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METAMS 
SLENKANT

Pirmaisiais pokario metais puo- 
selėjom viltį, jog jeigu ne šian
dien, tai rytoj atsikels vartai j 
tėvynę. Bet vartai neatsikėlė! O 
mes, lyg užmiršome, kad patys 
vartai ‘niekados neatsikelia ir ne
atsikels.

Belaukdami dažnas pradėjome 
grimsti neviltin. Bet vis laukėme 
ir tebelaukiame, kad Vakarai, 
štai, vieną dieną, pradės mušti 
bolševiką ir atidargs mums duris 
į gimtuosius namus. Bet Vakarai 
nepradėjo ir nepradeda karo žy
gio. O metai slenka.

Genevos konferencijoje 4 didie
ji apie daug ką šnekėjo, bet pro 
pavergtųjų tautų klausimą, taigi 
Ir mūsų, beveik tylomis prašliau
žė. O tai viena pagrindinių pa
saulio problemų.

Genevos konferencijos rezultatai 
mums nebuvo netikėti. Jie tik dar 
kartą mus įtikino, jog tegalime 
pasikliauti savimi, savo jėgomis. 
O tai reiškia, kad mes, kaip ir 
visi pavergtųjų tautų žmonės lais. 
vajame pasaulyje, privalome dar 
kiečiau, padvigubintomis pastan
gomis ir vieningai veikti, nes tik 
tokiu būdu galima Sovietus pri
versti išsižadėti Imperialistinių 
siekimų, priversti pasitraukti iš 
okupuotų kraštų. Šituo norima pa
sakyti, kad 100 milionų Europos 
žmonių pavergimo problema vięną 
dieną turės būti įrašyta į kurios 
pasaulinės konferencijos darbot
varkę. Tik reikia, kad laisvieji 
pasaulio žmonės išgirstų paverg
tųjų europiečių šauksmą, reikia, 
kad jie suprastų, jog tokio likimo 
ir Jie gali susilaukti.

Ar mes atliekame tai, ką pri
valome ir galime atlikti tėvynės 
laisvinimo kovos fronte?

Ir vėl grįžtame į Genevą. 4 did
žiųjų valstybių vadams susirinkus 
konferuoti ir mūsų politiniai vei
ksniai j ten pasiuntė savo stebė
tojus. Bet Vliko ir Diplomatinės 
Tarnybos įgaliotiniai prieš tai ne
buvo suderinę . šavo nusistatymo 
Ir nebūvo susitarę dėl vieningo 
klausimo pastatymo — prieš kon
ferenciją vis nesisekė Vliko ir 

Diplomatinės Tarnybos vadovų pa
sitarimo sukviesti. Tad kalbant 
apie artimiausius uždavinius ir 
planingą veiklą, tektų daryti to
kias išvadas:

Vlikas Ir Diplomatinė Tarnyba 
privalo pagaliau baigti 
žmonėms įkyrėjusį ir Lietuvos 
laisvinimo reikalui žalingą trintį. 
Tėvynės laisvinimo kova turi 
būti vykdoma vieningai ir efek
tyviai, išjungiant partines, grupi
nes ir asmeniškas ambicijas.

Būtinas kuo glaudžiausias ben- 
drądarbiavftnas su kitų tautybių 
egzilinėmis bendruomenėmis, ypač 
per Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimą, apjungiantį visų paverg
tųjų pastangas ir Išreiškiantį Jų 
troškimus, o ypatingai artimai 
bendradarbiautina . su latviais ir 
estais.

Savos bendruomenės konsolida
cija būtina, kaip lygiai kiekvieno 
lietuvio pareiga visad ir visur bu
dėti savo tautos ir valstybės in
teresų sargyboje, neužmirštant, 
kad didžiausias dėmesys turi būti 
nukreiptas laimėti pasaulio pa
lankumą, kad šis laisvasis demok
ratinis pasaulis vieningai išeitų su 
reikalavimu Sovietams grąžinti 
pavergtosioms tautoms laisvę, 
šiandien, kada koegzistenciallzmas 
paraližuojančiai veikla žmonių 
smegenis, svarbu, kad nebūtų su
daryta jokių sutarčių, kurios ga-

I RYTPRŪSIUOSE 
IR LIETUVOJ

"Koelnische Rundschau” apra
šo Rytprūsių ir Lietuvos likimą 
Sovietų okupacijoje. Aprašymas 
paremtas pačiais naujausiais duo- 

’ menimis. Sviesto 1 kg. kaštuoja 
30 rabi., duonos — 1,3 r., papras
čiausi pietūs restorane — 5 r., 
degtinės litras — 30 r., vasari
niai batukai — 300 rublių, t.y. 
tiek, kiek per mėnesį gauna men
kesnis valstybės tarnautojas. Kraš
te pasyvi rezistencija ir dabar, 
kaip skelbia minimajame praneši
me “Koelnische Rundschau” ats
tovas Skandinavijai dr. Bauer- 
Heyd, tebevyksta toliau. Pabėgu
sius į mišką karius ar kovotojus 
gyventojai vadina “partizanais”, 
o sovietiniai pareigūnai — “ban
ditais”. Dėl to provincijoje komu
nistų partijos ir komjaunimo veik
la nėra tokia efektyvi. Kraštas 
yra iš esmės pasilikęs ištikimas 
seinosiems tradicijoms ir tėvų ti
kėjimui. Esama aiškių ir katakom- 
binio religinio gyvenimo reiškinių. 
Kai kur ir dabar slapta tebelai
komos pamaldos.

— ★ — 
Adenauerio reikalavimai 

Sovietams
Vak. Vokietijos kancleris dr. 

Adenaueris, atsakydamas j pakar
totiną Sovietų Sąjungos vyriausy. 
bės kvietimą atsilankyti Maskvoje, 
pereitą savaitę davė teigiamą at
sakymą. nurodydamas, kad jis pa
siruošęs Maskvon atvykti rugsėjo 
9 dieną.

Dr. Adenaueris savo atsakymo 
rašte, prie Sovietų siūlomų ap
svarstyti klausimų, dar pridėjo du 
dalykus, kurie turėtų būti išdisku
tuoti pasikalbėjimuose su Krem
liaus valdovais.

Sovietai buvo numatę su Vak. 
Vokietijos kancleriu aptarti tik 
diplomatinių santykių užmezgimo, 
kultūrinio bendradarbiavimo ir “ki
tus klausimus”.

Dr. Adenaueris pareikalavo, kad 
“tų kitų” klausimų grupėn būtų 
į darbotvarkę įtraukta Vokietijos 
su junginį o ir vokiečių karo belais
vių, laikomų Sov. Sąjungoj, klau
simai.
• Australijos general-gubema- 

torius Sir William Slim, kalbėda
mas per radiją D. Britanijos ra
dijo klausytojams pareiškė, kad 
Australija ir N. Zelandija prisi
ima padidėjusią atsakomybę Azi
joje, kad išlaikius Britų Common- 
wealto tikėjimą laisve ir demok
ratija.

rantuotų ar grėstų pavergimą 
pratęsti.

Turime eilę laisvinimo instituci
jų, kartais nesutariančių dėl me
todų ir taktikos, nors visos to pa
ties tikslo siekia. Reikia, kad lais
vinimo kovos politika būtų aiškiai 
apspręsta ir neesminiai reikalai 
būtų išskirti nuo esminių.

Kaip vienos tautos vaikai, kiek 
mes politiškai nesiskirtume, kokiu 
būdu Praamžių beišpažintume, tu
rime tuos pačius bendruosius tiks
lus ir esame atsirėmę į tą pačią 
moralę, kuri neleidžia mums skal
dytis, kada svetimieji mūsų tautos 
kūną drąsko, kada okupantas nai
kina visų įsitikinimų ir visų poli
tinių nusistatymų tautiečius.

šiandien negali būti tarpusavio 
kovos, bet tegali būti kalba tik 
apie lemtingos kovos suaktyvini
mą. Laisvėje tereikia tik įsijausti 
į tos kovos šventumą ir herojišku
mą krašte. O kai įsijausime, su
prasime, jog bendruosius principus 
turime, tik jų siekti dar didesnės 
vienybės šiandien mums reikia.

SUKILIMAS MAROKE KARINIAI PLANAVIMAI JAPONIJOJE
Pereitą savaitę Japonija atšven- | reikalingos paramos karo promo

te 10-ties metų sukaktį, kai buvo nes sukūrimui.
šiaurės Afrikoj vietinių gyven

tojų nepasitenkinimas prancūzų 
“globa” yra nužymėtas ilgų kovų 
kruvinais pėdsakais. Tik pastaruo
ju metu šitas nepasitenkinimas 
įgauna daugiau organizuoto nacio
nalinio charakterio: marokiečiai 
skelbia “šventąjį karą”, reikalau
ja nepriklausomybės ir nori susi
grąžinti arabų pasaulyje populiarų 
Maroko sultoną Sidi Mohammed 
ben Joussef, kurį prieš dvejus me. 
tus Prancūzijos valdžia nušalino 
nuo sosto ir ištrėmė į Madagas
karą. Jo vieton pasodino ištremto
jo dėdę Mohammed ben Moulay 
Arafa'.

Prancūzijos vyriausybė norėtų 
Marokui suteikti plačios savival
dos teises. Dabartiniam sultonui 
pavesta sudaryti Maroko vyriausy
bę, bet šitai jam padaryti nesi
seka. Padėtis pereitos savaitės ga
le pasidarė itin pavojinga.

Pereitą penktadienį ir šeštadienį 
Kasablankoje, Kenlfroj, ir kituose 
Maroko miestuose aidėjo šūviai, 
liepsnojo krautuvės, gatvėse buvo 
deginami žmonės. Policija ir ka
riuomenė šaudė į įtūžusias de
monstrantų minias. Vien šeštadie
nį žuvo 25 žmonės. J pavojingiau
sias vietas numesti parašiutinin
kų daliniai tvarkai palaikyti. 
Tūkstančiai iki dantų ginkluotų 
karių apsupo Kasablanką. Prancū
zų kreiseris Guichen atplaukė su

ARČIAU TEISYBĖS
Ką matę Sovietų Sąjungoje Indijos 
delegatai nedrąsiai prasitaria ir 

kitiems. O kas būtų, jeigu jie viską 
būtų matę ir teisybę pasakytų?

Indijos žemės ūkio specialistų 
delegacija, kuri lankėsi Sov. Są
jungoje, Čekoslovakijoje ir Lenki
joje, dabar išdrįsta po truputį 
atidengti savo įspūdžius, kuriuos 
labai atsargiai skelbia* užsienio 
spaudoje.

Indai mano, kad Sov. Sąjungos 
ekonominis gyvenimas yra tvirtas 
ir gyventojai palaiko vyriausybę. 
Bet jų pranešime esama dalykų, 
kurie bus nemalonūs skaityti ru
siškiesiems šeimininkams.

PAPŪGA IR LAZDA

Rašoma, kad rusai nešykšti mo
kėti augštus bonus, spausdinti 
nuotraukas ir plačius aprašymus 
laikraščiuose bei apdovanoti titu
lais “darbo pirmūnus”, bet jie ne
gailestingi nepajėgiems ir paval
diniams. Toliau sakoma, kad “Ru. 
sijoje priekin iškišta čiauška pro
pagandinė papūga, o užpakalyje 
kiekvieno darbininko siūbuoja 
grėsmingai lazda”. Indai mano, 
kad darbo sistema Sov. Rusijoje, 
Vakarų unijonistų (akordinls dar
bas) iššauktų protesto streikus. 
O Sov. Sąjungoje ši sistema yra 
visuotinė.

KLAIDINGI ŽINGSNIAI 
BALETE

Ir sovietiniame balete, ne tik 
fabrikuose, įvestas akordinis dar
bas, kaip lygiai Ir kolchozuose, ir 
sovehozuose, ir įstaigose.

