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MOTINA 
TREMTYJE
Šiandien mes su dideliu nerimu 

Ir rūpesčiu žvelgiame j savo tau
tos ateitį. Nereikia pė kalbėti, 
kokia yra tautos padėtis gimta
jame krašte. Ji nėra lengva Ir 
tos tautos dalies, kuri šiuo metu 
yra pasklidusi po pasaulį. Tiesa, 
čia negresia tiesioginis pavojus 
būti suimtam arba kalinamam. 
Tačiau mes stovime prieš didelį 
pavojų — pasimesti svetimose 
kultūrose o tuo pačiu ir prarasti 
savo tautinį charakterį. Juk nu
tautėjimas yra ne kas kita kaip 
tik savos kultūros praradimas ir 
prisiėmimas svetimosios. Be abe
jo, tiems, kurie iš savo krašto 
išvyko subrendę savos kultūros 
dvasioje, tiems šis pavojus nega
lioja, nes neįmanoma kartų laimė
tos kultūros kaitalioti. Šiuo at- 
vėju mūsų dėmesys krypsta į 
priaugančių kartų, kuriai lietuviš
koji kultūra visados pasiliks tik 
išmoktoji iš savo motinų arba Iš 
tautinės bendruomenės. Ar mes 
pajėgsime priaugančiųjų kartų iš
laikyti lietuviška? Atsiminkime: 
mūsų vaikai pasidarys tik tiek 
lietuviais, klek jie pasisems tos 
lietuviškos kultūros iš savos šei
mos, spaudos arba lietuviškų or
ganizacijų. Juk savų mokyklų 
(neskaitant savaitgalio) neturime. 
Neturime taip pat nei savos tau
tinės aplinkos. Peržengęs savo na
mo slenkstį valkas iš karto paten
ka j svetimos kultūros aplinkų, 
kuri Jį formuoja, o drauge Ir at
plėšia nuo lietuviško kamieno. 
Augdamas Jis persiima nanjų, gy
venamosios aplinkos kultūrų, ir 
todėl Jam lietuviškoji, tiek, klek 
jis gauna iš savos šeimos, pasida
ro antrinė arba net visai svetima. 
Tai yra natūralus reiškinys, ku
rio mes negalime aplenkti arba 
su Juo nesiskaityti. Vis dėlto yra 
būdų su tuo kovoti ir svetimos 
kultūros jūroje susikurti savos, 
lietuviškos kultūros salas. Ir čia 
pirmiausiai kreiptinas dėmesys į 
lietuves motinas. Mūsų sąlygomis 
tik motinos Ir ne kas kitas gali 
įdiegti savo vaikams lietuviškų 
dvasių ir juos išauklėti susipratu
siais lietuviais. Be abejo, jeigu 
pačios motinos turės tautinį su
sipratimų ir norės, kad Jų vaikai 
Išliktų lietuviais, šitoje vietoje 
šiandie lietuvė motina stovi prieš 
didelį ir sunkų uždavinį — stoti 
į kovų, kad savo vaikus laimėtų 
Lietuvai. Toji kova yra sunki. Aiš
ku, reikia skaitytis, kad bus Ir 
pralaimėjimų. Tačiau bus ir tokių 
karštai savo tautų ir savo vaikus 
mylinčių motinų, kad jos ištvers 
ir laimės, lygiai kaip laimėjo lie
tuvės motinos šimtmečius truku
sių kovų su rusiškųja kultūra bū
damos beraštės ir neturėdamos 
nei savų knygų nei spaudos, šian
die mes tam tikru atžvilgis kiek 
laimingesni — turime lietuviškų 
knygų ir laikraščių, bet ar daug 
turime tokių pačių herolškų mo
tinų, kurių mes turėjome prieš 
šimtmetį? Ar sotujs ir patogus 
gyvenimas neužmuš tos kovos 
dvasios, kuri yra reikalinga kul
tūrinėje kovoje? Ar neatsistoja 
pirmoje eilėje praktiški išskaičia
vimai ir ar Jie nenustelbia tų vi
dinių jausmų, kuriuos mes vadina
me tautine sųmone? Šitie ir pana
šūs klausimai mums prieš akis 
atsistoja visu aštrumu, kada mes 
klausiame, kaip mums Išlikti lie
tuviais ir svetimųjų tarpe išlaikyti 
nepažeistų savųjų kultūrų. Tikras 
kelias, šimtmečiais mūsų tautos 
išbandytas, eina tik per motinų.

GENEVOS
Balandžio 27 d. prasidėjo Ge- 

nevos (Šveicarija) konferencija, 
kurioje dalyvauja Ir komunis
tinė Kinija, pirmosiomis dienomis 
buvo arti Iširimo, bet pastarosio
mis dienomis prasidėjo ramesni 
pašnėkeslai, tačiau apie susitari
mus dar būtų per anksti kalbėti.

Konferencijoje Molotovas Jau 
pirmųjų dienų Amerikų apšaukė 
agresorium, nurodydamas, kad 
Amerika yra įvykdžiusi visų eilę 
veiksmų, kurie rodę Jos agresy
vumų. čia Molotovas priminė 
Formozoje esančių kiniečių nacio
nalistų rėmimų, Japonų apginkla
vimų ir kt. JAV delegatai iš ki
tos pusės pakaltino komunistinę 
Kinijų kišimusi į Indo—Kinijos 
konfliktų.

Po “pasikeitimo nuomonėmis” 
visgi sutarta, kad Indo — Kini
jos klausimo svarstyme dalyvaus 
Anglija, JAV, Sov. Sųjunga, ko
munistinė Kinija, Vietnamas, Com- 
bodia, Laos (Indo - Kinijos val
stybės) Ir sukilėlių atstovai.

Stebėtojai teigia, kad Sov. Sų
junga ir komunistinė Kinija siekia 
sudaryti nuomonę, kad tik jos rū
pinasi Azijos žemyne taikos įgy
vendinimu Ir tuo nori įsigyti Azi
jos tautų pasitikėjimų ir simpati
jas.

Amerikiečių politiniuose sluok
sniuose vyrauja nuomonė, kad Iš
saugoti Indo—Kinijų yra maža 
vilties ir dėl to kaltė primetama 
Anglijai, kuri atmetė JAV planų. 
Manoma, kad Indo—Kinijos klau
simas Jau buvo pralaimėtas prieš 
savaitę, kada Dulles viešėjo Lon
done Ir nepasiekė norimų rezul
tatų pasitarimuose su Anglijos 
vyriausybe.

Indo—Kinijos kovos vyksta vi
su smarkumu prie Dien Blen Phu 
tvirtovės, kurios gynėjai kovoja 
nelygių kovų ir kasdien turi už
leisti vis naujas pozicijas sukilė
liams. Pranešimai skelbia, kad 
tvirtovės žlugimas tesųs tik dienų 
klausimas. Pastiprinimų tiekimas 
tvirtovės įgulai vis sunkėja.

ANGLAI TURI NAUJO TIPO 
VANDENILIO BOMBĄ

Londono “The Daily Expres” 
praneša, kad anglai turi naujo 
tipo vandenilio (H) bombų, kuri 
pagaminta tuo pačiu principu kaip 
ir amerikiečių, tik daug pigesnė 
ir ne taip sudėtinga, šita bomba 
Jau esu išmėginta pereitais metais 
spalio 26 d. Woomeroje, Austra
lijoj.

— Paskutinioji karinių įstaigų 
paskelbta statistika rodo, kad Ko
rėjos kare amerikiečių karių žuvo 
23.190, sužeistų 105.871 ir dingu
sių be žinios — 13.108 kariai.

Ji sugebėjo anuomet ištverti mūsų 
tautos sargyboje, mes tikime, kad 
ir šiais laikais Ji atliks, kų ji turi 
ir privalo atlikti. Vadovaudan\lesi 
dieviškuoju įstatymu mes patys tu
rime ir privalome gerbti savo tė
vus, ypač motinas, bet Iš kitos pu
sės ir klausiame, ar visais atvė- 
jais ir ar visos motinos tos pa
garbos vertos. Mes esame giliau
siai įsitikinę, kad neužtenka tik 
suteikti vaikui gyvybę, kad būtum 
motina. Motina tik tuo atvėju 
tampa tikrąja motina savo vaikus 
augindama ir juos atitinkamai 
auklėdama. Motinos dienos proga I 
prisimindami lietuvės motinos ( 
nuopelnus savai tautai, mes reiš
kiame lietuvei motinai giliausią 
pagarbą ir drauge tkime, kad ir 
šiandie Ji girdi savo žudomos tau
tos balsų ir ji atliks savo pareigų 
tiek savo vaikų tiek ir tautos at
žvilgiu. Tik giliausiai įsisąmoni
nant šios dienos mūsų tautos kri
tišką padėtį, mes rasime būdų 
ir priemonių įveikti pačiai tautai 
gręsiančius pavojus.

VALYMAI.
Sovietų Sąjungos ambasados 

trečiojo sekretoriaus Ir M.V.D. 
patikėtinio Australijoje Petrovo ir 
Jo žmonos dezertyravimas ir šni
pinėjimo aferos atidengimai su
jaukė Sovietų Sąjungos Ir Austra
lijos diplomatinius santykius tiek, 
kad pereitų savaitę iš Maskvos 

1 išvažiavo visi Australijos ambasa
dos pareigūnai (10 žmonių, įskai
tant vaikus ir tarnus) ir iš Can- 
berros per 40 Sov. Sąjungos am
basados tarnautojų Išplaukė į Mas. 
kvą. Diplomatiniai santykiai nu
trūko, bet Australijos vyriausy
bė dėl šito labai nesisieloja. Aus
tralijos Interesus Sov. Sąjungoje 
paprašyta atstovauti Anglijos, o 
Sov. S-gos Australijoje — Švedi
jos amb.

Petrovo Istorija, nuskambėjusi 
pasaulio spaudoje ir plačiai komen
tuota diplomatiniuose sluogsniuo- 
se, pastarosiomis dienomis buvo 
užtemdyta naujų, tam tikra pras
me dar sensacingesnių įvykių.

Kaip ir via eilė kitų kadai bu
vusių džiugių sukakčių, taip ir 
šiemet sueinančioji 50 metų sukak
tis nuo spaudos laisvės (nors ir 
nevisiškos) atgavimo yra gaubia
ma tamsaus ir šiurpaus dabarti
nės padėties šešėlio. Tačiau laisvė
je esantieji lietuviai yra užsimoję 
šiais metais tą sukaktį atitinka
mai paminėti. Be ypatingų nuta
rimų, be manifestų šie 1954-tlejl 
metai Jau yra tapę lietuviškosios 
spaudos metais.

Daug kam kyla klausimas, koks 
tos sukakties atžymėjimas būtų 
prasmingesnis pačiai solenizantei, 
t.y. lietuviškajai spaudai. Tas klau
simas kreipiamas ir į Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos valdybą.

Nors Lietuvių Žurnalistų Sąjun
ga bei jos valdyba tik Iš dalies te
turi pamato tartis atstovaujanti 
lietuviškajai spaudai, ryžtamės 
pareikšti nuomonę bei pageidavi
mą dėl šio paminėjimo.

Visokie paminėjimo būdai yra 
savotiškai geri Ir tinkami. Tai ga
li būti Istorinės apžvalgos paskai
tų ar straipsnių forma, atitinka
mos manifestacijos, su spaudos 
draudimo laikais susieti vaidini
mai, kadai bei dabar į Lietuvą ne
leistos ir neleidžiamos spaudos 
leidinių parodos, spaudos reikšmės 
visuomenei dar kartą paryškini
mas, paskatinimai remti spaudą 
bei jąja naudotis, sustiprintas 
spaudos platinimas ir 1.1. Nema
nome, kad tatai reiktų dai- plačiau 
mūsų visuomenininkams beaiškin
ti. Mes tik norėtumėm bent papil
domai priminti, kad minint anuos 
laikus, minint tą didelės svarbos 
atmainą, kurią davė ne geruoju 
suteiktas, o sunkiai iškovotas 1904 
metų gegužės 7 dienos palengvi
nimas, drauge turėtų būti ypatin
gas dėmesys atkreiptas į tai, ko
kioje būklėje lietuviška spauda yra 
Lietuvoje atsidūrusi dabar. Rei
kia palyginti panašumus Ir skirtu
mus tarp to, kas buvo prieš 50 
metų ir kas yra šiandien.

TADA buvo uždrausta lietuviš
ka r a i d ė.

DABAR yra uždrausta lietu

KU0BEPAS1TIKETI?
PETROVAI SUJAUKĖ DIPLOMATINIUS SANTYKIUS. DAR 

TRYS SOVIETINIAI “VEIKĖJAI” PAB'ĖGO I VAKARUS. PAŠA
LINTAS SOV. S—GOS M.V.D. ŠEFAS. REORGANIZACIJA IR

Šitai taip pat surišta su pabėgimu 
trijų sovietinių pareigūnų, kurie 
Vakarų Vokietijoje turėjo žudyti 
komunistinei sistemai skersai ke
lio stovinčius žmones.

