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VLIKO POSĖDIS
Rugpjūčio 12 d. prasidėjo Vliko 

sesija, kuri redaguojant šį Eltos 
numerį, dar nebuvo baigta. Todėl 
šiuo pranešami1 tik šios sesijos 
pirmos dienos posėdžio rezulta
tus.

Kaip žinome, paskutinį kartų 
buvo nutarta praplėsti Vliko VT 
bendradarbio bazę. Šiuo reikalu 
šiame posėdyje buvo priimta to
kia rezoliucija: “Vilkas atsižvelg
damas j tai, kad Vliko birželio 6 
d. nutarimas, kuriuo buvo nusis
tatyta praplėsti bendradarbiavimo 
bazę įtraukiant naujų jėgų, nėra 
įvykdomas ir tuo vykdomųjų orga
nų atsistatydinimo motyvams at
kritus, nutarė palikti senų padė
tį: visus vykdomuosius organus 
palikti tuos pačius’’.

Buvo išspręstas ir kitas mūsų 
visuomenę Jaudinus klausimas — 
Vliko amerikinė sesija. Dėl šios 
sesijos datos, vietos, darbotvarkės 
ir referatų pavesta Vliko pirmi
ninkui susitarti su Vikių sudaran
čiųjų grupių atstovų pasitarimo 
prezidiumu. 1 šių sesijų iš Euro
pos vyks Vlikė pirmininkas ir du 
VT nariai. Ryšium su šia sesija 
yra pakeistas ir Vliko statutas, 
kad formaliai nebūtų tokiai Mesi
jai kliūčių. Statuto faragrafas 4 
pakeistas ta prasme, kad j Vliko 
posėdžius kiekviena Vlikų sudaran
ti grupė gali deleguoti Iki 3-jų 
atstovų. Tačiau balsavime kiek
viena grupė teturi vienų balsą. 
Už dalyvavimų Vliko posėdžiuose 
atlyginimų gauna tik vienas ats
tovas. Taip pat pakeistas Vliko 
statuto faragr. 17. Dabar, Vilkui 
nutarus, jo pirmininkas Vliko se
sijų gali kviesti betkurioje vals
tybėje.

Turint galvoje, kad susiorgani
zavus JAV LB, suaktualėjo PLB 
Seimo šaukimas, Vlikas nutarė 
šiam reikalui sudaryti iš grupių 
atstovų JAV-se Vyriausių LOKą. 
šis LOKas turės išstudijuoti są
lygas Ir galimai greičiau sušauk
ti PLB seimų.

Pažymėtina, kad į posėdžius ne
atvyko LLKS ir LTS atstovai.

Elta.

Sovietiniai ordinai ir 
vaistai

Vliko leidžiamas žinių biuletenis 
Elta praneša, kad Lietuvoje mirė 
Povylas Pakarklis, gimęs 1902 m. 
Kupiškio vaisė. 1927 m. jis baigė 
VD universitetų. Bolševikams oku
pavus- Lietuvą, jis buvęs vienas iš 
tų nedaugelio lietuvių, kurie "per- 
siorentavo” ir iš ateitininkų nuėjo 
dirbti okupantui.

Paleckio vyriausybėje jis buvo 
teisingumo ministeriu, karo 
metu dirbo Alma-Atos Ir Maskvos 
juridiniuose institutuose. 1943 m. 
buvo pakeltas į profesorius. Po 
karo dirbo Vilniaus universitete. 
1951 m. jam buvo suteiktas dak
taro liapsnis. Okupanto buvo ap
dovanotas ordinais. Gulėdamas 
mirties patale jis buvo priverstas 
kreiptis į Amerikos lietuvius ko
munistus, prašydamas prisiųsti 
vaistų. Tai parodo, kokioj katast
rofiškoj būklėj yra mūsų kraštas 
sanitariniu požiūriu, kad net sa
vo augštiesiems pareigūnams oku
pantas vaistų neištenka. O gal tai 
buvo savo rūšies “valymas”? Juk 
antrosios okupacijos metu, politi
ne prasme, Pakarklis Jokių parei
gų beveik jau ir nebeturėjo.
• Rytinės zonos vokiečių spau
da skelbia, kad “kapitalistiniais 
laikais” Ryga turėjusi 350.000 
gyventojų, gi dabar tas skaičius 
padvigu  bėjęs.

I

I

OKUPUOTOJ LIETUVOJ ta Maskvos siūlomai Vakarams ' JAU VEIKIA STABDŽIAI
koegzistencijai, kad Maskvoje pa
spaudus mygtuką, kolonos pasipil- VAŠINGTONO PRANEŠAMA, KAD JAV VYRIAUSYBĖ YRA 
dytų visais keliais ir neštų kitiems NUTARUSI “PANAUDOTI STABDŽIUS” OPTIMIZMUI SULAI-

DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJOSLietuvoje prasidėjo masi- k>’šo Stalino vardo Kultūros ir 
Mokslo Rūmai. Tai esanti “tary- 

nis derliaus nuėmimas . binės liaudies dovana broliškai

Jis vykdomas, žinoma, naudo
jant socialistines lenktynes ir kt. 
komunistinei santvarkai būdingas 
varovų priemones, štai Prienų ra
jono K. Požėlos vardo kolūkyje 
per radiją giriamasi: "dar rasai 
nenukritus, pradedame darbų... 
dirbame per visų dieną, piątų per
traukai 15 min. tesustojame”. Jei
gu kur nors kada nors nepriklau
somos Lietuvos ūkininkas verstų 
savo darbininkus ištisų dieną net 
be pietų pertraukos dirbti, tai ir 
šiandieną bolševikai turėtų med
žiagos šaukti apie “kraugerį buo
žę”, gi “tarybinėj santvarkoj” tai 
vadinama "visų kolūkių jėgų, vyk
dant partijos ir vyriausybės iš
keltus uždavinius, organizavimu”.
Pati rugjapjūtė vyksta sovietams 

tipišku organizuotumu, štai pa
vyzdys iš Vievio rajono kolūkio: 
'Rugiapjūtę šiemet pradėjome žy
miai organizuočiau, negu pernai” 
— pasakoja kolūkio agronomas. 
Darban yra įtraukti visi kolūkio 
nariai: prakaituoja vyrai, mote
rys ir arkliai “už savalaikį javų 
nuėmimą”. — “O, kombainai į 
talkų neateis?” — klausia nedis- 
kretus korespondentas. "Ateis, bet 
atrodo, kad kolūkiečiai pirma su-
spės nuimti derlių. Mat, Vievio 
MTS-yJe dar nebaigti atremontuo
ti kombainai” — atsako jam ko
lūkio pareigūnas. Geresnių komen
tarų prie šios žinutės, mūsų nuo
mone, nerellaa.

Apgautas jaunimas
“Iš visų žemės rutulio kampe

lių į vienų taškų eina traukiniai, 
garlaiviai, skrenda lėktuvai... Pa
saulio jaunimas susirenka į savo 
tradicinę šventę, kad arčiau susi
pažintų, sustiprintų draugiškus 
ryšius, bendrautų vardan taikos 
išsaugojimo, vardan šviesios bu
simųjų kartų ateities”. Tokiais 
patetiškais žodžiais Vilniaus radi
jas pranešė apie rugpjūčio 1 d. 
prasidėjusį jaunimo festivalį, į 
kurį iš Lietuvos vyko Kauno po
litechnikos Instituto šokių kolek
tyvas, operos soliste E. Saulevi- 
čiūtė ir sportininkai: krepšininkai 
Stonkus, Lauritėnas, Stumerys, 
boksininkai Jurėnas Ir Murauskas 
bei tris kart iškovojęs Sovietų 
Sąjungos fechtavimo meisterio 
vardą Ūdra.

Būtų teisingiau jeigu Vilniaus 
radijas paskelbtų, kad apgautas 
jaunimas renkamas į Varšuvą, ku
ri tikrai, kaip ir bolšveikai pri
pažįsta, tokiam festivaliui yra 
simboliška vieta. Gaila tik, kad ra
diofonas prisiminęs 1944 m. Var
šuvą, kurioje tada daugiau tris 
ketvirtadalius pastatų buvę sug
riauta, nepaaiškina šių griuvėsių 
atsiradimo. Pasaulis tačiau dar 
neužmiršo, kad lenkams prieš vo
kiečius sukilus, pažadėtoji pagel- 
ba iš anapus Vyslos neatėjo. R. 
Armija laukė, kol vokiečiai sunai
kins lenkų patrijotus, kad galėtų 
lengviau pajungti į savo okupaci
ją lenkų tautą. Tad renkasi idea
lais pasitikįs jaunimas, kuris, kaip 
ir savo laiku Varšuva, bus ap
gautas: ne taikai tarnauja jo spor
tiniai pajėgumai, ne draugiškus 
tarpusavio ryšius jis puoselės, bet 
agresijos žygiui ruošiamas jo pa
tvarumas, užsisklendimui prieš 
užsienį Ir visiškos kolektyvinės 
integracijos pajutimui reikalingi 
masiniai sąskrydžiai. Viskas yra 
simboliška. Virš fsetlvalio aikštės 

' lenkų tautai”. Atseit, Stalino var
do rūmai stovi toje vietoje, kur 
dėka Stalino pastangų žuvo tūks
tančiai “broliškos lenkų tautos” 
rezistentų.

Į šį tarybinio jaunimo festivalį 
nuvyko ir viena australe, nors 

jos ir nesiuntė šio krašto sporto 
organizacijos. Ji ten labai gerai 

j pasirodė.
I štai dokumentacinė medžiaga 

apie tai, kaip Sovietų imperijoj 
i jaunimas ruošiamas “vardan tai- 
I kos bendradarbiauti”, š.m. rug- 
; pjūčio 18 d. Kijeve prasidėjo Var
šuvai giminingas sąskrydis — “vi-

I sasąjunginė moksleivių spartakia. 
I da”. Kaip ruošiami šioms varžy- 
: boms Lietuvos mokiniai? Užsuki
me kartu su Vilniaus radiofonu į 
Ežerėlius. Ten švietimo ministeri
jos (įsidėmėkime švietimo) žinio- 

' je esąs palapinių miestas. Dar jo 
nepasiekę radiofono koresponden
tai sutinka jaunuolius su ... šau
tuvais ir kuprinėmis...

Maskvos Stalino vardo Kūno Kul
tūros Instituto vyr. dėstytojas 
Karčiaginas prižiūri, kad Lietuvos 
jaunuomenė būtų tinkamai paruoš-

AUSTRALIJOS BIUDŽETAS
PEREITĄ SAVAITE PASKELBTAS NAUJAS AUSTRALIJOS FE
DERALINĖS VYRIAUSYBĖS BIUDŽETAS. IŽDO VALDYTO
JAS (SIR ARTHUR FADDEN) Jį PASKELBDAMAS PARLA
MENTE PASAKĖ, KAD ESAMA “NEABEJOTINŲ AKTYVIOS
INFLIACIJOS ŽENKLŲ” IR JS 
TIS VISŲ PRIEMONIŲ PRIEŠ

Naujasis 1955-1956 m. biudžetas 
yra 1.114 milionų svarų. Pereitais 
finansiniais metais bdiužetas bu
vo 1.059 milionų svarų ir suves
tas su £ 48,5 milionų perteklium.

Naujajame biudžete soc. reika
lams paskirta £ 218 milionų (£ 28 
milionai daugiau negu pernai). 10 
milionų sumažinama gynybos rei
kalams (buvo £ 200 mil.), kadangi 
pereitais metais gynybos reika
lams skirtos sumos nebuvo išnau
dotos dėl medžiagų ir darbo jėgos 
trūkumo. Pensijos padidinamos 10 
šil. ir dabai- pensininkai gaus £ 4 
per savaitę.

Iždo valdytojas savo kalboje, 
kurios klausėsi parlamentarai, už
sienių atstovybių pareigūnai, spau
dos atstovai ir kt., konstatavo 
Australijos gerbūvio kilimų, kurį 
vyriausybė ir norinti išlaikyti, to
dėl naująjį biudžetų nudarant bu
vę žiūrėta realių galimybių ir ūki
nės konjunktūros reikalavimų. Pa
jamų mokesčiai nesumažinami, 
kaip pareiškė Sir Arthur Fadden 
todėl, kad tai būtų nenaudinga 
krašto ūkiui , nes galėtų padidin
ti infliacijos pavojų, kadangi rin
koje atsirastų daugiau laisvo pi
nigo. Jis mano, kad jau ir dabar 
pinigų rinkoje yra perdaug ir pir
kinėjimo karštligė turėtų būti su
varžyta. Jis siūlė ir tam tikrų 
priemonių, suvaržant bankų kredi-

POTVYNIO AUKOS AMERIKOJ
Iš New Yorko pranešama, kad 

prezidentas Eisenhoweris paskelbė 
atsišaukimų j tautą, kviesdamas 
suteikti pagalbą nuo potvynio nu- 
kentėjusiems. Manoma, surinkti 
100 milionų dolerių.

Potvynis padarė nuostolių apie 
už 3000 milionų dolerių. Žuvo 210 
Žmonių. 100.000 liko be pastogės. 
Tai pats nuostolinglausias potvy
nis Amerikos istorijoje.

garbinti tuos dievus, kuriais jie 
patys netiki...

