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sprendimu gali prakalbėti gink- 
lai.

O kokį sprendimą padarė mū
sų vyriausybė? štai, mlnisteriui 
pirminlkul A. Merkiui tik grįžus; 
iš Maskvos o užsienių reikalų ml- ' 
nisteriui dar tebeesant prie dery- I 
bų stalo Kremliuje, 1940 m. blr-| 
želio 14 d. Sov. Sąjungos vyriau-' 
sybė įteikė Lietuvai ultimatumą.' 
Terminas ultimatumą priimti ar 
atmesti buvo labai trumpas — vos ! 
keletą valandų mūsų vyriausybė, 
teturėjo sprendimui padaryti. Tą1 
pačią dieną sušauktame vyriausy- ' 
bes posėdyje, prezidentui pirmi- ‘ 
ninkaujant, buvo padarytas toks 
nutarimas: “Negalint dėl tarptau
tinės ir geografinės padėties gin- ‘ 
klu priešintis, sovietų ultimatumą 
priimti.” Ar mūsų vyriausybė ga- i 
Įėjo tuomet padaryti kitokį spren- ; 
dimą—kitas klausimas ir jo nagri
nėjimas neįeina į šio rašinio rėmus. I 
Bet tenorėjau atkreipti dėmesį tik 
į tai, kad dėl nesipriešinimo gink-

Lietuvos kariuomenės organiza- yra politiniai posūkiai. Ir tik Jos 
vimo pradžia yra laikoma 1918 

mteų lapkričio 23-diena, nes tą die
ną buvo išleistas pirmas tuo rei
kalu įsakymas. Todėl ši diena ofi
cialiai skaitoma Lietuvos kariuo
menės gimtadieniu.

Lietuvos laisvė buvo deklaruo
ta Nepriklausomybės akto paskel
bimu, bet šis aktas tik tada virto 
tikrove, kai kariai savanoriai jį 
savo krauju užanspaudavo.

Nepriklausomybę reikėjo atko
voti, nes gruoboniškų tikslų turį 
kaimynai] tykojo beiatsikurianičią 
Lietuvą vėl iš naujo pavergti. To
dėl pirmosios vyriausybės 
Voldemaro) nusistatymas, kali 
mokratlnel Lietuvai pakaksią 
policijos sienoms apsaugoti“ ir
daus tvarkai palaikyti, pasirodė 
klaidingas. Antroji (M. Šleževi
čiaus) vyriausybė tad ir paskelbė 
Lietuvos piliečių šaukimą .į sava
norių pulkus ginti Lietuvos nepri
klausomybės.

Rusiškieji bolševikų pulkai bu
vo prie pat Vilniaus, vokiškieji 
bermontininkai Ir lenkti ttriojo 
kitas Lietuvoj sritis. Savanorių 
negausūs pulkai kovėsi šu šiais 
trimis priešais, dažnai ginkluoti 
tik senais šautuvais, bet užtat 
galingi karšta meile gimtajam 
kraštui. Nepriklausomybės niekas 
mums nedavė veltui — Ji buvo kie
tose kovose laimėta.

Buvo bandymų Lietuvą Ir Iš vi
daus sprogdinti: Panemunės ir 
Tauragės pučai bei POV (lenkų 
pragaištingos pastangos Kaune. 
Bet kariuomenė Jau stovėjo šalies 
laisvės sargyboje ir anie bandy
mai nepasisekė.

1940 m. Lietuvos tragedijoje ka
riuomenė nebuvo panaudota. Ki
taip tariant, nebuvo pasiryžta 
ginklu pasipriešinti įsibrovėliui. 
Dėl tos priežasties dabar dažnai 
girdime kaltinimų Lietuvos ka
riuomenei.

Pirmiausiai pažiūrėkime į to 
meto politinę padėtį. Lietuvos už
sienio politika buvo neutralumo 
politika. Ji buvo grindžiama mū
sų didžiųjų kaimynų interesų prie
šingumu. Tokia politika buvo sėk
minga tol, kol tie mūsų kaimynai 
tarpusavyje bendros kalbos nesu
rado, kol jie vienas į kitą sker
sakiavo. Bet kada 1939 m. Vokieti
ja pasirašė susitarimą su Sow.

’ Sąjunga, Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir Lenkijos padėtis pasidarė 
panaši į tą, kuri buvo 18 šimtme
ty, kada Lietuvos ir Lenkijos val
stybės buvo užgrobtos galingųjų 
kaimynu iš Rytų ir Vakarų.

Kritišku momentu Lietuva pa
silikusi viena dar bandė keisti 
užsienio politiką, jieškodama glo
bos pas angglosaksus, bet šie ir 
patys nebuvo pasiruošę kariauti, 
gi prieš geležines Hitlerio divizi
jas net gerai ginkluota Čekoslova
kija nedrįso priešintis, o Lenkija 
sugniužo per keletą dienų. Didvy
riškai kovojusi Suomija turėjo pri
imti sunkias taikos sąlygas iš So
vietų Sąjungos ir šiai perleisti da
lį savo teritorijos. Niekas nesiun
tė pagalbos silpnesniems, nors ag
resijos aktus pasmerkė visas lais
vasis pasaulis.

Atėjus kritiškam momentui mes 
galėjome pasirinkti: pasipriešin
ti ginklu Sovietų Sąjungai ar su
tikti su jų reikalavimais. Bet ši
tokiais atvejais ne kariuomenė 
sprendžia — karą skelbia vyriau
sybė. Nes karas, kaip karo filo
sofas gen. V. Clausawitz sako, nė
ra atskiras savarankiškas veiks
nys, jis priklauso nuo politikos. 
Kitais žodžiais tariant — karas 
yra politikos tęsinys kitomis prie
monėmis. Gi valstybės politikai va
dovauja vyriausybė ir Jos valioje
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JIE LIUDIJA
Strasburge, Prancūzijoje, kai- j 

bedamas Baltijos Valstybių San-| 
tarvės ir bendradarbiavimo 20 me
tų sukakties minėjime, p. E. Pezet, ' ninku karinių pajėgų vyr. 
Prancūzijos Senato vice-pirminln-1 pavaduotojas Europoje, pareiški- 
kas ir Europos Tarybos narys, mai esti įdomūs ir dažnai reikš- 
priminęs Baltijos valstybių diplo- mingi. "
matinių atstovų pasakytąsias ta- i 
me minėjime kalbas, pareiškė: Į

“Tai ne mirusieji mums kalbė- dare pareiškimų, nuogais skaičiais 
jo šį vakarą Baltijos valstybių ir faktais paremtų, apie Sovietų 
diplomatinių atstovų lūpomis. Tos 1 Sąjungos karinį pajėgumą, ir kaip 
valstybės nėra mirusios, bet kan- 'atrodytų reikalai prasidėjus “kari- 
kinamos ir gyvos uždarytos kape, tam karui”. Perspektyvos Vaka

ravo kvalifikuotų patikėtinių, ranls> Montgomerio nuomone, gana, 
savo tikrųjų diplomatinių atsto- į tamsios. Bent pradžioje, 
vų, vis tebeinančių savo pareigas, 
lūpomis tos tautos priminė save

i mums, o per mus ir kitiems dar j 
laisviems europiečiams.

“Jie kalbėjo į mus su tikru au
toritetu, nes jie tebeturi savo tau
tų pavedimą, kuris niekuomet ne
buvo atšauktas. Jie turi teisę, 
kaip vakar tai ir šiandien, atsto
vauti prieš pasaulį Lietuvą, Es
tiją ir Latviją”.

ŽVILGSNIS PRO LANGA
Anglų feldmaršalo lordo Mont

gomery, kuris dabar yra sąjungl- 
vado

Nesenai feldmaršalas Montgo
mery spaudos konferencijoje pa-

Prieš keliolika dienų jis skaitė 
Londone paskaitą, tema: “Vaizdas 
pri 
Jis 
III 
tik

Lai Dziva Briva Latvija!

Savanoris pasakoja...

langą j III pasaulinį karą.” 
pasakė, kad kai kieno nuomone 
pasaulinis karas jau vykstąs, 
jis vykstąs kitaip, skirtingai 

nuo kitų karų, šitas karas pava
dintas šaltuoju karu. Montgomerio 
nuomone, dabartinė padėtis tęsis 
dar ilgą laiką.

Kdėl ši padėtis tęsis dar Ilgą 
laiką? Atsakant į šį klausimą, 
reikėtų atidžiau pasekti pastarų
jų pokario metų politinę raidą, 
kuri rodo, kad su mažomis išimti
mis, dabar tebevykstančio karo 
.sąlygas ir apimtį diktavo Mas
kva. Montgomerio teigimas, kad 
iįitokia padėtis tęsis Ilgą laiką,

patvirtina faktą, jog Sovietų Są
junga daf nesirengia pereiti prie 
karštojo karo plačiu mastu, nes tai 
gali atnešti jai pralaimėjimą. Ši
tai pramatydama Ji sulaiko ir Jau
nesnįjį brolį — raudonąjį kinietį, 
kuris norėtų mesti iššūkio pirštinę 
Vakarams, slekdmaas dominavimo 
pasaulyje. O tai taip pat pavojin
ga Maskvai.

.. Lapkričio 18 d. — Latvijos Ne
priklausomybės šventė, šia proga 
sveikiname broliškąją latvių ben
druomenę Australijoje ir visą lat
vių tautą, nuoširdžiai linkėdami, 
kad Latvijai laisvė vėl sugrįžtų 
j Kuržemę, Vidžemę ir sostinę Ry. 
gą-

NUŠAUTAS JAV 
LĖKTUVAS

Ne legendą gražią pasekti aš noriu,. 
Tik praeitį džiugią priminti širdim...
I kovą skubėjo pulkai savanorių 
Pirkti tėviškei laisvę krauju ir mirtim.

Vidurnaktis buvo mįslingai parimęs, 
Mėnulis lyg laimino mūsų gretas.
Paniurusiais kloniais, šilais ir arimais

' Žygiavom į priekį. Staiga — tra-tra-tra...
Kulkosvaidžiai kalė Širvintos ašlaitėj, — 
Tarp tūkstančių priešų mūs mažas būrys, 
šnlbždėjom: tėvyne, riellksi 
Aukojas dėl laisvės tavasis

Ir priesaikos žodžius 
Tekėdama saulė mus
Nors eilės prareto. Daug žemė užmigdė, — 
įjrbė Jums per amžius, Eimuti, Lukšy!

Kapus Jų dabina vainikai ir kryžiai, 
O kraujas pralietas tebėra gajus...
{amžinom kartą ką šimtmečiais ryžoms, — 
Tėvynei išpirkome laisvę, — o jūs?!

našlaite, — 
karys!
ryžtingai įvykdėm, 

rado mūšy.

lu bolševikams, negalima kaltinti STREIKAS BAIGĖSI 
kariuomenės.

Lietuvos vyriausybė, matyt, ne
rado galimu priešintis nepalygi- streikas, trukęs dvi savaites, kraš- 
namai galingesnei Svo. Sąjungai 
ir priėmė ultimatumą. Bet tautą 
nekapituliavo Ir šiandien tebeko
voja. Krašte tebevyksta aktyvi re
zistencija.

Tūkstančiai liteuvių, gelbėda- 
mies nuo bolševikinio siaubo, pa
sitraukė j laisvuosius Vakarus, 
kad galėtų tęsti kovą dėl tėvynės I 
laisvės. Ką mes nuveikėme per 
šituos 10 metų ? Tai vėl klausi- j

Australijos uostų. darbininkų

to ūkiui padaręs milžiniškų nuos
tolių, gi patiems streikininkams 
gerokai "kirtęs” per kišenę, nutar
ta baigti. Lapkričio 16 d. visi uos
tų darbininkai pradės darbą.

Streikas kilo vyriausybei prade, 
jus svarstyti įstatymo pakeitimą 
dėl darbininkų uosto darbams pri
ėmimo. Pagal anksčiau veikusį įs
tatymą uostan dirbti žmonės ga- 

------  — ..... ,— ._. ------------- Įėjo būti priimti tik per Uostų 
mas, į kurį atsakymo Jieškant rel- Darbininkų Federaciją, kuri tačiau, 
ktų kiekvienam savo sąžine per- I I(.baling,. __
kratyti ir neišsisukinėjant pačiam ( uostų darbams neparūpindavo. Įs-

Grėsmė Prancūzijos <_ 
Vyriausybei.

Lapkričio 12 d. pranešimas iš
Paryžiaus kalba apie Prancūzijos 
vyriausybės sunkumus, kuriuose 
atsidūrė Mendes—France socialis
tų partijai paskelbus savo reikala
vimus.

Mendes —Frence socialistų par
tijai pasiūlė šešis minlsterių port
felius, su sąlyga, kad socialistų 
partija ir toliau rems jo politiką. 
Soc. partijos kongresas nutarė 
remti Mendes — France politiką 
dėl Vak. Vokietijos apginklavimo 
Ir pritarti kitiems jo sutarimams 
su Vak Vokietijos kancleriu dr. 
Adenaueriu, tačiau Jie nesutinka 

j su dabartinės vyriausybės ūkine 
politika. Manoma, kad socialistams 
atsisakius remti vyriausybę, Men
des — France kabinetas turės at
sistatydinti.

Mendes — France išskrido į 
JAV.

— Vak. Vokietijos kancleris dr. 
Adenaueris pareiškė, kad jis ga
rantuoja, jog Vak. Vokietijos pra- 
lamentas, nežiūrint visų sunkumų, . 
susitarimus dėl apsiginklavimo ir 
Saaro krašto ratifikuos.

Lapkričio 7 d. du Sovietų Sąjun
gos naikintuvai numušė amerikie
čių “skraidančią tvirtovę” prie 
Hokaido (Japonijoj).