Indijos agronomas pasakoja, 
kad viena Didžiojo Maskvos Teat
ro balerina prisipažinusi, jog už 
klaidingą žingsnį scenoje iš algos 
atskaitoma po keliolika kapeikų 
ar rublių. Spektaklio metu spec- 
komisija sekanti šokėjas ir regis
truoja klaidas. Paskui klaidingų 
žingsnių sąrašai patenka kasinin

pastiprinimais. Marokiečių atsl- j baigtas Pacifiko karas, šia proga 
šaukimai, kuriuose skelbiamas gynybos įstaigos viršininkas (Shi-
“šventasis karas” prancūzams, ra
gino sultono Joussef ištrėmimo 
dviejų metų sukaktį minėti “per- 
skrodžiant prancūzų gerkles”.

Tai buvo tik pradžia. Rugpjū
čio 21 d., sekmadieni, marokie
čiai savo nušalintojo sultono iš
trėmimo sukaktį atžymėjo masi
nėmis europiečių skerdynėmis. įtū- 
žusios arabų minios prancūzus 
apipildavo benzinu ir gyvus sude
gindavo gatvėse ir namuose. Vyrai 
moterys ir vaikai būdavo sukapo- 
jami j gabalus. Iš viso Maroke žu
vo per 100 europiečių. Vien Qued- 
Zem mieste žuvusių prancūzų yra 
per 50.

Sukilimas išsiplėtė ir j Alžyrą. 
Reuterio žinių agentūra praneša, 
kad prancūzų Šiaurės Afrikoj sek- 
madT?>nį žuvo apie 500 žmonių.

Prancūzų kariuomenė ir policija 
prieš demonstrantus naudojo šau
tuvus ir šarvuočius. J Maroką 
siunčiami pastiprinimai iš Prancū
zijos.

Ispanų Maroke apie 36.000 arabų 
suruoštose demonstracijose aštriai 
pasisakė prieš prancūzų kolonia- 
linės politikos metodus.

Prancūzijos vyriausybė įvykius 
š. Afrikoj vertina labai rimtai ir 
yra pasiryžusi griežčiausiomis 
priemonėmis "šventąjį karą” lik
viduoti.

kui, kuris jau moka atskaitymus 
padaryti.

Indai mano, kad Sov. Sąjunga 
yra šešerlais ar septyneriais me
tais technikoj atsilikusi nuo 
Amerikos ar Vakarų Vokietijos.

“Atrodo, kad Sov. Rusijoj, po 
37 metų komunistų režimas kiek 
sušvelnėjęs, bet užtat Čekoslova
kijoje ir Lenkijoje, kur komuniz
mas valdžioj tik šešerl metai, re
žimas yra daug žiauresnis. Net 
trumpo mūsų viešėjimo metu Len
kijoje ir Čekoslovakijoje galėjome 
aiškiai pastebėti žmonių nepasi
tenkinimą” — rašo indai.

Pabaigoje indai rašo, kad: “Nau
joji Sov. Rusijos karta, kuri atėjo 
po 1917 metų, nieko nežino apie 
gyvenimą kituose kraštuose, iš
skyras tik tai, ką sovietinė pro- 
poganda blogo Jiems apie kitus 
kraštus patiekia.”

Taip kalba Indijos agronomai, 
kurie truputį pažino Sovietų Są
jungą, bet kurie jokio supratimo 
neturi apie dalykus, kurie net ir 
“draugiškiems” turistams nero
domi. A.V.

• Iš New Yorko pranešama, kad 
praūžusio uragano iššauktų potvy
nių metu smarkiai nukentėjo Vir
ginia, Vašingtonas, Marylandas, 
Pennsylvania, New Yorkas ir ki
tos Amerikos valstybės, žuvo 175 
žmonės. Nuostoliai apskaičiuojami 
tūkstančiais milionų dolerių. Kele
tas miestų visiškai evakuoti. Did
žiuliai pastatai suardyti. Sugriauti 
tiltai. Pagalbą gyventojams teikia 
kariuomenė laivais ir lėktuvais. 
Tai didžiausias potvynis rytinės 
Amerikos istorijoje.
• Po 14 m. atnaujintas telefono 
susisiekimas atrp Vak. Vokietijos 
ir Sov. Sąjungos. Galima kalbėtis 
ir su Vilnium, tik reikia ilgai 
laukti... iki įsijungia pasikalbėji
mų sekėjai.

gemasa Sunada) pareiškė, kad su- 
l sirlnkus parlamentui vyriausybė 
pasiūlys įsteigti gynybos ministe- 

1 riją. ,
Dabar Japonija neturi gynybos 

ministerijos ir augančių karinių 
pajėgų administracija yra atitin
kamos gynybos įstaigos rankose, 
kuri priklauso ministerių kabineto 
kontrolės.

Sunada pasakė, kad vyriausybė 
nesirengia siūlyti parlamentui 
įvesti karinę prievolę, bet naujo
sios ministerijos politika būtų 
grindžiama principu "visuotinė 
tautinė mobilizacija”. Tai reiškia, 
kad visa japonų tauta turėtų su- 
siinteresuoti savo karinėmis pajė
gomis ir jas visuotinai remti.

Japonai, Sandu toliau kalbėjo, 
privalo sukurti ir savo karo pra
monę, nes negali visą laiką tyko
ti ginklų iš JAV. Šita pramonė 
turėtų būti valstybės rknkose, bet 
administruojama ir kontrolulojama 
civilių. Tikimasi, kad JAV suteiks

KLIEDI IR
MR- BEVANAS

Žinių agentūra A.A.P. iš New 
Yorko praneša apie Mr. Aneau- 
rin Bevan, britų darbiečių kairiojo 
sparno lyderį, kuris filmuotame 
pasikalbėjime iš New Yorko pada
rė tikrai įsidėmėtinų pareiškimų, 
rodančių šitą arogantišką britą 

esant jžuliu pavergtųjų tautų prie
šu. O Bevan pareiškė, kad nesama 
jokių įrodymų, jog Sovietų Sąjun
ga savo politinę sistemą mėgintų 
primesti arba įgyvendinti kituose 
kraštuose. •

Bevanas Sovietų ekspansiją Ry
tų Europoje prilygino-JAV inter
vencijai (1954 m.) Guatemaloj. 
Amerikos įsikišimą į pilie
tinį karą Guatemaloj, kada buvo 
nušalinta prokomunistinė prezi
dento Jacob Arbanez Guzman vy
riausybė, jis laikąs "labiausiai ne
maloniu dalyku”.

Diskutuojant Sov. Rusijos oku
paciją Pabaltijo valstybėse ir So
vietų dominavimą kituose Rytų 
Europos kraštuose, Bevanas pasa
kė: “Suprantama, Sov. Sąjunga 
nusprendė, kad negalima buvo lai
kyti nedraugiškai nusiteikusias 
valstybes savo pasienyje".

Baigiant Bevanas pasakė, kad 
jis nesąs Sovietų politikos gynė
jas.
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PRANEŠAME GERB. TAUTIEČIAMS,
KAD PIRMASIS AUSTRALIJOJE

LIETUVIŠKAS

LAIDOTUVIŲ BIURAS
— FUNERALS OF DISTINCTION —

JAU YRA ATIDARYTAS IR PASIRENGĘS PASITARNAUTI

LIŪDESIO VALANDOJE.
I KOPLYČIA IR ĮSTAIGOS KONTORA: 84 JOHN STREET,

CABRAMATTA, (SYDNEY) TEL. UB 2899
g Jūs galite kreiptis kiekvienu metu ir kiekvienas Jūsų pageidū-
§ rimas bus tiksliai įvykdytas.
g Maloniai kviečiame visus tautiečius apsilankyti ir apžiūrėti
g koplyčią ir kitus pirmosios lietuviškos laidotuvių įstaigos Auat-
5 ralijoje įrengimus.

Direktoriai.
anuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiM^

Pagal Japonijos konstituciją, Ja
ponai tegali organizuoti armiją,
karo laivyną ir karo aviaciją tik 
apsigynimo reikalams.

Ministeris pirmininkas Hatoya
ma pareiškė, kad jis esąs pasiruo
šęs, per ateinančius rinkimus J 
parlamentą, iškelti konstitucijos 
pakeitimo klausimą.

Raudonasis San Marinas
Iš Londono pranešama, kad ma. 

žutės San Marino valstybėlės, įsi
skverbusios į C. Italiją, ateinan
čius ketverius metus valdžia buą 
komtinistų rankose. Tai yra vie
nintelė Vakarų Europos valstybė, 
rinkimų keliu pakliuvusi komunis
tams.

Rinkimai į San Marino parla
mentą įvyko aršiai kovojant krikš
čionių demokratų — socialistų de
mokratų blokui prieš komunistų 
ir kairiųjų soc. koaliciją Komu
nistinis blokas gavo 3.047, o deši
nieji — 2.206 balsus — tiek ir 
tebuvo balsuotojų, šioje 15.000 gy
ventojų respublikoje.

Apie 70 San Marino piliečių bu
vo atskridę balsuoti iš Amerikos, 
o komunistai parkvietė apie 1000 
sanmariniečių angliakasių ir kelne
rių iš Italijos, Prancūzijos ir Švei
carijos.

Naujajame parlamente komunis
tai turės 33 atstovus iš 60-ties.
• Australijos filmas “Letter to 

Vandal, Anywhere” — spalvuotas 
filmas vaikams ir “Blue Ice” — 
dokumentinis filmas apie 1954 m. 
ekspediciją antarktikon, yra pa
rinkti rodyti devintame tarptauti
niame filmų festivalyje Edinbur- 
ghe, kuris . prasidėjo rugpjūčio 
21 d.
• Ispanijos primatas kardinolas 
Pla, 72 metų amžiaus, savo pas
toraliniame laiške ispanams sako, 
kad “geri krikščionys vyrai ir 
moterys neturi maudytis bendruo
se pajūrio, ežerų ar upių paplū
dimiuose, arba basonuose”. Jis 
pataria maudytis privačiai, arba, 
jeigu jau maudomasi viešai, tai 
tik atskirai vyrai ir moterys.
• Buv. Rytų Vokietijos liaudies 
milicijos majorą Murau vėl pasi
grobė raudonieji. Murau buvo pa
bėgęs j Vakarų Vokietiją ir gyve
no pas dukterį, ši tėvą supažindi
no su dviem vyrais, kurie jį nugir. 
dę pergabeno per sieną. Už tai 
Jie gavo po kelis tūkstančius mar
kių. Jie prisipažino įsakymus gau-' 
davę iš “Petro”.

1
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A. ZUBRAS.

TAUTINIO UGDYMO VEIKSNIAI
•1 Jeigu Kiltu Karas

(8) j
Tautinės pasąmonės formavimuisi, Į 
kuri duotų impulsų mūsų priva- j 
čiam ii- viešam reiškimuisi, tauti
nei sąmonei įdiegti, puoselėti bei 
kurstyti, šiuo požiūriu nagrinėjant 
tautinio ugdymo veiksnius išeivi
joje ar tremtyje, mūsų žvilgsnis 
nebūtinai visais atvejais turi būti 
nukreiptas tik į jaunąją, t.y. pri- 
augančiąją kartą. Ir vyresniųjų, 
atitrūkus tautinės masės ir tuo 
pačiu savosios tautinės visumos 
dvasios, atsidūrus svetimoj aplin
koj, tautinė sąmonė reikalinga 
puoselėjimo bei kurstymo, vis nau
jo, pagal aplinkybes, įprasmini
mo, pažadinimo, reikalinga naujų 
jausminių ir racionalių paskatini
mų reiškimuisi.