“Šalies sostinėje”
• Kaip didelę naujienų š.m. rug
pjūčio 5 d. Vilniaus radijas pra
neša apie “bolševikų respublikų” 
pagalbų Lietuvai medicinos srity
je. Iš Maskvos, Leningrado Ir kt. 
didmiesčių siunčiami į Lletuvų įvai
rūs medicinos instrumentai. Esą 
Švenčionėlių rajonas gavęs įren
gimus vienam dantų gydytojo ka
binetui.. .
• štai į “mylimų Maskvų su vi
sų veiduose išskaitomu troškimu 
— greičiau į kelionę, greičiau į 
apdainuotų šalies sostinę” rugpjū
čio 5 d. išvyko Kauno medicinos 
darbuotojų dainų ir šokių liaudies 
ansamblis iš 110 asmenų. Ansamb
lis savo repertuare turėjo be lie
tuvių taip pat latvių, estų, rusų, 
gudų (Jie dabar vadinami baltru- 
siais), ukrainiečių ir gruzinų liau
dies dainas. Įdomu ar Ir ’’vado
vaujančios rusų tautos” meninin
kai dainuoja to krašto kalba, ku
riame jie gastroliuja? Medicinos 
darbuotojų ansamblis Maskvoje 
užtruko 10 dienų. Vargšai kaunie
čiai, kuriems teko nelaimė tomis 
dienomis susirgti! E.
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I, JOG REIKALINGA IM- 
INFLIACIJĄ.
tus.

Įdomiu reiškiniu yra tai, kad pe
reitais finansiniais metais asme
ninės gyventojų pajamos padidė
jo £ 157 milionais, išlaidos įvai
rioms gėrybėms (neįskaitant au
tomašinų) įsigyti padidėjo £ 268 
milionais ir asmeninės sutaupęs 
bankuose sumažėjo £ 80 milionų.

Naujasis biudžetas susilaukia 
kritikoss iš įvairių sluogsnių ir 
kai kas jį vadina infliaciniu.

30-ties vai. savaitė?
Ateinantį mėnesį Melbourne 

įvyks Australijos Darbo Unijų 
Kongresas, kuriame 450 delegatų 
atstovaus 96 unijas.
Kongresas įvyksta kas dveji me
tai, pakaitomis Sydnėjuje ir Mel
bourne. Kongresas yra Australijos 
darbo unijų augščiausia instituci
ja.

šiemet kongresas numato svars
tyti visą eilę svarbių klausimų. 
Jų tarpe pažymėtini: keturių sa
vaičių apmokamos atostogos dar
bininkams ir trisdešimties darbo 
valandų savaitė.

GILIAU Į MIŠKĄ — DAUGIAU 
MEDŽIŲ

Iš Londono pranešama, kad tarp 
Sov. Rusijos ir D. Britanijos pa
sirašytas susitarimas pasikeisti te
levizijos programomis. Pagal su
tartį Maskva 100 vai. demonstruos 
britams sovietinių operų, baleto, 
simfoninių koncertų, sporto pa
rengimų ištraukas ir spec, prog
ramą valkams. Savo meną ir kito
kius dalykus sovietams 100 vai. 
prgoramoje demonstruos britai.

Manoma, kad britai turės ko pa
simokyti iš sovietų, ypač Jų vaiku
čiai, kai Maskva patieks savo pro
gramą su “Stalino sakalais” ir 
komjaunuoliškom “tačankom”.

KYTI, KURIS ATSIRADO PO 4

James Reston, vyr. diplomatinis 
I “New York Times” koresponden

tas Vašingtone, rašo: “politiniai 
stabdžiai” pradėję veikti, kada 
prezidentas Eisenhoweris pereitą 
savaitę Filadelfijoje savo klaboje 
įspėjo, jeigu Genevos konferenci
jos "dvasią vertinti kaip tikrą, ne 

' nuduotą nuoširdumą, tai vistiek ši
tai negali būti priimama su pasi
tenkinimu dėl Vokietijos padalini, 
mo, dėl satelitinių ir kitų kraštų 
pavergimo, kenksmingos ardomo
sios komunizmo veiklos kituose 
kraštuose”.

"Dėl teisingumo sau ir kitiems, 
mes niekada negalime priimti tą 
blogį, kaip dalį taikos, kurios mes 
trokštame ir siekiame” — kalbė
jo prezidentas.

Reston rašo, kad prezidentas 
Eisenhoweris ir užsienių reikalų 
ministerls Dulles yra sutarę, kad 
jau pats laikas įspėti pasaulį, jog 
JAV vyriausybė vertina draugišką 
laikyseną Genevoje tik kaip pir
mąjį žingsnį, vedantį prie Vokie
tijos sujungimo, pašalinimo prieš 
Ameriką varomos propogandos ir 
Išlaisvinimo pavergtų kraštų.

Toliau Reston rašo, kad apie ši
tai yra painformuoti visi Ameri
kos ambasadoriai ir įspėti, kad 
prezidentas šia kryptimi ir toliau 
vystys Amerikos politiką, todėl 
netenka abejoti, kad šios tezės lai
kysis užs. reikalų mlnisteris Fos
ter Dulles ir spalio mėn. Genevoje 
įvyksiančioje 4 didžiųjų valstybių 
užsienių reikalų ministeriu konfe
rencijoje.

Griežtos Priemonės 
Maroke

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
stiprios prancūzų pajėgos sukilu
sius arabus malšina griežtomis 
priemonėmis.

Dabartinis sukilimas esąs pats 
didžiausias po 1925 metais įvyku
sio Rifkabbilų karo, kuris truko 
kelerius metus.

Nurodoma, kad iki šiol Maroke 
yra žuvę per 1000 žmonių, dau
giausia arabų, kurie, neturėdami 
pakankamai ginklų, kovoja prieš 
moderniškai ginkluotus karius ir 
policiją ginkluoti basliais, peiliais 
ir kitokiais “šaltais” ginklais.

Sukilimui malšinti prancūzai 
naudoja aviaciją, tankus ir kito
kius efektingus ginklus. Fanatiški 
arabai, kartais vykdo tiesiog sa
vižudiškus veiksmus. Vienoj vie
toj 500 arabų, paimtų nelaisvėn, 
mėgino nuginkluoti sargybinius, 
ir jie nurmio tik po to, kai buvo 
atidengta kulkosvaidžių ugnis. Su
sikirtimo metu žuvo daug belais
vių.

Prancūzų kariuomenė miestuose 
marokiečius išrikiuoja prie sienų 
ir tuos, kurie turi ginklų, sušaudo 
vietoje.

Prancūzijos ministeris pirm. 
Faure nori susitarti su marokie
čių politiniais vadais, jų tarpe ir 
su nacionalistų grupe Istiqlal (Ne
priklausomaisiais), kurie laikomi 
šio sukilimo kaltininkais, ši gru
pė priėmė Faure kvietimą daly
vauti pasitarimuose.

Prancūzai ruošiasi ilgam karui 
Maroke ir siunčia į ten pastipri
nimus.
• šveicarų laikraščiai paskelbė 
Šveicarų — Lietuvių Pagalbos Ko
miteto atsišaukimą, kuriuo šveica
rai raginami priimti pabaltiečių 
valkus pas save atostogų.

• Vilniaus radijas praneša, kad 
sudarytoji Maskvoje “parlamenta
rinė” grupė (apie tai esame anks
čiau rašę) rugpjūčio 25 d. išvyko 
į Helsinkį (Suomijoj) dalyvauti 
Tarpparlamentarinės Sąjungos 

konferencijoje. Tuo būdu atstovai 
tų institucijų, kurios pašauktos 
stovėti asmens laisvės sargyboje, 
lygiomis teisėmis posėdžiaus. su 
sovietų funkcionieriais, kurie vyk
do priespauda ir terorą. Ar ne
vertėtų mūsų ir kitų pavergtųjų 
tautų parlamentarams bent pro
testą pareikšti?
• Pereitą savaitę Australi
jos Federaliniame parlamente pa
reikšta, kad tautos pajamos (1954 
-55 m.) pakilo 191 milionų svarų, 
palyginus su ankstesniais metais 
ir pasiekė £ 4.033 milionų.
• Praeitais metais Australijoje 

alaus išgerta 219 milionų galionų. 
Tai taip pat rekordinis kiekis.
• Rugsėjo 12-15 d.d. Koenigstei- 
ne — Taunus ruošiamas penktasis 
"Bažnyčios varge” kongresas, ku
riame plačiai bus nagrinėjamos 
bolševizmo problemos, nušviesta jo 
esmė Ir padariniai. Bus atstovau
jamos veik visos pavergtosios Eu
ropos tautos. Iš lietuvių referatą 
“Krikščionybės praktiškasis vaid
muo ofenzyvinėje kovoje su komu
nizmu" skaitys Vliko Inf. Tarny
bos valdytojas M. Gelžinis.
• Pastarosiomis dienomis Sovie
tų Sąjungoje lankėsi amerikiečių 
farmerių delegacija, kuri susipa
žino su sovietine žemės ūkio struk
tūra ir šeimininkavimu kolchozuo
se bei valstybiniuose ūkiuose. 
Amerikiečiai sovietinio ūkio “gas- 
padoriams” daug gerų patarimų 
davė, juos pamokė našaus ūkinin
kavimo, ką sovietinis radijas pa
vadino “meilės įrodymu, tarybiniai 
liaudžiai”. Tuo pačiu metu Ame
rikon buvo nuvykuši ir Sov. Rusi
jos “žemdirbių” grupė, kurią su
darė įvairių ministerijų valdinin
kai ir tik vienas kolchozininkas, 
ir tas pats partinis pirmininkas. 
O Rugpjūčio 2 d. sukako 15 me
tų nuo Moldavijos Tarybų socia
listinės respublikos sukūrimo. Ji 
buvo tomis pačiomis priemonėmis, 
kaip ir Lietuva, Sovietų imperi
jos okupuota.
• "Baltische Briefe” skelbia, iš 
vokiečių karo belaisvių gautąja 
žinia, kad Estijoje rusams, kurie 
veda estes, įsakmiai patariama ir 
patiems spasivadintl žmonų pavar
dėmis. Tuo būdu norime padidinti 
rusų skaičių estiškomis pavardė
mis.
Q Karališkoji Komisija Sovietų 

Sąjungos Petrovo šnipinėjimo by
lai aiškinti, savo išvadas perdavė 
Generaliniam Gebematoriui. Dabar 
jau atidengiami ir prie uždarų du
rų vykusieji apklausinėjimai.

Australijos saugumo organizaci
jos pranešimu, Petrovas vis dar 
tebegyvena baimėje Ir griežtai 
priešingas bet kokiam apsaugos 
priemonių susilpnlnimul. Petro
vams apsasuga būsianti teikiama 
taip ilgai, kiek jie norės. Petrovas 
šiuo metu yra 49 metų amžiaus ir 
jo sveikata nėra stipri.
• Vienoje dvi dienas streikavo 
medicinos gydytojai ir dantistai. 
13.000 Austrijos gydytojų ir dan
tistų demonstravo Vienos gatvė
se, protestuodami prieš naują vy
riausybės sveikatos draudimo sis
temą. 3000 Vienos gyd. dirbo M’ 
streiko metu, telkdami medicinos 
pagalbą ypatingais atvejais.

1
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A. ZUBRAS.

VARGO MOK1KLA
G. PROCUTA

BENDRUOMENINĖMIS TEMOMIS
Sustosime ties labai svarbia trem- įsitikinama dėl mūsų kelių bei bū- Net mūsų liaudies dainos tenka 
ties bei išeivijos lituanistinių da
lykų mokslinimo institucija — pa- istorijų, geografijų ir Lietuvos p<i 
čia mokykla; bet jau iš ankstyves
nių straipsnių matėme, kad čia susiejant su gyvenamo krašto tos 
prasideda ir priaugančios kartos | rūšies medžiaga. Svarbu savivaldos 
pirmieji tautinio bendruomeninio principas, nes tenka jleškoti tokių 
gyvenimo žingsniai. Lietuviškoji 
tat vargingoji savaitgalio mokyk- I 
la turi aiškius du uždavinius: 1. , 
išmokyti lietuviškai skaityti ir ra
šyti, lietuviškai melstis, supažin-I 
dinti apskritai su lituanistiniais i 
klausimais, 2. bet drauge įdiegti ,_____ ____ _
meilę bei linkimų lietuvių savi-Į tų prisidėti su lituanistine progra- 
tarpiam bendravimui. Abu momen- I ma — su kultūringai dainuojamo- 
tai labai svarbūs, kol antruoju1 mis lietuviškomis dainomis, eilė-

1 ir kitos tautinės grupės Amerikoje. 
Man pačiam teko su vienu tautie- 

I čiu dalinti Informacinio turinio la- 
I pelius atsilankius Čekoslovakijos 
1 teologui. Prie sales durų, kurioj 
| jis kalbėjo, kad Čekoslovakijoj 
i yra pilna religijos laisvė ir esą 
I valstybė ten nesikišanti į tikin
čiųjų reikalus, su vietos policijos 
palaiminimu, išdalinome glėbį rei
kalą nušviečiančių lapelių ir tik 
keli anglikonų dvasininkai prašė 
mus pasitraukti. Kitą dieną laik
raščiuose buvo aprašyta ano teolo- 

I go paskaita ir neužmiršta pridur
ti, kad prie įėjimo buvo protes
tuota lapeliais. Dienraščiai citavo 
mūsų lapelių ištraukas, o vienas 
paskyrė specialų str. protesto ap
rašymui.

