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Steigiamojo Seimo 35 m. SAIGONE KOVOS 
BAIGTOS SIŪLO NUSIGINKLUOTI

BUVUSIŲJŲ LIETUVOS STEIGI aMOJO SEIMO NARIŲ ATSI
ŠAUKIMAS j LAISVŲJŲ VALSTYBIŲ PARLAMENTŲ NARIUS 
LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO SUŠAUKIMO 35-TOS SUKAK
TIES PROGA

Esą Vakaruose buv. Lietuvos 
Steig. Seimo nariai, minint 35 
m. sukaktį nuo Steig. Seimo 

sušaukimo 1920 m. gegužės 15 
d., paskelbė į laisvojo pasaulio 
tautų atstovybes ir parlamenta
rus atsišaukimą, kuris, atspaus
tas vokiečių, anglų ir prancū
zų kalbomis, bus jiems išsiunti
nėtas. St. Seimo sukaktis ir jo 
nuopelnai atstatomai Lietuvos 
valstybei plačiai atžymėti taip 
pat lietuvių spaudos ir radijo 
valandėlių.

— 0 —
Pirmasis Pasaulinis karas, San

tarvės (Allied and Associated Po
wers) valstybių vestas ir laimė
tas teises tautoms apsispręsti Šu
kiu, sudarė sąlygas ir lietuvių tau
tai, kurios valios būti laisvai ne
palaužė 120 laisvės sutemų, atsta
tyti savą nepriklausomą valstybę, 
egzistavusią nuo 1231 ligi 1795 m. 
Lietuvos valstybės atstatymo ir jos 
žemės gyventojus su kitomis va], 
stybėmis siejusių ryšių nutraukimo 
aktas buvo paskelbtas istorinėje 
Lietuvos sostinėje Vilniuje 1918 m. 
Vasario 16 d. Tame akte buvo taip 
pat pareikšta, kad atstatytos Lie
tuvos valstybės santvarką ir Jos 
santykius su kitomis valstybėmis 
nustatys demokratiniu būdu išrin
ktas Lietuvos Steigiamasis Seimas. 
Dėl vykusių laisvės kovų su sve
timomis kariuomenėmis, kėsinusio
mis į Lietuvos laisvę ir jos žemes, 
Lietuvos Steigiamasis Seimas susi
rinko tik 1920 m. gegužės 15 d. 
Demokratiniu būdu išrinktas ir rei
kšdamas autentišką lietuvių tautos 

valią, Steigiamasis Seimas
1) Vieningai priėmė Iškilmin

gą Lietuvos Nepriklauso
mybės deklaraciją, tuo su
teikdamas ir formalią vi
sos lietuvių tautos sankciją 
Lietuvos valstybės atstaty- j 
mo aktui;

2) Davė atstatytai Lietuvos 
valstybei demokratinę san
tvarką ir gražino svetimos 
okupacijos panaikintas par
lamentines institucijas;

3) Ratifikavo Taikos Sutartį 
su Sovietų Rusija, kuria 
pastaroji atsisakė visiems 
laikams nuo bet kokių jos 
turėtų teisių į Lietuvos že
mes;,

4) Priėmė žemės reformos įs
tatymą, apkarpantį stam
biąją žemvaldystę ir davu
sį žemę tiems, kurie ją dir
ba;

5) įvedė auksu paremtą savo 
valiutą.

Tik 22 metus lietuvių tauta 
džiaugėsi laisvės ir nepriklauso
mybės palaima. Kremliaus tironų 
1939 m. rugpiūčio 23 d. krlmina-1 
linis sąmokslas su Hitleriu Vokie
tija prieš taiką, išprovokavęs An
trąjį Pasaulinį karą ir pažadinęs 
tradicini Rusijos imperializmą, bu
vo pirmas Sovietų Rusijos agresi
jos prieš Lietuvą, taip pat prieš 
Lenkiją, Suomiją, Latviją, Estiją 
ir Rumuniją veiksmas. 1940 m. 
birželio 15 d. suvereninė Lietuvos 
valstybė; turėjusi galiojančius ne
puolimo ir agresijos apibrėžimo 
Paktus su Maskva, buvo pastaro
sios reguliarios visų ginklų rūšių 
kariuomenės okupuota. Toliau ėjo

Sukaktis

Lietuvos sovietlnimas, sunkiai įsi
vaizduojamas teroras, pastangos 
pavergti žmonių mintį ir sielą, 
masiniai gyventojų areštai, žudy
mai ir deportacijos j Sibirą, be- 
atodairinis anksčiau klestėjusio! 
krašto apiplėšimas ir suskurdini-’ 
mas. Kremliaus despotai siekia 
įsitvirtinti rytiniame ir pietiniame ■ 
Baltijos jūros krantuose, pasidary-: 
ti Baltijos jūros viešpačiais, kad i 
galėtų plėsti savo ekspansiją į , 
Vakarus ir pulti Skandinaviją ir 
Angliją. Lietuva yra rusiškojo im-' 
perializmo Ir komunistinio kolonia-1 
lizmo auka.

Tokiose tragiškose aplinkybėse 
drauge jsu visa lietuvių tauta mi- 1 
nedarni jai istoriškos reikšmės 
Lietuvos Steigiamojo Seimo susi-: 
rinkimo 35-ją sukaktį, mes, išliku
sieji gyvi ir pasprukę į laisvę bu-' 
vusieji to Seimo nariai, laikome 
savo šventa pareiga kreiptis į Jus, j 
laisvųjų valstybių parlamentų ats
tovai, ir prašyti Jus:

1) Neišleisti iš akių darant po
litinius sprendimus ir balsuo-1 
jant įstatymus, kad Kremliaus1 
diktatorių vadovaujamasis pa-' 
saulinis komunizmas ir rusiš-' 
kasis imperializmas yra lais-l 
vės Ir vakarietlnės civilizaci
jos priešai ir nuolatinė grės
mė laisvajai žmonijai ir tai
kai;

2) Veikti savo vyriausybę, kad! 
ji
a) Ir toliau nesuteiktų diplo-, 
matinio pripažinimo Sovietų 
agresijos veiksmais sudarytai 
politinei padėčiai ILietuvoje,]
b) nedarytų sandėrių su So-j

IŠDALINTOS AUKOS NUO POTVYNIO 
NUKENTĖJUSIEMS TAUTIEČIAMS

Š. m. gegužės mėn. 8 d., New
castle, ir apylinkes lietuviai būrėsi 
Brodmedove savo pamaldoms, Mo
tinos Dienai paminėti ir po jų — 
užjausti lietuvių šeimas, nukentė
jusias Maitlande šių metų potvy
niuose. Jų sušelpimu rūpinosi lie
tuvių bendruomenė Australijoje, 
tam tiksliui suaukojusi per New- 
castlio Liet. Socialines Globos Ko
mitetą £ 64.4.0, per "Mūsų Pasto
gę” — £ 114.13.6. ir per Newcast
le kapelioną S. Gaidelį SJ. — £ 
147.14.6. Iš viso gauta & 326.12.0.

Kad paminėtą sumą objektyviai 
sudalinus, Newcastle L.S.G. Ko
mitetas, geg. 7 d. turėjo posėdį, 
kuriame be komiteto narių daly
vavo ir liudininkai, aplankę nu
kentėjusius asmeniškai. Komitetas, 
atsižvelgdamas į potvynio palies
tų šeimų socialinę padėtį, turėtus 
nuo potvynio nuostolius ir dalyva
vimą tautinėj lietuvių bendruome
nes veikloj, nutarė Iš surinktosios 
sumos skirti Viktoro Prazausko 
šeimai £ 106.12.0., Broniaus Meš
kausko — £ 80.0.0., Stasio Gan- 
čiausko — £ 50.0.0., Jono Petrai
čio — £ 50.0.0. ir Juozo Baciliūno 
— £ 40.0.0.

Aukų išdalinimo aktas buvo įvyk
dytas Brodmedovo parapijos salė
je. Surinktus newcastliečiams ir 
nukentėj usiems maitlandiečiams, 
komiteto nutarimą skaitė pirmi
ninkas B. Liūgą, po jo kalbėjo

vietų Sąjunga, kuriais būtų 
legalizuotas ar pratęsiamas 
Lietuvos ir kitų Centro ir Ry
tų Europos valstybių paver
gimas,
c) ryžtingai panaudotų Jung
tinių Tautų Charos nuosta
tus atstatymui Lietuvos su- 
verenumo ir sudarymui lietu
vių tautai sąlygų išsirinkti 
valdžią, kokios ji nori,
d) paremtų Pavergtųjų Jung
tinių Tautų Pilnaties daromus ' 
žygius Jungtinėse Tautose ir, 
vyriausybėse prieš komunisti-Į 
nių režimų vartojimą prlevar- [ 
tinį darbą ir vergų stovyklas, 
religijos persekiojimą, masl-. 
nes žmonių deportacijas, žmo- j 
gaus nuteisinimą ir išnaudoji- 1 
mą, fizinį, kultūrinį ir morali
nį genocidą.

BUVUSIEJI LIETUVOS STEI
GIAMOJO SEIMO NARIAI: 
Lietuvių Krikščionių Demokratų 

Partijos, Lietuvos Darbo Federaci
jos ir Lietuvos Ūkininkų Sąjungos 
atstovai: Galdikienė Magdalena, 
d r. Draugelis Eliziejus, Jočys, Pet
ras, Msgr. Krupavičius Mykolas, 
Milčius Antanas, Msgr. Šaulys Ka
zys, Šmulkštys, Vincas, Valaitis 
Jonas.

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos Steigiaimojo Seimo atstovai: 
Bielinis Kipras, Digrys Stasys, 
prof. Kaminskas Juozas, Pakalka 
Jonas, Požėla Vladas (Adelaide), 
inž. Sirutavičius Vladas.

Valstiečių Liaudininkų Sąjungos: 
Bildušls Jonas, Kupčiūnas Kazys, 
(Canada), Makauskas Jonas, Pron
ckus Juozas, Škirpa Kazys, Žukas 
Kostas.

JAV ir Vakarų Vokietija, 
1955 m. gegužės 15 d.

Newcastle liet. kun. kapelionas.
“Jus ištiko skaudi nelaimė, nuo 

kurios žmogui yra sunku apsisau
goti ir apsidrausti”, — jis tarė 
užjausdamas. “Mat, su potvyniu 
yra sunkiau kovoti, negu su gaisru 
— vanduo kartais daugiau pridaro 
žalos, negu ugnis. Pats savo aki
mis mačiau vieno iš Jūsų paauk
sintą laikrodį, kurį vanduo 7 dienų 
laike padarė tinkamu tik muziejui. 
Tokiu būdu kai kurie iš Jūsų ne
teko savo kilnojamo turto, kitų ir 
namai liko beveik nebetinkami gy
venti”.

“Norint Jus užjausti šioje ne
laimėje ir šiek tiek palengvinti Jū
sų naujų rūpesčių naštą, į aukų 
rinkimo talką stojo Jūsų gerašir
džiai kaimynai — newcastliečiai, 
vėliau įsijungė ir tolimesnių vietų 
tautiečiai. Pravestąją aukų rinki
mo akciją galima pavadinti bevelk 
visų Australijos lietuvių organi
zuotu šalpos darbu. Dėka mūsų 
bendruomenės laikraščio, organiza
cijų ir komitetų bei visų duosnes- 
nių tautiečių, kaip aukų rinkimo 
Išdava, atsirado šie keli šimtai 
svarų, kuriuos šiandien Jums išda
liname.

“Be abejo, mes net ir sutelkti
nėmis jėgomis neišlyginome pot
vynio nuostolių. Mūsų aukos, paly
ginus su Jūsų nelaime, yra ne. 
žymios. Jos turės gal daugiau mo. 
ralinės reikšmės, negu materiali-

Pietų Vietnamo sostinėje, kaip 
praneša Reuterls, kovos praktiš
kai jau yra baigtos. Vyriausybės
karinės pajėgos gatvių kautynėse 
įveikė religinių sektų kariuomenės 
dalinius Ir dabar viisas Saigonas 
ir svarbiausias priemiestis Cholon 
yra vyriausybininkų visiškoj kon
trolėj.

