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DŽIAUGSMO 
DIENA

Tautos šventė — susikaupimo ir 
džiaugsmo akimirka. Joje džiū
gauja visuose pasviečiuose išblaš
kyti lietuviai, savo širdyse tyliai 
atsidūsta bolševikų okupuotieji mū
sų broliai, sudreba nerimu ir Si
biro taigose kankinami tautiečiai.

Mūsų tautos istorija nebuvo ir 
nėra rožėmis klota, o erškėčių 
dygliais barstytas vieškelis, ku
riuo žengiame nuleistomis galvo
mis, rūpesčiais — rūpestėliais iš
vagotais veidais ir liūdesio kupi
nomis akimis.

Juk beveik visa mūsų praeitis 
buvo žymėta karų siaubo: mes 
augome, gyvenome priešų grąsomi, 
priešų kankiuami, priešų žudomi. 

■ Mūsų gražioji Nemuno šalis bu
vo grąsoma ir iš rytų, ir iš va
karų, ir iš pietų. Mes gyvenome 
gražioje, ramioje ir, rodosi, taikin
goje Tėvynėje su saulėtais rytais, 
vėsiais vakarais ir darbo kupino
mis dienomis, tačiau tų taikių 
rimties idilijų nuolatos drumstė 
didieji, groboniškų užgaidu apa
kinti, mūsų kaimynai.

Ir vis jie nedavė ramybės mū
sų motulėms — sengalvėlėms, ar
dė taikos geismų mūsų širdyse, ir 
iš ramios ūkininkų tautos šimt
mečių eigoje išugdė kietų ir už
grūdintų karių tautų.
. šiandienų mes vėl netekę savo

sios laisvės, kurios jau šimtmečius 
neturėjome, mes vėl vergijoj, žiau
rioj, nežmoniškoj ii- begalinėj.

Tačiau ar verta pulti vislškon 
nevlltin, ar neturime mes pagrin
do, nors savo. Tautos Šventėj, pasi
džiaugti, kad vis dėlto mes esame 
gyvi ir gyvybingi, kad mūsų tauta 
yra nemari ir nesunaikinama? „ 

šimtmečių okupacijos, visokios 
sąjungos su Lenkija, amžini Rytų 
ir Vakarų susidūrimai mūsų že
mėse, vis dėlto nepajėgė sunaikin
ti mūsų tautos. Prieš 500 metų lie
tuvių tebuvo priskaitoma tik apie 
300.000, šiandieną gi mūsų yra per 
3 milijonus. Tatai rodo, kad joki 
priešai mūsų nepajėgia sunaikinti, 
jokios svetimos įtakos mūsų ne
išgali nutautinti ir sutirpdinti, ir 
mūsų eilių ne tik nepraretina, o 
mes augame, plečiamės, kuriame 
savitas kultūrines vertybes, nors 
ir ne namuose, o svetur išblaš
kyti, bet vis dar sugebame ir ra
šyti, ir piešti ir galvoti lietuviš
kai, atseit, būti tais, kokiais prieš 
šimtus metų buvo mūsų broliai, 
kokiais buvo mūsų didieji vadai 
— Mindaugas, Gediminas, Kęstu
tis ir Vytautas.
šis samprotavimas ir liepia mums 

Tautos šventės dienų — rugsėjo 
8-jų — minėti su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu. Bent šių dienų mes 
neprivalome verkšlenti dėl mūsų 
valstybę ištikusių nelaimių, nes ši 
diena — visos tautos džiaugsmo 
diena, džiaugsmo jau vien tik dėl
to, kad mūsų tauta gyva, kūry
binga ir nemirštanti.

Valstybinė laisvė vėliau ar an
ksčiau vėl bus atgauta, jei išliks 
tauta, jei mes būsime sųmoningi 
ir išdidūs patriotai, jei mūsų vai
kai kalbės, melsis ir galvos lietu
viškai, o mes patys pasiryšime dar 
su didesniu užsidegimu gaivinti 
lietuvybės dvasines paraiškas, lyg 
tą šventųjų Lietuvos senovės reli
ginę ugnelę, kurią amžiais sau
gojo ir puoselėjo mūsų sesės — 
geltonkasės vaidilutės.

