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ANGLIJOS LIETUVIS 
AIŠKINASI SU SOV. 
S-GOS PROFESORIUM

Pereitų savaitę Birmlnghame 
(Anglijoje) skaitė paskaitų apie 
parazitines ligas ir Jų plitimų. 
Sovietų Sujungęs prof. F.F. Ta- 
lizin. Savo paskaitoj, kaip rašo 
“E.L.”, prof Talizin nieko naujo 
nepasakęs: apie kų Jis kalbėjo ga
lima rasti kiekviename pasenusia- 
me angliškame higienos vadovė
lyje.

Po paskaitos turėjo būti disku
sijos, bet niekas nieko neklausė, 
nes viskas buvo aišku. Tik ylenam 
lietuviui buvo keletas neaiškių 
problemų ir jo pirmas klausimas 
buvo:

— Ar Sovietų mokslinės eks
pedicijos apsiribojo tik Rusijos 
teritorijų ar vyko taip pat ir į jų 
okupuotus kraštus, pav., Pabaltijo 
valstybes?

Toliau lietuvis tęsė:
— Pilnai sutinku su prof. Tali- 

zinu, kad parazitinėms ligoms 
plisti padeda žmonių susitelkimas 
prie kanalų kasimo ir elektrinių 
statymo. Bet, mano manymu, čia 
didesnės reikšmės turi baisios dar
bininkų gyvenimo sulygęs nes, 
kaip mes žinome, tie darbai atlie
kami politinių kalinių.

čia medicinos fak. dekanas dis
kusijas nutraukė, motyvuodamas, 
kad lietuvis kalba ne j temų. Se
kė gausūs plojimai ir tuo viskas 
baigėsi. Liko tik didelis susijaudi
nimas medicinos fakultete. Pasek
mės paaiškės vėliau.

Kitų dienų “Birmingham Gazet
te” pasirodė straipsnis “Lithua
nian interapts a Rassian” su iš
kraipytais faktais, pavaizduojant, 
kad lietuvio kalba buvo pertrauk
ta klausytojų. Taip jau esti, kai 
tik nenori pagadinti bolševikė- 
liair.s nuotaikos, tai ir kalbi ne į 
temą, ir klausytojai nepatenkinti. 
Ir kų jau čia tremtinys lietuvis 
pataikys į temų, jeigu tokie seni 
ir užgrūdinti bolševikai, kaip Pet
rovas su žmona, Gouzenko ir 
kiti nepataiko.

Birminghamo universiteto medi
cinos fak. dekanui atrodė, kad lie
tuvis kalba ne j temų, gi Anglijos 
vyriausybei atrodė, kad Sovietų 
Sąjungos aviacijos attache Andrei 
Gudkov Ir ambasados tarnautojas 
Ivanas Pupisev savo raportuose 
Maskvai buvo pasirinkę klaidin
gas temas, kurias britų kontra- 
žvalgyba pavadino šnipinėjimu, ir 
paprašė Sov. Sųjungos vyriausybę 
šituos vyrus per 10 dienų atšaukti 
iš Anglijos. Ir tvarka: lietuviui 
nedavė kalbėti, gi šnipai išsineš
dino. *

RINKIMUS LAIMĖJO

LIBERALAI
Federalinio parlamento rinki

mus, kurie įvyko gegužės 29 d. 
nedidele balsų persvara laimėjo 
Liberalų — Country partijų koa
licija, vadovaujama dabartinio mi- 
nisterio pirm. Menzies ir mln. 
pirm, pavad. Fadden. Jų vado
vaujamos partijos Australijos val
džios vairų laiko 4,5 metų. Par
lamentas Išrinktas trejiems me
tams. Jį sudaro 121 atstovas.

Perintame parlamente valdančio
ji grupė turėjo 15 balsų persva
rų, šitame parlamente turės 7 (kai 
kurių vietovių balsavimo rezulta
tai dar nėra paaiškėję). Tai rodo, 
kad Dr. Evatt vadovaujama dar- 
biečių partija, nors ir daugiau at
stovų turės šiame parlamente, bet 
daugumos nepajėgė laimėti.

Senate daugumų taip pat turi 
Liberal — Country partijų koali
cija.

Skaldo Vakarus
GENEVOS KONFERENCIJA

komu- 
Ir kie- 
įvaryti

Genevos konferencijoje 
nistai vis tebemaišo kortas 
kviena proga stengiasi 
pleištų tarp Vakarų sąjungininkų.
Savo suktais pasiūlymais Jie ši
tuo keliu gana,toli pažengė į prie
kį. JAV Ir Anglijos santykiai at
vėso. Jie, tikėkime, susinormuos, 
bet šiuo metu Amerikoje vyksta 
gana aštri akcija prieš Angliją 
ir Jos politikų.

Kaip bevertintume Genevos pa
sikalbėjimus, aiškėja vienas da
lykas — komunistai atvažiavo į 
Genevų aiškiai žinodami ko jie no
ri ir pasirinktu keliu eina į šalis 
nesidairydami.

Kada Vakarai negali susitarti, 
Sov. Sųjungos užsienių reikalų 
ministeris Molotovas, raudonosios 
Kinijos užs. reik. min. Chou En- 
lai, Vietnamo sukilėlių atstovai 
posėdžiauja slaptai Ir konferenci
jos salėje visados skelbia vienų 
nuomonę.

Vakarų sąjungininkai, matyda
mi aiškų komunistinio bloko norą 
laimėti laiko ir per Genevos rupo
rus pūsti propogandos miglas pa
saulin ir svarbiausia Azijos tau
toms, pradeda aiškiau kalbėti ir 
reikalauti iš sovietų, kad būtų pa
skelbtos Indo — Kinijoje paliau
bos arba bus einama kitu keliu, 
kuris reikštų karo išplėtimų Azi
joje ir gal visuotinį karų, kurį 
pavadintume III Pasauliniu karu.

O šitai gali įvykti tik tada, jei
gu Prancūzija paprašys iš Ame
rikos karinės paramos Indo — Ki
nijoje ir Amerika pasiųs savo ka
riuomenės dalinius prie Raudono
sios upės deltos, kur dabar vyks
ta kietos kovos dėl turtingiausios 
Vietnamo valstybės teritorijos ir 
sostinės Hanoi. Iki šiol prancūzai 
nėra prašę Ameriką į kautynių 
laukų, nors JAV prezidentas aiš
kiai davė suprasti, kad Amerika 
nedelstų prašomų pagalbų suteik
ti. Bet šita! nereiškia, kad Pran
cūzija nepadarys formalaus “pa
kvietimo”. Per Prancūzijos ir JAV 
karinių vadų pasitarimus Vašing
tone, manoma, bus aptarti šie 
klausimai: 1. galimas JAV laivy
no ir oro pajėgų, kartu ir tam tik
ro skaičiaus sausumos kariuome
nės dalyvavimas Indo — Kinijos 
konflikte, 2. panaudojimas ameri
kiečių instruktorių Vietnamo ka
riuomenės apmokyme, 3. efekty
vus amerikiečių žodis dėl karinių 
operacijų Indo — Kinijoje, jeigu 
amerikiečiai tiesiogiai 
kautynėse.

Šitas susitarimas dar 
kad JAV tuč tuojaus 
kautynes, bet tai būtų 
komunistams, jeigu jie trukdys 
pasiekti susitarimo, kod toks pla
nas gali būti realizuotas.

Amerika pati viena nenori im
tis rizikos ir organizuoja plataus 
masto Azijos gynybos sąjungą, į 
kurių įstotų ir Australija. Mano
ma, kad po rinkimų Australija 
pradės aiškiau kalbėti, nes Azijos 
klausimų sprendimas Australijai 
labai Ir labai yra svarbus.

dalyvaus

nereikštų, 
įsiveltų į 
įspėjimas

Kovos lauke
Raudonosios upės deltoje kovos 

tebevyksta. Sukilėliai tebesiunčia 
vis naujus pastiprinimus. Prancū 
zų aviacija rodo didelį aktyvumų 
ir, kaip pranešama iš Hanoi, su
kilėliai patyrę didelių nuostolių 
per orinius prancūzų puolimus, 
buvo priversti savo žygiavimą su
stabdyti. Sukilėliai žygiuoja iš 
Dien Bien Phu Hanoi kryptimi. 
Kai kuriose vietose sukilėliai tėra 
30 mylių nuo Hanoi. Pagrindinės 
jų pajėgos yra apie 75 mylios nuo 

Vietnamo sostinės, į kur prancū
zai taip pat siunčia savo pastip
rinimus.

— Anglijos ministerls pirm. 
Churchillls kalbėdamas parlamen
to ž. rūmuose pareiškė, kad Ang
lija nenorinti kalbėti apie saugu
mo paktų, liečiantį pietryčių Azi
jos gynybų tol, kol nebus žinomos 
Genevos konferencijos pasekmės. 
Šis britų premjero pareiškimas 
Vakaruose vertinamas neigiamai.

KALTINIMAS KOM. KINIJAI
— JAV delegacijos pirm. Hen

ry Cabot Lodge, Jungtinėse Tau
tose, pareiškė, kad kom. Kinijoje 
nuo 1949 metų yra išžudę 15 mi
lijonų žmonių, nepritarusių komu
nistiniam režimui, čia nekalbama 
apie milijonus darbo vergų stovyk
lose, kur kalinamieji turi ne ge
resnes sąlygas kaip ir Sov. Sąjun
goje. Jis pakaltino kom. Kiniją dėl 
trijų dalykų: dėl tiesioginės 
sijos Korėjoje, dėl agresijos 

agre- 
lindo

prieš— Kinijoje ir pasikėsinimo 
Kinijos gyventojus. Toliau Jis nu
rodė, kad kom. Kinija be priežas
ties kalėjimuose laiko daug užsie
niečių, jų tarpe 32 amerikiečius 
ir tarptautiniu mastu platina nar
kotikus, tuo siekdama susilpninti 
žmohių moralę Ir anti-komunistinį 
aktyvumų.

RAUDONŲJŲ SĄMOKSLAS
VAK. VOKIETIJOJ

Iš Bonnos pranešama, kad Va
karų Vokietijos vyriausybė susekė 
komunistų planų jėga nuversti 
dabartinę vyriausybę ir sukurti 
komanlstinį režimą. Daug komu
nistų vadų suimta. Jie kaltitnami 
valstybės išdavimu. Policija sako, 
kad suimtieji buvo taip pat nariai 
veikiančio komiteto, kuris akty
viai siekia Vokietijos suvienijimo.

— JAV karo laivyno lėktuvas 
sumušė pasaulio rekordų, išbuvęs 
ore visų savaitę be jokių papil
dymų. Jis nuskrido be nusileidi
mo 3000 mylių.

GUATEMALA IR HONDURAS
paskel-

Guatemalos ir

sargyba suėmė 
ginkluotus ko-

"The Chicago Tribune 
bė apie incidentų 
Hoduro pasienyje.

Hondūro pasienio 
savo teritorijoje 5 
munistinės Guatemalos karius. Nuo 
čia ir prasidėjo.

Guatemalos kariuomenė pradėjo 
judėti. Apginkluojami civiliai gy
ventojai ir jiems liepiama žygiuo
ti į Hondūrą. Guatemala! siunčia 
ginklus raudonieji, gi Hondurui 
Vakarū sąjungininkai.

Iš Lenkijos laivai plaukia į 
Guatemala su lėktuvais, o Hondu
rui ginklus siunčia JAV. Oficia
lūs JAV pranešimai rodo, kad į 
Hondūrą oro keliu gabenami gin
klai, auto mašinos, lengvosios pa
trankos ir kiti pasišaudymui rei
kalingi dalykai. Ginklai siunčiami 
Ir Nicaraguai.

Maskvos radijo apkaltino JAV 
dėl ginklų tiekimo Hondurui, o 
JAV užsienių reikalų ministeris 
Dulles pareiškė, kad Amerika savo 
paramos tiekimų Hondudrul pra
dėjo po to, kai buvo nustatyta, 
kad Guatemala, kuri Jau ir prieš 
tai turėjo kelis kart stipresnę ka
riuomenę, negu jos kaimynai, su
silaukė didžiulių ginklų transpor
tų iš kraštų, esančių “už geleži
nės” uždangos.

Jeigu Guatemala pradėtų karų,

Maršalas Montgomery 
.. kalba apie sovietines 

divizijas
Field — marshal Montgomery 

karo metu vadovavo anglų armi
joms Europoje. Dabar yra šiaurės 
Atlanto pakto valstybių karinių 
pajėgų vyr. vado pavaduotojas 
Europoje. Pereitą savaitę jis pa
darė spaudai pareiškimą apie ko
munistinio bloko valstybių karines 
pajėgas. Jis pareiškė, kad Sovie
tų Sąjunga ir Jos satelitai Euro
poje turi 6 milijonų vyrų gerai 
ginkluotą armijų, šita kariuomenė 
laikoma nuolatinėje kieto paruoši
mo karui būklėje. Karinės pajė
gos Rytų Europoje visuose Sovie
tų satelitiniuose kraštuose nuo 
1947 metų yra padvigubintos. Jos 
dabar siekia 80 divizijų. Sov Są
junga Rytų Vokietijoje laiko 22 
gerai ginkluotas divizijas. “Neti
kėtam” atvėjui šitoms divizijoms 
į pagalbų ateitų 60 divizijų laiko
mų kituose Rytų Europos kraš
tuose ir pačioje Sov. Sųjungoje. 
komunistinis blokas galįs sumo
bilizuoti 400 divizijų per 30 dienų 
mobilizacijų paskelbus. Sovietų 
Sąjungos karo laivynas turi 20. 
000 kovos lėktuvų. Beveik visi 
naikintojai ir du trečdaliai leng
vųjų bombonešių yra “Jet”. Per 
trejus metus Sov. Sąjunga Euro
poj gali patrlgiAlnti aerodromų 
skaičių, kurie bus tinkami “jet” 
lėktuvams operuoti. Karo laivyno 
pagrindų sudaro 300 povandeni
nių laivų. "

Sovietinis blokas yra “Toli pa
žengęs atominių, cheminių ir bio
loginių ginklų gamyboj”, baigė 
Montgomery.

