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Vieni kalba-
Genevos konferencija ligi šiol 

nieko aiškaus nėra pasakiusi. Kol 
kas apslribojam abiejų šalių (ko
munistinės ir vakarietinės) pasiū
lymais ir tų paslūlyimjų atmeti
mais.

Gerai Informuoti slougsnlai spė. 
Ja, kad komunistai stengsis užvil
kinti Genevos konferencijų, veng
dami aiškių sprendimų, tuo norė
dami suteikti Vietminh sukilėliams 
progų Išnaudoti savo laimėjimus 
prie Dien Bien Phu, kad galėtų 
persigrupuoti Ir vykdyti tolimes
nius puolimus, svarbiausia Rau
donosios upės deltoj Ir tiesiog j 
Hanoi, šitokios išvados daromos 
iš to, kad kontunistal atmetė pran
cūzų planų, kurį rėmė JAV ir Ang
lija, bet sutiko dėl evakuacijos 
sunkiai sužeistų apie 1330 prancū
zų Diei) Bien Phu tvirtovės kovo
se. Sunkiai sužeistieji jau pradėti 
gabenti malūnsparniais lėktuvais 
iš tvirtovės požeminės ligoninės i 
prancūzų valdomų teritorijų.

Kad Sovietų Sųjunga turi tikslo 
užvilkinti Indo — Kinijos klausi
mo sprendimų, rodo dar ir tai, 
kad paskutinėje savo kalboje ge
gužės 15 d. Molotovas padarė nau
jų pasiūlymų — sudaryti tarptau
tinę komisijų Indo — Kinijos rei
kalams išsiaiškinti vietoje Ir kar
tu svarstyti politinius klausimus. 
Vakarai, atrodo, šituo pasiūlymu 
rimtai susidomėjo ir skelbia, kad 
tai pirmas konstruktyvus komu
nistinio bloko pasiūlymas konfe
rencijoje.

JAV PASTANGOS
JAV vis dar nepraranda vilties 

Išsaugoti Indo — Kinijų nuo pa
tekimo vislškon komunistų kontro- 
lėn ir visomis išgalėmis stengiasi 
sulipdyti blokų, kuris eventualiu 
atvėju pasipriešintų agresoriui. 
Nuolat vyksta pasitarimai su Aus
tralijos, N. Zelandijos, Prancūzi
jos, Thailando ir Filipinų atsto
vais. Amerika yra nutarusi suda
ryti Pietų — Rytų Azijos sųjun- 
gų, nelaukiant Anglijos galutinio 
pasisakymo.

Prezidentas Elsenhoweris turė
jo slaptų pasitarimų su generali
nio štabo vadais ir politiniais pa
tarėjais. Stebėtojai mano, kad ši
tame pasitarime buvo svarstyta 
kritiška Indo — Kinijos padėtis.

Amerikiečių politiniai korespon
dentai broliai Alsopai “New York 
Herald Tribune" rašo,kad Ameri
kos vyriausybė Jau; turėjo paruoš
tų Kongresui patvirtinti planų 
Įgalinantį JAV karines pajėgas 
Intervenuoti Indo — Kinijos ka
re, tik britų neigiamas nusistaty
mas privertęs laikinai pakeisti 
Amerikų savo planus. JAV būtų 
tuč tuojaus prancūzams suteiku
sios pagalbų, nežiūrėdamos gali
mos rizikos irpasekmių. Bet bri
tai nulėmė... Tačiau pastarųjų 
dienų JAV ėjimai rodo, kad In
do — Kinija nebus "nurašyta i 
nuostolius”. Tikimybė yra didelė 
kad vakariečiai Ir čia, kaip ir Ko
rėjoj, ateis į pagalbų užpultie
siems.

SUKILĖLIAI ŽENGIA 
PIRMYN

Dien Bien Phu tvirtovė krito, 
bet komunistų vadovaujami Vlet- 
minth sukilėliai neišsiskirstė atos
togų. Jie stipriomis pajėgomis 
pradėjo puolimų Raudonosios upės 
deltoje, tirštai apgyventoje ir tur
tingiausioje ryžių laukais Indo — 
Kinijos dalyje, siekdami apsupti 
Hanoi miestų. Keletu atsparos taš
kų sukilėliai jau užėmė. Ir Jų smai
galiai vietomis yra vos keliolika 
mylių nuo Hanoi (Vietnamo sosti- 

-kiti kovoja 
nė) ir jau visai rimtai grųsina 
tiekimo keliui, Jungiančiam Hanoi 
su Haiphong uostu, per kurį eina 
amerikiečių tiekimas Indo — Ki
nijoj kovojantiems prancūzams ir 
jungtinėms Vietnamo, Combodios 
ir Laos kariuomenėms. Aršios ko
vos prie Phuly miesto vyko išti
sas 60 valandų ir visnas atsparos 
punktas kelis kartus ėjo Iš rankų 
į rankas. Prancūzų pajėgos atmu
šė sukilėlius ir tų tvirtovę dabar 
laiko savo rankose. Phuly tėra 35 
mylios nuo Hanoi. Prancūzų karo 
vadovybė mano, kad Phuly puoli
kas reiškia pasiruošimų didžių- 
jai sukilėlių ofenzyvai, kurios lau
kiama pietų — vakarų ruože Rau
donosios upės deltoje. Padėtis, kaip 
pranešama iš Hanoi, nesanti ka
tastrofiška, bet pavojinga..

.Petrovo byla prasidėjo.
Pasiruošimai Sovietų šnipinėji

mo aferai aiškinti jau baigti. Ka
rališkoji Komisija darbų pradėjo. 
Komisijos pirm, paskirtas teisė
jas Owen (N.S.W.). Kiti du Ko
misijos nariai yra teisėjais Philp 
(Queensland) ir teisėjas Ligert- 

wood (South Australia).
Komisija apklausinėjimus pra

dėjo gegužės! 17 d. Canberroj. Pir
majame posėdyje dalyvavo per 60 
užsienio ir Australijos spaudos at
stovų ir apie 600 žmonių, jų tar
pe daug diplomatų.

— Žemės drebėjimas Olimpijo
je (Graikijoje) sugriovė 6. kaimus 
ir per 50 namų sugriuvo kituose 
kaimuose. Žuvo vienas ir sužeis
ta 15 žmonių.

— Persijos vyriausybė pareika
lavo, kad Maskva atšauktų savo 
ambasados antrųjj sekretorių, ka
dangi jis "netinkamai elgiasi”.

— Kaip Berlyno konferencijos 
metu mūsų veiksnių stebėtoju i 
Berlynu buvo nuvykęs URT valdy
tojas Dr. P. Karvelis, taip dabar, 
Baltų Tarybos įgaliotas, Ženevoj 
vykstančios konferencijos metu 
stebėtojas yra estų min. Selter. 
Jis su laisvinimo veiksniais palai
ko nuolatinį ryšį.

PAVERGTIEJI NĖRA 
UŽMIRŠTI

JAV senatas balandžio 29 d., 
gegužės 1d. šventės išvakarėse, 
vienu balsu priėmė lietuvių bičiu
lio demokratų senatoriaus P. Dou
glas įteiktų reikšmingų rezoliuci
jų, kuria JAV senatas pasmerkė 
komunistų tlranijų ir nutarė pra
šyti prezidentų, kad Jis visais ga
limais būdais atkreiptų pasaulio 
dėmesį j Sovietų barbariškus dar
bus.

Priimtoj deklaracinėj rezoliuci
joj nurodoma, kaip Sovietai sulau
žė savo pažadus, jėgos ir prievar
tos priemonėmis prisijungė prie 
savo teritorijos, inkorporuodami į 
Sov. Sąjungų, Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, kaip užgniaužė laisvę Vid. 
Europoj, kankina belaisvius etc. 
Aptaręs sovietinių komunistų nu
sikaltimus ir barbariškus žygius, 
senatas patvirtino prezidentų Roo- 
sevelto, Trumano Ir Elsenhowerio 
atsisakymų pripažinti Sovietų val
džią Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj, 
pasisakė prieš žmogžudžių valių 
ir prašė prezidentų imtis visų rei
kalingų žygių patelkti faktams 
apie Sovietų nežmoniškus veiks
mus, kaip jie laužo Iškilmingus 
savo pažaduus, pasaulio viešajai 
opinijai ir priminti pavergtosioms 
tautoms, kad jos nėra užmirštos.

šį nepaprastai reikšmingą JAV 
senato pareiškimą paskelbė visos 

Ididžloslos pasaulio telegramų agen
tūros, radijai ir spauda.

Pasikalbėjimas spaudos. 
temomis

Sambūris šviesa Sydnėjaus sk. 
gegužės 15 d. suruošė 50 metų 
spaudos atgavimo sukakties minė
jimų, kuriame dalyvavo Sambū
rio nariai ir svečiai. J. Kalakonls 
savo paskaitoje palietė lietuviško
sios spaudos ir raštijos laikotar
pį nuo Daukšos Katekizmo ligi 
spaudos draudimo, spaudos drau
dimo gadynę ir kovą dėl spaudos 
laisvės, nepriklausomybės laikų 
spaudų ir lietuviškųjų spaudą 
tremtyje bei okupuotoje Lietuvoje. 
Prelegentas pabrėžė spaudos rei
kšmę tautiškumui ir tautinei kul
tūrai išlaikyti Ir iškėlė sunkumus, 
su kuriais susiduria tremties spau
da savo uždavinius vykdydama. 
Diskusijose buvo aptarta tremties 
spaudos negalavimų priežastys Ir 
vieningai pasisakyta už tai, kad 
imjums sava spauda yra būtinai 
reikalinga ir todėl reikia dėti vi
sas pastangas, kad šita spauda ne- 
sunyktų. Pasisakyta už propagan
dos sustiprinimą prenumeratorių 
skaičiui padidinti ir sudarymą 
ūkinio pagrindo laikraščiui egzis
tuoti.

čia pat keletas asmenų pasisiūlė 
ateiti bendruomenės laikraščiui į 
talkų, pasižadėdami naujų prenu
meratorių surasti ir aplankyti 
tuos skaitytojus, kurie vis "neprl- 
sirengia ” už laikraštį atsilygin
ti.

Parengimo metu keletas susimo
kėjo prenumeratą už šiuos metus, 
o Henrikas Janulevičius, atvykęs 
iš “Snieguotų kalnų” (Talbor 
camp, N.S.W.) “Mūsų Pastogei” 
paaukojo £ 2.5.0.

Po paskaitos ir diskusijų susi
rinkusieji buvo pavaišinti kava, 
jaunimas šoko, o “senimas” Jiems 
rūpimus reikalus svarstė. Šaraus- 
kas, Giliauskas ir Dambrauskas 
padainavo lietuviškų dainų ir kup
letų. Plukas skambino pianinu, (j)

SYDNĖJUS
SPEKTAKLIS VAIKAMS

Sydnėjaus Lietuvių Vaikų Te
atro Studijos pirmasis spektaklis 
įvyks gegužės mėn. 29 d. Banks- 
towne.

Programoje: meninė dalis, šo
kiai, žaidimai ir arbatėlė vai
kams. L.V.T. Studija kviečia vi
sus lietuvius vaikus ir jų tėvus" 
į šių vaikų šventę.

"STUDIJŲ ŠEŠTADIENIS”
Australijos Lietuvių Studentų 

Sąjungos Sydnėjaus sk. valdyba
i gegužės 22 d., šeštadienį, Milsons 

Point salėje ruošia “Studijų šeš
tadienį”. Programoje kol. Vyt. Do. 
nielos paskaita: “Humanizmo po. 
žvelgis” ir forumas tema — “Lie
tuvai reikės humanitarų, ne inži
nierių”. Už pasisakys kol. Pajau- , 
ta Daukutė ir Vyt. Patašius, 

prieš — kol. Zigmas Budrikis ir 
A. Ruša.

Suinteresuotieji maloniai' pra
šomi atsilankyti.

— “M.P.” nr 18 buvo rašyta, 
kad Irena Baužaitė susituokė su 
Wladimir Spica. Turėjo būti: Ire
na Baužaitė susituokė su Vladi
mir Sticka.

— Prieš keletą mėnesių Ban- 
kstowne įsisteigė lietuviška siu

vykla kurioje dirbo Makaras, Dam
brauskas ir Fetingis. Dambraus
kas Ir Fetingis prašo pranešti, 
kad jie toliau šitoje siuvykloje ne
bedirba. Dambrauskas priima už
sakymus Ir pataisymus savo na
muose: 71 Jacob Str., Bankstown. 
Tel. UY 3380.

PAGERBTA MOTINA
Toliau minėjimas vyko salėje, 

kur A. L. B. Apyl. vald. pirm. 
Kairaitis taręs žodį pakvietė vi
sus susikaupimo minute pagerbti 
mirusias motinas.

Ponia Jonikienė jautrioje kalbo
je priminė sunkią lietuvės moti
nos dalią: jos rūpestį vaikus be
šnekant prie ratelio lietuviško raš
to; Jos ašaras pralietas tremiant 
sūnus ir dukras į Sibiro taigas, — 
ašaras, kurios liejasi ir dabar pa
vergtoje tėvynėje, priminė ir mo
tinų laiminimus siunčiamus pali- 
kusiems gimtinę.

