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SYDNĖJUS, 1954 m. balandžio 28 d.

Šnipinėjimo afera Australijoje
Australijos Federalinės vyriau

sybės ministerls pirmininkas Mr. 
Menzies balandžio 12 d. parlamen
to posėdyje pranešė, kad Sovietų 
Sąjungos ambasados Canberroj 
III sekretorius Ir MVD šefas Vla
dimir Petrov pabėgo iš ambasa
dos ir paprašė politinio pabėgėlio 
globos ir apsaugos. Australijos 
vyriausybė jam prašomą .globą su
telkė. Petrovas Australijos sau
gumo organams perdavė doku

mentus, įrodančius Sovietų šnipinė
jimo veiklą Australijoje. Šnipinė
jimo veiklai Išaiškinti vyriausybė 
paskyrė Karališkąją Komisiją Vy
riausybės nutarimus energingai 
parėmė Ir parlamento opozicijos 
vadas Dr. Ewatt.

Tai buvo pirmas oficialus Aus
tralijos vyriausybės pareiškimas, 
kuris sukrėtė ne tik šitą konti
nentą, bet perkūno griausmu nu
aidėjo ir per visą pasaulį. Ame
rikos, Anglijos, Kanados ir visų 
kitų demokratinių kraštų spauda 
Ir žinių agentūros pasigavo šitą 
pranešimą kaip svarbiausią įvykį.

Petrovas Australijon atvyko 
1951 m. Ir oficialiai perėmė tre
čiojo sekretoriaus pareigas Sovie
tų ambasadoje. Kaip ir kiekvie
noje Sovietų ambasadoje užsieny
je,-taip Ir Australijoje, yra žmo
gus, kuriam pavesta organizuoti 
šnipų tinklą Ir Išgauti valstybines 
— karines paslaptis. Petrovas Ir 
buvo tas žmogus Australijoje, ku
riuo pasitikėjo sušaudytasis Beri
ja, bet kuriuo suabejoję naujieji 
Kremliaus bosai. Petrovas buvo 
atšauktas Ir turėjo grįžti j Mas
kvą. Jis gerai žinojo Jį laukiantį 
likimą Ir nutarė pasilikti Austra
lijoje. Balandžio 3 d., Išvykęs Iš 
Canberros tarnybos reikalais j 
Sydnėjų, kreipėsi čia į saugumo 
pareigūnus, pareikšdamas, kad 
nusivylė komunizmu ir apsispren
dė už Vakarų demokratiją. Be to, 
jam labai patinkąs Australijos 
gyvenimo būdas Ir jis labai norįs 
čia vįsam gyvenimui pasilikti. 
Kad įrodytų savo “meilę” šitam 
kraštui, saugumo pareigūnams 
įteikė visą glėbį slaptų dokumentų. 
Petrovas yra stiprioje policijos 
apsaugoje Ir jo gyvenama vieta 
neskelbiama, nes bijoma buv. 
draugų pasikėsinimo.

Sprendžia pagal save
Wladimlro Petrovo Istorijai pa

aiškėjus Sovietų Sąjungos amba
sada pareiškė, kad ji netikinti Jo 
savanorišku apsisprendimu Ir skel
bė, kad Petrovas yra pagrobtas 
Australijos saugumo, šitai griež
tai paneigė Australijos vyriausy
bė. pareikšdama, kad tokie daly
kai šitame krašte nepraktlkuoja- 
ml.

Petrovo šnipinėjimo aferos vlslš. 
kai nekomentuoja komunistinė 
spauda Australijoje Ir nei žodžiu 
apie tai neužsimena Maskva.

Kelioms dienoms praslinkus po 
Petrovo pabėgimo, į Australiją Iš 
Romos atskrido du Sovietų Są
jungos diplomatiniai kurjeriai, 
kurie "paviešėję” Ugi "balandžio 
19 d. nutarė grįžti atgal, bet jau 
ne vieni, o kartu panoro Išsivežti 
Ir Wladlmiro Petrovo žmoną Ev- 
doklya Petrovą.

Kaip suprantamas 
savanoriškumas
Evdoklya Petrova nepabėgo 

kartu su savo vyru. Priežasčių ko
dėl ji to nepadarė gali būti įvai
rių. žinant sovietinę sistemą, ga
lima manyti, kad Petrovas apie 
numatomą pabėgimą nieko savo 
žmonai nesakė dėl to, kad jis ja 

nepasitikėjo. Bet galėjo būti ir 
taip, kad ponia Petrova ir nesuti
ko Iškart su savo vyro nusistaty
mu Ir tebebuvo apsisprendus už 
“sovietinę demokratiją”. Evdokiya 
vyrui negrįžus buvo ambasados 
mašina pergabenta į ambasados 
rūmus Ir ten apgyvendinta. Jai 
nebuvę leista skaityti angliškų lai
kraščių ir klausytis radijo. Jai 
buvę išaiškinta, kad jos vyras yra 
pagrobtas Ir nužudytas, o ji pati 
turinti grįžti į socialistinę tėvynę. 
Bet ką ten suvaikysi “šeimyni
nius” pašnekėslus. Faktas yra 
tas, kad balandžio 19 d. 12.30 vai. 
p.p., iš Sovietų Sąjungos ambasa
dos kelmo išlėkė dvi Juodos ma
šinos, kurių vienoje stebėtojai 
atpažino Juodai apsirengusią Mrs. 
Petrov, sėdinčią tarp dviejų stlp-

NAUJIEJI AUSTRE
“Mūsų Pastogės” bendradarbis 

J.P.K., specialiai nuvykęs į Mas
cot aerodromą, perteikdamas sa
vo įspūdžius pabrėžia, kad Petro
vus gelbėjimo akcijoje labai ak
tyviai , tiesiog vadovaujančiai, 
dalyvavo naujieji australai. Jis 
rašo: "Dar prieš atvykstant So
vietų ambasados mašinoms, prie 
areadromo pagrindinio įėjimo bu
vo susirinkę per 2000 žmonių, ku
rių daugumą sudarė naujieji atei
viai, daugiausiai iš Rytų Europos 
kraštų. Atvažiavus ambasados ma
šinoms naujieji australai pirmieji 
pradėjo akciją, mėgindami Petro
vą išplėšti Iš ją stipriai laikančių 
sovietų pareigūnų rankų. Jie šau
kė rusiškai ir angliškai, skatinda
mi Petrovą pasilikti Australijoje. 
Būrys policijos, lalkydamles tarny
binės tvarkos, sudarė apsaugos 
ratą, mėgindami apsaugoti Sovie
tų Sąjungos piliečius nuo įtūžu- 
slos minios, kuri juos stumdė, pe
šiojo Ir už aplkaklių tampė. Po
licijos padedami sovietiniai pilie
čiai aplinkiniu keliu artėjo prie 
lėktuvo. Petrovus palydovams vy
rai kaišiojo kojas, griebė už rau
kų ir pašones baksnojo. Betemp- 
piama Petrova pametė batuką, bet 
į tai nebuvo atsižvelgta. Prie lėk
tuvo minia nutraukė laiptelius ir 
tik po, didelių pastangų pasisekė 
Petrovos “angelams sargams’” įsi
gauti į lėktuvą ir įtempti verkian
čią moterį.

Visoje šitoje akcijoje vyravo 
naujųjų australų žodžiai ir rankos. 
Naujieji australai, kurie buvo gir
dėję Petrovą sakant, kad Ji no
rinti pasilikti ir prašė gelbėti, da
vė pareiškimus čia pat buvusiam 
parlamento atstovui Wentworth, 
kuris įteikė vyriausybei atitinka
mą deklaraciją. Šita akcija pas
katino vyriausybę imtis žygių, ku
rių rezultate Petrova galėjo pasi
likti Australijoje.

Aerodrome minią išsklaidė tik 
atvykusi ugniagesių komanda, pa 
grasinusi suruošti "maudykles”, 
Jeigu minia nepasitrauks nuo lėk
tuvo.”

.Darvinas ir kas toliau?.
Pakeliui į Darviną Petrova bu

driai buvo saugoma abiejų Sovie
tų Sąjungos diplomatinių kurje
rių. Bet nežiūrint į tai, Petrova 
turėjo progos (prausykloje) 
trumpai pasikalbėti su lėktuvo pa
lydove Miss. Jyce Bull ir šiai pa
reiškė, jog nenorinti vykti į Mas
kvą, bet bijanti viešai apie tai 
prasitarti. Dar Ji pasakė, kad jos 
palydovai turi ginklus. Miss Bull 
apie tai painformavo lėktuvo ka
pitoną, o šis savo keliu pranešė 
Canberral. Darvine lėktuvo jau 
laukė policija Ir Šiaurės Teritorl- 

rlų vyrų. Abidvi mašinos dideliu 
greičiu nėrė Sydnėjaus kryptimi. 
Apie 8 vai. vak. tos mašinos atsi
rado prie Mascot areodromo Syd- 
nėjuje, kur Petrovos išlydėti bu
vo susirinkusi apie 3000 žmonių 
minia. Didelė dalis atvykusiųjų 
buvo naujieji australai, o čekai 
atėjo net su plakatais, kuriuose 
buvo įrašai, reikalaują Čekoslova
kijai laisvės ir laisvų rinkimų. 
Šita minia netikėjo, kad Petrova 
norėtų grįžti į socialistinę tė
vynę. Ir jie tuo įsitikino pamatę, 
kad abu diplomatiniai kurjeriai, 
ambasados šoferis ir kiti Petrovos 
palydovai, beveik vilkte Ją vilko. 
Petrova atrodė labai išvargusi, 
apatiška ir užsiverkusi. Du so
vietiniai pareigūnai kietai ją suė
mę už rankų tempė prie lėktuvo.

LAI PETROVOS
jos admin, sekr. Policija pa
prašė sovietų diplomatinius kur
jerius atiduoti ginklus, šiems at
sisakius, vlenas<*policininkas mė
gino ištraukti pistoletą iš ruso 
kišenės, bet šis policininkui smo
gė per ranką. Įvyko trumpos 
grumtynės ir rusas buvo nugin
kluotas. Antrasis pate nusiginkla
vo. Suprantama, Sovietų Sąjun
gos piliečiai užsigavo, supyko ir 
pareiškė protestą, nurodydami, 
kad policijos elgesys pažeidęs di
plomatinį neliečiamumą. Bet Aus
tralijos vyriausybė mano, kad čia 
viskas tvarkoj. Lėktuvu keliau
jant griežtai draudžiama su savi
mi turėti ginklą. Prieš įsėdant į 
lėktuvą ginklas turi būti atiduo
tas lėktuvo kapitonui.

Po nuginklavimo šiaurės terito
rijos admin, sekr. Leydkin tu
rėjo pasikalbėjimą su Petrova ir 
ši pareiškė norą pasilikti Aus
tralijoje. Jai buvo leista pasikal
bėti telefonu su savo vyru ir šiam 
Jipasakė, kad ji pasilieka su juo. 
(Ligi tol ji tikėjo, kad vyras yra 
nužudytas.)

Po to Evdoklya Petrova, su 
stipria policijos apsauga, nuvyko 
į administratoriaus rūmus, kur jai 
buvo pavesti svečių kambariai. 
Rūmai dieną ir naktį saugomi po
licijos. Su Petrova pasikalbėti iš 
Canberros nuskrido du saugumo 
pareigūnai ir užsienių reikalų mi
nisterijos vertėjas.

Petrova Sovietų ambasadoje dir
bo prie slaptų šifrų ir, tikimasi, 
bus gera pagelbinfnkė aiškinant 
slaptuosius šnipinėjimo dokumen
tus, kurių visą glėbį turi Jos vy
ras Ir kurių didžioji dalis reikia 
iššifruoti.

Abu diplomatiniai kurjeriai Ir 
II ambasados sekretorius Kislit
sin išskrido toliau į Singapūrą ir 
per Šveicariją vyksta j Maskvą, 
kur turės duoti atskaitą. Pakeliui 
jie skelbia, kad Petrovai yra pa
grobti.

Sovietų Sąjungos ambasadorius 
Australijai (Generalov) Australi
jos užsienių reikalų ministerijai 
įteikė protestą, pareikšdamas, kad 
jis Mrs. Petrovą laiko pagrobta 
Wladlmiras Petrovas jau kaltina
mas pinigų Išeikvojime.

Šita istorija dar nebaigta. Jos 
galas net nepramatomas. Bet vie
nas dalykas jau šiandien yra aiš
kus: Petrovai pravėrė akis did
žiąja! daliai šio krašto gyventojų 
ir jie į komunistinę valdymo sis
temą pradeda kitaip žiūrėti.

J. Kl.

— JAV užsienio reikalų minis
terial Dulles pavyko susitarti su 
D. Britanijos užsn. reikalų minis
ters Edenu dėl bendro gynybos 
plano pietryčio Indokinijoje.