SPROGDINO POLICIJOS 
BŪSTINĘ

Gegužės 26 d. sprogusi bomba 
prie Redferno (Sydnėjus) policijos 
būstinės apardė pastatų ir sužeidė 
vieną policininkų, tuo metu vaka
rieniavusį policijos valgykloje. 
Bomba buvo namų darbo. Polici
jos nuomone, paslkėslntojas grei
čiausiai norėjęs nužudyti policijos 
pareigūnus tuo metu buvusius tar. 
nyboje, bet per klaidą padėjęs 
bombų ne prie budėjimo kamba
rio, bet prie valgyklos, kur tuo 
metu tebuvo tik vienas policinin
kas.

Amerika numato, kad tada turės 
įsikišti ir kitos amerikiečių šei
mos tautos, nes jos yra pasirašiu
sios susitarimų, įpareigojantį ko
voti prieš agresorių.

Dulles sako, kad komunistinių 
valstybių teikiama parama gin
klais Guatemala! vykdoma didelė
je paslaptyje nuo seniau, šituo 
siekiama sudaryti sąlygas Guate- 
malos vyriausybei, kuri yra vi
siškoj komunistų įtakoj, pasiekti 
karinio dominavimo Centralinėje 
Amerikoje ir įsteigti komunisti
nį karinį atramos punktų prie Pa
namos kanalo.

difteri- 
vaikai. 
broliai, 
berniu-

DIFTERITO EPIDEMIJA 
FERFIELDE 

Pastarosiomis dienomis Fairfiel- 
de (Sydnėjus) pasireiškė 
to epidemija. Mirė šeši 
Vienoje šeimoje mirė du 
Tos pačios šeimos 3 metų 
kas, gegužės 27 d. paguldytas li
goninėn. Pagal Sveikatos departa
mento oficialų pareiškimų, nei vie
nas iš šitų vaikų nebuvo skie
pytas. Tik vienas iš 9 pastarosio
mis dienomis susirgusių, buvo pa
skiepytas, bet ir tas tik keletą die
nų prieš susergant buvo gavęs 
inekcijas. Princ Henry ligoninėje, 
kaip pranešama, šiuo metu yra 
36 difteritu sergą vaikai.

.PIRMOJI LIETUVE . TRUMPAIGYDYTOJA BAIGUSI
MEDICINOS STUDIJAS 

AUSTRALIJOJE
Europos universitetus baigusie

ji, Jeigu jie nori Australijoje ver
stis medicinos praktika, pagal čia 
veikianti įstatymų privalo pakar
toti ketvirtųjų, penktųjų ir šeš
tųjų metų universiteto kursų, ku
riame nors Australijos universi
tete. šito įstatymo verčiamas po 
trejų metų pakartotinų studijų 
Adelaidės universitete gavo teisę 
praktikuoti Dr. Mikužis ir nesenai 
egzaminus išlaikė Sydnėjaus uni
versitete gyd. S. AMBROZIENĖ.

Sofija Ambrozlenė yra pir
moji lietuvė gydytoja baigusi me
dicinos mokslus Australijoje ir 
tuo įgijusi praktikos teisę.

Gyd. Ambrozienė medicinų stu
dijavo Lietuvoj ir V.D. Universi
tetų baigė 1940 metais. Dirbo V. 
D. Universiteto klinikose, Raudo
nojo Kryžiaus ligoninėje. Paskui 
tremtis nubloškė į Vokietijų. Ten 
3 metus dirbo kaip chirurgė ir 
UNRos med. skyr. vedėja Reut- 
lingene.

Pakartotinas studijas Sydnėjaus 
universitete sėkmingai baigė per 
trejus metus.

Tai dar vienas gražus ir svei
kintinas pavyzdys, kada mūsų tau
tiečiai per pasiryžimų ir kietą 
darbų pasiekia savarankiško gy
venimo ir susikuria sąlygas dirbti 
savo profesijoje. Sveikiname Ir 
linkime sėkmės. K.

PAMALDOS Už IŠTREMTUO
SIUS IR TĖVYNĘ.

Tragiškuosius birželio įvykius 
Lietuvoj paminėti Sydnėjaus lie
tuviškoji visuomenė kviečiama bir. 
želio mėn. 13 d. — sekmadienį 
— (šv. Trejybės šventėj).

Tų dienų Camperdown St. Jo
seph’s bažnyčioje 12 vai. bus spe
cialios šv. Mišios bei kitos maldos 
už išvežtuosius ir nukankintus 
mūsų artimuosius ir kitus brolius 
tautiečius.

Numatoma, kad šiose pamaldose 
dalyvaus ir tars žodį Sydnėjaus 
vyskupas J.P. Carroll.

Pamaldose giedoti yra pakvies
tas Br. Kiverio dvigubas kvarte
tas.

Visi lietuviai maloniai'prašomi 
dalyvauti šiose pamaldose ir dva
sios susikaupime bei maldomis 
prisiminti mūsų brolių Ir visos 
tautos tragiškiųjj likimą.
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Birželio 6 d. — Sekminėse 
vai. 30 min. lietuviškos pamaldos 
Bankstowne, St. Brendan’s bažny
čioje.

Birželio 13 d. 8 vai. 30 mln. 
bus pamaldos Mt. Pritchard ba
žnyčioje, daugiau kitoms tauty
bėms ir tiems Cabramattos Apy
linkės tautiečiams, kurie dėl svar
bių priežasčių negalėtų atvykti į 
Camperdown.

Birželio 20 d. 10 vai. 30 mln. 
lietuviškos pamaldos Bankstowne 
St. Brendans bažnyčioje.

Birželio 27 d. 10 vai. 45 min. 
lietuviškos pamaldos Wentwort- 
hvlllėj, St. Columbas bažnyčioje.

Birželio mėnuo skirtas šv. Jėzaus 
širdies pagarbinimui.

Kun. P. Butkus.

NAUJAS “M.P.” RE-
DAKCIJOS ADRESAS

Visus laiškus redakcijai prašo
me siųsti nauju adresu: “MŪSŲ 
PASTOGĖ”, LOT 47 MAZARIN 
STR., HERNE BAY, N.S.W.

— Vandens, vandens, — šaukė 
i susijaudinę Kingsfordo gyventojai, 

kada 8.15 vai. ryto staiga sustojo 
tekėti vanduo prausyklose ir vir
tuvėse. šitai atsitiko todėl, kad 
Water Board pareigūnas per klai
dų užsuko ne tų vamzdį. Daug 
žmonių neturėjo vandens arbatai, 
negalėjo pabaigti barzdas skustis 
ir paliko muilini bestovį voniose. 
Klaidai paaiškėjus, vanduo buvo 
paleistas 9.80 vai.

— Anglijos ekonominė padėtis 
gerėja. Tai rodo tas faktas, kad 
anglai 1953 metais maistui, taba
kui ir gėrymams, importuotiems 
iš kitų kraštų, išleido £ 100 milijo
nų daugiau negu 1952 metais.

— šiemet, Sydnėjuje atrodo, 
nebus “blekautų”, nes, kaip pa
reiškė Electricity Commission pir
mininkas Conde, nors elektros su
vartojimas Ir žymiai padidėjo, bet 
elektros naudojimo suvaržymų ne
būsią, nes visos elektros jėgainės, 
kurios buvo numatyta paleisti į 
darbą, Jau veikla.

— Anglijos darbiečių partijos 
8 vadovaujantys politikai su buv. 
minlsterlu pirm. Attlee priešaky, 
rugpjūčio — rugsėjo mėn. vyks 
j kom. Kiniją. Juos pakvietė kom. 
Kinijos "Užsienio reikalų liaudies 
institutas”.

— Naujas žemės drebėjimas 
ThesalijoJ, Graikijoj, palietė Vo
los, Larsos Ir Trikalso miestus. 
Šitame rajone, per žemės drebė
jimą, balandžio mėn. 30 d., žuvo 
25 žmonės.

— Tibete komunistai įsirengia 
stiprias oro bazes. Baigiamas sta
tyti milžiniškas aerodromas prie 
Jyekundo, lygiai gerai tiks karo 
Ir komerciniams lėktuvams. Prie 
šito aerodromo statybos dirba 25- 
000 kom. Kinijos karių ir civilių. 
Aerodromas bus vienas didžiausių 
Azijoje.

— Tarptautinis Olimpinis Komi
tetas Atėnuose nutarė, kad pasau
linė sporto olimpijada 1956 me
tais įvyks Melbourne. Šita proga 
Sovietų Sąjungos atstovas komite
te pareiškė, kad 1960 pasaulinė 
olimpijada turėtų būti suruošta 
Maskvoje, f Melbournų, Sovietų 
Sąjunga žada pasiųsti labai daug 
savo sportininkų. Nuomonė, kad 
Petrovo šnipinėjimo aferos atiden
gimas ir diplomatinių santykių nu
traukimas gali būti priežastimi 
sovietų boikoto, nepasitvirtino.

Sovietų kariuomenės laikraštis 
“Raudonoji žvaigždė” rašo apie 
sušaudymų Vasllj Okhrlmovlch, 
kuris esu buvęs ukrainiečių nacio
nalistų vadas ir parašiutu buvo 
numestas į Sov. Rusiją, kaip JAV 
slaptosios tarnybos agentas. Jį 
teisė karinis tribunolas.

Apie 700 lenkų, gyvenančių Ang
lijoje Eastmoor hostelyje, gyvena 
nuolatinėje baimėje, kadangi tą 
hostelį nuolat lanko nežinomi as
menys, manoma komunistų agen
tai. Hostelio gyventojai Ir dienos 
metu užsibarikaduoja ir užsiraki
na duris ir į nepažįstamų žmonių 
beldimų neatsiliepia.

JAV LĖKTUVNEŠIUI SPROGUS 
ŽUVO 110 ŽMONIŲ

Per JAV lėktuvnešio Benning
ton sprogimą žuvo 110 ir sužeista 
150 karo Jūrininkų, jų tarpe vie
nas laivo gydytojas. Sprogimas 
įvyko, kada 2900 vyrų sėdo prie 
stalo pusryčiauti. Sprogo turbynl- 
nis generatorius.

Lėktuvnešis buvo išplaukęs ap
mokymo pratimams tarp Norfolk, 
Virginia Ir Quonset. Manoma, kad 
čia bus įvykdytas sabotažas. Pra
dėtas tardymas.
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Politikos Siekimai Nuo Vandenyno—iki ,
Politinį reiškinį sutinkame ben

druomenėje, kuri gyvena valsty
binį gyvenimą ar, neturėdama ar 
laikinai netekusi valstybinio suve
renumo, kovoja dėl jo. šia proga 
rūpi paryškinti vertybes, kurios 
teikia gaires politiniam vyksmui, 
kurios jį sąlygoja, o iš to aiškėja 
politinio vyksmo tikslai bei sieki
mai.

Dažnai politinio reiškinio tiks
lu laikoma TVIRTA VALDŽIA. 
Bet valdžia yra tik priemonė poli
tiniam vyksmui vykti, valdžia yra 
tik tautos suverenumo vykdytojas, 
piliečių įgaliotinis viešosioms fun
kcijoms atlikti. Valdžios pastovu
mas ir tvirtumas yra gera sąly
ga sklandžiam politiniam vyks
mui, bet, būdama priemonė, negali 
būti pats sau tikslas. Tik ten, kur 
valdžia paglemžta iš piliečių jųjų 
teises, kur ji pasidaro neatsakin
gas pats sau viešpats, kur turime 
diktatūrą, ten valdžia pasidaro 
pat? sau tikslas. Tokį labai ryškų 
pavyzdį turime šių dienų Rusijoje, 
tokį nesenoje praeityje turėjome 
Vokietijoje. Bet tai nukrypimai, 
tai nenormalumai, nes toks val
džios supratimas nebeatitinka šių 
dienų žmonių galvojimui.

Augštesnė vertybė atrodo bū
sianti — KRAŠTO SAUGUMAS. 
Bet ir krašto saugumas negali bū
ti politinio vyksmo augščiausias 
tikslas, nes saugumo sąvokos turi
nyje mes lengvai įžiūrime priemo
nės pobūdį. Saugumas krašto yra 
vertybė gyventojams ramiai gy
venti, be baimės dirbti kūrybinį 
darbą. Saugumas todėl nėra sau 
tikslas, o tik| priemonė piliečių ge
rovei.

Politinio vyksmo vertybė yra 
laiduoti, užtikrinti PILIEČIŲ LAI
SVĘ, PILIETINES TEISES. Bet 
ir laisvė nėra sau tikslas, todėl 
negali būti Ir augščiausia ver
tybė. Laisvės siekiame nevaržo
mai galvoti, samprotauti, elgtis. 
Palaiminga laisvė yra tik tada, ka
da ji naudojama kūrybiniam, kon
struktyviam reikalui. Laisvė yra 
sąlyga pilnutiniam žmogiškam gy
venimui, kūrybiniam dvasios pasi
reiškimui.

Kas politini vyksmą nori lai
kyti tik SOCIALINIO TEISIN
GUMO garantuotoju, susiduria su 
tais pačiais sunkumais. Socialinis 
teisingumas yra vertybė, bet vis- 
dėlto sąlyginė. Ir socialinis teisin
gumas yra tik priemonė gyven
tojams dirbti kūrybini darbą, jau
stis lalmlngesniems socialinėje ap
linkoje. Socialinis teisingumas 
nėra tad tikslas savyje, todėl ne
gali būti vyriausias politinio vy
ksmo siekimas.