IŠEIVIJOJ Sa- 
bū-

jose vyksta aktingasis tautinis 
reiškimasis (sportininkams pav. 
rungiantis su kitų tautų žaidė
jais), kultūrinės organizacijos ge
ros progos duoda tautinės sąmo
nės ugdymui, dalykinės kūrybi
niam talentui plisti. Organizacijo
se bujoja socialinis tautinės pri
klausomybes pajautimas, nors, 
tiesa, dažniausiai išskiriamai pa
gal palinkimus ar pagal susibi
čiuliavimą. Tautiniam ugdymui 
palankiausios yra tos organizaci
jos, kurios yra sąmoningos Lietu
vių Bendruomenės apjungiančiojo 
pobūdžio, kurios savo reiškimąsi 
supranta tik jos ribose, nors ne
būtinai Jos priklausomybėje, jei 
turima galvoje jos ^organizacinė 
struktūra. Maža tetarnautų tokia 
organizacija tautinio ugdymo už
daviniui, kuri, nors vartotų lietu
vių kalbą, bet neigtų tautinę pri
klausomybę ir tautos organizacinio 
reiškimosi pastangas.

, beveik visos yra tarptautinės, 
vo pasireiškimo būdu jos gali 
ti tautinės (kulto reikalams nau
doti tautinę kalbą) ir suvaidinti 
labai svarbų vaidmenį, nors ir ne
tiesioginį, tautinės kultūros ugdy
mui. Būna atsitikimų, kada 
tautiniam reikalui yra buvusios ar 
yra žalingos: Lietuvoje lenkinimas karnai medžiagos* visiškai sunai- 
bei vokietinimas yra ėjęs per baž
nyčias. Australijoje, nesant lietu
vio liuteronų kunigo, pamaldų 
tos konfesijos žmonės klauso vo
kiečių kalba ir nesąmoningai jau
nimo dvasioje formuojama tuo bū
du nelietuviška pasąmonė, linki
mas vokiškuman.

KIEK Iš TIKRO KARINĖ GRĖSME YRA REALI IR KĄ RODO |
DABARTINIAI ŠIOJE SRITYJE RYTŲ IR VAKARŲ JĖGŲ SAN- j

I
TYKIAI?

ir 
ir

PIRMINIAI VEIKSNIAI.
Lietuviška ŠEIMA yra pagrindini 
ir pirminė celė, kurioje rusena 
tautinė sąmonė, kur per motinos 
kalbą, per nereikšmingus, bet lai
ku ir vietoje pasakymus, pamoky
mus bei pastabas formuojasi vai
kuose tautinė pasąmonė. Tėvas Ir 
motina yra pirmieji mokytojai lie
tuviško rašto, jų spintoje valkai 
sutinka pirmąją lietuvišką biblio
teką. Vaikų auklėjimas yra pirmi
nė tėvų pareiga, vaikų Išugdymas 
panašių sau yra tėvų įgimta tei
sė. Tautinės bazės atsirėmus ug
dant charakteri, suteikiama gyve
nimui taip reikalinga moralinė at
rama — vertybės pajautimas, sa
vojo Individualinio aš suvokimas, 
elgsena pagal principus. Savaip 
lietuviškai reiškiasi ir pati lietuvių 
šeima: jų tradicijų laikymasis ža
da pilnesnės laimės pačiai šeimai, 
bet tuo pačiu sudaro sąlygas sa
vaimingam tautinės sąmonės pul
savimui šioje celėje.

SAVAITGALIO MOKYKLA 
Jau šeimoje tautiškai nuteikta 
apspręsta jaunoji karta, tėvai
mokytojai susitinka savaitgalio 

lietuviškoje mokykloje. Tik tėvams, 
vaikams ir mokytojams nuoširdžiai 
ir atsidėjusiai bendraujant, vyres
niesiems gi aiškiai suprantant už
davinio reikšmę, kyla palaiminga, 
nors ir vargana specifinei paskir
čiai — lietuviškos tautinės sąmo
nės ugdymui, lituanistinių dalykų 
mokymui institucija. Mokykla at
lieka tolimesnį tautinės sąmonės 
formuojamąjį ir apipavidalinamą
jį darbą, iš čia kyla ir pirmieji 
tautinės komunikacijos žingsniai. 
Mokykla, mat, yra ne tik moky
mo vieta, bet ir tautinio bendra
vimo lopšys: jaunieji čia sutinka 
pirmuosius savo žaidimu ir kūry
binės fantazijos bendrininkus, kon
krečiai pajunta tautinės bendruo
menės buvimą ir josios skirtingu
mą nuo kitų, čia prasideda jau ir 
pirmoji kova dėl tautinės egzis
tencijos, nes jaunajam lietuviukui 
bei lietuviukei tenka išgirsti pir
muosius rimtesnius įžeidimus ir 
atkalbinėjmus iš asimiliacijos sie
kiančios svečio krašto plačiosios 
aplinkos.
Jei mokytojas yra mokykloje ir 
centrinė figūra, tai tėvai, išeinant 
iš pirminės teisės j auklėjimą, yra 
neginčijami mokyklos laikytojai, 
kuriems talkauja visa sąmoninga 
lietuviškoji organizuota ir neorga

nizuota visuomenė, įžvelgdama mo
kykloje priemonę lietuviškosios 
bendruomenės tęstinumui išlaikyti 
ateities kartose. Vyresnioji karta, 
aktingai įsijungusi į lietuvių jau
nosios kartos ugdymą, ir pati su
siranda savo tautiniam reiškimuisi 
prasmingą turinį. Ir suaugusiuo
se tautinės sąmonės rusenimas 
reikalingas tikslų pasireikšti.'

ORGANIZACIJOS.
Tautinio ugdymo darbe šeimai ir

ANTRINIAI VEIKSNIAI.
Antrinės reikšmės tautinio ugdymo 
veiksniais tenka laikyti svetimoji 
aplinka, svetimos mokyklos. Ta
čiau tai yra didelės reikšmės pa
tirtis ir įtaka ir, jei tik sugeba
ma asimiliuojančiai visa tai priim
ti, pervertinant iš lietuviško po
žiūrio, gali būti didelis pozityvus 
įnašas lietuviškosios buities turi
niui praplėsti. Japonai yra pavyz
dys rankiojimo viso pasaulio pa
tirties bei mokslo ir pasisavinimo 
grynai japoniškiems reikalams bei 
šiaip sujaponinimo. Mokslinis, fi
losofinis ir meninis pažinimas ple
čia žmogaus akiratį, todėl reikš
mingas ir žmogaus bei tautos tau
tinio reiškimosi turiniui praplėsti. 
Atskirai tenka paminėti Bažny
čia. Būdama religinė organizaci
ja tarnauti bendrinusiems žmonių . jimai. Svarbu, kad jie šiuos lai- 
tikslams, retai kada yra tautinė, mėjimus sudeda prie tautos au- 
Krikščioniškosios bendruomenės kuro.

divizijų su kai kuriomis specia'io- 
mis formacijomis. Atlanto Pakto 
organizacija turi 48 divizijas, prie 
kurių Vokietija duos 14 divizijų. 
Tuo būdu sovietinių divizijų pers
vara yra žymiai didessnė. Kom. 
Kinijos vyriausybė giriasi kad Ki
nija, turinti apie 12 ųiil. tik vien 
milicijos, karo atveju galinti mo
bilizuoti apie 80 mil. karių. Tai 
sudarytų 5.000 divizijų.

Amerikietis žurnalistas J. Also- paradas po karo. Parade dalyvavo 
pas smulkiai išdėsto, kaip Sovietai.
ypač pasinaudodami per pastaruo- I jausio tipo milžiniški bombonešiai 
sius 12 mėn. tiesiog revoliucine' ir sprausminiai naikintuvai.

Kaip pastebi am-čių žinių agen
tūra UP, paradas parodė, kad So
vietai savo aviacija jei jau nepra
šoka amerikiečius, tai bent su jais 
jau susilygino. Ypač didelį įspūdį 
padarė 12 sprausminių bombone
šių, Vakaruose žinomų “Bison” 
vardu, kuriais gali būti nuneštos 
į paskirties vietą atominės ir van
denilio bombos. Parado žiūrėjo vi
si Sovietų vyriausybės nariai, taip 
pat indų ir jugoslavų štabų šefai, 
maršalai Mukheerje ir gen. Įeit, 
'/■deriko Ulepic, be to, Maskvoje re
ziduoją užs. karo atstovai.

Sov. Sąjunga, kuri 1943-1945 
kasmet pagamindavo apytikriai po 
30.000 šarvuočių, 40.000 lėktuvų 
ir 120.000 pabūklų, nemaža Jų pa
gaminta ir dabar — bent nėra at
silikusi nei su stambiąja pramo-’ 
ne, nei su karine, kaip tai kai 
kas norėtų įrodinėti. ŲP žiniomis, 
Sov. Sąjunga pastaraisiais mėne
siais didžiausioje paslaptyje ryti
nėje Vokietijoje stovinčius savo 
dalinius apginklavo naujais vidu
tinio dydžio šarvuočiais “T.54”, 
galinčiais* sėkmingai kautis su 
NATO dalinių turimais “M 48 Pa
ton" ir britų “Centurion III".

Varšuvoje sudarytosios Rytų blo
ko karinės organizacijos štabo ka
rininkams šį rudenį numatyti pra
dėti kalbų kursai. Rusų kalba vi
siems karininkams yra privaloma. 
Kitos kalbos išmokti yra paskirs
tytos įvairiai: albanų armijos ka
rininkai turės išmokti itališkai, 
bulgarų — turkiškai, vengrų — 
vokiškai, lenkų — prancūziškai, 
lenkų karo laivyno ■ — angliškai, 
rumunų — prancūziškai ir čekų 
— vokiškai. Kalbų išmokimas pa
skirstytas pagal sritis, kur Rytų 
bloko karininkai numatomi gali
mame ateitis konflikte pasiųsti.

“New Herald Tribune” karinis 
bendradarbis A.E. Talbert skelbia, 
kad šiuo metu bolševikai pirmoj 
eilėj propaguoja naktines kauty
nes. Kaltindami ypač amerikiečius 
“ruošiant naująjį karą”, bolševi
kai tuo tarpu ptays kiek galėdami 
stiprina savo ginklo atsvarą. Prieš 
bolševikinį divizijų skaičių ameri
kiečiai šiuo metu gali mesti tik 18

i, Į 400 -lėktuvų, tarp jų paties nau- 
_ iausio tiDo milžiniški bomhonpšiai

jos į
. į aviacijos plėtra, surinkę pakan-

svetimos 
tautiškai 

kartoje 
atsisky-

kinti JAV-bėms. Išsigandę kylan
čios sovietinės karo jėgos, jau 
ir tie kraštai, kuriuose yra ame
rikiečių aviacijos bazės, iš kurių 
jie gali lengvai pulti Rusiją, ne
benori ilgiau beužleisti amerikie
čiams tas bazes, kad bolševikai 
karo atveju savo atominėmis ar
ba vandenilio bombomis jų nesu
naikintų. Taigi, pavojus tikrai 
yra realus ir didelis. Bet bolševi
kai kaip tik ir stengiasi šias prie
mones panaudoti savo tikslams pa
siekti. Nobelio laureatas prof. Po
well reiškia nuomonę, kad JAV 
turinčios greičiausiai 4.000, o Sov. 
Sąjunga — arti 1.000 atom, bom
bų ar kitokių užatisų. 14 vande
nilio bombų užtektų sugriauti Vo
kietijai, o 17 Prancūzijai. Vokie
čių “Der Spiegei” Nr. 29-1955 ra
šo, kad JAV užpultos gintųsi ato
miniais ginklais. Šiuo metu JAV 
turinčios iš viso per 10.000 ato
minių bombų, atominių granatų 
ir kitokių atominių užtaisų. 1955 
m. pagaminta 45 megatonų vand. 
bomba atstotų 1955 m. B-29 su- 
pertvirtovės tipo 11.250.000 lėktu
vų galimą numesti bombų krūvį. 
Vokiečių karinio eksperto Bonino