VYTAUTO KARŪNACIJOS SUKAKTIS8“IA~'
525

Mes švenčiame didžiulę sukak
tį, kada prieš 525 metus juridiš
kai buvo karūnuotas galingos anuo l 
metu Lietuvės krikščioniškuoju 1 
karalium Vytautas Didysis, nors I 
faktiškai šis gilios prasmės mūsų | 
valstybės įvykis ir negalėjo atsl- i 
būti dėl lenkų intrigų ir jų už
grobtos imperatoriaus Zigmanto 
siunčiamos karūnos.

Tačiau esmė yra ne formaliam i 
šio fakto įvykyje, o jo juridinėje 
ano meto tarptautinės politikos 
raidoje.

Nesigilinant į daugiašalę Vytau
to Didžiojo, kaip faktinojo Lietu
vos valdovo ir galingiausiojo Ry
tų Europos milžino, gyvenimo ei
gų ir jo veiksmų analizę, šiandien 
norisi iškelti keletą faktų, kurie

VYTAUTAS DIDYSIS
(Vienas iš seniausių jo portretų, esąs Nesvyžiuje)

atskleistų tik vienų šio didžiojo 
valstybininko įvairiopos veiklos 
aspektų — Vytauto Didžiojo sąmo
ningų ir planingų siekimų sukurti 
galingų ir drauge tautinę, atseit 
lietuviškų valstybę.

Dalis istorikų, ypač užsieniečių, 
dažnai teigia, kad Vytautas savo 
veiklą grindęs garbės troškulio 
skatinamas, tevedęs karus ir mu
šęs visus Lietuvos priešus, tenorė
damas išplėsti savo valstybės ri
bas ir tapti galingu viešpačiu, o 
neturėjęs savo planuose jokio Ide
alistinio prado, t.y. jis negalvojęs 
sukurti tautinės Lietuvos valsty
bės, nes ši sąvoka jam dar buvusi 
gana miglota.

Ką apie tai sako objektyvūs is
torijos faktai? štai jie.

Vytautas Didysis buvo są
moningo pagoniškosios Lietu
vos patrioto kunigaikščio Kęstu
čio sūnus. Kęstučio patriotizmo ir 

jo riteriškumo neneigia net ir už
sieniečiai kronikininkai, nes šis 
vyras buvo kiečiausias lietuvis, ve
dęs lietuvaitę vaidilutę, tekalbė
jęs tik lietuviškai ir tegynęs 
Lietuvos sienas nuo kryžiuočių or
dino organizuojamų kryžiaus karų, 
kuriuose dalyvaudavo žymi dalis 
visur. Vakarų Europos riterių.

Taigi, Kęstutis išauklėjo savo 
sūnų Vytautų ir parengė jį atei
ties valdovo postui lietuviškoje ap
linkoje ir dvasioje. Visi Vytauto 
žygiai, kuriuos jis vykdė, steng. | 

damasis atgauti tėvo paliktąjį sos
tą, o vėliau užvaldyti ir visų Lie
tuvos valstybę, nebuvo tik egois
tinis jo užgaidų tenkinimas, bet 
visai apgalvotas ir sąmoningas 
planas sukurti tokia Lietuva, ku
ri būtų ir galinga, ir drauge lietu
viška.

Kiek mes trime žinių iš anų 
laikų metraščių, Vytauto Didžiojo 
ariuomenės branduolį sudarė lietu

vių pulkai, o jo vadovybės augš- 
čiausius postus užėmė beveik iš
imtinai Lietuvos didikai. Savo vie
tininkais į Rusijos užimtąsias 
žemes Vytautas siuntė taip pat 
daugiausia lietuvius bajorus, kar
tais nusodindamas nuo vietininkijų 
sostų net savo giminaičius, atseit 
Jogailos brolius, kurių dalis buvo 
aprusėjusi.

Kartais ir mūsiškiai istorikai 
prikiša Vytautui, kad jis nesuge
bėjęs tinkamai apginti vakarinių

Lietuvos sienų, net pakartotinai : 
perleidinėjęs ordinui Žemaitiją ir I 
neišvadavęs Klaipėdos su natūraliu I 
Lietuvos uostu, kurio apylinkėse 
anais laikais tegyvenę tik lietuvių 
kiltys — žemaičiai, kuršiai ir 
prūsai.

