo atvėju.

ARABAI ŽUDO ŽYDUS
Būrys arabų Negev dykumoje 

užpuolė autobusų ir nužudė 11 ke
leivių žydų. Išsigelbėjo tik viena 
moteris su dukterimi.

Palestinos vyriausybės atstovas 
šitų užpuolimų pavadino “labai 
rimtu įvykiu” ir daro aliūzijų, kad 
arabai norį išprovakuoti naujų 
karų tarp Palestinos ir Arabiškojo 
pasaulio.

LĖKTUVŲ AVARIJOS
Pereitų savaitę sudužus lėktuvui 

Singapūro aerodrome žuvo 33 
žmjonės, 7 įgulos nariai išsigelbė
jo. Lėktuvas priklausė B.O.A.C. 
bendrovei ir skrido iš Sydnėjaus 
į Londonu.'

Kova 15 d. Queenslando trans
porto lėktuvas nukrito j jūrų. Lė
ktuvo pilotas ir jo padėjėjas žu
vo. Lėktuvas gabeno laikraščius 
ir neturėjo nei vieno keleivio.

KAS TURITE VYT. ALANTO 
SCENOS VEIKALUS “UŽTVAN
KA" ARBA “GYVENIMAS IŠ 
NAUJO”, MALONIAI PRAŠO. 
ME PRANEŠTI AR PRISIŲSTI 
"MŪSŲ PASTOGĖS” RED. KNY
GOS BUS TUOJ GRĄŽINTOS IR 
ATLYGINTOS SUSIRAŠINĖJI
MO IR PERSIUNTIMO IŠLAI
DOS.

MŪSŲ PASTOGĖS 
Sydnėjuje Rengiamas

SPAUDOS BALIUS
įvyks gegužės 1 d.

MARK FOYS
THE EMPRESS BALL ROOM

Pakvietimai bus pradėti platinti balandžio mėn. pradžioje.

H bomboms sprogus
Amerikos spaudos agentūros 

praneša apie naujo tipo vandeni
lio bombų, kuri išsprogdinta Paci- 
fike ir savo sprogstamųja galia 
nustebinusi net tos bombos išradė
jus.

Kariniai ekspertai teigia, kad 
šitos bombos galingumas esųs 
dvigubai didesnis, negu anksčiau 
išsprogdintosios Eniwetoke 1952 
m. lapkričio 1 d.

Kovo 1 d. Amerikoje buvo iš
sprogdinta nauja vandenilio (H- 
bamba). Apie sprogimo padari
nius nedaug buvo kalbama. Tiį 
buvo pranešta, kad šios bombos 
sprogstamoji galia buvusi pasi
baisėtinai stipri.

Beveik mėnesiui praėjus pradė
ta plačiai kalbėti apie ano sprog
dinimo pasekmes. Esu už šimtų 
mylių buvę žmonės gerokai nu
kentėję nuo taip vadinamos radi- 
jacijos.

Pranešimas iš Tokio sako, kad 
keliolika: žmonių, užvalgiusių spro
gusios vandenilio bombos “suradi- 
joaktyvintų” žuvų, pajutę skaus
mus viduriuose. Šitos žuvys buvo 
sugautos už 500 mylių nuo spro
gimo vietos. 23 žmonės, sprogimo 
metu buvę laive už 200 mylių 
dabar guli Tokio ligoninėje. Kito 
laivo kapitonas praneša, kad jo 
laivas, buvęs prie Solomonų salų 
— 800 mylių nuo sprogimo vietos, 
jautęs radijo aktyvų veikimų. Pa
našus pranešimas gautas ir iš kito 
laivo, buvusio 1200 mylių nuo 
sprogimo vietos.

Garsioji vedybų istorija 
baigėsi

Karo metu 4 anglai, kada jų ka. 
riuomenės daliniai stovėjo Sov. 
Sųjungoje, įsimylėjo rusiukes ir 
nieko nelaukę apsivedė. Netrukus 
tie anglai grįžo į namps, bet jų 
sovietinės žmonelės negavo leidi
mo peržengti "geležinę uždangų." 
Tie 4 kariai kreipėsi į savo val
džių, prašydami pasišnekėti su 
Sovietų valdžia, kad ši atiduotų 
“užblokuotas” žmonas. Klausimas 
pateko į pasaulio spaudų, užsienių 
reikalų ministerijos pasikeitė dau
gybe raštų, pasikalbėjimus vedė 
ambasadoriai ir net nesenai Ber
lyno konferencijoje Anglijos už
sienių reikalų ministeris Mr. Ed
enas tuo reikalu kelbėjosi su drau
gu Molotovu, bet nieko neišėjo. 
Molotovas pasakė "Niet” ir po to 
dar pridūrė, kad šita sena isto
rija jau senai yra galutinai baig
ta, kadangi tos 4 Sovietų Sujun
gęs pilietės per teismų (sovieti
nį) yra išsiskyrusios su savo vy
rais anglais.

Vienas iš anų 4 anglų, John 
Burke, banko tarnautojas Londo
ne, apsivedė Maskvoje 1946 m. ir 
6 valandoms praslinkus po vedy
bų buvo išsiųstas j Angliju. Jo 
žmona Lola 1951 m. buvo pagrob
ta prie teatro Maskvoje ir nuo to 
laiko jis apie jų jokių žinių ne
gavęs. Panašiai atsitiko ir su ki
tomis, išdrįsusiomis už kapitalis
tų ištekėti.

STATO ATOMINES STOTIS

Iš Washingtono pranešama apie 
pirmuosius plataus masto atomi
nės energijos įrengimus, kurie 
netrukus bus pradėti statyti Pit- 
tsburghe ir numatoma bus baigti 
dviejų metų laikotarpyje. Sako
ma, kad šitie įrengimai gamins 
elektros energijų pramonei ir na
mų reikalams. Energija bus tei
kiama normalia kaina, nors spė
jama, kad pradžioje atominė jėga 
ir brangiau gali kainuoti. Vyriau
sybė šitų projektų remia ir su
teiks kreditus, kadangi tai esu 
gyvybinės svarbos reikalas Ame
rikai ir visai žmonijai. Atominė 
stotis kaštuosianti) apie 30 milijo
nų dolerių.

Anglijos darbo ministeris par
lamento posėdyje pranešė, kad 
Anglija netrukus pradės statyti 
galingų atomonės energijos stotį 
Dounreay. Dar jis pareiškė, kad 
ši stotis būsianti galingiausia pa
saulyje ir padarys perversmų en
ergijos gamyboje. 2000 darbininkų 
numatoma tuojaus bus įjungti į 
projaktuojamus darbus.

čia kalbamos atominės stotys 
bus naudojamos kasdieninio gyve
nimo reikalams.

OKUP. LIETUVOJE
KOMUNISTINIO “ME

NO" DEKADA
MASKVOJE

Jau keletą mėnesių šaukus apie 
reikalų ruoštis “meno” dekadai 
Rusijos sostinėje Maskvoje ir lie
tuvius menininkus mokius, kaip 
jie privalo dirbti, pagaliau toji 
dekada kovo 4 d. buvo atidaryta, 
į jų buvo nugabentas visas būrys 
lietuvių muzikų, dainininkų, ra
šytojų, iš viso keli šimtai žmo
nių. Nugabenti taip pat šimtai 
bolševikinių paveikslų ir knygų. 
Rusų sostinės salėse skambėjo 
garsai ir žodžiai šlovinantieji Ma- 
skvų, komunistų tariamus laimę 
jimus, socializmų ir “draugystę 
su rusų tautomis”.
šį kartą Lietuvos komunistai 
kompoz. B. Dvarionui įsakė para
šyti jau pasveikinimų ne Stalinui, 
o Maskvai. Pagal visus reikalavi
mus jis ir buvo atliktas orchest- 
ro, choro bei solisto.

OKUP. LIETUVOJE JAU NEBĖ

RA MENO TIKRĄJA PRASME
Beliko tik tarybinė, atsieit, ko

munistinė muzika, literatūra, dai
lė ir skulptūra. Su tokios rūšies 
gamybiniais darbais reikia juk 
pasigirti prieš Kremliaus viešpa
čius. Reikia jiems parodyti, kad 
komunistiniai vadeivos gali subol- 
ševikinti viskų, pradedant ūkiu ir 
baigiant dailininko paveikslu. Ta
čiau niekas pasauly negalės pa
tikėti, kad toji Maskvoje vykusi 
dekada “lietuviams menininkams 
atvėrė nepaprastas ir niekad ne- 
svajotas perspektyvas”. Lietuviai 
gavo visur iš rusų tik “mokytis". 
Tikrasis dekados tikslas buvo vi
sais būdais girti rusus kaip “iš
vaduotojus” ir liaupsinti kom. 
santvarką. Ten nieko nebuvo duo
ta ,be vieno kito nežymesnio da
lyko, ir tai sąmoningai palikto 
bolševikinei “laisvei" pavaizduoti, 
kas nebūtų tarnavę išaugštinti ru
sų kultūrai ir bolševikiniam reži-
mui. Ir tai turėjo daryti visų rū
šių dvaselės kultūros atstovai. 
Kovo 4 d. “Tiesa” savo vedamaja-
me visai nedviprasmiškai ėmė gir-

“Toks Prezidentas Turėtu
Būti Pakartas”

JAV prezidentas Eisenhoweris 
kovo: 17 d. spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad JAV prazidentas, ku
ris kraštų priešui užpuolus, nesi
imtų skubios akcijos, trėtų būti 
pakartas.

Šitų pareiškimų prezidentas pa
darė ryšium su JAV užsienių rei
kalų ministerio Dulles kalba, ku
rioje jis pareiškė, kad JAV tuč 
tuojaus pradėtų akcijų, jeigu prie
šas bomborduotų Londonu arba 
Paryžių.

JAV prezidentui suteikta teisė 
užpuolimo atveju skelbti karų ne
atsiklausus kongreso.

“SOVIETINIS BALSAVIMO 
KARNAVALAS”

Kovo 14 d. Sovietų Sųjungoje 
vyko rinkimai į Augščiausių ta
rybų. Rinkimuose dalyvavo 120 
milijonų žmonių. Išrinkta 1331 
delegatas.

Australų laikraščiai šituos rin
kimus įvairiai komentuoja, bet nei 
vienas juos nevadina tikrais rin
kimais, bet “Rinkimų farsu”, 
“Rusiškuoju balsavimo karnavalu" 
ir pan. Šitie laikraščiai ironiškai 
pastebi, kad rinkimų duomenys 
jau esu aiškūs ir balsuotojų pro
centas aiškiai prašokėtus 99.

ti carinę Lietuvos okupacijų, pa
brėždama, kad, girdi, “Lietuvos 
prijungimas prie Rusijos, nepai
sant to, kad Rusijos priešakyje 
tuomet buvo caras ir dvarininkai, 
turėjo didelę reikšmę tolesniam 
lietuvių tautos politiniam, ekono
miniam ir kultūriniam vystymui
si”... Belieka tik Muravjovų už 
tai apkabinti dar ir bolševikiniais 
ordinais. .. Tūkstančių mūsų tau. 
tiečių kaulais nukloti Sibiro plo
tai ir teriojama tėvynė rodo vaiz
džiau už visokius žodžius tikrųjų 
raudonųjų muravjovų “kultūrą”... 
kokia ji skelbiama pasauliui bolše- 
vik. propagandos ir kokia ji yra 
rūsčioj tikrovėj.

Žiniomis iš pavergtos Lietuvos, 
š.m. sausio 29 d. Kretingoje mi
rė žinomas Maž. Lietuvos veikė
jas ir pamokslininkas Ansas Balt- 
ris, gimęs 1884. 12. 29. Š.m vasa
rio 3 d.Leningrade staiga mirė 
LTSR med. mokslų akademijos 
narys porf. Stan. Banaitis, biolo
gas. Nuo 1945 m. iki 1947 m. ėjo 
LTSR sveikatos apsaugos minis- 
terio pareigas. Buvo apdovanotas 
raud. vėliavos ir kt. ordinais. LTSR 
tarybinių ūkių ministeriu paskirtas 
P. Kunčinas.

— Dvigubo jubiliejaus proga: 
popiežiavimo 15 m. ir 78 m. am
žiaus sukakties VLIKo vardu pas
veikintas popiežius Pijus XII.

— VLIKo narys ir Mažosios 
Lietuvos Tarybos prezidiumo pir
mininkas E. Simonaitis kovo 8 d. 
išvyko į šiaurės Ameriką. Ten iš
bus iki gegužės mėnesio galo. Su 
pranešimais aplankys svarbiausias 
lietuvių kolonijas Kanadoj ir JAV 
-se.

— Vasario. 27-28 dienomis Han- 
noveryje buvo sukviestas Mažo
sios Lietuvos Tarybos prezidiumo 
posėdis. Dalyvavo Simonaitis, Gel- 
žinis, Endrikaitis, Banaitis ir Zu- 
baitis. Plačiai kalbėta “Keleivio" 
laidimo klausimais. Svarstyti san
tykiai su VLIKu ir pasitarta dėl 
bendro VLIKo bei Mažosios Lieta
vos Tarybos posėdžio. E.