;£®KUPUOTCŪĖ 
Vt+ LIETUUQ7E
PAVERGTŲJŲ LIETUVIŲ "MENO DEKADA” MASKVOJE

kvos taip įvertino: “10 dienų sos-Pagal iš anksto iš Maskvos gau
tąsias smulkiausias direktyvas pa
vergtųjų lietuvių vardu bolševikų 
surežisuotosios “meno” dekados 
tikslas buvo aiškus — duoti “at
askaitą”, kiek okup. Lietuvos bol
ševikiniai kvislingal yra Lietuvą 
subolševiklnę ir surusinę. Drauge 
tai buvo “paskatas” dar daugiau 
Ii- dar intensyviau “suliedintl lie
tuvių tautą su visomis kitomis ta
rybinėmis tautomis”. Jau prade
dant dekadą, kovo 3 d. numeryje 
“Tiesa”, išgyrusi carų įvykdytą 
Lietuvos Jėga prijungimą prie Ru
sijos, savo vedamajame rašė, kad 
kaip tada, taip Ir dabar “lietuvių 
tauta turi visas galimybes naudo
tis nepaprastai turtingu rusų kul
tūros lobynu, mokytis iš geriau
sios ir pažangiausios visame pa
saulyje tarybinės kultūros pasise
kimų”. Baigiant dekadą, kovo 14 
d. toji pati "JTiesa” pavergtųjų 
lietuvių vardu paskelbė, kad, girdi, 
“lietuviu tauta yra kupina meilės 
ir dėkingumo didžiajai rusų tau
tai, kuri visais laikais buvo Ir yra 
eriausias lietuvių tautos draugas”. 
Toks “geras”, kad ją pasigrobė 
ne tik carų laikais, bet dar dau
giau pavergė bolševikų laikais, be 
to, dar pavergtųjų vardu kom. 

spaudoj ir propagandoj susiorgani
zuodamas tariamą sau už pagro
bimą padėką. Kokią iš tikro pa
dėką lietuvių tauta parodė ir pa
rodys atėjus laikui pavergėjams, 
gerai pavaizduoja kad ir mūsų ką- 
rių bei savanorių kovos ir laisvės 
karai.

Dekados balansą Vilniaus radi
jas kovo 16 d. pranešime iš Mas

“SAVANORIUS” SIBIRAN TEBEVEŽA TOLIAU 
GELBEJIMO AKCIJOJE

Vilniaus radijo pranešimu, ba
landžio 5 d. 200 “Jaunųjų Tary
bų Lietuvos patriotų” išvyko į 
Čkalovo sritį “įsisavinti plėšinių 
Ir dirvonuojančių žemių”. Balan
džio 4 d. Vilniaus dęamos teatre 
jiems išleisti buvo suruoštas mi
tingas per kurį kalbas pasakė ta
rybinių ūkių min. Kunčinas, mi
tingą atidaręs Fedotovas, Vilniaus 
auto remonto gymyklos šaltkalvis 
Petrauskas ir kt. Visi Jie džiau
gėsi, kad Išsiunčiamieji “Lietuvos 
komjaunimo pasiuntiniai”, turį 

"garbingai atstovauti LTSR jauni, 
mo vardą”, galės drauge su ki
tais “plėšinių įsisavinti” pašauk
tais 400.000 TSRS jaunuolių ir 
merginų “tinkamai atlikti savo 
uždavinį”. Iš Vilniaus radijo pra
nešimų matyti, kad išsiunčiamie
ji pirmūnai išdirbio normas įmo
nėse atlikdavo 150% ir net dau
giau. Tue būdu, užuot, kaip spar
tuoliai palikti Lietuvoje, Jie, prie
varta išplėšti Iš savojo krašto, 
turės svetur vykdyti partijos už-
davinius.

“GERI Iš GERIAUSIŲ..."
Per komedinių “rinkimų” farsą 

į tautybių tarybą, okupuotoje Lie
tuvoje deputatais išrinkti:

Denisovas Viktoras Nokolajevi- 
čius — Vilniaus Rytų apygarda, 
Didžiulis Karolis — Kauno kai
miškoji ap., žiemelytė Jadvyga — 
Kretingos apygarda, Liaudis Ka- 
cljauskas Jonas — Panevėžio apy- 
iijauskas Jonas — Panevėžio apy
garda, Niunka Vladas — Rasei
nių apygarda, Paleckis Justas — 
Joniškio apygarda, Petkevičius 
Juozas — Ukmergės apygarda, 
Petrauskas Kipras — Zarasų apy-

tinės darbo žmonėms įuvo demon
struojami lietuvių tarybinės kul
tūros ir meno pasisekimai... Ga- 
galingal liejosi padėkos žodžiai di
džiajai Maskvai, išreiškę visos lie
tuvių tautos mintis ir jausmus... 
Dvariono daina “Ant Nemuno 
krantų” pasakojo apie didžiąją lie
tuvių tautos laimę žengti tarybi
niu keliu, apie aušrą, išaušusią 
prie senojo Nemuno krantų..." 
Be abejo, tokiais pareiškimais ir 
tokiais “meno” dalykais buvo pa
tenkinti ne tik Malenkovas su Vo- 
rošllovu Ir Sniečkus, bet ir Palec
kis, kuris, grįžusius sveikindamas 
už “gražų pasirodymą mūsų di
džiojoj sostinėj Maskvoj”, džiau
gsmingai sušuko: "... Jūs šį di
delį kvotimą Išlaikėte”... Grįžu
sieji “kvotimo laikytojai” už tai 
buvo susodinti į specialias maši
nas ir jomis išvažioti į namus. Bet 
Jie gavo įsidėmėti ir TSRS kultū
ros ministerio pavad. Balšakovo 
žodžius: “Ataskaita dekadoj paro
dė, kad respublikoje auga ir kles
ti socialistinė savo turiniu ir na
cionalinė savo forma kultūra. Ši 
dekada bus Lietuvos litėratūros ir 
meno darbuotojams didžiulė mo
kykla, kuri paskatins, įkvėps dau
giau jėgų tolimesniems laimėji
mams”. Be abejo, tik — komunis
tiniams, nes nekomunistinių laimė
jimų bolševikai nepripažįsta. O 
už tokį gražų Iš anksto smulkme
niškai surežisuotą “pasirodymą” 
sutelkta Ir atitinkama padėka — 
ordinų paberta kaip Iš gausybės 
rago. E.

garda, Polikarpova Matriona — 
Klaipėdos apyg., Putelkytė Ona — 
šakių apygarda, Remenčius Anta
nas — Kauno miesto apyg., Ru- 
šas Bronius — Telšių apyg., Sa- 
lagubaitė Sofija — Rokiškio apy
garda, Tuščevskaitė Juzefą — 
Vilniaus kaimiškoji apygarda, Ja
nuškienė Agota — Biržų apygar
da, Averlinglenė Antanina — 
Šiaulių apygarda, Augustinaitis 
Vladas — Pabradės apygarda, 
Bartuškienė Zofija — Trakų apy
garda, Bieliauskas Feliksas — Ma. 
želklų apygarda, Bulavas 'Jonas
— Kėdainių apygarda, Venclova 
Antanas — Alytaus apygarda, 
Vildžiūnas Jonas — Vilniaus Va
karų apyg., Gedvilas Mečislovas

— Marijampolės apygarda, Deml- 
sevičlus Vaclovas — Tauragės apy
garda.

DESPERATIŠKOS KOVOS 
APSUPTOJE TVIRTOVĖJE

Prancūzų įgula apsuptoje Dien 
Blen Phu tvirtovėje Indo Kinijoje
veda desperatšką kovą prieš ke- 
liarlopai stipresnes sukilėlių pajė
gas, kurios kasdien vis siaurina 
apsupimo žiedą ir jau užėmė daug 
svarbių prancūzų gynybos punk
tų. Sukilėliai užėmė dalį lėktuvų 
kelio ir yra pasiruošę smogti į 
centrinės tvirtovės pozicijas.

★
— Belgų demokratų partija pra

laimėjo rinkimus į parlamentą 
prieš socialistus Ir liberalus, ku
rie sudarys naują Belgijos vyriau
sybę koaliciniais pagrindais. Ma
noma, kad naujoj vyriausybėj žy
musis belgų valstybės vyras — 
Paul Spaak užimsiąs premjero 
pareigas.

ĮTARTAS JAV ATOMINIU
BOMBŲ IŠRADĖJAS

Vienas žymiausių Amerikos ato
minės energijos mokslininkų, dr. 
J. Oppenheimeris, suplanavęs pir
mąją atominę bombą, įtartas sim
patizuojąs 'komunistams. Oppen- 
heimeriul nebeleidžiama toliau 
šioje srityje dirbti. Speciali ko
misija pradėjo tirti šį reikalą. Op
penheimeris kaltinamas už simpa
tijas komunistams ir ryšių palai
kymą su Jais. Daromi užmetimai, 
kad Jis priešinosi vandenilio bom
bų gamybai Ir, kaip McCarthy 
tvirtino, šios ginklo rūšies gamyba 
pavėlavusi 18 mėnesių, nes “vy
riausybėje esą išdavikai”. Prieš 
keletą metų Oppenheimeris turė
jęs .artimų ryšių su mergaite, pri
klausančia kompartijai, piniginiai 
rėmęs komunistus. Moteris, ku
rią Jis vedęs, taip pat anksčiau 
buvo ištekėjusi už komunisto, da
lyvavusio Ispanų pilietiniame ka
re.

★
Anglams trūksta sviesto, šitas 

trūkumas jaučiamas jau nuo se
niau, bet ypač paaštrėjo pastaruo
ju metu. Artimiausiu laikū ang
lams reikia 35000 tonų sviesto. 
Numatoma atnaujinti sviesto Ir 
sūrio tiekimo sutartis su Austra
lija ir N. Zelandija. y.

— JAV vyriausybė pasiuntė iš 
Europos ir Tolimųjų Rytų trans
porto lėktuvus Indokinijon, su
prasdama padėties rimtumą. Fak
tas, kad JAV lėktuvai dalyvauja 
Indoklnljos akcijoje savarankiškai, 
ne taip, kaip anksčiau — perduo
ti pracūzams, rodo. Jog Amerika 
padarė dar vieną žlngsn/ — vei
ksmu pasipriešinti besiveržian
tiems komunistams Indokinijoje.

*
— JAV respublikonų senatorius 

Martin pareiškė, kad vienos van
denilio bombos Jėga, yra didesnė 
už visų bombų veikimą, klek Ame-
rlka iš viso yra numetusi per vi
są Antrojo Pasaulinio Karo metą. 
O tokių bombų per pereitą karą 
Amerikos lakūnai Išmetė du mili
jonus septynis šimtus tūkstančių 
tonų.

★
Izraelis. Nazareto miesto savi

valdybių rinkimuose komunistai 
gavo daugiausiai balsų. Visame 
Izraelyje šis miestas yra vienin
telė vieta, kur stipriausia partija 
— komunistai. Dauguma miesto 
gyventojų arabai.

★
— Anglija bankroto išvakarėse 

atsidurs, kaip pareiškė oficialus 
Anglijos vyriausybės atstovas, jei
gu tarptautinėje rinkoje prekių 
kainos dar kris. Nurodoma, kad 
praeitais metais Anglijos gamy
ba padidėjo 6%, bet tiek pat pa
kilo ir darbininkų atlyginimas. Be 
to, daugumas pramonės kraštų 
muša kalnas savo gaminiams, no
rėdami gauti užsakymų, o karo 
nuniokotoji V. Vokietija ir Japo
nija vis daugiau savo gaminių 
meta į pasaulio rinką.

SAUGUMO GARANTIJOS
EUROPAI

JAV prezidentas Elsenhoweris 
pasiūlė Vakarų Europai Amerikos 
garantijas. Užpuolimas bet kurios 
V. Europos valstybių būtų trak
tuojamas kaip grėsmė Amerikos 
saugumui. Bet statoma sąlyga, 
kad visi 6 Europos Gynybos Ben
druomenės nariai ratifikuotų Eu
ropos Bendruomenės Gynybos su
tartį. šiai organizacijai priklauso 
Prancūzija, Belgija, Olandija, Lux- 
emburgas, Vakarų Vokietija ir 
Italija. Prancūzija ir Italija dar

| nėra sutarties ratifikavusios.
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Padekime Jaunimui
Žodi turi jaunimo atstovas

Labai dažnai kalbame apie mū-1 
sų jaunimų, jo palinkimų nutau-; 
tėjlmui ir t.t... Darome įvairius 
išvedžiojimus, priekaištus, pamo
kymus... Bet dažniausiai tas vis
kas lieka tik popieryje ir rezoliu
cijose.

Yra faktas, kad mūsų jaunimo 
mažai, kai kur iš viso nematysi
te. A.L.B. susirinkimų, įvairių mi
nėjimų jaunieji, atrodo, nemėgsta. 
Kartais rasime juos šventoriuje 
berūkančius ir besidalinančius šeš
tadienio įspūdžiais.

— Vyreli, po vakarykščios, ro
dos, kad galva nesava... Gerai 
vakar buvo Išgerta...

Minėjimų metu mes juos rasime 
susimetusius į salės galų, kur jie 
sau pasakojasi anekdotus ir lau
kia kol nustos šnekėti. — O po to, 
vyreli, paslšokslm...