VALSTYBES TURTINGUMAS 
daugeliui atrodo masinantis poli
tinio vyksmo tikslas. Medžiaginė 
gerovė yra taip pat priemonė kaip 
paskiro žmogaus, taip ir bendruo
menės gyvenime. Pinigas yra prie
monė įsigyti vertybėms, kurios 
žmogų džiugina, daro jį laimin
gesnį. Geri krašto keliai, turtingi 
miestai yra priemonė gyventojams 
jaustis lalmlngesniems. Tačiau 
perteklius ir prabanga dažnai bū
na priežastis, kad žmogus ima 
bodėtis gyvenimu, nesijaučia lai
mingas Medžiaginė gėrybė sau 
tikslas yra tik šykštuoliams, nor- 
mnllm žmogui Ji yra tik priemo
nė. Būdama priemonė, ji negali 
būti augščiausia vertybė politinio 
vyksmo.

Daugelis yra linkę VALSTY
BĖS GALYBĖJE, VALSTYBĖS 
PRESTIŽE matyti politinio vyks
mo augščiausią tikslą. Bet nė vie
na valstybė, kad ir kaip galinga, 
nėra laikiusi galybės bei prestižo 
sau tikslu. Vokietija, pasiekusi 
galybės, pasišovė kurti Naująją 
Europą, Rusija — išlaisvinti pa
saulio proletariatą ir sukurti pa
saulinę komunistinę valstybę. Ga
lybė, paremta turtais ir ginklais, 
visada nuveda į avantiūras, ir ma
sinanti laimė dingsta lyg mira
žas. Ir galybė ir prestižas nėra 
sau tikslai, tik priemonės kitiems 
tikslams siekti, todėl negali būti 
augščiausia politinio vyksmo ver
tybė.

Vertybė yra KRAŠTO KULTŪ
RA, ŠVIETIMAS, bet ji negali 
būti vyriausias politinio vyksmo 
siekimas, nes visa tai yra tik prie
monė žmogiškajam gyvenimui. 
Tiesa, kultūra yra augštesnė ver
tybė negu medžiaginis turtas, ne
gu fizinė galybė, tačiau ne sau 
tikslas. Kultūra įgalina žmogų 
pamatyti didesnį ir gražesnį pa

saulį, negu jį mato primityvus 
žmogus. Su kultūra suklesti me
nas, su kultūra atsiveria žmogaus 
akys estetiniam reiškiniui, su kul- 
tūra platėja filosofinis, religinis 
ir mokslinis pažinimas, dingsta 
prietarai ir demonų baimė, su kul
tūra iš menko ir silpno žmogaus 
darosi žemės galiūnas, sugebąs 
net atomą suskaldyti. Su kultūra 
eina civilizacija, prailginanti žmo
gaus rankas, sutrumpinanti dar
bo dieną, palengvinanti kovą dėl 
būvio Ir vis dėlto, kultūra bei 
švietimas teikia tik sąlygas lai- 
mingesniam, pllnesniam žmogaus 
gyvenimui, yra kelias į žmoniškė- 
jlmą. Kaip dažnai tą pačią kul
tūrą lydi moralinis supuvimas, 
kaip dažnai mokslo atradimai ir 
išradimai panaudojami dar dides
niam žmogaus pavergimui, nelai
mei bei sunaikinimui Tad ir kul
tūra nėra augščiausia žemiškojo 
gyvenimo vertybė, todėl ir ne pats 
vyriausias politinio vyksmo tiks
las.

Teokratinis politinio vyksmo su
pratimas diktuoja politikai tikslą 
— VYKDYTI DIEVO VALIĄ 
ŽE5ŲĖJE., Bet ir Dievas nėra pra
bilęs žmonėms viena kalba, arba 
žmonės nėra sugebėję jo vienaip 
suprasti, todėl ir toks įvairumas 
jo valios Interpretacijų, kad sun
ku būtų bažnyčių atsirėmus, ypač 
mišrių religijų kraštuose, formu
luoti visoms religijoms priimtiną 
vieną vyriausią politinio vyksmo 
tikslą.

Žmogiškoji Išmintis, kuri drau
ge yra Ir dieviškosios išminties 
apraiška, verčia žmogų patį for- 
muluotis savo žmogiškojo pasirei
škimo pačius bendriausius prin
cipus. Ta darė šv. Augustinas, šv. 
Akvinietis, tą daro šių dienų min
tytoje!. Kintant gyvenimo socia
linei struktūrai, kylant žmonių 
kultūrai ir politinei sąmonei, per
kainuojamos ir politinio vyksmo

Partiniai
Yra žmonių, kurie partines už

mačias ir asmeninį "aš” stato aug- 
ščiau bendruomenės reikalų. Ir Jie 
savo tikslų siekdami nesiskaito su 
priemonėmis ir faktais—Jiems geri 
visi “kovos” būdai, ir jiems nega
lioja bendrieji moralės dėsniai.

Partiniai kareivos kai kur ir 
mūsų bendruomenėje beatodairiš
kai mostaguoja šmeižtų ir melo 
alyvoje išteptais kardais. Ir fana
tizmo miglų aptrauktomis akimis, 
tarsi piktųjų dvasių iš paskos stu
miami, Jie puola kiekvieną, kuris 
jų partijos bilieto negali parodyti, 
ir kiekvieną, kuris aklai neklau
so Jų įsakymų ir nurodymų. Kar
tais jie j prieki pasiunčia šauklius 
su skambiais šūkiais ir savo iš
kabose įrašo artimo meilės gra
žias frazes, bet įtūžime pamiršta 
viską Ir pradeda griauti tai, kas 
kitų sunkiu darbu ir pastangomis 
sukurta ir kuriama.

Esant tokiems dalykams, šitie 
kareivos labai dažnai, nors ir la
bai gerai išaštrintais kardais, pro 
šalį prasmeigla. Tada Jie pamato 
savo pralaimėjimą, pamato, kad 
siekiamos “valdžios” valdžias pa
tys nusikapojo.

Kas dabar belieka daryti? Ra
mus kūrybinis darbas, tautinės lie
tuviškos kultūros puoselėjimas, 
jiems pasidaro jau nebeįdomus. 
Pralaimėjimas, partinių reikaliu
kų tvarkymas ir noras bet kokia 
kaina _ pasiekti "valdžios” viršū

nes, mūsų partinius kareivas grau- 
žte graužia. If juo toliau, juo 
labjau Jie širsta, kadangi aiškiai 
pastebi ir jaučia, Jog plačioji vi
suomenė savo išsirinktaisiais va
dovais pasitiki, Jiems pritaria, re
mia Jų darbus ir naujus užsimoji
mus.

“Jsisenės, suaugs su bendruome
ne, paskiau mes jų neįstengsime 
nuversti...”, šitaip nuogąstauja 
partinių kareivų pirmūnai. Ir vėl 
pradeda kiršinimo Ir ardymo dar
bą. Pradeda sėti pikto ir nesan
taikos sėklą, šaukti, kad kiti “už
grobė” "valdžią” ir jų neįsileid
žia. Ir jie dar skelbiasi kovoją 
prieš įsigalinčias (tariamas ar ti
kras) negeroves bendruomenėje.

Tai neapykantai ir demagogijai 
skleisti jie išleidžia laikraštukus, 
platina lapelius, kuriuose žemina
mi ir šmeižiami mūsų bendruou- 
menės rinktieji organai. Savo pra-

Kareivos
laimėjimą teisina savo neorgani- 
zuotumu ir, kaip žmonės sako, per 
lavonus siekia bendruomenės va
dovavimą paimti į savo rankas.

Gi šita “neorganizuota partija” 
Melbourne liet, bendruomenės prie
šakyje yra savo taiku stovėjusi. 
Greičiausiai ji vadovautų bendruo
menei Ir šiandien, Jei būtų neiški
lę apmokamojo idealizmo faktai, 
kurie atnešė, pasakysiu, neatitai
somos žalos visai lietuvių ben
druomenei. Bendruomenė permatė 
anų vairuotojų užmačias ir labai 
greitai suprato, kas tautinei ben
druomenei yra reikalinga ir nau
dinga.

Prisipažinsiu — nesmagu buvo 
šita tema rašyti, bet reikėjo dėl 
to, kad, pirma, faktų kreivas aiš
kinimas, į viską žiūrint pro par
tinius ir asmeninių ambliijų aki
nius, ne tik žaloja, bet ir griauja 
darnų tautinį darbą; antra, pra
silenkimas su tiesa, primetant ki
tiems nuodėmes, kurių jie nepa- 
pildė, o savąsias, kartais labai 
sunkias, be reikiamos atgailos 
stengiamasi užtušuoti. Tai yra se
nas ir senai naudojamas metodas 

tų partinių kareivų, kurie neturi vi- 
suominėje pasitikėjimo, bet labai 
nori tai visuomenei vadovauti.

Kad tai, ką esu čia rašęs, nėra I 
iš piršto išlaužta, jūs galite įsi
tikinti paskaitę Melbourne šiais 
metais išleistus rotatorinius lai
kraštukus "Kuolą” ir “švyturį” 
nr 1 ir 2.

J. Rimas, Melbourne.

— Anglas inž. John Muray su
konstravo malūnsparnį lėktuvą, 
kuris su galionu benzino gali nu
skristi 100 mylių ir sveria 250 
svarų. Jo didžiausias greitis 65 
miylios per valandą. Gali pakilti 
iš 30 kvadratinių pėdų kiemo ir 
kaštuoja 200 svarų. Sakoma, kad 
šituo lėktuvu skristi lengviau, ne
gu vairuoti automobilį.

— Japonijos mokslininkas Ml- 
chio Yamamoto pareiškė, kad al
koholis esąs pats geriausias vais
tas prieš atomo radiaciją. Reiškia 
atominio bombardavimo metu rei
kia kišenėje turėti pusbutelį Ir 
viskas bus tvarkoj.

vertybės, tuo pačiu ir politinio vy- 
• ksmo vyriausi tikslai. Valstybė, 

būdama bendruomenė, apjungia 
individus, o individas žmogus visa 
savo prigimtimi veržiasi ir siekia 
laimės. Politinio vyksmo tad vy
riausias uždavinys — LAIDUOTI 
ŽMOGUI GALIMAI DIDESNĘ 
LAIMĘ ČIA ŽEMĖJE. Tos lai
mės žmogus negalės patirti, ne- 
pasiadręs pilnutiniu žmogum, ne- 
Išugdęs savo žmogiškųjų galių, 
nesusiradęs savo žmogiškajam pa
sireiškimui jojo dvasinei struktū
rai tinkamiausių priemonių ir pa
sireiškimo dirvos. Kada žmogus 
išauga asmenybe ir tokia pasijau
čia savo socialinėje aplinkoje, jis 
jaučiasi laimingas, kiek žemiškojo 
gyvenimo baigtinumas tai leidžia. 
Žmogiškąją laimę esam linkę tai
kyti augščlausiu tikslu politinio 
vyksmo, nes ties ja nebeįmanomas 
klausimas tikslo. Laimė yra sau 
tikslas, yra augščiausias žmogiš
kasis siekimas, nebetarnaujantis 
kitiems tikslams atsiekti. Ir reli
gijos tik tą tikslą nusako žmo
gui: Dievas sutvėrė žmogų laimei, 
tik ją jis turi susirasti. Tačiau 
kaip dažnai politinis vyksmas čia 
nukrypsta! Kaip dažnai politinis 
vyksmas su įtarimu žiūri į asme
nybės pasireiškimą, kiek pastan
gų jis deda sumasinimui ir unifor- 
minimui, kiek unodernlškos propa
gandos pastangų jis deda pada
ryti valstybę ir valdžią sau tiks
lu, kiek pastangų dedama suža
vėti piliečius turto, galybės ir 
valstybinio prestižo miražais! 
Mums, mažos tautos nariams, len
gviausia įžiūrėti tų miražų tra
pumą. Bet mes būtumėm laimingi 
ir mažoje, neturtingoje Lietuvoje, 
nes tik ji būtų susirūpinusi mū
sų laime, tik ji leistų pasireikšti 
mūsų visai kūrybinei prigimčiai, 
tik ji džiaugtųsi mūsų asmeny
bės sužydėjimu.

ZUBRAS.

Atskridęs iš Sydnėjaus į Los 
Angeles tuojau susisiekiau su 
"Lietuvių Dienų” redaktoriaus pa
vaduotoju Valiuku, kuris painfor
mavo mane apie kultūrinį lietuvių 
gyvenimą šiame mieste. Paskui 
žurnalo leidėjas P. Skirtas išved
žiojo mane ir mano draugą su 
žmona po visą Los Angeles mies
tą, aprodydamas daugelį žymes
niųjų vietų, neaplenkdamas nė 
poros restoranų, kur kino žvaigž
dės valgo pietus, ir pervežė net 
du kartus per Holywoodą. Aš bu
vau sužavėtas p. Skiriaus paslau
gumu.

Praleidęs porą dienų Los Ange
les mieste, apsimokėjęs už dvi 
naktis 7 dolerių viešbučio sąskai
tą, išvažiavau traukiniu į Čikagą. 
Traukinys buvo tiesiog liuksuslš- 
kas. Geležinkelio linija vingiavosi 
uolinių kalnų tarpekliais, vietomis 
pralįsdama neilgus tunelius. Ant 
kalnų daug kur baltavo sniegas, 
nors Jau buvo vidurys balandžio. 
Uoliniai kalnai buvo iš rusvos ma
sės, visai pilki; tik slėniuose augo 
skurdi augmenija. Pravažiavus 
kalnus traukinys išbėgo į lygumas, 
kuriose kėpsojo menkai atrodan
čios ūkininkų sodybos. Nereikia 

■manyti, kad Amerikoje viskas tu
ri būti gražu ir prabangiška. Pro 
traukinio langą mačiau labai men
kų namelių Ir net lūšnų. Kelionė 
iki Čikagos truko apie 40 valan
dų ir nuvažiavau 2226 mylias.