LIET. VYSK. KALĖJIMUOS
Neseniai grįžo iš Sov. Sąjungos 

būrys italų, išbuvusių ilgus me
tus priverčiamųjų darbų stovyk
lose ar kalėjimuose Sov. Sąjun
goje. Romos L.B. pirmininkas su
sisiekė tuojau su Italijos užs. 
reik, ministerija, kuri maloniai 
suteikė grįžusiųjų sąrašus. Deja, 
jie visi gyvena išblaškyti po visų 
Italiją, todėl su jais visais susi
siekti sunku. Tačiau teko išsikal
bėti su buv. karo kapelionu Ala- 
gianiu, išbuvusiu 9 metus Sovietų 
kalėjimuose. Jis sakėsi turėjęs 
progos sutikti daug lietuvių arba 
bent apie juos girdėti. Tarp jų 
paskutiniu laiku Vladimiro kalėji
me, apie 180 km. nuo Maskvos, 
sutiko arkiv. Mečislovą Reinį, 
vysk. T. Matulionį, vysk. Rama
nauską ir dek. VI. Mironą bei visų 
eilę kitų, kurių pavardžių neatsi
mena. Jis sakėsi girdėjęs iš kitų, 
kad tame pačiame kalėjime esųs 
ir vienas Lietuvos užsienio reika
lų ministeris, rodos — jo( many
mu — buvęs Mirono kabinete, šia
me kalėjime buvo laikomi nepajė
gūs dirbti arba tie, kurie prieši
nosi priverstiniam' darbui stovyk
lose ir buvo už tai nuteisti 25 m. 
kalėjimo. Arkiv. M. Reinys 1953 
m. gale sunkiai susirgo ir buvo 
perkeltas j kalėjimo ligoninę. Jo 
sveikatos padėtis yra labai sunki. 
Vysk. T. Matulionis tragiškai ini- 

“re 1953 rugpjūčio m&n. Jis’ 
kalėjo kartu su kita kaliniu, kuris 
jį visaip kankino, plūdo, j jį spjau
dė. Vieną dieną kaliniai buvo nu
vesti j bendrą dušą. Jo kaimynas 
vėl pradėjo plūsti ir keikti vys
kupų. Tada šis norėjo nuo jo at
sitolinti ir nueiti j kitą dušo ga
lų (duše buvo 15 vandens švirkš
tų), bet paslydo, susitrenkė gal
vą į grindis ir mirė kalėjimo li
goninėje.

Vyskupo Ramanausko pasakoto
jas pats nėra matęs, bet girdėjęs

JAV U KRAŠTŲ APRŪPINS
MAISTU

šiemet JAV turi didelį pertek
lių maisto produktų, šį perteklių 
paskirstė 11 kraštų. Maisto pro
duktų ir kitokių ūkinių gėrybių 
gaus Anglija, Vak. Vokietija, Nor
vegija, Formoza (Kinijos nacio
nalistai), Suomija, Jugoslavija, 
Palestina, Graikija, Ispanija, Pie
tų Amerikos, Azijos ir Vid. Rytų 
valstybės. Išviso už 172 milijonus 
dolerių.

Sabotažas atominiame povandeni
niame laive

Iš Londono pranešama apie 
įvykdytus sabotažo veiksmus ir 
nuostolius elektros įrengimams, 
didelėje paslaptyje bandomame 
atominė energija varomame po
vandeniniame laive “Turpin”.

Sabotažas “Turpin” laive yra 
dvidešinitas šios rūšie atsitikimas 
nuo 1949 metų Anglijos karo lai
vyne.

Informacijos sovietų šnipams
JAV centrinės slaptosios tarny- 

>03 viršininkas pareiškė, kad Ame
rikos vyriausybės pareiškimai dėl 
techniškųjų tyrinėjimų ir paslap
čių atidengimai nuėję per toli. 
Pranešėjas sako: “Aš labai daug 
duočiau, kad galėčiau sužinoti 
apie Sov. Sąjungą tai, ką kiek
vienas angliškai mokąs Sov. Są
jungos pilietis gali žinoti apie 
Ameriką skaitydamas mūsų lai
kraščius”. Jis dar pridėjo, kad 
Sov. Sąjunga, kuri turi didžiau
sią šnipų tinklą pasaulyje, ypač 
rūpinasi šnipų galimai daugiau 
užverbuoti didžiosiose valstybėse, 
pirmoj eilėj Amerikoj. 

iš kitų. Mat, kiekvienoje celėje 
laikoma po 7 kalinius, kurie daž
nai kilnojami ir tokiu būdu pasi
dalina žiniomis. Jis neatsimena 
gerai pavardės, tik prisimena, kad 
ten yrą laikomas dar ir vyskupas 
pabaltietis, kurio pavardė praside
da raide R ir baigiasi galūne 
skas. Suminėjus Ramanausko pa
vardę, atsakė, kad yra trumpes
nė. Galimas dalykas, kad buvo 
blogai nugirdęs arba girdėjo grei
tai ištariant.

Dek. VI. Mironas dar laikosi 
pusėtinai. Kalėjime visi žinojo, 
kad jis yra buvęs Lietuvos minis
teriu kabineto pirmininku.

Kalėjime esantieji dirbti never
čiami, tik išleidžiami vieną valan
dą per dieną pasivaikščioti. Ne
gauna laiškų ir negali jų rašyti. 
Neturi taip pat spaudos nei lite
ratūros.

Tėvas Alagianis yra sutikęs 
daug lietuvių arba apie juos gir
dėjęs priverstinių darbų stovyk
lose. Ten ypač daug esą ukrainie
čių ir lietuvių jaunimo, nuteisto 
už tariamą ar tikrą partizaninę 
veiklą. Su jais buvo elgiamasi 
labai žiauriai, jie buvo marinami 
badu. Tačiau po Stalino mirties 
ir Berijos sušaudymo sąlygos kiek 
palengvėjusios. Už atliekamus 
darbus šiek tiek jĮmĮama, Jįš 
ginimo administracija išskaito už 
išlaikymą, o į rankas duoda ne 
daugiau kaip 200 rb. per mėnesį. 
Už šiuos pinigus turi teisę nusi
pirkti maisto ir būtiniausių reik
menų iš stovyklų sandėlių. Jei 
kas uždirba daugiau kaip 200 rb., 
tai juos bolševikai sakosi padedą 
į banką, kad “sutaupytas pinigus” 
suimtieji paskiau galėtų atsiimti 
kai būsią paleidžiami. Tėvo Ala- 
gianio teigimu, pabaltiečiai esą 
tiek dvasiškai, tiek fiziškai atspa
resni už kitus.

ia

PRIMENAME
A.L.B. Krašto Valdyba yra nu

tarusi nuo Balandžio mėn. prad
žios “Mūsų Pastogės” siuntinėji
mą sustabdyti tiems gerb. skaity
tojams, kurie nėra įmokėję prenu
meratos už 1953 metus ir dar an
kstyvesnį laiką.

“Mūsų Pastogės” siuntinėjimas 
šitiems skaitytojams buvo numa
tyta nutraukti nuo kovo mėn. 1 d., 
bet vienas mėnesis pratęstas ir 
dar laišku kiekvienam priminta 
jo skola laikraščiui.

Daugelis senų skolininkų jau 
atsilygino ir kartu prisiuntė pre
numeratos pinigus už 1954 metus, 
bet dar apie šimtą nėra atsilie
pę. čia dar kartą primename, kad 
ir seną skolą galima mokėti dali
mis. Laikraščio siuntinėjimas ne
bus nutrauktas, kurie bent laišku 
praneš norį laikraštį toliau gauti 
ir pažadės netolimoje ateityje at
silyginti.

A.L.B. Krašto Valdyba norėtų, 
kad “Mūsų Pastogė” lankytų ga
limai didesnį skaičių tautiečių, 
bet nemokamai siuntinėti, arba 
teikti ilgalaikį kreditą negali, nes 
už spausdinimą, paštui ir' kitas 
su laikraščio leidimu susidariusias 
išlaidas reikia laiku apmokėti.

A.L.B. Krašto Valdyba prašo vi
sus gerb. “Mūsų Pastogės ” skai
tytojus j šitai atkreipti dėm.esj ii* 
nevilkinti prenumeratos pinigų 
prisiuntimo.

Prenumeratos pinigai siunčiami: 
“Mūsų Pastogė” Box 4558, GJ’.O. 
SYDNEY, N.S.W.

“M-P” Administracija.
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Mažosios Lietuvos Taryba
Kovo 20 d. reikšmė

Tikrai planingą politiką D. Lie
tuvos atžvilgiu mažlietuviai pra
dėjo 1918 m., kada buvo sudaryta 

MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBA, 
kuri reiškė visų Mažosios Lietu
vos lietuvių valių ir kurių visi rė
mė. Svarbiausias Tarybos tikslas 
buvo — vesti kraštų prie galimai 
greitesnio susijungimo su D. Lie
tuva, nuo kurios jis prieš 700 me
tų buvo atplėštas.

1919 m. organizuotieji Maž. 
Lietuvos lietuviai buvo pareiškę 
laikinąja: lietuvių tautos atstovy
bei — Valstybės tarybai — norų 
turėti joje savo atstovų. Šitų maž- 
lietuvių prašymų Valstybės Tary
ba patenkino. Ryšium su tuo Ma
žosios Lietuvos Tautinė Taryba 
paskelbė tokį atsišaukimų:

Klaipėdoje, vasario 21 d. 1920 m. 
“PrOsų Lietuvių Tautos Taryba, 

kaip vienintelė rinktoji ir įgalio
toji Atstovybė lietuvių, kurie pa
ged Versalės taikos sutartį atkirs
tajame nuo Vokietijos Nemuno 
krašte sudaro gyventojų 
daugumų, susirinkusi Klaipėdos 
mieste savo posėdyje 1920 m. Va
sario 21 d. vienu balsu nutarė:

Pareikšti savo valių ir reikala
vimų, idant tas nuo senų senovės 
lietuvių tautos gyvenimas ir prieš 
jos norų atplėštas kraštas, kuris 
ir ekonomijos atžvilgiu sudaro su 
Lietuva vienų organingų vienetų, 
tuojau neatidėliojant būtų vėl su
jungtas su Lietuva į vienų ben
drų valstybę ir gautų bendrai gin
ti bei tvarkytis savo nepriklauso
mų, tautinį, politini ir ekonomini 
gyvenimų.

Tam tikslui tas kraštas siunčia 
savo atstovus i Steigiamąjį Lietu
vos Seimų ir taip pat i laikinųjų 

' Lietuvos Atstovybę — Valstybės 
Tarybų. Atsižvelgdama i skirtin
gas sąlygas, kuriose teko tam 
kraštui gyventi per penkis šimtus 
su viršum metų atskirtam nuo 
Lietuvos, Lietuvių Tautos Taryba 
išrenka iš savo tarpo specialių ko- 
misiją, kuri išdirba Steigiamajam 
Liėtuvoš. Seimui patvirtinti ypa
tingus normas, kuriomis turės bū
ti tvarkomas, atsižvelgiant į Ma- 
žosios ir Didžiosios Lietuvos rei
kalus, vietinis to krašto valdymas 
bendroj Lietuvos Valstybės valdy- 
mo sistemoj.

Šiuo metu kreipdamasi į santar
vės valstybes ir jos atstovus, ku
riems yra pavesta laikinai valdyti 
tas kraštas, Prūsų Lietuvių Tau
tos Taryba ekonominiams gyven
tojų reikalams patenkinti prašo: 
1. tuojau panaikinti senųjų muitų 
sienų ir atkelti jų prie Nemuno 
linijos pavedus tų naujų sienų 
Lietuvos Valstybės muitinių kon
trolei ir josios Kariuomenės ap
saugai, 2. tuojau pavesti geležin
kelius, paštų, telegrafų ir telefo
nus bendrąja! Lietuvos susisieki
mo administracijai, 3. tuojau pa
vesti Lietuvos Valstybei naudotis 
Klaipėdos uostu ir Nemuno srove”.

Pasirašė:
Generalinis Prūsų Lietuvių Tau
tinės Tarybos Sekretorius: E. SI
MONAITIS

Mažosios Lietuvos atstovų pri
ėmimui Valstybės Taryba 1920 m. 
kovo 20 d. sušaukė iškilmingų po
sėdį, kuris įvyko Kauno Rotušės 
salėje. Jame dalyvavo valstybės 

prezidentas, visi Valstybės Tary
bos nariai, ministerių kabineto 
nariai, vyr. kariuomenės vadas, 
žemaičių vyskupas, Evangelikų 
bažnyčios vyr. atstovas, Anglijos, 
Prancūzijos, JAV, Olandijos ir 
Latvijos diplomatiniai atstovai. 
Balsuojant iš 82 Valstybės Tary
bos narių — 29 pasisakė) už Maž. 
Lietuvos atstovų priėmimą. Maž. 
Lietuvos Tautinė Taryba į Valsty
bės Tarybą delegavo Dr. V. Gri- 
golaitj, ūkininką Jurgį štrėkj, 

ūkin. Kristupų Lekšą ir ūkin. Mar
tynų Jankų.

Prezidentas A. Smetona ta pro
ga pareiškė: “ši diena yra nepa
prastai didinga Lietuvos valstybei 
ir lietuvių tatutai”. Toliau jis kal
bėdamas pažymėjo, kad Didž. Lie
tuvos ir Maž. Lietuvos žmonės il
gus amžius buvę svetimų ir skir
tingų kultūrų įtakoje yra pasisa
vinę nevienodų įpročių ir skirtin
gų dvasinių privalumų, kurie ir 
vieniem ir antriem jau yra prigi
ję. Ir šitai laikas ir bendras gy
venimas turėsiąs išlyginti. Palie
tęs lietuviškos erdvės klausimų 
prezidentas pareiškė, kad dar to
li gražu, ne visa Lietuva atvaduo

ta iš svetimųjų rankų.
Priimtieji Mažosios Lietuvos 

atstovai atsakydami j prezidento 
kalbą pareiškė:

PRŪSŲ LIETUVIŲ TAUTOS 
TARYBOS ATSTOVŲ J LIETU
VOS VALSTYBĖS TARYBĄ DE
KLARACIJA.
“Mes, kaipo išrinktieji, Mažosios 

Lietuvos atskirtojo krašto Tautos 
Tarybos atstovai, šitam iškilmin
gam posėdy viešai pareiškiakn, 
jog sulig nutarimo mūsų Tautos 
Tarybos iš šių metų vasario mėn. 
21 d. dabar įstojam į Lietuvos 
Valstybės Tarybą ir esam pasiry
žę draugiškai su visos Lietuvos 
atstovais dėl visos Lietuvos gėrio 
bendrai pasidarbuoti.