Vienas stipriausių Pietų Vletna. 
mo ministerio pirm. Ngo Dinh 
Diem rėmėjas, generolas Trinh 
Minh The, žuvo vienose priemies
čio kautynėse.

Jeigu skelbiama apie kautynių 
pabaigą Saigone, tai dar nereiš
kia, kad Pietų Vetname įsiviešpa
taus talka Ir ramybė. Maištinin
kai, nors ir sumušti, bet dar turi 
gausias kariuomenes, ir toliau 
vėl mėgina sukurti kovos židi
nius kitose vietose. Be to, į Revo
liucinę Tarybą, kurią sudaro kari
ninkai, yra infiltruota aiškių ko
munistų ir jų simpatikų. Todėl ir 
bijoma, kad Revoliucinė Taryba 
gali mėginti praverti vartus komu
nizmo įsigalėjimui Pietų Vietna
me. Šita Taryba paskelbė, kad 
Vietnamo karalius Bao Dai yra nu
šalintas ir žmonės balsavimo keliu 
galėsią pasisakyti, kokios jie val- 
dymosi formos nori.

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
Vietnamo valdovas Bao Dai iš 
Prancūzijos, kur jis ilgesnį laiką 
gyvena, nežada skristi j Saigoną.

Min. pirm. Diem paprašė Bao 
Dai, kad šis perleistų visą valdžią 
dabartiniam ministerių kabnetui, 
kuris pravestų parlamento rinki
mus. Bao Dai su tuo nesutikus, 
min. pirm. Diem sušaukė kongre
są, kuris nutarė Bao Dai pašalinti 
Kongresas įgaliojo dabartinį mi
nister! pirm, sudaryti provizorinę 
vyriausybę. Kongresas pareikala
vo, kad Prancūzija atitrauktų iš 
Pietų Vietnamo savo ekspedicinį 
korpusą. Kaip pasielgs Prancūzija 
dar neaišku.

Vietnamas, kaip žinome, Geno 
vos konferencijoje, kur buvo susi
tarta dėl paliaubų Indo — Kini
joj, buvo padalintas . 17 paralelė 
skiria Vietnamą į dvi dalis: šiau
rinė dalis perleista komunistams, 
gi Piteų Vietnamas buvo paliktas 
senosios Vietnamo vyriausybės 
valdžioj.

• Naujo karo grėsmė auga 
Pakistano ir Afganistano pasieny
je. Pakistanas uždarė pasienio su
sisiekimą su Afganistanu. Afga
nistanas paskelbė visuotinę mobi
lizaciją. Ginčas kilo dėl Pakistano 
ketinimo prisijungti Pathan teri
toriją.
• Amerikos dienraščių redak

torių įvykusioj konferencijoj vy
ravo nuomonė, kad Eisenhowerls 
kandidatusiąs 1956 metais ir vėl 
būsiąs perrinktas JAV preziden
tu.

nūs vertės. Vis dėlto, daugelis Au
stralijos lietuvių šia proga įrodė, 
kad jie gyvena artimo meilės dės
niais ir pavyzdingai supranta tau- 1 
tinio solidarumo pareigą.”

“Pagaliau, mieli nukentėjusieji, 
Jūsų nuliūdime dėl pergyventos 
katastrofos, tepaguodžia Jus Vieš
pats ir Jis tegrąžina Jums laiko 
bėgyje dvigubai, ką praradote, jei 
ne materialiniais turtais, tai bent 
dvasinėmis vertybėmis”.

Išdalinus aukas augščiau pami
nėtoms šeimoms, padėkos žodį nu
kentėjusiųjų vardu tarė Bronius 
Meškauskas.

Dalyvis

Pereitą savaitę Varšuvoje, su
sirinkus Sovietų Sąjungos ir 6 
satelitinių kraštų vadams pasira
šyti karinės sutarties, pagal ku
rią įsteigiama viena vyriausia šių 
kraštų karinė vadovybė, Sov. Są
jungos min. pirm. Bulganinas pa
kišo nusiginklavimo mintį. Jis sa
ko, kad dabartinė tarptautinė pa
dėtis esanti nenormali ir būtinai 
reikalinga pašalinti tarptautinę 
įtampą. Buiganinas siūlo sukurti 
pasitikėjimo atmosferą Ir sudary
ti sąlygas visuotinei talkai įgy
vendinti.

Sovietų siūlomas nusiginklavimo 
projektas Vakaruose sutiktas be 
didelio entuziazmo, bet sutinkama 
jį svarstyti. Nurodoma, kad einant 
prie nusiginklavimo, plrmiaiusiai 
reikalinga įsteigti tarptautinę kon
trolės komisiją, kuri galėtų laisvai 

AUSTRIJA 
NEPRIKLAUSOMA

Pagaliau, po 17 metų, Austrija 
atgavo savo nepriklausomybę. 
Austrijos nepriklausomybės atsta
tymo aktas pasirašytas š.m. ge
gužes 15 d. Vienoje. Jį pasirašė 
JAV, D. Britanijos, Prancūzijos 
ir Sov. S-gos užsienių reikalų mi
nisterial.

Austrija nepriklausomybės nete
ko 1933 metais, kada Hitleris oku
pavo Austriją ir ją padarė III 
Reicho provincija. Po II Pasauli
nio Karo Austrija buvo keturių 
valstybių kontroliuojama. Joje bu
vo laikomos okupacinės pajėgos, 
kurios dabar iš Austrijos išsikraus
tys. Sovietai savo okupacinę ka
riuomenę atitraukia į kaimyninius 
satelitinius kraštus.

GRANDIOZINIS SPAUDOS BALIUS 
MELBOURNE

L.K. FONDO MELBOURNO SKYRIUS GEGUŽES 27 D. RUO- , 
ŠIA P R A H R A N MIESTO SAVIVALDYBĖS SALĖJE 
(PRAHRAN TOWN HALL) GRANDIOZINĮ IR SU LABAI 
ĮVAIRIA PROGRAMA TRADICINĮ METINĮ

SPAUDOS BALIŲ
Baliaus pradžia 8 vai., pabaiga 2 vai. rytą. Baliaus proga 
pasirodys mūsų menininkai, vietoje išeis specialus spaudos ba
liaus laikraštis, į kurį pateks baliaus dalyviai. (Negarantuojama, 
kad nepateks ir nesantieji). Baliun atskrisianti Spaudos 
antis: Ją pagavus, bus vietoje iškepta ir paleista loterijom Dėl 
spaudos anties sukeltų kalbų išdžiūvusiai burnai suvilginti 
leidimas gautas.
Specialioje loterijoje bus galima laimėti vertingas mūši; vieno 
tapytojo originalus meninis darbas. Valgiais nereikės iš kalno 
pasirūpinti, nes vietoje ponių bus paruoštas turtingas bufetas 
net su grybų užkandžiais. Kvietimai baliui gaunami pas p. 
Antanaitį ir p. Kazlauską, o taip pat telefonu užsisakomi pas 
p.p. Baltučius — MX 1028. Australijos lietuviškų laikraščių 
redaktoriams ir leidėjams kvietimai pasiųsti oro paštu.

L.K. FONDO MELBOURNO SKYRIAUS VALDYBA.

.V.W.V.SW.Y.W.W.V.VAWAWAWAV/

į Imigracija Kanadon, Amerikon:;
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar
bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome
nės Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplo
muotas teisininkas

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

lankytis kiekvieno krašto pramonės 
įmonėse, uostuose, aerodromose ir 
žiūrėtų, ar tie kraštai, pasirašę 
nusiginklavimo paktą, nekala gink
lus ir neruošia armijas “naujiems 
žygiams”. Gi sovietų pasiūlyme 
pasakyta, kad tarptautinė kontro
lės komisija turėtų teisę lankytis 
tik “tam tikruose” rajonuose, uos
tuose, įmonėse, aerodromuose ir t.t 
Sovietai nori, kad kontrolės komi
sija būtų prie Jungtinių .Tautų 
Org. Saugumo Tarybos. Tačiau 
Vakarai yra nuomonės, kad kont
rolės komisija būtų nepriklausoma 
institucija, nes Saugumo Taryboj, 
kur yra “veto” teisė, sovietai ga
lėtų jos darbą padaryti neveiks
mingu. Klausimas yra diskutuoja
mas ir jis, tikima, bus įtrauktas 
j 4 Didžiųjų konfereniijos darbot
varkę.

4 Didieji susitiks
Paryžiuje susirinkę pasitarimų 

JAV, D. Britanijos Ir Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerial svars
tė 4 Didžiųjų konferencijos gali
mybes. Principiniai susitarta. To
kia konferencija, kurioje dalyvaus 
Amerikos, D. Britanijos, Prancū
zijos ir Siv. Sąjungos vyriausybių 
galvos, numatoma, įvyks netrukus.

— š.m. balandžio 22 d. raštu 
VLIKO pirmininkas pasiūlė susi
tikti su min. St. Lozoraičiu Ketu
rių Didžiųjų konferencijos akivai. 
zdoje pasitarti ryšium su tuo ky
lančiais Lietuvos reikalais. Be to, 
VLIKo pirmininkas pasiūlė į tą 
pasitarimą pakviesti taip pat ALT 
ir LLK atstovus.
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2 MŪSŲ PASTOS* 1955 m. gegužės 18 d.

DARBAS IR MOKSLAS
Melbourne Universiteto leidiny- seniūniją, kuriai jis paskui ir va

je parašyta, kad š.m. balandžio 
2 d. Elena žižienė gavo Melbour
ne Universiteto diplomą (Degree 
of bachelor of Arts).

Jei tremtinių gyvenime Austra
lijoje tatai išviso nėra kasdieninis 
jvykls, tai Elenos Kabalaitės-Ži- 
žienės atvejį tenka laikyti visiškai 
išimtinu.

E. žižienė, 16 metų teturėdama, 
1937 m. baigė Aušros Mergaičių 
Gimnaziją Kaune, o 1939 m. bai
gė Sorbonos Universitete, Pary
žiuje, prancūzų kalbos institutą. 
Po to dvejus metus mokytojavę 
gimnazijoje. O 1941 m. VDU Kau- Į 
ne, pradėjusi filozofijos studijas ' 
jas tęsė iki vokiečiai šį universi-l 
tetą uždarė.

1949 m. žižių šeima iš Vokieti-, 
jos emigravo Australijon. Pakeliui,’ 
Italijoj, neteko penktojo šeimos’ 
nario-mirė jauniausias sūnus.

Australijoje apsigyveno Sale 
(Gippsland), kur E. žižienė ilges
nį laiką mokytojavo vietos mer
gaičių gimnazijoje, dėstydama lo
tynų, prancūzų, vokiečių kalbas ir 
istoriją. Tuo pačiu metu pradėjo 
studijas. Gyvendama nuo Melbour
ne per 120 mylių, studijuoti tega
lėjo korespondenclniu būdu. Buvo 
pasirinkusi fllozofiją, prancūzų ir 
vokiečių kalbas.

Sale gyvendama Elena žižienė 
skaitė paskaitas apie Lietuvą Au
stralijos Moterų Aviacijos Klube, 
St. Ann Mergaičių Gimnazijoje, o 
Gippslando radljofono klausytojai 
girdėjo jos pranešimus apie Kalė
dų papročius Lietuvoje.

Šiemet Žižių šeima persikėlė gy
venti į Melbourną. čia E. žižienė 
mokytojauja mergaičių gimnazijo
je (Catholic Ladies College), kur 
dėsto svetimas kalbas. Augina tris 
vaikus. Du vyresnieji mokosi gim
nazijoje. S. žlžys, Lietuvos aviaci- i 
jos kapitonas, gerokai peržengęs 
keturiasdešimtį, dirba radijo stoty
je ir studijuoja radijo techniką.

Žižių šeimos, kaip lygiai ir kiti 
pavyzdžiai, rodo, kad norint gali
ma ir sunkiu kasdieniniu darbu 
duoną pelnant mokytis, kopti aug- 
štyn. Norint galima surasti laiko 
studijoms, sykiu neatitrūkstant ir 
nuo bendruomeninių bei visuomeni
nių reikalų. Pav. žižius dažnai ga
lėjai matyti lietuviškuose parengi
muose, gi S. žlžys buvo vienas or
ganizatorių įsteigiant ALB Sales

dovavo. žižių jaunikliai — Rasa ir 
Arūnas — gražiai užsirekomanda- 
vo kaip pirmamečiai stovyklauto
jai Melbourne skautų stovykloje.