Jiems paskaitos ir įvairūs kiti 
"sausi” dalykai, Iki jie patys juo
se nepradeda, dirbti, yra neįdo
mūs. Jiems svarbu linksmumas, 
nes jie Jauni.

Mūsų inteligentija į Juos žiūri 
kreiva akimi Ir neturi jais pasiti
kėjimo. Ūla, man atrodo, ir yra 
pagrindinė klaida.

Aš skaitau Juos nenuėjusiais 
“blogu keliu”, bet “klajūnais”, 
kuriems niekas draugiškai nepa
rodo “geresnio kelio”. O kaip Jie 
tų kelių suras, Jeigu Jiems niekas 
Jo neparodo? Jų pareiga bus padė
ti atsistoti ant kojų laisvai Lietu
vai! Bet ar jie sugebės, šitie bu
vę "klajūnai?”

Čia yra tavo pareiga, Lietuvos 
inteligente, parodyti tų kelių! Jūs 
sakote, kad reikia įvairių Jaunimo 
kursų, kur juos susodinę į suolus 
skaitysite jiems įvairias paskai
tas irkt. Taip, tas būtų puiku! Bet 
praktika parodė, kad Jaunimas 
šito nemėgsta. Jie sako, kad tai 
“sausas” dalykas ir randa sau di
desnį įdomumų nueidami tuo metu 
į kinų ar kitur. Po kelių bandymų, 
kai j jūsų tokias paskaitas teatei
na vos keletas, jūs nusprendžiate 
— jie “suaustrallzėjo". Kas kal
tas? Jūs sakysite — jie. Aš sa
kysiu Jūs. Jūs sakysite, kad jie 
yra “palaida bala” ir prie Jų yra 
neįmanoma prieiti. Aš sakau — 
prie jų galima prieiti! Žinoma, 
tik ne tuo lengvuoju keliu, kokiu 
jūs bandote.

Jie jei ir atrodo Jums paviršu
tiniški ir Jūsų manymu “apgedę”, 
tai aš sakau, kad jie yra sveiki. 
Man atrodo, jei pas “senius” būtų 
didesnis pareigos pajutimas Ir 
draugiškumas, jaunieji pasikeistų 
ir įsirikiuotų į bendrų procesijų. 
Jeigu žmogus pradeda skaityti 
įdomių knygų, Jis nenori paleisti 
jos Iš rankų, nes nori žinoti — 
kaip toliau bus. Lygiai Ir čia tas 
pat Jis nesidomi tuo, nes Jis tos 
knygos nepradėjo skaityti. Kaip 
jį prikalbėti, kad tų knygų pradė
tų skaityti?

Tapkite vienu iš jų! Bandykite

įsivelti į jų kompanijų, pamiršda
mi, buvusių "ponybę” ir mandrus 
titulus.
Ir jei Jūs pasidarysite, ar bent 
bandysite tapti vienu iš Jų, Jie su 
laiku jus priims į savo tarpų su 
malonumu ir palengva Jūs tapsi
te Jų gerbiamas ir jie eis su ju
mis, kaip ir jūs eisite su jais. Pa
sakodami savo prisiminimus iš 
įvairios savo veiklos, jūs juos su
žavėsite ir po kiek laiko, jiems 
net nejaučiant, galėsite juos pa
ruošti visuomeniniai veiklai. Su
sidraugavus galėsit Juos prikalbė
ti ir vienų dienų pasiūlyti:

— Vyrai, už poros savaičių bus 
apylinkės valdybos rinkimai. Na, 

kad taip mes nuėję Išrinktume Pet
rų į valdybų?

— Jie su malonumu nueis ir 
visi balsuos už Petrų, nes jis vie
nas iš Jų.

Kada jie įsivels ir patys pradės 
dirbti, tas jiems pasidarys įdomu 
ir iš lengvo pajus pareigų.

Ar negražiai veikia A.L.B.,- šių 
metų, Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba? O juk Jų, išskyrus tik vienų, 
sudaro Jaunosios kartos vyrai.

Bet kada jie mato į susirinki
mų einančius tik "senus vilkus” 
ir žino, kad Jie nieko įdomaus ten 
neras, nes į juos niekas nekreips 
dėmesio, jie neis.

Po ilgesnio laiko, dar daugiau 
susimaišę su australiška visuome
ne, jie iš mūsų tarpo palengva iš- 
slys.

Atsiminkime, kad jaunimas gy
vena dabartinėje vietinėje aplin
kumoje. Jis drųslai savo -"bosų” 
vadina “BU”, o ne “pone”. Jeigu 
jis galės jus vadinti lygiai taip 
pat, jis Jus gerbs daugiau. Bet jei
gu jūs vaidinsite "ponus”, — sun
kiai sutapsite.

Inteligentas žmogus yra tautos 
tarnas, todėl Jo pareiga, skaitau, 
prisiderinti ir derinti, atsižvel
giant sųlygų. Egoizmas, ambici
jos, pūtimasis čia įšauks pašalpų 
ir veiks atbaidančiai, žmogus yra 
gerbiamas už tai kuo jis nusipel
nė.

Išjudinklm kaip nors Jaunimų 
ir leiskim Jiems “pakėravotl” 
tremties vežimų, bet "senieji” ne
atsakykite patarimo. Lai pripran
ta “Jaunikliai” prie visuomeninio 
darbo! Lietuva bus laisva Ir Jai 
reikės prityrusių žmonių. Jų rei
kia, ir po metų kitų dar labiau 
reiks, ir čia.

Al. Bu-kas

Rytu Europos Sąjūdis 
Europai Apjungti

Mintis apjungti visų Europų 
randa vis daugiau pritarimo. į šį 
apjungiamąjį darbų su laiku vis 
daugiau įsitraukia tiek atskirų 
žmonių, tiek įvairių organizacijų 
ar centrų, štai daugiau kaip po 
poros metų paruošiamojo darbo 
įvairių veikėjų iniciatyva, vado
vaujant bulgarų politikui ir buv. 
karo attache Berlyne T. Damjano- 
vui, šiuo metu dirbančiam Laisvo- i 
sios Europos radijo tarnyboje ir i 
per jį kalbančiam į bolševikų pa
vergtų savo tėvynę, toks centras 
pradeda reikštis ir Muenchene. 
Jis pasivadino Rytų Europos Są
jūdis Europai Apjungti ir yra ofi
cialiai įregistruotas draugijų re
gistre. Prie šio sąjūdžio prisidėti 
pakviesta 10 Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybių, buvusių nepri
klausomų prieš Antrąjį Pasaulinį' 
karų, bet vėliau atsidūrusių bol
ševikinėje vergijoje. Artimoje 
ateityje numatyta, kad prie šio są
jūdžio galės susidaryti centras 
Europai šių valstybių politiniams 
žygiams koordinuoti.

PRANCŪZŲ — BALTŲ 
KOMITETAS

š.m. kovo 20 d. Paryžiuje įkur
tas Prancūzų — Baltų komitetas. 
Priimti įstatai, išrinkta draugijos 
taryba (komitetas oficialiai vadi
nasi | "Association FRANCE — 
BALTIQUE" Ir vykdomasis ko
mitetas. Draugija yra pasiskyrusi, 
sau tikslu studijuoti problemas, 
susijusias su Baltija, ir apie tai 
informuoti viešųjų Prancūzijos 
opinijų. Ypač didelis dėmesys 
kreipiamas į prancūzų spaudų.

Į vykdomąjį komitetų pirmi
ninku išrinktas E. Pezet, Prancū
zijos senato vicepirmininkas. I šį 
komitetų įvairioms pareigoms Iš
rinkta visa eilė diplomatų, profe
sorių, kultūrininkų, dvasininkų ir 
Pabaltijo valstybių atstovai Dr. 
S.A. Bačkis, Grosvaldas ir Pusta.

JAV AUGŠTOJO KOMISARO 
ATSAKYMAS VLIKUI

JAV augštasis komisaras Vo
kietijai ambas. James B. Conant, 
atsakydamas VLIKo pirmininkui

Šio str. autorius yra jaunosios, 
tremtyje užaugusios kartos narys. 
Jo iškeltas klausimas turėtų būti 
svarstomas visu rimtumu. Jo min
tys įdomios Ir vertos didelio dė

mesio. Redakcija kviečia “senimų”, 
ir ypač jaunimų šiuo reikalu pla
čiau pasisakyti.

Red.

LITERATŪROS
Knygų laidykla Gabija spaudos 

grąžinimo penkiasdešimtmečiui 
ir tremties dešimtmečiui atžymė
ti šių metų antroje pusėje nuta
rė išleisti literatūros metraštį. 
Tai bus didelė penkių šimtų pus
lapių iliustruota ir meniškai at
spausta knyga.

Tokios knygos išleidimas šian
dien kaip tik yra prasmingas, nes 
tėvynėje gyvas ir laisvas lietuviš
kas žodis yra daug kiečiau ir 
plačiau užgintas nei carų laikais. 
Dar daugiau: geležinė uždanga 
yra taip sandari, kad už Lietu
vos ribų spausdinamas lietuviš
kas žodis krašto pasiekti negali. 
Stalino — Malenkovo žandarai 
uolesni Ir Ištikimesni už cariškuo
sius , ir didvyriškas knygnešio 
žygis yra visai neįmanomas.

Tarybinė lietuviška literatūra, 
nors medžiagiškai ir labai remia
ma, nususo kokybiškai Ir kiekybiš
kai. O tai kaip tiktai įrodo, kad 
gyvas žodis be laisvės kilti nega
li. Mes tremtyje dažnai pasiskun- 
džlarne darbo sųlygomis, Ir jos 
tikrai nėra palankios, tačiau trem
tyje parašoma daugiau negu kraš
te. Dėl to laisvę turėtume pri
imti ne vien kaip darbo sųlygų ir 
žmogaus teisę, bet kaip malonę Ir 
piliečio pareigų.

Norėtume, kad šis metraštis 
būtų tremtinių rašytojų garbės 
knyga. Norėtume, kad tai būtų ko-

J.P. KEDYS.

Negerai
Daugeliui iš mūsų dar yra at- . 

mintyje nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimas, žinome, kad ten mes, 
buvome įsitaisę gana gerai, kiti 
gal mažiau gerai, bet neapsakomų | 
aimanų lyg ir neturėjome.

Prasidėjo bolševikinė, o paskui 
nacinė okupacijos. Tada jau buvo 
tikrai negerai, nes Jeigu jau ne
kalbėti apie visokį medžiaginį ne- ; 
datekllų, tai Juk pats žmogus,! 
kaip visuma, nežinojo nei dienos j 
nei valandos, kada prieš jį atsistos 
enkavedistas su pistoletu, arba 
pasijus kurio nors kone, lagerio 
įnamiu.

Karo eigoj įvairiais keliais at
sidūrėme svetimuose kraštuose, 
daugiausiai Vakarų Vokietijoje. 
Ten trijų okupacinių valdžių, UN- 
Ros ir IRO priežiūroje ir globoje, 
gaudami pragyvenimo minimumą 
ir nieko už tai nemokėdami, pra
gyvenome 4-5 metus. Ir kai viską 
gerai prisimena me,tai negalime 
neprisiminti Ir tai, kad būdavome 
nepatenkinti balta duona (U.S.A, 
zonoje) mėsa konservų dėžutėse, 
barakais arba kareivinėmis, drau
dimu auginti kiaules; pavydėjome 
vokiečiams jų turimų butų, nelai
mingi jausdavomės jeigu sučiup
davo su kavos ar silkių transpor
tu, o vietiniai vokiečiai mums at
rodė nesvietiškai užkietėję naciai 
ir t.t. ir t.t.

Su nepaprastomis viltimis visi 
skubėjom eper “jūreles — mare
les” kur nors pastoviau įsikurti.

Apie 9000 atvykome į Austra
liją. Bet tuojaus pradėjome šne
kėti ir grlaudintls "negerai patai
kę”. Mat, apgyvendino "campėse”, 
davė dviems metams garantuotą 
darbų, dar pradžiai gyvenimo po 
pundų drabužių padovanojo, kal
bai Išmokti paskyrė nemokamus 
mokytojus, bet bosai neužleido 
mums savo vietų, o lietuviškuose 
laikraščiuose pagal kažkokius “zo. 
konus” turėjome Ir angliško teks
to puslapį. Aišku negerai.

Praslinko keletas metų. Bevelk 
visi išėjome iš “campių", prlst-

jiems čia buvo "negerai”. Didžio
ji dalis išvykusių įsikūrė turtln- 
•glausiame kontinente — šiaurės 
Amerikoje. Keletas nuvyko į Ka- 
nadų. Kiti išlipo kuriame Pietų 
Amerikos uoste arba grįžo j Vo
kietijų.

Čia po ranka turiu du laiškus. 
Viename senas bičiulis, žmogus 
rimtas ir objektyvus, iš Čikagos 
rašo: Iš -Australijos pradeda at
sikelti į JAV prieš keleto metų i 
ten nuvykę D.P. Vieni džiaugiasi, 
kiti gi žada grįžti atgal Austra
lijon.. .