Meninę dalį išpildė mergaičių 
(visai Jaunučių) choras, vadovau
jamas Rapševičienės, padainavęs 
keletą liaudies dainelių. Ypač vi
siems patiko "Motulė suspėjo”. 
Akomponavo p-lė Baltramonaitytė. 
Kilikauskaitės, šeštokaitės, Nar- 
mantaltės, Mocevičiūtės ir Miliau
sko padeklamuoti eilėraščiai reiš
kė meilę ne tik čia pat esančioms 
motinoms, bet taip pat mirusioms 
bei pasilikusioms tėvynėje.

Su didžiausiu pasigėrėjimu su
sirinkusiųjų buvo sutiktos Ingrida 
Kamlnlckaitė ir Grąžina Knistau- 
taitė, kurių pirmoji pašoko Štrau
so “Polka" ir antroji Čaikovskio 
"Valsų”. Už šitą dviejų mergai
čių puikų paruošimą lietuviška Vi
suomenė dėkinga poniai Čunovle. 
nei. šokiams akompanavo p-lė ču- 
novaitė, be to, dar paskambinusi 
Chopino valsą, šokėjos ir pianistė 
buvo palydėtos karštų plojimų.

Klimaitis akordeonu pagrojo po
rų dainelių, o Knistautaltė ir Ka- 
mlnickaitė dar paskambino piani
nu. Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

V.A.L.

CABRAMATTA
— Cabramattos Apyl. valdybos 

suruoštas Motinos Dienos minėji
mas pradėtas gegužinėmis pamal
domis Cabramattos parapijos baž
nyčioje. Pamaldas atlaikė kun. P. 
Butkus. Minėjimas įvyko netoli 
esančioje Canly Vale Ret. Soldiers 
Club salėje. Paskaitą skaitė J. 
Petniūnas.

Motinai skirtų eilėraščių padek
lamavo I. Pauliukonytė, V. Pauliu- 
konis, K. Skirka ir mažutė L. Dei- 
kutė. Jaunasis A. Cininas prezi- 
dijume motinas atstovaujančiai p. 
Staugirdienei įteikė puokštę gėlių.

Paskui buvo šokama, išgerta 
alučio, padainuota ir pažaista...

Laike šokių kabramatišklams 
suteikė staigmenų pirmų kartą 
čia pasirodžiusi A. Gilandžio va
dovaujama kapela (A. Gilandis — 
smuikas, T. Rutkauskas — akor
deonas, F. Supala — pianinas, M. 
Budiosz — kornetas.), kuri pa
grojo keletą lietuviškų šoklų.

Be Cabramattos lietuvių daly
vavo svečių Iš Sydnėjaus, St. Ma
ry’s ir kitur.

J. A. Skirka.

— A. L. B. Cabramattos Apy
linkės valdyba, Vasario 16 gimna
zijos namams Ir ligonių šalpai Vo
kietijoje š. m. kovo — balandžio 
mėn. surinko 35 svarus. Pinigai 
pasiųsti adresantams.

ADELAIDĖ
— Gegužės 9 d. Adelaidės lietu

viai Motinos Dienų pradėjo kun. 
Dr. Jatulio pamaldomis už gyvas, 
mirusias ir tėvynėje likusias mo
tinas.

Po pietų Katedros salėje įvyko 
minėjimas, kurį atidariusi p. Rei- 
sonienė kalbėjo apie motinos rei
kšmę šelm-al ir tautai. Zita Pet- 
niunaltė padainavo liaudies dainų,

CANBERRA
— Gegužės mėn 8 d. Canberros 

Apylinkės valdyba surengė vasario 
16 (nelšrlnkus valdybos laiku bu
vo atidėtas vasario 16 minėjimas) 
Ir Motinos Dienos mlnėjimių. Džiu
ginančiai gausus būrys tautiečių 
išklausė Apyl. valdybos pirm. A. 
čeičio paskaitos, kurioje buvo pa
brėžta Vasario 16 Akto reikšmė 
if to Akto signatarų ryžtas.

Ponia Jarašienė skaitė apie 
tremties motinos vaidmenį ir rei
kalų aukotis jaunąją kartą ruo
šiant ateities Lietuvai. Tai nebu
vo motinos kulto garbinimas, bet 
nubrėžtos aiškios gairės tremtinei 
motinai — auklėtojai. A. Gašlū
nas padeklamavo savo tris etiudus, 
o Balsytė paskambino Bacho 
“Song of resignation”.

Jaunieji tautinių šokių šokėjai 
(Vadovauja L. Velioniškytė) pa
šoko “šustą” ir “Kalvelį”. Abudu 
šokiai buvo palydėti karštais plo
jimais.

Spec, šventei atvykęs kun. Dr. 
Bašinskas atpasakojo vieno vokie
čio pergyvenimus tarp mūsų pra- 
tizanų Lietuvoje. Minėjimas baig
tas Lietuvos himnu.

Po oficialiosios dalies minėjimo 
dalyvius p. Misevičiūtė pavaišino 
arbata.

PP.

NEWCASTLIS
— Motinos Dienos Minėjimas 

įvyko gegužės 9 d. Broadmeadow 
bažnyčioje lietuviams pamaldas 
atlaikė kun. T.S. Gaidelis Ir savo 
pamoksle nusakė motinos reikš
mę žmonijos ‘istorijos vyksme. 
Pamaldų įmetu buvo giedamos
lietuviškos giesmės. Vargonais
grojo Vyt. Nekrošius.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko lietuvių motinų pagerbimas. 
Apylinkės pirm. J. Viskauskas 
sveikino lietuves motinas ir dėkojo 
Joms už lietuvybės palaikymų 
svetimoj padangėj Jaunosios lietu
vių kartos širdyse. Gėlių puokšte 
buvo įteikta jauniausiai motinai 
p. A. Nekrošienei Ir visoms mo
tinoms sugiedota ilgiausių metų. 
Mirusios motinos pagerbtos tylos 
minute.

Meno grupės vardu motinas 
sveikino V. Jazbutis, N. Levickaitė 
padeklamavo Eilėraštį “Motinai”. 
Z. Bartašytė, akom. N. Klemeny- 
tei, padainavo lietuviškų “Lopši
nę”. N. Klemenytė dar paskambi
no iš Verdi operos "Traviata”. Su
sirinkusieji programos Išpildyto- 
jarns, ypač dainininkei ir pianis
tei, nesigailėjo katučių.

Dr. M. šeškus skaitė paskaitą 
“Trys motinos”. Paskaitoje buvo 
išryškintos religinė — visuome
niniai — šeimyninė ir tautinė mo
tinos sąvoka tremties buityje. 
Minėjimas baigtas Tautos himnu.

Po minėjimo būrys tautiečių su 
kun. Gaideliu dalyvavo australų 
katalikų Marijos garbei Newcast- 
llo Showground suruoštoj procesi
joj, kuriai vadovavo Maitlando 
vysk. E. Gleeson.

— P.O. Stanton pasitraukus iš 
Newcastlio Apyl. valdybos iždin. 
pareigų, nauju Iždininku pakvies
tas vald. kandidatas Jonas Sa
vickas.

M.š.

MOTINOS DIENA PERTHE
Minėjimas pradėtas pamaldomis 

šv. Patricko bažnyčioje. Kun. Ke
mėšis atlaikęs pamaldas savo pa
moksle kreipėsi į lietuves motinas, 
nurodydamas koks didelis atsa
kingumas gula ant jų pečių augi
nant ir auklėjant lietuviškų Jauni
mą.

Pr. Pusdešrls pateikė pluoštą min
čių apie savo motiną, Pr. Matiu- 
kas išpildė porą dalykų smuiku.

Paskui mažieji skautukai-ės ir 
savaitgalio mokyklos mokiniai, va
dovaujami ponių Andrlušienės ir 
Staslškienės, padeklamavo, pašoko 
ir pianinu paskambino. Baigian
tis programai visi vaikučiai pas
veikino savo mamytes ir įteikė 
Joms gėlių.

Vėliau visi minėjimo dalyviai 
buvo pakviesti prie vaišių stalo, 
kur besišnekučiuodami maloniai 
praleido keletą valandų.

Ponioms Reisonienei, Stasiškie- 
nel ir Andriušlenei už gražios ir 
sklandžiai pravestos programos 
paruošimą ir Moterų sekcijos pirm, 
ponioms Narakienei, Varnauskie- 
neii Ir kt., kurių rūpesčiu ir trūsu 
buvo paruoštos gražios vaišės, pri
klauso visų dalyvių padėka.

Rasa
•

— Gegužės 8 d. Adelaidėje, Ka
tedroje susituokė muzikas Jonas 
Zdanavičius su iš Čikagos atvyku
sia Julija Sakaite. Jaunuosius su
jungė ir suteikė palaiminimus Kun. 
Dr. P. Jatulis, gi J. Zdanavičiaus 
parašytą “Venicreatur” išpildė 
Adelaidės vyrų “Lithuania” cho
ras, vadovaujamas muziko Vaclo
vo Šimkaus.

Smuikininkas P. Matiukas, pri
sidėdamas pagrojo Gunoud “Avė 
Maria”. Vargonais pritarė Kated
ros vargonininkas. (x)

— Gegužės 30. d- -Adelaidėje 
Ksavero salėje, lietuviškosios var
go mokyklos Tėvų komitetas ruo
šia literatūros popietę, kurioje da
lyvaus mūsų laureatas Pulgis An. 
driušis su savo naujais kūriniais 
Ir J. Pusdešris.

Pakalnis paskaitys kitų rašyto
jų kūrinių, gi p. Martinkienė pia
ninu paskambins lietuviškos mu
zikos.

Pelnas skiriamas savaitgalio 
mokyklai.

Visi tautiečiai yra kviečiami 
praleisti kultūringai popietę, pasi
klausyti mūsų gražiosios literatū
ros skaitymų ir pasiklausyti mu
zikos. (x)

•
A.L.B. BANKS TOWN O 

APYLINKES 
susirinkimas

Birželio mėn. 6 d. 11.30 vai., 
tuojaus po liet, pamaldų Banks- 
towne, A.L.B. Bankstowno Apy- * 
linkė^ valdyba šaukia visuotdtiį 
narių susirinkimu, kuris įvyks 
Bankstowno Friendly Society sa
lėje, 14 Meridith Str.

Darbų tvarka
1. Valdybos pranešimas. 2. Re

vizijos komisijos pranešimas. 3. 
Valdybos ir Revizijos komisijos 
rinkimai 4. Patalpos ir sklypo rei
kalu pranešimas ir einamieji rei
kalai.

Bankstowno Apylinkės ribose gy
veną lietuviai prašomi kuo skait
lingiausiai dalyvauti susirinkime, 
nes bus svarstomi visiems rūpimi 
klausimai ir renkaona valdyba atei
nantiems metams, todėl svarbu, 
kad susirinkime dalyvautume visi 
ir j Apylinkės valdybą Ir Revizijos 
komisiją Išsirinktume tinkamiau
sius žmones.
..A.L.B. Bankstowno Apylinkės

■■ Valdyba.

GYDYTOJI/ DĖMESIUI
New Settlers Lyga Sydnėjuje 

praneša, kad visi Europos univer
sitetus baigusieji gydytojai (ligi 
35 mietų amžiaus) gali gauti sti
pendijas, papildomioms studijoms 
Sydnėjaus universitete. Vyresni 
kaip 35 metų europiečiai gydytojai 
stipendijų taip pat gali prašyti ir 
tikimasi kad jiems stipendijos taip 
pat bus sutelktos.

1
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ZUBRAS.

Tautinės Kultūros
Paryškinimo Keliai

Kultūros reiškiniui tautinės 
bendruomeĮnės ribose paryškinj.1 
galimas įvairiausias metodas. Pra
džioje stebėjimas ir suvokimas esa
mojo. Tai statinis metodas. Ta
šiau dabarties kultūrinių apraiš
kų mies nesuvoksime, nepažinę Jų 
evoliucijos, nepažinę tautos kultū
ros istorijos. Statinis metodas to
dėl Jungtinas su istoriniu. Iš viso 
neįmanoma kultūros reiškinio su
vokti jojo statinėje apraiškoje, 
nes pati kultūra gauna formų tik 
kurybingųjai dvasiai formuojan
čiai besirelškiant, pati kultūra yra 
dinaminė apraiška, tai priešingy
bė statiškumui.

Iš viso moderninių tautų kul
tūros tik savo pasireiškimo būdu 
ir tik- dalinai savo esme yra tau
tinės, bendraisiais pagrindais Jos 
yra tarptautinės ir net tarpkonti- 
nentinės. Tas ypatingai išryškėjo 
naujaisiais laikais, kai gyvento
jams daugėjant išnyko neįžengia
mos balos ir girios, gi dėl techni
kos pažangos tautų ir kontinentų 
nuotoliai, anksčiau metais matuo
jami, pasidarė valandomis įvei
kiami. Radijas tarptautinę komu
nikacijų redukavo sekundės grei
čiui. Tautinės kultūros reiškinys 
svarstytinas todėl kultūrų komu
nikacijos šviesoje.