Išvydęs Čikagą, nustebau: mur- 
zin,esnio miesto niekur dar nebu- 
baū matęs: namai, iš nublukusių 
raudonų plytų pastatyti, aprūkę, 
gatvėse šiukšlynai. Tramvajai pra
sti. Taupumo sumetimais autobu
suose šoferis ir pinigus iš kelei
vių surenka. Krautuvių vitrinos 
net pačiame miesto centre mažiau 
įspūdingos negu Sydnėjuje. Tik 
didžiųjų krautuvių vidus įrengtas 
labai gražiai.
Čikagoje yra dailg kultūrinių įs
taigų. Viena tokių yra Natural 
History Museum, kuriame sukau
pta žmonijos, augmenijos ir gyvū
nijos istorinės liekanos. Ypač ne
užmirštamą įspūdį daro Egipto 
skyrius su gausiais mumijų eks
ponatais ir meno išdirbiniais kelių 
tūkstančių metų senumo. Taip pat 
žiūrovą stebina žlugusios indėnų 
kultūros eksponatai, kurie pavaiz
duoja ypač . Inkų, acteku ir majų 
gyveninių. Nuodugnesniam muzie
jaus apžiūrėjimui reiktų skirti 
mažiausiai savaitę laiko.

Sakoma, kad Čikaga yra pa
saulio lietuvių sostinė. Ir tai ne 
be pagrindo. Mieste yra keliolika 
lietuvių parapijų. Kai kurių gat
vių pavadinimai lietuviški. Aplan
kęs šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes , nustebau dėl jų didumo. 
Daugelis Jau ir naujai atvykusių 
lietuvių važinėjasi savo automobi
liais, turi televizijos aparatus ir 
kitus modernaus gyvenimo pato
gumus. Iš savo profesijoje dir
bančių geriausiai įsikūrė gydyto
jai Ir inžinieriai. Iš gausaus ser
gančiųjų skaičiaus susidaro įspū
dis, kad Čikaga yra ligų miestas, 
ypač pegaile^tingas lietuviams. 
Pav. tik per vieną dieną buvo pa
darytos 5 operacijos lietuviams 
išimti Inkstų ir tulžies akmenis. 
Jei Australijoje yra didelis pro
centas psichiškai nesveikų, tai 
Amerikoje šis procentas bus bene 
dar didesnis. Vienas amerikietis 
man tvirtino, kad daugiau nei pu
sę visų Amerikos ligonių sudaro 
kaip tik šie psichiškai nesveikieji. 
Juos išvaro iš proto gal būt per ’ 
daug triukšmingo gyvenimo sąly
gos, suardančios net ir stipriau
sius nervus. Antra baisi amerikie
čių rykštė — tai vėžys, kuriuo 
serga Jau Ir nevienas lietuvis.

Aplankęs savo draugus Čikago
je, Išvažiavau į Filadelfiją, šis 
miestas daro geresnį įspūdį negu 
Čikaga. Tačiau Filadelfijos oras 
pasižymi nepastovumu ir drėgnu
mu, kaip ir Čikagoje, kur vasarą 
esti drėgnlau negu Sydnėjuje.

Norėdamas geriau pažinti kul
tūrinį Filadelfijos veidą, aplankiau 
meno muziejų Ir universitetą. Ta
čiau pats muziejus didelio įspūdžio 
nedadro, ypač mačiusiam žymes
nius Prancūzijos ar Vokietijos 
muziejus. Universitete mane do
mino biblioteka, kurioje dirba ir 
senovės lietuvių religijos tyrlnė-
tojas A. Mažiulis. Jo tvirtinimu skirtos gimnazijos, kuri šiais su-

Vanileiiyno— (LAIŠKAS IŠ AMERIKOS)

bibliotekoje yra per 2 milijonu kny
gų, kurių tarpe ir nemažas litu
anistinis skyrius. Šiame universi
tete dirba ii- didelis lietuvių drau 
gas prof. Senas, užpildąs daugely
je Amerikos enciklopedijų lituanis
tinių dalykų skiltis, šitame Pen
silvanijos universitete profesoriau
ja ir A. Salys, dėstydamas dau
giausia slavistiką ir tik iš dalies 
lituaanlstiką. Man, kaip buvusiam 
jo studentui, buvo malonu pasiš
nekėti apie tremtiniško gyvenimo 
vargus.

Tiek Čikagoje, tiek Filadelfijoje 
nepaprastai didelis mašinų judėji. 
mas. Dažnai jomis užsikemša mie
sto gatvės, ir kol pravažiuoji mie
stą, tenka daug laiko sugaišti* 
Antra vertus, nelengva rasti vieta 
mašinai pasistatyti. Už mašinos 
pasistatymą visuomet reikia mo
kėti.

Nevienas kino teatras Ameriko
je susilikvidavo dėl lankytojų sto
kos — juos nukonkuravo televi
zija. Juk kokiems galams eiti į 
kiną ir mokėti pinigą, Jei savo 
kambary turi televizijos aparatą.

Svarbiausias dalykas Amerikoje 
doleris, žmonių pašnekesiai suka
si dažniausiai apie pinigą. Net ir 
daugelis lietuvių šiuo atžvilgiu vi
siškai “suamerlkonėjo”. Gal būt 
dėl šito dolerių gaudymo lietu
viai, ypač daug naujųjų, gerokai

SAVA GIMNAZIJA 
“REIKŠMINGAS PAMINKLAS SPAUDOS 

ATGAVIMO SUKAKČIAI”
Šių metų gegužės mėn. 7 . su

kanka 50 metų, kai Didžioji Lie
tuva atgavo spaudą. Kely į Lietu
vos nepriklausomybę tai buvo vie
nas didžiausių lajlmėjimų, kuris 
buvo pareikalavęs 40-ties metų 
pavojingų įtemptų pastangų, ku
rias Vaižgantas pavadino kova dėl 
kultūros, ši lietuvių kova dėl sa
vos spaudos yra vienintelis šito
kios rūšies reiškinys pasaulio tau
tų gyvenime. Todėl suprantama, 
kad Jis šiais metais bus įvairiai 
minimas gausių lietuvių organi
zacijų laisvame pasauly.

Tačiau šio svarbaus įvykio mi
nėjimas neturi pasibaigti žodžiais, 
nes tėvynėje pasilikusieji tautie
čiai dėl mūsų kultūros tebekovo
ja žymiai sunkesnėse aplinkybėse 
negu spaudos draudimo metu. To
dėl mes, laisvėj gyvenantieji, tu
rime atlikti bept vieną bendrą 
žymų darbą, kuris būtų vertas 
tiek knygnešių, tiek šių dienų ne
žinomų kovotojų pastangų ir au
kų. Mes manome, kad tokiu ben
dru darbu turėtų būti Vasario 16 
Gimnazijos namų galutinis išpir
kimas, jos patalpų praplėtimas 
bei įrengimas su reikalingomis 
mokslo priemonėmis, kad gimnazi
ja taptų pavyzdingu nuosavos 
kultūros židiniu, kur gerų moky
tojų vadovybėje galėtų bręsti jau
nos lietuviškos sielos — busimie
ji kovotojai dėl lietuviškos kultū
ros ir Lietuvos laisvės, šitas ži
dinys yra reikalingas ne .vien vidu
rinio mokslo jaunimui. Vasaros 
atostogų metu, kai gimnazija ne
dirba, čia galėtų atostogauti lie
tuvių mokytojų prižiūrimi pra
džios mokyklų lietuviai mokslei
viai, kuriems, išbarstytiems po 
Vokietiją, gręsia pavojus nutau
tėti. Kalėdų ar Velykų atostogo
mis čia galėtų susirinkti lietuviai 
studentai , studijuoją įvairiuose 
Europos universitetuose, savo stu
dijų dienoms atlikti pasitarimus 
lietuvių kultūros klausimais.

Turėdami prieš akis šiuos rei
kalus ir minimos sukakties svar
bą, pasiryžom kreiptis į. visus lie
tuvius laisvajame pasauly, pra
šydami ir ragindami lietuvių or
ganizacijas paskelbti bei pravesti 
vajų Vasario 16 Gimnazijos namų 
fondui ir jos pedagoginiame rei
kalams. Žinome ir suprantame, 
kad yra ir kitų kultūrinių suma
nymų, kuriuos reikia palaikyti. 
Bet juos visus iš karto remiant, 
nė vieno negalima tinkamai pa
tenkinti ir ant kojų pastatyti. No
rėdami, kad lietuvių kultūros bei 
švietimo rėmimas taptų planin
gas, mes siūlome tą darbą pra
dėti nuo vienos visiems lietuviams 

prakuto, <> kiti ir visai tvirtai ant 
kojų atsistojo. Tačiau čia sutiksi 
senųjų ir naujųjų Amerikos lietu
vių, kurie nieko neturi, nes viską 
prageria ar kitaip pinigus iš
švaisto.

Teko sutikti mūsų tautiečių vi
siškai, arba gerokai nutautėju- 
sių. Vieni jų jau “amerikonais” 
save vadina, kiti lenkais pasidarė, 
imat, senesnės kartos lietuviai tos 
pačios Filadelfijos priemiesčiuose, 
kur lenkai sudarė daugumą ir tu
rėjo įsikūrę savo parapiją ir mo
kyklas, sudarė sąlygas lietuviams 
nutautėti ir ištirpti Jų masėje.

Išbuvęs apie dvi savaites Fila
delfijoje, aplankęs čia savo gimi
nes, vėl pasukau per Čikagą at
gal į Los Angeles. Važiavau per 
sniego pūgas ties Salt Lake City 
ir per pustomo sniego dykumas. 
Čia prie geležinkelio buvo pasta
tytos tvoros kad smėlis jo neuž
pustytų.

Taigi, mėnesio laikotarpy per
važiavau Ameriką skirtingomis 
geležinkelio linijomis — nuo Ra
miojo vandenyno iki Atlanto Ir 
sukorlau apie pusseptlnto tūks
tančio mylių. Atsilsėjęs nuo kelio
nės pradedu svarstyti apie darbą, 
kurio nėra lengva rasti.

J.T.
Los Angeles.

1954 m. gegužės mėn.

kaktuvinlals metais turi išpirkti 
savo namus galutinai, šiam ir ki
tiems augščiau suminėtiems tiks
lams pirmiausia ir reiktų skirti 
žymią dalį aukų nuo šių metų ge
gužės iki 1955 metų gegužės.

Kreipdamies į visus lietuvius, 
gerai atsimename, kad žymus skai
čius asmenų yra nuoširdžiai su
pratęs bent vienos lietuvių gim
nazijos reikšmę ir jos rėmėjų bū
reliuose atlieka svarbų darbą — 
Jie kas mėnesls sudeda aukų gim
nazijai ištaikyti. Tačiau šitų tik
rųjų gimnazijos ramsčių pastan
gomis turi ateiti į talką visi lietu
viai patriotai ir visi tie, kurie yra 
išėję vieną ar kitą lietuvių moky
klą. Kadangi Jos visos buvo iš
laikomos čia lietuvių sudėtais mo
kesčiais, čia lietuvių aukomis, to
dėl ir tų įvairių lietuvių mokyklų 
buvę auklėtiniai turi labjau pa
justi pareigą negu kiti prisidėti 
prie švietimo, šitaip bendromis 
pastangomis ir aukomis turi būti 
sukurtos sąlygos neturtingiems, 
geriems ir gabiems lietuvių jau
nuoliams ir jaunuolėms mokytis 
ir bręsti lietuvių kultūrai ir Lie
tuvai. O tokio lietuviško jaunimo 
gražus ir didelis būrys kaip tik 
yra sutelktas Vasario 16 Gimna
zijoj (Huettenfeld b. Lampertheim, 
Vokietija).

Mes tikime, kad šių trumpų žo
džių visi lietuviai supras gyvą 
reikalą turėti bent vieną šitokį 
nuosavą kultūros židinį Europoj, 
atsimindami, kad kitų tautų išei
viai ir tremtiniai jų čia turi dau
giau. Šitą židinį savo jaunimui 
męs turime galutinai įrengti šie
met, kad, minėdami 50-ties metų 
spaudos atgavimo sukaktį, galėtu
me gryna sąžine ištarti knygne
šio ir partizano vardus.
pas.: S. Antanaitis, inž. J. Au- 
gustaitis, O. Bačkienė, M. Bajo
rūnas, kun. Dr. V. Balčiūnas, pro- 
fes. J. Baltrušaitis, T. A. Ber
natonis, J. Glemža, A. Griniuvie- 
nė, prof. Dr. Z, Ivinskis, kun. 
A. Keleris, Dr. V. Literskis, S. 
Lozoraitis, Dr. A. Maceina, arch. 
J. Pajaujis, Pr. Zunde, prof.S. 
Žymantas.

PERKELTA KRAŠTO VALDY- 
BOS BŪSTINĖ

Kovo mėnesio paskutinėmis die
nomis Vokietijos Krašto Valdy
ba, kaip jau seniau buvo numaty
ta, savo būstinę perkėlė Iš Han- 
noverlo arčiau Vasario 16-tos Gim
nazijos į Weinhelmą.