Amerikiečių lėktuvas buvo 11000 
pėdų augštyje Ir skraidė apylin
kės žemėlapio sudarymo tikslu. 
Tuo metu pasirodę du sovietiniai 
MIG kovos lėktuvai paleido seri
ją šūvių j amerikiečių lėktuvą. 
Lėktuvas nukrito ant namo ir deg
damas sudužo. Iš 11 lėktuvo įgu
los narių išsigelbėjo 10, vienas 
žuvo ir 1 sužeistas. Amerikiečiai 
į sovietų šūvius neatsakė.

Numušto lėktuvo pilotas papeik
tas, kodėl Jis neleido prakalbėti 
savo lėktuvo ginklams. Amerikie
čių bazės komendantas pik. Albert 
Welch pareiškė: “Anie vyrukai tu
rėjo gauti savo porciją, kadangi 
Jie pradėjo šaudyti”.

Amerikos vyriausybė Maskvai 
įteikė protesto notą.

BALIUS KREMLIUJE
Tuo metu, kada JAV vyriausy

bė ruošė Maskvai protesto notą 
dėl numušto lėktuvo, Kremliuje 
Prancūzijos, D. Britanijos ir Ame
rikos ambasadoriai keitėsi drau
gystės toastais su Sovietų Sąjun
gos vadais baliuje, kbris buvo su
ruoštas 37 metų bolševikų revoliu
cijos sukakčiai atžymėti.

Amerikos ambasadorius Charles 
Bohlen Išgėrė su Molotovu už se
kantį Molotovo vizitą Vašingtone.

Du augšti JAV užsienių reika
lų ministerijos pareigūnai, ryšium 
su lėktuvo numušimu, atsisakė da
lyvauti Sov. S-gos suruoštame ba
liuje Vašingtone.

• Australijos Federalinis Par
lamentas Išsiskirstė atostogų ir 
susirinks posėdžio po Naujų Me
tų, greičiausiai kovo mėn.

NAUJA TAUTOS FONDO 
VALDYBA

VLIKas pakeitė kai kuriuos Tau
tos Fondo nuostatus ir išrinko nau
ją Tautos Fondo Valdybą, kuri 
pasiskirstė pareigomis: pirminin
kas V. Gailius, pirm. pav. — Jaks. 
— Tyris, sekretorius — A. Liut
kus.

Naujoji Tautos Fondo Valdyba 
išsiuntinėjo visoms Tautos Fon
do. Atstovybėms ir įgaliotiniams 
aplinkraštį, kuriame nurodoma, 
kad panaikinus TF Valdytojo pos
tą, dabar įvedamas TF Valdybos’ 
pirmininkas, kurį iš savo tarpo iš
sirenka valdyba. —
Naujoji TF Valdyba drabą pra
dėjo spalio 1 d.

PASAULIS ANT
PRAGARO BRIAUNOS

Pastaruoju metu žymūs moks
lininkai pradėjo skelbti, kad ato
minių bombų bandymai gali pakei
sti oro sudėtį iki tokio laipsnio, 
Jog Jo itaka žmogaus išvaizdą pa
keis tiek, kad dabartinis žmogus 
Išsigimtų į neatpažįstamą, betgi 
žmogaus pavidalo padarą.

D. Britanijos min. pirm. Chur- 
chillis šiuo klausimu yra kalbė
jęs parlamente, pabrėždamas ato
minių bandymų, jeigu jų būtų vyk
doma labai daug, pavojų žmonių 
giminei.

Churchillis savo kalboj pažymė
jo, jog pasaulis savo kariniais iš
radimais yra atsidūręs ant praga
ro briaunos, ir jis tiki, kad turės 
būti ateityje įgyvendinta taika, 
nes modernieji ginklai atneštų 
greitą vieni kitų išnaikinimą. Jis 
mano, kad Vakarai ir Rytai turė
tų rasti bendrą kalbą, tik šito sie
kiant Vakarai turi būti stiprūs ir 
apsijungę.

darbininkų skaičiaus

sau ataskaitą duoti. O bendrąja 
prasme, visą lietuvišką tremtį sy
kiu paėmus, mūsų pareiga būtų 
demaskuoti visur, kiekviena pro
ga komunistinį imperializmą ir Jo 
vykdomą genocidą mūsų tautoje. 
Mes neturėtume praleisti nė vienos 
progos atremti sovietines propo- 
gandos melus apie socialinį teisin
gumą ir “šviesų” gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje. Ir mes turėtu
me būti vieningi, nes susiskaldy
mas ir grupinės rietenos, tarpu
savio pjautynės yra žalingi reiš
kiniai: tarpusavyje bekariaudami 
tremties vežimo neišvešime į lais
vę. Reikia surasti vieną bendrą 
kalbą siekiant didžiojo tikslo — 
Lietuvos laisvės.

J. Janulaitis.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

tatymą pakeltus uosto darbininkus 
galės priimti ir laivininkystės ben
drovės. Prieš šitai protestuodami 
uostų darbininkai ir paskelbė 
streiką.

Streikas grėsė paraližuoti kraš
to pramonę, nes streikui užsitę
sus neišvengiamai būtų turėję su
stoti fabrikai ir šimtai tūkstan
čių darbininkų būtų likę be darbo. 
Pasiekus susitarimo ta prašini’, 
kad bus jieškoma formulės, kuri 
patenkintų Uostų Darbininkų Fe
deracijos interesus ir būtų priim
tina vyriausybei, streikas nutarta 
nutraukti. Bet įstatymas priimtas 
Ir, jeigu nepasiseks rasti abi puses 
patenkinąs sprendimas, galima lau
kti po kiek laiko naujo streiko.

Streiko metu Australijos uos
tuose stovėjo neiškrauta arba ne
pakrauta per 150 laivų. Laivų sa-

• Iš New Yorko pranešama, 
kad laisvasis pasaulis yra pavo. 
juje prarasti pirmavimą technikc- 
koje, nes Sovietų Sąjunga kasmet 
išleidžianti du su puse karto dau
giau inžinierių, negu JAV. Moks
linis parengimas Sov. S-goj esą 
kyląs.

• Profesorius Albertas Ein
šteinas, kurio matematiniai skai

čiavimai padėjo atominę bombą pa
gaminti, ir kuris pasaulyje, žino
mas kaip vienas žymiausių moksli
ninkų, paklaustas, ką jis darytų 
būdamas jaunas, atsakė, būtų 
skardininku, arba (keliaujančiu 
prekybininku, bet niekada nemė
gintų pasidaryti mokslininku ar 

mokytoju, kadangi amatininko pro
fesija yra tikresne garantija as
meninei nepriklausomybei.

NAUJIEMS METAMS ARTĖJANT
Nepriklausomoj Lietuvoj buvo 

nusistovėjusi tvarka, kad laikraš
čių prenumerata nebūdavo nuvil- 
klnarna iki po Naujų Metų.

Iš anksto atnaujinant prenume
ratą žymiai palengvinamas dar
bas laikraščio administracijai, gi 
laiku neužsiprenumeravus — skai
tytojas laikraščio kurį laiką gali 
ir negauti.

. Kalendorius baigiamas. 
spausdinti

1955 metų “M.P.” prenumerato
riams bus duodamas nemokamas 

vininkai apskaičiavo, kad streikas | priedas — sieninis kalendorius. 
---- oon onn ........... Tik šiemet kalendorius bus dides-

nis ir Jame rasite lietuviškų vers- 
lamonių adresus, kurios savo skel
bimais yra palengvinusios kalen
doriaus išleidimo kaštus.

Gruodžio mėn. pradžioje kalendo. 
rius bus Išsiuntinėtas tiems pre
numeratoriams, kurie laikraštį bus 
užsisakę 1955 metams.

“Mūsų Pastogės” prenumerata 
1955 metams £ 3.0.0

čia dar kartą kreipiamės j tuos 
keliasdešimt “M.P.” skaitytojų, 
kurie nėra pilnai už laikraštį at
silyginę (1954 metus), prašydami 
greičiau skolą prisiųsti.

Prenumeratą siunčiant adresuo
ti: “Mūsų pastogė“, Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.

RAUDONIEJI KINIEČIAI
RUOŠIASI PUOLIMUI

Žiniomis iš Taipeh (Formoza) 
Kom. Kinija telkianti šimtus tūks
tančių karių ir didelius kiekius 
ginklų artimose vietose nuo Na
cionalistų valdomų salų, supančių 
Formozą.

Generolas Chase, kuris yra vy
riausias JAV karinis patarėjas 

prie Kinijos Nacionalistų vyriausy
bės, pareiškė, kad nącionalistal 
savo valdomas salas pajėgs apgin
ti.

Kom. Kinijos torpedinis laivas 
paskandino Nac. Kinijos vyriau
sybės karo laivą naikintoją “Tal- 
pang’“ (1.150 to), 215 mylių nuo 
Formozos.

— 0 —
MIRĖ HENRI MATISSE

Pasaulinio garso prancūzų dai
lininkas Henri Matisse, 85 m. amž. 
spalio 31 d. nuo širdies smūgio 
mirė Nicoje. Nesenai jo vienas pa
veikslas buvo parduotas už £ 9000.

Jiems kaštavo 900.000 svarų. Administracija, j jaus.

• Petrovo šnipinėjimo byloj 
Karališkoji komisija iškvietė vėl 
keletą naujų liudininkų. Tai dau
giausiai kom. partijos nariai, dir
bę ar dirbą atsakingose valdžios 
tarnybose Ir priėję prie pastabių, 
įdomių Sovietų Sąjungai. Jie visi 
neigia turėję ryšių su sovietų šni
pais Australijoje. Parodymus davė 
Ir vienas 29 metų latvis iš Sydnė-

1
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PULGIS ANDRIUŠIS

LAGAMINUS I SEIMĄ PASIKRAUNANT
Dalis delegatų važiuodami į bu

vusius mūsų seimus pasikraudavo 
dvi pagrindines bagažo dalis: ne
švarius baltinius ir liežuvį. Ilgų 
laikų neskalbti baltiniai prisiren
ka apsčiai brudo, o tiek tylėjęs 
liežuvis apauga karpomis ir labai 
niežti. Kur kitur, Jei ne rinkti
nių atstovų suvažiavimo salėje, 
papuoštoj Lietuvos trispalve, iš
dulkinsi visų tų brudų, kur gi ra
si kitų tokių auksinę progų atsi
kratyti karpomis nuo liežuvio?

Šio seimo organizatoriai tegu 
iš anksto paima aštrų kirvį niež
ti ntiems liežuviams ir tegu iš an
ksto paprašo delegatus apsivilkti 
švariais marškiniais, kaip mūsų 
tėvai darydavo subatvakarį prieš 
važiuodami į bažnyčių. Mūsų Sei
mas tegu bus šviesus šventadienis, 
kuomet žmonės po pamaldų šven
toriuje pasikalba apie derlių, vai
kus ir gyvulėlius.

Tai kas gi daryti, kad vėl ne
įvyktų tai, kas Jau tris kartus 
įvyko?

Krašto Valdyba pati turi žinoti, 
koks tremtinių seimo pagrindinis 
tikslas ir pobūdis. Visi sutarsime, 
kad tas tikslas yra pademonstruo
ti lietuvybę, deklaruoti kovingumų 
prieš Lietuvos okupantų, padrųsin- 
ti konkretų darbų dirbančius tau
tiečius, pareikšti Jiems padėkų, pa- 
Jieškoti naujų veiksmingesnių ke
lių tam darbui tęsti. O svarbiau
sia, skirti esminius reikalus nuo 
neesminių. Per du seimus, kuriuo
se teko pačiam dalyvauti (Syd- 
nėjuj ir Adelaidėj) du trečdalius 
laiko nunešė statutų kapstinėjl- 
mai ir vietinio pobūdžio suskai
tes. Tai nebuvo esminiai lietuvių 
reikalai. Persveriama delegatų ir 
dalyvių dauguma nesitvėrė pasi
piktinimu, tačiau įsisiautėjusių 
aistrų nepajėgė numalšinti vien 
dėl to, kad siautėti linkusieji pa
čioj pradžioj nebuvo pažaboti. Pir
mieji šiukšlinių patrunku šūviai 
sudarydavo Ir kūrybingajal atsto
vų daliai įspūdį, kad mūsų seimai 
teki ir tegali būti.

Kaip pasiekti, kad neesminiai 
reikalai nepaimtų valdžios?

Nė valandėlei nepaleisti vadžių 
iš rankų. Tam apdrausti Krašto 
Valdyba, -pasitelkusi organizacijų 
atstovus,. tiSri nustatyti griežtai 
kūrybingų darbotvarkę ir Ja iš an
ksto išsiuntinėti delegatams, kol 
šie dar nėra pasikrovę lagaminų. 
Darbotvarkėje pagrindiniais punk
tais turi būti tie, kurie mums iš 
tikrųjų yra pagrindiniai: mokyk
los, skautai, suaugusiųjų švieti
mas, chorai, teatrai,- lietuviški na
mai, sportas, vaikų vasaros ste- 

• vykios Ir kt. Teko įsitikinti, kad 
visi Jiežuvinlnkai, priėjus prie šių 
punktų (jeigu kada nullkdavo tam 
trumpa minutė), staiga nutildavo. 
Mat, konkretūs reikalai nori kon
krečių svarstymų...

Kiekvienam esminiam reikalui 
paskirti referentų, kuris dirba tam 
tikros srities praktinį darbų (dir
ba mokykloje, organizuoja skautus, 
diriguoja chorų ir t.t.). Neprileis
ti prie referatų barbių — tuščla- 
darblų! Skaudžiai pribrendo rei
kalas keisti pažiūras į veikėjus. 
Pagaliau atpraskime laikyti veikė
jais tuos, kurie suvažiavimuose ir 
apylinkių sueigose vagia laikų kon
krečiai dirbantiems tautiečiams.