Tuo mes viešai pareiškiam mū
sų valią ir norą prie Didžiosios 
Lietuvos prisidėti ir su ja susi
vienyti bei draugiškai politinį gy
venimą pildyti.

Kad toks mūsų pasiryžimas at
siektų tikslą ir užganėdintų Ma
žosios Lietuvos gyventojus, mū
sų Tautos Tarybos išrinktoji ko
misija drauge su visos Lietuvos 
valdžia išdirbs pageidaujamas 
abiem Lietuvos dalim naudingas 
susivienijimo sąlygas, kurios bus 
įneštos į Lietuvos Steigiamąjį Sei
mą priimti ir patvirtinti.

Te Aukščiausias neprigulmingai 
suvienytą Lietuvą saugoja ir per
žegnoja, kad ji kultūroje augtų 
ir žydėtų ir jos gyventojai tik
rų laisvę ir laimę įgytų”.

Pasirašėm:
Jurgis šTRfiKYS, Marynas JAN
KUS, Kristupas LEKŠAS.

šis istorinis Lietuvos valsty
binių gyvenimo įvykis turėjo tei

giamų pasekmių ir politine, ir tau
tine ir ūkine bei valstybine pras
me. Viena svarbiausių šito aktų 
išdadva — Klaipėdos krašto pri
sijungimas prie Lietuvos, kada 
mažlietuvių pradėtas žygis, pare
miamas savanorių iš Didž. Lietu
vos, grąžino Lietuvai uostą ir tir
štai lietuviais apgyvendintas sri
tis.

Kovo 20 yra labai reikšminga 
sukaktis ir mažlietuviams ir did
lietuviams. Ji turėtų būti šven
čiama, lygiai kaip ir sausio 15-to- 
ji, Klaipėdos atvadavimo sukak
tis, bet pro kovo 20 d. įvykį pra
einama negirdomis.

DOV1LIŠKIS.

Kada Herio valgyklėlėje pama
čiau Gupų sulinkusį prie stalo, aš 
mėginau praslinkti pro jį nepas
tebėtas. šitaip aš norėjau pasi
elgti todėl, kadangi Gupas turėjo 
paprotį užsisakyti dvigubą nor
mą kotlietų ir paskui ramiausiai 
sėdėdavo tol, kol pamatydavo pa
žįstamą, kuris turėdavo apmokė
ti jo pietų sąskaitą. Gupas buvo 
malonus vyras, bet pinigų kiše
nėje beveik niekados nesinešioda- 
vo. ,

Deja, Gupas mane pastebėjo. 
Jis šypsojosi, kas buvo labai re
ta, nes paprastai jis atrodydavo 
išsigandęs ir bėdos prislėgtas.

Pasisveikinom. Gupas neklau
siamas pasisakė 3 mėnesius kalė
jime praleidęs. Piniginė draugui 
dingusi. Neteisingas įskundimas, 
suprantama.

Gupą pamačiau pirmą kartą 
prie statybos. Kokios tautybės jis 
buvo — niekas nežino. Jis mie
lai prisipažindavo prie kiekvienos 
ir visados sakydavosi gyvenęs di- 
džiuosiuosfe miestuose, paprastai 

sostinėse. Jis tekalbėdavo tik blo
gai angliškai ir niekada negalė
davo prisiminti savo motinos kal
bos — per pasaulį keliaudamas 

pamiršęs. Jis negalėdavo; atsiminti 
ir gatvių, kuriose savo gimtuo
siuose miestuose buvo gyvenęs, 
bet visada tiksliai pasakydavo nu
merį namo ir papasakodavo, kaip 
tas namas atrodė.

Dažnai aš jį matydavau prisi
plakusį prie kokios nors gatvės 
maldininkų grupės ir su užsidegi
mu giedantį ar grojantį kokiu 

nors instrumentu. Jis turėjo skam
bų balsą ir iš varinės triūbos iš
pūsdavo širdį kutenančius gar
sus. Aš vis galvodavau, kad Gu
pas metęs vagiliavimą ir arklių

PAVERGTŲJŲ REIKA
LAI EUROPOS SOCIA
LISTU KONFERENCI

JOJE
š.m. vasario 27-28 d. Briu 

selyje, Belgijoje, įvyko Europos 
socialistų partijų konferencija, ku. 
rioje, šalia laisvųjų kraštų socia
listų, dalyvavo taip pat socialis
tų atstovai iš Sovietų pavergtų 
Rytų ir Vid. Europos kraštų. Lie
tuvos socialdemokratų partijai 
konferencijoje atstovavo VLIKo 
narys J. Glemža, atvykęs iš Vak. 
Vokietijos, ir J. Vilčinskas — iš 
Londono.

Laisvųjų kraštų socialistų ats
tovų tarpa galima buvo matyti 
Austrijos vicekanclerį A. Schaerf, 
Belgijos buv. min. pirm. Henri 
Spaak, Camile Huismans, Victor 
Larock, Prancūzijos — Gui Mol- 
let, Vokietijos, — Erich Ollenhau- 
er, Britų Darbo partijos atstovas
— Morgan Phillips, Wilfred Bur
ke, Alis Bacon ir daug kitų pla
čiai žinomų Europos veikėjų.

Konferencija svarstė Europoje 
susidariusią padėtį po Berlyno ke
turių užs. reikalų ministerių kon
ferencijos ir sutarė dėl politkos, 
kurios turi siekti Europos kraš
tai. Tarp diskusijose dalyvavusių 
šį kartą turėjo progą pasisakyti 
ir Baltijos kraštų atstovai. Kalbė
damas Lietuvos SDP vardu, J. 
Vilčinskas nurodė, kad Lietuvos 
darbininkai jau 14 metų veda ko
vą už išsilasvinžmyą ir žmogišką
sias teises. Reikia jieškoti priemo
nių baigti karus ne tik Korėjoje 
ir Indokinijoje, bet ir čia pat, mū
sų pašonėje, kur šimtas milijonų 
europiečių kenčia pasibaisėtinus 
Sovietų režimo žiaurumus. Sie
kiant pastovios, žmoniškos taikos, 
reikia pažvelgti if į Baltijos kraš
tus, kurio buvo klastingu būdu So
vietų pavergti. Po visų patyrimų 
su Sovietais, pradedant Molotovo
— Ribbentropo 1939 m. sutarti
mi, kai kas dar nori turėti iliuzi
jų dėl Kremliaus nuoširdumo. So
vietų invazijos į Vakarus grėsmė 
yra ne tik reali, bet ir nemažėjan
ti. Tas ir Europos socialistinėm? 
partijoms deda pareigą remti pa
siruošimą gintis, pastatant jėgą 
prieš jėgą, nes bolševizmas sup
ranta tik jėgos kalbą. Pasiruoši
mas gintis nuo Sovietų agresijos 
laisvoji Europa padarytų daugiau 
negu apgindama savąją laisvę. Iš 
stiprios ir laisvos Europos pagal
bos galėtų sulaukti ir pavergtieji 
kraštai. Elta.

lenktynes, būtų galėjęs geru mji- 
zikantu pasidaryti.

Padavėja atnešė kietokos mėsos 
gabalą. O kai baigiau valgyti, 
Gupas, tarsi pinigų prašydamas 
paskolinti, nedrąsiai tarė:

— George, tu nemokėk už ma
no pietus.

Tai buvo žodžiai, kokių aš ne
galėjau tikėtis. Net kąsnis pasu
ko klaidingu keliu. Pradėjau ko
sėti, o geraširdis Gupas trankė 
man pečius ir, lyg prilaikyti no
rėdamas, kita ranka laikė už švar
ko atlapo — netoli kišenės ir pi
niginės.

— Atleisk, mat paprotys, — ne
kaltai pareiškė Gupas. Jis dar 
pridūrė jog šiandien, gal net ir 
rytoj, apmokėsiąs ir mano sąs
kaitas; Dar labjau sumišau ir ne
sumojau ką atsakyti, nes nesupra
tau kokią naują šunybę Gupas 
yra sugalvojęs.

— Žinai, George, esu gerame 
kelyje. Suradau puikią idėją pi
nigų sukombinuoti.

— Na!?
Gupas žinojo,) kad aš su dideliu 

nepasitikėjimu žiūriu į jo “pini
ginę" idėją, nes vieną kartą išvi
liojo iš manęs £ 50 kitos idėjos 
realizavimui, dėlko vos abudu ne- 
atsidūrėme kalėjime. Tada norė- 
josrte atauginti plikiams plau
kus. ..

Akimis perbėgęs stalus Gupas 
pašnibždomis paklausė:

— George, ar esi kada girdė
jęs tokį vardą “Dardanelų”?

Atsakiau, jog esu girdėjęs to
kiu vardu vadinant sąsiaurį.

— Ne, čia ne sąsiauris. Tai ark
lio vardas. Dardanela dar niekada 
nėra laimėjęs lenktynių, bet lai
mės. Dalykas tikras. Jokios rizi
kos, — žaibuodamas akimis šna-

TEATRAS

-PRIEMONĖ JAUNIMUI GELBĖTI
žuosiuose įdegant, teatras bus 
institucija, skleidžianti ir meilę ir 
grožį ir meną. Prisiminkime tik 
klojimų vaidinimus ir tą aušrą, 
kurią jie atnešė mūsų kraštui;

Teatro mylėtojai, atkreipkite 
dėmesį į tuos , kurie yra labiau
siai jūsų pastangų ir jūsų pagal
bos reikalingi — atsikreipkite į 
mažuosius.

VARNALĖŠA

LIETUVIAI DAILI-. 
NINKAI AMERIKOJE

Aleksandra Kašubienė - Fled- 
žinskaitė vykusiai reprezentuoja 
lietuvių maną New Yorko Muse
um of National History suruošto
je JAV keramikų parodoje, čia 
yra išstatyti du jos keraminės ta
pybos darbai: "Lietuviška Pasa
ka” ir “šv.> Jurgis”.

— Vytautas Jonynas yra bene 
pirmasis lietuvių menininkas, pa
kviestas JAV universiteto suruo
šti savo darbų parodą. Maine vai
styta un-to meno fakulteto deka
nas Vincent A Portland, pastebė
jęs ir išskyręs V. K. Jonyno dar
bus, vykstančioje dailės parodoje 
Portland, Me., kreipėsi į šį lietu
vių menininką, šiuo metu gyve
nantį New Yorko didmiestyje ir 
profesoriaujantį vienoje meno mo
kykloje, kad “jis būtų laimingas”, 
jei V. J. Jonynas sutiktų jo un-to 
suruošti vien savo “very unuasual 
and outstanding technique" darbų 
parodą. Susitarta, jog paroda bus 
atidaryta visą lapkričio mėnesį. 
Vasario mėn. pradžioje V. K. Jo
nynas dalyvavo 7 įvairiose JAV 
vykstančiose meno parodose.

—. Ir didžioji New Yorko spau. 
da gražiai atsiliepė apie Vyt. Ma
želio foto darbus. Jis jau suruošė 
3 foto parodas. Dabar V. Maželis 
ruošiasi apkeliauti visą Ameriką 
ir padaryti fotoportretus visų žy
mesniųjų mūsų kultūrininkų.

— Olandų tulpių bendrovės foto 
konkurse buvo premijuotos ir lie
tuvio inž. Adomavičiaus foto nuo
traukos. T

Vasario mėn. latvių teatras 
Sydnėjuje surengė vaikams spek
taklį — “Raudonkepuraitę”. Re
žisieriui Vilbart štals vadovau
jant, atsižvelgiant į galimybes ir 
scenos sąlygas, pasaka pravesta 
pusėtinai gerai. Visas veiksmas 
buvo vystomas gal kiek lėtokai, 
pertraukiant dainomis, skaitomo
mis pasakomis ar šokiais. Ypa
tingai dėmesį patraukė Abdinš 
dekoracijos, o taip pat ir neblo
gas grimas.

V. Štals, teatro repertuarai: 
įtraukęs veikalą vaikams, susilau
kė didelio pasisekimo ir dėkingu
mo iš aktorių ir jaunosios publi
kos. “Raudonkepuraitė” dar buvo 
pakartota praeitą savaitę ir žiū
rovų sutraukė tiek pat, kaip ir 
pirmą kartą.

Norėtųsi kiek stabterėti ties 
šiuo faktu. Sydnėjuje latviai turi 
vieną teatrą, Brisbanėje irgi vie
ną, o Melbourne net visus tris! O 
mes?

Adelaidėje turime du (ir abu 
dramos) teatrus, Melbourne vie
ną ir atsitiktinius vaidintojų bū
relius Newcastlio ir gal kitose ko
lonijose. Bet nieko neturime gau
siausioje kolonijoje Sydnėjuje. 
Sydnėjaus latvių teatro režisie
rius V. štals, žinodamas su ko
kiais sunkumais susiduria besior
ganizuojantis teatras maloniai 
pažadėjo Sydnėjaus lietuviams 
teatralams visokeriopą paramą, 

konkrečiai pasiūlydamas prožekto
rius, kostiumus ir pan.

šnekama, kad mėginama ir Syd. 
nėjuje suorganizuoti lietuvių vai
dintojų grupę, šalia kitų sunku
mų susiduriama ir su veikalo pa
rinkimu. Ką vaidinti? Koks vai- 
kalas būtų labjausiai tinkamas? 
Ar tinkamumas būtų apsprendžia- 
taias vien tik "lengva vaidyba”, 
nesudėtingais charakteriais ? 
Trumpai — iš mėgėjų perdaug 
nereikalaujančiom rolėm.