PAGALBINĖS PRIEMONĖS.
Pagalbiniais tautinio ugdymo vei
ksniais išeivijoje reikia laikyti 
lietuvišką knygą, lietuvišką laik
raštį. Jų reikšmė net tokia dide
lė, kad be šių priemonių 
aplinkos įtaka mažiau 
sąmoningus net pirmoje 
suvirškintų, nes šiandien
rūsiai nuo gyvenamojo krašto kul
tūros gyventi nebeįmanoma, kaip 
kad yra darę seniau mūsų anglia
kasiai JAV. Tautiniam ugdymui 
ir tautinės sąmonės rusenimui la
bai svarbu neatitrūkti savojo tau
tos kamieno sentėvių krašte, šian
dien šis momentas labai apsunkin
tas geležinės užtvaros, tačiau mū
sų laikraščiai visdėlto įstengia 
mus 
kius 
Tas 
nors 
Lietuvoje gyvenusiais lietuviais su- . ....
sitlkti ir pasistengti juos supras- Sovietų galimą staigų puolimą, 
ti. Pagelbinėmis priemonėmis tau- Taip PaT kaip reiktų užkirsti ke
tiniam ugdymui išeivijoje tetika j ir sustabdyti staigų Sovietų 
laikyti mūsų tautinę savimeilę ku- 1 šarvuočių dalinių prasiveržimą, 
teną mūsų tautiečių laimėjimai ‘ Šiuo metu bolševikai visokiais bū- 
tarptautinėje plotmėje ar tauti
niais darbais iškylą iki tarptau
tinės reikšmės horizontų. Todėl iš 
šio požiūrio sveikintinas kiekvie
nas mūsų menininkų, mokslininkų 
iškilimas, mūsų sportininkų laimė.

nuolat painformuoti apie jvy- 
ir šiaip gyvenimą Lietuvoje, 
dar svarbiau pasirodys kada
ateityje, kai mums teks su I nuomone, turi būti surasta prie
igoje gyvenusiais lietuviais su- I monė, kaip padaryti neįmanomą

dais stengiasi j savo pusę patrauk
ti japonus Ir vokiečius, kad tuo 
būdu galėtų žymiai susilpninti ga
limą Vakarų karinį pajėgumą.

Aviacijos paradas 
Maskvoje

Š.m. liepos 3 d. Maskvoje buvo 
pats didžiausias Sovietų aviacijos

Sovietinis laivynas
“Neue Zuercher Zeitung” duo

da duomenų apie sovietinio laivy- 
no ekspansiją. Dienraštis rašo, 
kad per britų karalienės Elžbietos 
II vainikavimo iškilmes specialis. 
tai stebėjosį Sovietų naujausio ti
po kreiserio “Sverdlov” pasirody
mu. Dienraštis toliau mini naujus 
modernius Sovietų karo laivus 
“Admirolas Ušakovas” ir “Admi
rolas Nachimovas” ir reiškia sam
protavimų, kad rusų laivų sta
tyklos nuo 1948 m. Iš viso stato 
15 didžiųjų kreiserių ir greičiau
siai daugiau kaip 60 naikintojų. 
1960 m. Sovietų laivynas turės 
apyvartoj 50 naujų kreiserių, kai 
tuo tarpu visa eilė anglosaksų 
laivų turės būti išimti iš apyvar
tos. Sovietai atsidėję stato ir pa
ties didžiausio tipo kovos laivus. 
Statomi 55.000 tonų dydžio du lėk- 
tifvnešiai, kurie greičiausiai bus 
sumontuoti Nlkolajave. Manoma, 
kad jie bus paleisti į apyvartą 
1958 m. gale. Tuo pačiu laiku iš 
šios rūšies karo laivų su ameri
kiečių vėliava plaukios “Forres- 
tal”, “Saratoga” ir gal "Ranger” 
su 60.000 tonų, taip pat britų lai
vyne — “Arc Royal” su 38.000 
tonų vandens išspaudlmu. Dienraš
tis, apžvelgęs sovietinio karo lai
vyno ekspansiją, pastebi, kad So
vietai nesitenkina tuo vaidmeniu, 
kurį jiems teko vaidinti per Ant
rąjį Pasaulinį karą.

G. PROCUTA

BENDRUOMENINĖMIS TEMOMIS
Vos prieš kelis mėnesius baigė

si tragiškųjų birželio trėmimų mi
nėjimai. Kurį laiką po to laik
raščiuose buvo talpinami tų minė
jimų aprašymai, kartais dar ir 
nuotraukos.

Šių minėjimų tikslas dvejopas: 
prisiminti ištremtuosius brolius ir 
parodyti laisvajam pasauliui tik
rąjį raudonųjų imperialistų vei
dą.

Bet minėjimai baigėsi, spauda 
grįžo prie kasdieninių temų, žmo
nėse atgaivinti šiurpūs prisimi
nimai priblėso. Visa tai gal ir na
tūralu ir nebūtų reikalo rašyti šio 
straipsnio, jei trėmimai ir žiauri 
okupacija mūsų krašte jau būtų 
pasibaigę. Deja, taip nėral Trė
mimai Iš Lietuvos ir toliau tebel 
vyksta. Tik dabar ne tokiu plačiu 
mastu ir kitoki metodai vartoja
mi. Dabar jau daugiausiai “sava
noriai jaunuoliai plėšinių įsisa
vinti” Sibiran keliauja... Parti
zanai Lietuvoje taip pat dar nė
ra galutinai likviduoti, kaip kar
tais kai kurie laikraščiai teigia. 

! čia duodu ištrauką iš Lietuvos 
Tarybinių Rašytojų Sąjungos sa
vaitinio laikraščio “Literatūra ir 
menas” Nr. 15, išleisto 1955 m. 
balandžio mėti. 9 d. Vilniuje. Iš
trauką pradedu vieno eilėraščio 
veikėjo atsisveikinimu su to eilė-

savaitgalio mokyklai tolimesnis raščio herojum, kuris skuba į 
talkininkas yra lietuviškosios jau- ' paskaitą.
nfmo organizacijos. Lytinio su- “Aš pakilau, paspaudžiau rankas 
brendimo laiku Jaunimas veržiasi . — Tik neužlipk kur eidamas ant 
iš namų, tėvų autoritetas smun- 1 ' vilko,
ka. Jaunimas jieško savo svajo-' — Juos čia sutinka kartais dar 
nėms pasidalinti ir žaidimams bei ' , kai kas.
apskritai veiksmui partnerių už 1 Toliau, trečiame posmelyje, pir- 
namų. Lietuviškosios jaunimo or- , masis veikėjas gauna žinią, kad 
ganizacijos yra tas forumas, kuris , 
sugeba jaunimą suburti, suartin- 1 
ti ir išlaikyti lietuvišką dvasią, 
sudarant progų lenktyniavimui, I
rungtyniavimui, šiaip. Jau paten- Namo jis grįžo paskaitą paskaitęs 
kinti kūrybitrfus, žaidimų Ir bū-' Apie ponus, mums grąsančlus karu, 
riavimosi instinktus. Organfzaci- j Jis ten kalbėjo apie taikų darbą,

Bet rado j j su peršauta kakta

tie, kurie svajoja apie karą,Tai 
Gyvenimo praėjusio vilkai, 
Kurie atgaut svajoja savo dvarą, 
Tą vakarą Jo tykojo slaptai”

Kas yra čia minimi “vilkai” — 
kiekvienam aišku, ir, iš eilėraščio 
galima suprasti, jie dar veikia...

Taigi, 
patauja 
laisvėje 
Birželiu
mėnuo. Ir nereiktų užmiršti, kad 
kiekviena diena raudonųjų okupa
cijoje mūsų tautai ir kraštui reiš
kia neįsivaizduojamai didelę žalą.

kol mūsų tėvynėje vleš- 
atėjūnai rusai, mums, 
esantiems, Tragiškuoju 
turėtų būti kiekvienas

Operacija
“Carte Blanche”

Europoje buvo pravesti didžiau
sieji po karo NATO pajėgų oro 
manevrai, pritaikyti atominio karo 
metui. Buvo apskaičiuota, kad per 
vad. “Carte Blanche" operaciją 
buvę numestos 335 atom, bombos. 
Spauda išsamiai pavaizdavo, ką 

reiškia tų 335 ątominių bombų nu
metimas per vieną savaitę. Ta 
proga taip pat buvo paskelbtas 
atomo specialistų mokslininkų at
sišaukimas, kad per atominį karą 
nepaprastai nukentėtų visa žmoni
ja: tiesioginių sprogimų būtų su
naikinta mažesnė jos dalis, bet 
žymiai didesnę dalį ištiktų viso
kios ligos ir kitokios negerovės, 
šį kartą nusiraminta bent tuo, 
jog numestosios bombos buvo ne 
pačios didžiosios atominės ar van
denilio bombos, bet ”Baby-A” ka
libro, kurios pirmoj eilėj ouvo 
taikomos priešo aerodromams/ 
Tuo pačiu metu viršum Prancūzi
jos buvo pravesti kiti manevrai, 
pavadinti
dienraštis ”Le Monde' 
kad šie manevrai , turėjusieji ap-

"... šeštadienį... banditai... Algį..”
“Maišės raidės,
Sulietom ašarom ir sielvartu

aitriu...

Laisvojo pasaulio lietuviai, ku
rie jaučiasi tikrais savo krašto 
sūnumis, myli tai, kas yra lietu
viška, ir sielojasi savo tėvynės 
reikalais, turi tam tikrų neatidė
liotinų pareigų. Pagrindinės yra 
dvi: lietuvybės išlaikymas trem
tyje ir kova dėl mūsų tėvynės iš
laisvinimo. Žinoma, iš šių išsiša
koja daugybė antraeilių.

Nekalbėsiu apie pirmųjų , nes 
tik retas nesutiks su manim, kad 
jeigu mūsų tėvynei būtų lemta 
pasilikti sovietų okupacijoje la
bai Ilgai, tai ir gerai organizuota 
bendruomenė, atitrūkusi nuo tau
tos kamieno, kažin ar pajėgtų iš
likti pajėgiu tautiniu vienetu. To
kiu atveju Lietuvos ateitis turė
tų atsiremti tėvynėje pasilikusių.

šitai turint galvoj būtina, kad 
Vakarų pasaulyje pasklidę lietu
viai turėtų padaryti daugiau, ne
gu dabar, Lietuvos laisvės valan
dai priartinti.

Pažiūrėkime, kų mes darome Ir 
kų galėtume padaryti tėvynės lai
svinimo reikalu. Grįžkime prie tų 
pačių trėmimų minėjimų.

Minėjimai yra geras būdas taip 
vadinamoje mūsų kovoje. Tik rei
kia dėti visas pastangas, kad juo-

se daugiau dalyvautų gyvenamojo 
krašto šeimininkų. Paprastai, at
rodo, susirenka apie 90% pabal- 
tiečių, o tik apie 10% australų 
arba zelandiečių. Labai svarbu Ir 
programa. Ypač pagrindinė kalba. 
Kartojimas sausų faktų, kas me
tai vis paberiant skaičius ištrem
tųjų ir primenant šiurpias trėmi
mo sąlygas — gali sukelti simpa
tijos ir užuojautos jausmų. Tik 
tiek, žinoma, šie faktai yra neiš
skiriami, bet kartu būtina pabrėž
ti, kad vieną dieną, Jeigu ir toliau 
Vakarai nuolankiai priiminės “tai
kingos koegzistencijos” propogan- 
dines piliules, jeigu Ir toliau tikės 
Sovietų “gera valia”, tai vieną 
dieną ir šį kraštą Ištiks tas pat.

Pavyzdžių galima paberti dau
gybę; J U galima parinkti iš ang
losaksiškos ir lietuviškos spaudos, 
kur parodoma sovietų tikrasis vei- Į išparduoti, ši knyga padarė dau- Paryžių, 325 buvo nuvytos jau 
das, parodomas didžiulis t___
mas tarp jų žodžių ir darbų.