A ustraliįos
LATVIŲ BENDRUOMENĖ

RAŠO ARV. KRIPENS

vandenį, jeigu visi į Jį spjaudome? kompetentingi veikti australų vi- 
Padėkokim geru žodžiu seniesiems suomenę skaitytojų laiškais į laik- 
< rganams, tegu jie ir netobulai at- raščius, privatiniais pošnekesiais, 
liko darbų, bet gi dirbo, aukojosi, i protestais prieš neteisingas žinias AUSTRALIJOS LATVIŲ SĄJUN- GOS PIRMININKAS.

\7 n 1 rįnm i n i I nerTOnoi' rlokos — — t — T J.Z-....— 1 — —— — — A—.. r—I.. 1-Valdomieji organai dabar teturi' 
simbolinę reikšmę, Jie nepajėgūs 
primesti savo valios ir potvarkių, I 
jie laikosi tiktai tautiečių gera va
lia. Tautiečiai gi pasiduoda dis-1 
cipllnai tik tiek, kiek organai su- Į 
geba juos asmeniškai palenkti tai 
ar kitai' pareigai. Administracija 
be sankcijų yra tik simbolika, tad 
kam gi mes tiek laiko tam gaiši-! 
nam, piktai besiginčydami? Tie 
organai turės tiek autoriteto, kiek 
mes patys jo Jiems suteiksime, 
tik, žinoma, ne brudo dulkinimu iš 
savo nešvarių baltinių.

Išmokę žiūrėti į administracinius 
klausimus (neprikl. Lietuvoj bus' 
kas kita!) kaip į techninius, nūs-'

apie Lietuvų knygose Ir kituose 
leidiniuose, dėtis prie tarptautinių 
sambūrių prieš bolševizmų. Be tų, 
mes kompetentingi įteikti Austrą-1 
lijos vyriausybei pro memoria Lie-' 
tuvos reikalu. Tai būtų politinės ■ 
komisijos darbas. Ramiai pasipo-į 
sėdžiavusi, ši komisija perskaity
tų seimo pilnačiai savo tiksliai su-' 
formuluotas rekomendacijas arba 
gaires. Žmogus, arba žmonės, ku
rie informuotų Canberrų Lietuvos 
klausimu, pasidaytųr lyg ir ryši
ninkais tarp mūsų bendruomenės 
Ir Australijos valdžios. Kokia dė
kinga 
tintais 

Per 
tobę pamatysim, kiek laiko būsim, pnj(1si 
sutaupę esminiams klausimams, i dėl... mandato! Krašto Valdyba 

Nesvarstykim to, kam nesam iš anksto turi žiūrėti, kad tokioms 
kompetentingi. Dviejuose seimuo- šiaudinėms kautynėms -nebūtų ski- 
se daug laiko buvo sugaišta kon- 
sulato klausimu. Tai yra mūsų 
diplomatų ir VLIK’o kompetencija, 
žinoma, galime reikšti savo pa
geidavimus. Bet paleisti šiuos 
klausimus Reinio foruman bei aiš- Į 
kių formulavimų, reikštų atidary-' 
ti akivarų liūne, iš kur iššoktų išves mug .j prlrūgusi„s tuščia-1

Nesvarstykim to, kam nesam'

dirva lietuviui su diploma- 
gabumais!
vienų seimų delegatai “ka- 
kirvlals” apie dvi valandas

riama nė vienos sekundės laiko. 
Yra mandatų komisija ir baigtas 

j turgus!
Vadinasi, politinė, mandatų, sta

tuto keitimo, sveikinimo komisi
jos sutaupys mums marias laiko 
lietuvybės klausimams svarstyti,

visa velmjada, kaip tai Jau įvyko ; ... , , ., „ . ., zodziavimo balos sausus panuo-ne vienam suvažiavime. Tai alle-1 11
Jus ant liežuvių su karpom. . valius.

Paskirkime politinę komisijų. Mes j (Pabaiga kitame nr.)'

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

ganizuotl tautinę — politinę In
formacijų dėl Latvijos nepriklau
somybės atstatymo.

šalpos srityje dirbu “Dauguvos 
Vanagai” kasmet organizuoja pla
tų aukų rinkimų. Keikvlenas lat
vis yra įsipareigojęs duoti vienos

siekiant skatinama, remiama ir pa
laikoma kultūrine —• tautinė veik
la, iškeliami ir išryškinami tauti
nės kultūros lobiai ir skatinamas 
bei remiamas Jaunimo švietimas.

Australijos Latvių Kultūros Fon
das glaudžiai bendradarbiauja su 
panašiomis institucijomis kituose 
kraštuose, siekiant apsijungti vie
nai vadovybei.

Kultūros Fondas tvarkomas 5 
asmeaų tarybos, kuriai vadovauja 
Latvių Sųjungos pirmininkas. Ta
rybos nariai yra parenkami va
dovauju asmenys iš vietos organi
zacijų. Kultūros Fondo Taryba 
šiuo metu yra Sydnėjuje.

Kaip pagalbinis Kultūros Fon
do organas yra “Techniškoji ko
misija” iš 6 asmenų, kurie yra 
švietimo, mokslo, meno, muzikos, 
literatūros, teatro ir žurnalistikos 
specialistai. Kultūros Fondo lė
šas sudaro pajamos nuo paskirų 
organizacijų parengimų (3 pensai 
nuo kiekvieno parduoto bilieto į 
šokių vakarus, teatro pastatymus, 
balius ir t.t.) ir aukų. Šiandien 
Latvių Kultūros Fondas savo dis
pozicijoj turi £ 850.

Labiausiai pažymėtinas Kultū
ros Fondo veikloj įvykis Latvių 
bendruomenėje — metiniai festi
valiai Australijoje. Toki festiva
liai buvo surengti Sydnėjuje, Mel
bourne, Adelaidėje ir šiemet įvyks 
Brisbanėje Kalėdų atostogų metu. 
Kiekvienais metais šie festivaliai 
esti daugiau Išbaigti ir įdomesni. 
Pereitais metais Adelaidėje festi
valio programoje buvo dainų šven
tė, teatrų spektakliai, solistų kon
certas, literatūros vakaras, Jauni
mo rytmetis, dailės ir rankų darbų 
parodos, liaudies šokių varžybos. 
Per tris dienas festivalį aplankė 
7000 žmonių. Be šios meno mani
festacijos ir mažesni centrai Jud
rūs kultūriniais pasireiškimais: 
teatriniais pastatymais, konceratis 
ir paskaitomis.

i Kultūros Fondo'užsibrėžtų,tiks
lų sėkmingas siekimas priklauso

Į nuo lėšų. Bet iki šiol atliktas di
lina delis darbas, ypač Jaunimo švieti

mo srityje ir tautinės kultūros puo- 
: selėjime. Ir šitai padaryta ne tik / 
Australijoje, bet taip pat.ir Vo
kietijoje, į kur Kultūros Fondas 
siunčia pinigų. Esant reikalo tei
kiama parama studijuojančiam 

jaunimui. .
Konstatuotina, kad Latvių Kul

tūros Fpndas Australijoje yra ta
pęs centrine institucija latviško
sios kultūros išlaikymo ir ugdymo 
bare.

Latvių bendruomenę Australijo
je sudaro apie 21.000 iš seniau ir 
po šio karo atvykusių žmonių. Or
ganizacinis gyvenimas pirmiausiai 
prasidėjo didesniuose centruose, 
šiuo metu paskirų organizacijų 
yra šios: 1. Latvių draugija, 2. 
Bažnyčių kongregacija, 3. Latvių dienos uždarbį per metus šalpos 

I karių draugija “Dauguvas Vana- fondui, kuris skiria pašalpas Vo- 
Jaunimo organizacijos kietijoje pasilikuslems ir pašalpos 
“Jaunieji ūkininkai” ir reikalingiems Australijoje lat

viams. Ateities plane yra poilsio 
namų įsigijimas.

Gimimo stadijoje yra Jaunimo 
Sųjungos organizavimas, kuri ap
jungs visų latvių Jaunimų Aus
tralijoje ir bus reprezentacinė or
ganizacija, dirbanti ALS-gos Pre
zidiumo rėmuose.

Savo darbo plotmėj Australijos 
Latvių Sųjungos Prezidiumas yra 
atsakingas už kultūrinio, infor- 

' marinio, socialines gerovės ir jau
nimo organizacinį darbų. Supran
tama, šios institucijos dirba sa
varankiškai, tik Prezidiumas yra 
rezervavęs sau teisę tarti galuti
nį žodį svarbesniais atvejais. Pre
zidiumas svarbiais klausimais ta
riasi su paskiromis organizacijo
mis ir išklauso Jų nuomonių.

Prezidiumų sudaro šiuo metu 5 
nariai, bet nuo kito suvažiavimo 
Prezidiumo narių skaičius bus pa
didintas.

Svarstomas Pasaulio Latvių Fe
deracijos (bendruomenės) steigi- 

suvažiavimas, kuris Įvyksta kas ( m„ kluasimas ir Pr(.zidiunias šiuo 
du metai. Draugijos, kurių narių, rejkaĮu yra nuolatiniame kontak- 
skaičius yra 25-50, turi teisę į te su kitų kraštų latvių organi- 
suvažlavimus siųsti 1 atstovų. To- ---- -
liau, nuo kitų 50 narių, siunčia- | 
mas 1 delegatas. I

II atstovų suvažiavimas įvyko I 
1952 m, Melbourne, kur dalyvavo 
41 atstovas nuo 26 organizacijų. | 
Ir čia buvo nutarta, kad pirmos1 
svarbos klausimas, kurį ALS-ga 
turi išspręsti, yra ____ _ ___
do įsteigimas Ir įstatų šiam fon
dui paruošimas. Po šio suvažiavimo

gi", 4- 
(skautai, 
kt., 5. profesinės draugijos.

Po to, kai įsisteigė augščiau mi
nėtos organizacijos, buvo žengtas 
dar vienas žingsnis — sukurta 
centrinė latvių organizacija visai 
Australijai, šitai buvo padaryta 
1951 metais gegužės 22 d. Mel
bourne, kur 19 delegatų nuo 17 
organizacijų sutarė ir įsteigė cen
trinį organų, kurio potvarkiai da
bar yra privalomi visoms latvių 
organizacijoms.

Delegatai permatė, kad dirbant 
demokratinėj dvasioj, Australijos 
Latvių Sųjunga derins darbų pas
kirų latvių draugijų socialinėje, 
kultūrinėje ir šalpos srityje Ir va
dovaus išlaikymui ir ugdymui lat
viškosios kultūros vertybių bei ki- 1 
tų nacionalinių idealų įgyvendini
mui. Kas dveji metai Sųjungos 
vadovybė pakaitomis esti Sydnė-' 
juje, Melbourne Ir Adelaidėje, šiuo 
metu centras yra Sydnėjuje.

Augščiausias, organas Australi-' 
jos Latvių Sųjungos yra atstovų 
suvažiavimas, kuris įvyksta kas

★ Pažymėtinas nesenas nuoty- ★ Vilniaus radijas š.m. spalio 
kis Pyplių kaime. Ten partiza-' 17 d. paskelbė operos Ir baleto te
nai likvidavo paruošų agentų, va- atro direktoriaus Z. Paulausko pa- 
dintų “Juozu”. Paruošų agento' reiškimų, kad šiuo metu teatro 
uždavinys — vaikščioti po kaimus' kolektyvas ruošiasi gruodžio vl- 
ir tikrinti duokles. Suradęs kur duryje pastatyti Chrlenkovo ope- 
neatldavus duoklių, paruošų agen- 1 rų “Audroje”, kurių stato J. Gry- 
tas gali šauktis į pagalbų arti- j bauskas, o diriguos — teatro vyr. 
mlausios policijos pareigūnus, šie dlrig. Altermanas. šiemet taip pat 
drauge su tuo paruošų agentu nu- numato pastatyti pagrindinai at

naujintų Dellbo baletų “Copelijų”, 
o ateinančiais metais duoti jo ope
rų “Lakmė” ir pastatyti Gulak 
Artimovskio liaudinę komiškų ope- ALS-gos Prezidiumas perėjo į 
rų' "Zaporožietis už Dunojaus”.
Kipro Petrausko 70 metų sukak
čiai atžymėti numatyta kapitallš-

vyksta į vietų, aprašo turtų, daž
niausiai — karves, ir leidžia jas 
vėliau parduoti. Atskaičius skirtu 
mų už neatiduotas duokles, likusi 
pinigų dalis grųžinama buvusiam 
karvės savininkui. Minimasis Juo
zas, augštas juodburvys vyrukas, 
gyveno Linksmadvary. Jis buvo 
žmonėms labai įkyrėjęs savo aki
plėšiškumu ir per uoliu pareigų 
vykdymu. Vienų vasaros naktį jis 
pernakvojo pas vienų valstietį 
Pyplių kaime ir iš ten dingo be 
žinios. Milicija su dideliu įkarščiu 
tardė ne tik paruošų įstaigas, bet 
ir to kaimo ūkininkus — ir Ugi 
šiol nieko tikro neišaiškino.

★ Gautosiomis žiniomis, Zapyš
kio senoji bažnyčia, dažnai vaiz
duojama lietuvių dailininkų guri
niuose ir foto montažuose, esanti 
potvynių nugraiuta. Zapyškyje 
ant kalno veikianti kita bažnytėlė. 
Naujoji Prisikėlimo bažnyčia Kau
ne ruošiamasi paversti fabriku. 
Viduryje daromi įrengimai, kryžius 
nuimtas. Senoji Prisikėlimo baž
nyčia (“mažoji”, esanti Žaliakal
nyje) tebeveikia toliau.

* Bolševikai giriasi ateinančiais 
metais suruošių “tokių dainų šven
tę, kokios dar niekados nėra bu
vę buržuazinėje Lietuvoje”... Ta
čiau š.m. rugsėjo 9 d. “Tiesa” sa-

žarijomis.
šiandien Australijos Latvių Sų- 

jungų sudaro 9 draugijos, II baž
nytinių kongregacijų, 8 “Daugu-1 
vos Vanagų” skyriai, 3 Jaunimo 
ir 5 profesinės organizacijos.