Krašto Valdybai visa korespon
dencija siųstlna adresu: Litauisch- 
es Zentralkomitee

(17 a) Weinheim Bergstr.
Postfach 233
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“M.D.” PIKTI LINKĖJIMAI

VASARIO 16 GIMNAZIJAI
APIE LIETUVĄ IR GYVENIMĄ

SIBIRE
Iš Rytprūsių kilęs vokietis Dr., 

buvęs civilis Internuotasis, papasa
kojo plačiau apie gyvenimų Lietu
voje, kurioje jis yra buvęs kelis 
kartus ir pats savo akimis matęs 
suėmimus, trėmimus, Kaune vąik- 
ščiojlusių partizanų etc. Jo teigi
mu, pogrindinis judėjimas Lietu
voje nėra išnykęs nė dabar, tik 
įgavęs kitas formas. Partizanų, 
bolševikų paprastai vadinamų 
“banditais”, skaičius nuolat pasi
pildo, nes lietuviai žino, kas jų 
laukia Sibire. Todėl ne vienas ver
čiau renkasi mišką. Nors žmonių 
padėtis tiek Lietuvoje, tiek Sibi
ro tremtyje yra nepaprastai sunki, 
tačiau juos palaiko viltis, Jog vis 
dėlto kartą turės būti kitaip.

Pasakotojo teigimu, rusų yra 
daug ne tik Karaliaučiuje ir Klai
pėdoj, bet ir šiap visur Lietuvoje. 
Moterų lietuvių yra krašte žymiai 
daugiau nei vyrų — Ir supranta- 
mą kodėl: vyrų daug Išvežė, daug 
žuvo, kiti buvo surankioti įvai
riems darbams, mobilizuoti etc. 
"Netiesa”, — sako jis, kalbėdamas 
su E. atstovu, — “kad lietuviai 
rašosi savanoriais į darbus ir vyk
sta patys savo gera valia į ištrė
mimą ar vad. “darbus” — tokių 
pasitaiko nebent tik rusų, bet ne 
lietuvių. Lietuviai gerai žino, ką 
reiškia toks tariamas savanorišku
mas Jojo teigimu, Sov. Sąjun
gos arktinėse srityse yra darbo 
vergų stovyklų,' žiauresnių ir už 
Vorkutą, ypač prie Baltosios jū
ros ir dar toliau į šiaurę nuo Vor
kutos.

Klaipėdos kalėjime lietuvių bu
vę ypač daug. Lietuvoj esą vokie
čių, kurie yra vedę lietuves ir ga
vę lietuviškus pasus. Tarp Jų ne 
vienas, kadangi neleido žmonų lie
tuvių išsivežti j Vakarus, patys 
savo noru, nenorėdami skirtis, pa
siliko toliau Lietuvoje. Jis reiškia 
dideli nustebimą, kad tarp vokiečių 
pasitaiko tokių, kurie tiki komu
nistų melams ir pramanams apie 
tariamai gerą gyvenimą Rytuose 
Ir pramanytą arba sutirštintomis 
spalvomis pavaizduotą Vakaruose. 
Ir Jis pats yra visą eilę tokių žmo
nių sutikęs — ir tik tada, kai pa
aiškino tikrąją padėtį darbo ver
gų stovyklose, tie pradėjo nebe
tikėti kom. propaganda.

Dabar Jis su savo draugu H., 
taip pat parvykusių iš Sov. Sąjun
gos š. m. sausio 23 d. transportu, 
išvyko dirbti į Ruhro kraštą.

KALBAME SU VORKUTOS 
STREIKO DALYVIU

Jo draugą H., gyvenusį Ryti
nėje zonoje, prieš trejetą metų įs
kundė bolševikams jo paties tė
vas, pasižymėjęs komunistų veikė
jas. Ir td įskundimo užteko — už 
tai, kad Vak. Berlyne nusipirko 
vakariečių laikraštį, buvo apšauk
tas “Vakarų Imperialistų šnipu” 
Ir nuteistas 25 metams į Vorkutą
— dirbti anglių kasyklose. Jis yra 
aktyviai dalyvavęs pereitų metų 
Vorkutos sukilime ir, kaip akivai
zdus visų tų įvykių liudininkas, 
suteikė vertingų žinių, čia tenka 
tiek nurodyti, kad minimasis strei
kas, grėsęs virsti net sukilimu, bu
vo bolševikų palaužtas nepapras
tai žiauriai.

Pasakotojas dirbo 20 stovykloj, 
kur iš kokių 3.000 suimtųjų apie 
1.000 buvo lietuviai. Vokiečiai ka
ro belaisviai ir civ. internuotieji 
prie streiko prisidėjo, tikėdamie
si tuo būdu galėsią greičiau su
grįžti į Vokietiją. Nepatenkinus 
visų streikuojančių reikalavimų ir 
tiems nenusileldžiant, stovyklas 
apsupo keli tūkstančiai kareivių, 
jas vienas nuo kitos hermetiškai 
atskirdami. Kai j sargybinių rei
kalavimus streikininkai vis( tiek 
nesitraukė ir nėjo į darbą, jų sto
vykloje karininkas, ištraukęs re
volverį, nuta'kė vienam iš strei
kininkų vadų į galvą ir jį nušovė 
vietoje. Atidengus ugnį į suimtuo
sius,-tik jų stovykloje buvo nu
kauta ar mirė nuo žaizdų apie 150
— 160 žmoonių. Kas čia streikinin
kus įsiutino, tai kad sargybiniai 
tebešaudė į žemėje pargriuvusius 
sužeistuosius, juos pribaigdami. 
Komendantas rodydamas į sužeis
tuosius, Ironiškai pastebėjo: “Štai

Kalbamės su 
liudininkais

jūsų reikalautoji laisvė”... Tik
rą nukautųjų ir sužeistųjų skai
čių buvo sunku nustatyti. Apie 
600, atrinkti, buvo dar išsiųsti į 
bausmės stovyklas.

Vis dėlto streikas atnešė page
rėjimą: padaryta lengvatą stovyk
los gyvenime, sutelkta teisė susi
rašinėti su saviškiais ir padidinti 
už darbą piniginiai Išmokėjimai 
etc. Streikų būta ne tik Vorkutoj, 
bet taip pat Karagandoj, Uchtoj, 
Norilske, kitų žiniomis (RIA) — 
dar Samaroje, Komsomlske; pagy
vėjo pogrindinė studentų veikla 
Maskvoj, Leningrade, Kijeve, Ode
soj, Kalugoj, Blagovešče. Streika
vo kai kur ir moterys. Geriausiai 
organizuoti buvo lietuviai, latviai, 
estai, ukrainiečiai, vokiečiai. Už
tat Jie daugiausia ir nukentėjo, 
ypač estai, lietuviai ir ukrainie
čiai. Vokiečių nukautų jo stovyk
loje buvo 12. Rusai niekad neno
rėjo tikėti, kad galėtų tokių daly
kų dėtis, o žmonės verčiau pasi
rinktų mirtį, negu liktų toliau ne
laisvėje. “Jei kiltų karas, — kal
ba šis Vorkutos streiko aktyvus 
dalyvis, — ir būtų ginklų, tai pa
matytumėte, kas įvyktų: visa Ru
sija išlėktų augštyn. Ir mes bū
tume kovoję iki paskutiniųjų, jei 
būtume turėję kuo...” Visi tiki, 
kad vieną dieną ateis Išlaisvini
mas. Be to gyvenimas būtų tie
siog neįmanomas. Laisvės pasiil
gimas ir išlaisvinimo viltis tik ir 
palaiko visų jėgas. Vis dėlto dau
gelio neišlaiko nervai.

Vorkutoj kasyklose darbo sąly
gos tuo sunkesnės, kad dirbti tenka 
po žeme, atšiauriame klimate. Dir
bantieji miške gali kvėpuoti bent 
tyru oru. Pabėgti iš Vorkutos per 
tundrą — neįmanoma: tūkstančiai 
km. Sunku būtų su maistu, neįvei
kiamos klimat. sąlygos, be to, už 
pagautųjų galvas skiriamos premi
jos. Iš jų stovyklos mėgino pabėg
ti ir visus pagavo. Sudaužyti tu
rėjo nupasakoti visą pabėgimo ke

Svetimšaliai Vokietij oj e
VAK. VOKIETIJOJ YRA 470.000 SVETIMŠALIŲ

Vokiečių vyriausybės oficiozl- 
nis “Bulletin” Nr. 4. 1954 duoda 
statistiką, kiek Vokietijoje yra 
užsieniečių iš viso. Oficiozo žinio
mis, Jų Vak. Vokietijos teritori
joje yra apie 470.000. Savo pa
dėtimi jie skirstomi į keturias gru
pes. Pirmieji laikomi svečiais, at
vykusiais j Vokietiją su trumpa
laikėmis vizomis. Jie tvarkomi pa
gal bendruosius užsieniečių nuos
tatus ir pvz., norėdami gauti dar
bą arba verstis savo profesija, 
turi ta»n. tikslui gauti iš vokiečių 
leidimą. Jie lieka savo kraštų 
konsulatų žinioje.

Kitą kategoriją sudaro vad. “už
sieniečiai be tėvynės” (heimatlo- 
se Auslander), kurie nenori arba 
negali grįžti į savo senąsias tė
vynes. Dalis Jų buvo atgabenti 
darbams į Vokietiją, kita dalis — 
patys į ją atbėgo, kaip politiniai 
pabėgėliai nuo bolševizmo. Tai 
buv. DP, anksčiau globoti UNR- 
ROS ir IRO. Vokiečiai į juos žiū
ri kaip į buvusias Antrojo Pa
saulinio karo ir nac.—socializmo 
aukas, todėl laiko savo pareiga 
pagal galimumą palengvinti jų 
sunkų likimą. Todėl 1951 m. ba
landžio 25 d. buvo išleistas įsta
tymas apie “teisinę benamių už
sieniečių padėtį fed. Vokietijoje", 
kuriuo esminiais punktais į jų pa
dėtį dar daugiau atsižvelgiama, 
negu pagal “Tarpt. Pabėgėlių” 
nuostatus. “Bulletin” pabrėžia, 
kad, išskyrus teisę sudaryti poli
tines partijas ir verstis politine 
Veikla, šie benamiai užsieniečiai 
praktiškai beveik sulyginami su 
vokiečių piliečiais. Stengiamasi 
jiems taip pat padėti suteikimu 
reikalingų kreditų, parūpinimu 
butų etc. Pvz. ligi šiol buvę pa
tenkinti Jų 744 pareiškimai gauti 
kreditams, siekiantiems daugiau 
kaip 4,1 mil. DM. Vidutiniškai 
suteiktasis kreditas siekia apie 
5.000 DM. Kas mėnesis tokių pa
reiškimų naujoms paskoloms gau
ti vidutiniškai gaunama nuo 170 
iki 200. Jų tikslų skaičių sunku 
pasakyti, bet JT Aukštasis Komi
saras Pabėgėlių Reikalams yra

lią, o už mėginimą pabėgti vėl 
“prideda” nuo 5 iki 10 metų. Nuo 
1949 m. sugautųjų betgi jau ne
bešaudo vietoj.

Lietuvių padėtis pastaruoju me
tu tuo pagerėjusi, kad jiems jau 
leidžiama gauti siuntinėlius Iš tė
vynės. šiaip jie, lygiai kaip lat
viai Ir estai, sugyvena lobai bro
liškai. Kartu svarsto, ką reikia 
daryti, kaip vieni kitiems padėti. 
Tačiau ir jų ne vienas neišlaiko 
— ir sulaukia to paties likimo, ko
kio yra sulaukę tūkstančiai kitų 
vieną dieną sukrinta Ir nebekelia 
iš vietos. Visų suimtųjų širdys 
Ir plaučiai išimami ir atiduodami 
į medic, institutą, o likusios kū
no dalys, sudėtos į paprastutį me
dinį karstą, palaidojamos šalia ki
tų.

Šie Vorkutos streiko dalyvio 
žodžiai ir nupasakota tragiška 
tremtinių dalia ypač įsidėmėtina 
šiais laikais, kai net Jungt. Tauto
se kai kurių tautybių atstovai ne
nori nieko girdėti apie privėrė, 
darbo vergų stovyklas Sov. Sąjun
goje, tenkindamiesi tuo reikalu 
oficialiais bolševikų pareigūnų 
pareiškimais...

JAV spaudoj buvo paskelbtas 
dėl to net Lietuvos ministerio Va
šingtone P. Žadeikio protestas, 
pasiųstas Jungt. Tautoms dėl ko
miteto, tiriančio vergų darbus. 
Mat, minimasis komitetas, vado
vaujamas indo Mudaliar, rodo pa
sitikėjimo Sovietų valdiniais do
kumentais. Komitetas neatsižvel
gė į masines deportacijas iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. Be mjn. 
Žadeikio, į Jungt. Tautas kreipė
si taip pat kiti pavergtųjų kraštų 
atstovai, reikalaudami komitetą 
mažiau pasikliauti TSRS oficia
liais dokumentais Ir “statistiko
mis”, nes visi žino, kiek tos bol
ševikinės statistikos vertos, o dau
giau paisyti buvusiųjų darbo ver
gų parodymų.

pateikęs statistiką, kad Jų yra 
apie 240.000. Iš to skaičiaus apie 
180.000 gyvena iš normalių paja
mų, nes pvz. apie 20.000 dirba 
tik prie Santarvininkų įvairių 
įstaigų, o apie 30.000 ar kiek dau
giau gauna bedarbio pašalpą.

Artimi savo teisine padėtimi 
Jiems yra tie užsieniečiai, kurie 
yra atsiradę Vokietijoje po 1950 
m. birželio 30 d. ir kuriems čia 
buvo suteikta politinė priegloba. 
Tačiau Jie yra laikomi šaltojo ka
ro aukomis, bet už tą karą vokie
čių įstaigos nesiima sau prievo
lės pasirūpinti Jų likimu. Jie tvar. 
komi pagal 1951 m. birželio 28 d. 
Tarptautinę Konvenciją, nustatan
čią politinių pabėgėlių teises, 
šie teisiniai nuostatai Vokietijo
je įsigaliojo 1953 m. gruodžio 24 
d. Kas turi teisę į politinio pabė
gėlio vardą, ligi šiol būdavo nus
tatoma “Valkos” stovykloje prie 
Nuernbergo.