Dėl Žemaičių perleidinėjiino by
los Vytautui nieko negalima pri
kišti, nes jis eflgėsi taip, kaip 
aplinkybes reikalavo. Šį kraštą jis 
gynė Ir ginklu, ir diplomatiniu ke
liu, ir jo iniciatyva 1415 m. vy
kusiame visuotiniame Bažnyčios 
suvažiavime Konstancoje dalyvavo 
net 60 žemaičių bajorų, kurie iš
kėlė šitokių minčių savo skunde 
prieš kryžiuočius:

Jie atėmė mūsų žemes, palikda
mi mums tik mažus laukelius; jie
atėmė mums laisvę. Jų valdžioje, 
arba, teisingiau tariant, priespau
doje, mums būtų reikėję elgetau
ti, vogti ir užmušinėti, skurdžiai 
misti su savo žmonomis ir vaiku
čiais. Mes stebimės, kad ordino 
broliai dar drįso save vadinti krikš
čionybės durimis; priešingai, jie 
turėtą vadintis užtvara jleškan- 
tiems išganymo. Pažiūrėkime, kaip 
jie išmokė tikėjimo tuos, kuriuos 
jau senai yra nukariavę. Užėmę 
jų žemes, Jie laiko juos sunkioje 
vergovėje ir varo prie sunkiausių 
darbų... ”

Bažnyčios suvažiavimas į šį 
skundą atkreipė rimto dėmesio ir 
pavedė anuometiniam Vilniaus 
vyskupui Petrui ir Lvovo vysku
pui Jonui nuvykti į Žemaitiją, iš
tirti padėti vietoje ir įsteigti ten 
vyskupiją. Šie pasiuntiniai že
maičiuose išbuvo apie 3 mėnesius, 
lietuvių bajorų skundų pripažino 
teisingu ir įšventino pirmąjį že
maičių vyskupų Motiejų, šis buvo 
vokiečių kilmės, gerai mokėjo lie
tuviškai ir vėliau žinomas kaip di
delis lietuvių patriotas.

Dėl Žemaitijos sienų taip pat I 
buvo kilęs ginčas su kryžiuočių 
ordinu, kuriam spręsti Imperato- . 
rius Zigmantą:: buvo atsiuntęs sa- , 
vo atstovų Benediktą Makrų. šis tautai, vis dėlto Žemaičius vėl 
apvažinėjęs glnčyjamųsias sritis, pripažino ordinui, Vytautas jam 
nusprendė, kad Ir Klaipeda esanti parašė šį būdingų laišką:
žemaičių žemė, turinti priklausyti 
ne kryžiuočių ordinui, bet Vytau
to Lietuvai.

“Žemaičius pritelsei ne mums, 
o juk tai yra mūsų senelių ir pro
senelių palikimas. Juos ii’ dabar 

mes valdome, žemaičiai buvo ir 
tebėra ta pati Lietuva, nes visur 
čia kalbama ta pačia lietuvių kal
ba. Bet kadangi Žemiačiai yra že
mesnėje vietoje, negu Lietuva, tai 
tas kraštas lietuviškai ir vadina
mas Žemaičių kraštu, nes taip yra 
lietuviškai vadinama žemuma. O 
Žemaičiai Lietuvą — kraštą, esan
tį augštesnėje vietoje, vadina augš- 
taičiais. Bet žemaičiai visados va
dinosi lietuviais.. . toji žemė ir 
jos gyventojai yra ta pati Lietuva 
ir tie patys lietuviai. O Jūsų Ka
rališkoji Didenybė tą žemę priteisė 
atiduoti... Jeigu Jūsų Karališko
ji Didenybė norėjo teisingai spręs
ti, reikėjo atsiminti, kad kryžiuo
čiai yra atėjūnai iš svetimų Vo- 
kietjos kraštų, kad jie užgrobė 
Prūsus, o dabar nori ir mus 
iš mūsų žemės išvaryti. Jei tas 
sprendimas nebus pakeistas, — 
pabaigoje pagrąsino Vytauats im
peratoriui, — tai kol gyvas, nebū
siu Jūsų bičiuliu”...

Šis laiškas mums aiškiai rodo, 
kad jau prieš 500 metų Vytautas 
sąmoningai gynė Lietuvos reikalus

Su šiuo sprendimu, suprantama, 
Žemaitijos priklausomumo byla 
dar nesibaigė. Kryžiuočių ordinas 
imperatoriaus Zigmanto pasiunti
nio sprendimo nepripažino.