Prezidiumas savo fondan
ra Kultūros Fon. I P” * «>’■ nuo k^kvieno šių organi

zacijų nario. Australijos Latvių 
Sųjunga bendradarbiauja su kitų 
tautybių centrinėmis organizaci

jomis.Sydnėjų.
ALS-gos Prezidiumas savo už

davinius vykdo per platų “pagal- Kultūros Fondas
kai atnaujinti Verdi operų “Ote-I binių organų” tinklų. Labai svar- 
llo”. Jų režisuos ir svarbiausių1 būs uždaviniai tenka Kultūros 
partijų dainuos pats sukaktuvi-' Fondui.
ninkas. E. Informacijos įstaiga turi užduo

tį parūpinti žinių iš Latvijos, or-

Australijos Latvių Sųjungos 
rėmuose dirbus Latvių Kultūros 
Fondas savo svarbiausiu uždavi
niu turi tautinės kultūros Išlaiky
mų ir Jos puoselėjimų, šio tikslo

Neduoda ramybės
Spalio 22 d. Juiigtlnlų Tautų 

posėdžiuose dalyvaujančios delega-' 
cijos gavo ryškų įspėjimų dėl jų I 
rengiamos naujos formulės agre
sijai apibūdinti. Tas įspėjimas ' 
atėjo iš Pavergtųjų Tautų Seimo, 
kuris spalio 22 d. vėl buvo susirln-1 
kęs visuotino posėdžio New Yorke, I 
tiesiog skersai gatvę priešais 
Jungtinių Tautų rūmus. Seimas,; 
kuriame dalyvauja 9 Sovietų Sų-j 
Jungos okupuotų ar Jos kitaip už
viešpatautų tautų delegacijos, pa
reiškė, kad Jungtinėse Tautose 1 
siūlomasis naujas agresijos aplbū- ' 
dlnimas tik patarnautų tolimes
niems komunistinės agresijos vei-.

DIDYSIS RŪPESTIS
VIENAS IŠ PIRMŲJŲ MŪSŲ RŪPĖSIU TENKA TAUTINEI KULTŪRAI".

pirmJninkas ir LIT valdy- 
K. Žalkauskas, nuvykęs j 
išrinktosios Lietuvių Ben-

VT 
tojas 
naujai 
druomenės Vokietijos krašto tary-; 
bos š.m. spalio 23-25 d.d. posėdį 
Vasario 16 d. gimnazijoje, VLIKo 
ir VT vardu palinkėjo Jai sėkmin
go darbo Ir pažadėjo kiek galėda-' 
mas remti. Kalbėdamas apie lais
vojo pasaulio ir bolševizmo koeg- | 
zistencljų,' VT Pirmininkas Ir LIT 
Valdytojas pabrėžė, kad JI, Jo ma
nymu, nėra galima. Visiems aišku,

rū- 
šis 
Jos 
rū-

ksmams palengvinti bei pateisinti. I obolšvelkai ta priedanga siekia.( 
šio seimo priimtoje tuo reikalu' Reikia būti pasiruošusioms, kad

ringų tautinės lietuviškos 
puoselėjimų.

Tačiau kiekvieno mūsų
o emigracijoje ypatingai

kultūros

Ačiū, Dievui, kiekviena apylinkė v„ vedamajame pati prisipažįsta, 
turi dešimtis ir net šimtus kury- ( kad dainų šventel t(1Ii gražu 
bingų žmonių. Gavę iš anksto dar- nerūpės kūrybinis dainos meno pa- 
botvarkę, delegatai, pagal savo d(>monstravimas. Tai bus tik me- 
specialybę, pasiruoš papildyti re-' n|ne forma įvilkta bolševikinė agi- 
ferento prahešimų pasiektais re- tacija. Ir pati “Tiesa” prlsipažįs- 
zultatais savo apylinkėse, pasiūlys, įa, kad j minimųjų šventę bus su- 
Jel turės, originalių planų. varyti ne 3o,000 dainininkų, bet

Organizacinius arba administra- ' tik “saviveiklininkų”, kurie “lau- 
cinius reikalus laikykime neesml- ' kia iš rašytojų ir jų kompozitorių 
niais, bet techniniais. Todėl* čia naujų dainų”. Atsieit, senosios 
tarėtų būti mažiausiai vietos “šie- skambios mūsų liaudies dainos 
lai” išlieti. Kaip meš šokame i ar mūsų kompozitorių sukurti kū- 
krūtines po Krašto Valdybos arba rlnial šios rūšies “savivelkllninT 
Revizijos Komisijos ataskaitinių kams” viešai demonstruoti netinka, 
pranešimų! Sukylame, kaip koks Jiems reikia tokių dainų Ir muzi-1 
kirmėlynas, įmetus akmenį, kai iš- kos, tokių kūrinių ir tokios “me-! 
girstame rinkimų trimitus. Prisi- ninės saviveiklos”, kuri “auklėja 
pažinkime, juk šiems grynai tech- Į darbo žmones komunistine dvasia, 
ninlams klausimams liežuvingieji 
delegatai išsemdavo energijų iki 
dugno, paleisdami visų vėjų ais
trų bures, Iki kaulo smegenų įky
rėdami tiems atstovams bei daly
viams, kurie dirba konkretų dar
bų. Tąis srutelių taškalais (iš kur 
jų tiek prisirenka mūsų liauko
se!) taip suniekinam valdomųjų 
organų Institucijas, kad be reikalo 
po to stebimės, kai niekas nebe
nori būti renkamas. Kas gi gers

rezoliucijojei siūlonįų Jungtinėms 
Tautoms visų pirma atidžiai per-' 

•žvelgti čia pat nurodytus 'Jau įvyk- 1 
(lytuosius Sovietų agresijos veiks
mus, atitaisyti jų sukurtų padėtį 
ir tik tada įgyvendinti naujų tarp- j 
tautinę nepuolimo sutartį. Prie to , 
prijungta ir kita šio seimo rezoliu- i 
cija, kurioje laisvų kraštų delega
cijos Jungtinėse Tautose 9 pa
vergtų tautų vardu raginamos 
pasmerkti Scįvietų įvykdytuosius 
agresijos veiksmus ir sudaryti sų- 
lygas pavergtųjų tautų nepriklau
somybei bei suverenumui atstaty
ti.

[ * Kauno muzikinis dramos te
atras ’savo sezonų pradėjo italų, 
kompozitoriaus Clmarozos opera* 
“Slaptos vedybos”. Dramos trupė

i ruošia naujų sovietinio dramaturgo 
Lavrieniovo pjesės ‘‘Lūžis” pasta
tymų ir numato pastatyti Griciaus 
“Mūsų pažįstamus”. Teatro 

zikinė trupė paruošė Blalazaro 
ziklnę komedijų “Auksinės 
rlos”.

mu-
mu-
ma-

• Tokio (Japonija) policija 
areštavo 600 banditų, bet, kaip 
oficialiai policijos šefas Noboro 
Salto praneša, dar apie 70.000 
gangsterių tebėra laisvi. Gangste
riai yra susiorganizavę į 500 pog
rindžio sindikatų, yra gerai gin
kluoti, turi savo ’’konstitucijų ir 
griežtus “įstatymus”. Policija ko
voje prieš Tokio gangsterius nau
doja šarvuočius ir dujų bombas.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

mūsų išlaisvinimas gali užtrukti 
ilgesnį laikų. Tačiau tai nereiškia 
nei defetizmo, nei desperacijos. Bet 
tai reiškia, kad mūsų kultūrinę po
litikų reikia reviduoti. Jeigu tuoj 
po karo mes mltome greito grį
žimo į tėvynę viltimi, jeigu, emlg- 

■ racijai į užjūrius prasidėjus, mes 
' vis tikėjomės, kad palikimas Eu- 
' ropos- kontinento tėra trumpalai

kis mūsų gyvenimo tarpsnis, jei
gu per visų laikų mes dar gyve
nom daugiausia iš tų materialinių 
Ir dvasinių vertybių, kurias mes 
atsineščme su savimi Iš krašto, 
tai dabar, po dešimties metų gyve
nimo svetimųjų pastogėje, mums 
reikia persitvarkyti, jei po karo 
mūsų pastangos buvo atvaizduoti 
pasauliui mūsų tautos kančias, 
jeigu mes norėjome atskleisti va
kariečiams bolševizlmo tikruosius 
kėslus, parodyti Jo tikrųjį veidų, 
tai šiandien viso to yra per maža. 
Niekas negalvoja apie mūsų poli
tinės veiklos susllpninimų, ypač 
kada keliamas koegzistencijos ga
limumas.

Tačiau šiandienų, turint prieš 
akis mūsų ilgų emigracinį periu, 
dų, mūsų kultūrinės veikios cent
ras persimeta į kitų plotmę. Tu-

tradlcijomis, Jei ne 
ir emigracijoje su
karta liks Ištikima 
savo tautai; Jeigu

bendrai, 
__ galimy

bės yra labai ribotos. Pavieniui 
veikdami mes vargiai galėsime ko 
nors pasiekti. Tik Jungtinėmis, or. 
ganlzuotomis Jėgomis, tik bendru 
suderintu veikimu mes galėsime 
išlikti, kaip tautinė mažuma, sve
timųjų jūroje ir užimti pridera
mų vietų svetimųjų visuomenėje. 
PLB tikslas ir yra organizuotai 
remti kūrybingų tautinės kultūros 
puoselėjimų. Deja, šiandien, mes * 
negalime turėti nei savų universi
tetų, nei mokslinių institucijų. Net 
mokslinių knygų, kad ir lituanis
tikos klausimais šiandienų sunkiai 
tegalime paleisti į knygų rinkų. 
Mūsų organizuotų pastangų svoris 
pirmoje eilėje turėtų būti nukreip
tas i Jaunimų; mes tikime, kad 
jaunystėje įdiegtas lietuviškumas 
Jamę nebus svetimos aplinkos už
slopintas, bet ir toliau plėtojamas. 
Jeigu yra labai apgailėtinai kad 
mūsų politinėje veikloje savo ar
timo akyje Jieškoma krislo, iš ku
rio būtų galima padaryti rųstų, 
ir, bekovojant prieš savo paties 
sukurtų baidyklę, dažnai pamir
štami visi mus jungiantieji mo-

rint galvoje, kad bolševizmas nai
kina mūsų tautų, stengdamasis iš
plėšti Jos savitų kultūrų, mums ir 
reikia pirmoje vietoje šias bolše
vizmo užmačias tinkamai atremti. 
Tad vienas iš pirmųjų mūsų 
pėsčių tenka tautinei kultūrai, 
uždavinys yra skirtas PLB 
yra pirmutln.is ir pagrindinis
pestls veikti lietuvius, kad išlai
kytų savo tautybę, savitos kultū
ros vertybes. Tik tuo atveju mes 
galėsime būti naudingi Ir pozity
vūs ateity savo tautai padėdami 
Jai atstatyti smurtu nutrauktų ry
šį su Vakarų 
tik mes, bet 
ganti naujoji 
savo kraštui,
Ji bus mūsų kultūros tęsėja.

Savosios kultūros puoselėjimas 
tačiau nereiškia nuo vietinės vi
suomenės Izoliavimosi. Nieko nėra 
pragaištingesnio, kaip ujslrfary- 
mas savyje, apsitvėrimas kinų 
siena. Mes negalime gyventi tik 
praeitimi, džiaugtis tik senomis 
savo kultūros vertybėmis, bet tu
rime rasti kontaktų su gyvenimo 
aplinka,' mokėti savo tradicijas 
suderinti su moderniu gyvenimu, 
Jas plėsti ir vystyti. Kitais žod- 
žlals kalbant, savo kultūros puo
selėjimas turi būti kūrybingas,' mental, tai šitų tendencijų perkė- 
bet ne vienas tik jos konservavi- ' Urnas į PLB veiklos sritį tiesiog 
mas. Tik tada, kada mes mokėsi- nusižengimas savo tautai, nes tai 
me įausti savosios kultūros laimė- dezintegruotų pačių bendruomenę, 
Jimus į bendrosios kultūros dar- ir mes negalėtumėm atlikti tų 
nių pynę, tik tada, kada mūsų uždavinių, kurie tautiniu požiū- 
atskiri Individai mokės liauju laiko rlu mus, kaip politinius emigran- 
dvasių suderinti su iš namų pavel-' ...
dėtomis pažiūromis, tada, kada 
mokėsime savo tautos aspiracijas 
išreikšti' bendromis, visiems sup
rantamomis priemonėmis, remda
miesi savuoju tautiškumu, tik ta
da bus galima kalbėti apie kultu- darbų.

tus, įpareigoja. Bent šioje kultū
rinėje srityje mes turime pamirš
ti visus politinius, religinius ar 
pasaulėžiūrinius skirtumus Ir ran
ka rankon dirbti visiems bendrų

2
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ARGENTINA

Lietuvių Tautinis Ansamblis 
“Daina” atšventė savo 5-rlų metų 
gyvavimo sukaktį ir ta proga pas
tatė Blaumanio veikalą "Siuvėjų 
dienos Silmačiuose”. "Dainai va
dovauja A. Petravičius.

J. A. V-BĖS
— JAV-se labai svarbų ir rei

kšmingą darbą dirba išgeriausių 
lietuvių mokslo pajėgų sudarytas 
Lituanistikos Institutas. Instituto 
vadovybė paskelbė į lietuvių visuo
menę atsišaukimą, kviečiantį būti 
instituto nariais ir visokiais bū
dais Jį remti. Sulaukus reikalingo 
paramos, bus galima išleisti visą 
eilę Jau paruoštų ir baigiamų ruoš
ti vertingų veikalų.