Dar vienas efektyvus (ir jau 
visiems patogus) būdas, tai įvairių 
ženkliukų, kaip tai: “Freedom for 
enslaved Baltic States”, “Stop 
Genocide”, “Communism Extermi
nates Nations”, lipinimas ant visų 
smulkių pašto siuntų. Visi šie žen
kliukai spalvoti, patraukia akį Ir 
savo iliustracijom vaizduoja ko
munizmo priespaudą. Ant Jų visų 
yra žodis Lietuva.

Šie žriikllukai nėra paplitę ir 
retai tellpinami. Kodėl? Pinigą 
kaštuoja? Taip. Bet pinigą kaštuo
ja ir alus, ir cigaretės, ir šokola
das, ir ledai. Juk ir į kiną be pi
nigo neįleidžia. O mes gi norime 
pakelti ‘geležinę uždangą”, norime 
priminti pasauliui žudomą Lietu
vą, norime atidaryti duris į lais
vę! ■

Gal baimė, kad vietiniai komu
nistai gali su tokiais ženkliukais 
adresus nusirašyti? Niekai! Pen- 
keri metai ant kiekvieno laiško li
pinu ir niekas mano adreso pagal 
tuos ženkliukus neatsekė. Tikriau 
čia tik pensų klausimas ir apsi
leidimas.

Sakykim* laisvajam pasauly yra 
100.090 susipratusių lietuvių, Jei 

, jie kas metai parašo tik po 5 
laiškus, tai pasauliui būtų primin
ta 500.000 kartų Lietuvos kančia. 
Be to, pajamos už tuos ženkliukus 
skiriamos Lietuvos laisvinimo ak
cijai, kovai prieš pavergėją.

Lietuviški laikraščiai, organiza
cijos, spaustuvės ant savo siunti
nių galėtų vartoti šūkius “Dont 

forget suffering Lithuania”, "Free
dom for enslaved Lithuania”. Ar
gi šitai daug kalnuotų? Galima 
pasigaminti ir atitinkamus spau
dus, kurie tekaštuoja apie 10 šil. 
Tai įmanu kiekvienam ir priva
čiam asmeniui.

(2)
Prieš Lietuvos pavergimų gali 

protestuoti telegramomis, laiškais 
kiekvienas asmeniškai savo vardu 
tarptautinių konferencijų, Jungti
nių Tautų posėdžių progomis. Bet 
šitai turėtų daryti bendruomenės 
kraštų valdybos, apylinkių susi
rinkimai, kultūrines, profesinės, 
politines, sporto ir kitos organiza. 
elos. Skautai, ateitininkai, šviesi- 
ninkai ir akademinio jaunimo sam
būriai galėtų čia taip pat daug 
nuveikti. Juk ar mažas smūgis 
būtų Maskvai, jeigu Jungtinių 
Tautų Organizacijos dešimtmečio 
proga būtų jos pirmininkui šim
tai protesto laiškų ir telegramų, 
dėl Sovietų vykdomos okupacijos 
Lietuvoje, buvę pasiųsta iš Aust
ralijos, šimtai iš D. Britanijos, 
tūkstančiai iš Amerikos, Kanados 
ir kitų kraštų? Gi, jeigu šimtus 
ir tūkstančius tokių laiškų ir te
legramų būtų pasiuntę kitų pa
vergtųjų kraštų žmonės gyveną 
laisvajame pasaulyje? Gaila, mes 
tokias progas praleidžiame. O tai 
vienas iš geriausių būdų demas
kuoti komunizmą, parodyti jo tik
rąjį veidą pasauliui.

Yra progų ir jas reiktų išnau
doti skelbiant tiesą ir gyvu žod
žiu. Čia reikia tik kalbą mokėti 
Ir norėti. Tai kartais ir 
daroma, bet retai efektingai ir 
dar rečiau platesniu mastu. O tai 
skriauda Lietuvai ir visam pasau
liui, nes gyvųjų liudininkų žodis 
visados yra svarbesnis, negu teori
niai išvedžiojimai.

Dar viena proga, beveik visai 
neišnaudojama, tai laiškai didžių
jų laikraščių redakcijoms. Keliais 
atvejais man pačiam teko rašyti 
Ir tie laiškai buvo atspausti. Vi
sas "menas” mokėti angliškai ra
šyti, bet tai nėra neįveikiama 
kliūtis. Galima šios kalbos mokan
tį pasitelkti.

Sovietai mėgsta skelbtis taikos 
apaštalais. Tokiais atvejais tuoj 
reikia pasiųsti laišką to laikraš
čio redakcijai, trumpai nusakant 
Lietuvos ir Pabaltijo okupaciją. 
Jei Sovietai giriasi savo žmoniš
kumu — parašyti apie didžiuosius 
trėmimus, kankinimus, Praveiniš- 
kių ir Panevėžio žudynes.

Tik laiškai neturi būti ilgi. Juo
se turi būti pilnas rašiusiojo ant. 
rašas ir parašas. Jei rašiusis pa
geidauja, laiškas atspaudžiamas ir 
su slapyvardžiu.

Geras būdas protestuoti plaka
tais ir atitinkamo turinio lapeliais. 
Šitai ypač plačiai vartoja lietuviai

Norėčiau priminti, kad yra iš
leista ir spec, vokų, kur apkaus
tytos moters paveikslas vaizduoja 
kenčiančią Lietuvą.

Čia tepaminėjau tik keletą mo
mentų, pro kuriuos nederėtų pra
eiti, jeigu nuoširdžiai sielojamės 
pavergta tėvyne, jeigu mums rū
pi Lietuvos okupaciją sutrumpinti 
ir brolių bei sesių sunkų likimą 
palengvinti.

Auklandas, N. Zelandija.

““V uu- , __________

dų pranašumo. Mūsų literatūrų, 1 pervertinti, nieku būdu, žinoma,
1 Jų nepaneigiant. Bet jų ritmas da
rosi svetimas mūsų miesto jauni
mui, ir nieko blogo neįvyks, jei 
mūsų jaunimas ims dainuoti nau
joviškas dainas lietuviško turinio. 
Mūsų muzikai nenoromis teprisi- 
dės prie tokio darbo, bet jis rei
kalingas, jei norime, kad mūsų 
jaunimas dainuotų lietuviškai.

Mokykla turi paruošti ir busi
muosius mūsų spaudos darbinin
kus, todėl tenka pamokyti ir žur
nalistikos pradų: kaip rašyti strai
psnį, reportažų, recenzijų ir pana
šiai.

litinius reikalus reikia patiekti

sąlygų, kad jaunimas pamėgtų li
tuanistinių dalykų mokslinimo ins
titucijas bei priemones. Turint la
bai mažai laiko lituanistiniams 
klausimams, reikalinga namų tal
ka. Jaunimo pobūviai namuose 
(vardinių ar švenčių proga) turė-

atveju veikliai neateina talkon jau- raščiais, skaitiniais.
nlmo organizacijos.
Pats savaitgalinės mokyklos po
būdis: ji yra nė kieno neverčiama, 
išskyrus mūsų pačių įsisųmonini- 
mų dėl Jos reikalingumo; ji yra 
mūsų tautinio idealizmo padik
tuota būtinybė, todėl programoje 
pirmauja tautinis romantizmas, 
nustelbdamas praktiškumų. Lietu
vos žemės ūkio kėlimas, krašto 
supramoninimas, apskritai ūkinė 
problematika bei kritika tektų ati
dėti pomokykliniam laikui, nors 
šiaip jau nepriklausomos Lietuvos 
subrendusiai mokyklai tie dalykai 
šiandien Jau būtų savaime supran. 
taml, gyvenimo diktuojami užda
viniai.
Mokytojai dirba be atlyginimo, 
pasišventę, todėl jų darbas gali 
turėti didesnio žavesio, patrauk
lumo. Nepasakyta, kad toks darbas 
neturi Ir neigiamybių — gali pa
sitaikyti, kad į tokį darbų įsijun
gia nepatyrę idealistai, kad moky-
tojas darbų dirba atspėjamu lai
ku, atsitiktinai, praleisdamas, 
menkai tepaslruošęs. Sunku pasa
kyti, kiek lietuviai imigraciniuose 
kraštuose yra išbandę galimybes 
įsisteigti bent didesnėse kolonijose 
nuolatines pradines mokyklas.

INSTITUCJŲ RŪŠYS.
Jei pradinė mokykla ir yra pati 

svarbiausia institucija, tai tuo 
pačiu laiku yra gyvas reikalas 
nepamiršti ir paauglių, ypač Jiems 
siekiant augštesnio mokslo krašto 
mokyklose. Tuo metu nepapildant 
jų žinių ir estetinio skonio litua
nistiniais dalykais, galime sulauk
ti lietuviškai kalbančio ir rašan
čio, bet lietuvių literatūrų, Lie
tuvos istorijų ir apskritai lietu
vių kultūrinį reiškimusi neigiančio 
šviesuolio. Toje vietoje turi atei
ti lietuviškam 'reikalui talkauti
lituanistiniai jaunimo kursai, ku-
rie turi, be kitko, paruošti ir lie
tuvių šviesuolių prieauglį. Univer
sitetus ir šiaip augštąsias mokyk
las lankantį lietuvių jaunimą tu
rėtų pasiekti korespondencinis li
tuanistinių dalykų kursas. Jei kur
šis klausimas ir nelengvai įgy
vendinamas, tai tikrai tas įmano-
ma padaryti JAV, kur tiek daug 
mūsų šviesuomenės ir kur tiek 
daug yra susispietusio mūsų augš- 
tųjų mokyklų mokslinio personalo. 
Lietuvių studentų organizacija tu
rėtų įpareigoti savo narius šį kur
są laikyti programos dalyku ir 
baigiant Išlaikyti nustatytus eg
zaminus. I korespondenclnį litua
nistinį kursą turėtų įsijungti ir
šiaip šviesusis bei šviesėjantis 
lietuviškasis jaunimas, besirengiąs 
verslo bei amato ar šiaip žemes
niam įstaigų raštinių darbui. Tą 
reikalą turėtų skatinti ir lietuvių 
jaunimo organizacijos.

Ten, kur neįmanoma suorganizuoti 
savaitgalinių mokyklų, lituanisti
nių kursų, ten tegalima tik lietu
vės motinos bei tėvo namų mokyk
la, jai gi talkon ateina lietuviška 
knyga, jaunimo laikraštis, kores
pondencinis lituanistikos kursas.

METODAS.
Nauja aplinka, nauja visumos 
dvasia verčia persvarstyti moksli
nimo bei apskritai tautinio ugdy
mo metodus. Jie, žinoma, labai 
individualūs, pagal sugebėjimus, 
tačiau galimos ir bendros gairės. 
Nesėkmingas būtų lietuviškas dar
bas pradedant neigti krašto mo
kyklas bei jų programas, nepa
žįstant bei atmetant vietos moks
linimo metodus. Tenka daug kas 
reviduoti, tenka ne lietuvišką mo
kyklą sekti, bet išmintingai kopi
juoti vietos sąlygas, išskyrus, kur

MEDŽIAGA.

Naujoms sųlygoms turim jau vi
sai gerus pradiniam mokymui va
dovėlius. Blogiau vyresneisiems. 
Netinka grynai miesto ir dar sve
timo kultūrinėj aplinkoj augan
čiam mūsų jaunimui pagal Li,tu- 
vos mokyklų pavyzdžius paruošti 
literatūros istorijos, politinės bei 
kultūros istorijos bei geografijos 
vadovėliai. Būtina visai nauja 
chrestomatija, kur būtų atsisako
ma principo patarnauti mūsų lite
ratūros istorijai. Chrestomatija 
sudarant reikėtų klausti, kiek pa
renkamasis skaitinys atliepia mū
sų šių dienų jaunimo dvasių, kiek 
Jis sugeba sudominti savo turiniu 
ir forma, neatsisakant, žinoma ir 
ugdomųjų uždavinių. Senas daly
kas yra mūsų kaimo ir dvaro bei 
miesto prieššlngybė, nepagaus ir 
neperaugšto meniško apipavidali
nimo kaimo idealizavimas — tos

ORGANIZACINIS MOMENTAS.