Pagaliau ir pati tautinė kulūrų 
nėra abstraktinis reiškinys, bet 
išaugęs ir suaugęs su tautine vi
suma, t.y. su aplinka plačiausia 
prasme, su tautos dvasia, su bio
logine tautos substancija, su gam
ta, su politine tautos istorija. Taip 
pav. ispanų šilų dienų kultūros 
nesuvoksime, išleidę iš akių rasi
nį tautos mišrumų, tas pats bus 
ir su JAV reiškiniu. Lietuviuose 
tas momentas mažiau sveria. Ta
čiau palyginti vėlus mūsų įsijun
gimas europinėn kultūron su josios 
vakarietiškuoju atspalviu yra 
pasekmė geografinės padėties — 
nuostolis nuo senųjų Romos Ir 
Konstantinopolio kultūros centrų. 
Gi vakarietiškiems kultūros pra
dams bujoti pakenkė ilgametė ru
sų okupacija, čia jau istorinis mo
mentas. Bet vėl — geografinis Ir 
istorinis momentas nulėmė, kad 
mūsuose paplito Romos o ne Kans- 
tantlnopolio atspalvio krikščiony
bė. Geografinės aplinkos fakto
rius nusako dažniausiai Ir pagrin
dinį tautos verslų, gi praeityje jo 
reikšmė verslui buvo dar didesnė 
negu šiandien. Geografinės aplin
kos įtakoje turime agrarines ir 
nomadiškąsias kultūras, taip pat 
jūreivių Ir prekiautojų tautinių 
kultūrų aspektus. Žemdirbystė yra 
aiškų antspaudų uždėjusi mūsų 
tautiniam charakteriui ir tautinei 
kultūrai. Geografinis momentas 
lemia ir kultūrų komunikacijų, 
praeityje jis yra turėjęs šiam rei
kalui dar didesnės įtakos. Geolo
ginis momentas, nafta, nepraeina 
nepadaręs pėdsakų persų tautai ir 
arabų tautelių kultūroms. Kultū
rai, o ypatingai civilizacijai augti 
ir klestėti (civilizacija nėra Jau 
taip visiškai kultūros atitrūkęs 
reiškinys) reikalinga materialinė 
bazė. Skurdas interesų sferų su. 
siaurina iki minimumo, gyvybės 
išlaikymas yra pagrindinis rūpes
tis. To reiškinio buvome ir mes 
liūdininkal pirmaisiais pokario me
tais Vokietijoje. Toli gražu kul
tūra nekyla proporcionallškai su 
medžiagine gerove. Kultūrai kles
tėti, berods, palankiausia medžia
ginis vidurkis — alkstančiose Ir 
lėbaujančiose bendruomenėse kul
tūra merdi. Uždeda savo atspalvį 
krašto kultūrai, ypatingai civiliza
cijai ir ekonominė krašto struk
tūra, nors pati jau savyje būdama 
kultūros apraiška. Taigi esame 
atsidūrę ties savlveiklniu, apvai
sinamuoju kultūros reiškiniu. Ru
sų pasisavintas komunizmas, pats 
būdamas vakarietiškas kultūros i 
fenomenas, nepaliko be įtakos ru-l 
siškajal kultūrai. Saviškai veikė 
Lietuvos kultūrų Ir civilizacijų že
mės reformos įstatymas, smulku
sis — mišrusis žemės ūkis, pu
siau valstybinis didžiųjų įmonių 
charakteris. Įsivaizduokime atsl-

kūrusių Lietuvę su stambiaisiais 
dvarais, tik su privačiomis įmo
nėmis ir krautuvėmis, lengvai įž
velgsime ir kitų, skirtingų krašto 
kultūrinį ir civilizacinį veidų. To
kios pat saviveikinės reikšmės 
krašto kultūrai turi esmėje kultū
rinė apraiška — krašto politinė 
ir teisinė organizacija, krašto 
kultūrinė politika. įsivaizduokime 
Lietuvę atsikūrus konstitucinę mo
narchijų su visomis aristokratijos 
privilegijomis viešajam gyvenime. 
Turėtumėm visai kitų demokrati
jos supratimų, kitos būtų ugdo
mosios vertybės, kitoks būtų tei
synas, kiti būtų susiformavę vie
šojo bendravimo papročiai. įsi
vaizduokime tik, kokių kultūrinę 
revoliucijų daro Japonijoje impe
ratoriaus nudievlnimas. Norma- 
liškai krašto ekonominė ir politi
nė struktūra yra išdava krašto 
specifinės kultūros. Bet būna ado- 
ptacijų bei primetimų. Jei Lietu
va išgyveno demokratijos šlubavi
mus bei krizės laikus, tai tik dėl, 
adoptacijos. Su laiku tačiau ji 
būtų įaugusi tautlnėn kultūron ir 
pasidariusi neatidallnama tauti
nės kultūros apraiška, tikriausiai 
ji nebūtų buvusi nei šveicariška 
nei angliška kopija, bet savita — 
lietuviška

Tautinė kutūra todėl neįmano
ma pažinti abstrakčiu, atitrukti- 
niu metodu, nes ji nėra nevykusio 
architekto pastatui užkeltas sto
gas. Kaip meninio statinio visos 
dalys yra suaugę vienumon, taip

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE. 

Miunchene įvyko ABN kongre
sas ir mitingas. Mitinge dalyva
vo apie 500 įvairių tautybių klau
sytojų. Jame kalbas pasakė visų 
pavergtųjų tautų atstovai. ABN 
kovų ir tikslus nušvietė ABN CK 
pirm. J. Stetzko. Iš lietuvių mi
tinge kalbėjo J. Gytis.

ABN kongresų sveikino beveik 
visi vokiečių ministerial, partijų 
vadovybės, Amerikos ir Anglijos 
politiniai ir kariniai slugsniai, per 
150 pavergtųjų tautų organizaci
jos Ir politinės asmenybės. Jų tar
pe nuoširdų sveikinimų atsiuntė 
LDŠ min. St. Lozoraitis. Be Jo dar 
sveikino Kanados ABN vadovybė 
su dr. J. Kaškeliu priešakyje, Ka
nados LAS Vietininkijos vadovy
bė, Montreallo LAS skyrius, “LL” 
redakcija, inž. J. Rugis, Amerikos 
ABN Draugų vardu, Adelaidės 
(Australijoje) LAS vadovybė, An
glijos, Vokietijos laslečiai ir kiti 
lietuviai.

Mitingas ir kongresas praėjo ko
vingoj Ir solidarioj tautų antlbol- 
ševlkinio pasipriešinimo dvasioje. 
Visi prieš kongresų leisti gandai 
Iš bolševikinių sferų nepasitvirti
no: ABN ne tik neišlro, bet dar 
sustiprėjo naujomis tautomis Ir de
legacijomis. Pav., į kongresų atsi
lankė albanų antibolševiklniai ko
votojai ir pareiškė norų įstoti į 
bendrų antibolševlklnį frontų. Vie
toj gudų šovinistų į ABN atėjo 
nuosaki prof. Ostrovskio vadovau
jama linkmė. Vietoj čekų fede
ralist įstojo gen. Prchalos grupė 
“Už laisvę”. Taigi, ABN yra žy
miai sustiprėjęs naujomis tvirto
mis Jėgomis.

Kongresas Išrinko naujų ABN 
vadovybę. Centrinio Komiteto pir- 
mininkuu išrinktas J. Stetzko, pa
vaduotojas — vengrų generolas F. 
Parkas de Klsbarnak, bulgarų min. 
Statevas ir kiti. Gen. sekretoriumi 
išrinktas gruzinų kunigaikštis N. 
Nakašidzė. ABN Tautų Tarybos 
pirmininku Išrinktas prof. dr. F. 
Durčanskis, gen. sekretoriumi red. 
J. Gytis.

ABN kongresas kreipėsi į visų 
pasaulį, kviesdamas be kompromi
sų kovoti prieš bolševizmų iki vi
siško jo sužlugdymo ir visų tautų 
Laisvės ir Nepriklausomybės ats
tatymo ar atgavimo.

*
‘PIRMYN SOVIETŲ

PAVERGTIEJI...”
Lietuvių Centrinės Delegacijos 

pirmininko J. Gyčio kalba pasaky
ta ABN mitinge, įvykusiame š. m.
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suaugusi yra kultūra su tautine 
visuma. Iš čia kultūrai pažinti 
tinka tik visumos metodas. Bet- 
kurios kultūros nesuvoksime iš 
Josios paskirų dalių, iš paskirų 
pasireiškimų analizės.

Kultūra, būdama suaugusi su 
tautine visuma, ir pati yra orga
ninė visuma, visumos lydinys. Gi 
lydinys yra visai kaskit, negu su
dedamosios dalys, paėmus Jas pas
kirai. Nuotrupa granito nėra Pun
tuko akmuo, suskaldytas Puntukas 
nebebus Puntuko akmuo, iš kili
minio gėlyno Išrautos gėlės ir su
sodintos, paskirai pagal rūšį ir 
spalvų gal patogiau bus stebėti 
botanikui, bet praeiviui Jos neda
rys to paties įspūdžio, kaip aug
damos drauge gėlyne. Norėdami 
tat tautinę kultūrų pažinti, netu
rim pamiršti, kad Ji yra lydinio 
visuma, struktūrinė visuma. Už
tat kultūrai suvokti tinka tik tas 
kelias, kuris įgalina pažinti tau
tinės kultūros architektoninę vi
sumų, struktūrinę visumų.

Mūsų iki šiol suminėti tauti
nei kultūrai suvokti ir pažinti ke
liai nenuneigia ir nepašalina kla
sinių dedukcijos ir Indukcijos me
todų, bet juos tik papildo ar pa
ryškina. Juk pav. Imdami tauti
nę kultūrų kaip struktūrinę visu
mų, neišvengsime analizuodami 
dedukcijos, gi stebint ir suvokiant 
esamųjį ar žvelgiant į istorinius 
kultūros pasireiškimus, sieksime 
apibendrinimų, jieškosime išvadų, 
taigi neišvengsime Indukcijos.

Po ABN kongreso
Lietuva lygiai carų Rusijai, ly

giai bolševikinei Rusijai buvo ir 
bus tik langas į Baltijos Jūrų. Bal
tijos tautos, kaip tokios, Rusijai 
nereikalingos, o tėra reikalinga tik 
derlinga jų žemė ir ypatingai stra
teginiu požiūriu išėjimas į Balti
jos jūrų ir užėmimas karinių ats
pirties taškų prieš Vokietijų, Skan- 
dinavijų ir tuo pačiu prieš Angliju 
Ir Ainerlkų. Jei rusai ir rusiškie
ji bolševikai žudė Ir žudo lietuvius, 
latvius, estus, ukrainiečius, lenkus, 
tai nėra jų tik despotizmo, bet tai 
yra ir jų politinio tikslo padaras: 
išnaikinti Jiems priešingus žmones 
ir kolonizuoti tų tautų žemes. Tai 
yra tik rusų kolonizacinės politi
kos? metodas.

Lietuva ilgų amžių bėgyje ne 
tik atkakliai kovojo prieš rusiško 
imperializmo politikų, bet daug 
kartų ir Išgelbėjo Vakarus nuo 
perankstyvo Rusijos įsiveržimo iki 
Berlyno. Ir tai JI nesldidžiuoja, 
nes ji tai padarė ne viena, bet 
draugiškoje bendroje santarvėje su 
Ukraina, Gudija Ir kitomis tauto
mis. Daugiau šimtų metų Lietu
va vilko Rusijos jungų, tačiau ir 
per šį laikotarpį ji nerezignavo. 
Tik prisiminkime 1831, 1863 m. 
sukilimus. Lietuva atlaikė kovų 
prieš rusų graždankų ir prieš rusų 
kultūrų. Ji susikūrė sau XIX amž. 
tautinį renesansų Ir per kelias de
šimtis metų išsikovojo valstybinę 
Nepriklausomybę.

Pirmoji bolševizmo invazija į 
Lietuvę prasidėjo 1917-1920 m. 
laikotarpyje. Tačiau Lietuvos ka
reivis savanoris šitų invazijų at
mušė. Laisva valia bolševizmas 
Lietuvoje neturėjo dirvos: Lietu
va yra religiškai tikintis kraštas, 
daugumoje katalikiškas, mažumo
je evangeliškas. Lietuva yra žem
dirbių, kurie su visa širdimi yra 
prisirišę, tiesiog suaugę su žeme, 
kraštas. Lietuvai bolševizmas yra 
ne tik svetimas, bet Ir pavojingas, 
priešingas. Lietuviai savo prigim
timi yra individualistai, o bolševi
kai kolektyvistai. Lietuvis myli 
laisvę, o rusas ir bolševikas — var- 
gijų. Rusas Iš prigimties yra įpra
tintas vergauti. Todėl Lietuvoje 
tikrų lietuvių bolševikų bevelk ne
buvo ir dabar nėra. Bolševikai šia. 
■me krašte tėra kitataučiai, kurių 
tikslas yra toks pats, kaip ir rusų: 
pavergti Ir išnaudoti lietuvius.