0 O 0
Turint prieš akis žižių, gyd. Am- 

brozienės, dantų gyd. Aleksandra
vičienės, soc. darb. Žilinskienės, dr. 
Mikužio, archealogo Rudžio, inž. 
Pociaus, humanitaro Donielos ir kt. 
retus pavyzdžius, neiškenčiu “sa
vybėje” keliais žodžiais nepakal
bėjęs apie “vyresniojo” jaunimo — 
karo metu, ar ypač tuoj po karo, 
jau tremtyje, vidurines mokyklas 
lankiusio ar jas baigusio — abuo
jumą mokslui. Kiek jaunesnieji, ke- 
liolikmečiai, daugelis mokosi ir mo
kosi gerai, tiek pirmieji didžiąją 
dalimi “užshnarinavo” fabrikuose, 
tarsi sunkios naštos sulenkti jau 
nebeturi “parako” išsiveržti iš kas
dienybės — nesiryžta siekti moks
lo, žengti augštyn, įsigyti kokią 
specialybę.

— O kam to reikia? Juk ir fa
brike gerai uždirbu. Tad kam čia 
man galvą kvaršinti, — išgirsite 
kartais atsakymą.

Teisingai. Neblogai galima už
dirbti ir fabrike. Tačiau fabrikinio 
darbo karčią kainą pažįstame visi. 
Ji nėra lengva ypač daugiau iš- 
prususiems. Tai nėra (ir negali bū
ti) tikslas jauno žmogaus, kuris 
turi prieš akis visą savo gyvenimą. 
Juk tenkintis vien fabriko darbu, 
paskui alaus stikle laisvalaikį skan
dinti — nėra tai kuo džiaugtis ir 
didžiuotisl verta. Ne šitokį gyveni
mą svajojo jaunimas tėvynėje ar 
tremtyje besimokydamas. Tad ko
dėl sustojame? Mokslas čia nesun
kiai prieinamas. Labai populia
rus ir gerai pastatytas mokymas 
už akių. Pilna vakarinių mokyklų. 
Studijoms galima pasirinkti įvai
riausią specialybę, galima išmok
ti kiekvieno amato. O ateiviams 
dar ir lengvatų teikiama — pa. 
prašius iri nuo anglų kalbos egza
minų pradžioje atleidžiama. Svar
bu pradėti, svarbu veiksmingai ko 
nors siekti, kad per savarankišką 
profesiją, amatą, mes taip labai 
brangią asmens laisvę atkovotume, 
sau žmonėmis pasijustume.

Visai tikra, kad ir dirbant ir 
mokantis surandama laisvo laiko 
poilsiui bei pramogoms. Ir tiesa 
yra tai, kad niekas taip labai ne
sidžiaugia laisvalaikiu ir jį racio
naliausiai išnaudoja, kaip darbais

Ir lietuviai stud, gaus 
stipendijas

Egzilų studentų sambūrių Vo
kietijoje darbo bendruomenės vado
vybė (AdE, Bonn, Germanenstras- 
se 39) išsiuntinėjo spaudai pra
nešimą, kad Vak. Vokietijos fed. 
vidaus reikalų minlsterio patvar. 
kymu (Erlass AZ 3163-624 IX 54 
1) dabar jau ir egzilai studentai, 
lygiai kaip vokiečiai studentai pa
bėgėliai iš sovietinės zonos, pirmą 
kartą Vak. Vokietijos teritorijoje 
įsimatrikuliuodaml, gali gauti kas 
menuo po 150 DM per du semest
rus. Čia visai nesvarbu, ar jie 

studijas pradės iš viso tik pirmą 
kartą, ar jas norės tęsti augėles
niame semestre. Svarbu, kad jiems 
būtų suteikta kaip pabėgėliams 
politinės prieglaudos teisė federa- 
linėje Vak. Vokietijoje ir jie tai 
galėtų įrodyti dokumentais. Toji 
parama teikiama be tautybės, ly
ties, religinių įsitikinimų skirtu
mų. Egzilų studentų Vokietijoje 
vadovybė rūpinasi išgauti tokiems 
studentams ir toliau reikalingą pa
šalpą.

“Keleiviui” 50 m.
Socialdemokratų leidžiamas laik

raštis “Keleivis” minėjo 50 metų 
sukaktį. Sukaktuviniame numery
je apžvelgtas nueitasis kelias, ja
me rašo buvęs leidėjas Michelso- 
nas, jo žmona, Vanagas, Vacį. Bir
žiška, inž. St. Kaminskas, J. Vil
kaitis, Dr. P. Grigaitis ir kt. JAV 1 
lietuvių spaudoj nurodoma, kad 
prieš 50 metų savaitraštį įsteigė I 
A. Žvingilas, kuris, sulaukęs 85 
m. žilos senatvės, tebegyvena Con
necticut valstybėje. Vienas Iš pir-! 
mųjų redaktorių buvo P. Bukšnai- 
tis, kuris dabar dirba SLA centre.1 
Prie “Keleivio” išpopuliarinimo, I 
nurodoma, ypač daug prisidėję St. I 
Michelsonas su Gegužiu ir jo da-' 
bartinlai vadovai.

užimtas jaunimas. Perdažni alu
čiai, pobūviai pagaliau palieka tik 
apykartį prieskonį, neįdomus tam
pa. O, žiūrėk, tie, kurie stvėrėsi 
mokslo, po 2-4 metų jau visa gal
va augštyn šoktelėjo. Ir net nepa
stebėjome, kada ir kaip jie tai pa
darė. Neduok Dieve kokios krizės, 
tada visados pirmas pro vartus 
iškrenta neapmokytas darbininkas, 
“procesvorkeris”.

Tad į darbą, vyrai, ginkluoti mo
kslu įstabiu !

, A. Mikaila.

TRĖMIMAI
I SIBIRĄ TEBESIUNČIA “SAVA NORIUS” JAU IR SU ŠEIMOMIS

Š. m. “Tiesos” Nr. 46. 1955 pas
kelbta, kad vien per sausio mėn. 
ir pusę vasario į Novosibirsko sri
tį “persaikėlę” daugiau kaip 400 
žmonių, o laukiama atvykstant 
naujų 1.300 šeimų. Novsibirskas 
yra Sibiro plotuose tarp Tomsko 
ir Barnaulo. Jau pirmosios Sovietų 
okupacijos metais ten buvo ištrem
ta tūkstančiai lietuvių. Dabai- pra. 
dėta nauja akcija ten ir kitur per- 
keldinti tūkstančius šeimų, š. m. 
kovo 6 d. "Tiesoj” buvo paskelbtas 
pranešimas iš Klaipėdos, kad Klai. 
pėdos komjaunimo miesto komite
tas gavo šimtus pareiškimų, ku
riuose jaunuoliai ir merginos prašo 
pasiųsti juos įsisavinti naujų že
mių. Esą jie, kaip pvz. Kybartai- 
tė, veržte veržiąsi “būti kovotojais 
pirmose gretose už tarybinės liau
dies laimę”. Panašių pareiškimų 
esą kituose miestuose ir daugiau. 
Iškilmingai išlydėti į Sibirą ir Se
dos “pirmūnai”. Išsiunčiamuosius 
visaip išgyrė rajono komiteto sek-
retorė Adomavičiūtė, o išvykstan
čiųjų vardu už įteiktuosius "kelia
lapius” padėkojo rajono kultūros 
skyriaus darbuotoja Z. Irkinaitė.
Nekrasovas pareiškė, kad sū visa 
šeima išvykstąs “įgyventinti parti
jos iškelto uždhvinio”. Alytaus 
komjaunimo rajono komitetas taip 
pat skelbė gavęs dešimtis “jaunų 
patriotų pareiškimų”, kurie tiesiog 
veržęsi į "plėšines žemes”. Tai esą 
“patys geriausi iš geriausiųjų”. 
Džiaugdamiesi “suteiktu pasitikėji
mu”,, viešai skelbė Cibulskaitės. 
Kašino, Juozulyno ir kt. lūpomis, 
kad "pasistengs pateisinti šį didį 
pasitikėjimą”, tuo būdu viešai pa
dėkodami už Ištrėmimą į Sibirą... 
Šiauliuose per Iškilmes kultūros 
namų salėje komjaunimo m. komi
teto sekret. Baltrušaitis įteikė ke- 
lialpius 46 jaunuoliams ir mergi
noms, pasiųstoms į naujai organi
zuojamą N. Ostrovskio vardo ta
rybinį ūkį Kustanajaus srityje. I 
tą pat ūkį visą eilę siunšiamųjų 
išlydėjo ir Šalčininkų rajono kom
jaunimas. Kovo 20 d. su išsiunčia
maisiais iškilmingiau atsisveikinta 
ir Panevėžyje. Kelialapius jiems 
įteikė miesto komiteto sekret. A. 
Stankuvienė. Per Vilniaus radiją 
kovo 21 d. St. Laurinaitis teigė, 
kad “įsisavinti naujų žemių parti
jos kvietimu išvyko tūkstančiai iš 

mūsų šalies jaunuolių, tarp Jų šim
tai jaunųjų patriotų iš T. Lietu
vos miestų ir kolūkinių sodžių. Vien 
Kupiškio rajone daugiau kaip 30 
jaunuolių ir merginų pareiškė no
rą vykti į piėšinineą žemes”...

Vilniaus radijo pranešimu, “plė- 
šininese žemėse” šį pavasarį pra
deda darbą dar 300 naujų grūdinin- 
kystės tarybinių ūkių. I Kustana- 
jaus sritį pasiųsta per 800 “geriau
sių sūnų ir dukrų”. Vilniaus kom
jaunimo organizacija savo parink
tuosius “savanorius” pasiuntė į Ne- 
krasovo tarybinį ūkį, Klaipėdos — 
į Puškino vardo, Šiaulių — į Ost- 
rovskio, Kauno — į Majakovskio. 
Be to, didelis būrys ičvyko į Ka- 
zakiją. “Savanoriai”, su kuriais 
iškilmingai per mitingą buvo atsi
sveikinta Vilniuje kovo 25 d., į vie
tą buvo pristatyti specialiu ešalo- 
nu “be persėdimo”. Per mitingą 
buvo pažymėta, kad “šiemet išvyk
sta daugiau negu pernai”. Vilniaus

TREČIASIS LIET. EVANG. LIUT. BAŽNYTINIS 
SINODAS TREMTYJE

Šių metų balandžio 23-24 die
nomis Annaberge, prie Bad Codes- 
bergo, Vak. Vokietijoje, buvo tre
čią kartą susirinkęs, tremtyje Lie. 
tuvių Evangelikų Liuteronų Baž
nytinis Sinodas. Sinode buvo ap
svarstytos bažnytinės problemos ir 
tartasi, kaip išlaikyti savuosius 
bendruomenių narius gerais krik
ščionimis ir sąmoningais lietu
viais. J Sinodą buvo susirinkę apie 
40 evangelikų religinių bendruome
nių atstovų, jų dvasininkai Ir di
desnis skaičius svečių, tarp jų ir 
Pasaulio Liuteronų Federacijos 
(LWF) atstovas.