Paskutinę užsieniečių Vokieti
joje grupę sudaro tie, kurių pra
šymai “Valkoje” suteikti jiems 
politinio pabėgėlio teises yra at
mesti. Jie ir toliau tebelaikomi 
užsieniečiais, turinčiais iš Vokieti
jos išvykti, jei čia patys negali 
sau pasirūpinti pragyvenimo. Iš 
šios kategorijos daugiausia susi
daro vad. “nelegaliųjų”. Tačiau 
iš jų tegali būti Jėga per sieną 
ištremiama, palyginti, tik labai 
nedaug, nes fed. Vak. Vokietijos 
vyriausybė nenori tuo būdu Jiems 
pakenkti, kadangi komunistinių 
kraštų vyriausybės galėtų Jiems 
atsikeršyti , jei būtų Jėga grąžin
ti atgal. Rūpinamasi tokius pas
kirstyti po visą Vokietiją. Aps
kritai, kaip nurodoma minimaja
me biuletenyje, vokiečių vyriausy
bė, nors ir turėdama milijonus 
pati savo pabėgėlių, kiek sąlygos 
leidžia, stengiasi užsieniečiams 
politlnams pabėgėliams ir žmo
nėms be tėvynės kiek galima pa
dėti. Tačiau tikimasi, kad prie 
šios problemos išsprendimo prisi
dės ir visas laisvasis pasaulis.

Vokiečių pabėgėlių ministerls 
prof. Oberlaenderis, pasisakyda-

Vokiečių spauda gana dažnai ir 
labai palankiai atsiliepia apie lie
tuvių bendruomenę Vokietijoje, o 
paskutiniu laiku ir apie Vasario 
16 Gimnaziją.

Išimtį sudaro paprastai tik 
Klaipėdos krašto vokietininkai, 
kurių nekultūringas laikraštukas 
“Memeler Mampfboot” ryškus na
cistinės dvasios puldinėjimais. 
Žemiau paduodame to laikraštuko 
kovo mėn. 20 d. laidoje įdėtą Va
sario 16 Gimnazijos reikalu strai
psnį. Mus lietuvius tas straips
nis turėtų paskatinti dar labjau 
remti gimnaziją, kad Ji nepriklau
sytų nuo svetimųjų malonės .

Straipsnis pradedamas antrašte 
“LIETUVIŲ GIMNAZIJOS PRO
GRAMOS REIKALU” ir parašte 
“Norima, kad vokiečių sudedamais 
mokesčiais būtų apmokami lietu
vių mokytojai”. Jame rašoma:...

“Mes Jau pranešėme, kad lietu
viai arti Mannheimo užpirko pili, 
į kurią Jau perkėlė iš Diepholzo 
kareivinių apie 200 mokinių lan
komą lietuvių gimnaziją.

“Vasario 16” gimnazijos vado
vas, direktorius Antanas Giedrai
tis, spaudos atstovams aptarė 
šios vienintelės laisvame pasau
lyje lietuvių gimnazijos uždavi
nius.

“Mes labai susidraugavome su 
vokiečiais”, pasakė ponas Giedrai
tis, ir mes norėtumėm likti jų bi
čiuliais kai ateis grįžimo į tėvy
nę valanda. Todėl mūsų programų. 
Je kasdien yra vokiečių kalbos pa- 
impkos.”

Šitą malonų nusilenkimą vokie
čiams galima gerai suprasti, ypač, 
kai direktorius po to praneša, kad 
gimnazija turinti didelių finansi
nių rūpesčių. Didesnių papildomų 
lėšų iš užsienio nesitikima. Ar 
Amerikos kongresas patenkins pa
ramos prašymą, labai abejotina. 
Todėl kiekviena auka pinigais ar 
daiktais esanti labai laukiama. 
Ypatingų vilčių dedama į Wuert
temberg — Badeno švietimo mi
nisteriją, kuri prašyta perimti da

mas prieš nepasitikėjimo rodymą 
Vokietijoje esantiems užsienie
čiams, pažymi, kad užsienyje atsi
dėjus stebima kaip vokiečiai su 
užsieniečiais elgiasi. Ministerio 
nuomone, nuo to daug priklauso, 
ar pavyks pvz. atstatyti gerus 
vokiečių — lenkų santykius ir So
vietų satelitų valstybes vėl lai
mėti laisvajai Europai.

Ministerio pateiktais duomeni
mis, net ir stovykloje gyvenančių 
užsieniečių 4598 patys užsidirba 
sau pragyvenimą. Tai sudaro apie 
1/3 visų jų dirbti galinčiųjų.

Valkos stovykla Jau panaikinta. 
Paskutiniai užsieniečiai išgabenti 
į Landshutą. Ateityje Valkoje bus 
patikrinami tiktai tie, kurie pra
šosi suteikiami Vak. Vokietijoje 
pollt. prieglobos teisę. Vokiečių 
įstaigose, tvarkančiose užsienie
čių pabėgėlių reikalus, reiškiama 
nudmonė, kad užsieniečių įkurdi
nimas didesnėmis masėmis gyvena
muosiuose vienetuose nedavė lauk
tų rezultatų, nes girdi, ten Jiems 
trūksta galimumo susirasti sau 
darbą.

Vokiečių “Deutsche Zeitung” 
nurodęs, kad 95% Vokietijon prie
varta atgabentų svetimšalių buvo 
UNRROS ii- IRO grąžinti į tėvy
nes arba įkurdinti svetur, toliau 
pažymi, kad vis dėlto pereitais 
metais Vak. Vokietijoje buvo dar 
232.600 asmenų, pabėgusių iš Ry
tų. Tarp Jų didžiausią skaičių su
daro 84.500 lenkų, 26.900 — pabal- 
tlečlų, toliau pagal dydį eina 22. 
200 Jugoslavų, 13.900 vengrų, 13. 
800 Rusijos ukrainiečių, 11.400 
čekoslovakų, 6.100 rumunų, 1.600 
bulgaru ir 52.200 be pilietybės. Iš 
benamių užsieniečių 38.000 dar 
tebegyvena stovyklose. Tačiau ten, 
kur stovyklų nėra, pvz. prancūzų 
zonoj, laikraščio nuomone, užsie
niečius pavyksta lengviausiai įjun
gti tarp vokiečių, ir ten yra di
džiausias tarp užsieniečių ir vokie
čių vedybų procentas.

Britai spec, schema pasisakė 
priimsiu 2.00 pabėgėlių, pirmoj 
eilėj tų, kurie atbėgo iš bolševikų 
okupuotų kraštų po 1945 m. Kan
didatai jau parinkti ir Jų sąrašai 
pasiųsti į Ženevą. Nustatyta, kiek 
jų bus priimta iš Triesto, kiek 
žydų etc. Per pasitarimą Koblen-

Latvlų mokyklos tremtyje yra 
tokio pat senulmo, kaip ir pati 
tremtis. Jau stovyklose Vokietijoje 
latviai mokytojai organizavo įvai
rias mokyklas. Veikė pradžios 
mokyklos, gimnazijos ir speciali- 
nės mokyklos, kuriose latvių jau
nimas galėjo tęsti savo pradėtus 
Latvijoje mokslus.

Dabar mūsų mokyklos Australi
joje ir kituose kraštuose turi 
skirtingą charakterį. Tai nėra 
mokyklos tikra to žodžio prasme 
ir yra vadinamos savaitgalio mo
kyklomis. Dėstomai latvių kalba, 
istorija, geografija, tautos dainos, 
tautiniai šokiai ir žaidimai, tiky
ba. Vaikai susirenka kartą savai
tėje, dažniausiai šeštadieniais, 2- 
3 valandoms. Jie yra suskirstyti 
į klases, atsižvelgiant į vaikų am
žių ir gimtosios kalbos mokėjimą. 
Pagrindinis tikslas yra išmokyti 
valkus skaityti ir rašyti latvių 
kalba.

Visos latvių mokyklos Australi
joje veikia pagal programą, ku
rią sudarė Latvių Sąjungos Aus
tralijoje švietimo skyrius. Progra
ma apima visą švietimo ir mo
kymo planą. Mokslas pagal prog
ramą prasideda paskutinį vasario 
mėn. šeštadienį ir baigiasi prieš 
Kalėdas. Tai sudaro 42 darbo die
nas, iš kurių 5 dienos skiriamos 
mokyklų koncertams ir paslrody-

ce paaiškėjo, kad didesni galimu
mai pagal šią schemą išvykti į D. 
Britaniją yra moterims iki 40 m. 
ir Jaunimui, taip pat šeimos na- 
rlairrs ir tiems, kuriuos pasižada 
kas nors D. Britanijoje išlaikyti. 
Tačiau atranka padaryta pirmoj 
eilėj į įsileidžiamuosius žiūrint 
kaip į darbo jėgą. Norintieji ten 
vykti buvo parenkami per savano
res emigracijos organizacijas ar 
tautinius komitetus.

lį mokytojų algų.
★

Mes tikimės, kad Stuttgartas 
lietuvių norus patenkins, nes pa
rama šiai gimnazijai tikrai gali 
būti labai reikšminga vokiečių — 
lietuvių susiartinimui.

Mes norime užmiršti, kad Lietu
va sutrypė kojomis klaipėdiečių 
kultūrinę ir politinę autonomiją.

Mes norime užmiršti, kad Lie
tuva ištrėmė iš Klaipėdos krašto 

•■mokytojus, Vokietijos piliečius.
Mes norime užmiršti, kad Lie

tuva prieš tėvų norą daugelyje 
kaimo mokyklų bandė panaikinti 
dėstomąją vokiečių kalbą.

Mes norime užmiršti, kad lietu
viai bandė sulietuvinti Klaipėdos 
krašto mokytojų parengimą.

Mes norime užmiršti, kad ištiki- 
irr.i vokiečių mokytojai buvo užda
ryti sunkiųjų darbų kalėjimuose.

Mes norime užmiršti, kad Jie 
per 700 metų vokiškam krašte 
bandė griežtai sutrumpinti vokie
čių istorijos dėstymą, o Jų vieton 
pravesti lietuvišką istorijos kon
cepciją, paremtą sena pagoniška 
neapykanta vakarų kryžiaus rite
riams.

Mes norime užmiršti, kad lie
tuviai brutalia jėga visose įstai
gose pravedė lietuvių kalbos dės
tymą, be Jokios atodairos tam, 
kad svarbi pasaulinio masto sve
timoji kalba turėjo Išnykti 2,5 mi
lijono žmonių dialekto naudai.

Mes norime užmiršti, kad lie
tuvių neapykanta vokiečių kalbai 
pasiekė tokį laipsnį, jog klaipė
diečiams buvo uždrausta ja nau
dotis pašte ir įstaigose.

Mes norime padėti užbaigiamą
jį brūkšnį liūdniems prisimini
mams iš Klaipėdos krašto lietu
viškų laikų Ir prašyti Stuttgarto 
ministeriją lietuviams padėti.

Bet šioji pagalba turi būti su
sieta su viena sąlyga: lietuviai 
turi savo programą priderinti vo
kiečių programai. Jeigu šiandieną 
visuose vokiečių federalinluose 
kraštuose pradėtos pampkos apie 
vokiečių rytų sritis, tai neleisti
na, kad lietuviai toliau kalbėtų 
apie Vokiečių “šuniškus kryžiaus 
riterius” (Kreuz’ritterhunde). Ne
leistina, kad mokiniuose būtų ža
dinami ekspansijos jausmai į vo
kiškąjį Klaipėdos kraštą ir Ryt-

prūsių šiaurinę dalį su Karaliau
čiumi. Nepriimtina, kad vokiečių 
pinigais apmokami mokytojai savo 
mokiniams duotų istorijos vaizdą 
su įpintomis šimtmečių senumo 
klaidomis ir pažiūromis.

šios mokyklos absolventai bus 
kartą pakviesti dalyvauti laisvo
sios Lietuvos atstatyme. Mes, vo
kiečiai, o ypač mes, klaipėdiečiai, 
kaipo artimiausi lietuvių kaimy
nai, negalime būti abejingi, ku
rioje dvasioje bus šie jauni žmo
nės išauklėti. Reikia būti atsar
giems, nes tremties lietuvių vado-, 
vybėje yra daugelis vyrų, kurių 
kalte vokiečių — lietuvių santy-. 
kiai tarp abiejų karų buvo įtemp
ti. Mes nenorėtumėm, kad, nežiū
rint gausių mandagių nusilenki
mų voklečiafcus, vokiečių mokes
čiais būtų išugdytas persenusios 
vokiečių nekentėjų gvardijos prie
auglis.

Mes galime sau įsivaizduoti, 
kad mūsų įspėjimus ir Išvedžioji
mus lietuviai ir kai kurie Jų nauji 
vokiečių bičiuliai nemielai skaitys. 
Bet mes nenorėtumėm užmiršti, 
kad mūsų Išgąstavimal nėra iš
laužti iš piršto. Jau kartą vokie
čių tauta nesavanaudiškai padėjo 
lietuviams sunkiausiais jiems lai
kais, kai lietuviai buvo caristinių 
rusų spaudžiami. Tada vokiečių 
universitetai atsivėrė lietuvių in
teligentijai. Tada lletuyiškos kny
gos buvo spausdinamos Karaliau
čiuje ir Tilžėje ir slapta gabena
mos per sieną. Tada vokiečių vir
šūnės buvo tiesiog susižavėję lie
tuviais. To susižavėjimo neišven
gė net Herderis, Goethe ir prūsų 
karalius.