— Amerikos Liet. Katalikų Fe
deracijai vadovauti pirmininku iš
rinktas dr. A. Damušis, vicepir
mininkas — L. šimutis ir B. Ka
minskienė, dvasios vadu — prel. 
J. Balkūhas, Katalikų Instituto di
rektorium — prel. Pr. Juras ir kt.

— ALRK k^nggasas pasisakė 
dėl lietuvybės išlaikymo problemų, 
ypač tarp Jaunimo, ir kitais aktu
aliaisiais reikalais. Spaudos aka
demijoj dalyvavo per 300 asme
nų. Prof. J. Brazaitis savo pasJ 
kaitoje nušvietė spaudos atgavimo 
reikšmę lietuvių tautiniam, religl- 
nianį, kultūriniam ir ekonominiam 
gyvenimui. Meninėj programoj pa
sirodė A. Mikulskio vadovaujamas 
Čiurlionio ansamblis, atlikdamas 
7 lietuvių kompozitorių kūrinius.

— “Šviesos” sambūrio suvažia
vimas, apžvelgęs pereitų dvejų me
tų veikimą, į naują sritinę valdy
bą išrinko: J. Valaitį, J. Bllėną, 

1 Inž. A. Gurecką, J. Vilgalį Ir M. 
Molį. Pasidžiaugta kultūrine veik
la, taip pat Čikagos skyriaus 
"Pelkių žiburėlio” radijo translia
cijomis, pasisakyta už • sustiprini
mą pastangų lietuvybei išlaikyti, 
ypač Jaunojoj kartoj, už lietuviš
kos šeimos ir tautinių konfesinių 
bendruomenių svarbumą, už būti
numą bendrinių lietuviškumo, lie
tuviškosios kultūros Ir veiklos žy- 
dinių atskirose vietovėse, už dar
nų vadovaujančių veiksnių ben
dradarbiavimą ir kt.

— Sovietams dar šiemet žadant 
raud. armiją atitraukti iš Ryti
nės Vokietijos, JAV-se vis gausė
ja balsų, reikalaujančių, kad So
vietai pasitrauktų ir iš visų kitų 
kraštų, raud. armijos okupuotų 
per 2-jį Pasaulinį karą. "Tėvy
nė” Išryškino mintį, kad reikėtų 
šią progą Išnaudoti ir siųsti tū
kstančius laiškų JAV prezidentui, 
vyriausybei, senatoriams, kongreso 
nariams ir politikams, prašant, 
kad JAV pareikalautų Sovietus 
grįžti į prieškarines 1939 m. sie
nas. Į tą akciją turi įsitraukti vi
si lietuviai.

— JAV lietuvių spaudoj pami
nėta Dotnuvos Šėmės Ūkio Aka
demijos 30 metų įkūrimo sukaktis. 
Akademijoj studentų vidutiniškai 
buvo apįe 300, mokomojo persona
lo — apie 50. Kasmet baigdavo 
puikiai paruoštų kelios dešimtys 
agronomų, o kurį laiką ir miški
ninkų. Buvo sukurta visa eilė la
boratorijų ir kabinetų, išugdyta 
40.000 tomų biblioteka, išleista 14 
tomų Akademijos metraščio ir ei
lė kitų leidinių.

— Prof. Vacį. Biržiškai š.m. 
gruodžio 2 d. sueina 70 metų. Šio 
pasižymėjusio lietuvių kultūrinin
ko ir mokslininko sukaktis, ypač 
Jo atliktieji bibliografinėje srityje 
darbai, ruošiamasi tinkamai pami
nėti.

1954 m. spalio 23-25 d.d. Hutten- 
felde Vasario 16,d. gimnazijos būs- 

j te įvyko Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės krašto taryboos posėdis, 

l kurį atidarė vyriausiasis amžiumi 
į J. Glemža. Išrinktas darbo pre- 
I zidiumas iš Raišio, Apyrubio ir 
i Krikščiūno, buvo priimta krašto 

valdybos pasiūlyta ir susirinkimo 
papildyta darbotvarkė.

Pirmasis žodžiu sveikino VLIKo 
i VT pirmininkas ir LIT valdytojas 

parlamento K žalkauakas Paskum kalbėjo 
I.MLT pirmininkas E. Simonaitis, 

sveikino Šveicarijos LB vardu drJ 
A. Gerutis, perdavęs sveikinimus 
ir Lietuvos diplomatų užsienyje 
vardu. Suvažiavusius VLB tarybos 
narius taip pat pasveikino Vasario 
16 gimnazijos direktorius dr. V. 

, . Literskis. Raštu krašto tarybą svei-
ves motinas tremtyje, kurių apie kjn(, Lįetuvos dip)(,nlaty užsieny-
RO’/r d i rhn np i < 117 coimoc t*ihu __ 1 ... _

VOKIETIJA

Š. m. spalio 13-15 d.d. Bonnoje 
ir Koelne vyko Pasaulinio Motinų 
Sąjūdžio lųanifąstacija: studijų 
diena ir šio sąjūdžio Tarptautinės 
Tarybos posėdis. Studijų dieną ati
darė Vokietijos fed. 
narė dr. H. Weber. Studijų diena | 
buvo skirta išryškinti motinos ’ 
vaidmeniui šeimoje ekonominiu,1 
psichologiniu ir pedagoginiu po-1 
žiūriu. Buvo ilgiau kalbėtasi dėl! 
motinos pusdienio darbo. Paslkei- ' 
čiant šiuo klausimu nuomonėmis, I 
buvo suteikta žinių ir apie lietu- Į 
voc mntinoo U.

80% dirbančios už šeimos ribų — 
tokius turi duomenis surinkusi 
lietuvių sekcija. Pasaulinis Moti
nų Sąjūdis, kaip patariamoji JTO 
organizacija, pateiks motinos pus
dienio darbo klausimu nutarimus 
bei rezoliucijas Jungt. Tautoms. 
Baigiant studijų dieną, padarė pra
nešimą Prancūzų demokratinių 
studijų tautinio centro dokumen
tacijos valdybos direktorius Da- 
ric, iškeldamas motinos darbo rei
kšmę šeimoje valstybės ūkio plot
mėje. Vak. Vokietijos fed. vyriau
sybės ministerls šeimos reikalams 
dr. Wurmeling savo paskaitoj pa
brėžė, kad ne šeima valstybei, 
bet valstybė šeimai. Dr. H. Weber 
savo baigiamojoj kalboj nurodė, 
kad Jei rusams pavyktų pravesti 
savo planus šeimoje, tai jie būtų 
žymia dalimi laimėję šaltąjį 
rą. Manifestacijoj dalyvavo 
kraštų atstovės, tarp Jų — ir 
tuvių atstovė O. Bačklenė.

PMS Tarptautinės Tarybos 
sčdy kiekviena tarybos narė refe
ravo savo krašto organizacinę vei
klos struktūrą. Lietuvių atstovė 
O. Bačklenė pranešė apie lietuvių ' 
veiklą PLB rėmuose. Po praneši- | 
mo PMS pirmininkė Mancaux pas
tebėjo. "Lietuviai, taip suslorgani- i 
zavę, laimės tai, dėl ko jie kovo- | 
ja”. Priėmimai buvo Vokietijos, ^^šfšu slvo'giminėmis vii 
fed. parlamento rūmuose, Kolno, karU()8p Rur kas dldesnia ton d_ 
burmistro įstaigoje ir Prancūzų • lnternuot'ų skaičius. Iš viso 
ambasadoj. Lietuvių atstovė visur j pa*fgendania 1>3 mil> žmonlUi ku.

a yvavo. , likimas neišaiškintas. Vaka-
— 0 — I ruošė karo belaisvių laikoma 381,

į Lenkijoje — 1.200, šiek tiek dar 
Čekoslovakijoje ir kt. Pereitų me
tų gale ir šių pradžioje j Vak. Vo
kietiją buvo grąžinti 9.029 karo 
belaisviai, šiomis dienomis j Vaka
rų Vokietiją vėl atvyko keli pa
leistieji vokiečiai.

Herbertas K. sakosi sutikęs ne
maža lietuvių velk visose stovyk
lose, kur Jam teko būti. Gerai 

atsimena baldų dirbtuvės savininko 
Tamašausko pavardę — jis 1946 
m. buvo nuteistas 10-čiai metų pri
verčiamųjų darbų. Taip pat atsi
mena tremtyje mirusių ūkininkų 
Jankausko ir Kikiliaus pavardes. 
1948 m. buvo sutikęs buvusį Kau
no miesto teatro kapelmeisterį, 
kuris, atlikęs bausmę, buvo bolše
vikų papildomai nuteistas 5-lems 
metams. Grįžusis papasakojo apie 
likimą vieno Iš Vak. Vokietijos re
patrijavusio lietuvio. Tai auksaka
lys ŽemaitisįS ilgą laiką gyvenęs 
Hamburge ir paskui apsisprendęs 
repatrijuoti j Lietuvą. Grįžęs Že
maitis buvo nuteistas 15 metų pri
vėrė. darbų. Sibire Bratsko sto
vykloje pasakoja dribus lietuvių 
35 žmonių brigadą. Stalingrade 
buvo susidraugavęs su Leonu La- 
vlckiu.

0. Norkus pasakojo Vilniaus ka
lėjime iš suimtųjų buvus daugiau
sia lietuvių. Jame pažino ir pana
šia pavarde lietuvį Morkį, gerai 
kalbėjusį vokiškai. Kalėjime buvo

ka
li 

lie

po-

Diena
Mont- 
ruošti

KANADA
— 3-ji Kanados Lietuvių 

bus rengiama kitais metais 
realy. Jau sudarytas Jai
specialus komitetas. K LB traukia 
prie šio didelio darbo ir visas ki
tas organizacijas.

— LietdVių Dienos proga su
rengtoji Kanados lietuvių meninin
kų paroda susilaukia vis naujų 
komentarų. Apskritai, ši L. Diena 
spaudos buvo ir dar dabar tebėra 
vis komentuojama, kritikuojama ir 
vertinama.

— Visoje Kanadojje eina rinki
mas aukų Šalpos Fondui. Žmonės 
aukoja noriai, tik reikia pas juos 
atsilankyti. Didesniuose miestuose 
tokių rinkėjų susidaro net po ke
liasdešimtis porų.

užsieniečių ekonominės integraci
jos nesikėsinant į jų tautiškumą.

šiuo metu Vokietijoje veikla 18 
vargo mokyklų su 19 mokytojų Ir 
su 210 mokinių Pamokos vykstan
čios 1-3 kartus per savaitę. Iš
laidų turėta apie DM 11.000. Iš
dalinta apie 200 egz. vadovėlių. 
Tačiau svarbiausias dėmesys krei
piamas į gimnaziją. Gimnazijas 
piniginė apyvarta siekia apie 84% 
visos VLB krašto valdybos pinigi
nės apyvartos. Gimnaziją lanko 
beveik kas dešimtos lietuviškosios 
šeimos vaikas, šiuo metu gimnazi
joje dirba 17 mokytojų Iš kurių 5 
yra taip pat vokiečių pripažinti 
turinčiais cenzą o kiti 5 rūpinasi 
tą cttizą gauti. Kiek plačiau 
krašto valdybos pirm. Pr. Zunde 
nušvietė Vokietijos LB išlaidų pa
siskirstymą: 1952 m. I pusmetyje 
administracines išlaidas sudarė 
6 procentai, 1952 m. II pusm. — 
9,9 proc., 1953 m. I pusm. — 9,9 
proc., 1953 m. II pusm. — 5,3 proc., 
1954 m. I pusm. — 4,7 proc. Gim
nazija išlaikoma būrelių rėmėjų 
aukomis, šiuo metu veikla 316 bū- 
rellų-rėmėjų. Iš 36 būrelių negau
nama jau ilgesnį laiką jokių aukų. 
Valdyba rūpinasi išgauti iš vokie
čių vyriausybės tokią paramą, ■ 
kurią gauna privačios gimnazijos 
valstybinėmis teisėmis. Šiuo metu 
Vokietijos butų statybos ministe
rija yra pažadėjusi gimnazijos rū
mams išpirkti ir remontams pas
kirti DM 32.000. Ryšium su glm-Į 
nazijos tvarkymu Iškilo ir gimna-

| zijos kuratorijos klausimas. Jau I 
pati kuratorija yra pareiškusi 

! valdybai, kad jos nuomone, reikė-

je šefas St. Lozoraitis, Lietuvių 
— Latvių Vienybės pirmininkas 
Brač bei kitų kraštų bendruome
nės: Austrijos, Belgijos, Danijos, 
D. Britanijos, Kanados, Šveicari
jos ir Wehneno apyl. valdyba.

VLB krašto valdybos apyskai- 
tlnį pranešimą padarė jos pirmi
ninkas inž. Pr. Zunde Krašto val
dybos turimais duomenimis, Vo
kietijoje iš viso gyvena 7.500 lie
tuvių, iš kurių 3.400 yra Lietuvos 
piliečiai. Stovyklose dar tebegyve
na apie 1.600 mūsų tautiečių. Dau
gumas lietuvių Vokietijoje yra be
darbiai, tik apie 1.000 turi pastovų 
darbą, iš jų daugumas — darbo 
kuopose. Pr. Zundė savo kalboje 
pabrėžė, kad šiuo metu vokiečių 
laikysena tautinių mažumų atžvil
giu artėjanti prie VLB krašto. vuiu^mi, ivau jvs >,u<ni>u,iv, 
valdybos nusistatymo, siekiančio tų kuratorijos sąstatą plėsti, įt-VERGAI AUKSO KASYKLOSE
GRJŽUSIEJI VOKIEČIAI VISURSUTIKDAVO’MŪSŲ TAUTIEČIŲ

, Visoj Vak. Vokietijoj š.m. spa- 
I lio 24 d. su liūdesiu paminėta ka- 
' ro belaisvių diena. Vokiečių Rau- 
I don. Kryžiaus žiniomis, šiuo metu 

Sov. Sųjungoje dar yra 9.210 ka-
I ro belaisvių, kurie palaiko laiš-

LRU JOS SUVAŽIAVI
MO NUTARIMAI

Visuotinio Lietuvių Rašytojų • 
Dr-jos narių suvažiavimo, įvyku
sio 1954.IX.26, Jau trečią kartą 
iš eilės Čikagoje priimti šie nu
tarimai :

1. Mūsų tautinio išlikimo pag
rindinė priemonė yra lietuviškoji į 
knyga. Deja, net ir šiais lietuviš- ' 
kos spaudos iškovojimo sukakties I 
metais knygos skaitytojų skaičius j 
žymiai mažėja. Kiekvieno lietuvio ! 
pareiga pačiam pirkti ir propaguo
ti lietuviškų knygų pirkimą.