Nereiktų užmiršti, kad mūsų 
gyvenamosios sąlygos tiems pa
tiems dalykams stato kitokius 
reikalavimus. Todėl, jeigu sako
me, kad svarbu turėti teatrą, tai 
gal nemažiau svarbu su kokiu 
veikalu tas teatras išeis į sceną. 
Skaičiusiems recenzijas ir įspū
džius apie Adelaidės “Aušros Sū
nų” spektaklį, nevienam, stipriau 

suplakė širdis, nekalbant jau apė

bždėjo Gupas.
Šis vikrus vaikinas viską darė 

klaidingai ir taip dažnai ir tokį 
ilgą laiką, kad pradėjau galvoti, 
jog pagaliau jis turi vieną kartą 
ką nors ir gero sugalvoti. Todėl 
nusprendžiau pasiduoti dar vie
nam gundymui.

Aš niekada negalėjau pasigirti 
pažįstąs arklius. Nesidomėjau jais 
ir Australijoje. Bet kada nuva
žiavus j Richmondą Gupas paro
dė žardyje Dardanelą — apstul
bau. Šitas ilgomis kojomis, ant 
kurių vos laikėsi liesas kūnas, 
senas kuinas turėjo laimėti lenk
tynes? Ne, čia nesusipratimas.. Bet 
Gupas švitėjo. Jis tuoj supažin
dino mane su Dardanelos savinin
ku Mr. Rabaniu, kuris kartu bu
vo ir treneris ir “džiokėjus”. Mr. 
Rabanis paglostęs nukarusią ark
lio galvą paslaptingai ištarė:

— Turtas, ne arklys, ponai.
— Aš tą turtą suradau, Mr. 

Rabani, — nemažiau paslaptingai 
sušnabždėjo Gupas.

Mr. Rabanis pradėjo judinti 
Dardanelą, bet arklys tik, suprun
kštė. Aplink žardį apjojęs lėta 
zovada Mr. Rabani sustojo. Dar
danelos šonai kilnojosi, kaip kal
vio dumplės. Staiga pasigirdo mu
zika. Dardanela pakėlė galvą. Mr. 
Rabani suspaudė pavadžius. Pate
fonas grojo "Lengvąją Kavaleri
ją”. Rabanis atleido pavadžius ir 
Dardanela, kaip skraidanti lėkš
tė, nuūžė per taukus.

Gupas, matydamas mano nuste
bimą, pradėjo aiškinti. Esą vieną 
popietę, kada jis su Rabaniu ir 
Dardanela buvo žardyje, pro ša
lį praėjo dūdų orkestras, groda
mas "Lengvąją Kavaleriją”. Ta
da tad ir parodė Dardanela savo 
kojų galią. Vėliau buvo grotos ki
tos melodijos, bet muzikalusis 
žirgas nereagavo. Tik "Lengvoji 
Kavalerija” užkaitinanti Dardane- 
los kraują, šitai jau nustatyta.

Pasiūliau Gupui cigaretę.
Galėtume jau ateinantį šešta

dienį leisti lenktynių, bet reikia

ten dalyvavusių adelaidiškių nuo
taikas. Dėl teatro reikšmės, atro
do, niekas ir nesiginčyja. Bet jei
gu teatras taip reikšmingas mums 
suaugusiems ir susenusiems viso- 
kiariopa prasme, ką gi bekalbėti 
apie jaunimą, o ypač vaikus. Jau 
dešimti metai esame išeivijoje ir 
kiekvienais metais vis gausesnis 
priaugančių mūsų mažųjų pilie
čių būrys dairosi dvasinio mais
to. Ką mes jiems duodame?

čia norėčiau atkreipti dėmesį 
tik į vieną momentą —teatrą vai
kams , bene vieną svarbiausių 
gelbėjimosi priemonių nutautimo 
jūroje. Tiems, kurie dar Lietuvo
je mokėsi skaityti ir rašyti, tiems 
ir pati Lietuva kažkaip dar stip
riau laikosi rankose. Bet kitaip 
yra su tais jaunaisiais, kurie mo
kėsi jau Vokietijoje, Australijoje, 
ar kurie išviso dar nesimokė. Jų 
amžius yra pats imliausias, Gi 
iš aplinkos įsiurbti įspūdžiai il
giausiai lieka gyvi kaip tik jau
nuose metuose. Kokius įspūdžius 
jie susirinko arba susirenka apie 
Lietuvą? Kaip taisyklė labai men
kus, dažnai ir jokių. Teatras čia 
ir būtų pati dėkingiausia priemo
nė, kokią begalima išgalvoti, tau
tiškumui ugdyti. Prie istorijos ar 
geografijos einama sunkiu parei
gos žingsniu, tačiau į teatrą ei

nama kaip į malonią pramogą. Tad 
kodėl šitos pramogos neišnaudoti 
mums labjausiai degančius klau
simus sprendžiant ?

Lietuvoj “Jaunimo Teatras” bu
vo pastatęs eilę lietuviškų pasakų. 
Ar tikrai būtų neįmanoma dabar 
vieną ar kitą tų pasakų grąžinti 
tremties scenon? Tai būtų idealu. 
Tačiau jei ir nelietuviška pasaka, 
— bet jeigu tik lietuviškai, — 
tai irgi būtų nepaprastai gerai. 
Mažieji teatro lankytojai grįžę 
į namus ir vaidins pusmečiais, ir 
vaidins lietuviškai, ir lietuviškai 
klausinės apie Lietuvą, — nes juk 
visos Raudonkepuraitės, Elenytės 
gyvena tik Lietuvoj. Teatras tai 
ne sunkus gramatikos mokymasis, 
o mokymasis pramoginiu keliu. >

Ir jeigu anksčiau buvo užsimin
ta apie kitokius teatro reikalavi
mus išeivijoje, tai kaip tik šia 
prasįne — tautiškąja prasme. 
Mums yra svarbus ne vien esteti
nis momentas, bet gal dar svar
biau — tautinis. Ir tik šį pasta- 

i rąjį mumyse pakurstant, o ma

pinigų. Aš sukrapštyčiau £ 30. 
pardavęs šeimininkės siuvamą ma-: 
šiną, bet neužteks. Reikia £ 50.

Pažadėjau duoti trūkstamą su
mą. Gupas net pašoko iš džiau
gsmo. Jis kalbėjo apie amžiną 
draugystę ir paskolą žadėjo grą
žinti su nuošimčiais.

Staiga man dingtelėjo juoda 
mintis: kaip gi mes grosime pat- 
fonu lenktynėse. Bet Gupas buvo 
viską pramatęs: lenktynėse gro
siąs orkestrėlis. O muzikantų jis 
turįs pažįstamų. Dėl to aš galįs 
neabejoti, žinoma, jiems reikė
sią "išmesti” keletą svarų, bet 
tai jau smulkmena. Toliau man 
Gupas patarė nueiti j banką ir 
pasiimti pinigų "betinimui”.

Numatyto šeštadienio taukiau, 
kaip ugnyje degdamas. Dardane
los vardas skambėjo ausyse. Pla
navau ateitį: dairiausi po auto
mobilių krautuvių vitrinas, užsu
kau pas pažįstamją agentą pasitei
rauti “geresnėje vietoje” name
lio, užsisakiau pas siuvėją kos
tiumą.

šeštadienį, slankiodamas' lenk
tynių aikštėje aplink "bookmei- 
kerius”, žiūrinėjau kokias kai
nas jie siūlo Dardanelai. 100 prieš 
vieną galėjai gauti visur. Gupas 
surado ir tokį, kuris siūlė 200 sva
rų už vieną svarą. Nusigrūdome 
pas šitą ir “užmėtėme”. Aš pa. 
klojau pradžiai savaitės atlygini
mą. Paskuiu nuėjome prie totali
zatoriaus ir ten vėl užmečiau ki
tos savaitės uždarbį.

— Ar dar turi pinigo? — pa
klausė Gupas. Turėjau, ką veiksi 
neturėjęs. Paskolinau Gupui pen- 
ksvarį, o kitą penksvarį investa
vau pas artimiausią "bookmeike- 
rį”. Juk kam nereikia pinigų? O 
čia buvo, kaip Gupas pradžioje 
tvirtino ir kuo aš pats dabar ti
kėjau, dalykas tikras.

Bėgo tokie ir kitokie arkliai. 
Paskui vėl bėgo. Ir vėl. Pagaliau 
atėjo eilė ir Dardanelai. Gupas 
pareiškė eisiąs pas muzikantus. 
Nuskubėdamas dar pasakė:

imigracija ir Emigracija
1953 m. į Australiją įvažiavo 

apie 75.000 žn^onių ir išvažiavo 
per 32.000. Daugiausia emigravo 
j britiškuosius kraštus 25.000 žmo
nių.

— Tu eik pasižiūrėti lenktynių, 
bet paskui greit sugrįžk) prie šito 
medžio. Pinigus atsiimsime kartu.

Nusigrūdau prie barjero, netoli 
tos vietos, kur prasideda startas. 
Ant Dardanelos kupros tupėjo Mr. 
Rabani. Raitelis dairėsi išdidžiai 
ir vis kulnimis zulino arklio šo
nus. Dardanelos melancholiškose 
akyse buvo matyti nuovargis ir 
apatija. Jos galva vis sviro že
myn. '

Lenktynės prasidėjo. Žirgai šo
vė nuo starto linijos ir, vieni ki
tus aplenkdami, šuoliavo žalia ve
ja. Dardanela pradėjo labai blo
gai. Ji kapstėsi gerą šimtą metrų 
užpakalyje kitų. Bet staiga pa
sigirdo muzika. Trys vyrai pūtė 
“Lengvąją Kavaleriją”. Dardanela 
išsitiesė. Mr. Rabani prigulė prie 
žirgo kaklo. Dardanela skrido. 
Pranešėjas paskelbė Dardanelą 
bėgant pirmuoju. Susinervinęs 
kramčiau cigaretę. Dariau mate
matinius apskaičiavimus. Orkest
ras vis grojo, o Dardanela jau 
apie 20 metrų "atsiplėšusi” į prie
kį nuo visų “favoritų". Pirksiu 
ūkį, nusprendžiau.

Bet čia kaž kas baisaus įvyko: 
Dardanela suprunkštė, įsirėmė pir. 
mutinėmis kojomis j žemę, gi už
pakalines išmetė augštyn. Mr. Ra
bani kūliais nuskrido per arklio 

galvą ir žnekterėjęs pasiliko begu
lįs. Kiti arkliai, net ir paskutiniai, 
pralėkė pro šalį. Dardanela nuna- 
rinus galvą liūdnai žiūrėjo į sa
nitarus ir jų nešamą Mr. Rabani.

Nušliaužiau į sutartą vietą. At
sirado ir Gupas. Jo veidas buvo 
perkreiptas ir jis švokštė:

— Aš užmušiu tą trambonistą.
— Ką jis padarė? — taikyda

masis į medį paklausiau.
— Jis paėmė ne tą toną ir su

maišė Dardanelą.
— Tu esi muzikalus, tai galė

jai žinoti, ar jie moka groti.
— Jes, aš žinojau, kad jie nėra 

labai geri grojikai, bet aš nieka
da nepagalvojau, kad tas b... ark
lys toks muzikalus.
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Kremliuje Kova Tebevyksta
BERIJA TIKRAI PABĖGO l VAKARUS. GRUZIJOS VIDAUS REI. 
KALŲ VICEMINISTERIS PASAKOJA. NERAMUMAI RYTŲ VO
KIETIJOJE IR JŲ PASEKMĖS KREMLIUJE. FATALIŠKA KLAI
DA IR POLIKLINIKOS BYLA. KAIP LAIMĖJO MALENKO
VAS. BULGANINAS IR CHRUŠČIOVAS FAKTINIEJI SOVIETŲ 
SĄJUNGOS VALDOVAI. KADA IR KAS PAKEIS MALENKOVĄ

Apie Kremliuje vykstačias var
žybas dėl valdžios laisvąjį pašau- j 
lį pasiekia vis daugiau tikrų ži
nių. Vienas iš paskiausių liudinin
kų yra sušaudytojo sovietinio sau
gumo šefo ir buv. TSRS vidaus 
reikalų ministjsrib Berijos pusbro
lis Dovydas Berija, buvusis Gruzi
jos vid. reik, ministerio (faktiš
kojo Lietuvos duobkasio Dekano
zovo) pavaduotojas ir saugumo 
ministerijos tardymų skyriaus ve
dėjas. Jo parašą ir pareiškimų ti
krumu paliudijo- pats G. Besiedov- 
skiš, išgarsėjusių atsiminimų, ku
riuose buvo kalbama ir apie Lie
tuvos bolševikinimo planus, auto
rius. Autorius seniau buvo laiko- 
komas vienu iš žymiausių Sovietų 
diplomatų ir dirbo Sovietų amba
sadose Tokio mieste ir Paryžiuje. 
Bet paskiau nusisuko nuo sovieti
nio Režimo ir pasirinko laisvą. 
Dabar yra viešai paskelbta su mi
nimojo G. Besiedovskio parašu 
faksimilė, atžynšėta 1953 m. lap
kričio 12 d. data, pasirašyta Pa
ryžiuje, kurioje tvirtinama, kad 
Besiedovskis 1953 m. rugsėjo 22 
d. Garavano įlankoje buvo sutikęs 
minimąjį Dovydą Ivaną Beriją, 
kuris apie dabartinę padėtį Sov. 
Sąjungoje suteikė tiesiog sensa
cingų žinių.

Iš posėdžio kalėjimai!
Tuose savo pareiškimuose D. I. 