šiandieną, naujo vokiečių poli
tikų ir publicistų lietuviais susi

žavėjimo (Litauerschwaemerei) lai
kotarpyje sunku tai pareikšti, bet 
lietuviai blogai atsilygino vokie
čiams už Jų didžiadvasiškumą. 
Jie išplėšė reichui jo tamsiausiais 
laikais Klaipėdos kraštą. Dauge
lis lietuvių, radę prieglaudą Klai
pėdos krašte ir Rytprūsiuose nuo 
caro Jungo, vėliau Ir dabar reika
lauja sau pusės Rytprūsių, šitaip 
pažvelgus, reikia tikėtis, kad mū
sų pageidavimas kontroliuoti lie
tuvių gimnazijos programą nebus 
vertimas kaip perdldelis atsar
gumas.” 

LATVIŠKOS MOKYKLOS

maras . Mokslo programa latvių 
mokyklose Australijoje yra labi 
panaši į Amerikoje, Kanadoje, 
Švedijoje, Vokietijoje ir kitose 
šalyse veikiančių latvių mokyklų 
programas. Vienodos programos 
tikslas yra išlaikyti vienodą valkų 
švietimo lygį, nes ateityje mūsų 
valkų, jaunimo rankose bus Lat
vijos ateitis.

Sunku pasakyti, kiek iš viso 
laltviškų mokyklų veikla Austra
lijoje, nes vienos iš Jų veikia, ki
tos merdėja ar likviduojasi, šiuo 
metu veikia apie 20 mokyklų. Kai 
kurias mokyklas lanko per 100 vai
kų, kitas apie 20. Atsižvelgiant 
(esančių Australijoje latvių skai
čių vaikų skaičius mokyklose nė
ra patenkinamas. Tai reiškia, kad 
daugelis tėvų neleidžia savo val
kų į savaitgalio mokyklas.

Mokytojai dažniausiai dirba be 
Jokio atlyginimo, tik padengiamos 
kelionės išlaidos. Keliose mokyk
lose mokytojai gauna mažą atly
ginimą , kurį sudeda tėvai arba 
suaukoja organizacijos.

Didžiausia problema yra rasti 
pakankamai mokytojų šiam dar
bui, nes nėra sąlygų parengti nau
jus mokytojus. Kai kurie latviai 
studentai ateina j talką, bet tai 
neišsprendžia problemos. Visdėlto, 
daug yra nuveikta ir tikima, kad 
ir ateityje bus tęsiama sėkmingai.

Ed. Smugajs,
Latvių Sąjungos Australijoje 
Švietimo Skyriaus Atstovas.

GERU LIETUVIU LIKSI IR 
NAUDOS TURĖSI, ADRESUO
DAMAS:

Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W. 
IR “MŪSŲ PASTOGĖ” NUOLAT 
LANKYSIS TAVO NAMUOSE.
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SYDNĖJUS

BIRŽELIO DEPORTACIJŲ 
MINĖJIMAS

Liūdniems birželio trėmimams, 
kurie vienu metu buvo vykdomi 
Lietuvoje, Latvijoj ir Estijoj, pri
siminti, Baltų Komitetas Sydnė- 
juje ir šiemet ruošia atitinkamų 
minėjimų, kuris įvyks birželio 19 
d., šeštadienį, 3 v. p.p. Assembly 
Hall, (Margaret ir York gatvių 
kampas). Minėjimo programa bus 
paskelbta vėliau.

— Gegužės 22 d. Camperdow- 
ne susituokė Antanas Šimaitis su 
Aldona Saulytyte. Sutuoktuvių ry
šį palaimino kun. P. Butkus.

— Pakrikštyta: gegužės 16 d. 
Camperdowno bažnyčioje pakrik
štytas Alis —• Vytautas — Jonas 
Jurskis, Vytauto ir Konstancijos 
Brundzaitės Jurskių sūnus.

Šv. Felixo bažnyčioje Bankstow- 
ne, gegužės 22 d. pakrikštyta Va
lerija — Bernadeta šatkauskaitė, 
Stasio ir Juzės Mačiokaltės Šat
kauskų duktė. Krikšto sakramen
tus sutelkė kun. P.Butkus, k.k.

Gegužės 29 d. iš Sydnėjaus į 
Čikagą išskrido M. Jagutls. j 
Mascot aerodromų išvykstantį iš
lydėti atėjo p.p. šimborienė, Praš- 
mutas, Relsgys, Žukauskienė ir kt. 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos nariai, kurios valdyboje M. 
Jagutls yra išbuvęs pastaruosius 
dvejus metus.

Prieš išvykstant p. šimborų na
muose, Bankstowne, Maž. Liet. 
Bič. Draugijos valdyba Jagučiui 
buvo suruošusi išleistuves. M. Ja- 
gutis šia proga M.L.B. Draugi
jai padovanojo dvi Mažosios Lietu
vos vėliavas (žalia — balta — 
raudona).

M. Jagutls buvo nuolatinis "M. 
P.” skaitytojas ir išvykdamas ad
ministracijai prisiuntė 2 svarus, 
prašydamas laikraštį toliau siunti
nėt! į Ameriką, (j.r.)

STUDIJŲ
šeštadienis

Gegužės 22 d. Austr. Liet. 
Stud. Sąjungos Sydnėjaus sky
rius susirinko išklausyti refera
tų ir padiskutuoti iškeltas min
tis. Skelbime per klaidą nenurod
žius diskusijų pradžios, programa 
turėjo būti sutrumpinta ir Ją te
ko pradėti vėliau, negu numatyta. 
Studijų šeštadienis prasidėjo fo
rumu "Lietuvai reikės humanita
rų, o ne inžinierių”, kurį atida
rė A. Olšauskas. Forume už pa
sisakė Pajauta Daukutė ir Vytau
tas Patašius, prieš — Zigmas 
Budrikis ir Andrius Chodasevi- 
člus. Kai kam atrodanti keistoka 
forumo tema buvo parinkta todėl, 
kad šiuo metu lietuviškoji studen
tija daugumoje pasirenka techni
kos mokslus, apleisdama teisę, 
ekonomiką bei humanitarinius 
mokslus. Svarbiausias forumo pa- 
šnekėsys, išsiplėtojęs vėliau į gy
vas diskusijas, sukosi apie faktą, 
kad okupuotoje Lietuvoje praktiš
kųjų mokslų fakultetai vis dar iš
leidžia didoką skaičių graduantų, 
tuo tarpu kai humanitarų galvose
na yra ugdoma komunizmo rė
muose. Dėl to, kai kurių kalbėto
jų nuomone, humanitarų stiglius 
ateities Lietuvoje bus nepapras
tai jaučiamas. Šis teigimas iškė
lė šalutinį klausimą, kiek humani
tarai yra reikalingi valstybės są
rangoje. Diskusijos užsitęsė ilgo
ką laiką, studentams uoliai Jose 
dalyvaujant.

Po diskusijų sekė pobūvis. Atsi
lankiusiųjų skaičius, ypač Jauni
mo, buvo gausus. Reikia tikėtis, 
kad ALSS Sydnėjaus skyrius pa
našių forumų suruoš ir daugiau.

(x)

29 METŲ MELBOURNO JAUNI
KAITIS, visuomet blaivus, trokšta 
susipažinti su prasilavinusia, spor
tui linkusia tautiete. Iš pradžios 
nei namo, nei mašinos nesiūlo, tik
tai pats save. Malonėkite parašy
ti “Mūsų Pastogei” — "Laukian
čiam.”

GEELONGAS
— Motinos Dienos minėjimą 

Geelonge suruošė Kultūros Fondo 
skyrius. Minėjimą atidarė Paliu
lis. Dienai pritaikytų paskaitų 
skaitė Norvydas. Programoje pa
sirodė savaitgalio mokyklos mer
gaitės Malinauskaitė, Norvydaitė, 
šutaltė, padeklamavusios eilėraš
čių, gi skautai, vadovaujami V. 
Vaitkaus ir F. Jankevičiaus, su
ruošė simboliškų laužų scenoje ir 
savo skautiška nuotaika užkrėtė 
visus Ir minėjimo dalyvius įtrau
kė į programos vykdymų Skautų 
pasirodymas buvo tikrai mielas 
ir linkime Jiems sėkmės tremtyje 
palaikant gražias nepriklausomos 
Lietuvos skautų tradicijas ir pa
pročius. į

— Kiekvienais metais Geelonge 
yra ruošiamas tradicinis bendruo
menės balius, į kurį susirenka 
geelongiškiai ir dar gražus būrys 
atvyksta svečių iš kitur, šiemet 
toks balius įvyko gegužės 29 d. 
Cement Hali, kur visi maloniai 
praleido vakarą bešokdami, užkan
džiaudami ir alutį bei kitokius gė- 
rymėlius beragaudami.

— A.L.B. Geelongo Apylinkės 
valdydbos vice — pirmininkui J. 
Pelenauskui ir kultūros reikalų va
dovui V. Vaitkui iš valdybos pa
sitraukus, į valdybų pakviesti kan
didatai Bladzevičius ir Mažylis. 
Pirmasis perėmė vice — pirmi
ninko, antrasis — kultūros reika
lų vadovo pareigas.

Už įdėtą darbų, ypač dėl Gee
longo lietuvių namų statybos, J. 
Pelenauskui ir V. Vaitkui valdyba 
reiškia širdingą padėkų ir tikisi, 
kad Jie ir toliau rūpinsis šituo 
mums visiems labai svarbiu klau
simu. (a)

Mielus šviesiečius
D. ir V. SIMANKEVIČIUS, 

sulaukusius šeimos prieauglio, 
nuoširdžiai sveikina
.......... SAMBŪRIO “ŠVIESA”

MELBOURNO SK. VALDYBA.

PADĖKA
Visiems tautiečiams, atsilankiu

siems gegužės 15 d. East Laimb- 
ton Progress Association salėje i 
suruoštą lietuvių šeimų balių ir 
darbu bei aukomis prisldėjusiems 
prie to baliaus pasisekimo, nuo
širdžiai dėkojame, šis balius davė 
gražaus pelno ir Jo dalis paskirta 
vienai lietuvių šeimai.

Ypatingai dėkojame: p.p. H. Bu
činskui, V. Jazbučiui ir V. Nekro
šiui už šoklų moziką; V. Liūgai 
už garsiakalbį; P. Skuodienei, A. 
Žemaičiui ir J. Juškevičiui už bran
gias aukas loterijai; M. Džiuge- 
lienei, Jazbutelnei, H. šešklenei ir
A. Zemdičiul! už paaukotus maisto 
produktus baliaus bufetui; P.V. 
Petrėnams, K. Jazbučiui, H. Rim
gaudui, B. Liūgai ir O. Baurui už 
bufeto ir loterijos aptarnavimą, o
B. Kurui už auto tarnybą.

Newcastlio Apyl. Valdyba.

KIRPYKLA — SALONAS

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS KOVAS 
š.m. birželio mėn. 11 d. (penktadienį) ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS — PASILINKSMINIMAS,
įvyks NEWTOWNO MASONIC HALL, Station Str.,

Puiki kapela. Turtingas bufetas.
Pradžia 7 vai. 30 min. vak.

SPORTO KLUBAS KOVAS

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.

I
 Europietis specialistas optikas |

PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA 
VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS |

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. ''

O P TO I
430 Bourke St, MELBOURNE. Telef. MU 4093. i’

— JŪSŲ FOTOGRAFAS —
Portretai: vestuvių—vaiku—sporto ir 

seimu grupiu 
COMERCINfi FOTOGRAFIJA

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

- Johnny’s europietiška vyrų

359 CHAPEL RD., BANKSTOWN.
(tuoj už Bankstown Hotel, Trisina Chambers. įėjimas iš 

karidoriaus.)
Atidaryta kasdien, išskyrus pirmadienius priešpiet.

Europletlškas kirpimas. Dirba prityrę europiečiai kirpėjai. Stilių 
pasirinksite iš kirpykloj esančių žurnalų.

• Aštrinamos žirklės.
• čia įsigysite moderniškų tautinių sidabro išdirbinių. Taip 

pat taisomi sidabro ir aukso sugadinti dirbiniai.
% Aiškinamos foto fllmos ir daromos nuotraukos.
Malonėkite įsitikinti.

A.L.B. BANKSTOWNO 
APYLINKES

SUSIRINKIMAS
Birželio mėn. 6 d. 11.30 vai., 

tuojau po liet, pamaldų Banks
towne, A.L.B. Bankstowno Apy
linkės valdyba šaukia visuotini 
narių susirinkimų, kuris įvyks 
Bankstowno Friendly Society sa
lėje , 14 Merldith Str.

Darbų tv arka
1. Valdybos pranešimas. 2. Re

vizijos komisijos pranešimas. 3. 
Valdybos ir Revizijos kolmisijos' 

rinkimai. 4. Patalpos Ir sklypo rei
kalu pranešimas ir einamieji reika
lai.

Bankstowno Apylinkės ribose gy
venų lietuviai prašomi kuo skait
lingiausiai dalyvauti susirinkime, 
nes bus svarstomi visiems rūpimi 
klausimai ir renkama valdyba atei
nantiems metams, todėl svarbu, 
kad susirinkime dalyvautume visi 
Ir į Apylinkės valdybų ir Revizijos 
komisijų išsirinktume tinkamiau
sius žmones.

A.L.B. Bankstowno Apylinkės 
Valdyba.