Kai pagaliau išvadavęs Žemai
čius Vytautas atstatė sugriautąją 
Veliuonos pilį, ordino maršalka 
pranešė magistrui šitokias agen- 
tūrnies žinias:

"Jo akivaizdoje bajoras Nigaila 
garsiai pranešė susirinkusiems pi
lyje kariams, kad jų valdovas, 
kunigaikštis Vytautas, tas pilis 
pastatęs prieš vokiečius, su ku
riais jis dar turįs daug reikalų. 
Dabar Jis trauksiąs į Ragainę, o 
paskiau į Karaliaučių, nes tos že
mės kitados priklausiusios Lietu
vai.”.

čia Vytauto bajorai dar pareiš
kė: “Mūsų kunigaikštis turi atsi
imti Karaliaučių, nes tai yra jo 
tėvonija”.

Vytautui vis reiškiant pretenzijų 
į Klaipėdą, 1413 m. Nemuno salo
je, vadinamoje Salynu, Makrai tar
pininkaujant, Vytautas susitiko su 1
ordino maršalka derėtis dėl išpir- ne tik ginklu, bet ir visais gali
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ALB CABRAMATTOS APYLINKĖS VALDYBA.

Šio “M.P.” numerio išleidimui lėšas parūpino 
ALB Cabramattos Apylinkės Valdyba. Redagavo 
Julius Veteikis.

ALB KRAŠTO VALDYBA IR ‘ MŪSŲ PASTOGĖS” REDAKCI
JA Už GRAŽIĄ TALKĄ NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA.

kimo ordino belaisvių, paimtų Žal
girio mūšyje. Ta proga maršalka 
užkalbnio Vytautą apie Veliuonos 
pilies atstatymą Ir prikišo Vytau
tui, kad jis norįs užimti net Ka
raliaučių.

Vytautas supykęs atrėžė:
‘ Maršalka, tu labai gerai žinai, 

kad piktuoju iš manęs dar niekas 
nieko nelaimėjo! Kas manęs ne
gerbia, to nevertinu nė aš. Savo 
nusistatymo aš nekeičiu, ir niekas 
negali manęs priversti. Jūs nori
te man išplėšti mano tėvo paliki
mą ir atimti Veliuonos pilį; bet 
kol Jūs iš manęs tai atimsite, dar 
turės ne viena galva nusiristi”

"Mielas valdove, — atsakė mar
šalka, — mes turime labai gerų 
įrodomųjų dokumentų. Kas mums 
nepriklauso, mes to visai nenorė
tumėm reikalauti.”

"Prūsai yra taip pat mano pro
tėvių žemė, atsakė jam kietai Vy
tautas, — ir aš reikalauju jų iki 
pot Osos. Jie yra mano tėvų pa
likimas”.

Po to su žymia ironija Vytautas 
dar pridūrė: "O kur yra ordino 
tėvų palikimas?”

Kai vėliau imperatorius Zigman
tas, norėdamas įsiteikti vokiečių

mais diplomatijos kanalais.
Kaip valstybininkas, Vytautas 

' buvo žymiausias Lietuvos valdo
vas. Jis tik vienas yra vadinamas 
Didžiuoju. Santykiuose su lenkais, 

! nors jo pusbrolis Jogaila tada ir 
(buvo Lenkijos karalium, Jis buvo 
nepermaldaujamas ir visais įmano
mais būdais šalino lenkų įtaką iš 
Lietuvos. Tačiau santykių su Len
kija jis nenorėjo visiškai nutrauk
ti, nes iš to jis matė tam tikros 
naudos Lietuvai.

Net Ir lenkuose jis buvo įsigi
jęs įtakos ir nemaža šalininkų. 
Vieno ginčo su ordinu metu, lenkų 
bajorai kreipėsi ne tik j savo kara. 

j lių Jogailą, bet ir į Vytautą, sa
kydami: "Jūs abudu esate mūsų 
valdovai ir kaip jūs nuspręsite, 
taip ir tebūniel”.