Berija, vid. reik. min. Lavrenti- 
jaus Berijos pusbrolis, sakosi vi
sai aiškiai žinąs, kam jis anksčiau 
tarnavo ir kad dabar norįs laisvę 
mylinčiai žmonijai padarytąją ža
lą, kiek tat nuo jo priklausys, vėl 
atitaisyti. Pabėgdamas iš Sov. Są
jungos, jis sakosi žinojęs, kad jos 
jau niekad daugiau nebematyti, 
kol trm siaus dabartinis režfihas. 
Lavr. Berijos pusbrolis 1937 m. 
buvo paskirtas NKVD kalėjimo 
Tbilisy viršininku, o 1939 m. — 
tardytoju ypatingiems reikalams. 
Karo metu buvo pakeltas į tardy
mo skyriaus vedėjus, 1950 m. — 
į saugumo viceministerius ir 1953 
m. kovo mėn. —< pusbrolio paskir
tie Gruzijos vidaus reikalų vice- 
ministeriu. Apie savo pusbrolio 
nuvertimą jis tiek papasakojo, kad 
visagalis Lavrtntijus Berija, vos 
tik gavęs pranešimą apie neramu
mus Vokietijos Rytų zonoje, tuč
tuojau išskrido į Berlyną. Ten pat 
atvykti kuo skubiausiai buvo įsa
kyta ir pasakotojo tiesioginiam 
šefui Dekanozovui, buvusiam ank
sčiau TSRS ambasadoriumi Berly
ne, laikytam vienu iš geriausių 
Kremliaus ekspertų Vokietijos rei
kalais. Birželio 26 d. susijungęs 
su tuometiniu saugumo šefu Mer- 
kulovu, kuris buvo taip pat suim
tas rugsėjo mėnesį ir vėliau su L. 
Bėrija sušaudytas, D.I. Berija iš 
jo per ypatingą klaidą sutartu 
kodu sužinojo, kad jo pusbrolis 
Lavrentijus, vos tik grįžęs birže
lio 25 d. iš Berlyno, buvo papra
šytas tučtuojau atvykti į ekstra 
sušauktą k. partijos ck prezidiu
mo posėdį. Ten pat jis buvo ir 
suimtas. Dpkantfzovas, knrio lėk
tuvas atskrido po dviejų valandų, 
buvo suimtas aerodrome. Merku
lovas pareiškė tikįs, kad “šis ne
susipratimus bus veikiai išaiškin
tas”, tačiau pasakotojui Berijos 
pusbroliui D.I. Berijai patarė nie
ko nelaukiant pasidaryti iš šios 
faktų kalbos reikalingas išvadas. 
Pusbrolis taip ir padarė — bū
tent birželio 27 d. su dviem savo 
draugais, augštais vid reik, mi
nisterijos Tbiliąy pareigūnais, 
Mokradze ir Gebeggia, paliko Sov.. 
Sąjungą. Jiems pabėgti padėjo 
toji aplinkybė, kad L. Berijos su
ėmimas buvo ilgą laiką slepia
mas. Apie Lavrentijaus kritimą 
buvo paskelbta tik liepos mėnesį. 
Bėgliai Sovietų — Persų sieną 
perėjo prie Džtrffos.

Paklaustas, ko Lavrentijus su 
Dekanozovu patys taip staiga iš
skrido į Berlyną, paaiškino, kad 
jis iš paties Dekanozovo buvo pa
tyręs, jog tiek Lavrentijus, tiek 
Dekanozovas laikėsi nuomonės,- 
kad Sovietams reikėtų pamažu 
iš Vokietijos pasitraukti. Kada 
buvo gauta žinia apie Rytinėje

Vokietijoje kilusius neramumus, 
tai ck prezidiumo posėdyje pa
sireiškė nuomonė, jog sovietiniai 
daliniai turi laikytis kiek galint 
nuošaliau ir vengti kraujo pralie
jimo, idant tuo būdu nebūtų pa
darytas “neatšaukiamas žygis!’. 
Tokiam laikymosi visiškai pritarė 
ir Bulganinas su Žukovu, kurie 
pareiškė, kad tuo atvėju nors koks 
iš Sovietų pusės žygis būtų ga
lėjęs reikšti karą. Lavrentijus iš
skrido į Berlyną vos tik pasibai
gus prezidiumo posėdžiui, net ne
laukdamas Dekanozovo. Iš tikro 
tai buvo paskutinė L. Berijos kje- 
lionė. J klausimą, kodėl Berijos 
draugai nemėgino jo išlaisvinti, 
Merkulovas jau tada davė aiškiai 
suprasti, kad apie tai negali būti 
nė kalbos: Maskvą tvirtai valdė 
gen. šapošnikovo šarvuočiai.

Stalino mirtis
pabėgusio D.I. Berijos teigimu, 
buvo nuo žmonių slepiama ištisą 
savaitę; iš tikro Stalinas miręs 
1953 m. kovo 1 d. rytą. Vasario 
28 d. Stalinas buvo nuvykęs į 
Chruščiovo suruoštą pobūvį, bet 
jame pasijuto blogai. Pakviesti 
gydytojai jau nebegalėjo jo išgel
bėti. 1953 kovo 1 d. ryto 4 vai. 
30 min. buvo konstatuota Stalino 
mirtis. Naujieji Sovietų viešpa
čiai, bijodami neramumų, uždrau
dė net ir liūdesio demonstracijas?

Kremliuje vykstančias varžybas 
dėl valdžios pabėgęs Berijos pus
brolis taip aiškina: tos varžybos 
ryškiau išėjo į viešumą jau 1953 
m. sausio mėn. ryšium su “Krem
liaus poliklinikos byla”. Vieną 
varžovų pusę sudarė Molotovas, 
Berija, Kaganovičius, Mikojanas, 
Kosyginas, Zaburovas, Bagirovas 
ir Michailovas, o antrąją — Ma
lenkovas, Bulganinas, Vorošilovas, 
Chruščiovas, Melnikovas, Popo
vas, Ignatovas, Suslovas ir Pono
marenko. Iš tikro varžybos vyko 
dėl to, kas turi būti tikrasis Sta
lino įpėdinis. Per 19-jį partijos 
kongresą Stalinas aiškiai parodė 
savo dideles simpatijas Berijai, 
kuris padarė kongresui pranešimą 
šalia Malenkovo. Kai kongrese 
Molotovas pasirodė susikabinęs 
už parankės su Berija, tai prasi
dėjo kalbos, kad Molotovas po 
Stalino mirties pasiūlys Beriją 
vietoj Malenkovo j pirmuosius ck 
sekretorius, o jis, pats, Molotovas, 
tapsiąs ministerių tarybos pirmi
ninku. Šitai Molotovo — Berijos 
— Kaganovičiaus grupei norėda
mas kirsti smūgį, Malenkovas per 
Ignatevą ir įscenizavo žinomąją 
"gydytojų aferą”. Stalinas, kol 
dar buvo gyvas, mėgino tarp abie
jų varžovų grupių manevruoti ir 
“išlaikyti, pusiausvyrą”. Buvo kal
bama, kad truko net ištisas mė
nuo laiko, kol galų gale Stalinas 
apsisprendė duoti savo Nutikimą 
gydytojų aferos bylai pradėti. O 
tą jo sutikimą išgavo Bulganinas 
savo skubiu demaršu, žadėdamas 
pristatyti sąrašą Sovietų armijos 
generolų, kurie buvę “netikėta 
mirtimi” pašalinti iš šito pasaulio. 
Bulganinas įrodinėjo, kad turi bū
ti atsižvelgta j armijos reikalavi
mus, nes priešingu atvėju visi 
įtarinėsią vyriausybę, jog toji tuo 
būdu norėjusi nusikratyti popu
liariausiais generolais. Svarbiau
sią Bulganino argumentą sudaręs 
"slaptas generolų Pavlovo ir Mos. 
kalenko pranešimas”. Jiedu abu 
vadovauja gen. štabo 4-jam sky
riui (kontražvalgybai). Šiame pra
nešime buvo tvirtinama, kad tarp 
karininkų skleidžiami gandai, kal
tiną patį Staliną, jog jis sąmo
ningai norįs sunaikinti rinktinį 
raud. armijos karininkų žiedą...

Lemtinga klaida
Bėglys Berija teigia, kad, tie

są pasakius, iš tų varžybų faktiš
kai nugalėtojai išėjo ne Malenko
vas su Chruščiovu, bet marš. 
Bulganinas, krašto apsaugos mi- 
nisteris. šiuo metu Sov. Sąjungos 
politiką lemia ne Malenkovas, bet 
formaliai tam tikros rūšies kole
gija — partijos centro komiteto 
prezidiumo biuras. Gi iš tikro šią 

politiką apsprendžia Chruščiovas 
su Bulganinu. Abu yra seni ir in
tymūs draugai. Chruščiovas, prieš 
paskiriamas kp sekretorium Uk
rainoje, ilgą laiką dirbo kaip sek
retorius Maskvos komitete. O tuo 
metu kaip tik Maskvos Sovietui 
pirmininkavo ir buvo RSFSR (Ru
sijos Sovietinės Respublikos) vy
riausybės galva Bulganinas. Tie 
santykiai išliko nepakitę ir vėliau.

Į klausimą, kaip galėjo Bulga
ninas, Malenkovas ir Chruščiovas 
taip lengvai “sutvarkyti” visaga
lį Lavrentijų Beriją, jo pusbrolis 
D.I. Berija atsakė, kad L. Berija 
padarė mažą, bet lemtingą neat
sargumą. Tarp jo geriausių už
sienio agentų, teikiančių Sovie
tams reikalingas žinias, buvo M. 
M. Krasnovas, bolševikinės žval
gybos INO (užsienio skyriaus) 
Europoje šefas, gyvenęs svetima 
pavarde Šveicarijoje. Berija buvo 
pavedęs Krasnovui sueiti į sąlytį 
su JAV saugumo atstovais ir pa
siteirauti, kaip eventualiu atvėju 
būtų galima prieti prie kokio nors 
kompromiso tarp JAV ir Sov. Są
jungos. Savaime suprantama, sako 
Berijos pusbrolis, tas pavedimas 
buvo apribotas tik grynai infor
maciniais tikslais, bet nebuvo duo
ta jokių įgaliojimų pradėti kon
krečias derybas. Tačiau Krasno
vas, užmezgęs ryšius Italijoje su 
vusa eile augštų JAV saugumo 
pareigūnų, tarp jų ir su pulk. Ju
lijum Asmos, jiems; Berijos vardu 
pasiūlė pravesti radikalius pakei
timus SOv. Sąjungos užsienio ir 
vidaus politikoje.

Šnipas prieš šnipą 
šių pasiūlymų, surašytų raštu, 
kopiją gavo Sovietų gen. štabo 
4-sis skyrius per vieną savo agen
tą, dirbusį amerikiečių tarnybo
je, būtent — iš vieno JAV amba
sados Romoje spaudos skyriaus 
tarnautojo. Bulganinas, gavęs šį 
dokumentą į rankas, drauge su 
Chruščiovu birželio 25 d. sušaukė 
skubų partijos ck prezidiumo po
sėdį. Berijai buvo mestas kaltini
mas, kad be TSRS vyriąusybės 

žinios ir sutikimo pradėjęs su JAV 
vyriausybe slaptus pasitarimus. 
Kadangi dėl tokio baisaus kalti
nimo niekas iš jo draugų neiš
drįso Berijos posėdyje užsistoti, 
tai jis ir buvo vietoje suimtas. 
Prieš Molotovą buvo pradėtas 
specialus tardymas, metus įtari
mą, kad ir jis galėjęs tokiose de
rybose, kaip užsienio reikalų mi- 
nigteris, dalyvauti. Pabėgėlis Be
rija reiškia nuomonę, kad, kaip 
matyti, tardymo rezultatai Molo
tovui turėję išeiti palankūs.

I klausimą, ar ilgai Malenkovas 
eis dabartines savo pareigas ir 
kas jį galėtų eventualiai pakeisti, 
D.I. Berija trumpai ir aiškiai at
sakė: — Maršalas Bulganinas. 
Aš kartą girdėjau apie tai kalbant 
vieną maršalo adjutantą. Bulga
nino draugas yra Žukovas. O ad
jutantas perdavė tokį Žukovo pa
sisakymą: “Nikalojus Aleksieje- 
vičius, minėdamas savo 60 metų 
sukaktį, bus tikrai vyriausias So
vietų Sąjungos šefas”. Na, — 
prašom paskaičiuoti, kad tai turės 
būti, nes maršalas Bulganinas yra 
gimęs 1895 metų birželio 11 d...

Tuos savo žodžius D.I. Berija 
patvirtina savo parašu, padėtu 
1953 m. lapkričio mėn. Bordeaux 
mieste, o jo parašo tikrumą pa
virtino savo ranka buvusis Sovie
tų ambasadorius G. Besiedovskis.

(S.T.)

LIETUVIAI PASAULYJE
PRANCŪZIJA

Paryžius paminėjo Milašių.
Š.m. kovo 2 d. suėjo 15 m., kai 

Fontenibleau mirė poetas O. V. L. 
Milašius, atstovavęs Lietuvai Pa
ryžiuje nuo 1919 ligi 1926 m. Šios 
sukakties proga Lietuvos pasiunti
nybės Paryžiuje nariai ir Prancū
zijos LB valdyba surengė Lietu
vių koplytėlėje pamaldas, kurias 
atlaikė Dr. kun. F. Jucevičius. Jų 
metu grojo smuik. S. Užpuolevi- 
čius. Bq lietuvių, j pamaldas atsi
lankė Prancūzijos URM atstovas, 
artimieji Milašiaus draugai — 
grafai de Lambert, ponia Chapm- 
nann, p. Le Sidaner, p. Dubly, Mi
lašiaus giminaitis Č. Milosz, Esti
jos mjn. Pusta ir kt. Gen. de Ti- 
nan žmona aplankė Milašiaus ka
pą ir padėjo gėlių. Apie pamal-i

Slovakijos
LAISVĖS DIENA

RAŠO: U. GEORGE COBANOV 
SLOVAKŲ TAUTINĖS TARY

BOS PIRMUNUNKAS AUSTRA
LIJOJE

Prieš 15 metų, 1939 m. kovo 14 
d., Slovakų Tautinė Taryba vien
balsiai paskelbė visišką Slovaki
jos atskyrimą nuo Čekijos ir įs
teigimą, nepriklausomos Slovaki
jos respublikos.