Mokykla yra tėvų ir dėl idėjos 
dirbančių mokyotjų iniciatyvos 
vaisius. Reikalingas tačiau ir mo
kyklų darbo apipavidalinimas. Tas 
reikalas pirmoje eilėje priklauso 
Lietuvių Bendruomenei. Jei kuria
me krašte šio darbo imasi Kultū
ros Fondas, tai šį darbą jis dirba 
L. Bendruomenės pavestas. Nei
giamas reiškinys yra mūsų vy
resniųjų noras mokyklas išnaudoti 
politinių partijų reikalams, įdieg
ti partinių pažiūrų, simpatijų bei 
antipatijų, čia tiesiog reikia ste
bėtis mūsų sugebėjimu painioti 
vertybes. Negi politinės diferenci- 
jacijos momentas, pagaliau pasau
lėžiūros yra tiek reikšmingas ir 
vienintelis, kad nebeįžvelglam tau
tiškai kultūrinės vertybės, ties ku
ria galėtumėm visi lietuviai susi
tikti? Negi Vaižgantas didelis dar 
šiandien, kad jis buvo tautininkas,

TAUTIEČIAI!
Šiandien Vokietijoje likusių Ma

žosios Lietuvos lietuvių padėtis 
darosi kaskart sunkesnė. Lietuvy
bės išlaikymas tarp jaunimo 
reikalauja didelių pastangų ir daug 
lėšų. Mažosios Lietuvos Taryba 
rūpinasi išlaikyti mažlietuviuose 
tautinės dvasios ugnelę palaikantį 
laikraštį "Keleivis”, bet kuris be 
užjūriuose gyvenančių brolių pa
ramos jokiu būdu negali išsilaikyti.

Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos Centro Valdyba Australijoje 
kviečia visus šaime krašte gyve
nančius lietuvius labiau susirūpin
ti lietuviškojo pajūrio reikalais ir, 
nežiūrint pasaulėžiūrinių Ir parti
nių skirtumų, aktyviai Jungtis į 
bendrą darbą.

Nepavydėkime keletos šilingų 
paremti “Keleiviui” ir atgaivinki
me apmirusią MLBD-jos veiklą 
savose apylinkėse.

Visais reikalais rašyti šiuo ad
resu: Mr. Alb. Pocius, 155 Bruns
wick Rd., West Brunswick, Vic. 
MLBD-JOS CENTRO VALDYBA

rūšies kūrinių bei jų ištraukų ten
ka atsisakyti. Vergiškumo dvasia 
dvelkia Šatrijos Raganos “Berže
lyje”, bet daug geresnė “Irutės 
tragedija”. Net iš Vaižganto ‘Pra
giedrulių” galime surasti deiman
čiukų ir šių dienų jaunimui: Ne
pal y s pieva žengia, Sauliukas li
pa saulės pažiūrėti, Burzdulls. Vi
sai tačiau netiktų chrestomatijai, 
nors ir labai dramatiška, Alijaušo 
pasaka. Geras dalykėlis iš Krėvės 
"Raganiaus” — Gugi o atėjimas 
dangun, gražių vietelių galima pa
rinkti Iš "Dangaus ir žemės sū
nų”. “Dainavos šalies senų žmo
nių padavimai” nebelabai atliepia 
mūsų šių dienų jaunimo gyvybin- 
nlam. ritmui. Istorijos vadovėliai 
beveik visi sudaryti chronologine 
tvarka, o reikėtų istorinių prob
lemų cikliškai medžiagos sugru
puoto vadovėlio, surišant su kitų
kraštų istorija. Tai tik užuominos.

o Jakštas — krikščionis demokra
tas? Kas minėtų Baranauskų vys
kupų, jei jis nebūtų parašęs “Any
kščių šilelio”?
Svarstant šio straipsnio rėmuose 
lituanistinio mokslinimo ir tauti
nio ugdymo praktinį darbų, su
prantame, kad reikalas gali tik 
tada pavykti, kai tėvai, jaunimas, 
mokytojai Ir visa bendruomenė bus 
įsisųmoninusi dėl paties uždavinio 
svarbos, kai visi parodys didelio 
idealizmo Ir nesigailės beveik ant
žmogiškų jėgų įtempimo. Jauni
mas mėgsta antžmogius — lietu
viškas reikalas duoda progos tam 
vardui.
N.B. šis str. — Vargo Mokykla — 
yra baigiamasis Iš ciklo, ėjusio po 
skirtingomis antraštėmis: “Aplin, 
kos reikšmė lietuvybės ugdymui”, 
"Lietuvybės uždaviniai išeivijoje” 
ir “Tautinio ugdymo veiksniai
išeivijoje”. Red.

BE PASAULĖŽIŪRINIŲ 
SKIRTUMŲ

Buvo asmenų, kurie raštu Ir 
žodžiu rimtai ir pusiau juokais 
teiravosi: koks likimas tos Istori
nės medžiagos, kuri atstovauja 
skirtingą pafsaulėžlūrą negu Pa
saulio Lietuvių Archyvo vadovy
bė. įdomautas!, ar nesunaikinama, 
ar lygiai saugoma, kaip ir savos 
ar artimos pasaulėžiūros ir t. c.

Besirūpinantiems šiuo klausimu 
pranešama, kad Pasaulio Lietuvių 
Archyvas renka ir saugo istorinę 
medžiagą be pasaulėžiūrinio skir
tumo. čia nebojama kurios pasau
lėžiūros asmens ar sambūrio veik
los pėdsakus liudija. Svarbu tik, 
kad istorinė medžiaga liestų Lie
tuvą ar lietuvius. Atsiuntusieji is
torinės medžiagos gali atvykti ir 
patikrinti.

Vincentas Liulevičius,
PLA Direktorius.

V. KIKILIS.

Kai Rusai Ateina...
I mano rankas pakliuvo dvi bū- kąja letena pavaizdavimu, bet ša- 

dingos knygos. Jų autoriai yra to 111a to iškelia ir aktualių proble
paties likimo ištikti ir savo vei
kaluose liečia vieną Ir tą pačią 
temą — rusų invaziją į Pabaltijo 
kraštus, štai jos: Igno Šeiniaus 
RAUDONASIS TVANAS, knyga 
žinomo lietuvių rašytojo, kurį už
klupo užėję bolševikai Lietuvoje ir 
kuris 1949 m. rudenį perbėgo sie
ną ir per Vokietiją pasiekė Šve
diją, kur jis ir šiandie tebegyvena.

mų, kurios yra lygiai tiek aktūa- 
lios ir mums, kaip ir estams. Aš 
noriu įžangos vietoje padaryti tik 
trumputi sugretinimą šių dviejų 
augščiau paminėtų knygų, kuris iš 
tikrųjų šioje vietoje neišvengia
mas, nes leistis į platesnę kalbą 
apie vieną nepalietus antrosios, 
būtų lyg ir antrosios ignoravimas 
arba pastatymas pirmosios šešėly-

Šią knygą jis parašė pirmiausiai 
š^edų kalba, kuri pasidarė labai 
populiari ne vien tik Švedijoj, bet 
ir visuose Skandinavų kraštuose. 
Nebūdamas dėl pačių datų tikras, 
todėl tik apytikriai paminėsiu, kad 
švediškai ji pasirodė apie 1941 m., 
gi šios knygos lietuviškasis leidi
mas, rodos, paties autoriaus pa
ruoštas, pasirodė Amerikoje 1953 
m. Neištvėręs pirmosios bolševi
kų okupacijos ligi galo, Šeinius 
savo knygoje aprašo tik tuos daly
kus, kuriuos jis pats matė ir išgy
veno. Tai daugiau žurnalistiniai 
škicai, perduoti puikioje Šeiniui 

| būdingoje beletristinėje formoje. 
Bet ir to užtenka, kad skaitytojas 
susidarytų gyvą vaizdą, ką reiškia, 
kai svetima jėga okupuoja ramų 
kraštą ir čia pradeda, neatsižvel
giant į nieką, šeimininkauti. Ant
roji knyga esto Robert Raid (pseu
donimas) WENN DIE RUSSEN 
KOMMĘN... Apie šią knygą ir 
norėtųsi kiek plačiau išsitarti, nes 
autorius neapsiriboja vien tiktai 
įvykių suregistravimu arba to pa
ties krašto gyvenimo po sovietiš-

je. Abi suminėtos knygos turi ke
letą bendrų, gal būt daugiau for
malinių taškų: abi jos kalba apie 
to paties grobuoniško kaimyno ag
resijos veiksmus, abi parašytos be- 
letrisitnėje formoje, abi pasirodė 
pirmiausiai svetimose kalbose (es
tai, rodos, dar ir dabar šio veika
lo savo kalboje neturi). Tai būtų 
ir viskas, kas šias dvi knygas ar
tina ir daro jas giminingas. Ta
čiau pačiame dėstyme, pačioje tų 
įvykių sklaidoje keliai iš karto 
skiriasi. Kiek šeinius pro pačius 
įvykius praeina paviršutiniškai, 
galima sakyti daugiau kaip este
tas, negu aktyvus veikėas, tiek 
Robert Raid pasineria j gelmes, 
nori atskleisti ne vien tik daromą 
savo tautai ir kraštui svetimųjų 
įsibrovėlių skriaudą, bet jieško 
pačių pagrindinių priežasčių, kuo 
priešas pateisina savo elgesį savo 
kaimynų, atžvilgiu. Iš čia ir kyla 
anos knygoje liečiamos problemos, 
kurias mes vėliau plačiau panag
rinėsime. Dar daugiau: šeinius 
savo veikale pagauna (ir tai dau- 

į giau paviršutiniškai) tik pačias

nuotaikas, daugiau naudodamasis 
jam būdingu Impresionistiniu me
todu, nuotaikas savo pažįstamų ir 
sutiktų žmonių, pagaliau jausda
mas tiesioginį sau pačiam pavojų 
sprunka per žaliąją sieną, tuo tar
pu estų autorius nesitenkina vien 
savo vienu akiračiu, bet apima 
galimai visas kultūringojo gyveni
mo sritis, tuo parodydamas, kad 
rusai eina visu frontu, bet nepa
sitenkina tiktai užgesinimu vieno 
ar kito tautinės sąmonės židinio. 
Būdinga net ir tai, kad savo kny
goje Šeinius beveik neužsimena 
apie lietuvius rašytojus, jų nusi
statymą bei jų išgyvenimus, nors 
jam kaip tik ši sritis buvo pati 
artimiausia, nes Jis buvo ilgametis 
Lietuvių Rašytojų Draugijos pir
mininkas. Tiesa, šeinius gal tam 
ir neturėjo, laiko, nes, kaip minė
ta, jis po rusų okupacija išbuvo 
labai neilgai. Robert Raid irgi ga
lėjo išvykti iš savo krašto 
anksti (drauge su vokiečiais 
repatrijantals), tačiau jis šito at- 
siskė, ir gal būt dėl to šis jo vei
kalas yra pilnai išbaigtas Ir toks 
reljefingas. Abu beletristiniai vei
kalai, vis dėl to nė vienas nėra 
romanas, nes abiejuose veikaluose 
stengiamasi perduoti gyvą ir nesu
žalotą tikrovę, kokia ji buvo. Abi 
knygas perskaičius susidaro įs
pūdis, kad klek pas šeinių jaučiasi 
tik užuominos, tiek pas Raid tikri, 
krauju pulsuoją išgyvenimai; kiek 
šeinius yra pasyvus, daugiau pa
čių įvykių stebėtojas, bet ne ak-* 
tyvus dalyvis, tiek Raid yra

bekompromislnis aktyvistas, be jo
kių sąlygų rišąs savo likimą su 
savo tauta. Ir jeigu šių eilučių 
skaitytojas įtars, kad šituo sugre
tinimu norima šeinių nuvertinti, 
tai labai klystų, nors iš kitos pusės 
vis tik šeinius labai toli atsilieka 
nuo savo kolegos esto, jau žiūrint 
Iš to, kad abiejų knygų autoriai 
turėjo vieną ir tą patį uždavinį 

— pasauliui parodyti rusų daro
mas neteisybes ir skriaudas jų už
imtuose kraštuose, šis tikslas ap
sprendžia abi knygas ir yra drau
ge patsai tiesioginis jų vertinimo 
kriterijus. Svetimtaučiui, perskai
čiusiam šias abi knygas ir nema
čiusiam bolševikinio teroro užim
tuose kraštuose, vargu ar jam su
sidarytų iš Šeiniaus knygos realus 
vaizdas apie lietuvių tautos išgy
venimus po rusiškąja letena, tegu 
ir pačių įvykių pradžioje. Tuo 
tarpu skaitantysis R. Raid kny
gą, nors ir reliatyviai, žiūrint, 
koks jo nusiteikimas ir jautru
mas, vis tik pajus ir išgyvens aną 
tragiką, kurioje merdi rusų pri
slėgtos tautos ir kuri tiesiog gre
sia ir jam pačiam, nors ir taria
mai saugiai sėdinčiam laisvajame 
pasaulyje. R. Raid nepasitenkina 
vien tik savos tautos kančių ap
rašymu, Jis drauge apeliuoja į 
laisvojo pasaulio sąžinę, dar dau
giau — Jis tai sąžinei meta kar
čius priekaištus, kad ji šluos Pa
baltijo kraštus paliko grobiko va
liai ir malonei, pati nusiplauda
ma pilotišku nekaltumu savo ran
kas. Nukrypstant į šalį panašių 
priekaištų iškelia Ir kaikurie lais
vojo pasaulio vyrai, arčiau susi
pažinę su komunistinėm užmačiom 
ir paties komunizmo praktika.