Bendraisiais klausimais buvo 
priimta vienu balsu tokia rezoliu
cija: “Lietuvių Evangelikų Liute
ronų Sinodas tremtyje, susirinkęs 
1955 m. balandžio 23-24 dienomis 
Vokietijoje, Annaberge, prie Bad 
Godesbergo, su gilia tėvynės mei
le mini svetimą ir žiaurią okupa
ciją kenčiančią Lietuvą. Sinodas 
meldžia Visagalį Dievą grąžinti 
mūsų tėvų žemei laisvę ir nepri
klausomą gyvenimą, o mūsų bro
liams ir sesėms Lietuvoje suteik
ti ištvermės ir išsilaisvinimo vil
ties. Vyriausiam Lietuvos IšlaisVi

radijas š. m. balandžio 15 d. pas
kelbė, kad į “komjaunimo Kauno 
m. komitetą kasdien ateina įvai
rių profesijų statybininkų, kurie 
taip pat prašosi pasiunčiami į Kus- 
tanajaus sritį, į plėšinių įsisavini
mo rajonus". Tik pastarosiomis 
dienomis iš vienos Maskvos “dirvo. 
nų plėšti” buvo pasiųsta 165.000 
jaunuolių “savanorių”, š. m. ba
landžio 18 d. pašnekesy “Lenino 
komjaunimas” Br. Mackevičius per 
Vilniaus radiją konstatavo, kad 
“atsiliepdami į partijos šaukimą, 
į tolimą Kazachstaną savanoriais 

išvažiavo šimtai Lietuvos jaunuolių. 
Visiems jiems buvo aišku, kad ten 
jų laukia didelis ir sunkus darbas: 
jiems teks kęsti šaltį, lietus, nepri
teklius. Tačiau šaukė partija — 
ir Jie išvyko”... Bent sykį atvi
rai prisipažino: “pašaukė partija 
— ir jie išvyko”... Panašiai Ir 
per kitus trėmimus iš Lietuvos 
dėjosi: “pašaukė MGB — ir jie 
Išvyko”... Tereikėjo tik dar pri- 
dėti: "savanoriais” į Sibirą... Ku
riam laikui siunčiamieji Išvyksta, 
kada jie galės grįžti atgal į Lietu, 
vą? E.

nimo Komitetui, Diplomatinei Tar
nybai, Aberikos Lietuvių Tarybai, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei ir 
kitiems veiksniams, kurie dirba 
mūsų tautos labui, mes prašome 
Dievo palaimos. Sinodas kreipiasi 
į visus laisvajame pasaulyje gyve
nančius lietuvius evangelikus liu
teronus ir kviečia juos išlaikyti sa
vo iš tėvų paveldėtą tikėjimą, kal
bą ir papročius. O visus lietuvius 
evangelikų liuteronų kunigus, pa
rapijų tarybas ir parapijiečius kvie
čia laikytis vienybės ir broliškos 
meilės. Tai mums, Dieve, padėk!”

Sinodas evangelikų liuteronų sen
joru visais balsais vėl perrinko 
kun. A. Kelerį, o vicesenjoru iš
rinko JAV-se gyvenantį kun. A 
Trakį. I vyriausiąją Evangelikų 
Liuteronų Bažnyčios tarybą trem
tyje išrinkti šie asmenys: Vokie
tijoje esą — ev. kun. Urdzė, ey. 
kun. Šimukėnas, Gintautas, šlen- 
teris, žilius, Skėrys, Pareigia, Ga- 
linaitis ir Posingis; iš JAV — ev. 
kun. Preikšaitis, Purvinas, Kikutis, 
Klemas; Kanados — ev. kun. Dr. 
M. Kavolis, šulmistras ir Austra
lijoje — Žalkauskas.

Felix Timmermans

* KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ *
-------------------------ĮVERTĖ VINCAS KAZOKAS

(Ištrauka iš to paties vardo romano)
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Paskui melžl karvę, priglaudęs I 

kaktą prie Jos šiltos papilvės; lyg 
varpeliais groji jos spelniais, ir 
pienas trykšta giedodamas ir ga
ruodamas į milžtuvę.

O, kaip visa yra gera. Ūkinin
ko gyvenime kiekviena akimirka 
yra persunkta džiaugsmu, kuris 
smelkiasi tau į kraują. Dabar tik 
aš pastebiu, kaip visa tai yra gra. 
žu. Su nuostaba aš sveriu dabar 
kiekvieną minutę ant savo delno, 
kaip kokią brangenybę, bet kada 
vėl sugrįžti kasdienybėn, imi er
zintis dėl šito ir dėl to ir visai 
nepastebi ano žavesio.

Aš prisiekiu nuo šiol tiktai 
džiaugtis. Juk negalima, kad atsi
minimai būtų gražesni už pačią 
tikrovę.

Tada su arkliu į laukus. Velė
na verčiasi, ji blizga ir kvepia, lyg 
atkimštas vaistų buteliukas. Sau
lė glosto tavo kūną. Taip tiesiai 
ir tvarkingai liežiasi vaga prie 
vagos. Rytoj plačiu mostu aš ber
siu jose grūdą. Kupinas vilčių ir 
malonaus virpulio žvalgysiuosi vė
liau pirmųjų daigų. Aš Juos ma
tysiu augant ir bręstant. Ir tu pa
žįsti kiekvieną daigą: štai, šisai 
yra Jau gražiai išbėgęs, o šit 
anam dar reikia trupučiuko drą
sos.
Antai visa diena prieš tave: nuo 

ryto ligi vakaro. Tu sėji, pjauni, 
sodini, tręši, trauki į save žemės 
kvapą, tiesiog ja gardžluojiesi, 
šita žeme, kuri 

trupa tavo delne. Tu didžiuojiesi 
savo darbu, širdis tau apsala ma
tant savų derlių, ir esi patsai sau 
viešpats ir pats sau karalius. Vi
sa tai matau dabar visai kitokioj 
šviesoj, negu bet kada. Ir tasai 
darbo džiaugsmas, kurį tik tada 
tikrai įvertini, kai jo netenki. Ar
ba kava ii* toji rūpi, gera kaimie
tiška duona, kurią mano Fina mo
ka taip puikiai iškepti. Prisime
nu ir tuziną varlių kojyčių, kep
tų ant atviros ugnies, gurkšnelį 
degtinės pas Lorėją, ąsotį alaus 
pas “Būbnininką”, arba keletą 
gurkšnių šilto, garuojančio pieno 
tiesiog iš milžtuvės. Taip pat yra 
ir kitokių linksmybių, kurios tau 
tveria už širdies: štai, vlažluoji 
linguodamas augštai asisėdęs veži- i 
me ir matai iš viršaus prieš tave 
atsivėrusias laukų platybes, arba 
vakarais vieną vaiką užsimetęs ant 
kukurų, kitą susigriebęs glėby iš-j 
kilmingai grįžti namo.

Kiekviena diena vis kitokia, Ir 
visos yra lygiai geros.

Kai laukai paskęsta rūke, tada 
žmogus atsigręžti į save; tas mane 
ir gi maloniai nuteikia. Arba kai 
saulė kepina Ir pasai Jautiesi kaip 
katile, bet smagu, nes tai nokina 
derlių. Kaip lyja ir būni permir
kęs kaip šuo, o tavo širdžiai sal
du: matai, kaip viskas atsigauna, 
ir vaisiai blizga. Aš stebiu rude
nį krintančius medžių lapus su 
ta pačia meile, kaip Ir beprasika
lančius žirnių daigelius. O kai iš

krinta daugiau negu per metrą 
sniego, kai užšąla šuliniai, aš kra
pštausi klojime, pasiplepu su kal
viu, kapoju malkas, triūsiuos! apie 
gyvulius tvarte, medžioju arba 
skaptuoju Kryžių.

Ne, niekas negali mūsų apvilti: 
ūkininko gyvenimas yra geras ir 
gražus.

Viešpatie, grąžink man mano 
laukus!

Kiekvieną mėnesį atvyksta Fina 
su vienu kitu vaiku manęs aplan
kyti. Su savimi ji atsineša laukus 
— su tuo kvapu, kuris nuo jos 
dvelkia: atsineša kvapą pieno, 
tvartų ir dūmų. Jos akių žvilgs
nyje aš atpažįstu tas pačias lau
kų platumas. Ant jos nugairintų 
skruostų jaučiu oro šviežumą ir 
užuodžiu žemę ant jos rankų. Vis
kas staiga atsistoja mano akivaiz
doje: mano gyvuliai, rūkyti kum
piai kamine, raudonieji kopūstai, 
dar aptekę rasos lašelias, runkeliai, 
didumo kaip kibirai (be dirbtinių 
trąšų!); girdžiu netepto karučio 
žvygčiojimą, matau savo kastuvo 
blizgesį ir saulės spindulių pluoš
tą pro medžių šakas. Rūkas pa
kyla iš upelio, ir rytmečio vėjas 
plazdena mano švpntadienlų marš
kinių rankoves. Ak, aš susilieju 
visas su laukais, ir kada aš ištie
siu savo rarnką Finai, drauge aš 
paduodu ranką ir savo dirvoms

Mano bausmė baigėsi. Fina pati 
atvyko, susimetusi bevelk visus 
vaikus į vežimą manęs parsivežti. 
Iš džiaugsmo mes užsukam pir- 
maiusiai į bažnyčią sukalbėti padė
kos roančiaus. Pas pirmą pasitai
kiusį karabelnlnką nuperku vai
kams dūdą arba kitokį nieką, su
sėdam, ramioj užkandinėj suval
gyti sumuštinių, pagamintų su na
miniu kumpiu, kuriuos atsivežė 
Fina Iš namų, čia ji papasakoja 

paskutines naujienas, nes per pas
taruosius du mėnesius ji buvo su
sirgusi Ir negalėjo manęs aplan
kyti. O buvo ko pasakoti. Apie 
Alfonsą nėra jokių žinių. Frizi- 
na, atsiskyrusi Alfonso, gyvena 
Antverpene ir kaip skalbėja užsi
dirba sau pragyvenimą. Jos vy
ras, kurį laiką dingęs be pėdsakų, 
neseniai buvo sužvejotas viename 
prūde. Jaučlaragio žmona mirė be- 
gimdydama, Lorėjas rengiasi ves
ti, o Pranelis, bekapodamas žabus, 
paliko be akies.

Fina mane gerokai išgąsdino. 
Per aštuonis mėnesius aš taip 
gražiai apie savo laukus svajo
jau, kad patsai kalėjimas man 

buvo pasidaręss bevelk malonumas, 
o štai kaimynų nelaimės mane vėl 
prislėgė. Bet man šito neatsitiks. 
Dievas man padės, ogi ir mano 
valia kaip plieninė.

Kada vežimas įdardėjo į mūsų 
gatvę, kaimynai šiltai mus pasiti
ko. Savo namų langus jie išpuo
šė popierinėm gėlėm, o prie mano 
namų durų jie pastatė Sekminių 
berželį. Lygiai kaip Juozas Drie
žas, Pranelis, Mykolas Sutekensas 
ir visi kiti, kurie savu laiku sė
dėjo kalėjime už medžioklę, taip 
ir aš buvau apvainikuotas. Kalė
jime sėdėti už medžiojimą be lei
dimo pas mus buvo laikoma tie
siog garbe. Juk kiškiai priklauso 
taip pat ir mums! Ir visai teisin
gai, ką? Adomas irgi buvo žem
dirbys. šitos žemdirbių teisės joks 
karalius negali pakeisti!

Aš perbėgu per karčlamas ir, 
prieš eidamas gulti, savo dides
niam džiaugsmui dar kartą tvirtu 
žingsniu apeinu laukus. Ir aš jau
čiuosi kaip medis, iš žemės čiul
piąs sultis.

Mane Fina pašaukia, ir mes su

gulėm šviežiai pakloton lovon. Mes 
jaučiamės kaip aštuoniolikmečiai. 
Ir visai ne dyvas — aštuonis mė
nesius nebuvau namuose!

Su pakilia nuotaika ant rytojaus 
Ir vėl į darbą. Tarpdury atsikve
piu pilna krūtine: plaučiai išsipu
čia kaip' armonika. Pamatai paky
lantį vyturėlį, užuodi žemės kva
pus Ir pasuki į tvartus, lygiai, 
kaip kad kalėjime svajoju.

Tačiau gyvuliai manęs jau ne
beatpažįstą. Kitoks jų žvilgsnis, 
jų uodegų mostagavimas, kitokia 
jų kalba. Bet juk vėl viskas grįš 
į senas vėžes. Pirmosiomis dieno
mis aš tiesiog svaigstu kaimietiš
ko gyvenimo laime ir džiaugsmais, 
bet netrukus mano giedrus nusitei
kimus vėl apšaudo nuodingomis 
strėlėmis seni priešai: vargai ir 
rūpesčiai, ligos, kivirčiai su vai
kais ir kitokie nemalonumai. Ta
čiau aš noriu, aš noriu, dievaži, 
aš noriu laimėti tą džiaugsmą, ku
rį teikia mano darbas ir laukai! 
Po velniais visus galvos skaus
mus ir rūpesčius dėl Alfonso, dėl 
Irmos, dėl tos juodos katės Fri- 
zlnos, kuri dabar vėl sugrįžusi gy
vena savo kaimelyje ir siutina 
mus, neleisdama Elzytei pasima
tyti ąu mumis; po velniais ir dva
ro panelė! Eikite visi po velnių 
ir palikite mane ramybėje! Aš esu 
žemdirbys ir niekas kitas daugiau. 
Dievas mane žemdirbiu sutvėrė, ir 
dėl Dievo leiskite man juo ir būti! 
Aš užsimerkiu prieš savo vargus, 
nenoriu jų matyti ir nieko apie 
juos žinoti.