Slovakijos nepriklausomybės 
priešai sako, kad Slovakijos nepri
klausomybė atsiradusi Berlyno 
parėdymu ir prieš slovakų tautos 
norą. Bet faktai rodo, kad Slova
kijos nepriklausoma respublika 
gimė po ilgos, tūkstančius metų 
trukusios kovos, kurioje dalyva
vo visa tauta.

Istorijos siūlą vyniodami turė
tume grįžti į 623 metus prieš 
Kristų, kada slovakai, sąjungoje 
su kitais Dūnojaus slavais, va
dinti tada Šamo, įsteigė valsty
bę, kuri vėliau buvo pavadinta 
dabartinės Slovakijos vardu. Slo
vakija buvo pirmioji valstybė 
Centr. Europoje ir egzistavo kaip 
nepriklausoma valstybė ligi 907 
metų prieš Kristų, kada magya- 
rai, vokiečiai ir čekai jėga užgro
bė slovakų apgyventą teritoriją. 
Nuo šito laiko taip ir nesiliovė 
slovakų tautos kovos dėl laisvės ir 
nepriklausomybės.
kai ir čekai padidino savo pas- 
kai ir čekai padiddino savo pas
tangas išsivaduoti iš Austro — 
Vengrijos monarchijos ir abiejų 
tautų vadai dirbo sutartinai tiek 
viduje, lygiai it) tremtyje esantie
ji, nes žinojo, kad tik suderinto
mis ir vieningomis pastangomis 
galima pasiekti laimėjimo. Tuo 

!metu buvo pasirašyti tarp Slolva-

Klaipėdos Okup. Sukaktis
PRISIMINIMŲ ŽIUPSNELIS

Šių metų Jcovo 22 d. suėjo ly
giai 15 nąetų kaip Lietuva neteko 
Klaipėdos krašto. Nors oficialiai 
Klaipėdos kraštas buvo perleistas 
nacių Vokietijai tarpusavio susi
tarimo keliu, tačiau tikrovėje, 
ano meto hitlerinės Vokietijos 
ekspansijos išdavoje, padiktuotais 
reikalavimais, jis buvo atplėštas 
nuo Lietuvos. Tai buvo nepapras
tai skaudus smūgis Nepriklauso
mos Lietuvos politiniam ir eko
nominiam gyvenimui. Lietuva ne
teko dalies savo teritorijos, kur 
ypatingą vaidmenį turėjo Lietu
vai laisvas išėjimas jūromis į 
platųjį pasaulį — Klaipėdos uos
tas. Be to, nustota per šimtme
čius išlikusio lietuvišku krašto. 
Tiesa, sutartimi tuometinė Vokie
tija laidavo Lietuvai Klaipėdos 
uoste laisvą susisiekimo zoną, bet 
praktiškai tatai priklausė nuo Vo
kietijos malonės. Gi malonė prik
lausė nuo politinių santykių. O, 
ar galėjo būti po to geri tarpusa
vio santykiai? šiaip, ar taip, 
Klaipėdos krašto atplėšimas nuo 
Lietuvos buvo nacių Vokietijos di
džiausias istorinis jėgos ir smur
to aktas, padarytas Nepriklauso
mos Lietuvos atžvilgiu.

Pažymėtina, kad Lietuva buvo 
atkreipusi ypatingą dėmesį viso
keriopai Klaipėdos krašto gerovei 
kelti. Daug lėšų buvo skiriama 
Klaipėdos uostui plėsti ir tobulin
ti, žemės ūkiui ir pramonei ugdy- 

das paskelbė didieji Paryžiaus 
dienraščiai “Le Figaro”, “Le 
Mond” ir “La Croix”.
..Minėjimas Paryžiaus radiofone

Visi Paryžiaus laikraščiai ir sa
vaitraščiai, duodą radijo progra
mas, paskelbė, kad š.m. kovo 4 d. 
radijo stotis PARIS1INTER duos 
spec, transliaciją, skirtą poetui 
Milašiui jo 15 m. mirties sukak
tuvių proga. Pragramą organiza
vo artistas Henry Vermeil, kuris 
pirmasis pastatė Milašiaus veika
lą “Miguel de Manara”.

BRITANIJA
Siekiant lietuviškų organizacijų 

D. Britanijoje konsolidacijos, L. 
B. krašto valdyba pakvietė lig šiol 
stovėjusias nuošaliai draugijas pa
siųsti savo atstovus į tarybos po- 

kijos ir Čekijos vadovaujančių as- 
Imenų paktai, kurie garantavo Slo
vakijai pilną autonomiją čeko — 
Slovakų federacijoje. Vėliau šitie 

susitarimai Čekoslovakijos vyriau
sybės nebuvo vykdomi ir Slovaki
ja atsidūrė čekų hegemonijoje, 
įkūrus taip vadinamą Čekoslova
kijos respubliką.

Ir taip kova dėl nepriklauso
mybės vyko toliau ir augščiausios 
įtampos pasiekė 1938 metais, ka
da Hlinkos vadovaujamos visos 
Slovakijos partijos (išskyrus ko
munistus) pasirašė deklaraciją ir 
paskelbė Slovakijos autonomiją. 
Slovakijos autonomijos klausimą 
balsuojant Prahos parlamente 1938 
m., lapkričio 18 d. už pasisakė 144 
atstovai ir prieš suteikimą auto
nomijos 25.

1939 m. kovo 11 d. Dr. Tiso bu
vo pakviestas į Berlyną ir Hitle
ris pareiškė, kad Reichas norėtų 
matyti nepriklausomą Slovakiją 
ir pritariąs Slovakijos tautos as. 
piracijoms. Hitleris šia proga pa
reiškė eilę priekaištų Čekijos vy
riausybei dėl nesilaikymo Muen- 
cheno susitarimo ir t.t. Jis kalbė
jo jog Reichas rytinėje Karpatų 
srityje neturįs jokių interesų ir 
todėl jam (Hitleriui) visiškai ne
padarė užuominas apie galimą 
svarbu kas ten atsitiks, čia jis 
Vengrijos invaziją į Slovakiją ir 
Čekiją.

Dr. Tiso grįžęs iš Berlyno tu
rėjo pasikalbėjimą su prezidentu 
Hach ir 1939 m. kovo 14 d. buvo 
sušauktas Tautinės Slovakų Ta

ti, Klaipėdos mieste buvo plačiai, 
prieinamiausiomis sąlygomis, dir
bantiesiems vykdoma gyvenamų 
namų statyba. Lygiai taip pat bu
vo rūpinamasi sveikatos, švieti
mo, kultūros ir spaudos reikalais. 
Klaipėdoj buvo pastatyta moder
niška1 ligoninė, buvo baigiami sta
tyti didžiausi Lietuvoje amatų 
mokyklos rūmai. Be Vytauto Di
džiojo gimnazijos, veikė prekybos 
ir pedagoginis institutai. Ėjo trys 
dienraščiai, neskaitant "kitų leidi
nių. Klaipėdos miesto gyventojų 
skaičius nepaprastai išaugo. Ben
drai Klaipėdos krašto gyventoj ų> 
medžiaginė būklė buvo žymiai pa
kilusi.

Deja, 1939 metų kovo 22 d., įžy
giavus j Klaipėdą vokiečių kariuo
menei, Klaipėdos kraštas žydėjęs 
Nepriklausomos Lietuvos laikais, 
atsidūrė Reicho provincijos mies
to padėtyje.

čia prisiminta keletas epizodų 
iš pirmųjų dienų jau vokiečių už
imtoje Klaipėdoje. Kovo 22 d. 
stovėjau netoli nuo Gubernatūros 
rūmų, kur, berods, netrukus tu
rėjo pravažiuoti Hitleris. Prie ma
nęs pribėgo kaž koks rudmarški- 
nis ir iškratė mane, ar kartais aš 
neturįs ginklo. Sugrįžau į “Ryto” 
bendrovę, lietuviškų laikraščių 
leidyklą, čia, tarytum nieko ne
buvę, susirinko redaktoriai ruoš
ti tai dienai dienraščius. Tikrai 
vyrai laikėsi narsiai ir norėjo įp
rasta tvarka toliau tęsti savo dar- 

sėdį, įvykusį vasario 21 d. Daly
vaujant 13 organizacijų atsto
vams, kurių dalis atvyko net iš 
tolimos Škotijos, taryba išrinko 
naujus valdomuosius organus. Ta
rybos pirmininku perrinktas kun. 
J. Gutauskas, sekr. — J. Vilčin
skas. Naują krašto valdybą suda
ro: pirm. M. Bajorinas, sekr. V. 
Strimas ir ižd. V. Šalčiūnas. Sutar
tas taip pat glaudesnis bendra
darbiavimas tarp D.B. Lietuvių S- 
-gos ir Lietuvių Namų akc. b-vės, 
kuri valdo Lietuvių Namus ir “Ni
dos” spaustuvę. Nuo vasario 22 d. 
b-vė priėmė “Europos Lietuvio” 
leidimą su visa financine atsako
mybe, o S-ga pasilieka sau tik re
dakcinę laikraščio pusę. Europos 
Lietuvis anksčiau ėjęs 6 psl., da
bar bus leidžiamas 4 psl. Suma
žintas dėl financinių sunkumų. 

rybos susirinkimas, kuris davė 
atsakymą Hitleriui ir Ribentro
pui. šitatme atsakyme sakoma, 
kad slovakai nėra pasiryžę ir ne
rodys iniciatyvos likviduoti čeko 
— Slovakų respublikos, bet jeigu 
reikalai eis tokiu keliu, kuris su
darys sąlygas Slovakijos nepri
klausomybei, tai slovakų tauta 
pasirinks tą kelią, kuris įgalins 
sukurti Slovakiją, kaip nepriklau
somą valstybę. Dr. Tiso nepadarė 

.pasiūlymo atsiskyrimui, bet kada 
pirmininkaujantis iškėlė šį klau
simą, tai visi 57 Slovakų Tauti
nės Tarybos nariai pakilo, pasisa- 
kydadmi už atsiskyrimą ir įstei
gimą nepriklausomos Slovakijos.

Slovakų tauta neturi jokių ne
draugiškų jausmų čekams. Maži 
nesusipratimai pasitaikę praeity
je, kada abi tautos buvo federa
cijoje, laikytini visiškai supran
tamais. Ir po atsiskyrimo abiejų 
tautų savitarpio santykiai buvo 
palyginti geri. Bet šito negalima 
pasakyti apie pokario laikus, tei
singiau apie laikus, kada Sovietai 
užėmė Slovakiją ir Čekiją, čia 
tai ir prasideda istorija, kuri kal
ba apie čekų komunistų pradėtą 
ir tebevykdomą naikinimo darbą 
Slovakijoje: tūkstančiai nekaltų 
slovakų buvo nužudyta ir apie 40 
tūkstančių ištremta j Sibirą.

Slovakijos nepriklausomybę pri
pažino 27 valstybės,, iš kurių 17 
kovojo prieš nacių Vokietiją.

šiandien Slovakijos padėtis yra 
lygiai tokia pat, kaip ir kitų Sov. 
Sąjungos satelitų. Slovakų tauta 
namuose kovoja prieš komunizmą 
taip pat šauniai ir su tokiu pat 
heroizmu, kaip ir kitos tautos, 
kurios taip pat yra aukos komu
nistinės agresijos.

švęsdami penkiolikos metų ne
priklausomybės paskelbimo su
kaktį, slovakai, gyvena tvirtu ti
kėjimu, kad netoli diena, kada vi
sos tautos vėl bus laisvos ir gy
vens taikioje, pačios tvarkydamos 
savo reikalus.

bą. Bet pakitėjusių sąlygų tikro
vė parodė ką kitą. Neužilgo į 
“Ryto” bendrovę atvyko geštapo 
valddininkai ir redaktorius pradė
jo tardyti. Paskui vienus prievar
ta išgabeno per sieną ' j 'Neprik
lausomą Lietuvą, . kitus palaikė 
arešte. Mane pačiupo Montės 
g-vėje, prie buto, ir įsisodinę Juo
don mašinon nusigabeno į gešta
po būstą, čia pirmas klausimas 
buvo, kodėl aš pasilikau Klaipė
doje. Paaiškinau, kad esu atsakin
gas įmonės vedėjas ir kol teisėta 
tvark anebūsiu atšauktas iš savo 
pareigų, negaliu pasitraukti. Kiek 
pakamantinėję man uždėjo namų 
areštą. Bet tai buvo tik pirmosios 
“pažintys”. Netrukus prasidėjo 
Klaipėdos krašto lietuvių visuo
menininkų suėmimai ir trėmimai 
į Vokietiją. Klaipėdos krašto gy
venimas apmirė. Uostas nustojo 
savo gyvumo. Manau, kad nuken
tėjusių tarpe-esama ir narių iš 
Mažosios Lietuvos- Bičiulių Drau
gijos Sydnėjuje, kurios iniciaty
va ir šis straipsnelis čia spausdi
namas. -t

K. Kemešys.

ITALIJA
Kovo 4 d. Romoje Santa Maria 

Maggiore bazilikoje prie popie
žiaus altoriaus buvo atlaikytos pa
maldos už persekiojamą Lietuvą. 