Nikalojus Khokhlovas, Sov. Są
jungos slaptosios policijos kapi
tonas, pereitą savaitę pasidavė V. 
Vokietijoje amerikiečių valdžios 
pareigūnams. Jis paprašė politi
nio pabėgėlio globos ir ta globa 
jam buvo suteikta. Khokhlovui ir 
dviem “išbandytiems” vokiečių 
komunistams buvo įsakyta nužu
dyti politinį emigrantą rusą Ok- 
lovlch. Jie, užuot nužudę jiems ne
pažįstamą žmogų, vakariečiams 
atnešė visus moderniškuosius žu
dymo įrankius: begarsius pisto
letus, nuodingus “dum-dum” šo
vinius, nekaltai supakuotus siga- 
rečių pavidale portsigaruose ir kt. 
Pabėgusia M. V. D. kapitonas ati
dengė šnipinėjimo ir teroro pla. 
nūs, kuriuos, kaip senas enkave
distas, Jis gerai žinojo.

Spaudos draudimo 
panaikinima minint

viška mintis.
TADA lietuviškos spaudos pa

čioje Lietuvoje Iš viso nebuvo, nes, 
tikrai savai spaudai esant uždrau
stai, svetimos, primestos, tik lie
tuviška bandomos pavadinti spau
dos buvo bent galima nepriimti.

DABAR lietuviškos spaudos 
Lietuvoje irgi nėra, bet yra sveti
ma, lietuviškosios spaudos vardą 
pasisavinusi spauda,* kuri prime
tama per prievartą ir nebegalima 
atmesti.

TADA bent svetimuose kraš
tuose leidžiamoje lietuviškoje 
spaudoje, nors ir slaptai, vis dėlto 
Lietuvoje gyvenusieji žmonės ga
lėjo dėstyti savo mintis, rūpesčius 
ir viltis. Ir ta tikroji lietuviška 
spauda, nors ir gaudoma bei šau
doma, vis dėlto sugebėdavo Lie
tuvos žmones pasiekti Ir juos gai
vinti.

DABAR nei vienas žodis iš Lie
tuvos nebegali prasiskverbti į sve
tur esamą tikrąją lietuvišką spau
dą ir nei viena tikro lietuviško 
laikraščio skiautelė nebegali pra
siskverbti pro daug sandaresnes 
Lietuvos kalinimo sienas, pro daug 
budresnius Ir žiauresnius Jos kalė
jimo sargus.

TADA bent svetima kitų kraštų 
spauda, bent tokia, kuri tiesio
giai nelietė ano meto Lietuvos ka
lėjimo sargų, Lietuvoje buvo pri
einama.

DABAR net tokia spauda, kuri 
kituose kraštuose tuos sargus net
gi giria, į Lietuvą nebepatenka.

TADA svetimuose kraštuose 
bent pačių Lietuvos kalintojų lei
džiamą spaudą svetur buvo gali
ma gauti.

DABAR ir tos Lietuvai primes
tosios svetimos spaudos kitur ne
įmanomo matyti, nes Lietuvos ka
lintojai dabar vengia parodyti, ko
kiais nuodais jie bando Lietuvos 
dvasią nunuodyti.

Tai yra tokie dideli panašumai 
ir tokie dar didesni skirtumai, kad 
jie neišvengiamai sudaro pritren
kiamą įspūdį kiekvienam, kas tik 
jį pakankamai vaizdžiai įsisąmo
niną. Laisvajame pasaulyje visa 

šių planų atidengimas, Petro
vų pabėgimas ir privertė Malen- 
kovą susirūpinti slaptosios polici
jos reikalais. Valymas pradėtas 
nuo viršaus: pašalintas Berijos 
įpėdinis, M. V. D. šefas Kruglo
vas ir daug kitų augštų slapto
sios policijos pareigūnų. Padary
ta pakeititųų Ir kitose žinybose. 
Reorganizacija buvo neišvengia
ma, bet štai neišspręs aštrėjančią 
“pasitikėjimo Ir nepasitikėjimo” 
problemą, nes jeigu Jau užgrūdin
ti ir Išbandyti enkavedistai Ir dip
lomatai bėga, tad kas garantuos, 
kad jų pėdomis nepaseks ir kiti?

Šnipinėjimo aferai aiškinti Au
stralijos vyriausybė paskyrė Ka
rališkąją Komisiją, kuri darbą 
pradės gegužės 17- d.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
GRAIKIJOJE

Tesalijoje (Graikijoje) įvyko 
stiprus žemės drebėjimas. Pirmie
ji smūgiai pajusti balandžio 30 d., 
bet pasikartojantis žemės drebė- 
jimaš buvo stipriai jaučiamas dar 
gegužės 3 d. Žuvo 24 žmonės. Su
žeista per 137. Sugriauta per 5000 
namų. Apie 25000 žmonių liko be 
pastogės.

Gegužės 2 d. žemės drebėjimas 
buvo Jaučiamas ir Italijoje, bet 
nuostolių nepadaryta.

tai maždaug žinoma, bet žinoma 
tik paviršutlniniškai. Retas tėra 
įsigilinęs, ką tai iš tikrųjų reiškia.

Tai štai ir yra vienas iš svar
biausių kalbamosios sukakties pa
minėjimo uždavinių: išryškinti 
laisvame pasaulyje buvusią ir da
bartinę Lietuvos spaudos tragedi
ją visoje Jos nuogybėje, parodyti, 
ką Lietuvai reiškia kiekvienas ru
sų įsiviešpatavimas Lietuvoje.

Ne tik specialiuose minėjimuose, 
ne tik benddruose tam reikalui 
skirtuose susirinkimuose, bet kiek
vienoje lietuviškoje organizacijoje, 
vis tik kokios ji bebūtų paskirties 
ar pobūdžio, šiais metais dera 
bent viename susirinkime sustoti 
ties tuo mūsų spaudos tragedijos 
vaizdu ir priimti atitinkamą re
zoliuciją prieš tą lietuviškosios 
spaudos prievartavimą.

Tokios rezoliucijos ar dalyką pa
vaizduoją laiškai derėtų siųsti vi
sur, kur tik atitinkama organiza
cija gali pasiekti: ne tik atitin
kamo krašto augėlesniesiems poli
tikams, bet ir visuomenininkams, 
ypač laikraštininkams, redakto
riams, leidėjams, o visų pirma tos 
pačios vietos laikraščiams arba ir 
šiaip asmenims, su kuriais yra 
ar gali būti sudarytas ryšis.

Ne kiekvienai, ypač mažesnei, 
organizacijai toks užsimojimas 
lengvai įvykdomas. Sporto klubui, 
chorai, savišalpos draugijai ar ku
riai kitai su spaudos reikalais tie
sioginiai nesusijusiai organizaci
jai toks darbas atrodys visai sve
timas... Betgi spauda Juk visiems 
reikalinga. Ji yra visų Ir visokios 
veiklos jei ne pagrindinis, tai 
bent svarbus pagelblnis įrankis. 
Atkreipimas dėmesio ne tiek j ab
straktaus “laisvojo pasaulio”, o 
kiek galima didesnio skaičiaus re
alių, gyvų laisvų žmonių dėme
sio į lietuviškosios spaudos trage
diją drauge būtų ir apčiuopiamas 
dėmesio atkreipimas j pačios Lie
tuvos tragediją.

Prieš 50 metų įvykusios mūsų 
spaudos laisvės bent dalinio atga
vimo sukaktis sutelkia tokiam dė
mesio atkreipimui progos, ypatin-

NAUJIEJI AUSTRA
LAI ŠAUKIAMI KARI
NIAM APMOKYMUI ..

Darbo ir Tautinės tarnybos ml- 
nlsteris Mr. Holt pranešė, kad 

naujieji australai bus šaukiami ka
riniam* apmokymui. Pirmas šau
kimas, kuris paliesiąs ir naujuo
sius australus, būsiąs š.m. gegu
žės 18 d. Mr. Holt nurodo, kad 
vyriausybė Jau senai ruošė įstaty
mą, kad būtų praplėsta tautinės 
tarnybos shema, kuri apimtų Ir 
ne britų piliečius^ gyvenančius 
Australijoje. Mr. Holt pažymėjo, 
kad kiekvienas žmogus, kuris nori 
Australijoje susikurti sau gyveni
mą, privalo prisiimti ir lygias prie, 
voles su tais, kurie yra gimę Aus
tralijoje.

Registracija kariniam apmoky
mui palies visus Jaunus vyrus, ku
riems sukako 18 "metų tarp 1950 
metų gruodžio 1 d. ir 1953 metų 
kovo mėn. 31 d. Šitame laikotar
pyje sukakusieji 18 metų amžiaus 
naujieji australai privalės regis
truotis ir turės atlikti karinį ap
mokymą drauge su australais.

— Pietų Korėjoj JAV ambasa
dorius pareiškė, kad Amerikos vy
riausybė sutikusi paremti pietinės 
Korėjos karinių jėgų apginklavi
mą. Ambasadorius pabrėžė, kad 
Genevos konferencijos tikslas — 
sujungti Korėją ir pašalinti iš to 
krašto komunistinės Kinijos ka
riuomenę.

★
— Prez. Elsenhoweris patikino 

Europos Gynybos Sąjungininkus, 
kad JAV laikys Europoje savo 
karines pajėgas tokio dydžio, kiek 
bus reikalinga bendram Siaurės 
Atlanto gynybos planui Ir tol, kol 
neatslugs grėsmė šitame rajone.

★
— Karalienė Elžbieta II, viešė

dama Ceilono generalinio guberna
toriaus rūmuose, atšventė 28-rių 
metų sukaktuves. Rūmai, kuriuose 
apsistojo karališkoji pora, skendo 
gėlėse, kurias prisiuntė ceilonie- 
čiai drauge su šimtais tūkstančių 
sveikinimų.

★
— Prieš pat Velykas sovietų 

agentai pagrobė žymų rusų emi
grantų veikėj# dr. Trušimovič, 
gyvenusį Berlyne, Britų zonoje. 
Rytų Vokietijos vidaus reikalų 
mlnisterls tvirtina, kad dr. Truš- 
novič savanoriškai perbėgęs ryti
nę zoną ir "paprašęs azilio tei
sių”. Yra liudininkų, mačiusių 
emigranto pagrobimą. Jo bute ras. 
ta kraujo žymių. Spėjama, kad 
jis buvo užpultas kambaryje, pri
trenktas ir pagrobtas sovietinių 
agentų.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
SYDNĖJUJE

A.L.B. Cabramattos valdyba 
Motinos Dienos minėjimą ruošia 
gegužės 8 d. 5.30 vai. vak. Cabra- 
mattoj. Minėjimas pradedamas 
gegužinėmis pamaldomis Cabrama
ttos katalikų bažnyčioje (netoli 
stoties). Pamaldas atlaikys kun. 
P. Butkus. Tuoj po pamaldų Can- 
lyvale Returned Soldiers Club sa
lėjo įvyks minėjimas.

Gegužės 9 .d, tuoj po pamaldų 
St. Mery’s katedroje, čia pat esan
čioje salėje įvyks Motinos Dienos 
jninėjimas. Paskaitą skaitys mok. 
J. Petnlūnas. Pamaldos katedroje 
12.30 vai.

gesnės už daugelį kitų progų. Tad 
pasinaudoti tąja proga dera vi
siems.

LIETUVIŲ ŽIURNALISTŲ
SĄJUNGOS VALDYBA
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SAPNAVAU AS MOTINA...!
Lai saulė užgęsta, lai spalvos gėlių nebedažo,
Lai nieko šioj žemėj nelieka didingai vaiskaus,
Tik Tu nepaliauki pasaulį liūliavus, lyg mažų —
Ir.niekas per amžius, tau mylint širdies nenuskaus.

PETRAS VAIČIŪNAS

Sapnavau tėviškę brangių ir to
limų: gegužio šlaituose besikalan
čias purienas, melsvas žibuokles, 
arimuose išverstų vagų ir senų 
numylėtų dainų skardenantį vytu
rį. Nematomų sparnų nešama skri
dau gimtojon pastogėn, aplankyti 
jūros vėjo supūsto, pamiršto ir pa
likto motinos kapo. Vos tik lūpo
mis prisiliečiau šventos kapo že
mės — prieš mane Iškilo gyva Ir 
šviesi, lyg Prisikėlimo ryto balta
sis Kristus, manoji motina. Pakė
lusi Jnane ant rankų, kaip prieš 
daugelį metų, nubrido pamario 
gintarine pakrante. Lengvutė jos 
ranka glostė mano pavargusius 
skruostus. Širdis, ne lūpos, bėrė 
meilės žodžius, tokius neapsako
mai saldžius. Jutau, kaip nuo tų 
žodžių ir glamonių gijo mano vi
sos žaizdos, įdrėkstos gyvenimo 
aštrių dantų, lyginosi randai iš 
senų nebeatmenamų dienų. Paskui 
bridom per žiedų pusnis, o saulė 
ir paukščių daina lydėjo mudvi.

Iš žiedudotųjų lankų išsukom 
vieškeliais, Dievas žino, kur ve
dančiais. Saulės spinduliai ėmė 
blankti Ir vakaro sutemos pradė
jo supti vieškelius ir mudvi. O vis 
nauji keliai vėrės prieš akis, keliai 
painūs Ir vingiuoti. Pavargę žin
gsniai klupo ir sunkios akys mer
kėsi miegui.