Aųtibolševiklnė kova Lietuvoje 
ėjo ir dabar tebeina su visu atkak
lumu. Per pirmų okupacijų, nežiū
rint masiškai atvežtų iš Rusijos
ir Lietuvoje iš anksčiau suorgani- laisvę”.

"BORODINO
Vokiečių pabėgėlių laikraštis 

“Die Stimme” Nr. 147 — 53 pla-
čiai aprašė, kaip kai kurios vo
kiečių įstaigos pasitarnavo bolše
vikų propagandai, išduodamos bol
ševikams pabėgėlį Borodinų. Kaip
žinoma, po 1953 m. birželio suki
limo Rytinėje zonoje Vakaruose 
atsirado Sovietų majoras Ivašut- 
kinas, prie kurio ypač daug susi
telkė spaudos atstovų, nes po 
1953 m. į Vakarus atbėgo palygin
ti labai maža Sovietų karių. Į 
klausimų, kodėl taip yra, Ivašut- 
kinas paaiškino, kad čia daugiau
sia prisidėjęs yra “Borodino at
vejis”. Jo teigimu, 1953 metų an
kstyvų pavasarį prie sienai perei
ti punkto Toepen — Juechohe pra
eiviai .matė keistų scenų. Prie 
sienų skiriančios pertvaros bavarų 
pasienio policijos sargybiniai jė
ga pristatė surakintų vidutinio 
dydžio vyrų. Jėga gabenamasis 
visais galimais būdais gynėsi ir 
baisiausiai rėkė, kad jį atiduoda 
tiesiog pačiai mirčiai į nagus. Ta
čiau visos pastangos nieko nepa
dėjo: karčiai šypsodamiesi už 
pertvaros stovėję 6 bolševikų ka
reiviai su dviem karininkais mie
lai priėmė atiduodamųjį. Retai 
kada jie buvo bavarų policijai taip 
dėkingi, kaip šį kartų — mat, 
jiems buVo perduotas buvusis 
NKVD karininkas Svetoslavas 
Borodinas, kurio tikriausiai laukė 
šūvis į pakaušį...

Pabėgęs į Vakarus, Borodinas 
įsileido į juodosios biržos speku
liacijas ir kitus nusikaltimus, bu
vo uždarytas į kalėjimų ir ten su 
kitais kaliniais dalyvavo “mažam 
nepatenkintųjų sukilime”. Tada 
buvo apspręsta “atlikus bausmę Jį 
grųžinti į Sov. Sujungę”. Išgir
dęs apie tokį sprendimų, buv. 
NKVD karininkas pradėjo šaukti 
kaip beprotis, įrodinėdamas, kad 
“tai yra tikras Jam mirties spren
dimas”, nes pagal Sovietų karinį 
kodeksų kiekvienas enkavėdistas, 
pabėgęs į užsienį, baudžiamas 
mirties bausme. Jo reikalu buvo 
kreiptasi į pabėgėlių komisarų 
Bad Godesberge — ir, rasi, Boro
dinas būtų buvęs išgelbėtas, jei 
Donauwoertho landratas Dr. H. 
Dletrichas Borodino bausmę nebū
tų sutrumpinęs viena diena. Tos 
24 valandos buv. NKVD karininkui 
buvo lemtingos. Po pusės valan
dos, kai rusai dingo su savo au
ka už zonos sienos, Iš amerikie
čių CIC įstaigos buvo pasiteirau
ta, kieno įsakomu ir koktu būdu 
Borodinas buvo išduotas rusams. 
Pasirodo, buvo veikiama pagal 
nacinį 1938 m. policijos patvar
kymų, leidžianti nepageidaujamus 

zuotų šnipų, lietuviai sugebėjo su
organizuoti per stiprių partizanų 
Jėgų, kuri davė bolševikams į kai
lį. Per dabartinę okupacijų taip 
pat lietuviai suorganizavo atkak
lių partizaninę veiklų, kurios dar 
ir dabar bolševikai nepajėgia pa- 
lažtl. Biologinis dėsnis sako, kad 
žmogus yra pajėgiausia būtybė, 
kurios nėra įmanoma taip lengvai 
sunaikinti. Juo labiau tauta, kuri 
yra visa sųmoninga dėl savo tau
tinės ir valstybinės misijos. Ir ne
žiūrint klek metų užtruktų bolše
vizmas, nei Lietuva, nei Latvija, 
nei Estija nebus išnaikintos, nes 
dar rusams tenka naikinti Ukrai
ną, Lenkiją ir Gudiją, Kaukazą ir 
Balkanus, Kiniją ir Korėjų, Indo- 
-Kiniją ir Vokietijų. Tai reikia tu
rėti nebe Liūto, bet Liucipierlų 
Liucipierlaus gerklę.

Mes privalome žinoti, kad bol
ševikai dirba ir dienomis Ir nakti
mis ir tiktai karo tikslams. Jie turi 
šimtus milijonų vergų, kurie Iš 
baimės badaudami dirba. Ir tik 
tada bus laimėta antibolševlklnė 
kova, jei visų pavergtųjų tautų 
esantieji laisvėje žmonės bus mo
derniai suorganizuoti ir visi pa
naudoti šiai kovai. Jei kas bando 
kiršinti tautas ir kiršinti atskirų 
tautų žmones ar politines partijas 
tarpe savęs, žinokite, kad tas dirba 
bolševikų naudai.

Tėra vienintelis laimėjimo kelias 
šiam pavojui išvengti ir tik vie
nas vlenlntėlis kelias tai ABN ko
vos koncepcija. Tegul Dievas duo
da, kad tai laisvasis pasaulis grei
tai suprastų ir šiuo keliu eitų.

Šią kalbų leiskite man baigti 
mano kolegos red. dr. K. Sruogos 
šūkiu:

"Pirmyn sovietų pavergtieji ir 
apgautieji į kovų už visų tautų

ATVEJIS"
užsieniečius ištremti. Kas iš to 
Borodinul, kad nebuvo atsižvelg
ta į Bonos konstitucijų, suteikian
čių visiems pabėgėliams globos 
teisę, arba į federalinlų teismo 
rūmų 1953 m. sausio 21 dienos 
principinį skelbimų, draudžiantį 
Išduoti net ir kriminalinį nusikal
tėlį, Jei jis politiniais sumetimais 
gali būti savo tėvynėje persekio
jamas.

Rusų emigrantų politinė vadovy
bė Muenchene tučtuojau apie šį 
atvejį pranešė Bonnbs vyriausy
bei, o JAV augštasis komisaras 
Conantas paskelbė, kad daugiau 
nė vienas pabėgėlis raudonarmie
tis nebus išduotas. Reikalingų 
žygių priversta buvo Imtis ir Bon- 
nos vyriausybė.

Raudonosios armijos vadovybė 
apie “Borodino atvejį” paskelbė 
net savo dienos įsakyme. Dabar 
kiekvienas raudonarmietis žino, 
kas yra įvykę prie Bavarijos pa
sienio, o Halėje vieno punkto ko
misaras bolševikų karianis visai 
atvirai pasakė: “Bandymas pabėg
ti Jums atneš mirtį. Jus vokie
čiai vėl išduos, kaip yra Išdavę 
Borodinų! Mes jus pagausim vi
sur”. Nors ir gaila, deja, kaip 
pastebi “Die Stimme”, šiuo atve
ju komisaras kalbėjo daug tiesos: 
Borodino atsitikimas nėra vienin
telis. Pirmaisiais pokario metais, 
pasiremdami Potsdamo ir Jaltos 
sutartimis, Santarvininkai yra 
rusams išdavę daugiau žmonių. 
Ir bavarų pasienio policija žino, 
kad buvo išduotas ne tik vienas 
Borodinas, bet ir visa • eilė kitų 
buv. raudonarmiečių. Praktiškai 
tat reiškia, kad pabėgėlių gyvy
bės ar mirties viešpats yra vokie
čių landratas...

O tai turi nepaprastai didelę

Lietuvis Kylanti Žvaigždė
Pilkas ir neįvairus yra mūsų 

tremties gyvenimas. Labai daž
nai beslžvalgydami į apsiniauku
sius politinius horizontus, besi
rūpindami savo kasdieninėmis pro
blemomis, rūpesčiais ir rūpestė
liais, mes sumenkėjame, supilkė- 
jame ir apsamanojame. Atrodo, 
tada, kad} visi apie mus yra pilki, 
menki ir samanoti. Kaip malonu 
yra surasti retkarčiais kuriame 
nors laikraštyje žinutę apie savo 
tautiečius, kurie savo gabumų, 
ai' savo užsispyrimo dėka pakyla 
virš tos pilkumos, pasiekia aug- 
štyblų savo pasirinktame darbe, 
pasižymi ir tuo pačiu Išgarsina 
savo ir savo tautos vardą sveti
mųjų tarpe. Neseniai skaitėme 
apie muzikos mokslus baigusį Da
nijos lietuvį Kaufmanų, girdėjo
me apie lietuvaitę baleriną Be- 
riozovą, prancūzų filmų žvaigždę 
šerną ir Kanados lietuvaitę Ma
ry Aldon, kuri greitu laiku at
vyksta Anglljon vaidinti čia ga
minamoje f Urnoje. Praėjusią sa
vaitę beskaitydamas vienų anglų 
filmų žurnalą, užtikau žinutę apie 
jauną anglų filmų artistų Lau
rence Harvey, esą Jis lietuvis. 
Tuoj pat parašiau laišką jo agen
tui ir gavau visą to gabaus Jau
nuolio biografiją.

Laurynas Skinkys gimė Joniš-

Jau atspausdintas II to
mas Liet. Enciklopedijos

Lietuviškosios Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius praneša, kad 
antrasis Enciklopedijos tomas Jau 
atspausdintas ir siunčiamas pre- 
numeratorijVlns. Australijoje gy
veną Enciklopedijos prenumerato
riai prašomi nedelsiant įmokėti 
prenumeratos mokestį tiems pla
tintojams, pas kuriuos užsisakėte 
pirmąjį tomų, arba gen. įgalioti
niui: A. Krausas, 24 Grandview 
Ave. Marybyrong, W. 3., Vic.

GERI METODAI
— Iš Saigono pranešama apie 

Vietnamo (Indo — Kinijos vals
tybė) generolo Vy kovos metodus 
prieš savo valstybės komunistų 
simpatlkus. Jis tokius tautiečius, 
ypač augštesnius valdžios parei
gūnus, susodina į lėktuvą ir pa
rašiutais nuleidžia j komunistų 
vadovaujamų sukilėlių pozicijas. 
Generolas teigia, kad tai esąs la
bai geras būdas atsikratyti komu
nistų.

Jis šitas priemones žada nau
doti ir ateityje.

psichologinę reikšmę. Šiuo metu 
iš viso Vak. Vokietijoj gyvena 
apie 1.000 pabėgusių raudonarmie
čių. Tačiau Jų gyvenimo sąlygas 
net ir “Die Stimme" vadina ne
žmoniškomis. Tiesa, oficialiai šie 
pabėgėliai gali gautul darbo ly
giai, kaip vokiečiai, tačiau tik ne 
de facto. De facto jiems darbas 
parūpinamas tik pačioj paskuti
nėj vietoj. Tad ar tenka stebėtis, 
kad pvz. nevienas jų mėgina žu
dytis, kad Jų vaikai laksto skar
maluoti ir kad net tas pats majo
ras, vietoj priespaudos pasirinkęs 
Vakaruose laisvę, ligi šiol nėra 
gavęs darbo? Borodino atvejis yra 
tiesiog įspėjimas visiems: į pabė
gėlius reikia atkreipti daugiau 
dėmesio, negu ligi šiol.

Laiškas “Prezidentui”.
Laisvajame pasaulyje gyvenan

čių Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
Pirmininkas V. Rastenis pasiuntė 
Justinui Paleckiui laiškų oro paštu, 
tačiau iki šiol negavęs atsakymo 
ir, abejodamas, ar iš viso Jo laiš
kas pasiekė "prezidentą”, V. Ras
tenis per “Amerikos Balsų” už
klausė "prezidento”, ar jis gavo 
jo laiškų? Tiek savo laiške, tiek 
ir per radijo kalbėdamas, V. Ras
tenis klausia Paleckio': "Ar jis 
prisimena, kaip prieš 14 metų jie 
diskutavę kaip švęsti Lietuvos 
spaudos Jubiliejų. Šiais metais 
mes čia ruošiamės švęsti 50 metų 
kaip rusai grąžino lietuviams tei
sę rašyti ir skaityti lietuviškai. 
Ar ir Tarybų Lietuvoje šis Jubi
liejus bus minimas?” Teiravosi 
taip pat, ką Jūs ten slepiate, ne- 
įsileidžiate pasaulio žurnalistų? 