Vėl užgriūva žiema, bet aš ne
drįstu traukti iš palėpės savo me
dinio Kristaus, nes nenoriu jo kan
čiose matyti savųjų skaudulių. Ne
pasižiūrėjęs į veidrodį nepamatysi 
savo bjaurumo. O aš noriu būti 
laimingas. Tam aš turiu teisės.

Per Naujuosius Metus kaimo 
vaikai ėjo iš kiemo į kiemą giedo
dami kalėdines giesmes. Lauke 
tirštai snigo. Aš sėdėjau prie židi
nio rūkydamas pypkę su kavos 
puodeliu rankoje. Vidun įgriūna 
valkai. Jie gauna morkų ir obuo
lių. Tai buvo keturios mergaitės, 
iš kurių viena buvo mažytė ir dai
li kaip burbuliukas. Išdalindama 
joms dovanas, Fina suriko:

— Jėzus, Marija! Ar tik ne mū
sų Elzytė?

— Seneli, seneli! — Ir tą pačią 
akimirką ji jau sėdėjo ant mano 
kelių.

— Pasakykite Elzytės mamai, 
kad šį vakarą mes ją pasilaikysi
me pas save. Toks bjaurus oras.

Prieš sutemstant viena iš mer
gaičių grįžusi pranešė: "Elzytės 
mama pasakiusi, kad Elzytė gali 
čia pabūti keletą dienų”. O koks 
džiaugsmas Finai! Ji nespėjo šluo
styti ašarų nuo savo skruostų. Aš 
pats dar laimingesnis, negu ji, bet 
neišsiduodu. Dabar Fina vėl pra
dėjo kvarkti man į ausis:

— Mes turime surasti Alfonsą, 
juos apvesdinti, nes tasai jos lat
ras jau miręs, ir tada visi būsime 
ramūs ir laimingi.

Aš kreipiausi į mūsų policinin
ką:

— Būk geras ir padėk mums su
rasti Alfonsą.

Tai buvo prieš Grabnyčias. Tą 
pačią dieną vakariop aš parsine
šiau riebų kiškį, nors Finai buvau 
prisiekęs daugiau nebemedžioti. 
Bet pažadai, lieka pažadais — ne
gi eisi prieš save patį. Temstant 
pasibeldė policininkas ir padavė 
popierėlį sakydamas:

— Rytoj rytą turi prisistatyti 
policijos nuovadoj Antverpene.

(Bus daugiau)
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KULTŪRINĖ
KRONIKA

— Lietuvės dail. N. Savickai
tės — Mockienės kūrinių paroda 
Kolumbijos sostinėj sukėlė gyvų 
susidomėjimą. Parodą globojo švie
timo mlnisteris ir kultūros reikalų 
direktorius. Buvo išstatyta apie 40 
kūrinių, kurių daugumą išpirko 
vietos lietuviai.

— Gen. štabo pulk. J. Lansko- 
ronskls Paryžiuje š. m. balandžio 
22 d. skaitė paskaitą apie Baltijos 
kraštus Europos rėmuose buv. Cen
tro ir Rytų Europos kovotojams, 
kuriems jis šiuo metu pirmlnfnkau- I 
ja. I

— Prancūzų Olivier Perrin lei
dykla išleido prof. J. Baltrušaičio 
veika'ą “Anamorphoses ou Pers
pectives curieuses”, o A. Colin lei
dykla leidžia jo “Le moyen age 
fantastique, antlquites et exotis- 
mes dans 1’art gothique”.

— Venecueloj suruošta G. Oren- 
to ir K. Lepšio foto paroda, kurioj 
buvo Išstatytos 266 didžiulės nuo
traukos, praėjo su pasisekimu. G. 
Orento nuotraukų galima rasti ir 
didžiausiuose venesueliešlų leidi
niuose bei albomuose — ir visur 
pažymėta, kad tai lietuviui darbas.

— Vasario 16 d. Gimnaziją šie
met baigusieji 4 abiturientai (A. 
Brinskis, V. Kiaupa, V. Raišys Ir

4^, LlCTUUlAI-------
* ' “ PAMJLYX.
ČIURLIONIO SAMBŪRIO IR A. MIKULSKIO

SUKAKTIS
Gegužės mėn. 15 d. JAV, Cle- j 

velando mieste, Ohio valstybėje, 
įsikūręs Čiurlionio meno sambū
ris iškilmingai minėjo 15 m. veik
los sukaktį. Drauge paminėta ir 
to sambūrio ilgamečio vadovo — 
muz. Alfonso Mikulskio — 25 veik
los metai. Tą dieną Clevelande 
įvyko iškilmingas aktas — kon
certas Severance Hall patalpose 
(vienoje iš puošniausių Clevelan-’ 
do salių, kurioje būna simfoniniai! 
koncertai). Akto metu buvo pa-' 
gerbti mirę ir žuvę Čiurlionio 
sambūrio nariai, o pagrindinę pas
kaitą apie Čiurlionio ir Mikulskio 
veiklą skaitė Čiurlionio sambūrio 
bičiulis — prof. J. Brazaitis iš 
Brooklyno, N.Y. Koncerte, be pačių 
čiurlioniečių, dalyvavo ir specia
liai iš Čkagos atvykęs “Dainavos” 
ansamblis su savo vadovu Stp. 
Sodeika. Visą eilę dainų ir liau

dies šokių atliko abu meno sam
būriai atskirai ir drauge, dalyva
vo ir solistai. Tą pačią dieną rytą 
Clevelando N. Parapijos bažnyčio
je iškilmingų pamaldų metu pa- 
mkoslą pasakė Čiurlionio garbės 
narys kun. F. Gureckas ir pamal
dų metu giedojo dainaviškiai Iš 
Čikagos. Per vakarines iškilmes 
įvairios organizacijos sveikino su
kaktuvininkus.

Čiurlionio ansamblis (kalbinin
kai pataria vartoti sambūris) muz. 
Alfonso Mikulskio buvo įkurtas 
Vilniuje 1940 m. sausio mėn. 15 
d. Pradžioje buvo tik vyrų choras 
Vilniaus šaulių rinktinės globoje 
Lietuvon įsiveržus rusams ir už
draudus Šaulių Sąjungą, tų pačių 
metų rudenį, rugsėjo 22 d., cho
ras persiorganizavo ir pasivadino 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
vardo liaudies ansambliu. Pasirink-

damas Čiurlionio vardą, tas sam
būris tarytum atgaivino M.K. 
Čiurlionio iki 1911 m. Vilniuje 
vestą lietuvių chorą. Okupacijų, 
karų audros sambūrį nubloškė 
1944 m. j Vieną, po to į Berlyną 
ir 1945 m. pradžioje į Vokietijos 
pietus — Kempteną. Mėnesį čia 
išbuvę, čiurlioniečlai su A. Mikuls- 
kiu traukė dar toliau į pietus — 
į Austrijos prancūzų zonos mieste
lius — Bludenzą, Schrunsą, Par- 
thenus, Goetzį ir Feldklrchą. Karo 
pabaigos jie sulaukė prie Šveica
rijos sienos.

1945 m. gegužės 8 d., parėmus 
inž. V. Merkiui čiurlioniečlai atsi
dūrė prancūzų kariuomenės glo
boje. Nuo 1945 m. gruodžio 23 d. 
čiurlioniečlai pastoviai įsikūrė Vo
kietijoje, Dettingene prie Uracho 
miestelio, Wuerttemberge. čia sam
būris dirbo ligi emigracijos į JAV 
1949 m. Kad čiurlioniečlai vėl drau
ge susibūrė (išskyrus dalį, kuriai 
teko išsikelti į Australiją ir kitur) 
vienoje vietoje — Clevelando mies
te ties Erie ežeru Ohio valstybė
je, JAV. daugiausia nusipelnė 
prov. Stp. Nasvytis, suorganiza
vęs darbo ir buto garantijas. Cle
velande sambūris š.m. gegužės 15 
d. sulaukė savo veiklos 15-člo. 
Amerikoje sambūris dirba labai 
rimtai ir yra davęs eilę puikių 
koncertų.

IŠ PJT POSĖDŽIO
Per š.m. balandžio 14 d. Paverg

tųjų Jungtinių Tautų posėdžius 
New Yorke pirmiausia buvo aptarti 
4 klausimai: prievartos darbai, 
vergijos panaikinimo konvencija, 
nauja deportacijų rūšis, kultūros 
paminklų naikinimas. Prievartos 
darbų reikalu Lietuvos delegacijos 
nario V. Vaitiekūno pasiūlytoji 
rezoliucija buvo visais balsais pri
imta, taip pat be diskusijų priimta 
ir rezoliucija dėl vergijos panaiki
nimo. Latvijos delegacijos narys
A. Blodnieks pasiūlė PJT rezoliu
ciją dėl Sovietų naujos rūšies de
portacijų, ypač jaunimą ir specia
listus deportuojant į Kazachstaną 
ir kt. negyvenamas sritis dirvonų 
plėšti. Tuo klausimu Lietuvos de
legacijos vardu pasisakė, pateik
damas reikalingus duomenis, dr.
B. Nemickas, o Tarptautinės Vals
tiečių Sąjungos vardu-H. Blazas. 
Vengrų delegacijos nario dr. J. 
Czako pateiktoje rezoliucijoje kul
tūros paminklų naikinimo reikalu 
paminėti taip pat bolševikų šios 
rūšies nusikaltimai ir okup. Lie
tuvoje.

Vėlesniame posėdyje Estijos de
legacijos pirm. L. Vahterio pateik
tas pranešimas apie sąžinės lais
vės padėtį Sovietų pavergtuose 
kraštuose buvo priimtas visais 
balsais. Raportas persiųstas Jung-

Žirgas ir politika ..
Rumunų jojimo meisteris Aris

tides Cucu, su savo bbičiullu, Joan 
Poll atbėgęs į Vakarus, papasa
kojo istorijėlę apie žirgų lenkty
nes, kuriose dalyvavo ir “geriausi 
iš geriausių, nenugalimieji sovie
tiniai žirgai”.

O reikalas toks: Hoppengartene 
tarptautinėse jojimo lenktynėse, 
kuriose dalyvavo visos “Liaudies 
demokratijos”, startavo 22 TSRS 
žirgai. Jau iš anksto sovietinė 
spauda skelbė, kad “tarybiniai žir
gai” esą patys geriausi visame 
pasaulyje, daug kartų laimėję vi
sokias lenktynes, geresni net už 
britų bėgūnus. Kitų kraštų raiti
ninkams buvo duota suprasti, kad 
jie būtų mandagūs Ir “nepadarytų 
svečiams sarmatos”. Tačiau Cucu 
buvęs neatsargus: iš įpratimo jis 
paspaudė savo rumunišką arkliu
ką ir laimėjo lenktynes. Tai sukė
lė nemaža keblumų. Pasirodo, mu
zikantai jau buvo prieš save pa
sidėję Sovietų S-gos himno gaidas 
ir beskubėdami, gerai nesusigau- 
dydami, vietoje naujojo Rumunijos 
himno sugrojo senąjį — karaliaus 
himną. Rytinės Vokietijos prezi
dentas Pieckas turėjo įsikišti at
gal į kišenę sovietus ir jų žirgus 
giriamąją kalbą, o paskubomis 
Rumunijos žirgams nesumetė ką 
pasakyti. Ypač “vėjo” gavo rumu-

L. Zandovaltė) priimti studijuoti 
į Bonnoa un-tą. Du pasirinko eko
nomiką, kiti du — kalbas. Pasikei
tė kiek ir mokytojų tarybos sąs
tatas: išsojo mokyt. J. Jurkaitis, 
V. Snarskis ir dėstęs vokiečių k. 
bei literatūrą Mersinger. Vietoj 
kun. dr. L Gronio nauju kapelionu 
pakviestas kun. dr. J. Paškevičius. 
Gimnazijos mokytoja ir bendrabu
čio vedėja A. Grinienė, vietos vo
kiečių mokyklos vadovybės pakvie
sta, šalia savo tiesioginio darbo, 
vokiečių mokiniams dėstys kūno 
kultūrą ir pamokys juos liet, liau
dies šokių.