Pasijutau vienų viena nežinomoj 
žemėj gūdžių naktį. Vos vilkau 
kruvinas basas kojas, o vieškeliai 
ir vingiuoti takai liejosi tolyn. Pa
sirodė šviesos ir žmonių puošnių ir 
suvargusių minioj paskendau. 
Grūdausi nežinodama kur, jleško- 
dama tik poilsiui kampelio, o mi
nia šaipėsi iš mano nuovargio, 
mano skausmo ir vienatvės. Aš 
jiems buvau svetima, todėl jų žo
džiai aštrūs, kaip akmenys kam
puoti, daužė mano iškamuotų širdį. 
Suklupau. Nepažįstamųjų kojos iš
silenkdavo manęs, bet nei viena 
ranka neištiesė vandens lašo. Mi
nios ergelis ir kvatojimas užliū
liavo mane miegui. Paskui rėkian
tys balsai, nesuprantami ir pikti 
prikėlė mane. Supratau, kad turiu 
nešdintis iš miesto, nes jų miestas 
ne valkatoms ir praeiviams prie

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS,

ŽVAIGŽDŽIU ŽINIA
Spindi žvaigždės šaltos ir neramios 
Begalinių erdvių tolume.
Stoviu vienas nesvetingoj žemėj 
Ir liūdnumas mano sielų semia, 
Ir nakties tamsa apie mane.

I žvaigždes kreipiuos širdimi ir veidu 
Ir žvaigždynams neramiems šaukiu:
— Iš tėvynės siųskit man nors aidų, 
Kaip motutė ten dienas praleidžia 
Žalumoj pabundančių laukų?

Kų ji veikia sutemos kai krinta,
Kų ji mušto kai šviesi diena?
Ar sode, senelio užsodintam,
Obelų žiedai šakose švinta,
Ar jau skamba volungės daina? —

Ir žvaigždynai man iš augšto moja 
Sidabrinių spindulių raštu:
— Kaip granito kalnas vienumoje
Slegia Jų tuščių namų tylumas 
Ir kaip šviesios šalto ledo gėlės 
Žydi ašaros raukšlėtam veide jos.

Skausmo upė teka atsiskyrus
Ir liūdnumas drumsčia srovę jo, 
O jei būtum mažas Jai numiręs, 
Mintys jos neklystų žemės tyrais 
Tavo pėdsakų Išnykusių jieškot.

Ji žinotų, kad gimtinės smėlis
Tave amžiams saugos ir budės.
Ir kad baigus savo žemės kelių 
Atsiguls ir ji kapų kalnely 
Su tavim toje pačioj duobėj.

Virš savęs gimtinės žemę jaustut,
Jos velėnų, jos žiedų kvapus...
Ir kai Angelus varpai sugaustų
Būtų gera taip ilsėt ir jausti —
Susirinkot amžiams į namus...

Vienuma granito kalnu spudžia, 
Jai širdis pavargus Ir sena.
Ir liūdna ji atsidūsta skaudžiai,
Kad nebus jai kas akių' užspaudžia, 
Kad į kapų guls tik ji viena...

1954..IV.25.

globstis Ir namai. Bet pro minių 
skynėsi sau kelių mano motina. 
Jos veidas buvo skausmo raukšlių 
Išvagotas Ir akyse spindėjo ašarų 
deimantai. Apglėbė mane savo dre
bančiomis rankomis ir savo silpnu 
kūnu pridengė nuo svetimos ir 
piktos minios. Meiliais paguodos 
šnabždesiais Ji užslopino besity
čiojančių žmonių žodžius.

— Mama, kodėl palikai mane 
vienų tamsiai nakčiai ir nežiniai?.. 
Kur dingai tu dar prieš aušrų.? 
Aš išvaikščiojau visus kelius be- 
jieškodama tavęs, kol tu pagaliau 
atradai mane...

Ir ji savo ašaromis plovė mano 
dulkėtų veidų, o jos akys tyros, 
lyg pats dangus, švietė meile, pa
vasariu tėviškės melsvu...

Aš vis kartojau vardų brangų ir 
mylimų: Mama, motule, žvaigžde
le manoji! —

Ir su šitais žodžiais, blėstan
čiais lūpose, mane prikėlė svetimo 
rudenio žvarbus ryto vėjas.

E. RATAISKIENfi

• Indijos vyriausybė pasikvie
tė iš Olandijos specialistus inžl- 
nerius, kad Calcutos miestui iš 
Druskos Ežero (Salt Lake) atko
votų apie 5000 akrų žemės ir tuo 
pačiu būtų apie 25.000 akrų nu
sausinta žemlės ūkiui.

• Karbelt Mgf, Co. pradėjo 
gaminti automobiliams diržus, 
kuriais, kaip Ir lėktuvuose, kelei
viai galės prisirišti. Tas sumažina 
suslžeidlmų skaičių, nes daugiau
sia yra suslžeidžiama išmušant 
galva stiklus, ar suvarant vairų 
į krūtinę.

• Georgijos universitete tyri
nėjimai nustatė, kad juo pelės gė
rė daugiau alhogolio, tuo jos dau
giau norėjo, o alhogollkų pelių 
vaikai dar daugiau pasižymėjo 
girtuokliavime. Išvadoje alhogolio 
vartojimas veda prie Įpročio su
siformavimo.

Prisimindami gražų Nepriklau
somos Lietuuvos gyvenimą, 
prisimename Ir tuos, kurie vergi
joje jos dvasių budino, kurie kėlė 
jos laisvės viltis, kurie kovojo ir 
Nepriklausomybei kelią tiesė. Pats 
ryškiausias draudžiamojo laikotar
pio kovotojas už tautinę lietuviš
ką kultūrą buvo Kan. Juozas Tu
mas — Vaižgantas, nuo kurio mir
ties: š.m. balandžio mėn. 29 d. su
kako 21 metai. Vaižgantas buvo 
šviesi dinamiška ir veržli kovoto
jo asmenybė. Jo asmens magne
tizmas veikė ne tik kovos už spau
dą ir laisvę laikotarpį, bet ir Ne
priklausomos Lietuvos gyvenimą. 
Prof. V. Mykolaitis šiaip charak
terizuoja Vaižgantą: “Jis stovėjo 
visos tautos akyvaizdoje kaip mo
ralinis autoritetas ir nieku nesu
teptos garbės Ir dorovės žmogus. 
Gyvas ir judrus, jaunatvės entu
ziazmu degąs, baltas, žilaplaukis, 
jis kur tik pasirodydavo, visų pa
traukdavo akį ir širdį.” Jis buvo 
gyva lietuvių tautos sąžinė.

Kilęs iš Aukštaitijos — Malai- 
šlų k. Svėdasų vai. Rokiškio aps., 
— Vaižgantas paveldėjo visas ge
rąsias aukštaitiško būdo savybes: 
judrumą, energiją, šviesų protą ir 
sąmojų. Jo dinamiškas būdas ir 
nepaprasti gabumai leido jam pla
čiai pasireikšti įvairiose tautos 
gyvenimo srityse. Jis kuni
gas, laikraščių steigėjas, bendra- 
Marbis ir redaktorius, politikas, 
laisvės šauklys, Vytauto D. baž
nyčios atstatytojas, draugijų ir 
organizacijų steigėjas ir vadovas, 
universiteto profesorius, lietuvių 
literatūros tyrinėtojas, didelio ta
lento ir plataus intelektualo rašy
tojas, stambių literatūros kūrinių 
autorius. Kai žiūrime į jo gyveni

VAIŽGANTAS

Vilniaus Pilies Pasaka
Didysis kunigaikštis dėl savo 

darbštumo pramintas didžiu Lie
tuvos ūkininku, sumanė pastaty
dinti tokią tvirtapilę, kad jokie 
priešai negalėtų Jos paimti.

Sumanyta — padaryta: toks 
buvo kunigaikštis. Išsirinko labai 
gražius Panerių kalnus ir ant au- 
gščiauslojo ėmė vežti didžiausias 
tašytas uolas ir degtas plytas. 
Vargo buvo neišsakomo. Į vieną 
vežimą reikėjo pajungti bent de
šimtis Jungų-Jaučių.

Pagaliau visa medžiaga paruoš
ta. Pamatai padėti raudonomis 
žiotimis žiopso plačiausi perkasai. 
Prie pat jų krašto stūkso kalnai 
akmenų, belaukiančių tik valan
dos, kada nuriedės gilumon ir pri
siims visą sunkybę statomųjų mū
rų. O jų tarpe vienas tikras mil
žinas akmuo, gausiąs atgulti į 
pat kertę.

Vilniaus pilis turės būti dar 
niekur neregėto stiprumo, nes ji 
gaus ginti visą Didžiojo kunigai
kščio šeimyną: čia norima pada
ryti sostinė. Ir ne tik kunigaikš
čių gyvybę — gins viso krašto 
laisvę Ir šlovę.

Gražus tai kraštas tie Paneriai: 
kalnais kuprotas, upėmis gembė- 
tas, miškais pasišiaušęs nuošalys. 
Jo negalėjo nepastebėti kunigaikš
čiai, garsūs karžygiai, garsūs ir 
švelnlasieliai svajotojai.

Didžiojo akmens į kertę padėti 
atjojo patsai šeimininkas būriu 
dvasininkų, pačių prašmatniųjų 
kunigų — vaidilų, žynių ir burti
ninkų — vedinas.

Ir tarė kunigaikštis kunigams:
— Galingųjų Lietuvos dievų 

tarnai, jų valios ir norų aiškinto
jai, kvapaus gintaro ir riebiųjų 
gyvulių aukotojai, pasakykite da
bar man, kas plačioje mano kuni
gaikštystėje visų labiausiai patiek
tų jiems, ką reikėtų jiems atneš
ti, idant jie per amžius globotų 
tuos mūrus ir darytų Lietuvos 
priešams neįkandamus?

Sunkiomis, giliomis mintimis 
apsiniaukė seniausiųjų ir gudriau
siųjų kunigų gymiai. Susiraukė 
išmintingosios kaktos, užsimerkė 
akylosios akys. Giliai galvoja, iš 
ugnies buria, tariasi savo tarpe, 
atsimena senų senolių papročius.

Pagaliau atsako savo viešpa
čiui:

— Didis Lietuvos valdove! Tu 
pats esi dievų išrinktasis jų tar
nas. Jų norus ir pats gali patirti. 
Bet jei būtinai mus klausies, tai 
žinok: Lietuvos dievams visų ma
loniausia auka būtų, jei išslrastų 
tokia lietuvė motina, kuri pirmuti

J. A. JURAGIS.

1869. IX. 8 —1933. IV. 29
mą iš 21 metų perspektyvos, Vai
žganto asmuo atrodo beveik legen- 
darinis. Reikia tiesiog stebėtis 
kaip V. per savo palyginamai ne
ilgą gyvenimą sugebėjo tiek daug 
darbų atlikti. Nesileisdaihas gi
liau į jo įvairių ir gausių veiklos 
sričių nagrinėjimus, noriu iškelti 
tik ypatingai būdingus Jo asme
nybės bruožus: karštą gimtojo 
krašto Lietuvos meilę, branginimą 
viso to, kas lietuviška ir kovą už 
tai, kas teisinga ir į ką lietuviai 
turi prigimties teisę.

Savo jaunystėje Vaižgantas bu
vo išstatytas nutautėjimo pavo
jams, kaip ir mūsų tremties jau
nimas dabar. Jis mokinosi rusiš
koje gimnazijoje Daugpilyje ir 
lenkiškumo dvasia persunktoje 
Kauno kunigų seminarijoje, o ta
čiau nenutautėjo, bet dar karš
čiau pamilo savo vargingą ir 
skriaudžiamą tėvynę. Jis pats vai
zdingai tai išreiškia: "Aš mylėjau 
Lietuvą, nes tai mano tėvynė, ma
no gyvybė, mano džiaugsmas ir 
pasididžiavimas. Aš gerbiau Jos 
vardą, kurį smaugėjai braukė Iš 
žemėlapių, iš šnekamosios kalbos, 
iš valstybinių dokumentų. Aš ne
siklausiau, ar kas man leis mylėti 
tėvynę, myluoti ją ir laikytis savo 
širdyje, kol ji buvo tokia mažuty
tė, nevaizdl, išplėštomis teisėmis 
ir turtu nabagė, jog lengvai tilpo 
mano širdyje. Aš esu laisvės rei
kalingas. Laisvė tai siela, kuri 
gaivina mano tėvynę. Nėra lais
vės — nėra nė tėvynės, nėra tė
vynės — nebus ir laisvės. Mylė

nį ir vienatinį savo įsčių vaisių 
— sūnelį gera valia gyvą padėtų 
po šituo didžiuoju kertės akmeniu, 
niu.

Nustebo Lietuvos valdovas. Nu
stebo ir visi Jo dvariškiai. Taip, 
tikrai. Tai būtų brangiausia au
ka. Tik iš kur Ją gauti? Nuo pat 
pradžios pasaulio dar nebuvo gir
dėta tokios aukos.

Vis dėlto liepia visiems burti
ninkams ir kitiems mažiesiems 
dvasininkams apeiti visą Lietuvą 
besikllausinėjant, ar neišsiras to
kia tėvynės mylėtoja, tokia Jos 
priešų svetimtaučių nemėgėja, ku
ri apsiimtų net tokią savo krau
jo ir savo širdies auką dievams 
dovanoti.