Minėjimai ruoštini t 
salėse, kad tuo būdu atkreipus 
plačiosios visuomenės dėmesį.

Turime institucijų, kurios visą 
ar dalį savo veiklos skiria Lietu
vos laisvinimo kovai. Ji vykdoma 
per spaudą- , radiją, memorandu
mus, protestus ir gyvu žodžiu.

Informacinių leidinių svetimomis 
kalbomis betgi turime nepakanka
mai. Be to, patįrta, kad Informa
cinės brošiūros, ar kitoki leidiniai, 
esti blogai paskirstomi. Dalis be
reikalingai užsiguli pas privačius 
asmenis, kurie gavę iš centrų di
desnius kiekius nežino ką bedary
ti. Tokiu būdu vertinga propogan- 
dinė medžiaga nepasiekia tikslo. 
O nebūtų taip sunku sudaryti są
rašus kiekviename mieste ar dides
nėje apylinkėje asmenų, redakci
jų, įstaigų, bažnytinių administ
racijų, parlamentarų, bibliotekų, 
mokslininkų, valstybės vyrų, ku
riems šitie leidiniai būtų betar
piškai iš centrų pasiųsti. Tokius

sąrašus galėtų sudaryti Liet. Ben
druomenės vadovybė krašte, pasi
telkusi visas lietuviškas organiza
cijas vietose.

Kitas svarbus ginklas — kny
ga. čia galvoje turiu tokias kny
gas, kaip Igno šeiniaus /(Raudo
nasis tvanas” arba Grlmšausko 
“Tolimieji kvadratai”. Pirmoji 
knyga išversta į keletą Europos 
kalbų, ką reiktų padaryti ir su 
antrąja.

Teko .skaityti esto knygą “Ke
lionė j liasvę”. Joje autorius ap
rašo kelionę iš Švedijos mažu lai
veliu į JAV. Knygą angliškai Iš
leido pasaulyje žinoma leidykla ir saugoti Prancūziją nuo netikėtų 
knyga pasklido plačiausiai. Jos ir puolimų iš oro, laikomi pavyku- 
antrasis leidimas jau baigiamas! siais. Iš 400 mašinų, kurios puolė 
1 n Mzl, 1 1 .lot, IT« OOP • — —

’Regulus”. Prancūzų 
įvertino,

V t" l- . * - ‘

skirtu- ' 8iau, negu propogandiniai leidinu- 
uoruų. kai, kurie neretai labai siaurai 
geriausiose ' cirkuliuoją. Pabrėžiu: ir gera kny- 

[ ga pražus, kokia kalba ją beleis
tame, jeigu ji bus išleista nežino
mos leldyklėlės. Viešąją nuomonę 
formuojant būtina panaudoti vei
ksmingas priemones.

Protestai ir memorandumai ra
šomi, paprastai, tam tikromis pro
gomis. ir tai, kaip taisyklė, atlie
ka Diplomatinė Tarnyba, VLIKas, 
ALTas, Laisvės Komitetas, na, 
Ir tarptautinės institucijos bei or
ganizacijos, atstovaujančios pa
vergtųjų interesus. O mes visi, 
mes politiniai tremtiniai?

J šitą darbų turėtų būti įjungta 
daug daugiau pajėgų ir nereiktų 
laukti progų — mūsų tauta žu
doma kasdien, todėl ir okupanto 
žiaurumus demaskuoti, pagalbos 
šaukti reikia taip pat kasdien. 
Betgi jei kam atrodo tiksliau pro
testo pareiškimus, memorandumus 
siųsti tam tikromis progomis, tai 
ir jų yra pakankamai.

(Pabaiga kitame numeryje)

šiaurės Prancūzijoje. Išvada: nau
jas 'Pearl Harbour” vargu gali
mas. Dabaritnė prancūzų radaro 
sistema užfiksuoja priešo lėktuvus 
net 14.000 m. augštyje Ir 200 km. 
atstumu. O šiuo atžvilgiu NATO 
valstybių padėtis yra kur kas pra
našesnė už Rytų bloko. Priešo 
aviacija pirmiausia puola svetimą 
aviaciją ir jos aerodromus, pas
kum — kitus kariuomenės telki
nius Ir po to — pramonę.

Ryšium su tais manevrais už
sienio spauda rašo, kad amerikie
čiai turi dar naujesnio tipo atomi
nių Ii- vandenilio bombų, galinges
nių už visas anksčiau pademonst
ruotąsias. Europinėj spaudoj nu
rodoma, kad am-čių spec, bombo
nešiai, paruošti kiekvienam neti
kėtumui, nenorėdami susilaukti 
antrojo Pearl Harbour, kur ne
paskelbus net karo japonų aviaci
ja kirto smarkų smūgį am-čių 
karo laivynui.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.
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Gyvenimo
Iškarpos

Anų dienų bičiulis pasakojo apie 
viename pajūrio mieste įvykusį 
meno vakarų, kur skambėjo lietu
viškos dainos, buvo šokami lietu
vių liaudies šokiai ir lietuviai ra
šytojai skaitė savo kūrinius.

Žmogus, pasakodamas apie šį 
tautinės kultūros blykstelėjimų 
prie šaltojo vandenyno, aiškiai 
džiaugėsi gražiomis rengėjų pas
tangomis ir publikos entuziazmu. 
(Mieste gyvena 200 tautiečių, gi 
į lietuviškų meno vakarų susirinkę 
apie 150 žmonių).
— Viskas tvarkoj, bet mane gero

kai nustebino tai, kad vakaras 
buvo, pradėtas angliškai, toliau 
programa vėl buvo aiškinama ang
liškai, apie Lietuvų ir jos menų 
buvo kalbama angliškai, apgailes
taujama (taip pat angliškai) kad 
rašytojai savo kūrybų skaitys lie
tuviškai, kadangi jie dar neišmo
kę eiliuotil angliškai...

Ir čia aš išdrįsau paklausti (lie
tuviškai) ar jau taip 
lietuviškai ten niekas 
ręs.

— Taip, kalbėjo! 
padarytų pranešimų, 
ir kalbų santraukos
lietuviškai pažeriamos, — atšovė 
bičiulis.

čia ir vėl paklausiau, kodėl jau 
taip tie visi kalbėtojai aname lie
tuviškame meno vakare ant ang
liško liežuvio užsikorė.

— Nežinau, — skėstelėjo ranko
mis pasakotojas.

Na, prisipažinsiu, ir aš nežinau. 
Tik galėčiau spėti: arba į anų 
lietuviškų meno vakarų labai ma
žai lietuvių atėjo, arba, arba... 
Taigi — nežinau. Bet žinau tokį 
posakį: nors be kailio liksi — vi
siems neįtiksi.

nė žodelio 
ir neprata-

Angliškai 
pareiškimų 

būdavo ir

Vienų energingų visuomenės 
veikėjų (aname pajūrio miestely
je jį vadina pirmininkas Nr.l) 
anų savaitę mėgino iš “valdžios 
išversti”. Tada tas veikėjas pasa
kė, kad jeigu lietuviška liaudis 
nepatenkinta jo vadovavimu ir 

‘nori kitų jo vieton pastatyti, tai 
jie galį tai pdaryti. žinoma, vi
suomeninės veiklos jis nemesiųs. 
Dirbsiųs ir toliau, kiek “jėgos lei
džia ir galva išneša”, nes turįs 
pasiūlymų vadovauti kitoms ben
druomenėms, kurios jam, jeigu jis 
pataptų jų pirmininku, —mokėtų 
dar po penksvarį j savaitę.

Lietuviai politiniai tremtiniai ir 
kur su juo ranka rankon ei
lę tie, kur prieš jo vadovavi- 
šiaušiasi, ir tie, kuriems vi- 
vistiek kas ir kam vadovauja

tie, 
na, 
mų 
sal
— susigūžė. Paskui, truputį ati
tekę, apsidairę, vienas kitų j pa- 
šones pradėjo baksnoti. Bet neat
sirado, kas sutiktų anųjj pakeisti

— paliko žmogus ir toliau lietuviš
kos bendruomenės tarnyboje. Ir 
atrodo, kad iš lietuvininkų jis 
penkinės nereikalaus.

Mano rankose esu dokumentai 
ir aplamai visokie popieriai rodo, 
kad dabar, nors ten ir nėra labai 
patenkinti, nors nėra didelės mei
lės ir pasitikėjimo, bet ir pervers
mo niekas neruošia. Nepatenkin
tieji tyliai rezignuoja, pasitrauk
dami į savo sodų ir daržų apka- 
sus, kur visokių veiklų apsprend
žia ir vadovauja... moteris.

Skaičiau šitame laikraštyje apie 
Sydnėjaus lietuvius verslininkus. 
Pasirodo jų gero pusšimčio esama. 
O tūlas tautietis anų sekmadienį 
man šventoriuje pritūpdamas aiš
kino, kad Lietuva artojų tauta ir 
lietuvis žmogus nėra linkęs “biz
niui”. Kaip kartais klystama!

Taigi, lietuvis žmogus yra vis
kam gabus ir viskam linkęs. Tik 
pas lietuvius verslininkus man ne
patinka jų palaidumas — pabirę, 
kaip Grigo bitės, kad net veikliau
sias kasininkas ar aukų rinkėjas 
Jų nesugaudys. Ot, įsteigtų savo 
sąjungą. draugijų, na, tegul tik 
klubų — kita šnekta būtų: ir na
mų statytojai, ir tuščių fondų 
valdytojai, ir visokių “patalpų” 
bei “bungaliukų” sumanytojai — 
visi žinotų į kur kreiptis, pinigo 
prireikus žinotų į kurias duris pa
sibelsti. Taigi, visų priemiesčių | 
verslininkai vienykimės!

JURGIS DAUBA

bei kultūrines dienas Augs- 
Pavergtiesiems šiltų užuo- 
žodj tarė prancūzų teisin- 
min. R. Schumann, prel. 

kalbėtojai,

PAGUODOS ŽODŽIAI
Pavergtosios Rytų ir Vid. Eu

ropos tautos, tarp Jų ir lietuviai, 
buvo prisiminti per religines iš
kilmes 
burge. 
jautos 
gurno
Kindermannas ir kt. 
iškėlę taip pat pavergtosios Lie
tuvos aukas ir joje vykstančius 
persekiojimus. Paskiausiose iškil
mėse dalyvavo apie 60.000 žmonių, 
tarp jų kardinolai Wendelis iš 
Muencheno ir Gracias iš Bombė
jaus, be to, apašt. nuncijus Vokie
tijai arkiv. Muenchh, 18 kitų vys
kupų, vokiečių užs. reik. min. H. 
von Brentano ir visa eilė kitų pa
sižymėjusių veikėjų. Ta proga bu
vo pabrėžta, kad sovietinius per
sekiojimus Europos Rytuose ken
čia daugiau kaip 50 mil. katalikų 
ir apie 40.000 dvasininkų. Alba
nijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, o 
ypač Ukrainoje, nebeliko krašte nė 
vieno vyskupo. Daugiau kaip 5.000 
dvasininkų yra įkišti j kalėjimus 
ir darbo stovyklas, o apie 10.000 
vienuolių buvo pasiųsti j prievarti
nius darbus. Per šv. Ulricho mi
rimo sukakties minėjimų Augs
burge pavergtosioms tautoms pri
siminti buvo skirta visa diena. 
Lietuvių grupei vadovavo kun. A. 
Bunga. Lietuviai ta proga prie 
Augsburge pastatyto lietuvių kry
žiaus, prisimindami Lietuvos kan
kinius, uždėjo vainikų. Kalbas i 
Lietuvų per AB pasakė R. Schu
mann ir prel. Hacker.