Štai toks amerikietis J. Burnham 
savo knygoje “The Coming De
feat of Communism" tarp kita ko 
prisimena ir Pabaltijo kraštus, iš
keldamas 1949 m. pavasario, de
portacijas iš Pabaltijo kraštų, ku
rios palietė apie 200.090 žmonių. 
Apid šiuos dalykus pasaulio spau
doje nei jokiose konferencijose ne
buvo užsiminta nė vienu žodžiu, 
nors kaip sako J. Burnham šitoje 
žmonių masėje priešas sunaikino 
pačias ištlkimaiusias ir atkakliau
sias mūsų, t.y. Vakariečių kovos 
divizijas. Panašių nuomonių šian
dien galima užtikti ir daugiau, 
ypač dabar, kai daugeliui atsivė
rė tikrieji komunizmo kėslai, to
dėl šiuo atveju ir mūsų minima
sis R. Raid didelių naujovių ne
atkasė, bet žinoma tik vienu at
žvilgiu, būtent, kas liečia komu
nizmų kaip tokį. Tačiau Jis yra 
naujas ir be abejo daug teisesnis, 
kada jis iškelia visai. naujų as
pektų — jis pabrėžia ne tiek ko
munizmo grėsmę pasauliui, kiek 
pačios Rusijos. Be abejo, šiuo at
veju jis daugelio palieka nesu
prastas, netgi susilaukia priekaiš
tų iš savo draugų, nes girdi, tai 
yra gryna herezija, kadangi ru
sas kaip toks yra geras, tik ko
munistas blogas ir mums nepri
imtinas. šitokia pažiūra yra tei
singa ir priimtina tik tiems, ku
rie nepakankamai pažįsta rusus 
ir jų vedamų politikų, nuo kurios 
jie nė kiek nenukrypo per šimt
mečius. šitų, būtent, ruso proble
mų kaip tik pirmoj eilėj ir kelia 
R. Raid savo knygoje “Wenn die 
Russen kommen...

(Bus daugiau)
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KUN. T. PETRAUSKAS
KUNIGŲ SEMINARIJA

bos Moterų Draugija ir Lietuvių 
Katalikų Kultūros Draugijos, Syd
ney, pirmininkas Aleksandras Mau- 
ragis.

Keletas šeimų įteikė primicijan- 
tui savo dovanas.

Pasibaigus sveikinimams ir dova
nų įteikimui, mažojoje parapijos 
salėje prasidėjo Kaatlikių Moterų 
Draugijos kruopščiai paruoštos 
vaišės, kuriose dalyvavo svečių ir 
parapijiečių viso 116 žmonių.

Vaišių metu buvo pasakyta daug 
gražių kalbų, iškelta įdomių min
čių. Ponas Bakaitis, savo kalbos 
angliškoje dalyje, kalbėdadmas į 
svečius, rado progos įpinti gražių 
kenčiančios lietuvių tautos mintį, 
kurių suglaustai galima būtų iš
reikšti, kad Dievo tarnyboje visos 
tautos sutelpa kiekviena surasda- 
ma sau tinkamų vietų.

Mr. Frank O’Briene, džiaugda
masis lietuvių svetingumu, tarp 
kitko paminėjo, kad kai sužinojęs, 
jog primicijantas kun. J. Petraus
kas neturi čia nei tėvų nei kitų 
giminių, jis pasiėmęs sau pareigų 
atstovauti jo tėvus, jį globoti ir 
jam padėti.

Mr. Frank O’Briene, kaip tam 
evangelijos gailestingajam sama
riečiui, suradusiam išmestų iš tė
vynės ir atskirtų nuo savųjų, bet 
pasiryžusį eiti pašaukimo keliu,

, ištiesusiam savo pagalbos ranką, 
i liks visuomet dėkingi su kun. J. ' 
Petrausku ir visi lietuviai.
' Primicijantas kun. J. Petraus
kas visiems jį pagerbusiems, Jo 
laikytų pirmųjų mišių proga, nuo
širdžiai padėkojo, visus vaišių da
lyvius dar kartą bendrai palaimi
no ir jo primicijų prisiminimui as
meniniai visiems padalino po pa
veiksliuką.

Kun. Juozo Petrausko primicija 
praėjo labai pakilioje nuotaikoje.

Antroji rinkliava primicijų mi
šių metu buvo skirta kun. J. Pet
rauskui už jo laikytas už lietuvių 
parapijų pirmąsias mišias. Surink
ta 74.6.8. ši suma jam ir įteikta.

Vakare primicijantas kun. J. 
Petrauskas buvo pakviestas į St. 
Johns bažnyčių palaiminti šios pa
rapijos tikinčiuosius australus. Po 
vakarinių rožinio pamaldų klebo
nas kun. J. Scarborough iš sakyk
los supažindino savo parapijiečius 
su lietuviais ir Lietuva. Jis pasa
kė, kad jau septyneri metai kaip 
jis pažįstąs lieutvius. Lietuvių 
tauta esanti tikinti tauta su sep
tynių šimtų metų krikščioniška 
praktika. Lietuva esanti daug ken
tėjusi savo istorijos bėgyje, bet 
ypač daug ir sunkiai kenčianti da
bartinę bolševikų priespaudų. “Mes 
esame laimingi, kad iš dabar sun
kiai kenčiančios lietuvių tautos 
pirmojo primicijanto Australijoje, 
kun. Juozo Petrausko galėsiu gau
ti palaiminimus”, baigė savo žodį 
klebonas kun. J. Scarborough.

J.M.

PIRMASIS LIETUVIS BAIGĘS 
AUSTRALIJOJE

Kun. Juozas Petrauskas gimė 
1922 m. ūkininkų šeimoje, netoli 
Platelių ežero. Lankydamas gim
nazijų vadovavo jaunesniesiems 
ateitininkams. Iš penktos klasės 
1937 m. išvažiavo j Italiją. Čia 
dvejus metus mokėsi italų, graikų 
ir lotynų kalbas. 1943 m. baigė 
gimnazijų Armėno mieste. Pasi
mokęs muzikos buvo pradėjęs var- 
gonlnkauti, bet tuoj gavo moky
tojo vietų Rosmini kolegijoj, Do- 
montosoloi.

Karui pasibaigus Petrauskas 
lankė Rosmini kunigų seminarijų 
Torine. Kartu lankė ir Verdi kon- 
servatorijų. Pamėgęs muzikų nu
traukė teologijos studijas ir įsto
jo į šv. Cecilijos konservatorijų 
Romoje ir 1948 m. gavo vokalisto 
diplomų. 1949 m. atvykęs į Aust
raliją apsigyveno Me’.bourn? ii 
dirbo pašte. Susitaupęs kiek pini
gų 1952 m. įstojo į Melbuorno ku
nigų seminarijų — Corpus Christi 
College, Werribee. Atostogas dau
giausia praleisdavo vokiečių sese
lių vienuolyne Mary’s Mont, Bal- 
wyn. Atostogų metu dažnai buvo 
priimamas geraširdžio australo 
Mr. Frank O’Briene šeimoje.

Sials metais Juozas Petrauskas 
baigė Melbourno kunigų seminari
ją ir liepos 24 d. Melbourno ka
tedroje gavo kunigystės šventimus. 
Tą pačią dieną minėtas australas 
Mr. Frank O’Briene, tik ką išven-
tinto kun. J. Petrausko garbei pa
darė pas save priėmimą, pakvies
damas apie 50 svečių.

Primicijas kun. Juozas Petraus
kas laikė liepos 81 d. lietuvių lan
komoje St. Johns bažnyčioje, East 
Melbourne. Choras "Aidas”, s diri

gento Morkūno vadovaujamas, gra
žiai giedojo šv. Cecilijos mišias. 
Ponia Aukštikalnienė giedojo so
lo "Avė Maria.” Pamokslą pasakė 
kun. Pr. Vįaseris, išaiškindamas 

tikslą pasiekusio kunigo džiaugsmą 
ir Jo vargus, einant sunkias ir at- 
sakomingas kunigo pareigas.

J erdvią St. Johns .bažnyčia, tu
rinčią per 800 sėdimų vietų, pri
sirinko tiek daug, žmonių, kad 
daugeliui, dėl stokos sėdimų vie
tų, teko stovėti.

Po pamaldų primicijantas vi
sus palaimino.

Vėliau, didžiojoje parapijos sa
lėje, vyko primicijanto sveikinimai 
ir dovanų įteikimai.

Pirmasis pasveikino kapelionas 
kun. Pr. Vaseris. Lietuvių Para
pijos Sekmadienio Mokyklos vardu 
sveikino mokinės Aušra Gylytė ir 
Dalia Statkutė, {teikdamos gėlių. 
St. Johns parapijos klebonas kun. 
J. Scarborough priminė lietuviams, 
kad kun. J. Petrausko ryžtas bū
tų pavyzdžiu kitiems eiti pašauki
mo keliu. Lietuvių Parapijos Tary. 
bos vardu — adv. J. Gylys palin
kėjo ištvermės sunkiose kunigo 
pareigose ir įteikė taurę (kieliką) 
mišioms laikyti. Ateitininkų Sen
draugių Melbourno Skyriaus var
du sveikino Pr. Švambarys ir 
įteikė kamžą ir tautinę juostą. Ka
talikių Moterų Draugijos vardu 
sveikindama Clvinsklenė įteikė al- 
bą. Moksleivių ateitininkų vardu 
sveikinę L. Vaičaitis ir L. Petrai
tytė įteikė komunijos indelį lan
kant ligonius (pixigis). Choro 
“Aldas” vardu — V. Bosikis ir E. 
čypienė įteikė knygą “Kristaus 
Gyvenimas”. Skautų vardu — Vyt. 
Civinskas, kviesdamas primicijantą 
aplankyti skautus prie laužo ir 
teikti jiems dvasinės stiprybės, 
įteikė knygą “Tau Skiltininke”. 
Buvęs primicijanto mokytojas Ant. 
Krausas, kviesdamas grįžti prie 
Bartuvos krantų ir prie Platelių 
ežero, įteikė knygą “Skautų Vado
vui”. Lituanistinių Kursų vedėjas 
Albertas Zubras linkėjo geriausio 
pasisekimo kunigo pareigose. Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenės 
vardu — Apyl. Valdybos pirmi
ninkas Silvestras Balčiūnas linkėjo 
geriausios sėkmės apaštalavimo 
darbe. Valdybos narys Samuolis 
įteikė įrėmintą paveikslą — Kris
tus alyvų darže.

Raštu sveikino Australijos Lietu
vių Sekretoriato vardu kun. But
kus. — Idealizmo žingsniais "ad 
altare Dei” papildei mūsų negau
sias eiles”. Linkėjo geros sveika
tos ir Dievo palaimos apaštala
vimo darbams. Dar sveikino kun. 
dr. P. Bašinskas, Socialinės Glo-

LAIŠKAI
REDAKCIJAI

Gerb. Redakotriau, — Skaičiau 
“švyturys” Nr. 2-11 str. inž. J. 
Aranausko '“Tegul saulė Lietuvos 
tamsumus prašalina”. Kas skaitė 
šį str. ištisai, tam aišku, kad mū
sų tautos himnas yra taisytinas.

V. Kudirka rašęs šį eilėraštį, 
neabejotinai netikėjo, kad jis taps 
tautos himnu! Manyčiau, Jeigu 
jis žinojęs būtų, kad jo eilėraštis 
taps tautos himnu, tikriausiai vie
toj “saulės” būtų patalpinęs žodį 
Dievas.

Keista, kad J. Rimas, patalpino 
“M.P.” gana ilgą str., smerkiant 
inž. J. Aranausko mintis. K. Sa
kalauskas, sakosi esąs katalikas, 
taip pat prisideda prie J. Rimo 
samprotavimų...

Mano nuomonė yra ta, kad inž. 
J. A.! yra teisus!

Gėda mums lietuviams, kad bū
dami 80% katalikais, o tautos 
himne šaukiamės saulės pagalbos, 
o ne Dievo. Pažvelkime į nekata
likiškų tautų himnus: carinės Ru
sijos himne minimas Dievas, Lat
viai mini Dievą, anglai pradeda 
pirmu žodžiu Dievas ir t.t.

Daromi išvedžiojimai, kad sau
lė himne yra dvasinės šviesos sim
bolis — atseit dievybė! Tai kodėl 
negalime tiesiogiai Dievo prašyti, 
kad Jis “tamsumus prašalintų”, o 
ne Jo kūrinio saulės? Kamgi mi
nėti Dievo vardą neva perkelta 
prasme? Nejaugi negeriau daik
tus vadinti tikraisiais vardais, o 
ypač kur rišama mūsų egzisten
cija!

Pagaliau, kieno galioje mes ran. 
damės? Nepriimtina mums giedoti 
tautos ihmną, o dargi prie alto
riaus šventykloje, jeigu nėra ja
me tiesioginiai paminėtas Kūrėjo 
vardas!

Neveltui mūsų vyskupai refor
mavo šį dalyką dar nepriklausomy
bės laikais — saulė buvo pakeista 
Dievu (Argi? Red.)

Paklauskime nuomonės mūsų 
garbingojo sielų ganytojo tėvo 
Bružiko, jis tikrai galėtų svarų 
žodį tarti...