Per praėjusias Kalėdas iš Mel
bourne j Kanadą nuvyko vienas 
tautietis ir ton pabuvęs iš Toron
to rašo: "Dabar yra žiema ir 
yra daug bedarbių. Ar pasiseks 
dabar gauti darbo — nežinau... 
Žmona sako, kad ji nežino ar ga
lės čia apsiprasti, nes ją atrodo 
labai didelė “nuda” slegia ir Jai 
gaila to, ką mes buvome įsigiję ir 
praradome Melbourne. JI man sa
ko, kad važiuotume atgal į Aus
traliją”.

štai įspūdžiai gerų kraštų, bet, 
matome ir ten negerai.

Visai nerašyčiau šitų eilučių, 
jeigu žmogus vieną kitą gyveni
mo reiškinį Jam svetimame krašte 
praktikuoja. Tai yra visai natū
ralu. Tačiau kai tas žmogus dide
lės dalies žemės kamuolio kraštų 
gyvenimą, Jų socialinę santvarką 
ir viską vienu žodžiu “negerai” 
nusako, tai šiuo atveju tų nege
rovių šaltinio tenka jieškoti pa
čiame to viską neigiančio kriti
cizmo autoriuje.

Bene pagrindinė priežastis, dėl 
ko išvletintas žmogus nebelšslten- 
ka žemėje, yra ta, kad jis serga 
savotiška "visa žinojimo” ir didy
bės manija. I viską, ką Jis mato 
ir su kuo santykiauja, žiūri iš 
augšto, o nevertina dalyko išeida
mas grynai iš gyvenamos aplinkos 
ir jo paties padėties toje aplinkoje.

Paskaitęs šitas eilutes vienas ar 
kitas pasakys, kad "negerai” mums

M. Krupavičiui dėl VLIKo įteik- budavojome savų namelių mlestuo- 
tojo prieš Berlyn/0 konferencijų se Ir priemiesčiuose. Atgavome 
valstybės sekretoriui Dulles me- "spaudos laisvę”, pramokome šio
morandumo, pažymi, kad valsty
bės sekretorius ir atitinkamai 
Valstybės Departamento pareigū
nai VLIKo išdėstytųsias pažiūras 
didžiai vertina.

Baigdamas savo atsakymų, JAV 
augštasis komisaras Jam.es B. 
Conant pažymi, kad ir savo š.m. 
vasario 24 d. pareiškime valsty
bės sekretorius nurodė, jog Sovie
tų pavergtosios tautos gali būti 
tikros, kad Berlyne neįvyko nie
ko, kas būtų sumažinę pastangas 
siekti Vokietijos sujungimo, Aus
trijos išlaisvinimo ar laisvės ats
tatymo Lenkijoj, Čekoslovakijoj 
ir kt. satelitiniuose kraštuose.

krašto kalbos, kitas jau ir į bo
sus “prasimušė”, ūkiškai atkuto
me, Ištenkame duonai Ir prie duo
nos, bet žodis “negerai” labai daž
nai tariamas. O negerai, nes per 
ilga vasara Ir nėra žiemos. Nege
rai, nes australai valdo fabrikus 
ir ministerijas Ir, žinoma, labai 
blogai jas valdo. Vietiniai gyven
tojai nemėgsta svetimomis kalbo
mis kalbančiųjų Ir Jaučiamas an
tagonizmas, gal net nemažesnis 

kaip Vokietijoj. “Va, šiaurės Ame
rikoje, ten tai visai kitaip” — daž
nai pasakome.

Jau bus gera šimtinė mūsiškių 
Išvykusių Iš šio krašto dėl to, kad

todėl, kad negalime grįžti prie 
savo tautos. Bet čia, nebūdamas 
pranašu, drįsčiau teigti, kad dau-
guma išvletlntųjų sugrįžę į savo 
tėvynę taip pat (o gal dar labjau) 
bus nepatenkinti Ir viskas Jiems 
bus negerai ir visai ne dėl to, kad 
iškentėjus! tauta jų nenorėtų pri
glausti, bet kaip tik todėl, kad ir 
čia grįžusieji rodys savo "žinoji
mą ir didybę”, paneigdami esa
mų tvarką it atsidūrę ant viską 
neigiančiojo kriticizmo seklumos, 
kartos įprastinį "negerai” ir bus 
nelaimingi. »

• Amerikoje išrastas vadina
mas Audrey aparatas, kuris pasa
kius telefono numerį žodžiu Iššau
kia atatinkamų abonentų.

Spaudos
Puslapiuose

"TĖV. ŽIBURIŲ” nuolatinis 
bendradarbis Almus pasiūlė suor
ganizuoti Pabaltijo tautų festiva
lį Vašingtone, kurio metu batų 
paminėta 10 metų sukaktis, kaip 
Kremlius sulaužė Jaltos ir Pots
damo susitarimus, Stalino pasira
šytą Atlanto Chartų ir įkalino mi
lijonus žmonių. Tokia dekada pa- 
baltiečiai galėtų gražiausiai iš
reikšti savo dėkingumą JAV kon
greso sudarytam komitetui Pabal
tijo užgrobimui ištirti, jo pirm. 
Ch. J. Kerstenui ir pačiam JAV 
prezid. Elsenhoweriui, užtarusiam 
lietuvių prašymų. Sumanymui pri
taria taip pat latviai ir estai.

“NAUJIENOS”, pasiremdamos 
paskutinėmis žiniomis iš Lietuvos, 
reiškia ' pasididžiavimą lietuvių 
tauta, nes, praslinkus 9 negirdė
to teroro metams, bolševikams 
dar vis reikia kovoti su lietuvių 
sąmoningumu ir atsparumu. “N.” 
taip pasigenda “Free Europe” 
transliacijose pranešimų lietuvių 
ir kt. pabaltiečių kalbomis. Prlsl • 
minęs prie “Fr.E.” mikrofonų vis 
dar vakuojančias Lietuvos, Latvi
jos Ir Estijos vietas, dienraštis 
toliau nurodo, kad, nepaisydami 
visų pavojų, kaip gaunamos įvai
riais keliais Iš pavergtos tėvynės 
žinios rodo, “lietuviai slaptai klau
sosi "Voice of America”, Vatikano 
ir kitų kraštų transliacijų, bet 
veltui rodyklėje bejieškotum dar 
Jiems naujo Laisvosios Europos 
balso”.

PLSS vadams ir akademikams 
leidžiamas “MŪSŲ VYTIS”, re
daguojamas Br. Kviklio, kovo — 
balandžio numeryje, be visos eilės 
skautams aktualių dalykų, taip 
pat įsidėjo lietuviams skautams 
35 metų sukaktuvių proga parei
kštus sveikinimus VLIKo pirmi
ninko M. Krupavičiaus, VT pirm. 
K. Zaikausko ir mln. St. Lozorai
čio, kad kovotų su nutautimu Ir, 
likę ištikimi savo principams, to
liau dalyvautų lietuves laisvinimo 
kovoje.

"TECHNIKOS ŽODIS” vienu Iš 
aktualiausių Pasaulio Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
uždavinių laiko ruošimų planų 
Lietuvos supramonlnlmul, akty
viai dalyvaujant Lietuvos Ūkio 
Atstatymo Studijų Komisijos dar
buose. Lietuvos supramoninlmų 
vykdant būtų realizuotas ne tik 
ekonominis principas — kuo ge
riausiai ir kuo daugiausia gamin
ti, — bet būtų patenkinti Ir kiti 
du principai: tautinis Ir socialinis. 
Inžinieriai su architektais rūpina
si dar daugiau įsitraukti į šį dar
bų.

METRA8TIS
vejančio Ir nepasiduodančio lietu
vio atsparos dokumentas. Norėtu
me, kad Ji sutvirtintų lietuvį ti
kėjime ir viltyje. Dėl to prašome 
gerbiamuosius rašytojus į šį reika
lų visu rimtumu pažiūrėti, kad 
knyga būtų pilnas Ir tikras laisvo 
ir kovojančio lietuviškojo žodžio1 
vaizdas.

Būtų gera, kad medžiaga redak
torius pasiektų kaip galima grei
čiau, bent iki š.m. birželio 15 die
nos. Medžiagą (poezijų, llterat. 
kritikos straipsnius, dramų) siųs
kite J. Aisčiui, 123 Milford Street, 
Brooklyn 8, N.Y., o beletristikų — 
Stp. Zobarskui, 85-42 81 Street, 
Woodhaven 21, N.Y.)

Jonas Aistis, Stepas Zobarskas 
.................. Redaktoriai ..............

Juozas Sodaitis
Leidėjas

• Statybos žurnalas “Con
struction Methods” rašo, kad yra 
išrastas būdas sukietinti žemę 
elektros būdu, kai kasant tunelius, 
pamatus ar požemio kasyklose 
užtinkamas šlapias ir netvirtas 
žemės sluoksnis.

★
..New Yorkas. Profesinių sųjun- 
gų ir automobilių pramonės dar
bininkų organizacijų pirmininkas 
praneša, kad J.A. Valstybėse ne
darbas palietė 5 milijonus darbi
ninkų.

Spaudos Baliaus Proga
Lietuvos sodžiaus tradicijos ir baliai

Artinantis taip visų laukiamam 
"Mūsų Pastogės” spaudos baliui, 
daug kam iškyla neaiškumų dėl 
ruošiamų pasilinksminimų — ba
lių pobūdžio apskritai. Nesirūpin
dama kitų žmonių drabužiais bei 
jų papuošalais, noriu atrasti kri
terijų, kuris parodytų kelių ir at
sakytų j dažnų varginantį “tinka 
— netinka” klausimų.

Apsigyvenus šioje saloje, toli 
nuo Europos, mes pamėtėme sa
ve. Senesnės kartos žmonės daž
nai sako — tai netinka, o jaunes
nioji karta aiškina — tai moder
niška.

Jaunosios kartos vad. modernlz-' 
inas, kartais yra ne kas kita tik 
amerikonizmas, perplaukęs Ramų
jį vandenynų, o dažniau austra- 
llškumas, paremtas šimtametėmis 
anglų tradicijomis, kurios mums 
svetimos ir dėl to kai kam atrodo 
moderniškos.

Iš kitos pusės, dalyko tinkamu
mą ar netinkamumų galima nus
tatyti tik turint kokį nors krite
rijų.

Sveiko kriteriaus mums toli jie- 
škotl nereikia. Mums priimtiniau
sias kritrljas, tai lietuviškosios 
tradideijos. Sekdami Jomis mes 
lengvai atskirsime kas galima — 
negalima, kas modemiška ar 18 
šimtmečio liekana.

Angliškojo pobūdžio pasilinks

minimai gavo pradžių iš pasilin
ksminimų ruoštų prie bažnyčių vi
somis bažnytinių švenčių progo
mis. Šventoriuose šokta visais am
žiais. O ministro (kunigo) žmona 
su pagelbininkėmis pavaišindavo 
parapijiečius arbata. Parapija tai 
buvo viena šeima, o Jos šeiminin
kai — tai ministras su savo žmo
na. Tokie pasilinksminimai ruošia
mi ištisus metus. Juose daugiau 
ar mažiau šokami įvairūs šokiai, 
žaidžiama, lošiama kortomis ir 
geriama arbata. J Juos susirinkda
vo parapijiečiai išeiginiais drabu
žiais apsirengę. Tokio pobūdžio 
pasilinksminimai Išliko iki dabar.

šalia to, ruošiami "formai” ba
liai, savo tradicijas yra gavę iš 
valdžios atstovų ruošiamų viešų
jų priėmimų. Ar tai ruoštų že
mesnio laipsnio valdžios atstovas, 
kaip burmistras, ar tai augščiau- 
sias, kaip karalius, tų balių tra
dicijos yra tos pačios: oficialus 
svečių priėmimas, ceremoninė da
lis, apimanti naujų svečių bei de- 
biutančiųi įvedimų, ir šokiai, bufe
tas. Šokama saloniniai šokiai. Mo
terys turi dėvėti ilgas suknias, 
vyrai juodus kostiumus. Viskas 
turi griežtai nustatytus rėmus.

Panašaus pobūdžio pasilinksmi
nimai ir formalūs baliai buvo Ir 
Europoje. Tik renesansas Europos 
tautoms atnešė išsilaisvinimų iš

viduramžių varžtų. O dvidešimta
jam amžiuj moderniosios ' idėjos 
tuos varžtus visai panalkiho, pa
siliekant roamntiškųjį. ilgų ąuk- 
nlų grožį, bei, reikalui esant, tam 
tikrų formalumų.

Lietuviškose tradicijose mūsų 
sodiečiai pasilinksminimus ruošė 
savo sodybose sezoninių švenčių 
bei apeigų metu ir žmogaus gyve
nimo pagrindinių įvykių progomis. 
Juose dalyvavo senimas ir jauni
mas, apsirengęs išeiginiais dra- 
būbužlais. Ten šokta, žaista. Vie
nok daugiausia dėmesio buvo 
kreipiama į vaišes. Nuo jų prik
lausė sodybos garbė.