— Italų žurnalas “Araldo” įsi
dėjo V. Mincevičiaus verstų Laz
dynų Pelėdos novelę “Poilsis”. 
Žurnalas įsidėjo taip pat platų 

įvadą apie rašytojoj kūrybą.
— žymus italų rašytojas ir litera
tūros profesorius Bario, Romos ir 
Milano un-tuose dr. G. Necchi š. 
m. , balandžio 9 d. vėl parašė ilgą 
straipsnį apie Lietuvą didžiausia
me Italijos dienraštyje “IlMessag- 
gero”. Autorius aprašo 1940 m 
Velykas, praleistas Lietuvoje, Lie
tuvos pavasarį, cituodamas Done
laitį Ir įvair. lietuvių dainas, lie
čiančias pavasarį, lietuvių svetin
gumą, vaišes ir kt.

— "Nida” išleido "Pirmojo Ne- 
prikl. Lietuvos dešimtmečio” (1913 
-1928 m.) pirmąją knygą. Joje 
apie N. Lietuvos gyvenimą rašo 
P. Klimas, F. Kemėšis, J. Puric
kis, J. Savickas ir M. Yčas.

— Sao Paulo mieste 400 metų 
sukakčiai paminėti suruoštoje tarp
tautinėje parodoje su savo ekspo
natais dalyvavo 28 valstybės, tarp 
jų ir Lietuva. Uždarymo Iškilmė
se dalyvavo Lietuvos konsulas A. 
Pollšaitis. Visa paroda buvo iškil
mingas pasaulio tautų paradas. 
Parodai buvo pastatytas didžiulis 
atskiras miestas, kuris ir liks vi
sados su savo aikštėmis, gatvė, 
mis, gėlynais, ežerais, pasakiško 
grožio fontanais etc. Paroda truko 
6 mėn. Ją aplanke beveik 4 mil. 
žmonių. Lankytojams buvo taip 
pat išdalinta daugiau kaip 20.000 
egz. specialiai Išleistos brošiūros 
apie Lietuvą. Savo didumu ir Im- 
pozantiškumu Sao Paulo miesto 
400 metų sukakties minėjimas 
prašoko daugelį panašių pasauli
nio masto pasirodymų. Ji daug pri
sidėjo ir prie Lietuvos vardo iš-1 
garsinimo. Apie gražiai suruoštą lnas jvyko prie Clifton Hill sto- 
lietuyių skyrių šiltai atsiliepė bra-' ties, kur žaibo trenktas traukinys

DAIL. TELESFORAS VALIUS GAISRAS LIETUVOJE MEDŽIO RAIŽINYS

Dėl audros sutriko susi-
siekimas Melbourne ir

Sydnėjuje
Gegužės 4 d. pavakare, kada es

ti didžiausias Melbourne judėjimas, 
kilo labai stipri audra su griaus
tiniais ir žaibais. Žaibai kirto j 
elektros laidus, šešis traukinius, 
tramvajų ir keletą pastatų. Trau
kinių ir tramvajų susigrūdimas 
privertė tūkstančius darbininkų lū
kuriuoti gatvėse lietuje, o daugis 
namus pasiekė dvi valandas pavė
lavę.

Didžiausias susisiekimo sutriki-

Tempėje. Traukinių elektros laidai 
buvo nukirsti ir keletoj kitų lini
jų: Hornsby, Epping, Beacroft 
Traukiniai buvo sustoję daugelyje 
ruožų pusiaukelėje nuo vienos į 
kitą stotį. Tūkstančiai žmonių pa
keliui į namus buvo sulaikyti po 
kelias valandas.

kstown), J. Slavėnas 15 šil., J.K.
— 8 šil., B.Ž. — 5 šil.,
14 šil., S.N. — 5 šil.

Anksčiaiu suaukota: £
Iš viso £

Misijonieriaus J. Bružiko vardu 
visiems aukotojams nuoširdžiai dė
koja

N.S. —

745.12.0
822. 9.0

Padėka

žilų ir kitų tautų spauda.
— Balandžio 6 d. Popiežius Pijus 

XII savo raštu paskyrė kardinolą 
Pizzardo, Universitetų ir Semina
rijų Kongregacijos prefektą, Lie
tuvių Šv. Kazimiero Kolegijos glo
bėju. Iškilminga Kolegijos kardi
nolo globai perdavimo ceremonija 
įvyko balandžio 16 d.

• Iš Vašingtono pranešama, 
kad JAV kongreso žemės ūkio ko
mitetas nutarė patvirtinti planą, 
pagal kurį kviečių perteklius bū
tų paversta miltais ir Išdalinta 
bedarbiams, šiuo metu Amerikoje 
esama trijų su puse milionų be
darbių.

užblokavo Heidelbergo kelio san
kryžą.

Sydnėjuje gegužės 4 d. pavaka
re audra su žaibais ir griausti
niais iššaukė dldžiausį eismo su
trikimą Sydnėjaus istorijoje.

žaibui trenkus į priekinį trauki
nį ir elektros laidus, elektros ener
gija buvo išjungta beveik visose 
susisiekimo linijose. Kai kuriose 
traukinių linijose susisiekimas bu
vo nutrūkęs apie 5 valandas.

Žaibui kirtus Ashfielde į 22.000 
voltų elektros kabelį, įvyko stip
rus sprogimas, sukrėtęs toli ap
link esančius namus. Į priekinį 
elektrini traukinį žaibas trenkė

Marijos širdies bažnyčios atbai
gimui Urugvajuje aukojo:

£ 30.0.0 — N.N. iš Bankstowno. 
Po £ 10.0.0 — žiežmaraitė (Mel
bourne) ir N. Masiulis (Adelaide). 
£ 5.0.0 — Uknevičienė (Melbour
ne). £ 2.0.0 — J. Gilius (Banks
town. Po £ 1.10.0 — P. Burokas 
(Guthega), A. Neimanienė (Bir- 
rong). Po £ 1.0.0 — E. Šliteris 
(Panania), J. Makūnas (Banks- 
town), A. Mikutavičienė (Banks
town), J. Bartkaitis (Panania), 

V. Dambrauskas (Bankstown), A. 
Karpis (Berala), Bilevičius (Au
burn), P. Laukaitis (Auburn), E. 
Kalakauskas (Auburn). Po £0.10.0 
—■ A. Vidžiūnas (Wentworthville), 
V. Pužas (Aubui-n), Z. Vičiulis 
(Parramatta), Mišeikis (Auburn), 
J. Kedlenė (Bankstown), Elertas 
(Bankstown), Badauskas (Banks
town), Kasparaitis (Yagoona), B. 
Stašionis (Berala), A. Makaras 
(Bankstown), P. Stakauskas (Ban-

T.S. Gaidelis SJ
264 Miller Str., North Sydney,NSW 
Pastaba: N.N. iš Bankstowno daž
niau aukodamas įnešė iš viso £ 50.
12.0 tapdamas širdies Marijos 
Uragvajaus liet, bažnyčios Fun
datorių ir jėzuitų ordino amžinu 
Nariū-Geradariu.

* Vakarų Australijoje broliai 
Ernstas ii- Williamas Wright prie 
Cliffordo surado aukso gabalą, ku
rio verte £ 5000. Juodu aukso čia 
jieškojo prieš 10 metų, bet tada 
nieko neradę grįžo į savo ūkį ir 
tik dabar, įsirausę 30 pėdų gilu- 
mon, surado aukso luitelį, kurį pa
vadino Beau Don.

• Australijos užsienio preky
bos balansas balandžio mėn. rodo 
£ 15 milionų deficitą. Per baland
žio mėn. importuota už £ 73.6 mil. 
(23.3 mil. daugiau negu pereitais 
metais tą patį mėnesį) gi eks
portuota įvairių prekių už £ 58.3 
mil. (£ 7.5 mil. mažiau negu per 
pereitų metų balandžio mėn.).

tin. Tautoms. PJT teisių komisijai 
pateikė pranešimą ir rezoliuciją; 
dėl prieglaudos teisės’ polit. trem
tiniams, nes Sovietai kiekviena 
proga stengiasi tokią polit. prieg
laudos teisę paneigti. Lietuvos de
legacijos pirm. V. Sidzikauskas 
referavo asmens ir tautų teisių 
tarptautinį respektavimą. Visų bu
vo pritarta telegramai, pasiųstai 
šiuo metu Ženevoje posėdžiaujan
čiai JT Žmogaus Teisių Komisijai, 
kuria pabrėžtinai kreipiamas JT 
dėmesys į Sovietų pavergtųjų tau
tų apsisprendimo teisės paneigimą, 
čekoslovakų delegacijos pirm. dr. 
S. Osusky pateikė PJT deklaraci
jos projektą dėl Vakarų politikos 
ryšium su 
Didžiųjų 
vardu dėl 
delegacijos 
Deklaracijoj reiškiama baimės dėl 
Vakarų nuolaidumo Sovietams, ku
rie siekia savo užgrobimus įtei
sinti. Lietuvos delegacijos pirm. V. 
Sidzikauskas referavo PJT sesijos 
Europoje klausimą. Sesija numa
tyta sušaukti gegužės men. Stras- 
burge.

projektuojama Keturių 
konferencija. Lietuvos 
deklaracijos pasisakė 
pirm. V. Sidzikauskas.

LIGOTOS CHRIZANTEMOS

Esant lietingam ir tvankokam 
orui chrizantemas užpuolė nema
todus, kurios pridaro daug žalos ir 
net sunaikina chrizantemas. Ne
matodus, mažyčiai organizmai, 
panašūs į kirmėlaites, iš žemės 
sulenda į chrizantemų stiebus ir 
lapus. Jei laiku nepastebima, jos 
spėja sunaikinti lapus ir tuo pa
čiu sužlugdyti augalą. Nematodų 
phsireiškimo ženklas yra pajuodę 
-sudžiūvę lapai. Norint patikrinti, 
ar tikrai yra nematodus atsiradu
sios, reikia nuskinti lapą ir žiūrė
ti į jį prieš šviesą. Tamsios, tri
kampės dėmūs tarp lapo gyslų pa
rodo nematodų esimą. Taigi, jei 
chryzantemos pradeda juoduoti 
nuo apačios, tuojau reikia pradėti 
kovą prieš nematodas.

Geriausia yra purkšti su prepa
ratu E605. Padaryti stipresnį skie. 
dinį, imant 1 oz. preparato E605, 
sumaišant su 2,5 galionų vandens. 
Purškimą pakartoti po dviejų sa
vaičių.

PASIRUOšKIME GENĖJIMUI

ir
po

Žiemos vidurys (liepos-rugpjū
čio mėn) yra tinkamiausias laikas 
genėti krūmus ir medelius.

Pavasarį žydinčius krūmus 
medelius reika genėti tuojau
peržydėjimo. Tad dabar jau yra 
pervčlu, nes jie jau brandina nau
jas šakas su būsimais žiedais. Va
sarą žydinčius krūmus bei medžius 
genėti žiemos metu, kada jų augi
mas sulėtėja jie meta lapus. Rožes 
genėti irgi tik j žiemos pabaigą, 
kai pasirodo pirmieji pumpurų 
ženklai.

nų treneris, kuris savo ruožtu tul
žį išliejo ant Cucu. Gi šis išsisu
kinėdamas visą bėdą suvertęs sa
vo žirgui, kuris esą laiku negavęs 
reikalingo politinio apmokymo. 
Galima dar spėti, kad kitų sateli
tinių kraštų žirgų pakurstytas jis 
ryžosi šiam nedovanotinam “sa
botažo” veiksmui.