Neilgai teteko kunigams klajoti. 
Vokiečių Lietuvoje taip nekęsta, 
jog Jau trečią dieną kunigai rado 
tokią lietuvę motiną našlę. Atve
dė ji savo vienatiaį sūnų Jauni
kaitį, jos senatvės aprūpintoją. O 
buvo tai Jaunikaitis ne tik gražus 
Ir motinai geras, bet dar ir išmin
ties vyras.

Nesipriešino jisai motinos va
liai ai- ten kunigų skelbiamai die
vų valiai; tiktai norėjo ištirti, ar 
tai tikra yra dievų valia.

Ir paprašė kunigaikštį, kad jam 
leistų triskart paklausti kunigus: 
jei Jie atsakys tinkamai, bus tai 
neabejotinas ženklas, jog dievų 
valią tikrai žino; jeigu atsakys 
netinkamai, bus tai ženklas, jog 
tik savo prasimanymus skelbia.

Kunigaikščiui sutikus, jaunikai
tis paklausė kunigus: kaip Jiems 
rodos, kas yra visame pasaulyje 

už viską saldesnis, 
už viską lengvesnis ir 
už viską kietesnis?
Neilgai tegalvoję, kunigai atsa

kė:
— Visų saldžiausias pasaulyje 

laukinių bičių korys, visų leng
viausias, žinoma, bus laukinio 
paukščio pūkelis, o visų kiečiau
sias bus kunigaikščio kardo plie
nas, kuriuo jis, sudrožęs raltęjiui 
per galvų, gali jį per pusę per
kirsti lig pat balnui.

— Netiesa!^— drąsiai atsakė 
išminties vyras. — Aš žinau daik
tų dar saldesnių, dar lengvesnių, 
dar kietesnių.

— Nujau, bene ką?
— Gi motinos pienas kūdikiui 

už medų saldesnis, gi kūdikis ant 
motinos rankų už pūkelį lengves
nis; gi mano motinos širdis už 
plieną kietesnė, jei neplyšta, ati
duodant mane taip balsiai nukan
kinti.

Ir sutiko kunigaikštis ir visi 

damas Lietuvą, myliu laisvę, ku
rią tegali man laiduoti nepriklau
soma šalis, mano tėvynė. Ir mano 
tėvynė reali, turi savo vietą pa
saulyje, iš kurio jos niekas nete
sės išstumti. Gali ją smaugti prie
šai, tik visiškai užsmaugti nega
li, kol nebus vsal tautai nukapotos 
galvos. Ligi tik atsigniauš smau
gėjo rankos, tauta žiobtelės gim
tojo kvapo ir sušuks: tebesu gy
va!”

Būdamas pats laisvės reikalin
gas, Vaižgantas siekė jos visai 
tautai. Iš to siekimo išplaukė ko
va už tai, į ką kiekviena tauta tu
ri prigimties teisių.

Prigimties teisė yra tautai tu
rėti sava kalba knygas ir laikraš
čius. Tą teisę rusai buvo lietuvių 
tautai užgynę. Vaižgantas stojo 
į kovą už spaudos laisvę. Ne tik 
rašinėjo į Prūsuose leidžiamą lie
tuvių laikraštį “Apžvalga”, bet 
dar įsteigė liaudžiai laikraštį “Tė
vynės Sargas” ii- mokslo ir visuo
menės žurnalą “Žinyčla”. Organi
zavo slaptosios spaudos kontra
bandą į Lietuvą. Nors persekio
jamas ir baudžiamas, spaudos pla
tinimo nemetė ir “Tėvynės Sar
gą” redagavo beveik 9 metus.

Lietuviams buvo užginta teisė 
turėti savas mokyklas, savus teis
mus ir įstaigose nebuvo vartoja
ma lietuvių kalba. Vaižgantas po 
Didžiojo Vilniaus Seimo, vykdy
damas jo nutarimus, savo apylin
kėje nušalino rusų policiją, suor
ganizavo lietuviškus teismus ir 
valsčiaus susirinkimų nutarimus 

jo dvariškiai ir susirinkę žmonės, 
jog išminties vyras tiesą pasakė; 
jog tai nebus Lietuvos dievų no
ras tokios aukos. Ir liepė jauni
kaitį paleisti.

Ir vėl įsakė kunigaikštis kuni
gams teirautis, kokios aukos Lie
tuvos dievai reikalauja, kad jos 
sostinė būtų nesugriaunama. Kas 
iš visų Lietuvos turtų būtų die
vams visų maloniausias?

Ir vėl apsiniaukė giliu rūpes
čiu visų kunigų veikai. Vėl Jie 
galvoja, buria, aukas degina, se
nų senolių papročius atsimena. 
Tris dienas nevalgę, nemigę, pa
galiau atsakė savo viešpačiui:

— Didis Lietuvos valdove! Ma
loniausia Lietuvos dievams auka 
štai kada bus:

Jei Lietuvos dievai neprisiėmė 
kad senovės papratimu po kertės 
akmeniu atgultų Jaunikaitis, tai 
aišku, kad po tuo pat akmeniu 
turi atgulti mergaitė, lygiai gra
ži, kaip ir nieko pikto neišma
nanti: mat, toks yra senų seniau
sias ne tik lietuvių, bet ir kaimy
nų paprotys, kad, norint pastaty
ti stiprų mūrą, reikia po Juo už
kasti gyvą žmogų.

Ir įsakė kunigaikštis burtinin
kams ir kitiems mažiesiems kuni
gams suieškoti pačią nekaltąją 

mergaitę visoje Lietuvoje ir atves
ti į Vilnių, kad taptų dievams au
ka už visoa tėvynės laimę ir lais
vę.

Neilgai teteko kunigams klajo
ti. Lietuvoje mergaitės kone visos 
buvo gražios ir nekaltos. Bet ku
rią, atvedė, buvo gražumu lygi 
Lietuvos laukų žiedui; jos akelės 
žydrumu buvo lygios Trakų eže
ro gelmėms. Ir matės pikto nie
ko nenuvokianti.

Baltalą sužadėtinės rūbeliais, 
žaliu rūtų vainikėliu ant galve
lės, laukinių žiedų glėbiu mažu
tėse rankytėse, šypsodamasi Ir 
vien tik savo apdaru ir gėlytėmis 
džiaugdamasi, ji ramiai sau at
sistojo griovio gilumoje, kur tu
rėjo nuriedėti anoji didžioji ker
tės uola, lyg visai nenuvokdama, 
Jog jai kas pikto gali atsitikti.

Visų širdis į save palenkė. Visi 
sudrebėjo užjautimu. Bet ką pa
darysi, jei tai tokia pačių Lietu
vos dievų valia?

Kapų tyloje, visi akis žemyn 
nuleidę, karštai skubėdami, šim
tu rankų užkabino uolą ir stūmė 
ją į griovį, kad tik greičiau nu
tiktų tai, kas neišvengiama.

Ir visi apmirė, nustėro. Tik ku
nigaikštis neiškentė, šoko prie 
krašto, žvilgterėjo žemyn ir, vi
sas veidu nušvitęs, linksmai su
šuko:

— Visų maloniausią auką Lietu
vos dievai patys sau išsirinko!

Griovyje šalia uolos stovėjo

įrašė į bylas lietuviškai. Nors tie 
laisvės metai buvo neilgi ir atsi
gavusi rusų valdžia vėliau visa 
tai panaikino, bet žmonėse pasili
ko gyvas savivaldos skonis.

Žmogus turi teisę garbinti Die
vą gimtąja savo kalba. Vilniaus 
vyskupijos valdytojai tos teisės 
nepripažino lietuviams Vilniaus 
krašto bažnyči >se. Vaižgantas, 
tuo metu gyvendamas Vilniuje ir 
redaguodamas “Vilties” dienraštį, 
pakėlė spaudoje atvirą protesto 
balsą prieš lenkinimo per bažny
čią politiką.

Pačioje mūsų nepriklausomo 
gyvenimo pradžioje, kada buvo 
bepradedąs įsigalėti nesaikus gir
tuokliavimas, Vaižgantas, maty
damas pavojų tautos būdui ir do
rovei, pakėlė! savo balsą: “Kad 
mes nebetekome idealizmo, tai 

aiškiausiai išreiškia mūsų iškilmės, 
girtos ir dažnai be prasmės. Jos 
pabaigia idėjiškumą plėšti nuo kil
niausių mūsų dalykų. Ar seniau 
reikėjo patriotizmas stiprinti al
koholiu, ar džiaugsmui reikšti rei
kėjo pasigerti? Patriotizmo buvo
me Ir be to kupini ir džiaugsmas 
reiškėsi savaime, ne dirbtinai. Juk 
tai nesutaikomi dalykai, kai vie
nus šaukia kraujo lieti, o kiti deg
tinės upelius lieja, patys juose 
skęsta ir mūsų tėvynę skandina!.. 
Visuomene, reaguok: tavo inte
ligentai tave pragers ir iššaudys 
girti būdami! šalin , piliečiai, deg
tinę ir Sodomą!”

Vaižgantas visada buvo opozi
cijoje prieš tai, kas neteisinga, 
nedora, kas prieštarauja tautos 
teisėms. Ir kirsdavo jis atvirai, 
nežiūrėdadmas kieno autoritetas 
bus tuo paliestas.

Nepriklausomos Lietuvos gyve
nimas atvėrė naujus darbo plotus 
Vaižgantui. Su didžiausiu optimiz
mu Jis džiaugėsi kiekvienu nauju 
mūsų kultūros laimėjimu. Skati
no jaunimą j darbą ir pats dirbo 
kiek galėdamas visur, kur matė, 
kad yra darbininkas reikalingas.

Mums artimiausias yra Vaižgan
tas tremtinys. Pirmojo pasaulinio 
karo metu gyvendamas Rusijoje ir 
būdamas Lietuvių Centrinio Komi
teto reikalų vedėju, apkeliavo tūks
tančius kilometrų, važinėdamas po 
lietuvių kolonijas, keldamas tau
tiečių ūpą ir troškimą grįžti į tė
vynę. — Kas atskils nuo tautos 
kamieno, tai žus — buvo Vaižganto 
formulė. Atskilimu Jis suprato 
dvasinį pasiverglmą svetimiesiems 
dievams. Tremtinio dalią skaudžiai 
pergyvendadmas, Vaižgantas visa 
būtybe veržėsi į tėvynę grįžti. Tė
vynės ilgesio kančios paliestas, jis 
išsiliejo literatūrinėje kūryboje ir 
parašė didžiulį kultūriškai atgy
jančios ir į laisvę besiveržiančios 
Lietuvos paveikslą “Pragiedruliai". 
Dabar, kada Vaižganto, kaip vi
suomenininko paveikslas iš mūsų 
atminties pamažu liha blukti, jo 
kūryba sužiba vis labjau žavin
čiomis varsomis. Skaitykime Jo 
raštus ir mokykimės Iš jų bran
ginti visa, kas lietuviška ir sava.

"ENCYCLOPAEDIA
BRITANNICA” 

kasmet išleidžia po priedą, pava
dintą “The Book of the Year”, ku
riame duodami naujausieji enci
klopedijos papildymai. Priede prie 
pereitų metų, pasinaudojus gau
tąja Iš ALT medžiaga, duota dau
giau naujų žinių ir apie Lietuvą, 
nurodant, kad JAV nepripažįsta 
Lietuvos aneksijos, primenant 
Kersteno rezoliuciją ir kt. LAICas 
atspaudė anglų k. visus JAV vy
riausybės ir kongreso narių, gu
bernatorių^ ir burmistrų pareiški
mus, pasakytus Lietuvos Nepri
klausomybės 36 metines minint. 
Plačiai paskleistas ir oficialus JAV 
kongreso leidinys “Congressional 
Record”, kuriame atspausdinti vi
si JAV kongreso narių pasisaky
mai Lietuvos Nepriklausomybės 
šiemetinės šventės proga.

gyva lietuvaitė. Kaip ir pirma, 
švietė nekaltu nerūpestingumu. 
Tik akelėse spindėjo du deiman
tai — dvi ašarėlės, kad akmuo 
krisdamas išmušė iš jos rankų vi
sus kvepiančius žiedelius ir ant 
jų atsigulė.

Nekaltos lietuvaitės aukos Lie
tuvos dlevamsl būta virių malo
niausios, Ir Vilniaus pilis buvo 
stipriausia.

Paskui kunigaikštis tą nekalty
bės mergelę vedė, o anąjį išmin
ties jaunikaitį pasidarė kunigai
kščio Tarybos nariu.
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Gyvenimo
Iškarpos

MARYTĖ SU MOTINA 
NESUSIŠNEKA...