Formalūs baliai Lietuvoje netu
rėjo feodalinio pobūdžio, kaip tai 
yra anglų kraštuose. Juose vieš
patavo renesanso tradicijos.

Formalūs baliai lietuvių ben
druomenės, pasklidusios milžiniš
kuose Australijos plotuose, negali 
būti ruošiami. Neturint formalu
mui jokio pagrindo, jie būtų be
prasmiški. Mes galim bazuotis tik 
mūsų sodžiaus tradiciniais pasi
linksminimais. Nežiūrint kokiose 
salėse Jie būtų ruošiami, juose tu
ri sutilpti senimas ir jaunimas, 
frakuoti ir paprastus švarkus dėvį. 
Ir nesakykite, kad aš Juose daly
vauti negaliu, kadangi neturiu la
pės ant pečių, nes aš vistiek da
lyvausiu!

Tokio tai pobūdžio turėtų būti 
mūsų spaudos baliai, kurie, rei
kia manyti, laikui bėgant virs tra
dicija. Nes spauda reikalinga mū

sų visų, o mes spaudos. Ir pagal 
mūsų sodžiaus tradicijas, visi kaip 
vienas susiburkime: ar tai pasi
linksminimui, ar tai kitam lietu
viškam reikalui.

Tradicijų mėgėja.
“M.P.” redakcija užtikrina šio 

str. autorę, lygiai ir visas kitas 
Sydnėjaus lietuves, kad į spaudos 
balių einant nebūtina lapę ant pe
čių atsinešti, kaip nebūtina labai 
ilgos ir prabangios suknios. Bet 

moterims patarti čia būtų sunkiau
sia. Vyrams primename, kad tam
sesniam kostiume jausitės labai 
puikiai. Dalyvausime visi, o apsi
rengsime kuo turime. Red.

PRIVERČIAMŲJŲ DARBŲ

KLAUSIMAS VĖL JUNGT.

TAUTOSE

Jungtinių Tautų Ekonominės ir 
Socialinės Tarybos dabartinėj se
sijoj bus svarstomas ir J. Tautų 
spec, komiteto pranešimas apie 
priverčaimuosius darbus. Privėrė, 
darbo problema buvo svarstoma 
Jungt. Tautų visumos posėdžiuo
se ir buvo perduota toliau tirti 
Ekonominei ir Socialinei Tary
bai. Vidurio ir Rytų Europos pa. 
vergtųjų kraštų politikai, surln. 
kę daugiau reikalingų duomenų, 
nutarė komisijai įteikti papildo
mų memorandumų deportacijų ir 
priverčiamojo darbo klausimais.

B.
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Dezertyrai pasakoja
Sovietų Sąjungos ambasados 

Australijoje III sekretoriaus ir 
M.V.D. šefo Vladimiro Petrovo 
pabėgimas ir šnipinėjimo tinklo 
atidengimas, australams pirmą 
kartą Iš visai arti parodė, kad 
tarptautinis komunizmas turi gy
vybinių interesų ir penktajame 
kontinente. Daugis australų, kurie 
apie Maskvos šnipinėjimo mašiną 
ir siekimą apvaldyti visą pasauli 
anksčiau kalbant tik paslšaipyda. 
vo, dabar aiškiai pamatė, kad Ma
skva tiesia rankas Ir j Australi
ją.

Petrovo istorija iššaukė didžiau
sio susidomėjimo Ir toli už Aus
tralijos sienų. Viso pasaulio spau
da (išskyrus sovietinę) apie įvy
kį rašo labai daug ir jau antra 
savaitė šitas reikalas vis dar ne
išeina Iš didžiųjų laikraščių pir
mųjų puslapių. Anglija oficialia! 
šitai laiko Australijos vidaus da
lyku, bet Britanijos vyriausybė 
yra susirūpinusi, mat, šnipinėji
mo sferos atidengimas Australi
joje sumažina viltis, kad JAV 
kongresas pakeis McMahon aktą, 
draudžiantį JAV dalintis atomo 
paslaptimis su bet kuriuo kitu 
kraštu, įskaitant I^Didž. Britani
ją. Todėl visai suprantama, kad 
Anglija bus labai patenkinta, Jei
gu Australijos vyriausybė kovoje 
prieš šnipus bus kietesnė. Tuo 
bus patenkinta Ir JAV vyriausy
bė, kadangi Australija, kaip AN- 
ZUS pakto narys, svarbus urani- 
jaus tiekėjas ir Woomeros slaptų 
ginklų bandymo poligono savinin
kas, yra svarbus partneris.

Australija paskutinioji iš Va
karų sąjungininkų atidengė pa
saulinio masto sovietų šnipų orga
nizaciją, besikėsinančią j Austra
lijos paslaptis. Ir šitie sovietų 
siekimai yra visai suprantami. Jie 
neišvengiami pasidarė po to, kai 
Australijoje buvo pradėti atomi
niai bandymai ir kada apie Woo
meros . paslaptis pradėjo kalbėti 
pasaulis.

Daugelis Vakarų demokratijų 
jau yra pergyvenę panašias šni
pinėjimo aferas. Amerika turėjo 
savo Rosenbergus Ir Alger Kiss; 
Kanada — Rose ir Carr; Anglija 
— Fuchs, May ir Pontecorov; 
Švedija —' Enbom. Kokie vardai 
bus linksniuojami Australijoje? 
šitai netrukus paaiškės, nes vy
riausybės paskirtoji Karališkoji 
Komisija, kuriai suteikiamos la
bai plačios teisės, remdamosi Pet
rovo pateiktąja medžiaga netru
kus pradės aiškinimą. Manoma, 
kad bus įvelta Ir žinomų vardų, 
bet, kita vertus, ši byla savo es
me maža kuo skirsis nuo šio po
būdžio bylų Kanadoje, Amerikoje 
Ir Anglijoje. Tik Čia figūruos nau
ji asmenys Ir kitos aplinkybės ati
dengs gal naujus metodus.

.Petrovas ir jo draugai.
Petrovas nėra pirmasis sovieti

nis diplomatas savanoriškai perė
jęs į kapitalistų pusę ir paprašęs 
politinio pabėgėlio globos ir apsau
gos. šitokių atsitikimų yra visa 
eilė. Pirmasis Išdavęs sovietų šni
pinėjimo principus buvo Kirlį Ale- 
ksiejev, buvęs prekybos attache 
Sovietų Sąjungos ambasadoje New 
Maxlco.

JAV 95% šnipinėjimo darbų at
lieka spec, paruošti agentai ir tik 
5% “medžiagos'’ patelkia vieti
niai komunistai ar prijaučiantys, 
šnipai, kurie dažniausiai yra Ir 
ambasadų tarnautojai, arba dirba 
kaip įvairių sovietinių diplomati
nių misijų nariai, yra gerai iš
mankštinti spec, mokyklose, kurių 
daugis prilygsta universitetams.

1954 m. Kanadoje Gouzenko ati
dengė atomo šnipų tinklą. Bylą 
benarpliojant jos siūlai nuvedė į 
Angliją Ir net į Arivrlką. įvelta 
buvo daug žmonių. Jų tar
pi* vienlntėlis Kanados parlamen
te komunistų atstovas Fred Rose 
Ir pažangiųjų darbiečlų partijos 
organizatorius Sam Carr. Jie Ir 
buvo patys svarbiausi šitame šni
pų tinkle. Gouzenko buvo sovietų 
ambasados valdininkas Ir dirbo 
prie slaptų šifrų. Jis iš ambasa
dos vos Išspruko po to, kai buvo 
gavęs įsakymą grįžti į Maskvą. 
Šiandien Gouzenko gyvena Kana
doje, nuolat keičia gyvenamą vie
tą, pavardę Ir yra stiprioje poli

Šnipai Voratinklyje
cijos apsaugoje. Jis saugojamas 

I ne todėl, kad nepabėgtų, bet to
dėl, kad buv. draugai jį nenužu
dytų.

Tūkstančiai komunistų yra pa
bėgę iš Sovietų Sąjungos, bet ne
visi jų turėjo svarbių informacijų, 
kurios būtų, dominusios pasaulį. 
Be to, pasaulis jais netikėjo Ir 
netikėjo, kad Sovietų Sąjungoje 
vyksta tokie dalykai, apie kuriuos 
bėgliai kalbėjo. Bet jų tarpe bu
vo Ir žymių sovietinių figūrų. 
Pav., Boris Souvarine (kuris pa
rašė pagarsėjusią Stalino biogra
fiją), Ivan Shevtchenko, vienas 
artimiausių Lenino draugų, Ange
lica Balabanov, Rusijos revoliuci
jos motina. Pirmas pasaulio dė
mesį atkreipęs yra Aleksandre 
Barmine, sovietų mlnlsteris Atė
nuose. Jis 1937 m. pabėgo iš So
vietų ambasados Ir paprašė poli
tinio pabėgėlio globos po to, kai 
buvo gavęs įsakymą grįžti į Mas
kvą. Jis parašė knygą "Sovietų 
diplomato atsiminimai”, kuri bu
vo atspausdinta 1938 m. ir buvo 
pirmas autentiškas leidinys apie 
Sovietų diplomatų misijų veiklą 
užsieniuose. Barmine pirmą kar
tą viešai paskelbė, kad svarbiausi 
asmenys sovietų ambasadose yra 
ne ambasadorius ar mlnlsteris, bet 
slaptosios policijos pareigūnai, ku
rie dažnai užima neatsakingas pa
reigas ir gali būti pav., ambasa
dose šoferiais. Jis aprašė tą mir
tiną baimę, kurią Jaučia visi dip
lomatai gyvendami su šitais slap
tosios policijos agentais, kurie sa
vo pranešimus siunčia tiesiog Mas
kvai ir gauna betarpiškai nurody
mus Iš MVD ministerijos bosų.

Vladimir Petrov kaip tik buvo

^^Lictujjiai—
JUNGTINES AMERIKOS

VALSTYBĖS

Minint spaudos atgavimo sukak
tį sudarytas komitetas, kuris rū
pinasi surinkti žinias apie gyvus 
esančius lietuvius knygnešius, su
rašyti jų atsiminimus etc. Taip 
pat numatytas leidinys apie spau
dos išslkovojimą Ir mūsų knygne
šių vaidmenį. Į kvietimą regis
truotis atsiliepė visa eilė knygne
šių.

— New Yorke širdies smūgiu, 
mirė pasižymėjęs lietuvių veikė
jas inžln. A. Mačiūnas. Čikagoje 
mirė pulk. J. Bobelis, prie Laikino
sios Vyriausybės ėjęs Kauno ko
mendanto pareigas. Amerikojp 
taip pat mirė pasižymėjęs miš
kininkas J. žadelkis, Lietuvos ml- 
nisterlo Vašingtone brolis.

Prie LIT veikiantis Pasaulio 
Lietuvių Archyvas yra surinkęs, 
palyginti, didelį kiekį vertingos 
Istorinės ir archyvinės medžiagos. 

Pirmoji mintis rinkti istorinę med
žiagą viešai buvo iškelta Vokieti
joje per Hanau mieste 1946 m. 
įvykusį lietuvių gimnazijų direk
torių suvažiavimą. Tų pačių me
tų gale buvo faktiškai pradėta 
rinkti lietuvių švietimo įstaigų 
istorinė medžiaga. 1951 m. vasario 
mėnesį VLIKas paskyrė dabarti
nį PL Archyvo dir. V. Liulevičių 
gautosios medžiagos tvarkyti Ir 
jos toliau rinkti. Su laiku veikimo 
plotas buvo išplėstas į viso pasau
lio lietuvių gyvenamus kraštus. 
PLA perkrausčius į erdvias patal
pas, plėtimosi sąlygos žymiai pa
gerėjo. Šv. Kazimiero Akademi
joje Archyvui yra paskirta atski
rame name buvusi visa meno 
klasė.

Čikagos Lietuvių Agronomų 
Draugija organizuoja Pasaulio 
Lietuvių Agronomų Draugiją, 
šiuo metu ji yra išsiuntlnėjusi 
anketas su tokiais klausimais: 
“Ar steigtina Pasaulio Lietuvių 
Agronomų Sąjunga, kur turėtų 
būti sąjungos centras, ką siūlai 
į valdybą?”

Naujoji Pasaulio Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjungos, 
sutrumpintai vadinamos PLIAS, 
vadovybė Išrinkta dvejiems me
tams korespondenciniu būdu. Nau

toks MVD patikėtinis Canberroje.
1944 m. iš Amerikos negrįžo į 

Sovietų Sąjungą sovietinės misijos 
narys Viktor Kravtchenko. Jis pa
sidavė Amerikos valdžios globai 
ir parašė knygą “Aš pasirinkau 
laisvę”, kuri apnuogino sovietinę 
sistemą.

Toliau Oksana Stepanova Kasen- 
kiną, Sovietų konsulate New Yorke 
dirbusi kaip mokytoja, 1948 m. 
iššokusi iš antro augšto per lan
gą, paprašė pagalbos iš čia pat 
stovėjusio amerikiečio policininko 
Ir daugiau nebegrįžo nei į kon
sulatą nei į Sov. Sąjungą.