Krikščionybės įvedimą Lietuvo
je Vytautas palaikė ne dėl savo 
asmeniško įsijautimo į šią religi
jų, o tik dėl tautinių sumetimų. 
Jis matė, kad pagoniškoji Lietuva 
yra neteisingai šmeižiama ir nie
kinama, be to, krikščionybės įve
dimas išmušė kryžiuočių ordinui 
ginklą iš rankų, nes juk prieš ap
krikštytą Lietuvą jie jau neturė
jo daugiau jokios moralinės teises 
organizuoti kryžiaus karus ir sun
kiai rado sau padėjėjų Vakarų Eu
ropos riterių tarpe.

Vytautas savo išorine išvaizda 
buvęs nedidelio ūgio, smulkių vei
do bruožų, temperamentingas ir 
greitas savo veiksmuose bei spren
dimuose. Jis buvęs gana santūrus 
valgyme ir nevartojęs svaiginamų
jų gėrimų. Be lietuvių kalbos, jis 
dar gerai mokėjęs vokiškai, loty
niškai, rusiškai ir supratęs toto
riškai.

Savo ilgo valdymo metu Vytau
tas ypač daug dėmesio kreipė į 
Lietuvos vidaus politiką. Čia jis 
įvedė eilę naujų ir reikšmingi} 
potvarkių, kėlęs krašto ūkinę ge
rovę, įveždavo i vakarų Europos 
daug ūkio įrankių valstiečiams, 
kurie jo valdymo metu jautėsi ga
na laisvi, nes prasikūrę lengvai 
būdavo keliami ir į bajorus. Taip 
pat jis rėmė amatus ir prekybą, 
kviesdamas iš kitų kraštų prity
rusių specialistų.

Pats gi didžiausias Vytauto pa
likimas — didžiulė, stipri, didin
ga Lietuva.

Todėl visiškai pagrįstai mūsų 
nepriklausomojo gyvenimo vadovai 
1930 metais rugsėjo mėn. 8-tąją 
dieną, kai nuo Vytauto Didžiojo 
karūnacijos suėjo 500 metų, pa
darė Tautos švente.

J.V.

SAVO TAUTOS ŠVENTĖJE RIMTAI PAMĄSTYKIME IR PASIRY ŽKIME SUSTIPRINTI TAUTINĖS VEIKLOS AKCIJĄ: BŪKIME DOSNŪS TAUTINĖMS INSTITUCIJOMS, DIDINKIME SAVO 
NAMŲ BIBLIOTEKOSE LIETUVIŠKO ŽODŽIO LOBYNĄ IR UGDYKIME MŪSOJO JAUNIMO SIELOSE TAUTINĖS SĄMONES PARAIŠKAS.

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ 1955 m. rugsėjo 8 d.

pokario dešimtmetisKai pasaulio politikos įvykiai 
savo raidoje pradeda įgauti grei
tesnį vyksmą, politiniam apžval
gininkui reikia būti ypač apdai-, kinti, kad tik jėga gal gali pa- partijos centro komitetas, šis pas- 
riam, kad neįvertinus jų klaidin- veikti nepalenkiamą partnerį, kuris tarasis labai kietai ir nuosekliai 
**“ i čia vienur, čia kitur ima bandyti vykdo Markso teorijos dėsnius ii

t ixviuu- ' plėstis. Kiek atsimename, sovietų visomis priemonėmis siekia pasau- 
vadlntl, bandymas per partizaninį judėjimą , linės revoliucijos realizavimo.

Tačiau nežiūrint viso to, koeg-

POLITINĖ
APŽVALGA

ga prasme.
Vakarietiškoji, ar kaip ją komu- ‘ 

nistiniąi kraštai įpratę ’ 
kapitalistinė spauda, be vienos ar i užimti Graikiją, buvo palaužtas 
kitos išimties, dar iki šiol, atrodo, , dėka Amerikos patiektų ginklų ir zistencijos t.y. taikaus sugyvenimo 

.  , ’ ’’ " j grasini- ir bendradarbiavimo su komunistl- 
sąsiau- niais kraštais šalininkų skaičius, i 

mūsų nedaliai, vis dar nelabai ma
žėja, ką rodo paskutinių savaičių 
įvykiai.