Jos buvo suruoštos Accademia Ma
riana Intemationalis vadovybės, 
Romos LB valdybos ir šv. Kazi
miero kolegijos vadovybės pastan
gomis. Pamaldas atlaikė šv. Sosto 
nuncijus Lietuvai arkiv. Luigi 
Centoz. Dalyvavo lenkų arkiv. 
Gawlina, ukrainiečių arkiv. Bučko, 
vysk. Padolskis, Accodemia Ma. 
riana Internationalis pirm. Carlo 
Balio, popiežininkų tautinių kole
gijų rektoriai ir visa eilė kt. įžy
mių žmonių, 18 komunistų paverg. 
tų tautų atstovai, eilė italų Lie
tuvos draugų ir visa Romos lietu
vių bendruųprenė. Min. Girdvai
niui atstovavo St.. Lozoraitis jr. 
šv. Kazimiero kolegijoj prof. Z. 
Ivinskis skaitė paskaitą apie šv. 
Kazimierą naujų dokumentų švie
soje. Kolegijos choras sugiedojo 
keletą lietuviškų religinės muzi
kos dalykų.

Kovo 4. d. didžiausias Romos 
dienraštis ir valdžios oficiozas 
" II Messaggero” įsidėjo prof. 
Giovannio Necco 260 eil. straipsni 
“Bėgimas nuo Baltijos”, kuriame 
aprašo Sovietų invaziją Lietuvoje, 
gyventojų ir savo nuotaikas tuo 
metu.
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RūsųpąsTOCĖ
Sydnėjus

ORGANIZUOJAMA VAIKŲ 

VASAROS STOVYKLA

Grupės tėvų iniciatyva organi
zuojama Sydnėjaus lietuvių vai. 
karna vasaros stovykla, kuriai vie
ta parinkta prie Narrabeen ežero. 
Jau gautos ir patalpos. Stovykla 
pradės veikti šių metų gruodžio 
27 d. ir truks iki 1955 m. sausio 
mėn. 5 d. j stovyklų bus priimami 
vaikai nuo 8 iki 14 metų amžiaus.

(r)
— Buv. A.L.B. Krašto Valdy

bos pirmininkas Justas Vaičaitis, 
Lietuvių Skautų Sąjungos 35 me
tų sukakties proga, už nuoširdų 
Australijos lietuvių skautų rėmi
mą, apdovanotas Padėkos ordinu.

(r)

INITIUM SEMESTRI.
Naujus akademinius metus Aus

trai. Liet Stud. Sąjungos Sydnė
jaus skyrius sutiko kovo mėn. 13 
dd., Initium Semestri pobūviu, ku
riame be senųjų ir naujųjų stu
dentų dalyvavo organizacijų ats
tovai ir pačių studentų svečiai. 
Šiais metais buvo jaučiamas žy
mus studentų šeimos pagausėji
mas, o busimieji abiturientai taip 
pat davė tolimtsnių vilčių. Nedi
delė salė buvo perpildyta pasiry
žusio ir sąmoningo jaunimo.

.Initium) Semestri pobūvį įžan
gos žodžiu pradėjo pirm. A. Ol
šauskas, ir po jo studentus sveiki
no J.P. Kedys (Sambūris “Švie
sa”) bei inž. B. Daukus (Inžinie
rių Draugija). Toliau sekė univer
sitetan žengiančių abiturientų 
programėlė. Marina Osinaitė de
klamavo Aisčio "šilainę”, R. Za
karevičius atliko Chopin’o Preliu
dą ir R. Stakauskas paskaitė sa
vo kūrybos baladę. Pabaigai, pia
ninu akomponuojant R. Zakarevi
čiui, Irena Žilytė pašoko valsą iš 
baleto “Coppelia”. Kaip matyti, 
naujosios jėgos Sydnėjaus skyrių 
sustiprins, įliedamos meninio 
talento.

Po programos, studentai ir sve
čiai vakarą praleido jaukiai besi
linksmindami dainų ir šokių sąsa
joje, kartu ir gėrėdamiesi užkan
džiais, kuriuos kruopščiai paga
mino Pajauta Daukutė, Irena bei 
Lucija Žilytės ir Marina Osinai
tė. Linkėtina, kad studentai savo 
veiklą šiais metais dadr labiau iš
plėstų. (v.)

SYDNĖJAUS V. TEAT
RO STUDIJA RUOŠIA

SI KONCERTUI
Gegužės mėn., mokyklų atos

togų metu (atostogos prasidės ge
gužės 13 d.) Sydnėjaus Vaikų Te
atro studija numato parodyti Sy
dnėjaus vaikams, tėvams ir bevai
kei publikai savo darbo rezulta
tus. Viešo koncerto tiksli data bus 
paskelbta vėliau.

Ryšium su ruošiamu koncertu, 
studija suintensyvino repeticijas, 
kurios vyksta kiekvieną penktadie
nį Bankstowne, australų skautų 
namuose. Studijos lankytojos yra 
šešerių — dvylikos metų merginos.

V.T. studijos vedėja nori, kad 
koncerto programoje galėtų daly
vauti -ir tie vaikai, kurie studijos 
nelanko, bet yrą tėvų ar mokyto
jų išmokyti dainuoti, deklamuoti, 
kokiu muzikos instrumentu groti 
ar šokti. Šitie vaikai, po dviejų — 
trijų bendrų repeticijų numatoma
me koncerte jau dalyvautų kaip 
artistai. Registruotis, nurodant 
vardą, pavardę, amžių ir ką ber
niukas ar mergaitė koncerte galė
tų išpildyti, pas V. T. Studijos ve
dėją tokiu adresu: Mrs. V. Sau
dargas, 100 Green Point Rd., Co
mo, N.S.W. (K)

Ž Europietis specialistas optikas
X PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA

VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS
*! Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. < ’

OP TO ii
;; 430 Bourke St, MELBOURNE. Telef. MU 4093. 5

Plunksnos Klubas
Atsisveikino Su J. Tininiu

Pastarąjame Sydnėjaus Lietu
vių Plunksnos klubo pasitarime 
dalyvavo ir L.K.K.D. Filozofų — 
literatų sekcijos nariai. Almis Jū- 
ragis literatūrinėje paskaitoje pa
darė kritišką Pukelevičiūtės eilė
raščių knygos “Metūgės” (išleis
tos Kanadoje) įvertinimą ir supa
žindindamas plačiau su kūryba. 
Diskusijose nuomonės gana įvai
ravo, bet išvadoje “Motūgės” įver
tintos kaip svarus ir reikšmingas 
įnašas mūsų poezijoje. Aptarus 
kitus reikalus, Sirgėdų svetainėje 
įvyko šeimyniškos atsisveikinimo 
vaišės su išvykstančiu į JAV J. 
Tininiu, kuris visą laiką, nuo įsi- 
steigimo dienos, buvo aktyvus 
Plunksnos klubo narys ir Filozo
fų—literatų būrelio pirmininkas. 
Atsisveikinimo kalbose organizaci
jų atstovai ir bičiuliai, įvertinę 
Juozą Tininj kaip žmogų ir kultū
rininką, linkėjo jam visakiaropos 
sėkmės kitam žemyne. J. Tininis 
pasižadėjo ir iš Amerikos bendra
darbiauti “M.P.”

Kitame “M.P.” nr. skaitysime 
ilgesnę J. Tininio apysaką “Urna”, 
kurioje pateikiama subtiliausių 
jausmų pynė.

PRANEŠIMAS

Sydnėjaus lietuvių sporto klu
bas KOVAS praneša na
riams ir rėmėjams, kad š.m. ba
landžio mėn. 3 d. šeštadidenį 6 
vai. vak. Estų klubo patalpose, 
141 Campbell Str. City, įvyksta 
klubo visuotinis SUSIRIN
KIMAS.

Dienotvarkėje: Sekcijų vadovų 
pranešimai, Valdybos rinkimai, 
Revizijos komisijos pranešimas ir 
rinkimas, Bendri reikalai.

Po susirinkimo bendras pobūvis, 
kurio metu bus įteiktos dovanos 
1953 metų stalo teniso ir šach
matų turnyrų nugalėtojajĄS. Po 
to seks 1952-53-jų metų Austra
lijos lietuvių krepšinio pirmeny
bių nugalėtojo — Kovo komandos 
žaidėjų pagerbimas.

Klubo nariams ir rėmėjams da
lyvavimas būtinas. Norintieji gau
ti smulkesnių informacijų ir pa
kvietimų savo svečiams, kreipiasi 
į valdybos narius.

Sporto Klubo Kovas 
Valdyba.

VYT. MALIŠAUSKAS,
Jūs išlošėte £ 40 N.S.W. valst. 

loterijoje. ,
Jūsų bilieto nr. 78869. Loterijos 

nr. 2777. Paskubėkite atsiimti pi
nigus.

MELBOURNAS
— Iš Soc. GI. Mot. K-to pirmi- 

sinkės pareigų sausio 17 d. pa
sitraukė D. Simankevičienė. Jos 
pasiūlymu ir K-to narių pritarimu 
naująja pirmininke išrinkta p. E. 
Šemeteinė. K-tan naująja nare 
kooptuota p. J. Liutkutė.

Dabartinis K-to adresas: 51 
Hartwood St., E. Kew, Vic. Tel.: 
WL 4383.

— S.G.M. D-jos suruoštas Už
gavėnių kaukių balius buvo origi
nalus savo programa ir ypač “Gė
lių Vazos” (p. Rėderienės), “Ro
žės” (p. Kleinertaitės) ir “Pava
sario Plaštakės" (p. V. Baltuty
tės) kaukėmis. Baliaus pelnas įga. 
lins socialinės globos darbą Mel
bourne praplėsti. D.S.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

VAJUS
A.L.B. Krašto Valdyba kreipė

si į Apylinkių ir Seniūnijų vado
vybes, prašydama kovo 15 d. ba
landžio 15 d. laikotarpyje pra- 
vest: solidarumo mokesčio rin
kimo, "Mūsų Pastogės” naujų 
prenumeratorių verbavimo ir pre
numeratos rinkimo už 1954 m. 
bei praeitą laiką ir aukų rinki
nio Vasario 16 gimnazijai Vokie
tijoje paremti vajų.

Vajus jau vykdomas ir beveik 
visur gana sėkmingai. Žmonės, 
pasirodo, ir solidarumo mokestį 
susimoka, ir “Mūsų Pastogę” pre
numeruojąs:, ir skolas išlygina už 
praeitą laiką, ir lietuviškai gimna
zijai aukoja.

“M.P.” naujų prenumeratorių 
vienas talkininkas per pirmą sa
vaitę surado visus 7. Jis rašo: “Ak, 
tas lietuviškas nerangumas: vie
nas aiškinasi neturįs laiko į paš
tą nueiti, kitas laikraščio adreso 
nežinojęs, trečias — vėl kokią 
miglelę mėgino į akį pūsti, bet 
nei vienas nepasakė, kad nenorįs 
lietuviško laikraščio savo namuo
se turėti. Sumedžiosiu dar dau
giau. Prisiųskite kvitų knygutę 
man, o laikraštį naujiesiems Pas
togės prenumeratoriams... ”

Vajus eina ir yra vilties, kad 
"Mūsų Pastogės” skaitytojų šei
ma padidės, bus surinkta prenu
meratos mokesčio ir gražia auka 
bus paremta Vasario 16 gimnazi
ja.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS
(T.S. Gaidelio S.J. informacija)
Balandžio 16 d., Didijį Penkta

dienį, 7 vai. vak. Newcastlio ir 
apylinkės lietuviams) rekolekcijų 
pradžia Brodmedove, šv. Lauryno 
bažnyčioje. Po konferencijų galės 
eiti išpažinties.

Didijį šeštadienį pamaldų pra
džia 9 vai. ryto (Mišių pradžia 
apie 10.15 vai.). Velykinė bendro
ji Komunija Mišių laike. Išpa
žinties Didijį šeštadienį galės eiti 
pradedant nuo 8 vai. ryto iki pat 
Komunijos. Po Mišių valgių pa
šventinimas Velykų stalui ir re
kolekcijų užbaigiamoji konferenci
ja.

Rekolekcijas praves ir išpažin
čių klausys svečias iš Sydnėjaus 
— kun. P. Butkus.
Visi newkastliečiai maloniai kvie

čiami gerai pasinaudoti šia proga 
ir tinkamai pasiruošti Velykoms 
einant prieš šventes šv. Sakra
mentų.

Kovo 28 d. pamaldų Brodme
dove nebus.

POLITINIŲ KALINIŲ 
DĖMESIUI

Visais reikalais, o taip pat dėl 
atlyginimo už kalintą laiką Vo
kietijoje nacių kalėjimuose bei 
koncentracijos stovyklose, prašo
me kreiptis j Lietuvių Rezisten
cijos buvusių politinių kalinių 
Australijos Komitetą: c/o Mr. K. 
Butkus, 63 Macleay Str., Fiat 8, 
Pott’s Point N.S.W.

Komiteto Pirmininkas

“M.P.” RĖMĖJAI
"Mūsų Pastogei” aukų dar yra 

prisiuntę: po vieną svarą — Z. 
Anučauskas, Vic., Kun. Gaidelis, 
Sydnėjus, L. Ragauskas, Sunbury, 
Vic., Al. šalūga, "Sodyba”, N.S.W.
J. šilainis, Yallornas, Vic., M. 
Medešienė, Melboumas, A. Praš- 
mutas, Sydnėjus, J. Pyragius, 
Adelaide. Po 2 svarus — S. Osi
nas, Paramatta, J. Plečkaitis, N. 
Geelong. Po 4 svarus — P. Bal
tutis, Middle Park., Vic. Po 8 sva
rus — J. Sirutis, Guthega. £ 1. 
6.0 prisiuntė E. Vilnonis, Sydnė
jus. A. Krausas, Melboumas —£ 
3.10.0. J. Grudzinskas, Merrylands, 
N.S.W. — £ 2.15.0, A. Jakštas, 
Canley Vale, N.S.W. — £ 5.0.0, 
A. Alyta, Canberra — £ 6.0.0 ir 
A. Žemaitis, Sale, Vic. — £ 6.15.0. 
Po 10 šil. — Dr. Mikužis, Adelai
dė, R.M., Adelaidė, V. Ratkevičius, 
Adelaidė.