• D.M.W.C. agentūra prane
ša, kad 22 metų amžiaus mote
ris, turinti du vaikus, ir visiems 
Doveryje, Kente (Anglijoj) žino
ma kaip Mrs. Joy Clark paleng- 
vėl tampa vyru.

Ji ištekėjo 16 metų, po metų 
gimė duktė, po kitų sūnus. Po pa
starojo gimimo Mrs. Clark paste
bėjusi savo fizinėj struktūroj vyks
tant pasikeitimus, kurie kelerių 
metų laikotarpyje pasiekė tokio 
laipsnio, kad šiandien jinai jau 
jaučiasi vyru.

Gydytojai, kurie 
moterį, pripažįsta 
timus. Moteris —
dar nėra tapusi vyru, šis įvykis 
esąs pirmas medicinos istorijoj.

yra tikrinę šią 
lyties pasikei- 
motina iki šiol

ROŽĖS
Rožės yra skirstomos pagal au

gimo būdą į 4 pagrindines gru
pes: a. Krūminės (Bush), b. Ka- 
mieninės (Standard), c. Vijokli
nės (Climber) ir d. Daugiažledės 
(Polyantha, Floribunda). Iš jų pla
čiausiai sodinamos yra krūminės 
ir daugiažledės rožės. Kiekviena 
grupė turi įvairių atmainų ir spal
vų rožes. Skirtingos klimatinės są
lygos reikalauja dažnai skirtingų 
atmainų rožes. Trumpai paminė
siu tinkamas rožes valstijomis. 
NSW pajūris ir Sydnėjus: a ir 
b grupe: Etoile de Hollande, Gol
den Dawn, Talisman, Dainty Bess, 
Crimson Glory, Signora Puricelli, 
Korovo ii- t.t., c grupė: Columbia, 
Radiance, Madame Butterfly ir 
kitos.
Victorija: a ir b gr. Crimson Glo
ry, Radiance, Talisman, Picture. 
Ville de Paris, Fontanelle ir t.t. 
c gr. Jessie Clarke, Mermaid, Ma
dame Weber.
Pietų Austral.: a ir b gr. Angele 
Pernet, Golden Emblem, Lorraine 
Lee, Los Angeles, Rose Marie ir t. 
t c gr. Gen. MacArthur, Ophelia, 
Hadley...
Vakarų Austral.: a ir b gr. Ena 
Harkness, Michele Mellland, Ca
therine Kordes, Comtesse Vandal... 
c gr. Pauls Scarlet, Presid. Hoover 
Texas Centiannial ir t.t. 
Queenslandas: a ir b gr. Antoine 
Revoire, Golden Dawn, Crimson 
Glory, Better Times, Presid. Ma- 
cia ir kitos, c gr. Rose Marie, La
dy Hillington, Columbia ir t.t.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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Mfisii pastogė
Adelaidė

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Minėjimą surengė Moterų Sek

cija. Pradėta pamaldomis už mi-' 
rusias ir kenčiančias motinas tė-1 
vynčje. Jautrų pamokslą pasakė 
kun. dr. P. Jatulis.

Katedros salėje toliau tęsiamą 
minėjimą atidarė Moterų Sekcijos

/PORTALE
--------TW-HI1THI ■ HIHBIIIMI !■ I iMTTTimT^y .r jŽŽįMI

KREPŠINIS ADELAIDĖJE ties ir Birkalos buvo vienos šiur- 
Vytis — South Adelaide 56:50 kščiausių. Mūsiškiai būdami “švel- 
Tai buvo pirmos kiečiausios nesni” neparodė atitinkamo “pasi-

Sydnėjus
Naujos savaitgalio 

mokyklos
ATIDARYTA SAVAITGALIO 

MOKYKLA CAMPERDOWNE
Ketvirtoji savaitgalio mokykla 

Sydnėjuje jau pradėjo darbą. Ji 
veikia Camperdowne. Pamokos 
vyksta australų parapijos mokyk
los patalpose nuo 10 vai. ryto. 
Dirba 2 skyriai. Gegužės 15 d. į 
mokyklą atvyko 23 vaikai.

Mokyklą atidarant buvo susirin
kę ir mokinių tėvai. Išrinktas mo
kinių Tėvų Komitetas: p.p. Šid
lauskienė, Juraitienė ir Meiliūnas.

Mokytojai: Bakaitis, Pinkaus- 
kaitė, Bernotaitė. Tikybą dėsto 
kun. P. Butkus.

ATIDAROMA SAVAITGALIO 
MOKYKLA WOLLONGONGE 
Gegužės 22 d. 2 vai. po pietų, 

prieš lietuviškas pamaldas, pradės 
darbą savaitgalio mokykla Wollon- 
gonge. Pamokos vyks katedros 
mokyklos salėje. KPB.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
BANKSTOWNE

ALB Bankstowno Apylinkės 
Valdybos surengtas Motinos Die
nos minėjimas jvyko gegužės 8 d. 
Paskaitą dienos tema skaitė Iz. 
Ramanauskas, iškeldamas motinos 
reikšmę žmagauš ir ypač vaiko 
auklėjime. Apžvelgus lietuvės mo
tinos charakteringus bruožus per
eita prie tremtinės motinos sveti
mame krašte, kur gyvenimo ir dar
bo sąlygos yra skirtingos , o vaikų 
auklėjimas labai apsunkintas. Iš 
čia kyla didelė atsakomybė ir pa
reiga motinai, auklėjant mūsų ma
žuosius, ypatingą dėmesį kreipiant 
j tautinio auklėjimo momentą.

Po paskaitos Bankstowno sa
vaitgalio mokyklos mokiniai, va- 
dvaujami stud. L Žilytės, dekla
mavo eilėraščių, dainavo, žaidė ra
telius su dainomis ir pašoko.

Po susirinkimo moterys tarėsi 
dėl įsteigimo moterų socialinės 
globos sekcijos Bankstowne. Tuo 
reikalu artimoj ateity bus šaukia
mas moterų susirinkimas, (r)

ŠVIESOS PARENGIMAS
Sambūrio šviesa Sydnėjaus sky

rius šeštadienį, gegužės 21 d., 12-14 
Ennis Rd., Milsons Point, ruošia 
paskaitą tema: “Psichologija ir 
Parapsichologija” (Psichologija ir 
psichiniai reiškiniai buvę anksčiau 
už mokslo ribų).

Prelegentas dr. St Chmieliaus- 
kas. Paskaitos pradžia 7 vai. vak. 
Įėjimas visiems laisvas. Po pas
kaitos arbatėlė ir šokiai. S.

— Namų Tarybos posėdis įvyks 
gegužės 29 d., 9 vai. ryto, Canter
bury.

JAUNIMO IŠKYLA

Gegužės 8 d. į ateitininkų ruo
štą iškylą Picnic Pointe, susirinko 
nemažas skaičius narių ir svečių. 
Persikėlus laiveliais į salą, kurią 
tą dieną užvaldė lietuviai, iš ten 
sklido lietuviška daina, jaunimo 
krykštavimai. Australiškame “bu- 
še” buvo žaidžiama tinklinis, kvad
ratas ir “rugby”.

Artėjant vakarui, senimui išva
žiavus mašinomis, jaunimas pa

traukė per "džiungles” pas A. Mau- 
ragį arbatėlei ir laužui.

Po arbatėlės ir skaniai, p. Mau- 
ragienės su jaunųjų šeimininkių 
pagelba, paruoštų sumuštinių, kie
me buvo uždegtas laužas. Jį už
degti buvo pakviestas sktn. A. 

Plukas. Programą tarp dainų atli
ko: A. Bučinskas su R. Stakaus- 
ku, paskaitę P. Andriušio feljeto
ną “Mūsų Ansamblis”; akordeonu 
pagrojo: A. Mauragls, sktn. A. 
Plukas, sk. vyt. A. Garolls ir G. 
Šlefertaitė. Stakausko kišenėje 
suradus jo kūrybos feljetoną iš 
Australijos gyvenimo “Pruncės 
patkavų duona”, autorius buvo 
iškviestas jį paskaityti. Feljetone . 
vaizdžiai papasakota, kaip žemai
tis, lankydamas arklių lenktynes 
tapo “bukmeikeriu”.

Kun. P. Butkus trumpame žody
je davė pamokymų jaunimui, pra
šydamas eiti dorybės keliais ir iš
laikyti lietuvišką garbingą dvasią.

Atsisveikinant sktn. A. Plukas 
skautų vardu padėkojo už gražiai 
praleistą dieną, pažymėdamas, kad 
užsimezgus bendradarbiavimui tarp 
ateitininkų ir skautų, jis tikisi, 
jog ateityje bus galima praleisti 
kartu daug gražių dienų.

Laužą uždarė A. Bučinskas, pa
dėkodamas atsilankiusiems skau
tams, svečiams, p.p. Mauraglams 
už gražų lietuvišką vaišingumą. 
Baigdamas užtikrino glaudų ben-, 
dradarbiavimą su skautais.

Iškyloje šį kartą dalyvavo dau
giau mergaičių, negu berniukų.

-ab-

Melbournas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Motinos Dienos minėjimas pra
dėtas pamaldomis šv. Jono bažny
čioje. Šv. Mišias ir jautrų pamoks
lą pasakė kun. Pr. Vaseris. Jis 
apibūdino lietuvės motinos nuopel
nus savo kraštui ir tautai, sykiu 
Išryškindamas motinos meilę savo 
vaikams.

Po pamaldų minėjimas buvo tę
siamas parapijos salėje. Jį prave
dė Parapinė Savaitgalio mokykla. 
Minėjimą atidarė kun. Pr. Vase
ris. Sukalbėjus maldą ir sugiedojus 
Marija, Marija, į garbės prezidiu
mą buvo pakviestos kelios senes
nio amžiaus motinos. Vyriausia 
amžiumi buvo senutė Kronienė. 
(84). Mokiniai, pagerbdami savoj 
motinas, prezidiume esančioms mo
tinoms įteikė gėlių.

Paskaitą skaitė Švambarys. Pra
dėjęs Stelingio eilėraščio posmu:! 
“O Motina! Palikus saugoti šven
tosios žemės saujos”, prelegentas 
toliau kalbėjo apie didžiąją moti-1 
nos meilę savo vaikams, kenčian-j 
člą motiną pavergtoje tėvynėje, 
ir lietuvės motinos pareigas trem-j 
tyje. Paskaitininkas patelkė gra
žių ir pamokančių pavyzdžių iš 
istorijos ir netolimos praeities mū
sojo gyvenimo, kurie paryškino 
motinos pasiaukojimą ir jos reikš
mę tautai. Parafrazuodamas Napo
leono žodžius — Duokite man gerų 
motinų, aš pasaulį nukariausiu — 
paskaitą baigė žodžiais: “Mes tu
rime daug gerų motinų ir lietuvių 
tauta išliks gyva”.

Pradėjus meninę dalį, IV sk. mo
kinė Albina Šilvaitė paskaitė krei
pimąsi į motinas, primindama sa-
vo tėvynės istoriją ir sunkią trem
tį, kur atsidūrę lietuviai valkai, 
savo tėvelių ir mokytojų padedami 
šiandien nori daina, muzika ir 
deklamacijomis parodyit, kad jie 
tebėra tos didingos tautos vaikai, 
kad jie myli tėvynę ir visa, kasi 
yra lietuviška.

Mokyklos choras, vad. mokyt.
Samulio, padainavo tris dainas,

Pranešimas
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
CHORISTŲ DĖMESIUI

Birželio tragiškųjų trėmimų mi
nėjime esame pakviesti dalyvauti 
programoje. Mūsų tautos reprezen
tacija priklausys nuo Jūsų lanky
mosi choro repeticijose, nes tik, 
tinkamai pasiruošę galėsime tin-1 
karnai Ir pasirodyti. Todėl nuo
širdžiai kviečiu visus repeticijas 
lankyti punktualiai ir jų nepralei- 
dlnėti. Laiko nedaug bepaliko.

Alg. Plukas, Choro Vadovas.

TV sk. mokinė švambarytė pa
skambino pianinu, Fišeris pagro
jo akordeonu, mokinės Petraitytė, 
Adamkevičlūtė, Šilvaitė, Margana- 
vičlūtė padeklamavo eilėraščių, I 
sk. mokinės pašoko Ir padainavo 
"Siuntė mane motinėlė”. Pabaigai 
VI sk. mokiniai ateitininkai išpildė 
montažą “Malda Marijai”, Mon
tažą paruošė Vyt. člžauskas, re
žisavo Aid. Markonytė.