2. Visuomenė raginama prenu
meruoti didžiojo mūsų klasiko 
Vinco Krėvės raštus, tuo sudarant 
galimybę Jiems užtikrintai pasi
rodyti.

3. Knygos leidėjai prašomi ne- j 
leisti menkaverčių knygų, kurios į 
ir skaitytoją atbaido, ir smukdo 
mūsų literatūrą.

4. Atkreipiamas Lietuvių Encik- , 
lopedijos redakcijos dėmesys, kad, 
būtų apdairiai tvarkomas literatū
ros skyrius ir plačiau aptariami 
lietuvių literatūros kūrėjai bei kū
riniai.

5. Lietuviškieji veiksniai prašo
mi, bendradarbiaudami su Lietu
vių Rašytojų Dr-Ja, nedelsdami 
pasirūpinti mūsų žymiųjų veikalų 
Ir lietuvių literatūros Istorijos iš
leidimu.

6. Turint galvoje jaunosios kar
tos svarbą lietuvybei išlaikyti, ko
legos rašytojai skatinami duoti 
tinkamų kūrinių jaunimui, o tėvai 
prašomi aprūpinti vaikus visai ne
gausia mūsų jaunimo literatūra.

7. Rašytojai kviečiami palaiky
ti tarpusavio santykių nuoširdu
mą ir kolegiškumo dvasią.

Visucrtiniamo Rašytojų Dr-jos 
narių susirinkime priimti trys nau
ji nariai: Kazimieras Barėnas, 
apysakų knygos “Giedra visad 
grįžta” autorius, gyv. Anglijoje; 
Jurgis Blekaitis, eilėraščių rinki
nio “Vardai vandenims ir dienoms” 
autorius, gyv. New Yorke; Algir
das Landsbergis, premijuoto Drau-

go romano “Kelionė” autorius, 
gyv. New Yorke. Draugijos gar
bės nariais išrinkti šiemet 65 m. 
sukaktį minįs rašytojas Ignas 
šeinius, gyv. Švedijoje, ir prof. 
Juozas Eretas, gyv. Šveicarijoje. 
Ligšioliniai garbės nariai yra My
kolas Biržiška, Vaclovas Biržiška, 
Ernestas Harrisonas ir Mykolas 
Vaitkus. Rašytojų Dr-jos adresas 
yra šis: 1436 So. 50 Ave., Cicero, 
Ill., USA.

Naująją LRD valdybą dabar su
daro B. Babrauskas — pirminin
kas, vicepirmininkai — V. Ramo
nas ir P. Gaučys, sekretorė — 
S. Tomarienė, Iždininkas — A. 
Valentinas.

raukiant į ją pagrindinių lietuviš
kųjų organizacijų atstovus. Suva
žiavimas pi-isidėjo prie šios kura- 
torijos nuomonės.

Garbės teismas per savo kaden
ciją turėjo 12 bylų. Daugumą ių 
sudarė asmeniniai kivirčai. Tačiau 
keletas bylų buvo dėl vietos ben
druomenių organų neteisingų sa
vo pareigų supratimo ir savinimo- 
si per didelių teisių. Pastaruoju 
laiku buvo keletas bylų ir dėl rin
kimų — į apylinkių valdybas Ir į 
krašto tarybą. Krašto taryba pri
ėmė valdybos piniginę apyskaitą, 
kuri parodė, kad krašto valdybos 
planavimas pasitvirtino ir numa
tytosios gimnazijai aukos buvo 
gautos. “Europos Lietuvio” reika
lais buvo priimta rezoliucija, rei
kalaujanti, kad “Europos Lietuvis” 
būtų bendruomeninis organas.

Suvažiavimas buvo baigtas nau
jais krašto organų rinkimais. Į 
valdybą buvo Išrinkti V. Gailius, 
A. Rukša, J. Glemža, Pr. 
ir Stp. Vykintas; kontrolės 
siją — J. Šukys, E. Žilius 
Jauniškis; garbės teismą 
Lukošius, ats. pulk. Sutkus ir J. 

Jaks-Tyris; statuto pakeitimo pro
jektui paruošti komisija, kuri drau
ge turės sudaryti tikslesnes rinki
mų taisykles, išrinkta iš V. Gai
liaus, J. Bataičio ir J. Lukošiaus. 
Krašto valdyba pareigomis taip 

j pasiskirstė: pirmininkas — Pr. 
| Zunde, vicepirmininkas — V. Gai

lius, iždininkas — J. Glemža, sek
retorius — A. Rukša ir valdybos 
narys — Stp. Vykintas. (—)

Zundė 
koml- 
ir M. 
— J.

ir daugiau lietuvių Norkaus pa
varde, todėl dažnai juos supainio
davo. Jo teigimu, lietuviai buvo 
daugiausia suimti už antik<ymu- 
nistinę veiklą, apkaltinti špionažu 
ar partizanams paramos teikimu. 
Vorkutoj teko dirbti iki 58 laips
nių šalčio. Paleistas buvo 1953 m. 
gruodžio mėn. su 1007 draugais iš 
Briankos.

Herbertas R. Urale Molotovo 
rajone stovykloje turėjo dirbti su 
visa eile įvairiausių tautybių ka
linių, tarp kurių buvo 20 lietuvių. 
Dirbti reikėjo miško darbus, mais
tas buvo blogas, o ir to paties 
būdavo maža. Jo teigimu, 1952 m. 
į stovyklą buvo atgabentas iš Lie
tuvos vienas partizanas, nubaustas 
25 m. s. darbų .

Lietuviai turi kasti bolševikams 
auksą. Ernestas W. nurodė, kad 
Vilniujje Lukiškių kalėjime ligoni
nėje. turėjo kaltinimo laiką ati
dirbti suimtos lietuvės gailestin
gosios seserys. Jis daug lietuvių 
sutiko Kolynos rajone, netoli Och
otsko jūros. Ten buvo keletas sto
vyklų, kiekvienoje iš jų — po 800

žmonių. Ernstas Kolynoje turėjo 
drauge su lietuviais dirbti aukso 
kasyklose. Dirbti reikėjo keturio
mis pamainomis į parą. Viena pa
maina iškasdavo maždaug apie 
2-3 kg. Iki 1948 m galėdavo po 
truputi aukso slapta parduoti ir 
už Jį prisipirkti trūkstamo mais
to. Bet vėliau smarkiai kratyda
vo. Gyvenimas iki 1951 m. buvo 
ypatingai blogas. Nesant minima- 
linės sanitarinės priežiūros, daug 
mirdavo. Nei lovų, nei antklodžių 
neturėjo, suimtieji darbo vergai 
turėdavo gulėti ant cementinių 
grindų su taip pačalls darbo dra
bužiais. Tik 1951 m. Jau gavo 

antklodes, pagerėjo maistas ir 1952 
m. pradėjo mokėti už darbą. 1951 
m. spalio mėn. į jų stovyklą at
vežė per 100 korėjiečių. Ernstas 
Išbuvo ten iki 1953 m. liepos mėn. 
Grąžinamas į Vokietiją, su kitais 
buvo išlaikytas 15 dienų Vilniuj“ 
— viename sename vienuolyne, 
prie pat upės, čia grjžusls tvirti
na radęs daug lietuvių kalinių, 
kurie laukė išvežami į Sibirą. Vil
nius darė nejaukaus, mirusio mies
to įspūdį. Visur buvo matyti griu
vėsiai, miestas 
griautas. Tarp 
rusų karių ir

Keleiviai ir šunys
Žlnon-as vieno didžiųjų Austra

lijos dienraščių politinis korespon
dentas dr. P. Russo, komentuo
damas vieną nesenai pasirodžiusį 
mokslinį veikalą apie Italų ir vo
kiečių ateivius Australijoje ir Jų 
asimiliaciją, tarp kita ko rašo:

“Mūsų šunys jau nebeloja dėl 
akcentų. O prieš keletą metų sve
timos kalbos garsas Australijos 
gatvėse būtų beveik pralodinęs 
šunis. Nuo to laiko mes esame jau 
smarkiai pažengę. Šunys įstengia 
sulaikyti impulsą loti an.t naujai 
atvykstančių, kurie pilasi į šį kraš
tą iš tolimų kraštų.

“Lygiai, kaip ir jų vietiniai sa
vininkai, šunys pasiekė toleranci
jos, ir Jie tik šniukštinėja, pasi
rengę pagaliau nusileisti, kad 
žmonės, kurie nors ir gimę, gal 
būt nelaimingu atveju ne australai, 
ne būtinai...

“šiai neapsakomai pažangai nu
sistovėti australišku požvilgiu rei
kėjo daug laiko. Jeigu ne Singa
pūro kritimas Pacifiko kare ir iš 
to sekęs supratimas, kad visi aus
tralai yra dabar europiečiai-pabė- 
gėliai, mes beveik būtume "Ponų 
rasės” keliu, sagūs ir švarūs, 
toliau žygiavę.

“Bet savo metu Australijos poli
tika pasidarė išmintingesnė Ir su
tikta, kad išsilaikymas šiose sri
tyse bus galiausiai kalkuliuojamas 
skaičiais. Mes niekuomet nebūtu
me pajėgūs prilygti tiems, kaip 
skruzdėlynas, mllionams šiaurėje, 
pagal Jų dauginimosi lenteles, bet 
mes galėtume mažiausiai užmas
kuoti plačius, atvirus plotus tiek 
gerai, kiek mes įstengiame tai pa
daryti Importuotais produktais, 
lygiai kaip ir vietiniais gaminiais.

“Iš to kyla Australijos imigra
cinė politika, vienintelė iki šiolei 
žinoma valstybės politikos sritis, 
kur įstengiama Iškilti virš parti
jų.'” — baigia savo pastabas dr. 
Russo.

Kas liečia mus, prisiminkime se
ną pasakėčią, kurios moralas sa
ko, — palos ir nustos. Gi kas lie
čia šio krašto ateitį — ir balsu 
ir reikia sutikti su dr. Russo.

vytr.
Padėka '

buvo smarkiai ap
gyventųjų daug

lenkų. Elta.

Nekalčiausios Marijos širdies 
bažnyčios statybai Urugvajuje au
kojo:
J. Kiškis (Adelaide) — £50.0.0 
N.N. (Cooma)i — £40.0.0 
Adelaidės lietuviai savo pamaldų 
proga — ’ £15.12.0
A. Ir M. Alkevičiai (Royal Park,
S. A.) — * £10.0.0.
T. ir A. Ringiai (Royal Park, S. 
A.), J. Ir A. Varkaliai (Braybrook), 
J. Sasinas (Seaton), M. Varonec- 
kas (Bowden), J. ir A. šerelis 
(Woodville N.) ir J. Matėjauskai- 
te (West Croydon). — 
A. D. (Croydon P.), — 
V.Š., P.M. Ir B. S.
laidės po — 1.0.0.
V.B. (Albert P.) — £0.10.0
Atkelta iš "M.P.” nr: 42(288) — 

£437. 8.3

£ 5.0.0.
£ 1.0.0. 

visi iš Ade

KAI ŽMONĖS PAKLYSA EUROPOJ
PABALTIJYS — JAU NE

EUROPA?

štai dar vienas įspėjus balsas. 
Britų Londone leidžiamas "Ti
mes”,, rašydamas apie Londono 
konferenciją Ir bolševikų pastan
gas suskaldyti Europą, ypač ne
leidžiant jai apsijungti, pažymi, 
kad tikrąjį imperialistinio komu
nizmo Europoje pagrindą sudaro 
raud. armija. Tačiau vis tiek pat, 
kaip dabar yra, amžinai nebus. 
Ilgam laikui Europos minties ne
galima užmušti. Ateis laikas — 
ir smuks bolševikinis komuniz
mas, kuris turės grįžti į natūra
lias Europos sienas, taip, kaip 
savo laiku iš Europos buvo pri
versti pasitraukti persai, kartage- 
niečlai, turkai ir maurai. “Times” 
Europos skiriamąja riba laiko Ode
sos — Karaliaučiaus liniją: jam 
šios linijos. Dėl tokio neteisingo 
Europa yra tiktai į vakarus nuo 
"Times” tvirtinimo reagavo net 
ir vokiečių pabėgėlių centrinis or
ganas “Das Ostpreussenblatt”, š. 
m. spalio 9 d. numeryje pažymė
damas, kad čia "Times” labai kly
sta: Europa siekia toliau į rytus 
pvz. ir Pabaltijo valstybės taip 
pat priklauso prie Europos. Visai 
teisinga lietuvių kaimynų laikraš
čio pastaba.

BE VILNIAUS NENURIMSTA
Lenkų egzifiniai veikėjai progos 

pasigavę vis prisimena ir mūsų 
senąjį Vilnių. Žinoma, kada jie 
kalba apie Vilnių, visados jį lai
ko savu miestu. Be Vilniaus nenu- 
rimtl lenkų jaunimą agituoja gen. 
Andersas, be Vilniaus nenurimsta 
ir senas mūsų pažįstamas (savo 
laiku Kaune viešėjęs ir savo vieš
nagę triukšmingai užbaigęs) lenkų 
žurnalistas Z. Nowakowski, kuris 
lenkų laikraščiuose kartais parašo 
ir apie lietuvius.