Sydnėjus. Elektros Ir radijo rei
kmenų įmonė, čia sraigtelius su
kinėja ir mūsų Marytė. Netoli Jos, 
nugarą sulenkusi, prie stalo dar
buojasi ir Marytės motina. Šian
dien Ji gavo naują darbą ir smul
kios dalelytės susimaišė. Tula aus- 
tralė Iš dešinės stengiasi lietuvei 
Išaiškinti. Kalba, žinoma, angliš
kai. Atsiranda bosė Margaret. Bet 
ir Ji vograuja Lietuvoj didžiąją 
dalį gyvenimo praleidusiai mote
riškei nesuprantamus žodžius... 
Staiga Margaret nusišypso, veidas 
nušvinta. Ji kreipiasi į Marytę. 
Marytė ateina prie motinos, lan
ksčiais pirščiukais pažarstė nau
jojo aparato dalelytes Ir kalba pa. 
tylučiais, bet taip pat angliškai. 
Jos Motina suglumusi žvilgčioja 
čia j Margaret, čia į kaimynę Iš 
dešinės, čia j savo Marytę įslspit- 
rlnusi žiūri. Purto galva, Jos rau
kšlėtas veidas rausta. Margaret, 
protinga moteris — Marytei lie
pia reikalą “perversti ant motinos 
liežuvio”. Bet Marytė tik perkrei
pia vyšniavas lūpytes ir nekant
riai sako:

— Šory, Margaret, I can not 
explain it in mother’s language.

Margaret žvilgteri į senąją lie
tuvę, dar j Jos kaimynę Iš dešinės 
ir pati nueina. Už keliolikos mi
nučių Ji atsiveda moteriškę, kuri 
Ir "pervertė” Margaretos aiškini
mus j lietuvių kalbą.

Žinote kas buvo toji vertėja? 
Nagi latvė, kadaise gyvenusi Lie
tuvos pasienyje. Ir gerai kad ji 
buvo gyvenusi šitame pasienyje, 
kitaip mūsų Marytės motina dar
bo galėjo netekti.

Šitą atsitikimėli prisiminiau Mo. 
tinos Dienos išvakarėse. Ir papa
sakojau Ji ne marytėms, bet mo
tinoms.

★
Prieš keletą savaičių j nedidelę 

dirbtuvėlę atėjo Jurgis. Ten Jis 
rado betriūsiančius 3 vyrus. Jie 
kalbėjosi angliškai ir vokiškai. 
Vieną dieną “smokau” metu sen
stelėjęs australas Ir klausia Juo
zą, kodėl Jis Ir Jurgis niekada ne- ! 
sikalba savo motinos kalba. Juo
zas nieko neatsakęs pakilo ir pra
dėjo krapštytis aplink pjūklus.

— Tai Judu lietuviai? — klau
sia tas trečiasis. Karo Infetu Jis 
buvęs Šiauliuose ir mokąs šiek 
tiek Jurgio kalbos. Ir Jis su Jur
giu pradeda lietuviškai. Sunkiai, 
bet susikalba. Australas šypsosi. 
Pasako “funny language”, o nuei
damas dar lepteli “you all right”. 
Paskui jis pasižiūri j Juozą, pur
to galvą ir bedantę burna murma: 
"funny boy, funny boy".

★
Geležinkelių dirbtuvės^- visos 

Europos atstovai susirinkę. Tarp 
Jų maišosi šviesiaplaukis, gražiai 
nuaugęs vaikinas. Australai jį va
dina švedu. Vienas lietuvis jį Ir 
klausia: Sakyk, kodėl Jie tave šve
du vadina? Juk pats švediškai ne
moki. O tavo tėvus pažįstu dar iš 
Lietuvos.

— Matote, mano motina yra Iš 
švedų... tai aš Jiems Ir sakausl 
esąs švedas, —• atsako švariai lie
tuviškai tas vaikinas.

— Šimts pypkių, gaila kad tavo 
motina ne Italė... Bent padainuot 
galėtum. O dabar — nei velnias 
nei gegutė..., — kerta kresnas 
žemaitis. Jaunikaitis kažką žiopte
li angliškai.

— Dievai žino, iš kur Jam ta 
švediška vinis įlindo į pakaušį. 
Pažįstu tėvus, bet kad jo motina 
būtų Švedijoje gyvenusi — negir
dėjau, — kalbasi nueidami anuodu 
lietuviai.

JURGIS DAUBA.

Lietuviai Pasaulyje LIUDININKAI KALBA
VOKIETIJA

Postfach

tarnybos 
vyrai 18

— Vokietijos P. L. Krašto val
dyba Iš Hannoverio persikėlė neto
li Vasario 16 d. gimnazijos, į (17a) 
Weinheim, Bergstrasse, 
233.

— Į sargybų Ir darbo 
kuopas priimami sveiki
-50 m. amžiaus. Visi gimę Klaipė
dos krašte, nemoką arba silpnai 
moką lietuvių k. taip pat priima
mi. Pilietybė taip pat nėra svar
bu. Normali darbo diena — 8 va- 
laidos, savaitėje — 48. Nedarbo 
dienos yra sekmadieniai ir visos 
šventės, kurios yra švenčiamos 
amerikiečių kariuomenėje. Už dar
bo sekmadieni arba šventadienį 
duodama laisva diena savaitės bė
gyje. Sargybų kuopos eina sargy
bą prie amerikiečių kariuomenės 
sandėlų, darbo kuopos atlieka 
įvairius pagelblnius darbus prie 
amerikiečių kariuomenės dalinių.

Priimti į satgybų ir darbo tar
nybos kuopas gauna pilną aprū
pinimą nemokamai: butą, maistą, 
rūbus, be to, mokamas mėnesinis 
atlyginimas pinigais. Duodama ne-

mokamai Išeiginė pilkai — mels
vos spalvos uniforma su visais 
priedais, darbo drabužiai, baltiniai, 
2 poros batų ir 1.1. Mokamas mė
nesinis atlyginimas pinigais (bru- 
tto): 230 DM., 250 DM., 275 DM., 
325 DM.... iki 600 DM pagal 
einamas pareigas. Atlyginimo gru
pės atitinka tam tikrus laipsnius.

BRAZILIJA
Lletuvių ūkininkų kolonija nu

matoma sukurti Paranoje. Ten lie
tuvių kolonijai žemė rezervuota 
prie Clanortės, būslmojo didžiau
sio Paranos miesto šiaurėje, kur; 
dabar statomas aerodromas ir ve
damas geležinkelis. Tarpininkau
jant liet. St. Vencevlčlui, inicia
torių išrinktame plote žemė 1 me
tų laikotarpy pardavinėjama tik 
lietuviams, žemė yra kavos zonoje, 
ten taip pat auga ryžiai, cukrinės 
švendrės, vata ir kita, taip pat 
galima užslveisti sodus, kaip Lie
tuvoje. Lietuviai tikisi, kad ši ko- į 

Jonija kursis Jau sėkmingiau nei 
ankstesniosios.

Pavydi laisves
NEJAU BALTIJOS TAUTOS NUSTOJO TEISES

KOLUMBIJA
— Kolumbijos spaudoj kelis 

kartus buvo atžymėta Kerstfeno 
komisijos veikla. Šiemet per galin
gą "Radio Llbertad” stotį apie 
Lietuvą kalbą pasakė buv. kongre
so atstovas adv. A. Rivera. Pro
grama truko 45 min. Kolumbijos 
vyriausybė buvo paskyrusi lietu
vį kun. N. Salduką organizuoja
mo Imigracijos dep-to direkto
rium, bet saleziečių vadovybė jo 
neatleido nuo einamų rektoriaus 
pareigų Ibages saleziečių žemės 
ūkio mokykloje.

I NEPRIKLAUSOMYBE?
E. yra 1954. IV. 8 tuo reikalu vinimo teigta, kad Jos nėbuvu- 

gavusl IŠ Švedijos tokį pranešimą, ' H1“° oooriVInnnnmvhoI nniltlAVni 
kurį čia Ištisai ir dedame:

Švedijos didžiausias dienraštis, 
leberalų organas DAGENS NY- 
HETER, praeitą savaitę keliais 
vedamaisiais paeiliui įrodinėjo, 
kokį didelį įnašą žmonijos istori
joj politiniai pabėgėliai yra pada
rę į laisvės sąvokos ugdymą Ir 
laisvės branginimą. Anglų, veng
rų ir lenkų pabėgėlių dėka šiaurės 
amerikiečiai geriau supratę lais
vės neįkainojamą svarbą ir tuo 
prisidėję prie jų pačių išlaisvini
mo, o vėliau ir negrų vergijos pa
naikinimo. Atbėgėilai iš kitur tu
rėję didelės reikšmės ir Prancū
zijos bei Anglijos Ir kitų Vakarų 
kraštų politinei kultūrai. Dešimtys 
tūkstančių politinių atbėgėlių iš 
pavergtų Baltijos valstybių, savo 
rankų darbu žymiai prisidėję prie 
Švedijos pokarinės ekonominės 
ekspansijos, "drauge davė mums 
pajusti, kad mes patys galim at
sidurti Jų padėtyje. Jei nenorim 
nustoti budrumo leisvėje, turim 
leisti Jiems kalbėti ir mokytis iš 
Jų patirties”. MORGON — T1D- 
NINGEN, socialdemokratų svar
biausiasis organas ir probolševi- 
kinio užsienio reikalų ministerlo 
Unden trimitas, polemikoje su Da- 
gens Nyheter įrodinėjo būtent, kad 
pabėgėliai turėtų susičiaupę tylė
ti ir nedrumsti Švedijos gerų san
tykių su tais kraštais, iš kur Jie 
pasišalino — girdi, visam pasau
lyje tokia tvarka, kad pabėgė
liams neleidžiama liesti savų nepa
sitenkinimų ar ruoštis kokioms po
litinėms: akcijom^. Dokumentuo
tais faktais iš Vakarų valstybių 
Dagens Nyheter atskleidė, kad tai 
yra Undeno ir jo oficiozo grynas 
prasimanymas. Tolimesnėj polemi
koje Dagens Nyheter ištisai pa
citavo Undeno begėdišką pareiški
mą riksdage 1945 m. lapkričio 23 
-čią, pasakytą ryšium su diskusi
jomis dėl pabaltlečių išdavimo So
vietams, kur Jis išvadino lietuvių, 
latvių ir estų viltis nepriklauso
mybę atgauti tuščiomis Iliuzijo
mis Ir išjuodino Jų nepriklauso
mybės laikotarpį. Pabaltiečlai, po
litiškai nepribrendę, turi, girdi, 
skaitytis su susidariusia padėtimi 
Ir dėtis atstatymo darban Sovie
tų Sąjungos rėmuose.

Polemikon įsijungė ir kiti šve
dų laikraščiai, socialdemokratai 
ir komunistai, gindami Undeno li
niją, o kiti, su Dagens Nyheter 
ir Goteborgo Handelstidningen 
prieky, Jį puldami. Trys Stockhol- 
mo pabaltiečial išsiuntinėjo iš sa
vo pusės spaudai pareiškimą. Da
gens Nyheter ir Goteborgo Han
delstidningen, taip pat liberalus, 
vakarų Švedijos įtakingiausias 
dienraštis, įdėjo jį vedamųjų pus
lapiuose. Pareiškimas taip skam
ba:

Spaudos diskusijose šiomis die
nomis dėl Baltijos tautų išsilais-

sios nepriklausomybei politiškai 
subrendusios. Pradėjusios kaip pa
vyzdingos demokratijos, Jos pama
žu išsigimusios į diktatūras.

Mes, pasirašę trijų Baltijos 
tautų atstovai, protestuojam prieš 
tokį istorijos iškraipymą. Jau tai 
teigimuose prieštaringa, kad nesu- 
brendusios tautos pradėjusios kaip 
pavyzdingos demokratijos. Teisy
bė yra ta, kad šimtametė carizmo 
priespauda, pakartotiniai prieš ją 
sukilimai, senas artimas ryšys su 
Vakarų kultūra ir kontaktas su 
savais politiniais emigrantais ten, 
o ypač Amerikoje, išmokė Balti
jos tautas laisvo ir nepriklauso
mo gyvenimo. Bet drauge su at
gauta nepriklausomybe Jos susi
dūrė su labai dideliais ekonomi
niais sunkumais. Pasaulinio karo 
nuniokojimai, visų pirmiausia 
Lietuvoj Ir Latvijoj, po jo ėjusios 
kovos prieš rusus įsiveržėlius nu
alino tuos kraštus ir pareikalavo 
milžiniškų atstatymo pastangų, 
tarp kurių radikali žemės refor
ma sudarė neatidėliotiną sociali
nę būtinybę. Įvairių visuomeninių 
sluoksnių įvairūs siūlymai klau. 
simams spręsti ir privedė toje pa
dėtyje prie naujų partinių susi- 
grupavlmų.

Kalbos, kad Baltijos respubli
kos buvo suskaldytos nesuskaito
mo skaičiaus smulkių partijėllų, 
yra nepaprastai perdėtos. Neskai
tant mažučių komunistinių gru
pių, Estija ir Lietuva turėjo tik 
po keturias partijas. Po nepaly
ginti daugiau partijų turi kiti 
kraštai, pavyzdž. Prancūzija. Bet 
ar dėl to nori kas paneigti Pran
cūzijai teisę į nepriklausomybę?

Teisinga, kad diktatūrinė epide
mija iš Italijos, Vokietijos ir Len
kijos aplink 1930 m. pasiekė ir 
Baltijos valstybes. Bet kai senos 
ir prityrusios kultūrinės tautos, 
kaip italų ir vokiečių, negalėjo 
apsisaugoti nuo šios tautinės li
gos, ar galima tada reikalauti, kad 
su žymiai didesniais sunkumais 
besirungiančios Baltijos tautos 
būt turėjusios parodyti stipresnį 
atsparumą? O ar norėta tik todėl 
paneigti italams, vokiečiams Ir 
lenkams teisę į nepriklausomybę? 
Ar neigia kas rusų tautai teisę 
į laisvę ir nepriklausomybę, nors 
ją jau nuo 1917 m. kankina isto
rijos pati brutaliausia diktatūra?