LIETUVIŲ NAMAI — BUSIMO
JI MŪSŲ TAUTINES KULTŪ
ROS TVIRTOVĖ. TAD PASKU
BĖKIME SUDĖTI PINIGUS SA
VIEMS NAMAMS ĮSIGYTI.

LIETUVIAI STUDENTAI
VOKIETIJOJ

Praėjus paskutiniojo Pasaulinio i 
karo audrai, atblokštieji į Vaka-
rų Vokietijų lietuviai studentai 
pradėjo organizuotis jau 1945 m. 
Wuerzburge. Tų metų pabaigoje 
studentų suvažiavime buvo išrink
ta Lietuvių Studentų Centrinė Ats
tovybė.

Iki 1947 m. vak. Vokietijoje' 
studijavo apie 2000 lietuvių stu
dentų, o per sekančius penkerius 
metus jų skaičius sumažėjo iki 
40, nes, kas tik galėjo, emigravo 
j užjūrį. Apie tiek organizuotų 
studentų yra ir dabar Vokietijoje, 
nors yra studentų, ypač iš JAV, 
su kuriais neįmanoma užmegzti ry
šį, nes jie laikosi nuošaliai ir ne
prisideda prie lietuvių studentų 
organizacijos Vokietijoje.

1950 m. suvažiavime buvo iš
rinkta VLSS Centro Valdyba, Kon
troles Komisija ir Garbės Teismas.. 
CV pirmininku buvo V. Natkevi
čius, užsienio reikalų referentu J. 
Norkaitis ir įgaliotiniu anglų zo
nai Alg. Gintautas, šie organai 
VLSS vadovavo iki š.m. kovo mėn. 
5 d., nors jų kadencija senai buvo 
pasibaigusi. Su CV pirmininko su
tikimu 1954 m. rugpjūčio 10 d. 
Bonnos lietuviai studentai Išrinko 
Rinkimų Komisijų, kuri pravedė 
naujų organų rinkimus. Š.m. kovo 
5 d. buvo paskelbti rinkimų re
zultatai, kuriais Centro Valdybų 
sudaro: pirmininkas Pr. Jurkus, 
sekretorius K. Dlkšaitis (abu Bad 
Godesberg) ir narys A. Jasaitis 
(Karlsruhe).

Naujajai Centro Valdybai, be 
kitų organizacijos uždavinių, teks

ntensyviai rūpintis savo narių Šal
pa. Vokietijoje lietuvių studentų 
skaičius visdėlto nuolat auga, di- 
dėdamas Vasario 16 Gimnazijos 
abiturientais. Baigus šių gimnazi
jų, jų likimu beveik niekas nebe
sirūpina, nors brandos atestatas 
nėra galutinis ir augščiausias jų 
tikslas. Nustojo juos šelpti ir Bal- 
fas, nors negausiam Vokietijos 
studentų skaičiui tokia Balto or
ganizuota parama galėtų būti labai 
efektyvi. (Inf.)

PATIKSLINIMAS

•Elta paskelbė (“M.P.” Nr. 30), 
kad Plejaden leidykla Paryžiuje 
leidžia prancūzų kl. literatūros 
leksikonų, kuris duos įvairių tau
tų literatūros ’apžvlagas. Šiame 
leksikone ir lietuviams duodamas 
skyrius, kuriame turėtų būti duo
ti lietuvių literatūros pagrindinių 
srovių ir idėjų sintezė, turėta lie
tuvių literatūros jungtis su pa
sauline literatūra, Iškelti liet. lit. 
europiniai atžvilgiai, duoti patys 
svarbaiusi liet, literatūros vardai 
bei veikalai chronologine tvarka.

Elta patiekusi šių žinių nurodė, 
kad VLIKo Inf. Tarnyba kreipėsi 
j prof. A. Maceinų, prašydama, 
kad jis šių apžvalgų parašytų. 
Prof. Maceina buvo sutikęs. Bet 
dabar Elta praneša, kad pati Ple
jaden leidykla yra susitarusi su 
dr. Greimum, kuris šių apžvalgų 
leksikonui jau ruošia.

Suplanuotas H.G. Palmer’s 
Visam Pasauliui Priimti

Garantuotai
priimamos visos 
pasaulio stotys
M.G. Palmer’s inžinieriai suplanavo gra
žias augštos kokybės radiogramas už
sienio stotims priimti, šitos radiogra
mos yra padarytos Jums — daug piges
nės negu standartinės kainos. Sėkmin
gai išbandytos neužinteresuotų naujųjų 
ateivių. Jie gyrė jas, kaip aukščiau
sios kokybės užsienio gaminius.

INTERNATIONAL
“International” radiograma 
turi automatiškų (microgro 
ve) plokštelių keitėjų, 8 lem
pų radijų su 4 bangų magiš- Guineas 
kos akies regulaitorium. Gra
žus kabinetas su plokštelių 
skyriumi. 89 gns. Kas savai
tė mokėsite po 19/1.

CONTINENTAL
“Continental” radiograma 
turi 8 lempų radijo aparatų, 
4 bangų ir magiškos akies 
reguliatorių, automatišką Guineas 

3 greičių (microgrov) plokš
telių keitėjas. Poliruotas ca- 
binetas su skyriumi plokšte
lėms. 99 gns. Kas savaitė 
mokėsite po 21/3.

SKAMBINKITE UY 4231 DĖL NEMO
KAMO IŠBANDYMO NAMUOSE.

PRIIMAMAS JŪSŲ SENAS RADIJO
DEPOZITUI.

AUBURN BANKSTOWN CAMPSIE EASTWOOD 
FAIRFIELD HURSTVILLE MARRICKVILLE 

MANLY PARRAMATTA WOLLONGONG

i Iš Gimnazijos Gyvenimo Ryga — Londonas
NAUJIEJI DĖSTOMIEJI DALY- The Sydney Morning Herald 
KAI IR DALYKINIAI BŪRELIAI plačiai aprašo Mrs. Lottie Blsseii-

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Gimnazijoje pradėta dėstyti nau

ji dalykai, kurių lankymas nėra 
privalomas. Graikų kalbų dėsto 
dr. Rukša, rusų kalbų — vokie
čių ir anglų kalbų mokytojas Win- 
gerath. Lankančiųjų šias pamokas 
mokinių skaičius nėra didelis, nes 
priimami tik pažangesnieji, kad 
nenukentėtų bendras mokymosi 
lygis. įsisteigė ir pradėjo veikti 
meno būrelis. Organizuojasi ir 
tuojau pradės veikti matematikos 
-fizikos būrelis. Jau nuo seniau 
veikia literatūros ir sporto

nek-Haney grįžimų iš Rygos į 
Londonu. ,

Šita 60 metų moteris buvo iš
tekėjusi už Latvijos įgalioto mi- 
nisterio D. Britanijai. Paskui ji 
su vyru išvyko į Rygų. Jos vyras 
ir toliau dirbo diplomatinėje tar
nyboje. 1949 m. Rygoje be žinios 
jis dingo. J.o žmona norėjo grįžti 
į Londonu, bet komunistai nedavė 
leidimo. Bet dabar sovietiniai oku
pantai staiga jai davė leidimų

Senutė, kaip rašo laikraštis, 
verkdama išlipusi Iš laivo ir dar 
kartų baimingai žvilgterėjusi į jų 
atvežusiu laivo stiebe plevėsuojan
čių vėliavų su pjautuvu Ir kūju, 
krito virpėdama iš džiaugsmo j 
stambaus britų policininko rankas, 
kuris jų nuvedė prie dukters auto
mobilio. Į uostų parvykusios mo
teriškės pasitikti susirinko senieji 
draugai, kurie, bolševikams oku
pavus Pabaltijį turėjo galimybės 
pasprukti. Didžiausisas jų nuste
bimas pasireiškė tada, kai jie pa
matė, kad senoji diplomato žmona 
tebėra apsivilkusi tais' pačiais 
drabužiais, kuriuos ji vilkėjo dar 
Jiems gyvenant Rygoje — prieš 
15 metų.

Mrs. Lottie Bissneek-Haney ža
da atvykti j Australijų, kur gyve
na jos antroji duktė Stella.

VASARIO 16 GIMNAZIJA LAI
MĖJO KREPŠINIO TURNYRĄ
Turnyras įvyko Gimnazijos aikš

tėje. Tai buvo antrasis krepšinio 
turnyras, kuriame dalyvavo pajė
giausi rajono krepšinio vienetai. 
Turnyrų pravedė mokyt. Gailius. 
Žaidė kiekvienas penketukas prieš 
kiekvienų. Turnyras praėjo drau
giškoj nuotaikoj. I-jų vietų laimė
jo Vasario 16 gimnazija, taškų 
santykiu 6:0, krepšių santykiu 
131:59. ll-rų vietų laimėjo Kir
chheimbolanden, IlI-čių — TV 
Grossgerau komanda. Paskutinė 
vieta atiteko Mannheimui.

Už gimnazijų žaidė Birieta, Reit- 
neris, Timpa, Brakauskas, Lingė, 
Venclova, Gustas, Polkls ir pats 
mokyt. Gailius. Jei būtų galima, 
Gimnazijos vyrai norėtų dalyvau
ti valstybiniame turnyre Vokieti
jos meisterio titului įsigyti.

— Naujai išrinktąjį Vasario *16 
gimn. tėvų komitetų sudaro: dr. 
Damijonaitis, kun. Keleris ir dali. 
Kaminskas.

— Gimnazijos choras Kaisers- ) 
lauterno liet, dalinių pakviestas 
aplankė kuopos vyrus ir, mokyt. 
Motgabio vadovaujamas, padaina
vo lietuviškų dainų. Kuopos vyrai i 
moksleivius gražiai priėmė ir pa-1 maždaug 27-30 mt. amžiaus, kilęs 
vaišino.

— Choras lankėsi ir Schweit- 
zingeno kuopoje.

— Nuo karo nukentėjusių vo
kiečių invalidų sųjunga Mannhei- 
me buvo suruošusi vakarų, kur 
programoje pasirodė ir Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių grupė, 
pašokusi tris liet, liaudies šokius. 
Grupei vadovavo mokyt. Grinienė, 
šokėjai buvo pagerbti kraštais 
plojimais ir vakaro rengėjų pavai
šinti.

— Gimnazijų aplankė viešnios iš 
Kanados: E. Galutytė. iš Toronto, 
dabar studijuojanti Paryžiuje, ir 
su ja keliavusios kanadietės, rašy
toja Mrs. M. Sisler ir Jos duktė 
skulptorė Mss. R. Sisler. Jos nak

vojo gimnazijoje ir buvo sužavėtos 
pačia gimnazija ir tvarka. Išvyk- 
damos kanadietės paaukojo gimna
zijai 20 dol., o E. Galutytė — 
DM 20.

Paj ieškojimai
★ Artimųjų pajieškomi Adelė ar 
Izabelė SAKALAUSKAITĖ, apie 
26-28 m. amžiaus ir PREIBIŲ 
šeima, visi anksčiau gyvenę Kas- 
sel-Mattenberg stovykloje.
★ Labai svarbiu reikalu pajleško- 
mas dr. med. K. BALUKEVIČIUS, 
gimęs maždaug 1921 m., gyvenęs 
Alytuje.
★ Labai svarbiu reikalu pajieško- 
mas Kazimieras MATULEVIČIUS, 

i maždaug 27-30 mt. amžiaus, kilęs 
j iš Santakos kaimo, Marijampolės
apskr.

PajIeškomieji ar žinantieji jų 
adresus prašomi kreiptis j PLB 
Vokietijos Krašto Valdybų adre
su: Litauisches Zentralkomitee, 
(17a) Weinheim, Bergstr., Post- 
fach 233, Germany.

Dail. Vyt. Kasiulis filme
Vak Vokietijoje šiuo metu de

monstruojamas filmas “Kitas gy
venimas”, kuriam paveikslus ir 
langų vitražus yra daręs Paryžiu
je pasižymėjęs liet. dali. Vyt. Ka
siulis. Jis tinkamai atžymėtas ir 
pačiame filme.