Baigdamas, prašė būtinai parašyti, 
jei jis dar turi nors kiek valios 
Ir Jei šį laišką “broliškos rusų 
tautos” jo globėjai Jam leis ma
tyti.

kyje 1928 m. spalio mėn. 1 d. Jo 
tėvai išemigravo į Pietų Afriką 
kur jaunasis Laurukas užaugo ir 
baigė mokyklą. Kelis metus mo
kėsi architektūros bet vėliau me
tė ir įstojo kariuomenėn. Po ka
riuomenės pabandė įstoti į Kara
liškąją Dramos Meno Akademiją 
Londone, buvoi priimtas ir Jų sėk
mingai pabaigė, sužavėdamas kri
tikus savo vaidinimu Akademijos 
statytuose veikaluose. Pabaigęs 
akademijų, Laurynas gavo darbo 
Manchesterio teatre, kur buvo pas
tebėtas filmų bendrovės agentų, 
ir — 1948 m. vaidino savo pirmoje 
filmoje. Iki šiol šis Jaunas akto
rius vaidino keturiolikoje filmų, 
turįs sutartį su Hollyvudo ben
drove vaidint! ten kas metai vie
noje filmoje Ir pilnu šuoliu eina 
į pasisekimų ir garsų. Greitu lai
ku jis vaidins “Romeo" anglų — 
italų statomoje filmoje "Romeo Ir 
Julija”. Kelis kartus Laurence 
Harvey pasirodė ir televizijoje. 
Iki šiol visi Jo pasirodymai tiek 
filmose tiek teatruose, (kur jis 
kritikų laikomas vienas geriausiu 
Šekspyro veikalų charakterių ak
torium) buvo lydimi pasisekimo, 
tenka linkėti, kad tas pasiseki
mas lydėtų Joniškietį Laurynų ir 
toliau.

E.L. A. Pužauskas.

Tai bent vestuvės!
Tai buvo Olandijoj. Našlys Pet

rus Mettes Ir našlė Cornelia Smit, 
prisiminę Jaunas dienas, pasiry
žo vėl tapti jaunavedžiais... 
Jungtuvėse dalyvavo jų trisdešimt 
vaikų: dešimt Petrus’o ir dvide
šimt — Comelijos!...

Ilgas ir sunkus darbas, bet dideli 
vaisiai.

Švedų moksllnjinkasl Emil Jo
hanson septynioliką metų darė 
bandymus tikslu užauginti obelį,, 
nešančią didelius vaisius. Jo triū
sas nenuėjo niekais: jo Išauginta 
obelis pilna saldžių rausvų obuo
lių, sveriančių virš dviejų svarų 
kiekvienas! Šių obelį jis pavadi
no ALPHA, nes tikisi pasiekti dar 
geresnių rezultatų.

— Vakarų Vokietijos trijų di
džiųjų partijų atstovai kreipės! į 
Vakarų valstybių augštųsias įs
taigas, prašydami, kad Vakarų 
valstybės imtųsi represijų prieš 
komunistus, jei jie ir ateityje ne
siliaus grobę savo politinius prie
šus iš vakarų Berlyno.
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Gyvenimo
Iškarpos

“SUDEGTUM, TAI NAUJIENŲ
PRIPASAKOJAI...”

Jis — buvęs augštesnės kate
gorijos pašto valdininkas. Jinai — 
studentė. Apsivedė ir per Vokie
tiją atplaukė i Australiją. įsigi
jo namelius.

Jis .nlėgsta sodą. Jinai gabiai 
šeimininkauja ir uoliai lanko fab
riką.

Jis Jau trečią kartą persodina 
apelsinų ir citrinų medelius (ka
dangi ne pagal “šniūrą” kiti bu
vo susodinę) ir valandas pralei
džia vieną akį primerkęs savo pa
ties klaidų trečiajame persodini
me beieškodamas. Paskui murk
sa prieš saulę arba dribso lovoj.

Jinai plauna Jo marškinius iš 
fabriko grįžus, plauna Jo kojas 
sekmadienių popietėmis, pakaso 
nugarą prieš užmiegant ir Jis ta
da murkia: “Gyvenu kaip ponas, 
gyvenu kaip karalius".

Vieną dieną šis "karalius” pa
matė lietuvišką laikraštį, kada 
pažįstamas Jo kankinamų apelsin
medžių pasižiūrėti buvo atvykęs. 
Tas buvęs paštininkas, pasižiūrė
jęs j tą lietuvišką laikraštį ir 
klausia: “Tai dar iš Vokietijos at
sitempęs būsi?”

Laikraščio savininkas suglumo, 
bet nepasimetė, ir išaiškino, kad 
laikraštis yra leidžiamas Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės Kraš
to Valdybos Sydnėjuje, o dar kitas 
lietuviškas laikraštis išeina Ade
laidėje.

Expaštininkas pasikasė pakaušį, 
pakraipė galva, pasižiūrėjo į ny
kstantį apelsinmedį ir palaimintu 
kūdikio naiivumu tarė: “Bendruo- 

•menė? žinia , tai bus vėl kokia 
nauja partija. Matyt pinigų turi 
— laikraštį leidžia... Neteko gir
dėti ligi šiandien...”

— Sudegtum, tai naujienų pa
pasakojai, — Išlydėdamas pažįs
tamąjį tarstelėjo Jis Ir nukiūtino 
atgal j sodą prie apelsinmedžių.

šitas paštininkas gyvena vie
name didžiųjų Australijos mies
tų.

. •
Juodu atplaukė vienu laivu. Dar

bo įstaiga Išskyrė Bonegiloje. Bet 
paskui Ir vėl j vieną miestą su
važiavo. Retkarčiais susitikdavo. 
Antanas vis šnekėdavo apie sunkų 
gyvenimą ir per valandą prikrau
davo maišą negerovių. Petras nei 
skųsdavosi, nei fabriką keikdavo, 
net labai Jau girdavo savo gyve
nimą. Vieną dieną Antanas pak
vietė Petrą jo “gūžtos” pasižiū
rėti. Lyg dėl visa ko priminė žmo
nos vardą, kuris “išpuola šešta
dienį”.

Gėlių puokšte ir mažu ryšuliu
ku nešinas Petras sutartą šešta
dienį įsuko j Antano kiemą. Pas
kui peržengė flbrinuko slenkstį 
Ir tuojaus buvo įmestas j minkštą 
kėdę. Atsirado Antanienė, šypse
nos linkėjimai, dėkojimai už “pui
kias gėles”, skubėjimas atrlšant 
ryšuliuką ir salddus čiulbesys:

— Labai malonu. Tikrai puiku. 
Mėgstu knygas. Stasienė turi ga
lybę knygų — skolinuosi kartais. 
Myliu Vilnių.

Paskui “Vilnius tarp audrų" at
sigulė ant bufeto.

Atėjo daugiau svečių: kaimynai 
ir seni bičiulllai susirinko. Tūpė 
tautiečiai į fotelius, sofą; kiti 
glostė radijogramą; moteriškos 
maigė matracus miegamajam, try
nėsi aplink naują “Prezidentą”, 
uostė virtuvės kvapus. Antanienė 
džiaugėsi dovanotum gėlėm, vazom 
karoliais, apyrankėm, servyzais, 
šaukšteliais ir kitokiais indais. 
Tik Jaronlmas Cicėnas su savo 
Vilnium tarp audrų nebuvo paste
bėtas.

Kitą popietę Antanas susirado 
dar butelį alaus, vienu užsivertimu 
ištuštino pusęt ir, nenorėdamas su
gadinti "politūros”, po drėgnu 
buteliu pakišo ant bufeto gulėju
sią knygą.

JURGIS DAUBA

— Jonas Stltilis, Ave. Laos Ec- 
dros 223 (Bario Santa Ana) Ss- 
do Aragua Maracay, Venezuela, 
pajieško Vyto Gasparonio su žmo. 
na Birute Ir dukra Zitute, atvy. 
kušlų j Australiją 1949 metais.

Mes Šokome Spaudai...
Kad spausdintas žodis yra ga

lingas, kartais net pramoningas, 
teko įsitikinti aną gegužės pirmą
jį subatvakarį, kai pagaliau po 2 
metų pažadų leista sušokti spau
dos gerovei “Mūsų Pastogės” 
spaudos baliuje.

Gerokai dar prieš skelbtąjį lai
ką bendruomenė būreliais pradė
jo skverbtis į “Empres" salę, kur 
prieš pusmetį buvo meno švento
vė — galerija ir joje porą savai
čių lietuvių dailės parodoje svečia, 
vosl premijuotos dali. H. Šalkausko 
trys moterys, apie kurių paslap
tingą grožį net broliškoji Ameri
kos spauda klupdama daug pri
šnekėjo.

Pradedame balių. Sugužėjusiems 
svečiams apsaugoti nuo paklydi
mų įteikiamas baliaus vadovas 
“Jūsų Pastogė”. Apdairūs kultūri
ninkai gerai padarė išleisdami 
šitą vadovą, nes linksmybių labi
rintuose jis buvo kelrodžiu net ir 
tiems, kurie į savas pastoges pra
dėjo rinktis tik kitą rytą “ge-rai 
apdienojus.”

"Duonos ir žaidimų šaukė išpai- 
kę romėnai. Senas tai šauksmas. 
Deja, rausdami turime prisipažin
ti, kad mes, modernūs vagabun- 
dai šiame “atominių raandrybių 
amžiuje, trokštame to paties”... 
— magiko įžvalgumu atspėjo ba- 
liun sugužėjusių pagrindinę atvy- 
kos intenciją dvasinis vadovas 
“Jūsų Pastogė”.

"Viso tq gero čia Jums paruoš
ta. Gi tiems, kurie ištroškę dva
sinės duonos, išeina “Jūsų Pasto
gė”. Ji išeina, kad apvalytų dva
sinius pelėsius, kad uždėtų Išeigi
nę šypseną ir kad šitame madnia- 
me baliuje, leistų nors valandėlei 
pamiršti pernelyg dažnai links
niuojamą “bosą”.
“Ištroškę žaidimų čia ras geriau

sias sąlygas. Tačiau perspėjame, 
kad tai apsiribotų su savomis 
žmonomis Ir sužadėtinėmis. Taigi. 
Bent Jau baliaus metu...”

Dar buvo ir kitokių patarimų 
beigi nurodymų visokių ir, paga
liau, senu lietuvišku papročiu už
baigta geraširdišku ”— Tad į 
sveikatą”—

O tos “sveikatos” pasillgusieji 
jau rikiavosi vienoje kertėje prie 
barjero, kur "sveikatos” atsar
gos didžiausios sukauptos buvo. 
Pradžioje sunku buvo dasigauti li
gi tų sveikatos šaltinių, bet per 
užtarymus ir rekomendacijas ba
liaus gaspadorių ir skryningų 
australiškų rūpestingiausių sąra
šų lapuose ilgiausiuose, "gyduo
lėmis” buvo aprūpinti visi, net 
ir tie, kurie iš anksto jų nebuvo 
užprašę. Na Ir pasijuto tada visi 
lyg nuosavoje pastogėje, įsirikia
vo į tikrąsias baliaus vėžes ir visi 
baliauninkiški pasireiškimai pra
dėjo suktis Judresniu tempu...

Adelaidės teatro mėgėjų būre
lis balandžio 24 d. suvaidino Mel
bourno Sofijos Kymantaitės — 
Čiurlionienės “Aušros Sūtnus”. 
Nėra tai stiprus dramatinis vei
kalas, šiandien Jis reikalingas di
delių kopiurų, kaiką gal visai rei
kėtų keisti, bet spaudos draud
žiamajam laikotarpiui pavaizduo
ti geresnio scenos veikalo neturi
me. Šiaip Jau veikalas, vaizdžiai 
atkeldinęs Lietuvos kaimo buities 
iškarpą, dar su Jubiliejiniu turi
niu (balandžio 24 d. šventėme 50 
■m. spaudos grąžinimo sukaktį), 
žiūrovų buvo sutiktas išsiilgusiai 
ir šiltai. Tarp scenos Ir žiūrovų 
iš karto užsimezga Jautri sąvei
ka. Jaunimui buvo gera proga pa
matyti Jiems tik girdėtą Lietuvos 
praeities puslapį. Daug gelbėjo 
veikalo dvasiai atatinkančios na
tūralistiškai sentimentalios dail. 
Rukšlelės dekoracijos.

Veikalas scenai surežisuotas 
prisilaikant natūralistinės vaidy
bos tradicijų. Tas kelias, turbūt, 
Čiurlionienės “A.S.” ir pats tiks
liausias: čia nesprendžiama jokios 
abstrakčios idėjos, valdybos kal
ba paprasta kaimiečių kalba, tai 
buities scena. Režisavo: p. Rūte
nis.

Veikėjai, pamiršus paties teksto 
kaikurias psichologiškai ir drama
tiškai nepateisinamas vietas, to
dėl ir scenos Išraiškai nepasiduo-.

“Jūsų Pastogės” redakcija, su
šaukusi savo bendradarbių seime
lio posėdį, dar pasikvietusi gimi
nes, draugus ir pažįstamus, net Ir 
tuos, kurie antri metai prenume- ! 
ratos nesumoka, vienbalsiai priė
mė tokią

REZOLIUCIJĄ
“Kiekvienas šito baliaus dalyvis 

ir dalyvė prenumeruoja, skaito ir 
pataria visiems skaityti ir apsi
mokėti "Mūsų Pastogės” prenu
meratą..." — mėgina kaimynas 
garsiai skaityti iš vadovo.