Minėjimas užbaigtas tautos him
nu.
Tą dieną bažnyčioje antroji rink

liava buvo skirta Vokietijoje liku
sioms motinoms. Surinkta per 
£ 40.0.0. (M.)

Canberra
ĮSTEIGTAS SPORTO KLUBAS

LIETUVAITĖ DAINUOJA 
OPEROJE

PAMALDOS
Wentworthvilles lietuviams pa

maldos naujoje St. Columbas baž
nyčioje gegužės 22 d. 10.45 vai. 
Gegužinės pamaldos Wentworttt- 
villėj š.mėn. 29 d. 5 vai. vak.

Wollongongo apylinkių lietu
viams pamaldos Katedroj gegužės 
22 d. 5 vai. vak. Tuojau po šv. 
mišių bus giedamos gegužinės pa
maldos.

St. Marys lietuviams pamaldos 
gegužės 29 d. 9 vai. parapijos baž
nyčioje.

Bass-Hill kolonijoje užbaigiamo
sios gegužinės pamaldos šio mėn. 
31 d. 7 vai. vak. p. J. Bartininko 
namuose (42 Horton St.), kur per 
visą šį mėnesį kas vakarą buvo 
giedamos gegužinės pamaldos.

PIRMOJI KOMUNIJA
Gerb. tėvus prašau tuojau už

rašyti pas mane vaikučius, ku-

ALB Canberros Apylinkės Val
dybos pastangomis, gegužės 1 d. 
įvykusiame lietuvių susirinkime, 
įsteigtas Canberros Lietuvių Spor
to Klubaš Lithuanian. Priimtas A. 
Butavičiaus paruoštas sporto klubo 
statuto projektas ir išrinkta klu
bo valdyba: A. Genys, V. Macevi
čius ir F. Gružas, šalia aktyviai' 
veikiančios krepšinio komandos,! 
nutarta organizuoti ir kitų sporto! 
šakų sekcijas.

— “Šviesos” parengime N. Voi
ko skaityta paskaita “Hidroelekt
rines jėgaines”, sukėlė gyvų dis-Į 
kusijų, ypač palietus klausimą 
apie Lietuvos elektrifikaciją, pa-1 
naudojant vandens jėgą.

— Prieš keletą mėnesių Can- 
berroje įsisteigusi lietuvių staty
bos bendrovė sėkmingai vykdo dar
bus. Pirmoji paranga, kurios suma 
siekia £ 30.000, netrukus bus baig-

rulos šiais metais norėtumėte leis
ti prie Pirmos Komunijos lietuvių 
bažnyčioje.

Jau yra susidariusi viena gru
pė vaikučių, kuriems pamokos 
vyksta vakarinėj Sydnėjaus dalyje 
— Auburn, 4 Maranoa St., Mišei
kių namuose kiekvieną trečiadienį 
nuo 4 vai. p.p. Artimiausieji kvie
čiami ten atvykti.

Kun. P Butkus.

ta.

SK Vyties narius 
GENOVAITĘ GUMBYTĘ 

ir 
ANATOLIJŲ KITĄ, 

vedybų proga sveikiname Ir sau
lėto gyvenimo linkime

SK Vyties šachmatininkai.

Tautinės Operos b-vė Melbourne 
jau suorganizavo ir paruošė 4 
operas: The Marriage of Figaro, 
Care fan Flutt, Dan Giovanni ir 
The Magia Flute. Operų sezonas 
prasidėjo gegužės mėn. 10 d. Il
goką laiką apie 40 mokinių ren
gėsi operų pastatymui. Jų tarpe 
ir mūsų tautietė Apolonija Ra
gauskaitė. Ji pirmą kartą pasiro
dė gegužės 14 d. spekatkly. Jai 
linkime sėkmės.

National Opera Co. vadovai yra 
Schildeberg ir Mr. Williams.

KNYGOS MELBOURNO 
SKAUTAMS

Melbourne skautai reiškia nepa
prastą padėką bostonlšklams ge
radariams A. Jakūbaičiui ir “Pa
prastam Piliečiui” už jiems Lietu
vių Enciklopedijos leidykloje už
sakytus Vinco Krėvės raštus, šio-
mis dienomis, Jurgis Glušauskas 
atsiuntė 20 egzpl. Vydūno "Tau
resniojo žmoniškumo užtekėjimas". 
Knygos paskirstytos “Pulk, ša- 
rausko” vyčių būrelio nariams, bei 
kitiems vyresnio amžiaus skau
tams. Apdovanotieji nuoširdžiai 
dėkoja J. Glušauskui už knygas. 
Vydūnas Ir V. Krėvė bylos mūsų 
jaunimui savo vertingais raštais 
nors abu jau mirę, (k.)

pirm. p. S. Stasiškienč. Atsistoji
mu pagerbtos mirusios ir nukan
kintos tėvynėje ir tremtyje lietu
vės motinos. Ponia K. Reisonienė 
savo paskaitoje išryškino tėvų ir 
vaikų santykius.

Scenoje, lietuviško darželio fone, 
prie kurio lietuvaites tautiniais 
drabužiais pynė vainikus, pasirodė 
vyresnieji Ir patys jauniausieji me
nininkai. Gražių liaudies dainų 
padainavo p. A. Gučluvienė piani
nu palydint p. D. Oldham, kelias 
dainas padainavo p. M. Rudzins- 
kienč, pritariant smulku Kl. Rud- 
zinskui, p. V. Neverauskienė pa
skaitė atominio amžiaus motinos 
raudą, eilėraščių deklamavo Kr. 
Pacevičiūtė, D. Viliūnaitė, A. Ste- 
panas paskaitė savo feljetoną. 
Smuiku pagrojo Kl. Rudzinskas, 
pianinu paskambino D. Viliūnaitė 
ir R. Pacevičiūtė

Po programos minėjimo daly, 
viai lietuviškoj nuotaikoj praleido 
porą valandą prie Moterų Sekcijos 
paruoštų vaišių stalo.

Minėjimas buvo tikrai gražus ir 
jį rengusios moterys įdėjo daug 
darbo ir širdies, (ai.)

Adelaidės Lietuvių Sporto Klubo 
Vyties futbolo pirmosios vienuoli
kės kapitoną

ANATOIJŲ KITĄ 
ir Vyties moterų krepšininkių 

kapitonę 
GENOVAITĘ GUMBYTĘ, 

vedybų proga sveikiname ir linki
me laimingo šeimyninio gyvenimo

ALSK Vyties Futbolo Sekcijos 
jauniai ir Sekcijos vadovas..

ALSK Vyties narius 
.. GENOVAITĘ GUMBYTĘ 

ir 
ANATOLIJŲ KITĄ, 

sukūrusius šeimos židinį, sveiki
name ir laimingo gyvenimo linki
me

ALSK Vytis Fufbolo Sekcija.

rungtynės šį sezoną. Vytis, kaip 
paprastai pradėjo labai puikiai. 
Bet II puslaiky priešas pradėjo 
spausti ir vedė turėdamas mažą 
persvarą. Nežiūrint į tai, mūsiš
kius lydėjo lalimė ir jie rungtynes 
laimėjo.

Taškai: Ignatavičius 21, Jačiuns- 
kas 18, Pyragius 8, Gurskis 5, L. 
Urmonas 4.

Tauras — West Torrens 64:33
Tai pirmasis Tauro laimėjimas, 

nes naujai sulipdytas vienetas vis 
dar nėra susižaidęs.

Taškai: Meninas, S. Visickis, 
Giruckas po 7, Nordis 6, Šliužas 
4 ir Petruška 2.

Moterys. Vytis — North Adelaide 
12 : 17

Gegužės 11 d. mūsų moterys 
pralaimėjo. Aplamai, jaunosios 
krepšininkės, beveik be išimties, 
turėtų daugiau susidrausminti. 
Ypač tai būtina treniruočių metu.

Klaidingą pažiūrą, kad mes, va, 
jau esame “didelės” krepšininkes, 
reiktų pakeisti kita, būtent: ką 
apie mūsų pajėgumą gali reikalą 
išmanantys žmonės pasakyti, kaip 
jie vertina mūsų žaidimą. O augšto 
lygio neįmanoma pasiekti be kruo
pštaus darbo. Todėl reikia stro
piai lankyti treniruotes ir į jas 
atėjus netinka skųstis: “šiandien 
blogai jaučiuosi, negaliu”. Mergai
tės, ligoniai sėdi namuose — tre
niruojasi tik sveiki.

Merūnas — naujasis treneris — 
aukoja laiką ir dirba su Jumis 
nuoširdžiai. Įvertindamos jo pas
tangas ir atsidėkodamos būkite 
drausmings.

Atsisakius buv. jūsų kapitonei 
— būkite solidarios ir padėkite 
naujai išrinktajai S. Kelertaitei. 
Tik vieningai ir sutartinai dirbda
mos pakelsite savo komandos var
dą ir pasieksite laimėjimų. Edas.

FUTBOLAS
Adelaidės Vytis — Birkala 0 : 6

Gegužės 7 d. rungtynės tarp Vy-

priešinimo” ir smarkiai pralaimė
jo.

Sekančios futbolo rungtynės: 
Juventus — Vytis 21.5.55, B.T.M. 
Nr. 2., Polonia — Vytis, Polo Gr., 
Plyraton, gegužės 28., Vytis — En
field, B.T.M. (savojoj) birželio 4 
d., Budapest — Vytis, B.T.M. bir
želio 11 d. Visos rungtynės prasi
deda 3.10 vai.

S. Reivytis.

SYDNĖJAUS KOVAS — 
REGENTS PARK 0 :0

Gegužės 14 d. Kovo futbolo ko
manda susitiko su Regent Park 
australų vienuolike.

Po kietos ir permainingos kovos, 
rungtynės baigėsi lygiomis 0:0.

Už kovą atkakliai kovojo gyni- 
kai: Burokas, Baikovas ir Gylius, 
puolimą gražiai vedė naujai išrink
tas komandos kapitonas Ruša, su 
centro puolėju Vasariu,

Kovo vartininkui nebuvo daug 
darbo, nes priešo “šūviai” nelabai 
siekdavo mūsų vartus.

Komandą treniruoti pakviestas 
buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas 
Žeimys. Jo pastangos pradeda duo
ti vaisių.

Gegužės 21 d. Kovas susitinka 
su labai stipria Condell Park ko
manda. Rungtynės įvyks Punch
bowl Park aikštėje, Punchbowle. 
Pradžia 3.15 vai. (J-s)

NESAKYK, KAD ESI IŠ LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBOS
• RUOŠIAMAS

ŠOKIU VAKARAS
įvyks š.m. gegužės mėn. 28 d., šeštadienį 
Friendly Society Hall, Bankstown.

Pradžia 7 vaL vak.
Gera muzika. Alus ir užkandžiai bufete.
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LEDO RUTULYS
Pamatysite "Bombers”, įžymią naujųjų australų ledo rutulio komandą.
Jaudinančios ledo rutulio rungtynės kiekvieną antradienį.

Programa gegužės 24 d.
“LIONS” PRIES “BOMBERS” IR ’’WEST’S PRIEŠ ”ST. GEORGE”. 

Pradžia 8.15 vai. vak.
Bilietus užsisakyti Rink Office. Atidaryta kiekvieną dieną nuo 12.30
iki 9 vai. vak. Rezervuotos vietos — 5/6, nerezervuotos — 4/-

GLACIARIUM ICE RINK 
GEORGE ST., RAILWAY SQUARE 

TEL.: MA 6981.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsiniokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
Centr. 1819

(Priešais Melbourno Town Hall.)

Swift & Horndale Pty. Ltd. 
32 Clarence Street. Sydney. 
241 William Street, Melbourne. 
294 St. Paul’s Terrace. Brisbane.

STIPRUMO

WM 13.81.45

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.

4


	1955-05-18-MUSU-PASTOGE_0001
	1955-05-18-MUSU-PASTOGE_0002
	1955-05-18-MUSU-PASTOGE_0003
	1955-05-18-MUSU-PASTOGE_0004