Ar You For Freedom?
Tokiu pavadinimu Liet. Žurna

listų Sųjunga išleido 14 psl. bro- 1 
šiūrėlę anglų kalba, kuri taikoma 
laisvojo pasaulio žurnalistams, lei
dėjams, politikams, rašytojams ir 
kt. Joje primenama dabartinė 
spaudos padėtis Lietuvoje ir pra
šoma, kad įtakingi laisvos spaudos 
žmonės prisimintų ir Lietuvų. 
Pradžioje įdėtas Liet, žurnalistą 
Sąjungos atsišaukimas, kurį pasi
rašo Sąjungos valdybos pirm. V. 
Rastenis, vicepirmininkai T.T. 
Žiūraitis ir D. Penikas, sekr. S. 
Narkeliūnaitė ir ižd. Pr. Naujo
kaitis.

MAŽASIS PIANISTAS
“Muzikos žinių” redakcija iš

leido J. Čiurlionytės “Mažasis pia
nistas”. Ruošia spaudai vadovėlį 
skambinti kanklėmis ir groti akor. 
deonu.

Liet. Rašytojų Draugijos pirm. 
Ben. Babrauskas paraše išsamų 
str. apie naujųjų lietuvių literatū
rų Oklahomos universiteto leidžia
mame žurnale “Books Abroad”.

Geriausia
¥ODKA
Gaunama

75 LAIPSNIAI
STIPRUMO

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

WM 11.11.45
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4 MŪSŲ PASTOGĖ 1955 m. rugpjūčio 24 d.

MŪSIĮ PASTOGĖ
Sydnėjus

ATDAROMA SAVAITGALIO 
MOKYKLA ST. MARYS

Galutinai susitarus su tėvais bei 
mokytojais š.m. rugsėjo mėn. 4 
d. (sekmadienį) 4 vai. po’ pietų 

parapijos mokyklos patalpose įvyks 
St. Marys lietuvių savaitgalio mo
kyklos atidarymas. Pamokos vyks 
kas sekmadienį 2-4 vai. po pietų. 
Maloniai kviečiami visi St. Marys 
ir artimesniųjų apylinkių vaiku
čiai ir tėvai į mokyklos atidary
mų. KPB.

TAUTINIO SOLIDARUMO 
PAVYZDYS

St. Marys lietuviai reikšdami 
užuojautų savo tautietei p. Andri
kienei iš Mt. Druitt, dėl tragiškos 
vyro mirties, suaukojo £ 23.10.0. 
Aukas surinko K. Sčesnius ir J. 
Mickevičius. k.p.

SYDNĖJAUS LIET. NAMŲ 
TARYBOS POSĖDIS *

įvyks š.m. rugpjūčio 28 d. 9 vai. 
ryto Canterburyje. Prašomi daly
vauti visi Tarybos nariai, nes bus 
svarstomi aktualūs klausimai.

AUKOS LIETUVIAMS 
VOKIETIJOJE

Rugpjūčio 13 d., pas p.p. Skei
vius (Sydnėjus) šeimos šventės 
proga, p. O. Žolynienel pasiūlius 
padaryta rinkliava Vokietijoje pa- 
silikusiems lietuviams sušelpti. 
Aukojo: J. ir O. Ilčiukai, E. ir 
J. Maurusevičiai, A. ir V. Skei
viai, O. ir K. Žolynai, S. ir P. 
Ambrozai po 1 svarų ir Juozas 
Ilčiukas 1 svarų 6 šll. Surinktus 
£ 6.6.0 persiųsti Vokietijon papra
šyta ALB Krašto Valdyba.

PABRANGS SUSISIEKIMAS 
GELEŽINKELIAIS

N.S.W. ministerių kabinetas nu
tarė pakelti 12š% susisiekimų ge
ležinkeliais žmonėms ir prekių per
vežimas pabrangsiųs Iki 25%. Ke
leiviams bilietų kainos pakilsian
čios nuo rugsėjo mėn. Prekių per
vežimas pabrangsta jau šių savai
tę. Šie pakėlimai geležinkelių val
dybai papildomų pajamų duosiu 
apie £ '2.250.000.

- Adelaidė
PROGA PASIMATYTI VISIEMS 

ADELAIDĖS LIETUVIAMS
Adelaidės Lietuvių Namams 

Įsigyti Komisija ruošia pirmų sa
vo pobūvį. Jis įvyks š.m. rugsėjo 
mėn. 9 d. King’s Ballroom saloje. 
Pradžia 8 vai. vak. Gros lietu
viška kapela. Moterų Sekcija pa
vaišins užkandžiais, o rengėjų su
telkti vyrai aprūpins svečius kaip 
dera vaišingiems šeimininkams.

Abipusiam patogumui gerb. sve
čiai kviečiami apsirūpinti kvieti
mais iŠ anksto. Komisija tiki, kad 
pobūvyje pasimatys visi Adelaidės 
lietuviai.

PRANEŠIMAI
LKF MELBOURNO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
L. Kultūros Fondo Melbourne 

Skyriaus Valdyba šaukia š.m. rug
sėjo mėn. 4 d., sekmadienį, 13 

vai. visuotinį Skyriaus narių susi
rinkimų Centrinės savaitglaio mo
kyklos patalpose, Old Folks Club, 
Hoddle St., Collingwood, šiems 
klausimams svarstyti:

1. Susirinkimo pirmininko rin
kimas, 2. Komisijų rinkimai, 3. 
Ataskaitiniai pranešimai: a. val
dybos pirmininko, b. valdybos iždi
ninko, c. bibliotekos vedėjo, d. 
kontrolės komisijos pirmininko, 4. 
Diskusijos dėl pranešimų ir apys
kaitos tvirtinimas, 5. Skyriaus or
ganų rinkimai: a. valdybos b. 
kontrolės komisijos, 6. Ateities 
darbų plano nustatymas, 7. Ei
namieji reikalai ir sumanymai.

Susirinkimas, kviečiamu laiku 
nesant kvorumo, vyksta ta pačia 
darbotvarke toje pačioje vietoje 
puse valandos vėliau, t.y. 13.30 
vai.

LKF skyriaus nariai, o taip pat 
Jais norį būti kviečiami susirin
kime dalyvauti.

• LKF Melbourne Skyriaus 
Valdyba.

MELBOURNO LIETUVIAMS
Melbourne Liet. Laikinojo Na

mams įsigyti Komiteto pirminin
kas prašo pranešti, kad jau išpla
tinta per 200 akcijų ir žengiama 
į antrų tūkstantį svarų, kurie bus 
panaudoti įsigyjamų namų depozi
tui. Akcijų platinimas tęsiamas 
iki tautos šventės minėjimo — 
rugsėjo 8 d. Tautiečiai, dar neįsi- 
gijusieji akcijų, prašomi jų įsi
gyti iki nurodytos datos, nes su
sirinkimas numatoma sušaukti 
rugsėjo mėn. pabaigoj arba spalio 
mėn. pradžioj.

“ŠVIESOS” PARENGIMAI 
CANBERROJE

Sambūrio šviesa Canberros sky
rius rugpjūčio 26 d. 8 v.v. Film 
Theatrette, Acton (Australijos na
cionalinio universiteto rajone) de
monstruos naujausius filmus iš 
Australijos gyvenimo. Keletas 
trumpų filmų bus parodyta ma
žiesiems. įėjimas, nemokamas.

Nežinantieji salės, ar neturin
tieji priemonių nuvykti, maloniai 
prašomi susirinkti 7.45 vai. vak. 
prie pašto Civic’e.

Rugsėjo 24 d. Vinco Kudirkos 
mirties sukakties minėjimas. Pas
kaitų skaitys J. Žilinskas.

Spalio 29 d. A. Genys padarys 
pranešimų apie kelių į erdves.

Abi paskaitos įvyks C.W.A. pa
talpose prie Civic centro.

“Šviesos” Sk. Valdyba.

Savo nenuilstamai ir visad jau labai kukliai bendradarbei

p. Nelei Daniušytei — Krauzienei
širdingų užuojautų reiškiame, gavu s jai iš Lietuvos žinių apie 
mylimos motinos mirtį.

Lithuanicum Redakcinis Kolektyvas.

ALB Bankstowno Apyl. Valdybos Rengiamas
ŠOKIU VAKARAS

<
įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 27 d., šeštadienį, 

Friendly Society Hall, Bankstown.
Pradžia 7 vai. vakaro.

Geresnė muzika. Alus ir užkandžiai bufete.

g EUROPIETIS SPECIALISTAS S
S OPTIKAS f §
g Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių ./ J
H akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., ’ B
S šeštad. 9-13 vai. , j B
S 9th Floor, 109,Swanston St., Melb. C.I. Telef. į l S
g Centr. 1819 '■ f g
B (Priešais Melbourne Town Hali.) 'Į §
r Ja52S2SZ52S2SaSB52S2SHS25ičSB5iES252SiE5HS25E5B5a525E5E525252525^l

Canberra
, TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
j ALB Canberros Apylinkės Val
dyba tautos šventės minėjimų ruo
šia tokia programa: rugsėjo 9 d.
8 vai. vak. Gloucester restorano 
patalpose tradicinis pobūvis, rug
sėjo 10 d. 7.30 vai. vak. baigmi
nės žiemos rato rungtynės, kur 
lietuvių komanda kovos dėl tau
rės (rungtynės įvyks R.M.C. sa
lėje, Duntron), rugsėjo 11 d. II 
vai. šv. Kristupo bažnyčioje (Ma- 
niuka) liet.«pamaldos, kurių metu 
giedos P. Dariaus dvigubas vyrų 
kvartetas. Tų pat dienų 3 vai. po 
pietų IWCA (Civic Centre) pa
talpose tautos šventės minėjimas 
su plačia menine programa ir ar
batėle.

Visi tautiečiai kviečiami visuose 
parengimuose dalyvauti. Bilietus į 
pobūvį prašomi pasirūpinti iš anks
to, kreipiantis į F. Gružų, 73 Mac- 
Leay St., Turner, ACT. Toliau gy
venantieji ir norį gauti nakvynes, 
kreipiasi į ponias: G. Genienė, 43 
Morr St., Turner, telef. I 1762 
ir E. Labanauskienę, 11 Davenport, 
Ainslie, tel. I 1072. (p)

“ŠVIESOS” VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Naujai išrinktoji Canberros 

“Šviesos” valdyba pasiskirstė pa
reigomis: A. čeičys — pirm., Z. 
Sipavičius — vicepirm. ir sekr., R. 
Genienė — iždininkas. Org. rei
kalais kreiptis: Z. Sipavičius, 4 
Towns CRS, Turner, A.C.T. (p.)

Wollonffongas
VLSI PATENKINTI

Rugpjūčio 13 d. Wollongongo 
Apylinkės Valdybos ruoštas balius 
praėjo ,dideliu pasisekimu.

į Wbllongongd lietuvių kvietimų 
gyvai atsiliepė sydnėjiškiai: vyko 
žmonės traukiniais, autobusais ir 
lengvomis mašinomis. Wollongon- 
giečiai svečius prašiai priėmė, vai
šino, o Sydnėjaus lietuvių choras, 
A,’g. Pluko diriguojamas, padaina
vo 4 dainas. Karštais plojimais 
buvo palydėta lietuviška daina ir 
Jos išpildytojai.

Baliaus nuotaika buvo Jauki ir 
šeimininkai bei svečiai kultūringai 
praleido šeštadienio popietę sutar
tines dainuodami, lietuviškus “ra- 
teelius” sukdami šviesioje salėje.