Tačiau muzikos garsai vėl pa
varo tautiečius į šokių aikštelę 
ir “M.P.' neapsimokėjęs prenu-1 

staliuko pakilda- Į
mas pareiškia: “Mūsų Pastogė” 
turėti išeiti 12 puslapių... ”

Pasigirdo daina. Tai svetys — 
nebuvėlis iš Melbourno lauktuvių 
krepšelį atidaręs pabėrė lietuviš
kų dainų ir operų arijų. Paplo- 
jom mielam! solistui Domininkui 
Vlldovui, paplojom paskui “čigo
nėlėms” — Danutei Nausėdaitei 
Ir Astridai Adamsaltel, smarkiai 
plojom Br. Kiverio šeimų dvigu
bam kvartetui už skambų “Stik- 
liukėlį” ir “Žydrąjį Dunojų”, to 
vakaro nuotaikos favoritą.

Dail. Algis Šimkūnas, nesušok- 
dintas "Jūsų Pastogės” redakto
rius, spausdinamosioms prleano- 
nėms atsisakius dirbti nakties 
pamainoje, “Jūsų Pastogės” eks
tra laidą — baliaus reportažą pa
teikė iš savo lupų. Kas klausėsi 
— atpažino save ir savo pažįsta
mus, kas ne — sužinos kita pro
ga. Sunkiai “beraščlams” įkanda
mas modernizmas čia buvo pade
monstruotas ne paveikslais, bet 
prof. Mrs. ir Mr. Lawson dilgi
nančiais šoklų išraitymais.

Spaudos balius be spaudos an
telės — ne bailus. O toji antelė 
atvažiavo naujausiu “Jaguar” 
sportiniu automobiliu, bet negalė
dama pakilti į penktąjį augštą 
keltuvu į bailų pateko pavidale 
“Jaguaro” .modeliuko, kurį tūla 
tautietė , 1 vai. išvietinus visus 
iš baliaus, rankinukyje nusigabeno 
j tolimąjį priemiestį.

Manau, spaudos balių laikysime 
pavykusiu, — Jei ne “Mūsų Pas
togės” skylėms palopyti, tai bent 
jo dalyvių maloniam prisimini
mui.

P. SIRGEDAS
P.S. O tai didesnei “Mūsų Pas

togės” skaitytojų šeimos daliai, 
baliuje nedalyvavusiai, gal būt, 
paryškins augščiau patelkta ne
nutrūkusį spaudos baliaus apsi
reiškimų ir pareiškimų apžvalga 
tą gražią pradžią ir linksmą pa
baigą pirmojo spaudoos baliaus 
Sydnėjuje, iš kurio Išeidami sve
čiai niūniavo: “Kad dar taip būt, 
kad vis taip būt — kad spaudos 
balių daugiau būt...”.

SVEIKINTINOS PASTANGOS
(AUŠROS SŪNŪS MELBOURNE)

dančias, suvaidino gerai. Labai 
gera buvo Rusteikienės rolėje p. 
Dainienė. Ji sukūrė gerą ir įti
kinantį, visad naudos jleškantį 
kaimo moters tipą, nors ir trum
paregį, kai toji reali nauda jai 
vaidenasi. Tipas atkurtas išorinė
mis priemonėmis. Jos ir paviršu
tiniškas maldingumas labai gerai 
derinosi kurtam materialistiniam 
tipui. Jei subtylus žiūrovas gal 
pasigedo vidinio konflikto, tai var
gu užtat būtų galima kaltinti vai- 
dylą: p. Dainienė sukūrė tą tipą, 
kurį jai diktavo autorė. Geras 
buvo Rusteika — p. Venclovavi- 
člus; taip ir matai rimtą, mažai 
šnekantį Suvalkijos ūkininką. Ro
želės rolėje matėme p. Marcinko- 
nytę — Neverauskienę — tai tra
pi, natūrali, nors ir primityvi (to
kį vaidmenį autorė jai skyrė) Lie
tuvos senojo kaimo gražuolė. Išda
viko Albino, svieto parėjūno mies
čionio tipą p. Rūtenis kūrė tokį, 
kokį miesčionį ano meto kaimas 
ir įsivaizdavo. Mes jį gal tik pra
džioje norėtumėm matyti energln- 
gesnį ir apsukresnį, gi vėliau ne- 
taip ryškiai išsiduodantj. Apskri
tai, p. Rūtenis operetinis tipas, 
būtų gerai, Jei tuo keliu Jis imtų 
eiti. Elgeta p. Mackelienė buvo 
labai natūrali. Rusteikos sūnų vai
dinęs p. Neverauskas yra rimta 
scenos pajėga, iš jo galima tikė
tis daug. Tik jo ūgis ir vyriška

Londono “Observer”, šveicarų 
“Neue Zuerlcher Zeitung” ir visa 
eilė kitų įtakingų spaudos orga
nų reiškia nuomonę, kad Berlyno 
konferencija davė vieną konkretų 
rezultatą, būtent — buvo paleisti 
apie 15.000 vokiečių karo belais
vių Ir civilių Internuotųjų iš Sov. 
Sąjungos darbo stovyklų. Drauge 
su Jais, norint parodyti, kad bol
ševikai nėra tokie baisūs, buvo 
šiek tiek paleista ir kitų tautybių 
suimtųjų, tarp Jų ir ispanų kovo
tojų. Šiuo metu užs. spaudoj vyks
ta diskusijos, ar iš tikro Sov. Są
jungoje galimi darbo vergų strei
kai ir sukilimai. Štai ką pasakoja 
akivaizdūs liudininkai, patys sa
vo akimis matę darbo vergų strei- 

žemėskus kad ir tame pačiame 
pragare — Vorkutoje.

Iš jo paleista vokiečių žurna
listė Brigitte Gerland, užsienio 
spaudos atstovų paklausta, ar Iš 
viso tokie dalykai ten galimi ir 
kaip atrodo gyvenimas Vorkutoje, 
nekantriai atkirto: — Apie ką no
rite, kad aš jums papasakočiau? 
Juk aš nieko naujo nežinau... 
Jūs skaitėte jau veikalus, parašy
tus Eleonoros Lipper ir kitų. Juk 
čia visur vis tas pats — liūdnos 
Ir skaudžios istorijos apie badą, 
kančias ir sadizmą. Nieko naujo 
prie Jų pridėti negaliu ir aš...

Pasikeitimas mintimis

Vorkutos kasyklos sovietiniam 
ūkiui turi nepaprastai didelę rei
kšmę, nes pvz. visas Leningradas 
ir šiaurės Arkties sritis naudo
jasi Jos Iškasamomis anglimis. 
Beveik visi ten atvarytieji priver
čiamiesiems darbams yra nuteisti 
25 metus. Praktiškai tat reiškia, 
kad jie gyvi iš ten neišeis. Ats
kyrusi krimln. nusikaltėlius nuo 
politinių, šie savo tarpe apie vis
ką išsišneka, ir čia "pasikeitimas 
mintimis" bei žiniomis veikia 
kaip per kokius radijus. Gerland 
pasakoja, kad pvz. ji taip išsi
šnekėjo su vieno Leningrado įgu
los generolo žmona, su poeto Man- 
delstajnmo sūnumi, su “senųjų 
bolševikų kovotojų”, per 1937 m. 
valymus sušaudytų, valkais, su 
ukrainiečiais banderininkais, re
zistencinio sąjūdžio vadais iš Pa
baltijo valstybių, su Jaunomis 
moterimis ir senais vyrais, sovie
tinių darbo vergų stovyklose pir
mą kartą savo gyvenime paėmu
siais Bibliją j rankas ir nutaru
siais stoti į kovą prieš Antikris
tą. .. Ir kokios ten kas vakaras 
vyksta diskusijos! šnekama apie 
viską — apie Puškiną Ir Tolstojų, 
apie Dostojevskio "Biesus”, kurių 
negausi Jokioje stovyklos biblio
tekoje, apie Marksą ir Engelsą, 
apie Dievą ir ištremtųjų viltis, 
kad Juos galų gale kada nors ateis 
išlaisvinti Amerika... Jie visi taip 
skeptiškai žiūri į galimą Rusijoje 

išvaizda nesiderino su sentimen
taliu Jaunatvišku naivumu. Jokių 
priekaištų negalima padaryti ru
sų žandarus vaidinusiems. Jie bu
vo apykvailiai, ištikimi caro tar
nai, visad besivaiką raublio, ko
kius juos vaizduoja apskritai ir 
kita mūsų literatūra. Epizodinis 
Kražių skerdynėse nukentėjusysis 
knygnešių pagelbininkas buvo gal 
perdaug palaužtas.

Apskritai, Adelaidės scenos mė
gėjų būrelį tenka sveikinti už 
pasirinkimą vaidinimams lietuviš
kos medžiagos, nors ir su drama
tiniais trūkumais. Svetimų veika
lų mes turime progos pamatyti 
angių kalba, lietuvių scenai reikia 
savos tematikos. Ji Išperka ir mė
gėjiškus nedateklius. Gaila, tik, 
kad ir Adelaidėje tas mūsų nelem
tas susiskaldymas yra palietęs ir 
scenos darbininkus. Mūsų bendruo
menė Australijoje maža, adelai- 
dlškiai teatralai susibūrę krūvon, 
galėtų tikrai vadovauti mūsuose 
išraiškos menui.

Padėka Melbourne skautų globos 
komitetui, atkvietusiam svečius 
adelaidiškius.
 NEMO.

— Prašomi atsiliepti: H. Žilins
kas, R. Adams ir Jankauskienė. 
Rašyti Naujosios Zelandijos L.B. 
Inf. Biuletenio Red. 46 Scarbo
rough Tee., Parnell, Auckland. N. 
Zealand .

JUODOS 
VĖLIAVOS

SIBIRE
revoliuciją, Ir vis dėlto, kaip pas
tebi Br. Gerland, Rusija šiandien 
revoliucijai yra daug daugiau pri- 
brenddusl, negu buvo kada nors...

Paryžiuje leidžiamas “Socialis- 
tlčesklj Vestnik” š.m. Nr. 2 įsidė
jo platų aprašymą apie Sibiro 
darbo vergų stovyklose suplevėsa
vusias Juodas vėliavas ir pirmą 
kartą per 35 metus suruoštą tokį 
platų darbo vergų pasipriešinimą. 
Svarbiausias Jo centras buvo Vo
rkutoje. Ten, kaip Ir kitose darbo 
vergų stovyklose, grįžusiųjų į Va
karus darbo vergų teigimu, egzis
tuoja visai naujos rūšies pogrin
džio organizacijų. Viena iš Jų — 
tai "slndlkallstų sąjunga”, pasis
tačiusi sau tikslu “įvykdyti tik
rąją Lenino mintį”, šioji organi
zacija buvo įkurta kom. studentų 
1948 m. Maskvos un-te ir netru
kus persimetė į Leningrado bei 
Kijevo un-tus. Tačiau jau 1949 m. 
pirmieji jos nariai buvo suimti ir 
Išsiųsti į darbo vergų stovyklas 
“pasitaisyti”. Dirbusi socialdemo
kratų spaudoj vokiečių žurnalistė 
Gerland, už tariamą špionažą bri
tams nuteista ilgiems metams j 
Vorkutos darbo vergų stovyklą, 
ten sutikusi apie 150 šios rūšies 
“sindikalisbų”.

Antrąją organizacija sudaro 
vad. “verujuščije”, arba "tikintie
ji”, kurie visą savo tikėjimą re
mia 4-mls Evangelljomls. Jiems 
Vorkutos stovyklose priklauso 
apie 5.000 įnamių. Tai naujos rū
šies “tolstojininkai”, kitaip dar 
vaddlnami "vienuoliniais”. Trečią 
grupę sudaro “bqnderlninkai”. 
čia beveik išimtinai yra vakarų 
ukrainiečiai, paskutiniais metais 
tūkstančiais siunčiami į Vorkutos 
stovyklas. Jie pasisakė už laisvos 
Ukrainos valstybės su 40 mil. gy
ventojų sukūrimą. Tačiau su Jais 
sutinka ne visi rytų ukrainiečiai.