Štai londoniškiam lenkų dienraš
tyje str. 
dėtinė”, 
kiewicz 
Russia” 
me yra
santykiai, Z. Nowokowski 
kas būtų buvę jei Jogaila nebūtų 
vedęs .Jadvygos. Jis prisipažįsta, 
kad vien tik pagalvojus apie tai' 
Jį išmuša šaltas prakaitas, nes: 
“Jei ne tos vedybos, — rašo No
wakowski, — lenkai neturėtų nei 
Krėvos, nei Haroldo, nei Liublino 
unijų.- Neturėtume nei Žalgirio, nei 
Jogailos universiteto, nei Jogai- 
laičių dinastijos, nei žlgimanto 
koplyčios, nei Adomo Mickevičiaus, 
nei Pilsudskio. Liettva sa kaule
liais būtų sutriuškinusi Maskva, 
Curzono linija tikriausiai Jau XIV

Iš viso £588. 0. 3
T. Bružiko SJ vardu visiems au

kojusiems nuoširdžiai dėkoja
T.S. Gaidelis S.J., 264 Miller St., 

North Sydney, NSW.
Pastaba: J. Kiškis (Adelaide) Ir 

N.N. (Cooma) įnešė numatytą au
ką tapdami širdies Marijos baž
nyčios Fundatoriais ir jėzuitų or
dino Nariais—Geradariais.
• Mau Mau teroristai užpuolė 

brito Gray Leakey ūkį. Nužudę 
ūkininko žmoną ir virėją, išsivedė 
Leakey į laukus ir užkasė jį gy
vą. Apie šį baisų nusikaltimą pra. 
nešė oficialus valdžios atstovas.

: “Pirmoji Jogailos suža- 
aptardamas prof. Pasz- 
veikalą “The Origin of 
(Rusijos pradžia), kuria- 
paliesti ir lietuvių lenkų 

rašo,

šimtmečio pabaigoje būtų pasistū
mėjus! kiek į vakarus.”

Toliau Nowakowskis kalba apie 
Jogailos ir Vytauto Didžiojo kri
kštą, nurodydamas, kad Vytautas, 
Jogailos giminaitis, sumanus, gal 
net genialus, atvykęs į Krokuvą 
leidosi krikštyjamas trečiu kart, 
nes "Dviejų ankstyvesniųjų 
kažkaip nepakakę, tad tarė 
kad nuo pertekliaus galvos 
kauda, todėl pakišo ją trečiu 
p<> švęstu vandeniu”.

Kaip būtų naudinga, lenkams ir 
malonu lietuviams, jeigu kas su
rastų tokio švęsto vandens, kuriuo 
pašventinti lenkai egzllėje atsipei
kėtų po tiekos istorijos pamokų ir 
pradėtų galvoti daugiau apie Len
kiją, ne svetimas žemes, kurios 
jiems nepriklauso. Tada nuo “ne- 
ščyrų” galvojimų ir šaltas prakal
tas Nowakowskius neišpiltų.

jam 
sau, 
nes- 
kart
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/HL IBI Sydnėjaus Lietuvių Namams Jsi-
B Mg HSĮSjT’’ RS SĮ RK ja Ml Koniletas pereitą savaitę suB W M MBI hm M y WBr M W pastoge” visiems n.s.w.

■ KB U įn/V Kį, Ji kChh b ^b^F
" i Lietuvių Namų—Klubo įstatus.

Tai padaryta todėl, kad akcijas— 
pasižadėjimus pasirašiusieji ir vi- 

| si prie namų įsigijimo nusprendę 
prisidėti, iš anksto galėtų su įs- 

' tatų projektu nuodugniai susipa
žinti ir į susirinkimą atėję pada
rytų konkrečius ir aiškius siūly
mus.

įstatai, kiek man žinoma, buvo 
ruošiami išstudijavus kitų tauty
bių panašių klubų nuostatus, iš
diskutuoti su organizacijų atsto
vais ir priderinti krašto įstaty
mams. Tačiau valia kiekvienam sa
vo nuomonę pareikšti, o susirinki
mas paskutinį žodį tars.

Prieš susirinkimą peršasi viena 
mintis: norime ir esame rimtai pa. 
siryžę lietuvių namus Sydnėjuje 
įuršti, ir Jeigu taip—kas reiktų 
daryti, kad gausūs žodžiai taptų 
kūnu?

Jeigu manome, kad namus pas. 
tetysime besiginčydami — kur juos 
statyti ir kokius statyti triukš
minguose susirinkimuose bei kito
kiose sueigose, tai negaiškime lai
ko — nieko iš to neišeis. Bet Jei
gu sutarsime, kad namams statyti 
reikalingi ir pinigai, tai duokime 
pinigų, kad komitetas, taryba ar 
įgaliotiniai (tai esmės nekeičia), 
galėtų bent pamatams vietą nupir
kti. Ir aš esu tikras, kad su ta 
energija, kurią išeikvojome "be- 
ekskursuodaml” tarp Bankstowno 
Ir Strathfieldo — būtume savo na. 
mus iki langų iškėlę.

Sydnėjus
NEŽINOMOJO POLITINIO KA

LINIO DIENOS MINĖJIMAS
Lapkričio 14 d., šv Benedikto pa

rapijos bažnyčioje, pamaldomis 
pradėtas Nežinomojo politinio ka
linio dienos minėjimas. Už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės mūsų 
brolius kalėjimuose, prievrčlamų- 
ju darbų stovyklose ir žūstančius 
Sibiro tremtyje pamaldas atlaikė 
ir dienai skirtą pamokslą pasakė 
liet. kat. kapelionas kun. P. But
kus. Per pamaldas giedojo Br. Ki- 
verio dv. mišrus kvartetas. Antro
ji rinkliava buvo skirta Vasario 
16 Gimnazijai.

Salėje minėjimą atidarė LRBPK 
Komiteto pirm, Pr. Sakalauskas. 
Scenos gilumoje prie didžiulio me
dinio kryžiaus mūsų trispalvę 
gerbiant, “Kęstučio” draugovės 
skautų garbės sargybai, atsistoji
mu buvo pagerbti žuvusieji dėl 
tėvynės laisvės.

J.A. Jūragis, gerai paruoštoje 
paskaitoje, šiurpiai tikrovei paryš
kinti paskaitęs Červenės žudynių 
liudininko atsiminimų ir nacių ka- 
cete penkerius metus Iškankinto 
žurn. J. Grigolaičio knygos “Na
cių pragare” ištraukų, prieš klau
sytojus Iškėlė nesibaigiančią Ir 
vis naują mūšų tautos kančių 
žaizdą.

Meninėje dalyje girdėjome Jau
nąsias deklamatores: Juditą Ko- 
lakauskaitę, Ireną Jarmalavičiū- 
tę. V. Saudargienės vadovaujama 
'tautinių šoklų grupė pašoko Kal
velį Ir Žiogelį. Irena Vilnonytė iš
pildė (pianinas) Beethoveno Ir 
Frank Bridge kūrinių. O Daniš- 
kevlčiūtė — Maksvytienė, R? Ja- 
selskis ir M. Osinaltė padeklama
vo Brazdžionio Ir V. Joniko poe
zijos.

Minėjimas baigtas Lietuvos him
nu.

Lapkričio 6 dieną LRBPK Ko
mitetas lietuvišką valhndėlę 
transliavo per Sydnėjaus radijo 
stotį 2CH lietuviškai Ir angliš

kai.

MLBD METINIS
SUSIRINKIMAS

Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos Sydnėjaus skyriaus metinis 
susirinkimas su pobūviu 
lapkričio 20 d., šeštadienį, 
vak., Milsons Point (12-14 
Rd.) salėje, II augštas.

Kviečiami visi Draugijos
; “Keleiviui” aukojusieji ir visi tau7 
tiečiai, norintieji j Draugiją na
riais

Melbournas

įvyks 
6 vai. 
Ennis

nariai,

įstoti.
MLB D-jos Skyr. Valdyba.

PAMALDOS
Lapkričio 21 d. liet, pamaldos 

Bankstowne St. Brendan’s bažny
čioje 10.30 vai.

Lapkričio 28 d. Wentworthvilles 
lietuvių kolonijai pamaldos St. 
Columbas bažnyčioje.

Lapkričio 28 d. centrinėse lietu
vių pamaldose Canmperdowne 412 
vai.) dalyvaus svečias iš Ameri
kos kun. dr. J. Prunskis (“Draugo” 
redaktorius), kuris per pamaldas 
pasakys pamokslą, o po pamaldų 
padarys pranešimą, bei atsakys į 
klausimus parapijos salėje. Kvie

čiami tautiečiai skaitlingai daly
vauti.

Lapkričio 28 d. Wollongong apy
linkių lietuviams pamaldos Wollon
gong. katedroje 5 vai. po pietų.

KPB.

Mielą Bendramintį
STASJ SKORULJ 

ir
DANUTĘ PALTAROKAITĘ

sukūrusius lietuvišką šeimą, nuo
širdžiai sveikina ir visokeriopos 
sėkmės linki

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos
Klubas.

MIJI

Kviečiamas Lietuvis 
Vyskupas

Melbourne skautų tėvai savo su
sirinkime š.m, lapkričio 7 dieną 
nutarė pakviesti lietuvį vyskupą 
aplankyti lietuvius Australijoje.

JAUNIMAS SUPAŽINDINAMAS
SU LIAUDIES DAINA

NAUJA LIETUVIŠKA 
PREKYBOS BENDROVĖ

Grupė lietuvių suorganizavo 
prekybos bendrovę "Baltia”, kuri 
lapkričio 11 d. Parramattoje (93A 
Argyle gatvėje) ^atidarė moder
nišką maisto produktų krautuvę.

Lapkričio 13 d. vakare įvyku
siame atidarymo pobūvyje dalyva
vo keletas kviestų svečių. Bendro
vės “Baltia” vedėjas J. Kedys nu
pasakojo organizacini kelią, pa
brėždamas, kad platesniu mastu 
ką nors suorganizuoti paskiras 
žmogus, dėl ribotų piniginių ištek
lių, beveik nieko nepajėgia, užtat 
keletui savo sutaupąs draugėn su
dėjus įmanoma jau ant tvirtesnio 
ūkinio pagrindo atsistoti ir pla
čiau užsimoti.

Baltia Pty Ltd., turi nuosavus 
namus ir tikrai moderniškai įreng
tą didelę krautuvę, kurioje yra 
gausus pasirinkimas vietinio ir im- 

■ portuoto maisto.
Šventinimo apeigas atliko kun. 

Butkus, gražių linkėjimų sveikin
dami tarė bendrovės "Mintis” atst. 
A. Baužė ir Krašto Valdybos pirm. 
V. Slmniškis.

GERB. SKTITYTOJAI,
kurie turi atliekamus šiuos “Mūsų 
Pastogės” numerius: 41, 42,43,44. 
45,46; 47; ;85,88,99,103, 112-113; 145 
149;150;151,152,176, Ir 186, malo. 
niai prašomi atsiųsti arba para
šyti “Mūsų Pastogės” administ
racijai: Box 4558, G.P.O. Sydney, 
N.S.W.

Lapkričio 6 d. Melbourne Litua
nistinių Kursų rėmuose p. A. 

K a r a z i J i e nė pravedė vie
šo pobūdžio pamoką apie lietuvių 
liaudies dainas. Be kursantų pamo
koje dalyvavo gražus būrelis skau
tų tautinių šokių grupės dalyvių 
su savo vedėju p. A. Karpa
vičium ir šiaip keletas vy
resnio amžiaus svečių. Pamokai 
buvo kviestas vietos organizuota- 
sai jaunimas — t.y. skautai ir 
ateitininkai. Buvo norėta pakvies
ti ir neorganizuotasal Jaunimas, 
bet nerasta būdo jo pasiekti.
P. A. Karazijienė giliai išgyven
tai pravedė pamoką, o jos švelniu 
balseliu sudainuoti ilustracijai dai
nų posmai paliko klausytojams 
neišdildomo įspūdžio. Net suaugu
siems, kuriems yra teką liaudies 
kūrybą studijuoti, kuriems yra 
uvę progos girdėti geriausius liau
dies dainų koncertus, patiems dai
nuoti, visilėlto ir jiems po tikrai 
įmantriai pravestos pamokos mū
sų daina pasidarė daug supranta
mesnė, tikra savosios lietuviškos 
buities neatskiriama dalis.
Pabaigai visų bendrai buvo padai
nuota keletas populiaresnių liau
dies dainų. Ta proga paaiškėjo ir 
tai, kad mūsų Jaunimas tikrai ma
žai temoka liaudies dainų. Reikė
tų, kad mūsuose liaudies dainų 
tradicija būtų puoselėjama, ir joks 
lietuviškas blaivus pobūvis nepra
eitų be dainos.
Pamokos pasisekimui daug padėjo 
pačių kursantų jautrus reikalo su
pratimas, gi jos suorganizavimu 
atsidėjęs rūpinosi kursantų seniū
nas Arūnas Staugaitis.

BE NAMU NEGERAI
Todėl šitame susirinkime, atme

tę tarparapinius gmčus ir kitokius 
neesminius pasirėkavimus, reika
lą svarstykime rimtai, kaip vyrai, 
kurie įveikia kliūtis ir darbą konk
retų moka dirbti.