Baltijos vadinamuosiuose dikta
tūriniuose režimuose nieko nebu
vo panašaus j Hitlerio ir Mussoli- 
nio priespaudą ir terorą. Gal gir
dėjo kas apie žydų persekiojimus 
Baltijos valstybėse? Įvairaus lai
psnio pastangų į totalizmą būta 
visuose trijuose tuose kraštuose, 
bet didėjantis opozicijos spaudi
mas ėmė vis smarkiau relkštjs. 
Sausį 1938 m. įsigaliojo Estijoje 
nauja konstitucija, grąžinusi tau
tai demokratines teises, o klek vė
liau tais pat metais prieita Lietu
voj prie koalicinės vyriausybės 
tarp Smetonos tautininkų, krlkš-

Povilas D. teigia, kad jo būvi-1 
mo metu Vilniaus kalėjime bu
vo laikoma apie 2.000 lietuvių, 
tiek vyrų, tiek moterų, kurių dau
gumas buvo nuteisti ilgametėmis 
15-25 metų bausmėmis. Lietuvių, 
jo žiniomis yra ir stovyklose 
prie Sverdlovsko. Kalėjimų sienos 
prirašytos pilnos kalinių pavar
džių. Gustavas J. pasakojasi bu
vęs Vilniaus kalėjime vienoj ce
lėj su 80 lietuvių. Daugiausia tai 
buvo ūkininkai, burmistrai, pre

kybininkai, tarnautojai, vienas kat. 
kapelionas Ir daug vienos kunigų 
seminarijos auklėtinių. “Tai buvo 
puikūs žmonės, kurie drauge su 

I 4 vokiečiais ir kitais kartu sėdė- 
I Jusials, nieko negavusiais iš šalies, 

viskuo pasidalydavo, kuo tik galė
dami”. Vilniaus kalėjime laikytie
ji lietuviai tada šnekėjo, kaip taip, 
kaip jie, suimtų ir ištremtų į Ry
tus esą apie 60.000 lietuvių. B.N. 
teigia, kad Vilniuje kalėjimu pa
verstas ir didelis namas 
ties. Ta pat tvirtina Ir 
kiti laikytieji Vilniaus 
vokiečių suimtieji

Apie Kauno kalėjimą 
Ernstas K. čia jis taip pat sutiko 
apščlai mūsų tautiečių. Kalėjime 
jų galėjo būti apie 1.000. Tarp su
imtųjų buvo moterų Ir vaikų. Su 
Jo transportu į Leningradą buvo 
taip pat pasiųsta lietuvių, prie ku
rių paskiau prijungė dar latvių 
ir estų. Visi jie buvo Jau nuteisti. 
Iš Leningrado lietuvius su vokie
čių karo belaisviais pasiuntė to
liau į Vorkutą ar paskirstė po ki
tas darbo vergų stovyklas. Ernsto 
K. teigimu, Kauno kalėjime lietu
viai laikėsi vieningai, tikintieji* 
kasdien atsidėję melsdavosi, sten
gdamiesi tai atlikti drauge.

J. St. papasakojo, kad sutikęs 
lietuvių ir estų Leningrado kalė
jime. Jie, pasirodo, buvo Jau kartą 

| nubausti, bet vėliau, paleisti į sa
vo tėviškes, buvo iš naujo suimti 
ir nuteisti 25 metams, paprasčiau
siai paaiškinus, kad “anksčiau įvy
kusi klaida”. Ir Willy J. rašo Le
ningrado kalėjime suėjęs kelis lie
tuvius, nuteistus po 25 metus. 
Heinrichas B. su džiaugsmu pasa
koja, kaip jį Leningrado kalėjimo 
lietuviai vaišino. Tarp daugelio pa- 
baltiečlų Jo celėj buvo keli lietu
viai, iš jų vienas pastorius, pora 
mokytojų, o kiti — paprasti dar
bininkai. L. S. pasakoja, kad daug 
lietuvių laikoma Maskvos kalėji
muose. Tarp Jų yra nemaža mo
terų Ir mergaičių, kurios paskirs
tytos po •'įvairių rūšių kalėjimo 
celes.

P. Naum. pasakoja suėjęs visą 
eilę lietuvių, atllekantčių bausmę 
Uchtoje. Ten Jų laikoma apsčiai, 
visi buvo nubausti po 25 metus. 
Gorkio kalėjime sutiko mūsų val-

' KĄ PASAKOJA VOKIEČIAI 
APIE LIETUVIŲ GYVENIMĄ 

SIBIRE

prie sto
kai kurie 
kalėjime

pasakojo

čionių demokratų Ir liaudininkų. 
Opozicijos Latvijoj taip pat nepa
vyko nutildyti, pilietinių laisvių 
reikalavimas darės vis stipresnis, 
ir jei nebūtų įvykus sovietinė ag
resija, Ulmanio diktatūros žlugi
mo nebūtų reikėję ilgai laukti.

Nežiūrint įvairių sunkumų ir 
šlykščios užkrečiamos ligos iš se
nų kultūrinių tautų pusės, Balti
jos tautos savo trumpos nepriklau
somybės laikotarpyje visiškai įro
dė, kad Jos yra pajėgios stovėti 
ant savo kojų ir pačios save tvar
kyti. Jos suspėjo sutvarkyti sa
vus finansus ir sukurti virš visų 
interesų stovinčią nepriklausomą 
teisinę santvarką, atstatyti tai, 
kas įvairių įsiveržėlių buvo su
griauta, ir pravesti eilę socialinių 
reformų. Kokį respektą ir autori
tariniai režimai visuose trijuose 
kraštuose rodė teisinei santvarkai 
geriausiai matyti iš to fakto, kad 
Jie nedrįso kištis į teismų sava
rankišką darbą ar atleisti iš pa
reigų nepatinkamus teisėjus.

Jei Baltijos tautoms būt buvusi 
palikta jų nepriklausomybė, garan
tuota buvimu nariais Tautų Są
jungoje ir patvirtinta abipusiais 
susitarimais su kaimynu Sovietų 
Sąjunga, Jos šiandien be mažiau
sios abejonės būtų Jau klestėju- 
sios kaip pavyzdingos respublikos.

August Rei, 
buvęs Estijos valstybės vyriausia
sis teisėjas.

Mintauts čakste, 
buvęs augščlausiojo teismo narys, 
Latvija.

Ignas J. — šeinius, 
rašytojas, Lietuva.

stiečlų, kurie buvo išplėšti Iš savo 
sodybų, nubausti po 25 metus ir 
vėliau pasiųsti dirbti į Uralą. Ar
noldas M. sutikęs visą jų eilę Ura
le prie Salikamsko. Jo pasakojimu, 
užteko bolševikams tik mažiausio 
įtarimo arba ir neatsargaus žode
lio — ir tokie būdavo nuteisiami 
nuo 10 iki 25 metų prievartos dar
bų. Jis reiškė įsitikinimą, kad pa- 
baltiečiai, Išsiųsti j Sibirą arba 
nubausti priverčiamiesiems dar
bams, negalės grįžti atgal į tėvy
nę. Jie bus apgyvendinti klek ga
lint daugiau išsklaidytai, kad iš
tirptų iš įvairių tautybių sudary- 
toj bolševikinėj masėj — mat, jau 
tokia sovietinė tautybių politika, 
“socialistinė savo turiniu, nacio
nalistinė savo forma”... Emilis 
A. sako 1947 metais Suomių — 
karelų sovietinės respublikos Be
lomorsk srities stovyklose sutikęs 
apie 120 lietuvių. 1949 m. Iš Mas
kvos buvo duotas įsakymas užsie
niečius siųsti į šiaurę. Tai 1949 
m. liepos — rugpjūčio mėnesiais 
Ir buvo įvykdyta. Daug vokiečių 
buvo pasiųsta j Vorkutą. Lietu
viai, latviai ir estai buvo siunčia
mi j Krasnojarsko kraštą. Lelis 
lietuvius sutikęs Ir Kijevo stovy
kloje, iš kur Jie buvo pasiųsti vė
liau j Uralo sritį. Karolis R. pa
sakoja apie 1500 lietuvių, laikytus 
Vilniaus kalėjime prie stoties. Tarp 
Jų buvo nemaža moterų ir mergai
čių. Jo žiniomis, daug mūsų tau
tiečių yra ir Urale, Dafdos sto
vyklose. '

Joch. S. teigia, kad nemaža lie
tuvių buvo pasiųsti į Stalingrado 
stovyklą dirbti prie jo atstatymo. 
Ir Rudolfas M. patvirtino, kad ten 
buvo laikoma daug baltų. Walte- 
rls U. sakosi baltų, be Vorkutos, 
sutikęs Kosšvos srity, prie Pečio- 
ros. Jie buvo nubausti ilgametė
mis bausmėmis, laikėsi gerai ir 
darė gerą įspūdį net drausmin
giems vokiečių karo lelaisvlams. 
Margarita B. pasakoja daug mū
sų tautiečių sutikusi Mordovijos 
baudžiamosiose stovyklose. Dr. Fr. 
H. sakosi Vologdos kalėjime suė. 
Jęs lietuvį leitenantą Karvolj, ki
lusį iš Klaipėdos krašto. Jis buvo 
nubaustas pagal garsųjį rusų 58 
paragrafą, kuris viską apima Ir 
gali būti pritaikintas visokiems 
atvejams.

Dortmundletls Erlchas E. pasa
koja daug lietuvių sutikęs Kara
gandoje. Daugiausia tai buvo jau
ni vyrai ir mergaitės, ištremti iš 
tėvynės, atskirti nuo tėvų ir netu
rį jokių ryšių su namiškiais. Tai 
patvirtino visa eilė kitų karo be
laisvių. Jie turėjo dirbti įvairiose 
metalo kasyklose arba prie staty
bų. Visi nuo 14 metų amžiaus lie
tuviai paprastai buvo įkinkyti į 
darbo batalionus, kuriuose turi 
dirbti labai sunkiai tiek per šven
tes, tiek paprastomis dienomis. 
Jų net Jiems pasidarydavo gaila. 
Prie Sverdlovsko vokiečiai mėgino 
sueiti į tiesioginį kontaktą su Jais, 
bet nepavyko, nes Jie buvo per bu
driai saugojami. Vienas lietuvis 
dirbo ir vokiečių darbo stovyklo
je. Žodžiu, mūsų tautiečiai pas
kirstyti po įvairiausias "plačiosios 
tėvynės” darbo vergų stovyklas.

Elta

“VERKĖ GAIDYS IR VIŠTA, PRIE KOLCHOZO 
PRIRIŠTA”

mūsų žmones, vaizdžiai pa
pūra šių pavyzdžių. Klaipė, 
vienas lietuvis užkandinėje 
pašaipiai pastebėjo: "Verkė

Už kokius niekus bolševikai bau
džia 
rodo 
doje 
kiek
gaidys ir višta, prie kolchozo pri
rišta" — ir už šitos rūšies “sa-

PARTIZANAI VEIKIA
Vokiečių spaudoj pasirodė žinių 

apie pagyvėjusią partizanų veiklą 
Lenkijoj ir Pabaltijo kraštuose. 
“Die Stirnine” rašo, kad nervingu
mas pastebėtas ir tarp geležinke
lių bei traukinių palydovų did
žiojoj susisiekimo magistralėj 
Frankfurte prie Oderio — Pozna
nė — Varšuva — Minskas. Kiek
vienas tiltas dieną ir naktį saugo
jamas, prieš traukinius siunčiami 
šarvuotieji ir minoms tikrinti va
gonai. Tačiau , pasirodo, partiza
nai yra apie viską gerai Informuo. 
tl, net kada ir kokiu traukiniu kas 
važiuoja. Kartais partizanai Iš
dygsta kaip Iš žemės, pvz. kaip 
prie Vartos tilto. Išsprogdinta Jau 
ne vienas tiltas. Duslūs sprogimai 
dažnai girdėti naktimis. Tuo tar
pu, kai Maskva tyli ir planuoja, 
kaip reikėtų atkeršyti, Varšuva 
oficialiai pakvietė visus į kovą su 
“sabotažininkais” ir "svarbių ob
jektų saugoti” paskyrė 2 divizijas.