šiltu žodžiu pasveikinęs susirin
kusius Wollongongo Apylinkės pir
mininkas Gailiūnas ir priminęs 
wollongongieciams ir svečiams, 
kad balius ruoštas ne Wollongon
go lietuvių kolonijos kasai didinti 
bet Sydnėjaus lietuvių namams 
statyti — kvietė plačiau praverti 
pinigines ir paremti šį labai svar
bų reikalų. Sydnėjaus Liet. Namų 
Tarybos narys Batūra padėkojo 

Wollongongo lietuviams už gražias 
pastangas ir bendrojo reikalo nuo
širdų supratimą ir rėmimą.

Sumuštiniais ir kitokiais skanu
mynais vaišino Wollongongo tau
tietės, o putojančiu alučiu vaišingi 
ir gerai organizuoti bendruomenės 
vyrai.

Buvęs.

PRANEŠIMAS
Sporto Kl. Kovo moterų orinio 

treniruotės vyksta kiekvienų šeš
tadienį 2 vai. p.p. Camperdowno 
Playground’s, Australia St. (3 mln. 
nuo Camperdowno parapijos baž
nyčios).

Sp. Klubas Kovas.
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Š.m. rugsėjo 3 d. (šeštadienį), 8 vaL vakaro, Nicholas Hall, 
148 Lonsdale St., City (Melbourne) įvyksta 
JULIJOS IR EMILIJOS KESMINAIČIŲ

IŠRAIŠKOS ŠOKIO VAKARAS
Bilietai gaunami sekmadieniais prie bažnyčios, vakaro metu prie 
įėjimo arba užsakant telef. MX 1028.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIINIIIWlUlllllillllllllllllllllllllllllllllllW

..... ~ ‘
Sydnėjaus Liet. Sporto Kl. Kovas

š.m. rugsėjo 9 d., penktadienį, rengia įdomų ir linksmų

ŠOKIU VAKARA
kuris įvyks Masonic Hall, Station St., Newtowne. 

Puiki šokių kapela ir turtingas bufetą^.
Pradžia 7.30 vai. vak.

Sp. Klubas Kovas.

Jurgio Važelio tragedija
Rugpjūčio G d. Melbourne, nu

šovęs savo mylimosios tėvų 
(Weate), sužeidęs dar 4 asmenis, 
nusišovė Jurgis Važelis, 22 m. am
žiaus lietuvis. Apie šį tragišką 
įvykį rašydami prieš dvi savai
tes, su rezervu priėmėme australų 
spaudos teigimą, kad George Vic
tor Hayes — Vasselis yra lietu
vis.

J. Važelis iš Lietuvos išvyko 15 
metų amžiaus. Vokietijoje jis gy
veno stovyklose ir į Australiją at
vyko laivu Goya, 1950 m.

Ant tėvynės ir Europos griu
vėsių augęs, Australijos laisvėje 
pradėjęs bręsti, Jurgis susiviliojo 
didmiesčio žiburiais ir, nerealiai 
vertindamas padėtį bei galimybes, 
pasinėrė triukšmingai: gyveniman, 
žūt—būt stengdamasis pagarsėti, 
iškilti. Atsirėmęs tuščios garbės 
ir asmeniškos ambicijos, aklai ver
žėsi į gyvenimą, kuris jį viliojo, 
kaip ištroškusį dykumos keleivį 
oazė, bet kuris jį ir nuvylė kaip 
fatamorgana.

Jurgis Vezelis labai anksti ap
sisprendė atsisakyti savo tėvų var
do ir, nukirtęs ryšius su lietuviška 
bendruomene ir praeitimi, pakeitė 
pavardę, pasivadindamas George 
Victor Hayes, ši pavardė yra po
puliari Australijoje, lygiai kaip 
Amerikoje, Kanadoje, ar kitame 
kuriame anglosaksų krašte. O 
Jurgis Važelis Melbourne ir dė
josi esąs kanadietis arba ameri
kietis, kalbėdamas anų kraštų ak
centu. Gf kai vienoje darbovietėje, 
kur vaidino amerikietį, susidūrė 
su tikru amerikiečiu ir Jurgio tik
ra kilmė buvo išaiškinta, tai jis, 
Iš kvailos tuštybės metė darbų ir 
išėjo kitur, kur vėl jo niekas ne
žinojo. Jis mėgo, kad apie jį visi 
kalbėtų, mėgo reklamų. Jis užei
davo į alaus barus tik tam, kad 
visus galėtų nustebinti išgerdamas 
per trumpiausių laikų daugiausia 
alaus, šokių salėse Jis buvo ge
riausias “jitterbugo” šokėjas, vi
sados vilkėjo paskutinės mados 
“bodžių” stiliaus drabužius. Kaip 
alaus gėrimo čempionas Ir šokėjas 
buvo pakliuvęs į Melbourne laik
raščius. '

Paskui, susidraugavo su Bever
ley Weates ir kada ši po trejų 
metų draugystės jį atstūmė, įvyko 
tragedija.

Velionis Jurgis turėjo daug pa
žįstamų ir gal net gerbėjų šokių 
salėse, bet jo laidotuvėse tedaly
vavo tik 5 žmonės. (V).

SYDNĖJAUS KOVAS
IŠSIKOVOJA BAIGMĘ

Rugpjūčio 9 d. St. George lygos 
krepšinio turnyre Kovas pusiau 
baigminėse varžybose įveikė stip
rių australų — amerikiečių ko
mandų Neutrons 51:40.

Rungtynės nuo pat pirmosios 
minutės buvo įtemptos, nes buvo 
kovojama dėl pakliuvimo j baig
mines varžybas, šios rungtynės 
Kovui buvo itin sunkios, nes pro 
augštaūgių Neutrons žaidėjų zo
ninį dengimų, siauroje Canterbu
ry salėje, buvo sunku prasiverž
ti.

Pirmų puslaikį Kovas užbaigė 
25:17 savo naudai. Antrame pus- 
laiky dėl baudų iš aikštės turėjo 
pasišalinti Kovo puolikas Krlau- 
cevičius ir Neutrons vienu metu 
santykį beveik buvo išlyginęs. Bet 
koviečiai į pabaigų keliais gra
žiais praėjimais ir šuto bei Genio 
tolimais tiksliais metiniais užsi
tikrino pergalę.

Prieš Neutrons žaidė ir taškus 
pelnė: šutas 16, Genys 13, Vasa
ris 9, Kriaucevičius 7, Koženiaus- 
kas 6, Kemešys 0, Protas 0.

Baigminėse rungtynėse Kovas 
susitiks su stipriu Wariors penke
tuku, kuriam vadovauja amerikie
tis, vienas iš geriausių centro puo
lėjų N.S.W. Šios rungtynės bus 
labai įtemptos, nes laimėtojas 
taps St. George lygos, kurioje 
žaidžia vienos iš pajėgiausių ko
mandų Sydnėjuje, meisteriu. Ko
vas turi vilčių laimėti, nes pasku
tiniame susitikime įveikė Wariors.

PABALTIEČIŲ STALO TENISO 
TURNYRAS

Rugsėjo mėn. Sydnėjaus Liet. 
Sporto Klubas Kovas rengia tra
dicinį Sydnėjaus pabaltiečių stalo 
teniso turnyrų. Tiksli data bus pa
skelbta vėliau. A.L.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, 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 išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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PERSIUNČIAME PLUNKSNAS ■
PATALINEI

Dar šiandien užsisakykit plunksnas ir inpilus

ŽĄSŲ baltos 
vidutinės 
pilkos

patalinei!

59/6 VIŠTŲ baltos 
49/6 
34/5

vidutinės 
pilkos

32/6
25/6
15/5

PASITIKĖKIT! JEIGU NEPATIKS, PREKES GALĖSITE 
GRĄŽINTI.

Mes pristatome visai Australijai!

177 Monaro St.

Queanbeyan, N.S.W., Tel.: 176

PADĖKA

Lietuvių Kultūros Fondo Mel
bourne Skyriaus Valdyba nuošir
džiai dėkoja Meno — žodinės kū
rybos, vaidybos, muzikos, dainos, 
dailiojo šokio — Vakaro, įvykusio 
š.m. rugpjūčio 6 d. Middle Parke, 
dalyviams už meninės programos 
atlikimų — p.p. A. Badauskui, E. 
Balčiūnienei, V. Baltučiui, E. Cy- 
pienei, G. Gasiūnienęi, M. Hut
chins, A. Karazijienei, A. Karpa
vičiaus vadovaujamai tautinių šo
kių grupei, seserims J. ir E. Kes- 
minaitėms, K. Kuncai, V. Lazaus
kui, J. Mikšto kūrybą paskaičiu- 
siai V. Baltutytei, A. Ragauskai
tei, L. šeštakauskaitei, M. Rodger 
-Valiuvienei, A. Valiui, B. Zabie
lai, G. Žemkalniui, E. Žiedienei, B. 
Žiedui.

Padėka reiškiama Ir Socialinės 
Globos Moterų Draugijai už už
kandžių paruošimų.

Dėkojama taip pat visiems, vie
nu ar kitu būdu prisidėjusieins 
prie Meno Vakaro parengimo ir 
jo pasisekimo.

★

VIEŠA PADĖKA
Už pagerbimų manęs p.p. dr. 

Jansonui, J. Binkevičiui su Ponia. 
E. Relsonienei, ALB pirmininkui 
L. Martinkui, Režisoriul J. Gučiui 
su Ponia, Dailininkui A. Marčiu- 
lioniui su Ponia, p. V. Požėlai, J. 
Valiui, “Mūsų Pastogei”, “Aust
ralijos Lietuviui" Ir visiems ki
tiems sveikinusiems mane, 50-tųjų 
metų proga, nuoširdus ačiū.

Skaitau save dar nepersenusiu 
ir dar manau padirbėti mūsų bran
giai Tėvynei Lietuvai.

J. Kalvaitis.

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

ADELAIDĖS VYTIS LAIMI
PIRMENYBES

Vytis — West Adelaide 58:54 
šioms svarbioms ■ rungtynėms 

abi komandos ruošėsi rimtai ir 
baigminėse varžybose kietai kovo
jo.

Pirmų puslaikį West Adelaidė 
persvarų turėjo beveik visų laikų 
ir ‘puslaikį užbaigė žymiu taškų 
skirtumu savo naudai (28:19). Bet 
antrasis puslaikis Jau nuo pirmos 
minutės buvo mūsiškių “rankose”. 
Per penketų minučių santykis bu
vo išlygintas ir vytlečia tuoj vedė 
keletos taškų persvara. Prieš pat 
rungtynių pabaigų dėl baudų iš 
aikštės turėjo pasišalinti Gurskis, 
bet ir tai priešui nedaug tegelbė- 
jo, nes per pusantro^ minutės ne
pajėgė vytiečlus įveikti.

Vytis šias rungtynes sužaidė 
itin gerai, nes laimėjimas nebuvo 
lengvas.

Taškus pelnė: Ignatavičius 21, 
Gurskis 14, Kitas 11, Klimaitis 7, 
Petkūnas 3, Jačiunskis 2.

Edas.

LIETUVIŠKOS
KNYGOS BADAS?

Nesąmonė! Gėda būtų taip kalbėti 
Melbourne. Tik užeikite sekmadie
nį prieš ar po pamaldų

Į LIET. PARAPIJOS KIOSKĄ, 

rosite šimtus įvairiausių knygų ir 
laikraščių, kurie taip išsiilgę lau
kia savo skaitytojų! Čia galėsite 
gauti ir lietuviškų plokštelių, lie
tuviškai ornamentuotų albumų ir 
kit.
šiuo metu rekomenduotina užsisa
kyti greit išeinančius Gen. S. Raš
tikio ATSIMINIMUS (bus 2 to
mai, apie 800 iliustruotų puslapių) 
už £ 4.11.-, nes vėliau jie kaštuos 
18 šil. brangiau. Toliau gyvenų 
rašykite: N. Butkūnas, 9 Cowper 
St., St. Kilda, Vic.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškls, as 
President of the Australian — 

Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telef. MX 2120
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