Vorkutos akmens anglių kasyk-

“Jis mirė, bet... ”

lose turi dirbti tik politiniai kalln. 
laisvosios darbo pajėgos jau nebe- 
samdomos. Šių bausmės lagerių 
suimtieji turi teisę 2 kartus per 
metus rašyti namo, o po pasku
tinių streikų vietoj 50 rb mėne
siui kalinys, atlikęs normą, gali 
gauti Jau 150 rb., kartais dau
giau. Dar ir dabar baudžiama už 
atsisakymą dirbti, tik bausmė ne
gali būti didesnė kaip 25 metai. 
Paskiausia pasikeitė nebent tik 
sargybos: vietoj MGB dalinių su 
raudonais antpečiais dabar suim
tuosius saugoja MVD . Pusę suim
tųjų sudaro vad. inteligentai: stu
dentai, Inžinieriai, buv. partijos 
pareigūnai, žurnalistai, menininkai
Ir kt. Būdinga, kad beveik visi 
darbo vergai inteligentai gerai 
kalba vokiškai arba angliškai, o 
kai kurie laisvai vartoja abi kal
bas. Darbo vergai stengiasi, klek 
tatai tėra įmanoma, dirbti klek 
galint 'mažiau ir lėčiau. Stalino 
mirtis suimtųjų padėties iš esmės 
nepalengvino. “Taip, — kalba net 
sargybiniai, sukdami “bankrut- 
kas”, — jis mirė, bet mes nieko 
nematome, kad jis tikrai būtų mi
ręs”... 1953 rugpjūčio mėn. į 
Vorkutą buvo atsiųsti pirmieji 
transportai buvusių MVD parei
gūnų, nuteistų ryšium su Berljos 
suėmimu Ir likvidavimu, nuteistų 
25 metams priverčiamųjų darbų. 
Tokių esą tūkstančiai, iš viso po 
diktatoriaus mirties TSRS stovyk
los ir kalėjimai kaip buvo, taip 
Ir tebėra prikimšti žmonių — ir 
vis papildomi naujais suimtaisiais. 
Apskritai, reikia pasakyti, kad 
TSRS didžioji gyventojų dalis ru
sų stengiamasi nugrūsti į Rytus 
— į Sibirą ir j pačias nuošaliau
sias Sov. Sąjungos vietas. Vieni 
tik paprastai “įkurdinami” nau
jose vietose, kiti — ištrem laimi į 
Sibirą, kur yra aprėžta jų laisvė 
judėti, treti — išvežami f papras
tas koncentracijos stovyklas, o li
kusieji laikomi "spec, režimo” la
geriuose. Nuo 1949 m. Vorkutoje 
“paprastosios” darbo vergų sto
vyklos buvo paverstos "specialio

mis”. Kitos kone, stovyklos pas
kirstytos po visą Vorkutos rajo
ną ir Komi sritį. Spec, stovykloms 
vadovauja gen. Derevlanko, o pa
prastosioms kone, stovykloms — 
pulk. Kuntlnovas. Lyg pasityčio
dami iš suimtųjų, bolševikai Vor
kutoje važinėja amerikiečių kilmės 
sunkvežimiais, kuriuos, matyti, 
buvo gavę iš jų karo metu. Vor
kutoje yra 3 specialūs moterų la
geriai. Iš motinų vaikai neatima
mi iki 2 metų amžiaus. Paskum 
jie persiunčiami giminėms arba 
atiduodami į bolševikinius valkų 
darželius — ir motinų daugiau 
niekados nebemato. Kai stovykloje 
sutintieji turėjo drauge gyventi 
su kriminaliniais nusikaltėliais, 
tai šie tiesiog Jėga užpuldavo mo
terų stovyklas Ir jas išprievar
taudavo. Sargybiniai tokiais atve
jais beveik niekad nesikišdadvo. 
Vorkutoje tebėra laikomi Ir tie 
kaliniai, kurie buvo pereitų metų 
sausio mėn. nuteisti ryšium su 
Kremliaus “gydytojų afera”. Nors 
apkaltintieji gydytojai vėliau bu
vo paleisti, tačiau niekados to ne-

Radeko duktė

sulaukė kiti nuteistieji minimo
sios aferos “bendradarbiai”. Ten 
yra ir žymaus bolševikų veikėjo 
Radeko duktė, kuri, MVD parei
gūnų Iškankinta Maskvoje Liu- 
biankoje, yra beveik tapusi • be
prote.

B. Gerland Vorkutoje yra suti
kusi ir daug buv. “Ost—Arbel- 
ter”, kurie buvo prievarta išvežti 
darbams į Vokietiją ir paskum 
savo noru ar Jėga grąžinti į Sov. 
Sąjungą. Tačiau jie visi pagal 
“garsųjį” 58 str., pirmąją pas
traipą, už "tėvynės išdavimą” bu
vo nubausti Iminimum 10 metų. 
Apskritai, tenka pasakyti, kad 
bolševikai nepaleido į laisvę velk 
nė vieno Sovietų piliečio, pabuvu
sio ilgiau ar mažiau užsieny ir 
suslpažinuslo su jo gyvenimu. 
Tarp suimtųjų yra daug buv. So
vietų armijos karininkų, tarnavu
sių Vokietijoje. Berlyno pergalė
tojai, pasirodo, grįžę namo, už tą 
pergalę, kaip atpildą, gavo nuo 
10 iki 25 metų priverčiamųjų dar
bų. Vokiečių žurnalistė B. Ger
land pasakoja Vorkutoje sutikusi 
taip pat nemaža lietuvių , latvių 
ir estų.

Tačiau ir šie darbo vergai, ne
turėdami daugiau ko nustoti, kaip 
savo pančių, sukilo ir pradėjo 
streikuoti. Streikas prasidėjo nak
tį 1953 m. iš 19 į 20 liepos ir 
greitai apėmė visas 50 Vorkutos 
stovyklų. Išsyk metė darbą 8.000 
kasyklos Nr. 7 darbininkų, o pas
kiau sustreikavo daugiau kaip 100. 
000. Rugpjūčio 1 d.‘ buvo 120 strei
ko vadų sušaudyti. Tačiau strei
kas ėjo ir toliau. Tolimesnį Jo li
kimą pavaizduoja kiti liudininkai.

3 (metus Vorkutoje išlaikytas, 
bet 1953 m. gruodžio mėn. paleis
tas j laisvų vokiečių gydytojas 
Dr. J. šolmeris, pats savo akimis

Streikas prasideda

matęs pereitų metų liepos mėnesį 
vykusius Vorkutoje streikus, pa
sakoja, kad Jie truko kelias sa
vaites, kol galų gale buvo žiau
riausiomis priemonėmis numalšin
ti. Kokie streiko motyvai? Jų, Dr. 
Šolmerlo teigimu, būta įvairių. 
Vieni norėjo paprasčiausiai tuo 
būdu išsikovoti geresnes gyveni- 

(iry> ir darbo sąlygas, kiti tikėjosi, 
kad po Stalino mirties “turi pra
sidėti nauja era”, treti, per radijo 
pranešimus iš Maskvos išgirdę ir 
iš “Pravdos” prisiskaitę apie bir
želio 17 d. įvykius Rytinėje Vokie
tijoje, norėjo pasekti jų pėdomis 
Ir sugriauti nekenčiamą bolševi
kų režimą. Dr. šolmeris, dalyva
vęs antlnacinėje rezistencijoje ir 
1943 m. gestapo už tai suimtas, 
tvirtina, kad streikas Vorkutoje 
buvo daugiau panašus j Dostojev
skio "pogrindžio Jėgų” sukilimą.

(Bus daugiau) 

*
— Po Tito viešnagės Turkijoje 

numatoma tarp Jugoslavijos Ir 
Turkijos karinė sąjunga. Prie šios 
sąjungos prisidėsiantl ir Graikija.
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NUSISEKĘS KONCERTAS —i 
BALIUS

Gegužės 8 d. Lietuvių Savano
rių ’’Ramovė” suruošė nusisekusį 
Ir turtingą koncertą — balių, 
įvairioje programoje , dalyvavo 

choras, išraiškos šokio šokėja Ele
na Kepalaitė ir solistas Dominin
kas Vildovas.

Melbourne Lietuvių Vyrų choras 
"Aldas”, diriguojamas Pr. Morkū
no, šauniai padainavo šias dainas: 
Gaudžia trimitai, Jau žirgeliai pa
balnoti, Karas Ir Jūreivių maršas. 
Išraiškos šokio šokėja E. Kepalai
tė pašoko Chplno “Prisiminimui", 
VI. Jakubėno “Velnio šokį”, Fr. 
CHopino “Revoliucinį etiudą” Ir T. 
Albenlzo “Sevillaną”. šokių išpil
dyme Jaučiama didelė pažanga. 
Solistas D. Vildovas padainavo Fr. 
Schuberto “Ihr Bild”, St. Šimkaus 
“OI kas”, Fr. Wlntter Burgerlo 
“Ganz im Geheimen” ir F.P. Tos- . 
ti “La serenata”. Programos da-;

* lyvlai buvo apdovanoti gėlėmis, L.' 
S. “Ramovės” pirmininkas pulk. t 
J. Kuncaltls tarė sparnuotą žodį 1 
programos dalyviams ir svečiams, j 
Protarpiais skambėjo choristų ir, 
svečių sutartinės paįvairindamos i 
šoklus.

— Antanas Žemaitis gegužės 11 
d. su šeima išskrido į Kanadą. 
Apsigyvens pas savo brolį.

— Melbourne Teatro Mylėtojai, 
vadovaujami režisorės Gasiūnienės, 
repetuoja V. Krėvės "Žemaituką” 
(Iš Raganiaus). Iscenizavo pati 
režisorė.

— Savaitgalio mokyklos Marl- 
byrnonge tėvų susirinkimas ir 
šiais mokslo metais apsidėjo po 1 
svarą mokesčio nuo šeimos moki
nių bibliotekėlės praplėtimui. Jau 
šiandien knyginėlis turi per 100 ■ 
mokiniams tinkamų knygų, šių 
metų tėvų komitetą sudaro: J. 
Meiliūnas, J. Kemėšis ir J. Ado
mavičius.

— Dėl pareigų gausumo senųjų 
skautų židinio tėvūnas v.s. A. 
Krausas pasitraukė. Naujuoju ži
dinio tėvūnu Išrinktas psktn. E. 
Pankevlčius. Kancleriu perrinktas 
J. Pečiulis. Gegužės 30 d. 17 vai. 
skautų būkle prof. Rinkevičius 
skaitys žldlniečiams paskaitą "Ato
minė energija ”. Laukiami ir sve
čiai. (k.)
LKF Australijos V-bos adresas 
Bendrais reikalais kreipiamasi: 

V. Bosikis, 295 Hoddle St, Ab
botsford N9, Vie. Pirmininkas ir 
Švietimo vadovas pasiekiamas: A. 
Krausas, 4 Grandview Ave, Mari- 
byrnong, Vic.

— Gegužės, 9 d. parapijos salė
je Dr. A. Zubras skaitė įdomia 
paskaitą tema: "Kultūra ir jos ry
tietiškos Ir vakarietiškos apralš-
kos”. Buvo laukta, kad paskaita 
iššauks gyvas diskusijas, bet to 
nebuvo. Atrodo, kad klausytojai;

kaltą Ir su visomis prelegento min
timis paklusniai sutiko.

— Per Motinos Dieną bažnyčioje 
surinkta £ 50 Vokietijoje gyve
nančioms motinoms sušelpti, (r)

IŠVYKSTA
P.V. ’RAULINAITIS

Gegužės mėnesio 21 dieną iš 
Sydnėjaus uosto keleiviniu lai
vu “Oronsay” į JAV išplaukia 
prof. P. V. Raulinaitis su šeima.

P.V. Raulinaitis į Australiją at
vyko prieš penkerius metus. Be
veik visą laiką, Ugi išvykimo, gy
veno Melbourne. Aktyviai daly
vavo visuomeniniame darbe: buvo 
Kultūros Fondo Australijos Apy

gardos pirmininku, suorganizavo ir 
visą laiką buvo direktoriumi Ka
raliaus Mindaugo Instituto, A.L.B. 
Krašto Tarybos nariu nuo Mel
bourne Apylinkės.

P. V. Raulinaitis bendradarbia
vo “Mūsų Pastogėje”, rašydamas 
daugiausiai teisiniais klausimais.

Atsisveikinimo laiške P. V. Rau
linaitis “M. P.” Red. rašo: “Nu
vykęs ir susiradęs pastovesnį ad
resą JAV aš vėl bandysiu tęsti 
mano su Jumis nenutrūkusius skai
tymo Ir bendradarbiavimo santy
kius, jei gyvenimo aplinkybės man 
to nekliudys”.

Gerb. prof. P. V. Raulinaičlui 
linkime gero vėjo ir laimingai įsi
kurti Amerikoje.
ATSISVEIKINIMAS IR LINKĖ
JIMAI PROF. RAULINAIČIUI.

“Lietuvių Kultūros Fondo tik
slas yra kelti, ugdyti ir puoslėtl 
lietuvišką kultūrą ir išlaikyti sa
vitą tautinį charakterį tremtyje”, 
tai Tamstos žodžiai pasakyti Lie
tuvių Kultūros Fondo steigiama
jame susirinkime, kurie yra Lie
tuvių Kultūros Fondo veiklos gai
rės Ir L. K. F. tų gairių laikėsi 
ir laikysis.

Tamstai išvykus iš Australijos,
šlos mintys bus šviesiu kelrodžiu 
tolimesnei L. K. F. veiklai.

L. K. F. Melbourno skyriaus 
valdyba, atsisveikinant Tamstą, 
pone profesoriau, ir Tamstos šei
mą, linki daug sveikatos ir ištver
mės išbristi Iš pilkų tremties die
nų liūnų Ir laimingai grįžti į Ne
priklausomą Lietuvą.