Ganytojinis laiškas 
lietuviams katalikams

Tremtyje esą Lietuvos vysku
pai, būtent — arklv. metropolitas 
J. Skvireckas, vysk. V. Padolskis 
ir V. Brizgys, ryšium su Marijos 
metais paskelbė visame pasaulyje 
esantiems lietuviams katalikams 
ganytojinį laišką. Jame, be kita 
ko, pažymi, kad Lietuva, antrą 
kartą bolševikų užgrobta, yra per 
tą laiką netekusi tūkstančių ge
riausių savo sūnų ir dukterų, ku
rie žuvo begindami tėvų žemę, 
mirė kalėjimuose ar Ištrėmime, o 
kiti, nors ir Išlikę gyvi, neparė
piamos Rusijos ir Sibiro plotuose 
gyvena žmogaus nevertą tremti
nio gyvenimą, pasmerkti dvasi
niam ir fiziniam sunaikinimui 
"šiandien galime pasidžiaugti, — 
rašoma ganytojiniam laiške, — 

kad visų laisvėje gyvenančių lietu
vių sutartinio veikimo dėka mū
sų teisinga byla gerokai pasistū
mėjo pirmyn” Ir toliau nurodoma, 
kokių reiktų Imtis tikintiesiems 
konkrečių priemonių, kad paverg
toji tėvynė juo greičiau atgauti 
savo nepriklausomybę galėtų.

vlkrltlką” gavo 10 metų. Kitas 
atsitikimas: Telšių ugniagesių ve
dėjas buvo nubaustas 15 metų, 
kad prie vokiečių taip pat drįso 
gesinti gaisrus. Trečias: senas 
lietuvis valstietis, kurį partizanai 
privertė duoti Jiems valgyti, buvo 
už tai nubaustas 25 metatms — 
bolševikai jį apkaltino, kad jis 
tuo būdu “palaikęs tau partiza
nais slaptą ryšį”. Tokių atsitiki
mų, Helnzo W. teigimu, yra dau
gybė.

Tuo būdu bolševikai per savo 
radijus ir spaudą šaukte šaukia, 
kad tik "šviesa Iš rytų” atnešė į 
kraštą laisvę, gerovę “tikrąją de
mokratinę santvarką”, kokios ne
są niekur kitur pasaulyje... O 
štai ką apie tas pačias "laisves 
Ir "žydintį gyvenimą" pasakoja 
akivaizdūs liudininkai. Kitą aki
vaizdaus liudininko, neseniai grį
žusio iš Lietuvos ir viską mačiu
sio savo akimis, pasakojimą apra
šė prancūzų spauda.

Prancūzų dienraščiai “Figaro” 
ir “La Croix” (š.m. kovo 30 d.) 
įdėjo platų aprašymą apie išgyve
nimus prancūzės, daugiau kaip 10 
metų Išbuvusios Sovietų valdžioje 
Ir neseniai grįžusios į Vakarus. 
“ LaCrolx” bendradarbis A. Paul 
Grepolre rašo Ją sutikęs Berlyne 
prie Kurtuerstendamm. Anksčiau 
ji yra dirbus Lietuvoje kaip pran
cūzų k. dėstytoja, bet vėliau dės
tyti jai, kaip svetimšalei, buvo 
uždrausta. Tada ji šiaip taip per 
didžiausią vargą gavo darbo kol
choze. Dienrašty smulkiausiai ap
rašoma sovietinio gyvenimo sąly
gos Lietuvoje Ir krašto bolševlkl- 
nimas bei rusinimas, kurio Ji yra 
buvusi akivaizdi lludldnlnkė. Tuo 
tarpu, kai sovietinė propaganda 
skelbia apie "pražydusį gyvenimą 
kolektyviniuose ūkiuose”, Ji matė 
tik basus ir apdriskusius valstie
čius, turinčius vilkti sunkią pries
paudą. Norėdama gauti prancū
zų vizą, JI buvo porą kartų nuvy
kusi be leidimo į Maskvą ir dėl 
to net suimta. Vis dėlto galų gale, 
pavykus susisiekti su prancūzų 
ambasada, prašytąją vizą gavo 
ir išvyko į savo tėvynę Prancūziją. 
Ji yra išgyvenusi daugiau kaip* 
20 metų Lietuvoje ir praleidusi 
tiek nacių, tiek abi bolševikų oku
pacijas. Grjžusiosios teigimu, pu
sė kunigų yra suimti, išvežti ar
ba dingę be žinios. Teoriškai Lie
tuva laikoma nauja sovietine res
publika, bet faktiškai tai yra oku
puotas kraštas. Visi svarbiausi 
valdininkai administracijoje, paš
te, geležinkeliuose, policijoje yra

(Nukelta i 4 psl.)
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NOSU PASTOGĖ
SYDNĖJUS

— Bankstowne dar pereitų me
tų gale pradėjo darbų Sydnėjaus 
lietuvių scenos mėgėjų būrelis, 
kuris pastaruoju metu kiekvienų 
savaitę du kartus daro repetici
jas, ruošdamas liepos 1 d. 5 vei
ksmų komedijų "Slidus Pusmilijo- 
nls” Režisuoja St. Paulauskas. 
Repeticijos vyksta Paulauskų bu
te. Aktorių daugumas iš Banks- 
towno, bet kiti atvažiuoja iš cent
ro Ir Paramattos. Spektaklis įvyks 
War Memorial salėje, Darling- 
hurste (146 Darlinghurst Rd.).

t.r.

— Susituokė: Romualdas Ll- 
niauskas su Maryte Snarskyte ir 
Algirdas Žaliūnas su Gene Miro- 
naite. Jungtuvių apeigas atliko 
kun. P. Butkus.

— Gegužės 1 d. susituokė Ire
na Baužaitė su Wladimir Spica.

— Ona Junkeraitienė prašoma 
atsiimti Išloštus N.S.W. valst. Lo
terijoje £ 5.0.0. Loterijos Nr. 2775, 
bil. Nr. 78980. Paskubėkite, nes 
vėliau pinigai nebus išmokėti.
SUŽEISTAS DAIL.

J. BISTRICKAS.
Prieš keletą dienų sunkiai su

žeistas eismo nelaimėje dali. J. 
Bistrlckas tebeguli ligoninėje. Jis 
važiavo motociklu ir ant Jo užlėkė 
automobilis.

POEZIJOS VAKARAS
Balandžio 24 d. “šviesa” suruo

šė poezijos vakarų. Vinco Kazoko 
parašytų interpretacijų skaitė St. 
Skorulls. Parinktų lietuvių poetų 
kurybų skaitė K. Dauguvietytė — 
Ščiukienė, G. Petrauskaitė — Rau- 
lilčkienė ir Vyt. Skrinska. Poezi
jos vakaru susidomėjimas buvo 
didelis — dalyvavo per 50 švie
sieji) ir svečių.

SPAUDOS BALIUS
Gegužės 1 d. Mark Foys salėje 

įvykusia spaudos balius buvo vie
nas šauniausių Sydnėjuje. Daly
vavo apie 400 svečių.

Programų išpildė: solistas Do
mininkas Vildovas padainavo lie
tuviškų dainų Ir operų arijų, 
(akomponavo Br. Kiveris), Dana 
Nausėdaitė ir Astrlda Adam- 
saitė pašoko lietuviškų liaudies 
šokį “čigonėlė” ir Ispaniola” — 
chreografija ponios V. Saudargie- 
nės, (prie pianino Ir. Vllnonytė), 
Br. Klverio dvigubas Kvartetas 
(p.p. Asevlčienė, Bltlnienė, Dau- 
darienė, Juodaitienė, Asevlčius, 
Bitinas, Daudaraš ir Glliauskas) 
padainavo “Stlkllukėlį” ir Štrauso 
"Žydrųjį Dūnojų”. Išleistame 
spaudos baliaus laikr. "Jūsų Pas
togė” apdainuotos Sydnėjaus pas
togės, Jų gyventojai Ir pateikta 
apsčiai iliustracijų (dail. Alg. 
Šimkūnas), ekstra laidoj “Jūsų 
Pastogės” redaktorius (skaityta 
bailaus metu) patelkė bailaus re
portažų. Modern, šoklus demon
stravo prof. Mrs. Mr. Lowson 
ir kt. Geras orkestras, bičiuliš
kos kompanijos, jauki aplinka — 
sudarė tikrai ne kasdieniškų nuo
taikų ir niekas netikėjo, kad taip 
greitai galėjo prabėgti 6 valan
dos.

Pulki salė baliams, bet netinka
ma vokalinei programai, kiek var
gino dainininkus ir jie negalėjo 
pilnai pasireikšti.

— Gegužės 2 d. Camperdowne 
per lietuvių pamaldas giedojo Do
mininkas Vildovas. Jo pagiedota 
O, Dieve (Mikulskio), tiek savo 
žodžiais tiek puikiu išpildymu, pa
liko gilų įspūdį pamaldose daly
vavusiems.

MARIJOS METAI — MOTINOS
DIENA

Marijos metų atlaidams gauti, 
be kitų sųlygų reikia aplankyti 
vienų kartų Marijos garbei skir
tų bažnyčių.

Tokį aplankymų mes padarysi
me visi organizuotai Marijos mė
nesį — gegužės 9 d. atvykdami 
į Marijos šventovę Ir Australijos 
bažnyčių motinų St. Mary’s ka
tedrų, kur minėtų sekmadienį 12 
vai. 15 min. įvyks lietuviškos pa
maldos (Camperdowne tų sekma
dienį lietuviškų pamaldų nebus), 
o tuojau po šv. mišių atgiedosime 
savo lietuviškas gegužines pamal
das ąu palaiminimu šv.i sakra
mentų. Per pamaldas giedos p. 
Br. Kiverio dvigubas kvartetas.

Tų patį sekmadienį kartu su
jungsime ir pagerbimų bei mal
das už mūsų motinas. O tuojau 
po visų pamaldų, prie katedros 
esančioj salėj (įėjimlas iš St. Ma
ry’s Road) įvyks ir Motinos Die
nos minėjimas su mok. p. J. Pet- 
niūno paskaita ir menine progra
ma.

Dvi valandas prieš pamaldas 
bus klausoma išpažinčių kairėje 
pusėje už didžiojo altoriaus — 
klausykloje.

Labai širdingai kviečiu visus 
tautiečius kuo skaitlingiau daly
vauti šiame Marijos šventovės ap
lankyme, lietuviškose pamaldose 
Ir Motinos Delnus minėjime.

Kun. P. Butkus.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS
(T.S. Gaidelio S.J. inform.)..

Gegužės 9 d. Newcastlio ir apy
linkės lietuviams bus laikomps 
pamaldos 11.45 vai. šv. Lauryn? 
bažnyčioje Broadmedove ryšium 
su motinos dienos švente. Prieš 
Mišias bus klausoma išpažinčių. 
Kas dar nėjo šv. Sakramentų 
prieš Velykas, galės eiti dabar.

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Šių Marijos Metų gegužės mė

nesį ypatingai kviečiami visi 
tautiečiai dalyvauti gegužinėse pa
maldose fr patiems jas; giedoti 
arba kalbėti savo namuose.

Pirmosios lietuviškos gegužinės 
pamaldos šiemet įvyko 1 d. gegu
žės Yagoonos lietuvių kolonijoj 
p. Baltininko namuose (Horton 
St.), kur jie pasiryžę visų mėnesį 
kas vakarų giedoti gegužines pa
maldas.

2 d. gegužės tokios pamaldos 
buvo Wenthworthvilles kolonijoj 
St. Columba’s bažnyčioje.

Ateityje gegužinės pamaldos 
numatomos dar šiose kolonijose:

8 d. gegužės 5 vai. 30 min. 
Cabramattos lietuvių kolonijoj, 
Cabramattos bažnyčioje. Gegužės 
9 d. visiems Sydney lietuviams 
St. Mary’s katedroj po iškilmin
gų pamaldų. (12.15 vai.) 16 d. ge
gužės 5 vai. St. Mary’s kolonijos 
lietuviams, St. Mary’s parapijos 
bažnyčioje.

Be to, gegužinės pamaldos bus 
kiekvienų sekmadienį Camperdow
ne po įprastų lietuviškų pamal
dų.

Sekmadienių pamaldos ir toliau 
vyksta įprasta tvarka:

Gegužės 9 d. Cabramattoj — 
Mt. Pritchard bažnyčioje 8 vai. 
30 min.

Gegužės 16 d. Bankstowne St. 
Brendan’s bažnyčioje 10 vai. 30 
min.

Gegužės 23 d. Wenthworthvil- 
lėj St. Columba’s bažnyčioje 10 
vai. 45 min. (įsidėmėti pakeistas 
laikas).

Gegužės 30 d. St. Mary’s kolo
nijoj St. Mary’s parapijos bažny
čioje 9 vai.

Kun. P. Butkus.

— Maž. Lietuvos Bičiulių drau
gijos Sydnėjaus sk. valdybos na
rys M. Jagutls gegužės 29 d. Iš
vyksta į Ameriką. M. Jagutls šio 
skyriaus valdyboje dirbo nuo sk. 
įsistelgimo.

ADELAIDĖ
— Lietuvių Teatras — Studija 

repetuoja Z. Kučinsko 3 v. dramų 
“Klystkeliai” šiame veikale vaiz
duojamas vienos šeimos likimas j 
bolševikų ir vokiečių okupacijos 
metu. Premjera įvyks gegužės 211 
d. 8 vai. vak. Australia salėje, 
Angus Str.

A. Kučinskas yra Teatro — Stu
dijos narys ir pats dalyvaus kaip 
aktorius. “Klystkelius” režisuoja 
J. Gučlus.

Advokato V. Požėlos 75 
m. amžiaus sukakties

minėjimas Adelaidėje
Š.m. balandžio 10 d. Liet. Teis. 

D-Jos Australijos skyrius suruo
šė Vladui Požėlai pagerbti minė
jimų — akademijų.