Pulk. Boris Shaposhnikov, mar
šalo Shaposhnlkovo sūnus, 1951 
m. atbėgo j Bavariją ir pasidavė 
amerikiečiams, Yurl Rastovorov 
antrasis sovietų misijos sekreto
rius Japonijoje, š.m. sausio mėn. 
paprašė amerikiečių politinio pa
bėgėlio globos.

Nuo 1945 m. 118 sovietų lakūnų 
su lėktuvais yra pabėgę j Vaka
rus. Laike 9 metų į Vakarus yra 
dezertyravę apie 18.000 sovietų 
kareivių.

Sovietų diplomatai, sportininkai 
ir visi kiti sovietiniai piliečiai, 
kuriems leidžiama Išvykti į už
sienį, palieka valdžios "globoje” 
savo artimuosius, kurie yra kaip 
užstatas, Ir negrįžus išvykusiam 
jie yra nubaudžiami. Bet nežiūrint 
į tai dezertyrų gretos didėja.

Kas gi bus su Vladimiru Petro
vu? Niekas nepavydi jam Jo atei
ties, nes jis visą laiką gyvens ne
tikrume Ir baimėje, kadangi Mas
kvos keršto ranka jį persekios vi
są likusį Jo gyvenimą.

K.B.

ją centro valdybą sudaro pirm, 
prof. J. šlmollūnas, vicepirmi
ninkai prof. S. Kolupaila ir prof. 
S . Dlrmantas, sekretorius A.Di- 
džiulis, Iždininkas J. Jurkūnas, 
visi iš Čikagos skyriaus. Revizi
jos komisiją sudaro clevelandie- 
člal P. Žiūrys, S. Kudokas ir A. 
Nasvytis, garbės teismą — prof. 
J. Gravrokas, A. Jurskis Ir V- 
Birutis. PLIAS yra visame lais
vajame pasaulyje sutelkusi 439 
narius. Pagyvintas “Technikos 
žodžio” leidimas.

Argentina.

Kard. Piazza kun. Pr. Brazį pas
kyrė visos Argentinos lietuvių 
visuomenės vyriausiuoju dvasios 
vadu. Jis, susitaręs su vietos vys
kupais, skirs atskirų vyskupijų 
dvasios vadus, kurie turės visas 
klebonų teises.

Urugvajus.

Mln. Dr. K. Graužinio sveikata 
pamažu gerėja Po mėnesio tikisi 
visai pasveiksiąs. Sergantį mln. 
Dr. K. Graužinį aplankė Urugva
jaus respublikos prezidento adju
tantas, perdavęs prezidento linkė
jimus pasveikti ir pasiūlęs kuo 
galėdamas padėti . Užs. reik, mi- 
nisterlo vardu buvo aplankęs pro
tokolo direktorius, taip pat buvo 
atvykęs nuncijus, Japonijos amba
sadorius atsiuntė didžiulę pintinę 
gėlių etc.

D. Britanija.

Pabaltijo tautų literatūros va
karas anglų k. buvo suruoštas 
PEN klubo egzilų rašytojų cent
ro. Vakarui pirmininkavo ir žodį 
apie pabaltlečių literatūrą tarė 
estų nūn. Londone A. Terma. Iš 
lietuvių literatūros buvo paskai
tyti Putino ir Baltrušaičio eilė
raščiai ir Zobarsko novelė. Paro
dėlėj lietuviškąjį skyrių įrengė D. 
Daunoraitė.

Kanada.

VLIKo narys ir Mažosios Lie
tuvos Tarybos prezidiumo pirm. 
Erdm. Simonaitis jau atvyko į 
Kanadą ir lanko svarbiausias lie
tuvių kolonijas su pranešimais. 
Paskiau iš Kanados vyks į JAV.

Politinis Komitetas jau suorga
nizuotas. Tai bus organas, suda

MIELI TAUTIACIAI
SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMAMS /SIGYTI KOMITETO 

ATSIŠAUKIMAS

Kreipiamės vėl į Tamstas ben
druomenės namų reikalu. Visi 
mes suprantame, kad bendri lietu
vių namai mums labai reikalingi. 
Taip pat tiesa, kad šituos namus 
norime galimai greičiau turėti. 
Tai aiškiai parodė nesenai įvykęs 
namams įsigyti akcininkų susirin
kimas.

Bet dar ne visi įsijungėme į 
talką. Jei skaityti, kad Sydnėjuje 
su priemiesčiais gyvena 2500— 
3000 lietuvių, tai neskaitant val
kų, ligonių ir nedirbančių senų 
žmonių, apie 1000 tikrai galėtų 
savo įnašu — akcija prie bendrųjų 
namų įsigijimo prisidėti. Iki šiol 
tik apie viena ketvirtoji šito skai
čiaus yra pasirašę pasižadėjimus 
akcijas pirkti.

Bendra pasižadėjimų suma ar
tėja prie £ 2000. Jeigu prisidėtų 
ir likusieji tautiečiai, tai greitai 
turėtume £ 8000. Su šitokia krū
va pinigų labai greitai turėtume 
gražius lietuviškus namus.

Sydnėjaus lietuvių namų įsigiji
mą paspartinti reikalinga visų tal
ka. Todėl kviečiame be išimties 
VISUS TAUTIEČIUS, kurie dar 
pasižadėjimus akcijas pirkti nėra 
pasirašę, padaryti tai artimiau
siu laiku. Pasižadėjimus pasira
šant pinigus tuojaus įmokėti ne
reikia. Pasižadėta suma bus ga
lima dalimis įmokėti.

S.L.N. Įsigyti Komitetas yra 
pasiryžęs artimiausioj ateityj su
rasti tinkamą sklypą ir Jį nupir
kus pradėti paruošiamuosius dar
bus. Bet pradžiai jau reikia turė
ti keletą šimtų svarų. GI pinigus 
surinkti truks ilgiau, negu skly
pą surasti. Todėl netrukus bus 
pradėtas pinigų rinkimas iš pa
sižadėjimais pasirašiusiųjų. Tuo 
reikalu Jus aplankys Komiteto 
nariai arba įgaliotiniai (sąrašas 
bus paskelbtas spaudoje), kuriems 
malonėsite įteikti įmokamą sumą.

Surinkti pinigai bus įnešti ir 
laikomi Commonwealth of Austra
lia Savings banke. Jie galės būti 
išimti tik su dviejų Komiteto įga
lintų asmenų parašais. Bus veda
ma tiksli atskaitomybė, kurią tik
rins akcininkų susirinkime išrin
kta kontrolės komisija. Kiekvle- 
nas akcininkas, įmokėjęs pinigus, i 
gaus oficialų kvitą. Kvitas bus I 
anglų kalba, kad atskaitomybę 

■galėtų kontroliuoti ne tik mūsų 
pačių kontrolės komisija, bet Ir 
atitinkami valdžios pareigūnai.

Komitetas yra nutaręs, kad as
mens surinkę didesnei sumai pasi
žadėjimų akcijas pirkti, pav., p. 

Grosas surinkęs pasižadėjimų dau
giau kaip £ 1000, o taip pat visi 
stambesni akcininkai, būtų pager
bti įrašant jų pavardes garbės 
lentoje.

Mieli Tautiečiai, Jau esame pa
žengę gerokai į priekį lietuviškų 
namų įsigijimo reikalu. Dar pora 
tokių žingsnių — surinksime pi
nigus. Tai padarę galėsime pradė
ti savo namams pamatus tiesti. 
Namams sklypas bus parinktas 
patogiausioje vietoje. Dėl vietos 
dar tarslmės bendrame akcininkų 
susirinkime.

čia primename, kad SydnėJaus 
lenkai, latviai ir ukrainiečiai ne
senai įsigijo savo namus, o estai

rytas prie KLB, kuris rūpinsis 
išimtinai Lietuvos laisvinimo rei
kalais Kanadoje. Jis palaikys 
glaudų kontaktą su VLIKu Ir su 
visais kitais veiksniais: diploma
tais, LLK, ALTa ir kt. Komitetas 
įkurtas Montrealy. Šiuo metu jo 
prezidiumą sudaro: Dr. Jonas 
Žmuidzinas — pirmininkas, agr. 
Pr. Rudinskas — vicepirmininkas 
ir J. Kardelis — sekretorius.

Prie kr. valdybos suorganizuo
ta Ūkio Koniisija, kurią sudaro 
kr. valdybos atstovas J. Strazdas 
ir nariai doc. agr. Paršeliūnas, 
A Pabedinskas, J. Simanavičius, 
B. Sakalauskas, V. Vasiliauskas, 
V. Dagilis Ir inž. Lelis. šios ko* 
misijos tikslas — padėti kr. val
dybai tvarkyti visus ūkio reika
lus, studijuoti galimybes geriau 
lietuviams ekonomiškai įsikurti, 
spręsti klausimą, kaip susitvarky
ti dėl savitarpinės pagalbos, šiuo 
metu tarp lietuvių Kanadoje vei
kia arba grynai vietinės, daugiau 
parapinės pašalpos organizacijos, 
arba skyriai JAV-se veikiančios 
SLA.

tokius namus jau yra anksčiau 
pasistatę. Tad ar tinka mums bū
ti paskutiniais ir visą laiką kam
pininkauti? Ne! Tad sukrusklme. 
To reikalauja mūsų garbė ir mū
sų tautiniai interesai.

Jei su tokiu pasiryžimu ir entu- 
ziasmu rinksime pinigus ir sta
tysime bendruopienės namus — 
mūsų visų bendrus namus, kaip 
rinkome pinigus ir statėme savo 
privačius namus — reikalingi pi
nigai bus greitai surinkti ir lietu
viški namai bus greitai pastatyti.

Mieli tautiečiai, atlikirtųu savo 
pilietinę pareigą — visi dėkimės 
į talką prie lietuviškų namų staty
bos ir nevllklnkime {mokėjimus, 
nes be pinigų joks Komitetas na
mų nepastatys.

SYDN8JAUS LIETUVIŲ NA
MAMS ĮSIGYTI KOMITETAS.

ABN KONGRESAS
Antibolševikinio Tautų Bloko 

kongresas įvyko Muenchene kovo 
27-29 d.d. Pranešimus padarė be
veik visi bolševikų pavergtųjų 
tautų atstovai. Lietuvius atstovavo 
ir kalbą pasakė Lietuvių ABN 
Centrinės Delegatūros pirminin
kas J. Gytis.

Kongresą sveikino Lietuvos Dip
lomatinės Tarybos šefas mln. St. 
Lozoraitis ir VLIKo Vykdomoji 
Taryba.

Kongresas atžymėjo ABN veik
los dešimtmetį ir nutarė dar la- 
bjau sustiprinti ir išplėsti pro- 
pogandą prieš bolševikus ir rusų 
Imperialistinius siekimus.
• Paryžiuje, Lotynų kvartale, 

randasi 27 valstybių studentų na
mai, kuriuose tų valstybių studen
tai gali gyventi. Paskutiniu laiku 
dar šitame kvartale pradėjo na
mų statybas Norvegija, Italija,! 
Vokietija Ir Brazilija.
• Patirta, kad daugiausiai 

nelaimių atsitinka namuose, kai 
jų šeimininkai imasi remonto dar
bų. Amerikoje vidutiniai per me
tus namuose susižeidžia apie 700. 
000 žmonių, kurie dėl nemokėjimo 
vartoti įrankių nuvažiuoja į ligo
ninę.

PHILIPS
GERIAUSIAS AUSTRALIJOJE STEP- 
SELINIS RADIJO APARATAS

NEŠIOJAMAS

Mes kviečiame Jus tai patikrinti: susipažinkite su kiek
vienu nešiojamu radijo aparatu ir Jūs įsitikinsite, kad ge
riausias yra Philipso. Dailus, puikios išvaizdos; nedūžtan
ti aliumininė dėžė; automatiškas įjungimas. Tai yra pir
masis Australijoje 6 lempų nešiojamas radijo aparatas. 
Su dviem viduj įrengtomis antenomis šis aparatas sutei
kia nepalyginamą su nieku veikimą, naudojant baterijas 

ar įjungiant į elektros tinklą, Neatsitik, neįsigijęs Philipso 
AC/baterinį nešiojamą aparatą.

KAŠTUOJA £43.10.-

RADIJO APARATAS, 

KUR/ GALITE NAU

DOTI VIDUJ, LAUKE 

IR BETKURIOJE 

VIETOJE/

PHILIPSO RADIJAS
pagarsėjęs kaip ir PHILIPSO LEMPOS.

LENKTYNES SU 
MIRTIMI

Pagarsėjęs anglų karo lakūnas 
Richard Pape balandžio 18 d. su
grįžęs iš Austrijos į Londoną pa
reiškė spaudai, kad sovietų slap
toji policija bandžiusi Jį pagrob
ti.

Pape, karo motu buvo išgarsė
jęs savo pabėgimais iš belaisvių 
stovyklų Vokietijoje, šį kartą jis 
spaudai papasakojo apie sovietų 
agentų pastangas įvilioti jį į spąs
tus.