Geelongas, štai, savaitgaliais sa
vo namus kelia augštyn ir aug
štyn. O ar daug girdėjome apie 
tai juos šnekant? Jie išrinko komi
tetą, šis parinko vi^tą, išskyrė 
patikėtinius, sudarė technišką ko
misiją, kuri paruošė planus, už
registravo valdžios įstaigoje ir 
vieną šeštadienį paskelbė: “Šian
dien namų pamatams griovius kas. 
ti susirenka Namų Komiteto ir 
Apylinkės Valdybos nariai.” Ir 
susirinko. Kitą šeštadienį buvo pa
kviesta kita grupė. Ir vėl atėjo. 
Dabar gi, kiekvieną savaitgalį 
Geelongo lietuvius lengviausia su
rasti prie lietuviškųjų namų sta
tybos. Žinoma, darbą pradedant 
Jie pinigų sudėjo gerai pradžiai. 
O Geelonge lietuvių tik 400.

Sydnėjuje namus turi estai, lat
viai, ukrainiečiai, vokiečiai, lenkai, 
ir kiti Ar jų daugiau? Ar gal Jie 
gavo kokį palikimą? Ar gal šios 
tautybės gyvena viename kuriame 
priemiestyje ir ten be ginčų na
mus sutarė pasistatyti, arba nusi
pirkti? Ne! Išimtį sudaro estai— 
visi kiti tokie vargdienėliai, ir 
taip pat išsiskirstę po vsus užkam. 
pius, kaip ir mes. Ir Jeigu norite, 
tokių latvių tirščiausiai gyvena 
Pedstow, Revesby, nemažai Banks
towne. Visos šios trys vietovės ar
ti viena kitos, bet namus nupirko 
Strathflelde. Kodėl? Nagi todėl, 
kad ten surado tinkamu objektą 
kaina buvo įkandama.

ir

DĖMESIO! Naujas adresas.

Europietis Siuvėjas
S. SARAKULA

i Kingsgrove Rd., Belmore, 
Sydney, N.S.W.
Tel: LF 5807

Vyriški ir moteriški kostiumai. Di
delis pasirinkimas angliškų ir aus
trališkų medžiagų.
Darbas atliekamas rūpestingai, 
skoningai ir prieinamiausiomis kai
nomis. •

Susikalbame angliškai, vokiškai, 
rusiškai ir lenkiškai.

Autobusai iš Strathfield, Bur
wood, Kingsgrove sustoja prie du
rų. Kreiptis kiekvienu metu.
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Dr. Alfred Cymerman,

(X.)

Adelaidė
ADELAIDIŠKIŲ POPIETĖ 

BLACKWOODE
Spalio 31 d. “Vytis” futbolo sek

cijos valdybos suruošė gegužinę 
Blackwoode. Gražioje kalnų pa
šlaitėje, prie upelio buvo pagrota 
lietuviškų šoklų, pažaista lietu
viškų žaidimų, su bičiuliais išger
tas stiklas alaus ir nepajusta kaip 
laikas, tarsi upelio vanduo, pra
bėgo ir medžių šešėliai ištįso — 
turėjome skirstytis namo. Bet gi 
savoj aplinkoj praleista sekmadie
nio popietė visus atgaivino, todėl 
Ir kitą dieną darbai-atrodė lengves
ni.

St. Reivytis.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

MĖLYNUOSIUOSE KALNUOSE
Pro palšus debesis prasišviečia' Pietums esame Catoomboj. ŽviL 

australšika saulė. Būrelis tautle- gterėję į “Tris seseris”, toli kal
čių, ginkluoti pūpsančiais portfe-Į nų viršūnėje stūksančias, nusku- 
liais ir pintinėlėmis, stoviniuoja -------- ■- «-*—v-u—"
prie Bankstowno stoties.

— Lis-nelis, lls-nelis — spėlio
ja vienas.

— Gal Ir Iškęs iki vakaro, — 
lyg guodžia kitas.

Tai dalis Katalikų 
Draugijos ekskursantų, 
šių vykti j Mėlynuosius

8.30 vai. sėdame j 
Draugijos kultūrinių 
vadovas Br. Genys linki 
laimingos kelionės.
Bass Hille įsėda dar būrelis vyrų 
ir moterų. Prie Parramattos — 
stop! Sprogo padanga. Kol šofe
ris keičia padangą, mes apžiūri
nėjame (turbūt dar kapitono Cooco 
laikų) patranką, apsirūpiname 
vaisvandeniais. Žinia, kelionė... 
troškulys ir 1.1.

St. Marys susirandame dar 2 
ekskursijos dalyvius Ir judame pir
myn. Atsikratome miesto, bet įvai
riausio tipo pastatai mus lydi vi
są kelią. Ir Mėlynųjų kalnų paš
laitėse, net viršukalnėse namiūkš
čių primėtyta: tarp pušų, euka
liptų, ant uolų keterų susėdusios 
gražios vilos, vėjo ir saulės nub
lukintos bakūžės, o čia pat pro 
medžius ir uolų keteras kami
nais besistieblą fabrikėliai.

Kalnuose atsiveria žavūs vaiz
dai: slėniai nusmaigstyti eukalip
tais, atkalnės uolomis raudonuo
ja. Kalnų viršūnės ir slėniai, žiū
rint iš tolo, skęsta švelniai mėly
noje spalvoje. Dr. Mauragis, eks
kursijos vadovo valdmeny, apie 
įdomesnes vietas paaiškinimų tei
kia.

Kultūros 
paslšovu- 
kalnus. 
autobusą, 

parengimų 
mums 

Važiuojame.

bėjome prie turistų "atrakcijos" — 
Scenic Railway, — kuris mus tarp 
uolų properšų nuleidžia 800 pėdų 
žemyn.

Vagonui kriste krlnatnt slėnio 
gilumon, mūsų rankų pirštai vy- 

. niojasi apie turėklus (manasis 
kaip tyčia, pasitaikė išklebęs), 
moterys slepia akis savo palydo
vų švarkuose, bet po minutės pa
siekiame pusiaukelę į slėnį. Iš čia 
kalnų takais pavaikštome, prisi
žiūrime į bedugnėn krintantį upe
liūkštį, milžiniškas uolas, senų 
kasyklų liekanas — šachtas. Mū
sų ekskursantų smalsumas neri
botas — kiti į šias šachtas net 
įlindę buvo. Rengiausi ir aš, bet 
kai kun. Butkus išlindęs pareiškė, 
kad esą labai panašu j.pragarą — 
neišdrįsau.

Kylant tuo pačiu vagonu augštyn 
buvome drąsesni. Net “Augo gi
rioj ąžuolėlis” užtraukėme.

Vėliau nuvykome į Echo Point 
(nors kur tas “aidų kampas” — 
taip Ir nematėme), čia nuo spec, 
aikštelės pasidairėme po Jamieson 
slėnį, gulintį po mūsų kojomis 
1500 pėdų gelmėje, apžvelgėme 
kalnus pro teleskopą .Ir, sugužėję 
į spec, turistams patalpą, sėdome 
pietauti. Tuštėjo portfeliai, o ger
kles nuo dulkių alaus stiklu pra
plovus (portfeliuos vyrai vieną 
kitą butelį buvo užslėpę), nuotai
kos dar paskaidrėjo.

Uolų laiptais nužygiavome prie 
“Trijų seserų”, bet kai “Milžino

Į čia pavyzdžių užkliuvau todėl, 
kad laikas mums nuo žodžių parei
ti prie konkrečių, Išmintingų spren. 
dimų ir augščlausias laikas darbą 
pradėti.

“Namai pragarai — be riamų ne
gerai", —šitą lietuvių liaudies 
išmintį labai gerą) suprato mūsų 
kaimynai, bet mes, atrodo, pirmo
sios sakinio dalies įsikibę vis ne
galime suprasti, kad lietuvybei be 
savų namų tikrai negerai.

J. Kaukas.
— o —

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Namams įsi

gyti Komitetas lapkričio 21 d., 
tuoj po liet, pamaldų Canmperdow
ne, šios parapijos salėje, šaukia 
akcijas—pasižadėjimus pasirašiu
siųjų ' Ir norinčių prie lietuviškų 
namų įsigijimo prisidėti, susirin
kimą.

Bus svarstomas įstatų projektas 
ir kiti svarbūs reikalai. Negalį da
lyvauti įgalioja raštu kitą asmenį.

•
Pranešame didž. gerb. Sydnė

jaus lietuvių visuomenei, kad tra
dicinis lietuvių balius Trocadero 
įvyks 1955 m. sausio mėn. 7 d. 
(penktedlenį, 7.30 — 12 vai), nes' 
užimtoji mūsų data gruodžio mėn. 
pasidarė “public holiday”. Balių 
Ir šiais metais paruošti imasi Syd
nėjaus Savišalpos F-do Komitetas, 
numatydamas kviesti ir visas kitas 
organizacijas, nes šalpos darbas 
yra visų mūsų pareiga. Didesnioji 
dalis pelno numatoma skirti Vo
kietijos lietuviams ir Vasario 16 
Gimnazijai.

Sydnėjaus š-pos F-do K-tas.

PADĖKA
Bankstowno Apyl. Valdyba dė

koja (per p. V. Sadauską) auko
jusiems Bankstowno lietuvių na
rnoms. Visi aukotojai šiuo metu 
dirba Snieguotuose Kalnuose.

Aukojo: p.p. P. Dailidė, J. Siru
tis, V. Mickevičius Ir A. Staugir- 
das po £ 10 ir p. X Iš Herne Bay 
£ 5.

Tuo pačiu dėkojame p. J. Siru
čiui už i svaro auką Sydnėjaus 
lietuvių vaikų vasaros stovyklai. 
Minėtai stovyklai Bankstowno 
Apyl. v-ba paskyrė £ 20 svarų.

Visiems nūbšlrdus ašlū.
E. Slonskis.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Lapkričio 28 d. Camperdowne 
ALB Sydnėjaus Apylinkės v-ba 
ruošia Lietuvos kariuomenės tris
dešimt šešerių metų sukakties mi
nėjimą. Paskaitą skaitys kūrėjas 
— savanoris pik. V. Šliogeris. Bus 
meninė dalis.

Lapkričio 28 d. 7 vai. ryto .at
skrenda į Sydnėjų Amerikos lietu
vių dienraščio “Draugas” vyr. re
daktorius kun. Prunskis, kuris da
lyvaus minėjime Ir numatoma pa
darys pranešimą.

SOUTHERN EXPRESS TRAVEL
SERVICE

134 King St., Sydney.
Telef.: BW 8597’ ir BW 1186

Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais iš Aus
tralijos ir į Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

x

Europietis specialistas optikas 
rūšių 

šeštad.

X

ŠOKIU VAKARAS

geriausiosVisuomet yra

ffelikun

ALB BANKSTOWNO APYL. V—BOS RUOŠIAMAS

įvyks š.ni. lapkričio mėn. 20 d. Bankstowne, 14 Meredith Str., 
Friendly Society salėje.

Bufetas. "Pingvinų” orkestras. Pradžia 7 vai. vak.

•flVt

X 9th
?:

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų 
Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,

O P T O
Optical Service

Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
Priešais Melbourne Town Hall.

akinius.
9-13 vai.

x

t
Centr. 1819 X

PIRMOJI CONTINENTALINE BATU 
KRAUTUVE AUSTRALIJOJE

SYDNEY CENTRE (CITY) PRIE TOWN HALL 
Garsūs rankų darbo batai “VICTORIA” dabar gaunami 65 skirtingų 
europietiškų ir amerikietiškų stilių visų išmierų. Turint galvoj atpi
gintas kainas, Jūs naujų batų porą galite Išsirinkti, pradedant tokio- 

•mis žemomis kainomis, kaip
£ 9.10.0

Už mažą primokėjimą — batai daromi pagal spec, užsakymą. Eks- 
pertiškas chirurginis ir ortopedinis pritaikymas. Batai pataisomi per 
24 valandas. Kojų patogumui batai ekspertiškai pritaikomi.

VICTORIA SHOES: 3 Royal Arcade, Sydney.
(492 George St., — iš Pitt St., prieš Liberty Theatre)

• OL
noth..
icit/i

J PLUNKSNOS IR PIEŠTUKAIS
X '•Pasiteiraukite Jums artimiau-J Į 
X šioje rašomųjų reikmenų krau-< • 
į tuvėje. ! ’

Pregybiniai išsiaiškinimai:
XWILLIAM LEWIS PTY. LTD.;;
Ž143-145 YORK ST., SYDNEY?

laiptais” pasiekėme vieną šių se
sučių, tai net šiurpas nupurtė —r 
tokia šalta milžinas “mergina” — 
rodos į dulkes sutrintų žmogų — 
žemės skruzdę. Apačioj radau pa
rašyta "Honeymoon Point”, bet 
aš daug geriau jaučiausi užkopęs 
atgal laiptais į saulę iš šio akme
ninio pavėsio.

Grįžtant atgal dar sustojome 
Leuroje. Čia neilgai gėrėjomės 
kriokliu, nes slėniais keliaują aud
ros pranašai mus suvarė atgal į 
autobusą.

Jautėme nuovargį sąnariuose, 
bet nuotaika buvo puiki. O kai 
Alg. Plukas pravirgdė akordeoną, 
gi kapelionas vienu mostu suorga
nizavo chorą — užmiršome nuo
vargį kojose ir visą kelią “vargi
nome” gerkles ir ausis.

Pasiekus Sydnėjų mūsų autobu
sas pradėjo tuštėti — išsibarstė- 
me visuose priemiesčiuose.
Ekskursijos organizatoriams pri

klauso nuoširdi padėka už šį puikų 
šeštadienį Ir kartu norįsi pagei
dauti, kad šitokių išvykų būtų 
daugiau organizuojama, sudarant 
galimybę tautiečiams pažinti kraš
tą ir pabendrauti tarpusavyje

Vyt. šiaurys.

ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MOŠŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.

,T .
PAJIEŠKOMAS Bronius Grins- 

kis gyvenęs) Kassel—Mattenberg 
stovykloje, Vokietijoje.

Prašo atsiliepti J. Adulčikas, 
Me Bean St., Culcairn, NSW.......

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, .Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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