HOBARTAS
— A.L.B. Hobarto Apylinkės 

valdyba suorganizavo rinkliavų 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje 
paremti, šį kartų valdyba kreipė
si daugiausiai į lietuves moteris. 
Ir visos mielai atėjo į talkų prie 
rinkliavos prisidėdamos aukomis 
ir darbu. Vienos kepė įvairiausius 
lietuviškus skanėstus, kurie buvo 
parduoti australiškoje gegužinėje 
Ir pajamos paskirtos Vasario 16 
gimnazijai, kitos aukojo pinigais. 
Gimnazijai aukojo ponios: Rėde- 
rienė, Valuckienė, Beinorienė, Gus
tienė, Dllbienė, Adickienė, Vikniu. 
vienė, Augustauskienė, Bukauskie
nė, Kairienė, Milinkevlčienė, Rad
zevičienė, Silvestravlčienė, Ber- 
žanskienė, Kružlenė, Kantvilienė, 
Truchanienė, Vaičlulevičienė, Ko- 
žikienė, Povllaltienė, Paškevlčie- 
nė, Petraitienė, Simanauskienė, 
Motiejūnienė, P. Petraitienė.

Apylinkės valdyba reiškia nuo
širdžią padėkų visiems, prisidėju
sioms prie šios rinkliavos sėkmin
go pravedlmo. T.T.

Moka vogti — moka ir 
paslėpti

Iš Katoombos buvo siunčiama 
pašto maišuose Sydnėjaus Com
monwealth bankui £ 30.000 gry
nais. Siunta dingo. Sydnėjuje mai
šus atidarius buvo rasta pinigų 
vietoje senų laikraščių gniužulai, 
gi tikrieji pašto maišai rasti (be 
pinigų) nuošalioje gatvelėje. Ka
da, kaip ir kas tuos maišus su
keitė , aiškina sekliai ir policija. 
Ar suras?

Pereitų metų vasario mėn pake
liui iš Sydnėjaus į Cessnock din
go maišai su £ 20 500. Tai buvo 
angliakasių algos. Kada maišai 
pasiekė Cessnok, buvo rasta tuose 
maišuose pundas senų popierių. 
Policija tų pinigų nesurado. Ir 
kas juos "nušvilpė” nepaaiškėjo 
ligi šiandien.

PO SPEKTAKLIO

M A Ž 1 E
Sydnėjaus Lietuvių Valkų Teat

ro Studijos spektaklis — koncer
tas įvyko gegužės 29 d. Bankstow-1

ne.
Prieš uždangai pakylant A.L.B. 

Bankstowno Apylinkės valdybos 
kultūros vadovas Pikturna nupa
sakojo Vaikų Teatro Studijos dar
bo kelių, primindamas šitos studi
jos atsiradimą ir pirmųsias pamo
kas privačiame Glionertų bute. 
Vėliau Studija repetavo Banks
towno australų skautų patalpose, 
kurias parūpinusi Bankstowno 
Apylinkės valdyba Repeticijos vy
ko vienų kartų per savaitę po dvi 
valandas. Studijai nuo pirmosios 
dienos vadovavo p. V. Sau- 
dargienė. Buvo mokama plastikos, 
lietuviškų dainų, tautinių šokių, 
žaidimų ir deklamacijų, kreipiant 
dėmesio į taisyklingų tarimų ir 
kalbos grynumų. Studiją pasto
viau lankė apie 16 mergaičių (6- 
13 metų amžiaus), bet per Studi
jų perėjo didesnis skaičius, tik kai 
kurios netesėjo ligi spektaklio. 
Buvo mergaičių, kurios į studijų 

atėjusios lietuviškai išsireikšti sun
kiai galėdavo bet po metų, pamo
kų metu žaisdamos, dainuodamos, 
deklamuodamas ir visų laiką tik 
lietuviškai besikalbėdamos, išlygi
no savo lanksčiuose lležuvukuose 
beatsirandančias lietuviškam žo
džiui taisyklingai ištarti raukšle
les ir scenoje jau nebesuklupo.

Pranešėjas St. Skarulis, parei
škęs jog kalbės tik mažiesiems 
žiūrovams, jau po pirmojo saki
nio užkariavo mažųjų širdis. Jis 
kalbėjo vaikams suprantama kal
ba, paprastai, vaizdžiai, todėl ma
žiesiems klausytojams ir sugebėjo 
perteikti jų nematytos tėvynės 
vaizdų ir parodyti Nemunų; Jis 
įtikinamai kalbėjo ir apie lietuvių 
liaudies šokių bei dainų kilmę, jų 
grožį Ir t.t.

Spektaklis pradėtas vaizdeliu 
“Nemunas šaukia”. Tai buvo gra
žus gyvasip paveikslas, kur 10 
mergaičių tautiniais drabužiais 
apsirengusių, aidu kartojo mažos 
lietuvaitės tariamus žodžius: “Op, 
op, Nemunėli, ar tu mane šauki..

Paskui sekė šokių, deklamacijų 
ir muzikos pynė. Buvo pašoktas 
liaudies šokis Kalvelis, bene še- 
šemetės Dalė Kišenaitė ir Danutė 
Plkturnaitė pašoko liaudies šokį 
"Audėjėlė”. Įspūdingas buvo trau
kinukas . Tikrai gabiai pagrojo 
smulku 12 metų (neabejotinai ga
bus muzikai) Vitalis Stasionis, 
pianinu jam pritarė Jūratė Sta- 
slonytė. Gražiai buvo pašoktas 
liet, liaud. šokis "Žiogelis” Ir sim
patingai padeklamavo “Aš mokė
jau vienų raidę” mažutė Dalė 
Kišenaitė. Mažiesiems negalėjo 
nepatikti “Katinėlis” kurį gražiai 
pavaizdadvo Dalė AbaraUskaitė. 
"Dvejetuką” deklamavo Nijolė Ur
nežytė ir “Aš dukrelė Lietuvos” 
padeklamavo Danutė Plkturnaitė. 
Jūratė Staslonytė dar paskambino 
pianinu solo ir vėliau akompanavo 
broliukui smuiku išpildant Šim
kaus harmonizuotų liaudies dainų 
“Siuntė mane motinėlė...” Jau
nasis smuikininkas užtarnautai 
susilaukė karštų plojimų. Snaigių 
šokyje pasirodė Laima čelkytė, 
Genė Dambrauskaitė, Danutė Ke-

SIEMS
dytė, Jane Slonskytė, Judita Kola- 
kauskaitė, ir Nijolė Urnežytė. 
Snaigių šokis, baltai apsirengusių
mergaičių grakščiai pašoktas, bu
vo vienas stipriausių programos 
dalykų. Dalė Ramanauskaitė su 
Regina Slonskytė gražiai pašoko 
"Klumpakojį”, o šokyje “Lėlės” 
geros buvo Laima čelkytė, Gražina 
Reizgytė, Judita Kolakauskaitė ir 
Rita Glionertaitė.

šokius pianinu palydėjo stud. 
Irena Žilytė, kuri kiekvienų pen- 
ktadidenį repeticijų metu atvyk
davo į Bankstownu ir išsėdėdavo 
po dvi valandas prie pianino, pa
dėdama V. Saudadrgienei mažą
sias merginas spektakliui paruoš
ti.

Uždangai nusileidus ir mažieji 
ir didieji dar ilgai plojo. Ir ma
žieji gal būtų ploję dar Ir dabar, 
jei ne A.L.B. Bankstowno Apy
linkės valdybos pirmininkas Ig. 
Pranulis, kuris pasirodęs scenoje 
savo padėkos žodžių virtinę pa
bėrė Vaikų Teatro Studijos Vado
vei p. V. Saudargienei, p—lel Ir. 
Žilytei ir visiems kitiems pinigu 
ir darbu prisidėjusiems ir įgali
nusiems šitą spektaklį suruošti, 
mūsų mažiesiems tyro džiaugsmo 
suteikiant. V. Saudargienė ir Ži
lytė apdovanotos gėlėmis. Studijos 
vadovė savo žodyje pabrėžė, kad Ji 
šito darbo ėmėsi ir Jį dirbo svar
biausia todėl, kad šitas kelias yra 
pats tikriausias priaugančiųjų 
kartą laimėti Lietuvai.

Po spektaklio Studijos mokinių 
tėvai suolus ir stalus sutvarkė, gi 
mamytės savo kepsniais visas ar
tistes ir mažuosius žiūrovus pa
vaišino.

Spektaklis praėjo sklandžiai, 
gražiai Ir paliko malonų įspūdį. 
Tikėkime, kad Sydnėjaus Lietuvių 
Vaikų Teatro Studija darbo ne
nutrauks — Jį dar plės ir įtrauks 
naujų mokinių.

Kuklias, bet prasmingas deko
racijas padarė Kęstutis Ankudavl- 
člus.

J. Alonis.

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, atsiuntusiems 1 
šil. ir 6 d. pš. ženklą, prisiunčia
mas plokštelių katalogas.

Olsen Building Co.
Statybų vykdytojas Bankstowno 

rajone.
Vykdomi visų rūšių statybos 

darbai.
Apžiūrėkite mūsų pastatytus 

namus!
žemas depozitas. Mes padedame 

išsirūpinti paskolas.
OLSEN BUILDING CO.

Larcy Rd. Castle Hill N.8.W.
Telef.: YA 2447

Po 7 vai. vak. ir savaitgaliais 
po 6 vai. vak. kreiptis:
13 Percy St., Bankstown, N.S.W.

Telef.: YA 2447

KREPŠINIS
Kovas — Maybanke 44 — 48 

Žiemos krepšinio turnyre Ko
vas jau susitiko ir su stipriausia 
šiuo metu australų A klasės ko
manda — Maybanke. Šita koman
da yra sudaryta iš trijų 1953 me
tais žaidusių komandų žaidėjų.

Jau nuo pirmos minutės žaidi
mas buvo įtemptas ir didelės 
spartos. Pirmojo puslalkio vidury 
Kovas turi persvarą, bet puslal
kio gale australai daro keletą gra
žių metimų ir puslalkis baigia
mas 26 : 21 Jųjų naudai.

Antrame pusi. Kovas išėjo ge
riausiu sąstatu Ir po keletoos mi
nučių santyki išlygino. Gražūs 
Kovo vyrų deriniai Ir sparta Juos 
įgalina santykį pakelti 12 taškų 
skirtumu savo naudai . Australai 
ima minutę. Savo klaidas aiškinasi 
Ir koviečiai, bet čia įvyksta (kas 
retkarčiais pasitaiko, bet ko netu
ri būti sporto aikštėse) “pasirė
kavimas” ir vienas žaidėjų, nors 
ir buvo pagrindinis puolėjas, vi
siškai teisingai kapitono pakei
čiamas kitu. (Nesportiška žaidėjo 
elgsena negali būti toleruojama. 
Kapitonas aikštėje, nesant trene
rio, yra tas, kurio žodis komandai 
yra ir privalo būti nusprendžian- 
tls.)

Rungtynės, lydint Kovą nesėk
mei, baigiamos 44 : 44. žaidžia
mas pratęsimas ir australams pa
siseka tolimas metimas. Dar dvi 
baudas išnaudoję Išplėšė laimėji
mų ir atsidūrė pirmoj vietoj.

Kovui taškus pelnė: šutas 14, 
Genys 9, Koženlauskas 7, Laukai
tis 6, Kriaucevičius 5, Bačiulis 2, 
Vasaris 1.
Kovas — Universitetas 35 : 31

Kovas susitikimų su studentų 
krepšinio komanda po įtemptos ko
vos laimėjo. Koviečiai žaidimą pra
dėję gražiais deriniais turėjo per
svarų, bet studentų centro augš- 
tasls puolikas į pabaigų I puslal
kio. užmetė keletą gražių krepšių 
ir santykį išlygino. Pirmas pus
lankis baigėsi 17 : 17.

Antrame pusi. Kovas su nedide
le taškų persvara vedė žaidimą 
iki galo ir rungtynes laimėjo už
tikrintai. Taškų skirtumas galėjo 
būti didesnis, bet Kovas ir šį kar
tą neturėjo laimės.

Taškai: Vasarių 12, šutas 7, 
Laukaitis 4, Koženlauskas 4, Ba
čiulis 4, Kriaucevičius 4.

Po 4 rungtynių I rate Kovas tu
ri 10 taškų ir stovi II vietoj. Lat
vių rinktinę lydi didelė nesėkmė. 
Turi vieną laimėjimą ir stovi'prieš
paskutinėje vietoje.

B. klasės krepšinio rungtynės 
dėl techniškų kliūčių nutrauktos 
ir bus pradėtos birželio mėn. pra
džioje.

A.L.
FUTBOLAS

Jauniai Vytis — Brompton 0 : 8 
Nežaldžiant G. Kalvaičiui ir dar 

keletui stipresniųjų, jauniai pasi
rodė silpnai prieš stipresnį prie
šą. Brompton stipresni fiziniai ir 
kiečiau žaizdami “išvedė iš ri
kiuotės” keletą mūsiškių. Pav., 
Buivydas Jau pradžioje buvo iš
neštas iš aikštės ir vėliau nuga
bentas j ligoninę.

Geriausiai sužaidė R. Kalvaitis, 
Urmonas ir L. Peną.'

Jaunių komanddos kapitonu yra 
G. Kalvaitis. Komandos vadovas 
ir globėjas E. Danisevičius. Re
zervo kapitono pareigas eina A. 
Visockas. Pirmos komandods ka
pitonas A. Kitas, vic. kapitonas 
J. Sadauskas. Pirmos ir rezerve 
kom. vadovas E. Taparauskas. 
Vyties futbolo komandų treneris 
jau antri metai yra E. Danise
vičius.

Lietuviai futbolininkai kituose 
klubuose: E. Virba žaidžia Ju
ventus komandoje centru ir rung
tynėse prieš Vytį įmušė du įvar
čius Vyčiai. Sidabras žaidžia už 
Enfield ir ten jam neblogai seka
si. Langevičlus perėjo į Lions ir 
žaidžia antroj divizijoj, bet jau 
spėjo pasidaryti komandos žvaigž
de per trejas rungtynes į priešų 
vartus “įšovė” 11 įvarčių.

Edas.

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

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

N.S.W.
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