J.'. Tallat-Kelpša, Sydnėjus.

Bičiuli Redaktoriau, — Drįstu ir 
aš įsiterpti mūsų himno deikalu. 
P. Aranausko iškeltos mintys mū
sų spaudoje sukėlė gyvų diskusi
jų, ir čia tenka tik pasidžiaugti, 
kad mūsų visuomenė taip jautriai 
į šitą dalyką reagavo. Turint gal
voje dėsnį, kad nieko žemėje nė
ra tobulo, gal būt p. Aranauskas 
ir yra teisus, jog ir mūsų himnas 
yra reikalingas pataisų. Tačiau 
šiame kelyje susiduriame su ne
nugalimomis kliūtimis, tad ir pat
sai klausimas virsta niekingu. At
simenant, kad dabartinis mūsų 

himnas yra individualaus autoriaus 
kūrinys, kas gali ir turi teisės Jį 

keisti arba taisyti? Kiekviena pa
taisa, tegu Ji būtų su gera valia 
Ir norais pašalinio įvesta, jau tuo 
pačiu žaloja ir griauna patį kūri
nį, koks jis bebūtų. Niekas neturi 
galios nė teisės kūrinio taisyti ar
ba ką nors jame pakeisti. Tai yra 
dėsnis, kurio laikosi visas kultū
ringas pasaulis. Belieka tik kita 
galimybė, visados galiojanti: pri
imti jį tokį, koks jis yra, arba 
atmesti. Vadinasi, mes niekas ne
turime teisės nė galios mūsų da
bartinio himno taisyti. Turime pa
sitenkinti tokiu, koks jis yra, arba 
jį keisti j naują. Betgi norint keis
ti reikia turėti naują. Ar mes to
kį turime? Pagaliau jeigu ir tu
rėtume nuają himno pakaitalą, kas 
gi yra iš mūsų kompetetingas at
mesti senąjį ir priimti naują? Ar 
mes turime tam tautos įgalioji
mus, mandatą? Jokie autoritetai — 
gali Jie būti bažnytiniai arba pa
saulietiški — negali tautai pri
mesti savo valios, jeigu pati tau
ta laisvai už tai nepasisako. Tai
gi, matome, kad šiandien šito klau
simo kėlimas yra grynas nesusi
pratimas, o tie, kurie jį kelia, tik
tai parodo savo nesubrendimą. Net 
jeigu mes visi čia esantieji pri
imtume p. Aranausko siūlymą, tai 
vistiek tasai reformuotas himnas 
nebūtų tautos himnas, bet tik sau
jelės žmonių, kas liudytų, Jog tie 
žmonės nesiskaitytų su tautos va
lia, bet eitų skirtingu keliu. Klek 
man žinoma, himnas priimamas ar
ba keičiamas konstituciniu keliu 
Ir kaip tik tų institucijų, kurios 
turi visos tautos įgaliojimus. Ge
riausiu atveju šiandie mes tokių 
įgaliojimų jokiu būdu negalime 
gauti. Tad belieka, pulglškai sa
kant, tik užsidaryti savo krūme
lius ir laukti, kada ateis toji die
na, kada galėsime bendrus reika
lus tvarkyti bendromis jėgomis, 
bet ne anarchistiniu būdu.

Su gilia pagarba
V. Kazokas.

Redakcijos pastaba. Yra gauta 
dar 7 laiškai ir visuose pasisako
ma prieš p. Aranausko “Švytury
je” iškeltą mūsų tautos himno 
keitimo mintį. Daugumas šių laiš
kų, nors labai aštrūs turlpiu ir 
forma, bet mažai ką naujo tepasa
ko beto, kas jau atspaustuose 
laiškuose rašyta. Daugiau šiuo 
klausimu laiškai nebebus spausdi
nami. Autorius, kurių laiškai ne
buvo atspausti, “M.P.” redakcija, 
atsiprašo.

Lietuviškos plokštelės

120 LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
Gausite parašę: D. Daunoraitė,

49 Thronton Ave., London W 4, 
England.

UŽMIGĘ JUROS
ALFONSAS GRICIUS

Saulėto popiečio blausa tingi
Užmigdo kaktų jūrų mėlynų;
Krantai pulsuoja pasakiškam blizgesy 
Tarp drimbančių verpetais saulės spindulių.

Koralų katedros paskendę vandeny,
Ramybės magikoj nedrįsdamos alsuot, 
Kai glūmi horizontai geltoni, 
Sapnuoja sapną karalystės užkeiktos.

Bet retkarčiais suvirpa jūrų tyloje
Lengva vilnis ir ritasi pkarantėn žaist; — 
Lyg valkas varto ji išplautas gilumų gėles,

Apkrėsdama jas putų šilko burbulais, 
Kol paliečia ji kūnus kriauklių negyvų 
Ir grimsta išsigandusi j rimtį vandenų.

RAIBI-
ALFONSAS GRICIUS

Džiugaus jau nieko nebėra, Haidi, 
Iš vasarų ugningų ir jaukių;
Tamsos čigonės apsigaubę šydais
Jau sklaistosi po rūškanus laukus.

Skausmingai 'žiūri klounas iš pavėsio
1 fleitą numestą tarp parko sutemų,
Kurią dienų pulkai išplėšė
Iš Jo* bronzinių pirštų sugniaužtų.

Nutilę amžinai triukšmingos naktys, —
Lyg slepia mūsų puotų nukirstas gijas;
Ir ežeras, mus supęs, pradeda. užakti, 
Paliegęs milžiniškoj laiko angoje.

Kai .vakaras palieja šviesą vaško, 
Sugniūžta platumos nuilsę mirtinai, 
Tik lyg labiau negu kadaise draskos 
Verpetais vėjo užgauti miškai.

Ir legendaris paukštis žemės rūbais
Iš senkapių dar keliasi į vakaro spalvas, 
Tik lyg plačiau užkloja nūdien 
Jo siluetas blykštančias kalvas.

Nebėr taip vasarų ir kryžkelėj didžiojoj 
Išblukęs kelrodis — “džiaugsmų pilin’’, — 
Tiktai fantastiškai susėdę groja

Likimo laumių kūnai iškreipti.
Taip neturiu džiugaus jau nieko parašyti 
Iš užmirštų mūs praeities laukų, Haidi!...

SUKAKTYS
PREKYBOS INSTITUTO 20 M.

JKŪRIMO SUKAKTIS
1935 m. Klaipėdoje buvo įsteigta 

jauniausioji Lietuvos augštoji mo
kykla — Prekybos Institutas. Vie
nas jo steigėjų ir pirmasis rekto
rius buvo prof. E. Galvanauskas, 
šios augštoslos mokyklos uždavi
nys buvo paruošti i kvalifikuotų 
žmonių besiplečiančiam ir besivys
tančiam Lietuvos ūkiui. Institutas 
įveikė privačios institucijos pagrin
dais, finansų ministerijos subsidi
juojamas. Klaipėdą vokiečiams 
užėmus, Prekybos Institutas 1938 
m. persikėlė į Šiaulius. Lietuvą 
okupavus vokiečiams, Prekybos 
Jnstltuto rūmuose įsikūrė karo li
goninė, o mokslo reikalams vėl te
ko jieškoti pakampių. 1943 m, jį 
vokiečiams uždarius. Prekybos 
Instituto darbas perėjo j “pogrin
dį”, Ly. tik nelegaliai susirinkda
vo studentai klausytis paskaitų, 
laikyti egzaminų etc.

Nepriklausomybės laikais Pre
kybos Institute veikė prekybos, kre
dito ir konsularlnis skyriai. Jame 
studijuodavo per metus 150-180 
studentų.

Institute veikė šios studentiškos 
organizacijos: varpininkų korp. 
"Granitas”, ateitininkų korp. “Gin
taras” ir tautininkų korp. ’’Hercus 
Monte”. Be to, kooperacijos d-ja, 
choras, sporto klubas etc.

Instituto mokamąjį personalą 
paskutiniais nepriklausomybės me
tais sudarė 9 vyresniojo, 31 jau
nesniojo ir 2-3 pagelbinio perso
nalo nariai. 1941 m. deportacijų 
metu bolševikai išvežė Prekybos 
Instituto docentą, Lietuvos Banko 
direktorių Statkų (skaitė kredito 
įmonių ūkio mokslą) ir lėkt. Ar
mėną (finansų matematiką).

PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESAS

Prieš dvidešimt motų, rugpjūčio 
11-17 d.d. Kaune įvyko pirmas 
pasaulio lietuvių kongresas. Jame 
dalyvavo iš šių kraštų atvykusieji 
lietuvių atstovai: Anglijos, šiau

rės ir Pietų Amerikos, Australijos, 
Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, 
Italijos, Vokietijos, Mandžiūrijos, 
Kinijos ir kt. Viso buvo per šim
tą atstovų. Jų tarpe iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių trys komu
nistai, kurių tarpe kilęs nuo Vil
kaviškio Akelaitis. Jis jau miręs, 
todėl Jo pavardę suminim, nes pas 
kitus tuos buvusius komunistus 
komunizmas jau seniai išgaravo. 
Vienas tokių tuomet tiesiai iš Lie
tuvos nuvyko pasidairyti po SSSR. 
Ten ką matė, ką patyrė, taip jį 
paveikė, kad parvykęs į Jungtines 
Amerikos Valstybes greitu laiku 
nusikratė komunizmu.

DR. K. GRINIAUS 5 M. MIRTIES 
SUKAKTIS

“Likimas Jam nieko nedovano
jo” — pasakė buv. Lenkijos minis- 
teris pirmininkas Ir dabartinis 
"Žaliojo” Internacionalo pirminin
kas St. Mlkolajczykas minint buv. 
Lietuvos respublikos prezidento 
dr. K. Griniaus 5 m. mirties su
kaktuves. Minėdamas dr. K. Gri
niaus nuopelnus mūsų tautai len
kų politikas atkreipė dėmesį į 
Sniečkaus reikalavimą bolševikinę 
agitaciją stiprinti ūkininkų tarpe. 
Tai esą tik parodo, kad Lietuvos 
ūkininkai pra susipratę ir nepri
pažįstą nei komunistinės nei ta
rybinės sistemos, nes jie esą iš
auklėti K. Griniaus Ir jo draugų 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos dvasioje. “Aš tikiu” — 
kalbėjo Mikolajczykas — “kad 
mūsų tautų ateitis... priklausys 
nuo to, kaip greit ir kokia apimti
mi mes sugebėsime pamiršti ap
gailėtinus patyrimus Ir kaip greit 
mums pasiseks atstatyti bendra
darbiavimą tarp mūsų ir mūsų 
kaimyninių tautų šiame augančia
me tarpusavės tautų priklausomy
bės laikotarpyje, kuriame tautos 
stengiasi gyventi laisvoj, sujung- 
toj Europoj, apsaugotojo nuo sve
timojo imperializmo, nuo šovinistų 
išsišokimų ir nuo bet kokios rūšies 
vidaus diktatūros.”

’ Melbourne Steigiama
. Liet. Rezistencinė 

Santarvė (LRS)
Lietuvių rezistencija jau yra 

įpusėjusi antrąjį dešimtmetį, bet 
jos kova dar nebaigta. Sunkiausia 
tos kovos dalis dar mūsų tebelau
kia. Kiek ji toli — niekas tiksliai 
negalėtų pasakyti.

1941 m. birželio mėn., organi
zuotoji lietuvių rezistencija pasie
kė pirmąjį laimėjimą: Rusų — 
Vokiečių karui prasidėjus, lietuvių 
tauta, pasiruošusi sukilimui, pa
kilo kovon ir nors trumpam lai
kui atstatė nepriklausomą valsty
bę. Pastovesnio laimėjimo anomis 
sąlygomis negalima buvo pasiekti. 
Daug kruvinų aukų teko sudėti 
kurios yra ir liks mums visiems 
švenčiausias testamentas. Laisvės 
niekas nedovanoja, ją reikia savo
mis jėgomis išsikovoti ir pralietas 
kraujas yra nuolatinis šauksmas, 
reikalaujantis iš gyvųjų įgyven
dinti šventąją žmogaus Ir tautos 
laisvės teisę.

Priešvokiškoji rezistencija turė
jo aiškių simpatijų Vakarų de
mokratijose. Priešbolševikinė, ypač 
nuo 1944 metų, sutiko šaltį ir gė
dingą mūsų kovos ignoravimą. Per 
visą tą laiką rezistencija Krašte 
yra palikta likimo valiai, bet mū
sų broliai Krašte, nežiūrėdami Jo
kių kliūčių, didvyriškai gynė ir 
tebegina tautą nuo priešo užma
čių, antrosios bolševikų okupaci
jos pradžioje ginklu, o dabar bent 
visais įmanomais būdais kliudyda
mi surusinti kraštą, palaužti mū
sų tautos moralę, palaikydami gy
vą tautos liasvės valią.

Tautiečių emigracijoje šventa 
pareiga rezistenciją Krašte visais 
galimais būdais rmeti ir Jai padė
ti. šitą pareigą tikslingiau galima 
atlikti organizuotai nei pavieniui. 
Tai LRS tikslas.