Pape daro pranešimus lenkiškai 
per Laisvosios Europos radijo 
stotį. Viename pranešime jis pa
minėjo Matek Borodtn, Lenkijos 
rusą, su Rfrluo Jis dirbo karo me
tu lenkų .pogrindyje. Po šito pra
nešimo, vieną dieną Mayfair klu
be Londone nepažįstamas asmuo 
Papei pareiškė, kad jis galįs ji 
suvesti su Borodinu. Pape nuvy
ko į Amsterdamą. Buvo suvestas 
su vokiečių tr austrų agentais, 
čia buvo pareikšta, kad Borodin 
esąs Vieptoje. Vienoje austras 
agentas jam pasakė, kad Borodi
nas dirba kartu su dingusiu Do
nald Maclean propogaudos minis
terijoje Budapešte. Vėliau buvo 
pranešta, kad Macleėnaą Ir Boro
dinas negali atvykti į amerikiečių 
ar britų zoną, bet jie mielai su
tiktų pasimatyti su Pape sovietų 
zonoje.

Pape nuvyko į sovietų zoną, čia 
jo laukė 2 Juodos mašinos, pana
šios kokias naudoja MVD Austri
joje. Jose sėdėjo keletas įtartinų 
vyrų. Papei buvo pranešta, kad 
BorOdln ir Maclean jo laukia ki
tame miestelyje. Atvykus į mies
telį buvo pasakyta, kad anuodu 
yra apsistoję sekančiame mieste
lyje. Papei kilo įtarimas. Bet jis 
dar sekė Iš paskos dvi juodas ma
šinas iki pirmo posūkio, kur stai
ga apgręžė savo sportinį automo
bilį ir 90 mylių greičiu skubėjo 
į vakarų zoną. "Abidvi juodosios 
mašinos mane pradėjo vytis. Vie
name posūkyje pirmoji mane besi
vejanti mašina atsitrenkė į namą 
ir sudužo. Aš vis spaudžiau “ga- 
zą”, kol atsidūriau britų zonoje” 
— baigė savo pasakojimą laimin
gai pasprukęs Pape.
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KŪSiĮ PASTOGĖ
DAR KELI ŽODŽIAI DEL SPAUDOS BALIAUS

“Mūsų Pastogės’’ pirmasis spau
dos balius Sydnėjuje įvyksta ge
gužės 1 d. 8 vai. vak. Nesivėluo- 
klme. Rinkimės jau 7.30 vai. Ba
lių baigsime 1 vai.

Vieta. Mark Foys — Empress 
Ballroom — V augštas. Veiks 41

SYDNĖJUS
— Mažosios Lietuvos draugijos 

Sydnėjaus skyriaus valdyba nuta
rė pradėti Mažosios Lietuvos lai
kraščiu “Keleivio” platinimo va
jų. “Keleivis” išeina kartų per 
mėnesį ir kaštuoja 12 šilingų me
tams. Laikraštį galima užsisaky
ti per Ant. Prašmutų (411 Bourke 
Str., Darllnghurat, N.S.W.) ir 
lietuviškos spaudos k^ake Cam- 
perdowne.

— L.K-K. draugija Velykų an
trų dienų Bankstowne, Melana 
salėje suruošė vakarų — pobūvį 
su paskaita ir menine dalimi. 
Paskaitų apie Lietuvos politini 
gyvenimų nepriklausomoje Lietu
voje skaitė Dr. Al. Mauragis. Pas
kaitininkas gana objektyviai ap
žvelgė politinių partijų atsiradi
mų ir veiklų ir trumpai supažin
dino su svarbiausiųjų partijų pro. 
gramomls.

Meninę programų išpildė Vllno- 
nonis ir Ant Lubgans, padainavo 
lietuviškų dainų. Jiems akompona- 
vo Ir. Vllnonytė ir Luclja Straz
das. Edą Kymantaitė pašoko “Ta
rantella”.

— Velykų I d. Camperdowne 
lietuvių pamaldose dalyvavo apie 
350 Ir Bankstowno lietuvių pa
maldose apie 200 žmonių.

— Continental Concert Ball, ku
rį ruošia "New Australian Cul
tural Association” įvyks gegužės 
7 d. nuo 8 vai. vakaro Iki 2 vai. 
ryto Town Hall’ėje. {ėjimo kaina 
įskaitant naktipiečius £ 1. Bilietus 
galima užsisakyti pas Miss Lo
wer, telf.: JM 3337. (ab.)

cabramatTa
— Cabramattos savaitgalio mo

kyklos mokinių skaičius padvigu
bėjo. Vasario 16 d. mokyklų ati
darius užsirašė 18 vaikų. Dabar 
jau yra apie 30. Atvažiuoja Ir Iš 
toliau.

Mokyklai patalpų davė Paullu- 
konial. Kovo 14 d. buvo sušauk
tas mokinių tėvų susirinkimas, 
kurį atidarė Apylinkės valdybos 
pirm. N. Clnlnas. Susirinkimo 
tikslas buvo aptarti mokyklos In
ventoriaus įsigijimo reikalus. Suo
lus Ir stalus nutarta pasigaminti 
talkos būdu. Kiekviena šeima 
šiam reikalui duoda £ 1.

Dėka Paullukonio sumanumo ir 
Skirkos darbštumo, mokykla jau 
turi lentų. Jau baigiami gaminti 
suolai ir stalai. — A.

—Balandžio 11 d. Cabramattos 
savaitgalio mokykloje tuoj po pa
mokų įvyko steigiamasis Cabra
mattos skautų susirinkimas. Su
sirinkimui vadovavo Jurgis Blo
kas. Skautus pasveikino ir palin
kėjo sėkmingo darbo Ir gražaus 
bendradarbiavimo Apyl. valdybos 
pirmininkas.

Kol kas yra užsirašę 17 skautų, 
bet tikimasi, kad Cabramattos 
skautų gretos greitu laiku padi

NAUJI SKAUTAI VYČIAI SYDNEJUJE
Balandžio 18 d. “Geležinio Vil

ko” skautų vyčių būreliu 8 skau
tai vyčiai kandidatai davė įžodį. 
Skauto vyčio įžodį gali duoti jau
nuolis turėdamas 18 metų amžiaus, 
atitinkamai pasiruošęs ir išlaikęs 
egzaminus. Davusieji įžodį bevelk 
visi yra kurios nors mokyklos mo
kiniai,. o du (Daukus ir Stakaus- 
kas) Sydnėjaus universiteto stu
dentai. Šie jauni vyrai, besiekdami 
mokslo ir žengdami į gyvenimų, 
pirmoj eilėj pasirūpino įsigyti 
skauto vyčio — skautiškojo rite
rio vardų. Tai pulkus pavyzdys, 
pabrėžtinai rodųs mūsų jaunimo 
pasiryžimų mokytis ir pasiruošti 
vadovavimo darbui, nes davę skau
to vyčio įžodį jie tampa jaunųjų 
skautų vienetų vadovais, skleisda
mi obalsį — Dievui, Tėvynei, Ar
timui.

Džiugu, kad šie šaunūs vyrai 
eina aiškiu lietuvišku keliu, bet 
čia Ir jų tėvams padėka, kad jie 
savo valkus >į šitų kelių įstatė. 
Šitie Jauni vyrai ir svetimas mo
kyklas, universitetus belankyda
mi nelškryps iš lietuviškųjų vėžių 
— jie dar ir kitus paskui save 
patrauks.

{žodžio apeigos įvyko mistiško
je nuotaikoje, tegul ne lietuviškų 
ųžuolų ir pušų prieglobstyje, bet 
australiškų eukaliptų apautoje 
aikštėje, bet jaunųjų skautų vyčių 
širdys šių naktį Išgyveno tų patį 
jausmų, kaip Panemunės ar Ram- 
byno atšlaitėse.

{žodį davė: R. Daukus, K. Pro
tas, V. Šliogeris, R. Stakauskas, 
A. Kapočius, J. Blokas, R. Jasels- 
kis ir Vyt. člžauskas. Du pastarie
ji aktyviai dirba su mažaisiais 
skautais ir Velykų metu stovykla
vo su kitų tautybių skautais.

{žodžio apeigas vykusiai pra
vedė senesnieji skautai vyčiai: Ig- 
Pranulis, Vyt. Narbutas, T. Ro- 
cas, Alg. Vasaris ir Alg. Bačiu
lis.

Senas Sk. Vytis.

18 SYDNĖJAUS SKAUTŲ 
VYČIŲ VEIKLOS

Pastaruoju metu Sydnėjaus 
skautų vyčių veikla, vadovaujant 
Vyt. Narbutui, buvo gana gyva. 
Jis buvo griežtas, energingas ir 
Iš savo brolių daug reikalaudavo. 
Skautų vyčių būrelio vadovybę su
darė jau Europoje skauto vyčio 
įžodį davė, bet jauni vyrai: Vyt. 
Narbutas, T. Rocas, A. Vasaris, 
ir A. Bačiulis. Velykų pirmų die
nų būrelis turėjo Iškilmingų su
eigų, kurioje dalyvavo ir 8 prieš 
dvi dienas skauto vyčio įžodį da
vusieji broliai. Po sueigos įvyko 
būrelio vadovybės rinkimai. Būre
lio vadovu Išrinktas Teodoras Ro- 
cas. Naujasis vadovas į skautų 
eiles buvo įsijungęs dar Lietuvoje.

I Turi skautiško patyrimo ir jam 
'linkime sėkmės ir Ištvermės. Dėko

dami broliui Vyt- Narbutui už 
> gražų įdėtų darbų ir pasišventi- 
I mų, neabejojame, kad jis visados 
: bus skautiškosios veiklos tvirtas 

ramstis.
— Velykų antrų dienų "Geleži

nio Vilko” skautų vyčių būrelio 
suruoštas vakaras sutraukė did- 

I žlųjų dalį Sydnėjaus lietuviškojo 
Į Jaunimo. Newtowno Masonic Jlall 

erdvi patalpa Jau 9 vai. buvo per
pildyta. Geras orkestras (vokie
čių kapela) ir didžiausius šokio 
entuziastus patenkino.

Vakaro metu skautams vyčiams 
išsirikiavus būrelio vadovas Vyt. 
Narbutas oficialiai perdavė parei
gas naujajam vadovui T. Rocui.

Sk. Vytis.

keltuvai. įėjimas H Castleraegh 
gatvės. Patogiausia važiuoti ele 
ktrlnlu traukiniu iki Museum sto- 
ties. Netoli iš Centrinės ir St. Ja
mes gelež. stočių. Prie Mark Foys 
sustoja tramvajai ir autobusai. 
Atvykus į Museum gelež. stotį ei
ti tuneliu j Liverpool gatvę. Čia 
pat ir Castleraegh gatvė.

Pakvietimai. Spaudos baliaus 
skelbime nurodyta kur galima įsi- I 
gyti pakvietimus. Prašome pakvie-1 
timus įsigyti prieš baltų ir nuro- į 
dytl platintojams keliems asme-; 
nlms pageidaujate staliukų, kokių 
ir kiek gėrimų jums rezervuoti.' 
Gėrimus parūpina salės adminis-1

tracija oficialiomis krautuvių kai-i 
nomis, plius 10% už patarnavimų. 
Tiaiėl dėl kelių penų tampytis su 
buteliais gal ir neveria. Neįsigl-i 
jusiems pakvietimų laiku — mes | 
negarantuojame norimo didumo' 
staliuko ir gėrimų pasirinkimo.
Bėdos atveju pakvietimų dar bus 
galima gauti ir prie įėjimo. Pa
kvietimai moterims (žalios spal
vos) — £ 1.0.0, vyrams (baltos 
spalvos) — £ 1.5.0, įskaitant va
karienę, programų Ir kt.

Nelaužykime galvų dėl apsiren
gimo — vakarinėje suknelėje mo- 
tėrls Ir tamsesniame Išeiginiame 
kostiume vyras Jausis puikiausiai.

J pirmąjį lietuvių spaudos ba
lių Sydnėjuje eisime visi, čia 
jaukiai praleisime vakarų, kultū
ringai pasilinksminsime Ir parom- 
sime savo laikraštį. Neužmirški
me — šiemet spaudos metai.
...................... “M.P.” REDAKCIJA.

dės. Numatoma turėti berniukų ir 
mergaičių skiltis. — A

PRANEŠIMAS
A.L.B. CABRAMATTOS Apy

linkės Valdyba š. m. gegužės mėn. 
8 d. (šeštadienį) rengia Motinos 
Dienos minėjimų.

Minėjimas prasideda gegužinė
mis i pamaldomis CABRAMATTOS 
katalikų bažnyčioje (netoli sto
ties) 17 vai. 30 mln. kurias pra
ves kun. P. Butkus. Tuojau po pa
maldų CANLYVALE Returns Sol
diers Club salėje įvyksta minė
jimas Ir tai dienai pritaikinta pas
kaita — skaitys mok. J. Petnlfi- 
nas. Po paskaitos įvyks meninė da
lis ir pasilinksminimas.

Maloniai kviečiame tautiečius 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti 
Ir pagerbti mūsų brangias Moti
nas.

A.L.B. Cabramattos Apylinkės
Valdyba.