4 vai. p.p. organizacijų atsto
vai bei šiaip tautiečiai rinkosi į 
šv. Juozapo bažnyčios salę pas
veikinti Jubiliatų.

L.T.D. Australijos skyriaus pir
mininkas J. Kalvaitis, atidaręs 

I akademiją, pakvietė prezidiuman 
’ patį Jubiliatų Požėlų, Krašto Gar

bės Teismo pirmininkų Dr. E. 
' Jansonų, Lietuvos Advokatų at

stovę p. E. Reisonienę ir A.L.B.
i Adelaidės Apylinkės pirm. kun. 

Dr. P. Jatulį.
| J. Kalvaitis supažindino susi- 
i rinkusius su V. Požėlos praeitimi 

Ir iškėlė tuos momentus, kai Ju
biliatui teko dar anais priespau- 

| dos metais kovoti už lietuvybę ir 
Lietuvos nepriklausomybę.

Po paskaitos Jubiliatų sveikino 
L.T.D-jos Centro valdybos ir L. 
T. D-Jos Sydnėjaus Seniūnijos se
niūno p. L. Karvelio vardu J. Kal
vaitis. Jubiliatų sveikino L.T. li
jęs Australijos skyriaus ir visų 
teisininkų gyvenančių Australijo
je vardu coli. Z. Puodžiuvienė, ku
ri Jam įteikė jo paties portretų. 
Krašto Garbės teismo vardu svei
kino Teismo pirmininkas p. Jan
sonas, kuris taip pat Jubiliatų pa
gerbė simboliška dovanėle Krašto 
Gerbės teismo vardu. Visos Ade
laidės lietuvių bendruuomenės var
du Jubiliatą pasveikino kun. P. 
Jatulis gi Lietuvos advokatų var
du p. E. Relsonienė.

Po akademijos, vienoje lietuvio 
laikomojoje kavinėje, Jubiliatui 
pagerbti buvo suruošta vakarienė, 
kur buvo sudainuota Jubiliatui 
Ilgiausių metų — pasiklausyta 
lietuviškos plokštelių muzikos.

VERKĖ GAIDYS IR VIŠTA .. 
PRIE KOLHOZO PRIRIŠTA

(Atkelta ir 3 pusi.)

rusai. Prekyboje jei nekalbėsi ru
siškai, tai nieko negausi. Panaši 
padėtis ir pramonėje: visi svar
biausi inžinieriai, technikai ir net 
brigadininkai yra rusai. Daromas 
milžiniškas spaudimas ypač jau
nimų verčiant rašytis į komsomoL 
cus. Grjžusioji teigia, kad ligi 
1953 m. išvežimai buvo labai gau
sūs, tiek gausūs, jog beveik ne
buvo šeimos, kurios vienas ar ki
tas narys nebūtų buvęs ištremtas 
į Sibirą ar kitas Sov. Sąjungos 
vietas, o likusieji vienas kitų klau
sinėjo: kada ateis mano eilė? Ko
kia tų išvežimų technika? Visuo
met ta pati. Stotyje laukia pa
ruošti gyvuliniai vagonai, milici
ja naktį ateina Ir apsupa depor- 
tuotinų itamus, pirma įteikiama 
pasirašyti pareiškimų, kad toks 
ir toks išvyksta pats savo noru 
arba prašosi perkeliamas svetur. 
O kitiems šeimos nariams sutei
kiama “teisė” vykti drauge su 
šeimos galva...

Kada ji, prieš išvykdama į Va
karus, atėjo atsisveikinti su savo 
kolchozo vadovybe, tai kolchozo 
pirmininkas, pasiteiravęs, kur ji 
žadanti vykti, pastebėjo: “Į Pran
cūziją? O ko? ... Juk ten — tik 
vienas skurdas... Jei jus ištiks 
bėda, tai duokite žinią, ir mes 
jums atsiųsime maišą grūdų”... 
Dėl tokios pastabos ji tik nusi
šypsojo. Atėję su ja atsisveikinti 
valstiečiai lietuviai, suvaryti prie
varta į kolchozus, prašė neužmir
šti sugrįžus, ką jiems buvo žadė
jusi, — atsiųsti iš Prancūzijos 
bent tuziną medinių samčių... Ir 
savaime suprantama, kam jų rei
kia. ..

PHILIPS
GERIAUSIAS AUSTRALIJOJE STEP- 
SELINIS RADIJO APARATAS

120 LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ!
Namuose ir svečiuose lietuviš

ką muzikų galite turėti, užsisakę 
lietuviškų plokštelių pas Dainorų 
Daunoraitę, 49, Thornton Ave., 
London W. 4. Normalaus dydžio 
plokštelės kaina 8 šll. ir 6 d. Su
interesuotiems, atsiuntuslems 1 
šil. ir 6 d, pš. ženklą, prisiunčia
mas plokštelių katalogas.

15 LIAUDIES DAINŲ 
PLOKŠTELĖSE 

Neperseniausiai, Lietuvių Tau
tinio Meno Ansamblis ČIURLIO
NIS išleido 15 lietuviškų liaudies 
dainų plokštelių albumą, kurį ir 
Australijoje gyvenantieji lietuviai 
gali įsigyti per generalinį plokš
telių platinimo atstovą Leoną Bal
trūną. Albumo kaina — 15 dole
rių. Norintieji užsisakyti šį albu
mą kreipiasi į gen. atstovą asme
niškai arba persiunčia paštu už
sakymą, nurodant pavardę, vardų, 
adresą ir pridedant Money Order 
£ 5.4.6. vertės. Užsakymus siųs
ti: L. Baltrūnas, 295 Hoddle St., 
Abbotsford N. 9. Vie. Plokštelės 
įdainuotos Amerikoje, Cleveland 
mieste, kur Ir yra apsigyvenęs 
Čiurlionio ansamblis.

Turintieji kokių žinių apie JO
NĄ ENDRIUKAITĮ, gumusį 1926 
m. Meškinės km., Kidulių valse., 
Šakių apskr. labai prašomi pra
nešti jo tėvui Pranui Endriukai
čiui: 77 Edmund Rd., Satley, Bir
mingham 8, Gt. Britain.
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— JŪSŲ FOTOGRAFAS —
Portretai: vestuvių—vaiku—sporto ir 

šeimų grupių 
COMERCINĖ FOTOGRAFIJA

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

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 nepalyginamų su nieku veikimų, naudojant baterijas 
ar įjungiant į elektros tinklų. Neatsilik, neįsigijęs Philipso 
AC/baterinį nešiojamą aparatų.

KAŠTUOJA £43.10.-
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į Europietis specialistas optikas . <•
PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA ?

VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS |
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. ; ;

į o P T O f
J 430 Bourke St., MELBOURNE. Telef. MU 4093. |

TARPTAUTINIS VARŽYBŲ KONCERTAS
/VYKSTA GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENĮ, 7.30 vai. vak.

"MŪSŲ GIESMYNAS”
Adelaidėje pasirodė naujai iš

leistas "Mūsų Giesmynas” — 60 
giesmių vienbalsiam giedojimui 
su vargonų pritarimu. Jį išleido 
kun. P. Jatulis, gi giesmyno mu
zikinę dalį tvarkė ir vargonams 
pritarimus parašė muzikas J. 
Zdanavičius.

Giesmynas yra atspaustas ro
tatoriumi ir darbas atliktas la
bai gerai. Už tai dėkinga yra lie
tuviška B-nė, bet ypatinga padė
ka priklauso muzikui J. Zdanavi
čiui, kuris besigailėjo nei savo 
laiko nei kruopštaus darbo.

Melbourne Town Hall

RADIJO APARATAS, 
KUR/ GALITE NAU
DOTI VIDUJ, LAUKE 
IR BETKURIOJE 
VIETOJE/

PHILIPSO RADIJAS
pagarsėjęs kaip ir PHILIPSO LEMPOS.

Per 100 artistų dalyvaus koncerte reprezentuodami visų tautybių 
naujuosius australus.

Brangiais aukso ir sidabro prizais bus apdovanoti 9 geriausi pro
gramos Išplldytojal.

Varžybų teisėjais pakviesti Melbourno Konservatorijos vyresnieji 
mokomojo personalo nariai.

Programą organizuoja ponia L. TRIKOJUS, tel.: FJ. 5274.
Bilietai gaunami spaudos Kioske. Bilietus įsigydami anksčiau — 

užsitikrinsite geresnes vietas.
Norėdami turėti pirmenybę užsisakant bilietus malonėkite skam

binti telef. MW 5659.
Salės planas pas ALLANS nuo gegužės 10 d. iki 17 d., arba 

koncerto vakarą Town HalL
Bilietų kainos: 15/-, 12/-, 9/., 6/-, įskaitant visus mokesčius.

Į SPORTAS
Sydnėjaus lietuvių sp. klubo Ko

vas naujoji valdyba pasiskirstė pa
reigomis: Vyt. Šutas — pirm., Br. 
šaltmlras — vicepirm., A. šutas
— seki-., Vyt. Koženiauskas Iž- 
din., A. Laukaitis valdybos narys 
ir atst. spaudai, N. Gudeikaitė

— moterų grupės vadovė.
Valdyba priėmė Australijos Fi

zinio auklėjimo ir sporto valdy
bos statutą. Nutarė 1) įtraukti 
galimai didesnį skaičių lietuvių 
jaunino į sportininkų eiles, 2) 
tęsti buv. valdybos pradėtąjį dar
bą dėl įsigijimo klubui žemės 
sklypo ir patalpų, 3) į klubo veik
lą įtraukti daugiau narių — rėmė
jų ir su jais palaikyti glaudų 
ryšį, 4) buv. valdybos nariams 
J. Ilčiukui, V. Binkauskui, A. 
Saulytytei ir revizijos komisijos 
nariui V. Pešteniui pareikšti pa
dėkų už Jų įdėtą didelį darbą 1953 
metų eigoj.

Klubo valdybos adresas: Vyt. 
šutas, 9 Piligrlm Avė., Marrick- 
vllle — West, N.S.W.

PRASIDĖJO KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

1954 m. Sydnėjaus australų 
Western Suburbs krepšinio lygo
je “Kovas” registravo dvi koman
das A. ir B. klasėse. Šiame tur
nyre dalyvauja 9 komandos, ku
rios skaitomos geriausiomis Syd
nėjuje. Be kelių naujų australų 
komandų į Western Suburbs ly
gų šiemet priimta ir latvių rink
tinė, kuri pasivadino Latvian 
Spars. Visos žaidynės vyksta pen
ktadieniais Police Boy’s Club, Ers- 
kinville Rd., Newtowne.

"Kovo” klubo valdyba nuošird
žiai prašo Sydnėjaus lietuvius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti žaidy
nėse, kas suteiks mūsų krepšinin
kams didelės moralinės paramos. 
Mėgstantieji krepšinį, be “Kovo” 
žaidžiamų rungtynių, kiekvienų 
žaidžiamąją dieną turės progos 
pamatyti dar trejas rungtynes.

Kovo A. klasės krepšinio pirme
nybių lentelė. I—sis ratas.
30.4.54. Kovas — Kangaroos 9 vai. 
vak.

7.5.54. Kovas — Moore Park 6 
vai. vak.
14.5.54. Kovas Maybanke 8 vai. v.
21.5.54. Kovas — University 9v.v.
28.5.54. Kovas — YMCA 8 vai v.
4.6.54. Kovas nežaidžia

11.6.54. Kovas — Balmain 7 vai. v.
18.6.54. Kovas — Paratels 6 vai. v.
25.6.54. Kovas — Latvian Spars 
9 vai. vak.

LIETUVIS N. S. W. MEISTERIS
Sydnėjuje jau pasibaigė N.S.W. 

valstijos (be Sydnėjaus miesto) 
stalo teniso pirmenybės. Newcast
lio miesto rinktinėje žaidė ir lie
tuvis E. Liūgą. Komandiniuose žai
dimuose Liūgus vadovaujamai ko
mandai nepasisekė laimėti, bet in
dividualinėse pirmenybių varžybo
se Liūgą gražioje kovoje baigmė
je laimėjo prieš Goolbourno meiste
rį Adams ir tapo N.S.W. krašto 
stalo teniso nugalėtojas.

E. Liūgą turi gražų stilių Ir 
žaisdamas stipriu puolimu parodė 
puikias stalo tenisininko savybes. 
Ateityje, įdėjęs dar daugiau dar
bo, Liūgą turi gražių vilčių Iškil
ti šioje sporto šakoje.

Laimėtojui N.S.W. Krašto sta
lo teniso sąjungos pirmininkas įtei
kė taurę

PADĖKA
Marijos Širdies bažnyčios sta

tybai Urugvajuje aukojo: £ 7.0.0 
— L.K. Moterų skyrius (Melbour
ne). Po £ 6.0.0 — P. Burokas 
(Guthega) ir V Samsonas (Tem
pe), £ 5.0.0 — A. Grigaliūnas 
(Melbourne), £ 3.0.0 — N.N., £ 
0.10.0 — X.Y.,

£ 29.14.0 — atkelta iš M.P. nr 
15—16 (261—2)

Iš viso suaukota: £ 57.4.0
T.J. Bružlko S.J. vardu visiems 

auko tusiems nuoširdžiai dėkoja
T.S. Gaidelis S.J.

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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