Kai kas manė, kad užtenka už
sienyje vėl susiburti j senąsias po
litines grupes, daugiau, ar mažiau 
dirbtinai sudaryti vieną kitą ‘vei
ksnį” ir jau išlaisvinimo kova taip 
kaip ir laimėta. Iš tiesų gi “nu- 
sikovota” iki visiško susmulkėjimo, 
emigrantinio nusipolitikavimo, u 
jau kenčiančio ir pavergto Krašto 
reikalai į paskutinę vietą nustum
ti tapo. Klaidinga nesimokyti iš 
gyvenimo patirties, veikti ir gy
venti praėjusių ir dingusių laikų 
politinėmis kategorijomis — taip 
pat gi klaidinga ir žalinga visai 
numoti ranka į “ visas tas riete
nas, nes vistiek iš to nieko gera 
nėra ir nebus”.

Nė vienas demokratinio nusis
tatymo žmogus neneigia politinių 
partijų teisės ir vaidmens valsty
bės reikalų tvarkyme, bet kol ne
same atstatę savo nepriklausomos 
valstybės, tol ir mūsų politinių 
partijų vaidmuo, ypatingai užsie
nyje, negali normaliai reikštis. 
Politinė akcija ir ginčai tremtyje 
dėl "kompetencijų”, “Valdžios” ir 
,‘valdymo” mažiausiai prisideda 
prie krašto laisvinimo. Pagaliau 
reikia skaitytis su faktu, kad kraš
to pasipriešinimas yra pagrįstas 
visai kitais moraliniais ir sociali
niais elementais. Okupacinio reži
mo padariniai jau dabar sukuria 
visai naujas socialines ir ekono
mines prielaidas mūsų ateičiai, 
kuri bus didžiai skirtinga nuo tų 
tikslų ir užsimojimų, kurie šian
dien tebėra buvusių politinių par
tijų programose.

LRS laikosi dėsnio, kad ne tik 
užsienio rezistencijos veikėjai, bet 
ir lietuviškieji politiniai bei visuo
meniniai veiksniai turi derinti pas
tangas ir veiksmus su kraštu da
bar ir ateityje, nes tik tada tos 
pastangos galės būti visokeriopu 
požiūriu pačios vaisingiausios ir 
tautos reikalų realiajai raidai nau
dingiausios.

Vadovaudamiesi šiomis gairėmis 
ir jausdami trūkumą organizuotų 
pastangų šioms mintims įgyven
dinti, steigiame Melbourno LRS 
skyrių, tikėdamiesi lietuviškosios 
bendruomenės pritarimo ir akty
vaus bendradarbiavimo.

Steigiamasis susirinkimas šau. 
kiamas 1955 m. rugsėjo mėn. 9 d. 
8 vai. vak. Flinder’s St. gelež. sto
ties patalpose 4-tas augštas lt 
kambarys (įėjimas iš Flinders St. 
iki 3-čio aukšto pasikeliama lif
tu, į 4-tąjj lipama laiptais).

Steigėjai.
1955, rugpjūčio mėn., 17 d.

Melboumas.
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MUSIĮ PASTOGE
Sydnėjus

VOS NENUPIRKO NAMUS

Rugpjūčio 28 d. įvykusiame Syd- 
nėjaus Lietuvių Namų Tarybos 
posėdyje pagrindiniu dadrbotvar- 
kės klausimu buvo namams vietos 
parinkimas. Tarybai susipažinus 
su patiektais pasiūlymais, buvo 
apsistota prie darduodamų namų 
su dvigubu sklypu 59-61 Liverpool 
Rd., Summer Hills.

Po posėdžio didžioji Tarybos na
rių dauguma tuojaus nuvyko šio 
namo apžiūrėti ir vietoje ištirti 
jų tinkamumą. Vieninga nuomonė 
buvo ta, kad objektas yra tinkamas 
ir prašoma kaina (£12.000) ati
tinka faktiškąją vertę.

Deja... Tarybos narių entuziaz
mas ir geri norai sudužo prieš 

žiaurios tikrovės mūrą, nes su 1.100 
svarų, kuriucs pasisekė iki dabar 
surinkti, šiandien nedaug ką tega
lima nuveikti Ir tinkamų namų net 
užpirkt neįmanoma. O pinigai plau
kia labai lėtai — kiekvieną svarą 
reikia prašyte išprašyti, o dauge
lis tautiečių vis aiškina, kad kai 
namai bus nupirkti, tada ir jie 
prisidėsią. šis atsitikimas paro
dė, kad be pinigų, arba su keliais 
šimtais, namų nejsigysime.

— Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Tarybos posėdis įvyksta rugsėjo 
4 d., sekmadienį, Camperdowne, 9 
vai. ryto.

MUZIKOS VAKARAS

Rugpjūčio 20 d. Sambūrio “švie
sa" Sydnėjaus skyriaus suruoš
tame muzikos vakare Kęstas An- 
kudavičlus apžvelgė debartinį lie
tuviškosios muzikos stovį, pabrėž
damas, kad šių dienų lietuviai 
muzikai yra produktyvūs, o taip 
pat pažangūs ir kokybės atžvil
giu. Aptaręs muzikinį skonį, prie
mones ir pagrindinę muzikos is
torijos raidą, Kęstas Ankudavi- 
čius paskaitą pailiustravo ištrau
komis iš Mozarto “Impresario", 
Schuberto “Die Forelle”, Beetho- 
vpno “Missa Solemnis”, Brahmso 
Simfonija Nr. 1 ir Berliozo “Sym
phonic Fantastique”. (d.)

APYLINKES PIRMININKAS 
LIGONINĖJE

ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dybos pirm. V. Miniotas jau ant
ra savaitė yra ligoninėje (Nor- 
manhurst Hospital, Chandos Str., 
Ashfield), kur po dvigubos opera
cijos (trūkio ir susiųta trūkusi 
plaučių plėvė) dar tebėra silpnas, 
bet jau jaučias (geriau. Ligoni
nėje dar turės išgulėti dvi savai
tes. (s)

RUOŠIAMAS LITERATŪROS 
VAKARAS

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubas nutarė suruošti literatū
ros — meno vakarą. įvyks spalio 
1 d. Milsons Pointo salėje.

MARIJOS PEČKAUSKAITĖS

Melbournas
JAUNIMO VAKARAS

Melbourne Lituanistiniai Kur
sai ir tautinių šokių grupė rug
sėjo 10 d. G vai. p.p. ruošia Kar
melitų salėje (Middle Park) jau
nimo vakarą. Vaidinama K. Bin
kio “Atžalynu” II-sis veiksmas, 
bus savų rašinių ir Maironio, Pu
tino eilėraščių deklamacijų. Po 
programos šokiai ir vaišes.

Newcastlio lietuviams
(Kap. S. Gaidelio SJ., informacija)

Ryšium su Tauotsi švente, New
castlio ir apylinkės lietuviams bus 
laikomos pamaldos rugsėjo 11 d. 
šv. Lauryno bažnyčioje, Brodme- 
dove. Jose dalyvaus ir J.E. vys
kupas John Toohey iš Newcastlio. 
Mišios prasidės 11 vai., po jų 
suplikacijos ir palaiminimas. Po 
pamaldų visi dalyviai nuoširdžiai 
kviečiami į parapijos salę arbatė
lei. Pusryčių metu, atsakydamas 
į sveikinimus, tars žodį garbingas 
svečias.

Labai pageidaujama, kad Tau
tos šventės proga jaunimas ir su
augusieji eitų šv. Komunijos kuo- 
skaitlingiausiai. Išpažinčių bus 
klausoma iš ryto prieš pamaldas, 
pradedant nuo 10 vai. Atsižvel
giant į vėloką valandą pamaldoms, 
kiekvienas einąs Komunijos rug
sėjo 11 d. pagal popiežiaus nese
nai paskelbtus palengvinimus, ga
li jau nuo pat ryto gerti saldžią 
arbatą, kavą, pieną, kakao ar pan. 
Draudžiama vartoti tik svaiginan
čius gėrimus ir maistą.

Tautos šventę paminėti savo pa
maldomis Ir vyskupo atsilankymu, 
maloniai kviečiami visi Newcast
lio ir apylinkės tautiečiai.

TAUTIEČIAI!
JŪS GALITE JSIGYT1 

AUGŠČ1AUSIOS KOKYBES
“Electrolux”

DULKIŲ SIURBLIUS IR POLI- 
ŠAVIMO MAŠINAS PRIEINA- 
MIAUSIOMIS KAINOMIS.

Nemokamas demonstravimas 
namuose.

KREIPTIS: K. BIČIŪNAS, 140 
MIMOSA RD., E. BANKSTOWN, 
N.S.W.

Dr. Alfred Cymerman, 
southern Express travel 

service
134 King St., Sydney.

Telef.: BW 8597 ir BW 1186
Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais iš Aus
tralijos ir j Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas Ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
Ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai. *

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMŲ 
KOMITETO PASKUTINIS

PRANEŠIMAS
Lietuvių Namų įsigijimo vajus 

Melbourne vadamas ir kasdien ran
da daugiau ir daugiau pritarėjų.

Malonu pasidžiaugti, kad jau iš
platinta virš 200 akcijų ir žen
giama j antrą tūkstantį svarų, ku
rie bus panaudoti pirmam įsigiji
mo namo depozitui. Akcijų plati
nimas tęsiamas iki Tautos Šven
tės minėjimo (Rugsėjo 8-tos).

Rugsėjo mėnesio pabaigoj ar 
spalio mėn. pradžioj bus šaukia
mas I-asis Akcininkų susirinki
mas, kuriame bus sprendžiami ga
lutini Namų įsigijimo ir valdymo 
klausimai bei renkami valdomieji 
organai.

Kad dalyvauti susirinkime ir 
balsavimuose, reikia būti Namų ak
cijų savininku.

Kadangi nežinau, ar akcininkai 
perėmę visą tolimesnį Namų įsi
gijimo darbą, dar platins akcijas, 
ar ne, raginu visus nebeatidėliojant 
įsigyti akcijų, o pasirašiusius pa
sižadėjimus, kviečiu iki Tautos 
šventės minėjimo juos išpirkti, 
įmokant likusią dalį pinigų.

Tub pačiu, dar sykį pranešu Lie
tuvių Namų akcijų platintojų są
rašą. Jei platintojai dėl kokių nors 
priežasčių Tamstų dar neaplankė, 
prašau neatidėliojant užsukti pas 
artimiausią platintoją ir įsigyti 
akcijų, taip pat pasiinformuoti vi
sais klausimais liečiančiais Lietu
vių Namus.

1. V. Anlulis, 9 Newton Cresc., 
Thomastown. 2. V. Baltutis, 181 
Page St., Middle Park. 3. V. Bo- 
sikis, 36 Walpole St., Kew. 4. 
L. Barkus, 9 Earl St, Windsor. 
5. D. Giedraitytė, 10 Elm Gr., Ar
madale. 6. J. Kalpokas, 68 Wil
liam St., Balaclava. 7. K. Kaz
lauskas, 6 Collett St., Kensing
ton. 8. D. Kochanauskienė, 40 
Seves St., Altona 9. A. Krausas, 
4 Grandview Ave., Maribymong.
10. V. Lesniauskas, 35 Wilson St., 
Yarraville. 11. J. Meiliūnas, 41 
Raleigh St., Maribymong. 12. A. 
Milvydas, 61 Creswick St., Foots- 
cray. 13. A. Mikaila, 42 Golf 
Links Rd., Glenroy. 14. J. Petrai
tis, 30 Watt Ave., Pascoe Vale.
15. A. Pridotkas, Į0 -Masters St., 
Sth. Caulfield. 16. Z. Samuolis, 19 
Hurtle St., Ascot Vale. 17. D. Si- 
mankevičienė, 58 Elizabeth St., 
Moorabbin. 18. J. Valys, 1 Moore 
St., Sth. Yarra. 19. A. Viliūnas, 
349 Montaque St., Albert Park. 20. 
B. Žiedas, 6 Neptune St., Rich
mond. 21. D. Žilinskienė, 13 TooL 
angi Rd., Alphington.

Alg. Žilinskas. f 
Laik. Namų {sig. K-to Pirmininkas

Ir vėl Lietuva bus laisva. Tu čia, 
o Jie ten gyvena ta pačia viltimi. 
Jis aukoja viską, ką turi brangiau
sią. O Tu? Aukok Tautos Fondui.

Tarėsi PLB Europos 
Pirmininkai ■

š.m. rugpjūčio 5-7 d.d. Zueri- 
I che įvyko IV-sis Lietuvių Ben

druomenių Europoje pirmininkų 
suvažaivimas, kuriame apsilankė 
VLIKo pirm. M. Krupavičius ir 
LIT valdytojas K. žalkauskas. 
Suvažiavime dalyvavo šie ben
druomenių pirmininkai: K. Raz
minas — Austrijos, M. Bajorinas 
— D. Britanijos, V. Mincevičius 
Italijos, E. Turauskas — Prancū
zijos, A. Paulaitls — Šveicarijos 
ir Pr. Zunde Vokietijos. Be to, su
važiavime, kaipo svečiai apsilan- 
k. dr. A. Gerutis — Šveicarijos 
LB Krašto Tarybos pirmininkas, 
B. Thoma — Šveicarų — Lietuvių 
Pagalbos Komiteto pirmininkas, S. 
Vykintas — Vokietijos Krašto 
Valdybos narys.