L. K. F. Melbourno skyriaus 
valdyba

— Prof. P. V. Raullnaičiui Išvy
kus į JAV, Karaliaus Mindaugo 
vardo Instituto direktoriaus parei
gas perėmė kun. Pr. Vaseris. (r)

— Gegužės 9. d. prof. Raulinai
tis, Jam suruoštose išleistuvėse, 
atsisveikindamas su Melbourno 
lietuvių visuomene, palinkėjo, kad 
būtume pakilę vilti pilkos kasdie
nybės Ir neštame lietuvišką kul
turą liūdnose tremties dienose, kol 
ateis laikas grįžti savojon tėvynėn.

(r)

Kolegę
Gyd. SOFIJĄ AMBROZIEN®, 
sėkmingai baigusią medicinos stu
dijas Sydnėjaus universitete, nuo
širdžiai sveikina —

Australijos Lite. Studentų Są
jungos Sydnėjaus Skyr. Valdyba.

P r i e t e 1 i u s
Juliją ir Joną ZDANAVIČIUS, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, svei
kiname ir linkime nuoseklaus, svei
ko ir gražaus bendravimo, kaip 
šeimoje taip ir lietuviškoje daino
je.

Paulina ir Jonas Kalvaičiai 
bei Močiutė Marija Radziulienė

SIŪLOMAS DARBAS 
moteriai, studentei ar studentui 
4-5 vai. per dieną. Darbas švarus 
ir lengvas prie portfelių gamy
bos. Geras atlyginimas. Anksty
vesnis patyrimas darbe nereika
lingas. Patogus susisiekimas auto
busu nuo Jannall stoties. Kreiptis 
iki 9 vai. ryto arba nuo 4 vai. p.p. 
Point Rd. COMO (SYDNEY) N. 
S.W.
Adresas: Saudargas, 100 Green 
Point, Sydney, N.S.W.

LEDO RUTULYS
Garsųjį naujųjų australų vienetą “Bomborduotojai galite pama

tyti antradieniais jaudinančiose ledo rutulio varžybose Glaciarium 
čiuožykloje. Be to, greitasis Ir figūrinis čiuožimas.

UŽSISAKYKITE VIETAS

Vietas galima užsisakyti prieš savaitę. 
Kasa atdara kiekvieną dieną 12.30 — 
9 vai. vak. Rezervuotos sėdimos vietos 
— 5/6. Nerezervuotos — 4/—

Australijos darbo partija
DARBIEČIAI yra prisiekę galutinai sumušti komunizmą.
DARBIEČIAI atmeta komunizmo idėjas, politiką Ir metodus.
Kiekvieną dieną DARBIEČIAI kovoja su komunistais unijose. Darbie- 
čiai kovoja dėl demokratinių laisvių.
DARBIEČIAI pirmieji Australijoje įgyvendino aprūpinimą visų darbu.
DARBIEČIAI buvo pionieriai įgyvendinant socialinį saugumą drau
dimą. DARBIEČIAI turi nepalyginamus nuopelnus socialinėse refor
mose dėl žmonių gerovės
Mr. A.A. Calwell M.P., buv. darbo ir imigracijos ministeris, kalbės 
draugams naujiesiems australams Kings Cross Theatrette, Darling
hurst, Rd., Kings Cross, sekmadienio vakare, gegužės 23 d. 8 vai vak. 
Jūs esate kviečiami dalyvautu!. Ateikite ir išgirskite tiesą apie DAR-
BIEČIUS, Menzies — Fadden vyriausybę ir komunizmą.

DARBIEČIAI pripažįsta pagrindiniu principu, kad visi žmonės, 
kurie turi savo kultūrą ir yra pajėgūs sukurti savo ekonominį gyve
nimą, kurie trokšta taikos ir bendradarbiavimo su visomis kitomis 
tautomis laisvajame pasaulyje, turi pilną teisę j nepriklausomybę ir 
laisvę pasirinkti valdymosi formą ir išsirinkti patinkamą vyriausybę.

(Authorised by C.W. Anderson. Room 32, Trades Hall Sydney)

Melbourno lietuviai nekantriai 
laukė Adelaidės Lietuvių Teatro 
mylėtojų grupės, kuri balandžio 
24 d. žadėjo atvažiuoti su Sofijos 
Čiurlionienės — Kymantaitės 
"Aušros Sūnumis”.

Atvažiavo. Sugužėjome į salę 
Prieš vaidinimą A. Zubras primi
nė lietuviško rašto draudimo ga
dynę. Jis kalbėjo apie knygnešius.

Pakyla uždanga. Knygnešio šei
ma skaito giminaičio laišką iš 
Amerikos, kuris siūlo brolvaikiui 
pas Jį atvažiuoti, kur visko pilna 
ir kur visi gerai gyvena. Knygne- 
šis Jonas Rusteika, kaip šeimos 
galva, griežtai pasipriešina, nes 
nedora būtų palikti savo kraštą 
pavojuje dėl skanesnio duonos 
kąsnio.

Senio Rusteikos dalia sunki, 
kaip akmuo: meilė lietuviškai kny
gai ir kova dėl tos knygos, lai
kraščio, kova dėl tėvynės laisvės 
ir sąmonėjimo — surišta su pa
vojais. Jis žino, kad žandaro kul
ka ar Sibiro tremtis bevelk neiš
vengiama. Tai gal tik laiko klau
simas. Bet tai Rusteikos nebaugi
na. Šeima. Tėvo pareiga šeimai — 
štai kas ardo Rusteikos širdį. Jo 
sūnus Jurgis, vertingas knygne
šio padėjėjas, ir duktė Rožė išau
go. Jie nori gyventi ir mylėti. Ir 
jie išstatyti pavojams. O čia dar 
motina . Jos motiniška širdis Jau
čia pavojų ir Rusteika mato savo 
vaikų motinos skausmą.

Nelaimė artėja sparčiu žings
niu: Rožė, norėdama gero savo 
artimiesiems, atidengia paslaptis

DRAMOS 
laikrodininkui Stinkiui, kuris, Jai 
besipiršdamas, žaltišku gudrumu 
ruošė pražūti knygnešio šeimai. 
Anų laikų Stinkis, tai paveikslas 
šių dierių Lietuvoj siaučiančio 
“stribo”. Kaip pasikartoja praei
tis.. .

Per susišaudymą su žandarais 
Jurgis (sūnus) žūsta. Motinos val- 
tojinyas prie mirštančio sūnaus 
skausmingu aidu atvilnija raudą iš 
gimtosios žemės, iš tėviškės" lygu
mų ir klonių šių dienų lietuvės 
motinos, akis pražiūrėjusios Ir sū
naus vis belaukiančios; arba mo
tinos, sukniubusios prie išniekinto 
lavono sūnaus partizano, žuvusio 
nuo “stribo” ar okupanto kulkos, 
kad Motina Tėvynė laisvę atgau
tų ir kad tėvynėje jo gimdytoja 
laisva gyventų.

Melbourniškiai lietuviai tikrai 
dėkingi Adelaidės Teatro Mylėtojų 
Grupei, nes Jų Rusteikos nepalau
žiamas tikėjimas Laisvės aušra ir 
ryžtas kovoje su okupantu, mums 
šiandien labai reikalingas.

Padėka priklauso ir Skautų Glo
bos Komitetui, kuris Teatro Mylė
tojų grupę iškvietė ir rūpinosi 
vakaro pravedimu.

J. Rimas (Melboumas)

NEWCASTLIO LIETUVIAMS 
(T.S. Gaidelio S.J. pranešimas) 
Newcastlllo Ir apylinkės lietu

viams sekančios pamaldos bus lai
komos geg.23 d. 11,45 vai. Broad- 
medove šv. Lauryno bažnyčioje. 
Prieš pamaldas nuo 11. vai. bus 
klausoma išpažinčių, po Mišių su
sirinkimas parapijos salėje ir pa
sitarimas bažnytiniais reikalais.

120 LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ!
Namuose ir svečiuose lietuviš

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

Pajieškojimas
Prašau atsiliepti Zenoną Storpirš
tį ar žinantieji kur jis gyvena pra
nešti šiuo adresu: A. Krausas, 4 
Grandview Ave., Maribyrnong, 
Vic. Pa J Ieško Jo bičiulis Iš Kana
dos.

SKELBIMAS
Viengungis Melbourne pageidau

ja apsigyventi rimtą moterį, kuri 
laisvu laiku sutiktų pašeiminin
kauti. Duodamas kambarys ir ki
ta. Geras susisiekimas Ir darbo
viečių rajone. Geriau turinčioms 
darbo namuose.

Rašyti “M.P." — perduoti “šei
mininkui”

A.L.B. SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBOS 
gegužės 29 d. ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS
įvyks Railway Institute Hali.

Gros vokiečių kapela. Turtingas bufetas.
Pradžia 8 vai. vak.

Ž Europietis specialistas optikas ?
X PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA f
| VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS X

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.
? op to :
f 430 Bourke St, MELBOURNE. Telef. MU 4093. <

FUTBOLAS
Vytis — Budapešt 1.2 (1:1)

Vasaros turnyro nugalėtojas 
Budapešt ir vėl parodė savo prana
šumą prieš Vytį.

Pirmo puslalkio pradžioj Kito 
keletas puikių smūgių sudarė rim
tą pavojų Budapešt vartams. O 
po pusvalandžio Vyties centras 
(Jones) Iš 25 metrų “įsodino” pir- 
W bet, deja, Ir paskutinį įvartį, 
į pabaigą I puslalkio Budaptšt 
santykį išlygino.

Antras puslaikls prasidėjo smar
kiu Budapešt antpuoliu. Mūsų gy
nimas turėjo itin daug darbo. Mū
siškiai spaudžiami pradėjo ner
vuotis. Vyties kapitonas Kitas sa
vo šiurkščiais žodžiais saviems su
kėlė dar didesnį nervingumą, ir vy. 
rai, nors ir kovojo, bet atsispirti 
prieš pajėgesnį priešą neįstengė.

šios rungtynės parodė, kad pas
kiri žaidėjai, juo labjau koman
dos kapitonas, aikštėje nesuvaldy- 
damas savo temperamento, sužlug
do reikalą ir įneša kartelio žaidė
jų tarpan, o publikai suteikia pro
gos šnekoms, kadangi Jau ir ank
sčiau keletas sportininkų išėjo iš 
klubo dėl nesugyvenimo.

Geriausiai už Vytį sužaidė čip- 
lys ir Sadauskas.
Rezervas: Vytis — Budapešt 3:2 
Jauniai: Vytis — Birkala 5:0

Vytis — Juventus 2:4 (0:1)
Adelaidės stipriausia futbolo 

komanda Juventus jau pradžioje 
painia žaidimą į savo rankas ir 
tik Jų netikslūs šaudymai gelbsti 
mūsų vartus. Bet ir prie nesėk
mės dar I puslaikyje laimi vieną 
įvartį.

II puslaiky mūsiškiai pradeda 
geriau žaisti ir puolimas sukasi 
aplink Juventus vartus. Martuse- 
vlčius iš dešinio krašto kerta ir 
santykį išlygina. Bet Juventus ne
trukus vėl pakopia vienu įvarčiu. 
Vytis nepasiduoda ir iš Martuse- 
vlčlaus padavimo Young muša an
trą įvartį. Toliau žaidimas apy
lygis ir be rezultatų. Tik paskuti
nės 5 minutės mūsiškiams buvo 
pražūtingos, nes Juventus dar įri- 
dino du įvarčius.

Žiemos turnyre Vytis žaidė tre
jas rungtynes ir turi du pralalmė- 
Jionus. Toliau, reikia tikėtis, bus 
daugiau pergalių, nes kitaip gre
sia kritimas į II diviziją, žinoma, 
kitais metais.

Geriausiai už Vytį sužaidė Mar- 
tusevlčius, Sadauskas, Yong.

įvarčiai: Martusevičius ir You
ng po vieną.

KREPŠINIS
Vytis - West Torrens 56:42 (19:19) 
Tauras - North 43:45 (15:29) 
Vytis . University 50:42 (25:19) 
Tauras - Gleneleg 33:31 (25:15)

EDAS

STATYBOS DARBAI—DAŽYMAS—REMONTAS
Atlieku įvairius statybos darbus su Jūsų ar savo medžiaga.
Namų vidaus bei lauko remontas ir dažymas.
Tarpininkauju perkant stat. medžiagas, rūpinantis paskolomis ir 

pas Municipality Council braižau planus.
Kreipkitės ar rašykite — atvažiuosiu susitarti.

A. DUDAITIS, 1 Water St.. Cabramatta, N.S.W.

MENZIES Vyriausybe Tvirtai Pasisako:
Saugumas nuo komnnizmo .
Tolimesnis vykdymas emigracijos 
Ūkinis gerbūvis ir pastovumas

Remkite MENZIES Vyriausybe
Balsuokite uz LIBERALUS gegužes 29 d.

(Authorised by J.L. Carrick, 30 Ash St, Sydney.)
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