Naujuoju Latvijos pasiuntiniu 
Vašingtone Valstybės Departa
mentas priėmė prof. A. Spekke. 
Po pasiuntinio Feldmanio mirties 
iki šiol tas pareigas ėjo pasiunti
nybės reikalų vedėjas Dr. A. Dln- 
bergs.

Sambūrio “švieea” narį

Petrų PILKĄ ir

Onutę VELIONIŠKYTĘ, 

sukūrusius lietuviškų šeimų, svei
kiname, džiaugiamės ir visokerio
pos laimės linkime!

Samb. “šviesa” Sydnėjaus sk.
nariai.

Sambūrio “šviesa” narį
Algį 2ALIŪNĄ ir

Genę MIRONA1TĘ, 
sukūrusius lietuviškų šeimų, svei
kiname, džiaugiamės Ir daug lai
mės linkime!

Sambūrio “šviesa” Sydnėjaus 
sk. nariai

BANKSTOWNAS
— Bankstowno Apylinkės vai 

dybos užpirktasis sklypas Banks
towno lietuvių namų — patalpos 
statybai buvo sukėlęs rūpesčio 
bankstovvnlšklams, nes vis nebuvo 
aišku, ar ant jo bus galima nori
mus namus statyti. Padėtį išaiš
kinti buvo pavesta advokatui. Ba
landžio 10 d. Apylinkės valdyba 
gavo iš savo advokato raštų, ku
riame nurodoma, kad užpirktasis 
sklypas yra prekybinėje miesto 
dalyje ir ant Jo leidžiama statyti 
viešo pobūdžio pastatų, kaip baž
nyčių, salę, įmonę. Pirkimo — 
pardavimo aktų pasirašė įgalioti
niai: Apylinkės valdybos pirm. 
Pranulis, ižd. Slonskis Ir sekreto
rius Žigattls. Netrukus numatoma 
sušaukti visuotinis Apylinkės na
rtų susirinkimas, kuriame bus ap
tarti tolimesni namų statybos 
reikalai.

Uosis.

— Bankstowno Apylinkės val
dyba nutarė paremti organizuoja
mų lietuvių vaikams stovyklų, ku
ri bus suruošta šių metų pabai
goje ir ateinančių metų pradžioje 
prie Narabeen ežero. Tam reika
lui valdyba paskyrė £ 15. Valdyba 
nutarė paremti ir kitas jaunuo
menės organizacijas bei instituci
jas, veikiančias Apylinkės ribose. 
Numatoma surasti patalpas ir at
gaivinti Pluko tautinių šoklų gru
pę, kuri nustojo veikusi dėl pa
talpų stokos rept^lcljoms. — J.P.

★
Teheranas, šių savaitę Tehera

ne vėl prasidėjo buvusio premjero 
Mossadeko byla. Mossadekas kal
tinamas valstybės išdavimu. Kal
tinamasis tvirtina, kad Jis tęs ba
do streikų tol, kol spauda nepas
kelbsianti jo pareiškimo, padary
to teisme. Prokuroras tvirtina, kad 
Mossadekas grasina bado streiku, 
tačiau slapta čiulpęs saldainius-

LIETUVIAI SKAUTAI EURO

POS SKAUTŲ STOVYKLOJE

Balandžio 17 d. prasidėjusi Eu
ropos tautų skautų stovykla Ing- 
leburge (netoli Sydnėjaus) truko 
4 dienas. Stovykloje dalyvavo če
kai, ukrainiečiai, vengrai Ir lietu- 
vlal skautai. Kviesti latviai, es
tai ir lenkai neatvyko. Lietuviškas 
spalvas atstovavo Sydnėjaus skau
tų dešimtukas.

Stovyklų organizavo čekai pa
gal visų tautybių skautininkų nu
tarimų. Stovykla praėjo tikrai 
broliškoje dvasioje ir mūsų Jaunie
siems skautams paliko daug gra
žių prisiminimų. Pagyvenę kele
tu dienų su kitų Europos tautų 
skautais, mes dar kartų įsitikino
me, kad mūsų visų tikslas Išlai
kyti tautiškumų šitame krašte, o 
visi bendrai dirbdami mes tai ga
lėsime lengviau padaryti.

R.J.

• __
Spaudos Balius

Mielų bendradarbį 
PETRĄ PILKĄ — PILKALNI 

ir
ONUTĘ VELIONIŠKYTĘ, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir laimingo gyvenimo linki 
“Mūsų Pastogės” 

Redakcija ir Administrasija. ..

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo Kovas •
steigėjui ir nuoširdžiam rėmėjui 

PETRUI PILKAI 
ir 

ONUTEI VEL1ONISKYTEI, 
sukūrusiems lietuviškos šeimos židinį, siunčiame sveikinimus ir lin
kime daug laimės naujame gyvenime.

SPORTO KLUBAS 
KOVAS

Melbourno L. S. “Ramovės 
KONCERTAS —BALIUS 

įvyks gegužės mėn. 8 d. — 18.30 vai, 
Prahran Miesto Salėje

PROGRAMOJE — 18.30 vai.:
ELENA KEPALAITĖ, DOMININKAS VILDOVAS ir P. MORKŪNO 

vadovaujamas vyrų choras.
ŠOKIAMS (20 — 24 vai.) GROS: .

G. ALOMA HAVAJŲ PADIDINTAS ORKESTRAS 
VEIKS TURTINGAS BUFETAS SU GĖRIMAIS.

Spaudos Balius
“MŪSŲ PASTOGĖS” ruošiamas pirmas Spaudos Balius Sydnėjuje jau čia pat — vos dvi savaitės bepaliko. Todėl nedelskime įsigyti

PAKVIETIMUS IR UŽSISAKYTI STALIUKUS.
Pakvietimai gaunami:

"MŪSŲ PASTOGĖS” Red. (galima užsisakyti laišku: Mūsų Pastogė, Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.), pas A.L.B. Krašto 
Valdybos, Sydnėjaus, Bankstowno, Cabramattos Apylinkių ir Wentworthvllles sen. valdybų narius. Taip pat pas sp. Klubo Kovo, “Šviesos", 
Plunksnos Klubo vadovybių narius ir kitus “M.P.” bičiulius. Pakvietimus galima gauti dar lietuviškoje baldų krautuvėje "Cabra — Vale — 
88 John St, Cabramattoj, krautuvėj “Venta” — 359 Chapel Rd., Bankstowne ir krautuvėje “Rota” juwellery, Strand Arcade, Sydney 
(tarp Pitt ir George gatvių, II arkados augšte).

Įsigyjant pakvietimus malonėkite nurodyti keliems asmenims pageidaujate staliukų, kiek ir kokių gėrymų Jums parūpinti. Visi gė- 
rymai bus patiekti oficialiomis krautuvių kainomis. Ir bus paduoti Jums j stalų.

Pakvietimai, įskaitant vakarienę, vyrams — £ 1.5.0, moterims £1.0.0.

Programa:
solistas Domininkas Vildovas, Br. Kiverio oktetas, ponios V. Saudargienės studijos šokėjos ir moderniojo šokio prof. Mrs. ir Mr. 

Lawson. ,
Programa tikrai įdomi, augšto lygio ir nauja.

GROS MARK FOYS ŠOKIŲ KAPELA.

Loterija:
turtinga vertingais fantais, kurie kiekvienam, labai ir labai pravers ir iš baliaus sugrįžus: galėsite išlošti elektrinį patefonų, elektr. 

akut, mašinėlių, gerų p. Saudargo gamybos portfelį, baliaus rankinukų, vertingų knygų — o gal ir automobilį. Ir tik už 2 šilingus.

SPAUDOS BALIAUS
proga išeina naujas laikraštis “JŪSŲ PASTOGĖ”. Bus dvi laidos. II-ji laida Jums bus įteikta apie 10-11 vai. naktį.

J MARK FOYS EMPRESS SALĖJE
laisvai telpa 1000 svečių. Didelė šokiams aikštė. Todėl netenka kalbėti apie kamšatį ir nereiks kelių skintis alkūnėmis.
ATSIMINKITE DATĄ — GEGUŽĖS 1 D. (šeštadienis). 8 vai. vak. visi renkamės į SPAUDOS BALIŲ: MARK 

FOYS, CASTLERAEGH STR., SYDNEY.
, “MŪSŲ PASTOGĖ”

Gyvenimo
Iškarpos

“APSIEIS IR BE MANĘS”
Sekmadienio rytas. Kaimynai 

per tvorų šnekasi. Vienas taip ir 
sako:

—Kur taip pasirengęs?
— į miestų. Po pamaldų susi

rinkimas. Reiks užsukti. Kaip 
pats?

— Kažin Neketinau.
— Reikėtų. Niekur nesirodai.
— O kas iš to jeigu ir pasiro

dysiu? Bagotesnis dėl to nepasi
darysiu. Ir gudresnis nebūsiu. Tad 
ko ten trintis ir laikų dariniai 
leisti? i

— Kaip tai darmlai? Juk mū
sų pačių susirinkimas. Savus rei
kalus aptarsime. Pasirokuoslme, 
su pažįstamais paplepėsime. O kų 
gi namie benudirbsl? Šventa. Sek
madienis.

— Taigi, sakai šventa. O ar 
šventieji man skalbyklų pastatė? 
Sekmadiejilais, šeštadieniais atl- 
trūkdamas sukaliau. Reikia dar 
vištidės, šiandien galvojau pradė
ti. O jeigu išeisiu į tų susirinki
mų — diena, gali sakyt, žuvus.

— Po susirinkimo užsuktume 
pas Petrų. Sakėsi alaus dėžutę 
sukombinavo. Paplepėtume. Gal ir 
proferansas Išeitų...

— Sakai pas Petrų? Kažin, gal 
ir reiktų. Smagus vyras tas Pet
ras. Vikrus bjaurybė — pačiam 
vidurvasary visų dėžę alaus. Pa
manyk tik.

Staiga iš verandos pasigirdo 
moteriškas balselis. Prikimęs sop
ranas traukė: “Niekur neišeisi Iš 
namų tu. Vištos man nesivaikius 
po lietų Ir apsieis ten tie susirin
kimai be tavęs.”

— Taigi, niaukstosi, gali ir pra
kiurti. Ne, neisiu. Apsieis, žinai, 
Ir be manęs. Vokietijoje prlslsė- 
dėjome tuose susirinkimuose, pri- 
slposėdžlavome. Reikia Ir atsipūs
ti. Neapsimoka darmal laikų lei
sti. Apsieis, žinai... Tik grįžda
mas, žinai, užsuk. Pas Petrų gal 
ir iškombfnuosime. O.K?

Kaimynai Išsiskyrė. Vienas nu
ėjo j vištidę, — kitas į lietuviš
kas pamaldas Ir paskui į susirin
kimų.
Tiesa, šitų sekmadienį valdyba 
nebuvo Išrinkta. Ir mokyklos klau
simas pakibo ore. Nebuvo kvoru
mo, kaip pirmininkaujantis parei
škė.

Bet argi šitie reikalai dega? 
Lietuviški reikalai gali palaukti. 
Mokyklos? Ak, kų Jūs — kūdikė
liai gali ir su komikais pasbovy- 
tl. Lietuvybė? Ir vėl pradėjote. 
Juk aišku, — lietuviais esame mes 
gimę. Neprapulslm. Svarbu, kad 
vištas sesulytų.

• .
Dūduoja muzikos Instrumentas. 

Nutrūkstanti Ir vėl staiga paky
lanti giesmė plakasi truputį padri
kai. Gerus, Išlavintus balsus “pj
auna” stiprūs, bet dar "žali” pra
dedančiųjų nepataikantys balsai. 
Stoka repeticijų, suslgiedojlmo — 
kiekvienas jaučia. Suole dvi mo
teriškės apykreivėm šypsenom.

Ant šventoriaus.' Viena iš šitų 
dviejų kalba: “Siaubas. Tokiu gie
dojimu ir geriausius katalikus iš 
bažnyčios Išvaikys”. Antra pridu
ria: “Tiesiog klaiku. Ir iš kur drą
sos žmonės ima? Mūsų ansamblis, 
atsimeni...”

Gretimai stovėjęs raukšlėtas 
žmogus ir sako: “O kodėl judvi 
ansamblietės neprlsidedate prie 
choro. Juk ir valdyba, ir dirigen
tas, ir visi kviečia. Gi chore yra 
keletas Ir senų ansambliečių, su 
gerais balsais. Iš koncertų Vokie
tijoje juos ir judvi atsimenu. Ir 
jeigu daugiau tokių, dar jeigu 
judvi, dar kiti, — tai Ir daina Ir 
giesmė skambėtų. Naujieji grei
čiau išmoktų. Tada galėtų ansam
bliečiai paatostogauti.” *

Anos dvi ansamblietės bevelk 
kartu Iššovė: “O ne! Tegul jie ten 
plėšosi. Apsieis ir be mūsų. Ne
tinkame mes į tokį chorų...

Jurgis Dauba.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
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. Telef. WB 1758, for the publi
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Lithuanian Community, 19 Car
rington St, Balmain, Sydney, 
N.S.W.
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