Visiems “M.P.” rėmėjams šir
dingas ačiū.

A.L.B. Krašto Valdyba.

JUOZUI TININIUI IŠVYKSTANT Ir šiemet jie rodo
AMERIKON

Balandžio 3 d. iš Sydnėjaus į 
JAV išvyksta vienas ryškiausiųjų 
Australijos lietuvių kultūrininkų 
— lietuviško žodžio bei rašto ne
nuilstamas puoselėtojas — Juozas 
Tininis.

Prigyjanti dygi tremties tradi
cija ir Australijos lietuvių visuo
menėje vis dažniau nuskamba ne
sibaigiančių ginčų“ kryžminiais 
pasišaudymais” ir pastangomis 
niekinti nepatinkamą asmenį, o 
vis rečiau prisimenami pragiedru
liai, puolamų kultūrininkų pozity
vus įnašas bendruomenės gyveni
mam sukurtas tik nenuilstamų 
pastangų, primenančių tikrąsias 
lietuviško būdo neužgniaužtinas 
savybes.

Ir mus paliekančio Juozo Tini
nio nueitas kelias ir išvarytas dar
bo baras Australijos lietuvių ben
druomenėje teikia tų malonių pri
simintinų pragiedrulių. Jis dirbo 
tyliai, kruopščiai, sąžiningai ir, 
atrodo, nebuvo niekam tuo pakelės 
akmenėliu, už kurio taip dažnai 
kliūva "gyvenimo kritikai”, pil
ni dyglių pagiežos žodelių skirtin
gos idėjos kultūriniams “konku
rentams”.

Net atsisveikinant J. Tininis nie
ko apie save nepasakoja ir nuveik
tų savo darbų sąrašo nepateikia. 
Tik tie darbai patys už jį kalba: 
virtinė paskaitų, bendradarbiavi
mas spaudoje, darbas organizacijo
se. J. Tininis savo paskaitose, 
nežiūrint j tai, ar jos būdavo skai
tomos gausesnei auditorijai, ar tik 
kelių bičiūiių rateliui, pateikdavo

P.P. ELENĄ IR BRONIŲ

KIVERIUS
DUKRELES GIMIMO PROGA 

sveikiname ir linkime tyro džiaugsmo

OKTETAS

BANKSTOWNAS

— Bankstowno apylinkės lietu
viai yra pasirašę apie £ 600 pa
sižadėjimų saviems namams sta
tyti. Tolimesnis pasižadėjimų rin
kimas lyg ir sustojo ir pradėta 
rinkti pinigus, nes reikalinga už
pirktą sklypą išpirkti. Ligi šiol 
dar vis negauta aiškaus atsakymo 
iš advokato, ar ant šito sklypo 
bus galima statyti lietuvių namus 
— salę.

LITHGOW LIETUVIAMS

Kovo 26-27 d.d. bus lankomi 
Lithgow lietuviai, kad ir jie turė
tų galimybę atlikti Velykinę šv. 
Sakramentų praktiką gimtąja 
kalba.

Kovo 26 d., 6.30 vai. vak. Lith
gow parapijos bažnyčioje po kon
ferencijos išpažintys, kovo 27 d. 8 
vai. ryto Šv. mišios ir bendra Ko
munija.

KRYŽIAUS KELIAI 
UŽ LIETUVA

šv. Tėvas ragina ypatingu bū
du melstis visus tikinčiuosius už 
kenčiančią arba tylinčią Bažny
čią komunistų priespaudoj.

Sydnėjaus įvairių tautybių ka
talikai emigrantai nuo kovo 27 d. 
iki balandžio 4 d. atliks maldų no- 
veną; kas vakarą melsis atskirų 
tautų tikintieji. Mums yra paskir
ta 28 d. kovo. Kadangi tai yra sek
madienis, tai tuojau po pamaldų 
Camperdown įvyks Kryžiaus ke
liai už Lietuvą ir palaiminimas.

Protesto demonstracija
Ta novena baigsis vieša tarsi 

protesto demonstracija ir malda, 
kančios sekmadienį — balandžio 4 
d. 4 vai. po pietų, St. Mary’s ka
tedroj dalyvaujant visoms tauty
bėms, su savo vėliavomis ir tauti
niais drabužiais bei ženklais ir 
Popiežiaus apaštališkam Delega
tui Australijoj J.E. vysk. Carbo- 
ni.

Visi tautiečiai maloniai prašo
mi dalyvauti kryžiaus keliuose už 
Lietuvą, o ypač St. Mary’s ka
tedroje, kur atstovausime mūsų 
kenčiančią katalikišką Lietuvą. 
Parodykim drąsos ir pasiaukoji
mo, kokį Tėvynė šiandien rodo.

Pageidaujama kuo daugiau su 
tautiniais drabužiais. Dalyvauti 
kviečiami visi tautiečiai be išim
ties.

Kun. P. Butkus.

kruopščiai ir populiariai surinktą 
teminę medžiagą. Kalbėdavo jis 
aiškiai ir suprantamai senai mo
čiutei ir gerokai išprususiam tau
tiečiui. Paskaitų temps būdavo iš 
kasdieninio gyvenimo ir filozofi- 
nės.

Paskaitų parengimui, atrodo, 
daug valandų J. Tininis bus pra
leidęs bibliotekose, išlandęs kny
gynus, meno galerijas. Parapijos 
šventoriuje lietuviškos knygos pla
tintojas, negausių pirkėjų tarpe 
dažnai matydavo J. Tininį, vis 
jieškantį lietuviško rašto naujany- 
bių.

Ir Lietuviškoje vietos spaudoje 
J. Tininis reiškėsi kaip vienas pro- 
duktingiausių bendradarbių. Jo 
novelės, legendos, straipsniai ir 
aktualijos jura praturtinę lietuviš
kąją vietos spaudą. Jo literatūri
niai “gabalai” yra susilaukę skai
tytojų susidomėjimo ir įvertinimo.

Juozas Tininis nemokėjo atsis
pirti ir betkuriam prašymui pa
talkininkauti visuomeniniam bei 
organizaciniam darbe. Todėl ma- 
tėn^ jį ir Katalikų Kultūros drau
gijoje, ir Plunksnos klube ir Pa
saulio Lietuvių Archyvo Australi
jos komisijoje ir Filozofų — lite
ratų sekcijoje, ir kitur.

Išvykstančiam Juozui Tinimui 
linkime ir toliau darniai austi pa
mėgto lietuviško žodžio bei rašto 
margaspalvius kilimus Dėdės Ša
mo žemėje, o taip pat nepamiršti 
ir retkarčiais pasirodyti su savo 
plunksnos darbais Australijos lie
tuvių spaudos puslapiuose.

P. SIRGĖDAS

SAVAITGALIO 
MOKYKLOS 
MELBOURNE

Šiuo metu Melbourne veikia 
penkios savaitgalio mokyklos.

MARIBYRNONGO mokykla A. 
Krauso iniciatyva įsteigta 1951 
m. Joje dirba šie mokytojai: A. 
Krausas — mokyklos vedėjas. M. 
Bulakienėi ir kun. J. Kungys. Mo
kyklai patalpas duoda A. Krausas. 
Mokyklą lanko 21 mokinys.

CLAITONO mokykla įsteigta 
1952 m. Dirba šie mokytojai: J. 
Antanaitis — mokyklos vedėjas, 
G. Šemienė ir kun. Pr. Vaseris. 
Pamokos vyksta Clayton miesto 
salėje. Už patalpas užmoka Mul- 
grave savivaldybė. Mokyklą lanko 
14 mokinių.

CENTRINĖ sekmadienio mo
kykla visą laiką veikė prie St. 
Johns bažnyčios, dabar patalpin
ta Collingwoodo savivaldybės se
nelių poilsio namuose, šioje mo
kykloje dirba šie mokytojai: J. 
Makulis — mokyklos vedėjas, A. 
Karpavičius ir L. Vacbergas. Mo
kyklą lanko 30 mokinių.

šias visas tris augščiau išvar
dintas mokyklas išlaiko L.K. Fon
das.

PARAPIJOS mokykla kun. Pr. 
Vaserio įsteigta 1954 m. vasario 
mėn. 21 d. Ji veikia prie St. Johns 
bažnyčios, australų katalikų mo
kyklos patalpose. Mokykloje dir
ba: kun. Pr. Vaseris — mokyklos 
vedėjas, švambarienė ir Samulis. 
Mokyklą lanko 7 mok.

Šiai mokyklai išlaikyti bus da
romos rinkliavos bažnyčioje.

MORNINGTONE A. Bakaitis 
praėjusiais metais įsteigė savait
galio mokyklą nuosavuose na
muose. Mokyklą išlaiko ir ja rū
pinasi patys besimokančių moki
nių tėvai. Mokykloje ddirba A. 
Bakaitis. Į mokyklą yra užsire
gistravę 12 mokinių.

Visose augščiau įsteigtose sa
vaitgalio mokyklose mokytojai 
dirba be atlyginimo. Parapijos 
mokyklos mokytojams pažadėtas 
atlyginimas už kiekvieną sekma
dienį — 1 svaras.

B.V.

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS 
viengungiui. Kreiptis nuo 6 vai. 
vak. kasdien, arba bet kuriuo lai
ku savaitgalį.

36 Hoskins Ave., Bankstown.

pavyzdi
Snieguotųjų Kalnų seniūnija ir 

šiemet vasario 16 proga surinko 
gražią sumą Vasario 16 gimnazi
jai paremti.

Vasario 16 gimnazijai aukojo: 
A. Alyta ir J. Aleksand 
ravičius po £ 2, St. Baltramiejū- 
nas — £ 1.5.0, M. Zizas, A. Sau
lius, J. Povilėnas (?), J. Sirutis, 
P. Dailidė, Br. Obelavičius, St. 
Rutkauskas, P. Burokas, Slikovas, 

F. Kaunelis, A. Mariukas, A. 
Staneika, J. Rakauskas ir V. Šnei. 
deris) po £ 1.
Išviso surinkta £ 19.5.0.

Praeitais metais nepriklausomy
bės šventės proga Vasario 16 gim
nazijai, šios seniūnijos vyrai su
aukojo apie £ 27. Tada seniūnija 
narių turėjo per 20. Pernai seniū
nija išleido spec. “M.P.” nr. ir 
gausiai parėmė Tautos Fondą.

(Gr.)

— Merridinas, W.A. Vasario 16 
proga J. Mikalauskas paaukojo £ 
2 Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje (S-s)

SYDNĖJAUS STALO 
TENISININKAMS

Sydnėjaus Lietuvių sporto klu
bo Kovas stalo teniso turnyrą 
norima užbaigti ligi klubo meti
nės šventės — balandžio 3 d. To
dėl visi turnyro dalyviai būtinai 
prašomi atvykti kovo mėn. 29 d. 
6 vai. vak. į St. Benedicts parapi
jos salę, kur ir vyksta stalo teni
so turnyras.

FUTBOLAS
Vytis — Juventus 5:4 (8:1)

Pietų Australijos vasaros fut
bolo turnyre dalyvavo 12 koman
dų. j pusiau finalą pateko: Bu
dapest, Vytis Polonia ir Juven
tus. Kovo 8 d. susitiko Budapešt, 
su Polonia (4:1) ir Vytis Juven
tus (5:4).

Jau pirmame puslaiky, vos tik 
pradėjus rungtynes, Juventus iš 
kairiojo krašto muša pirmą įvartį. 
Netrukus Petruška santykį išly
gina. Vyties puolimas, stipriai re
miamas gynybos, rodo gražų žai
dimą. Kitas kerta. įvartis. Apie 
vidurį puslaikio, Čiplys įmuša tre
čią. Baigiantis puslaikiūi Kitas 
"pakaustomas” bet netrukus vėl 
grįžta į aikštę.

Antrame puslaiky Kitas stai
giu prasiveržimu priartėja prie Ju
ventus vartų ir... ketvirtas įvar
tis. Po 10 minučių Kitas kamuolį 
permeta laisvam Armonui prie 
Juventus vartų. Juventus vartinin
kas nesuspėja pribėgti prie kamuo
lio ir Armonas įmuša penktą įvar
tį-

Vytis veda 5:1. Dar pusvalan
dis lieka žaisti ir vytiečiai perei
na į gynybą. Juventus nori atsi
griebti. Jiems pasiseka. Vienas po 
kito krenta du įvarčiai į Vyties 
vartus. Prieš rungtynių pabaigą 
čiplys išnešamas iš aikštės (mu
skulų sutraukimas). Jį pakeičia 
Visockas, bet vos jis įbėga į aik
štę krenta dar vienas įvartis į 
Vyties vartus, švilpukas.

šiose rungtynėse Vytis žaidė 
drausmingai, žemais padavimais 
gražiai apeidavo priešą ir pasie
kė verto laimėjimo.

— Sportininkų gegužinė, kurią 
Blackwoode suruošė Vyties futbo
lo sekcija, buvo linksma ir spor
tiškai nuotaikinga. Grojo gera ka
pela (Domeika, Giniotis, Songai
la ir Liakšas), tokius šokius, ko
kių mūsų publika labiausiai pa
geidauja.

Sekcijos pirm. A. Kitas mažuo
sius svečius apdalino saldumynais.

Prieš gegužinę kun. dr. Jatulis 
Blackwoode atlaikė pamaldas ir 
šitai daug prisidėjo prie geguži
nės pasisekimo.

— žiemos sezonui yra gauta 
nauja futbolo aikštė: British Ta
ble Mills (B.T.M.) Kilbume. Bu
vusiąją Vyties aikšte naudosis 
LION ukrainiečiai.

Edas

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

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