Pranešimus suvažiavimui raštu 
prisiuntė A. Bričkienė, Danijos 
LB pirmininkė ir A. Sekmokas, 
Belgijos LB pirmininkas.

PRIEŠ 40 METŲ
Ką tik suėjo lygiai 40 metų, kai 

1915 metais rugpjūčio mėnesį Vil
niuje buvo sudarytas Lietuvių 
Centralinis Komitetas rūpintis nuo 
karo nukentėjusiais lietuviais.

Pažymėtinas Lietuvių Centrali- 
nio Komiteto pasitraukimas iš 
Vilniaus 1915 m. rugpjūčio mėne
sį, prie Vilniaus artėjant vokiečių 
kariuomenei. Dalis komiteto pasi
traukė j Rusiją, kad galėtų rū
pintis nuo karo pasitraukusiais
lietuviais, gi kita dalis paliko Lie
tuvoje, vokiečių okupuotoje. Kiek 
sąlygos leido, buvo rūpinamasi sa
vo tautiečių reikalais, o ypač po
litiniais klausimais, kurių judlni-
mas stiprino tikėjimą artėjimu 
Lietuvai laisvės.

LIETUVIŠKOS
KNYGOS BADAS?

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

Į LIET. PARAPIJOS KIOSKĄ, 
rasite šimtus įvairiausių knygų Ir 
laikraščių, kurie taip išsiilgę lau
kia savo skaitytojų! čia galėsite 
gauti Ir lietuviškų plokštelių, lie
tuviškai ornamentuotų albumų ir 

ĮHt.
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 gyveną 
rašykite: N. Butkūnas, 9 Cowper 
St., St. Kilda, Vic.

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

š.m. rugsėjo 3 d. (šeštadienį),

IKI PASIMATYMO KAUNO STADIONE

MŪSŲ PASTOGĖS” BENDRADARBIO PASIKALBĖJIMAS SU 
JARSIOSIOS AUSTRŲ FUTBOLO KOMANDOS RAPIDO IK PIE

TŲ KINIJOS RINKTINĖS VADOVAIS IR JŲ LINKĖJIMAI 
AUSTRALIJOS LIETUVIAMS BEI PAVERGTAI MŪSŲ TĖVYNEI.
Australijoje viešėjo austrų “Ra
pid” futbolo vienuolikė. Tai viena 
garsiausių pasaulyje futbolo ko
mandų, šiomis dienomis turėjusi 
rungtynes su įvairiais Australijos 
futbolo klubais ir penklus kartus 
žaidusi prieš Australijos rinktinę, 
“Rapid” parodė aiškų pranašumą. 
Tiesa, paskutines rungtynes laimė
jo Australijos rinktinė 3:2, bet 
tai įvyko dėl didelio skaičiaus auš
rų komandos geriausių žaidėjų su
žeidimo.

Tuo pačiu metu Australijoje vie
šėjo ir Pietų Kinijos futbolo rink
tinė. Kiniečiai taip pat pasirodė 
daug pranašesni už australus fut
bolo aikštėje. Buvo suorganizuo
tos futbolo rungtynės tarp kinie
čių ir austrų Melbourne ir Sydnė- 
juje. Šioms rungtynėms buvo itin 
didelis susidomėjimas Sydnčjuje, 
kur per tris dienas buvo išparduoti 
visi bilietai į 32.000 žmonių tal
pinančią aikštę.

Jūsų bendradarbis, per Austra
lijos Žurnalistų Sąjungą, gavo iš 
Australijos Futbolo Sąjungos 
spaudos atstovo bilietą ir šias 
rungtynes stebėjo sykiu su visais 
sporto reporteriais, sėdėdamas ša
lia “Rapid” ir Pietų Kinijos fut
bolo vadovų.

Tokio augšto lygio futbolo rung
tynių Sydnėjus dar nėra matęs.

lietuviams ištvermės kovoje dėl 
Tėvynės laisvės.

Pirmajam puslaikiui pasibaigus, 
Jūsų bendradarbis susatbdė visad 
skubantį “Rapid” komandos vado
vą Max Gold. Prisistatė jam kaip 
“Mūsų Pastogės” ir dienraščio 
“Draugo” reporteris. Max Gold 
šypsodamasis pasisveikino lietuviš
kai, pasakydamas “Laba diena". 
Jis mielai sutiko pasidalinti įs
pūdžiais, o pamatęs pro šalį ei
nantį “Rapid” komandos trenerį 
(Franz Wagner), jį sustabdė ir 
supažindinęs su Jūsų bendradar
biu pasakė:

— Tai yra mūsų draugas iš Lie
tuvos.

— Kaip vertinate australų fut
bolo lygį? — pkalausiau.

— Australai turi geros medžia
gos. Pastebėjau, kad daug žaidė
jų yr aimlgrantų eilėse, iš kurių 
ir mes olandą Jini van Pyper pa
siskolinome šioms rungtynėms, 
kadangi mūsų žaidėjai yra pervar
gę. Malonu, kad ir Australijoje 
futbolas populiarėja ir gaila, kad 
šioms rungtynėms nebuvo gautas 
Sydnėjaus Cricket Graund, kur bū
tų dvigubai žiūrovų sutilpę.

— Prieš II Pasaulinį karą gar
sioji “Rapid" vienuolikė žaidė 
Lietuvoje ,ir, kaip galiu spręsti iš 
pasisveikinimo, esate buvęs mano

Melstrišku kamuolio valdymu, gra
žiais deriniais ir puikiais praėji- 

1 mais, abi komandos stebino žlūro- 
1 vus visą laiką. Pirmas puslaikis 
1 užbaigtas 2:0 “Rapid” naudai.
Antrine puslaiky kniečiai santykį 
išlygino Ir kurį laiką vedė 3:2. Bet 
austrai tuoj vedė jau 4:2. Antro
jo puslaikio gale austrai visiškai 
sužlugdė kiniečių gynybą ir rung
tynės užbaigtos 8:4 austrų laimė
jimu.

Pirmą puslaikį, Jūsų bendradar
bis sėdėdamas šalia P. Kinijos 
rinktinės trenerio Lee Wai Tong, 
radęs progos Jam prisistatė kaip 
lietuvių tremties spaudos reporte
ris ir pasiteiravo, ar jis žinąs ką 
apie Lietuvą.

— O, taip, — atsakė Ilgametis 
P. Kinijos rinktinės treneris, — 
Jūs ir mes esame bendro likimo 
draugai. Jūsų ir mūsų tėvynės 
yra pavergtos raudonųjų.

— Ar esate girdėjęs apie lietu
vių sportininkus ir sportinį gyve
nimą?

— Iki šiol dar neteko susitikti 
su lietuviais sportininkais, bet 
ateityje, kai mūsų kraštai išsilais
vins, tikiuosi susitiksime futbolo 
aikštėje.

Apie rungtynes su “Rapid” Lee 
Wai Tong pasakė, kad jo koman
da pirmą kartą žaidžia prieš gar
siąją austrų komandą ir jis verti
nąs, kaip tikrai augšto lygio.

Atsisveikinant, Tong palinkėjo
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiim

8 vaL vakaro, Nicholas Hall,
148 Lonsdale St., City (Melbourne) įvyksta 

JULIJOS IR EMILIJOS KESMINAIČIŲ

krašte.
Nebaigus klausimo M. Gold pa

sisakė buvęs Lietuvoje ir pasitei
ravo kuriam' klubui esu priklau
sęs. Sužinojęs, kad priklausiau

MINĖJIMAS SYDNEJUJE

A.L.K. Kultūros Draugija rug
sėjo mėn. 3 d., šeštadienį, 7 vai. 
v. Dulwich Hill parapijos salėje, 
(532 New Canterbury Rd.) 
ruošia M. Pečkauskaitės — Šat
rijos Raganos minėjimą. Paskai
tą skaitys Vincas Kazokas. Meni
nėje dalyje dalyvaus ir Sydnėjaus 
Lietuvių Choras.

Po minėjimo užkandžiai, alutis, 
šokiai ir dainos.

Visus nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti minėjime ir pobūvyje.

Valdyba.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
CHORISTŲ DĖMESIUI

Rugsėjo 3 d., šeštadienį, 5 vai. 
vai. (punktualiai), visi renkamės 
j Dulwich Hill parapijos salę 532 
New Canterbury Rd., kur bus da
roma choro nuotrauka ir vėliau 
pasirodysime Marijos Pečkauskai
tės minėjime.

Apsirengiama tautiniais drabu
žiais.

Dirigentas. |

IŠRAIŠKOS ŠOKIO VAKARAS

„MAISTAS“
MĖSINE IR MĖSOS GAMINIAI

464 New Canterbury Rd., Dulwich Hill, 
Telef. LM 3718

PIRMOJI LIETUVIŠKA MĖSOS GAMINIŲ ĮMONĖ SYDNE. 
JUJE. GAMINAMA PAGAL LIETUVOS “MAISTO” FABRIKŲ 
RECEPTUS. •

Reikalaukite visur tik:
"Maistas” mortadella, “Maistas” salami, ’’Maistas” arbatinė, 
’’Maistas” krakovska (krakauer), “Maistas” lieverwurst, “Mais

tas” frankfurters (sosiskos), “Maistas” coctail frankfurters
(mažos sosiskos).
Paskambinus pristatome orig. “Maisto" 
(nešpricuotus) kumpius. 
“Maisto’
skonį, nes gamybai vadovauja 
“Maisto” meisteris. O kas gi 
“Maisto” gaminių?!
Neturintiems “Maisto” gaminių 
kite pasakyti mūsų adresą.

rūkytus ir sūdytus

Bilietai gaunami sekmadieniais prie bažnyčios, vakaro metu prie
įėjimo arba užsakant telef. MX 1028.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUU^

8 EUROPIETIS SPECIALISTAS
3 OPTIKAS
u Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
H akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
n šeštad. 9-13 vai.
0 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
0 Centr. J819
u (Priešais Melbourne Town Hall.)

LGSF, pradėjo teirautis apie buv. 
klubo pirmininką Keturakį, varti
ninką Skalskį. Paskui klausinėjo 
apie Bačinską, Pantratovą, Gele
žiūną ir kitus mūsų ano meto 
sportiniame gyvenime žinomus as. 
menis.

— Po 17 metų ir dar atsimena
te jums svetimas pavardes?

— Esu pasaulį apkeliavęs jau 
kelis kartus. Prieš karą, būdamas 
su savo komanda Jūsų krašte, bu
vau nustebintas lietuvių vaišingu
mo ir nuoširdumo, žavėjausi jūsų 
gražia tvarka ir gerbūviu. Susi
bičiuliavau su daugeliu lietuvių. 
Tad ir pavardės, kaip ir Jūsų mie
las kraštas, neišdyla iš mano gal
vos.

— Ką galėtumėte pasakyti apie 
prieškarinį Lietuvos futbolo lygį?

— Kiečiausio pasipriešinimo su
silaukėme Ir LFLS. Tuo metu Lie
tuvos rinktinė, paskui ir paskiri 
klubai, vadovaujami gerų trenerių, 
per trumpą Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpį, pasiekė labai 
gražių rezultatų. Neabejoju, kad 
jeigu karas ir okupacija nebūtų 
sutrukdžiusi, tai šiandien jūsų 
rinktinė būtų lygi geriausioms Eu
ropos valstybių futbolo rinktinėms.

Pasibaigus antram puslaikiui 
Max Gold atsiprašė turįs nutrauk
ti pokalbį, nes turėjo skubėti į 
savo viešbutį, kadangi po 4 vai. 
austrų futbolininkai turėjo iš
skristi į Vieną. )

Atsisveikindamas Max Gold pra
šė perduoti per “Mūsų Pastogę” 
Australijos lietuviams futbolinin
kams ir visiems lietuviams jo ir 
visos “Rapid” komandos geriau
sius linkėjimus ir draugiškus svei
kinimus ypač tiems futbolininkams, 
kurie yra žaidę prieš “Rapid”.

— Aš tikiuosi, kad jūsų kraš
tui atgavus laisvę, pasimatysime 
gražiajame sporto stadione Kaune, 
— viltingai pasakė atsisveikinda
mas Max Gold.

A. L-tis.
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PŪKINĖS KALDROS
gaminiai patenkins ir labiausiai 

Ilgametis 
pasaulyje

išlepintą 
senojo 

nežinojo

lietuvišką 
lietuviško 

puikiųjų

Jūsų krautuvininkams malonė-

B-VĖ “MAISTAS”.

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 išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai
dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllliraililIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlI^

• Australijos karinė vyriausybe 
nusiskundžia, kad pastaruoju me
tu mažėjąs jaunų vyrų stojimas 
į kariuomenę. Armijos ministeris 
sako, kad nors stojančių kariuome
nėn vyrų skaičius ir mažesnis ne
gu vyriausybė pageidauja, tačiau 
nėra pagrindo panikai.

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