Nesenai įvykusi Genevoje vad. 
keturių didžiųjų konferencija, ne- 
įnešė, atrodo, jokių naujenybių į 
pasaulio situaciją, nors jai jau bu
vo ruošiamasi keletą metų. Ypač 
buv. Didž. Britanijos premjeras 

sienos nepramuši, jie savo įtam-: Churchillis jos laukė ir ją rengė.

nesiorentuoja dviejų pasaulių — ■ instruktorių , bolševikų 
komunistinio ir kapitalistinio —: mas Turkijos Dardanelų 
kovos esmėje, nors jau praėjo iš- riui buvo nuramintas Amerikos 
tisas dešimtmetis, kad šiedu blo- pinigais, kurių pagelba buvo su
kai nepaliaujamai veda kovą, iš- ' stiprintos Turkijos armijos, Berly- 
viršinlai būdami sąjungininkais ir no blokada buvo sulaužyta gerai i 
bendraudami ne tik bzinio opera- organizuotų Amerikos ir Ddž. Brl- 
cijose, bet ir politinėse sąjungose, tanijos oro tiltų.
šimtuose suvažiavimų, pasitarimų p0 šių Europos šaltojo karo su- ‘ 
bei konferencijų. , sidūrimų, iš kurių sovietai pasi-

Vakarų pasaulis, kurį šiuo me- darė sau išvadą, kad čia galva 
tu valdo trys galybės — Ameri-

bes pasikeitimo, jei nebūtų pasta
raisiais metais iškilusios naujos 
politinės aplinkybės, privertusios 
sovietų vadus nepabūgti net ir į 
užsienį atvykti.

Kaip jau anksčiau minėjau, po
kario šaltojo karo vyksme iki šiol 
laimėtojais vis dėlto buvo dažniau- 

j šiai vakariečiai. Jie sovietų eks- 
I pansiją sulaikė ne tik Europoje, 
j bet ir Tolimuose Rytuose. Komu
nistinė Kinija pabūgo jėga pasiim
ti nedidelę savo pakrantėje esan
čią saliukę Matsu, kurią, glabūt, 
būtų pasiryžęs ginti Amerikos To
limųjų Rytų laivynas, nors Ame
rika oficialiai šios salelės ginti 
Ir nebuvo užsiangažavusi. Apie 
Formozos vadinamą išlaisvinimą 
raudonieji tebepučia tik propo- 
gandos trimitais, nes jie puikiai 
žino, kad jėgos vartojimas šiame

. sektoriuje susilauks tikro Ameri- 
| kos ginkluoto pasipriešinimo.
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ka, Didž. Britanija ir Prancūzija, . pos politiką pasuko į Tolimuosius j Diplomatiniais kanalais ji jau bu- 
— po paskutiniojo karo padariu- ' Rytus. Šiaurės Korėjos susiorga- vo rengiama dar Stalinui gyvam 
sios eilę klaidų, perleisdamos sa- nizavusių komunistų netikėtas už- | esant, dėl vienokių ar kitokių prie- 
vo buvusiam karo sąjungininkui puolimas pietiečių buvo aiškus so- ■ žasčių ji neįvykdavo. Ir ši pasku- 
vlsą eilę rytų Europos valstybių, sovietinio bloko mėginimas pasi- tinioji konferencija vargu ar būtų 
jokiu būdu iki šiol negali išsinarp- daryti tiltą į Japoniją. Tačiau čia įvykusi, nežiūrint sovietų vadovy- 
lioti iš susidariusios politinės pai- prezidento Trumano radikaliu įsa- '

IŠKYLA NAUJOS JĖGOS
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niavos ir atitaisyti to, kas leng- kymu įsikišti Amerikos batallo-! 
vapėdlškai buvo atiduota išalkusio Į nams, po ilgo ir sunkaus karo, 
komunistinio koloso sauvalei. I komunistų veržimasis buvo taip

Per visą šį dešimtmetį, kaip mi- ' —x_«.j_x__ x,_ ■—

nėjau, buvo šimtai konferencijų. 
Vakarietiškieji politikai šiose kon
ferencijose ir UNO posėdžiuose 
visais būdais bandė sovietus įkal
binėti ir įtikinti, kad reikia sujun. 
gti Vokietiją, išlaisvinti Austriją 1 
ir sovietų okupuotas vadinamas 
satelitines valstybes. Tačiau, kaip i "Jg'Vakarų pasauliui’," kadkomu- 
matome, reikalas buvo sunkus, o| nkmo ekspansija nEra reigkiama I 
sovietų politikai išsisukinėja Ir, t{k žodžiais ir propaganda, I -1 
turi tokių pageidavimų, kurių • pleJgama tolydžio stiprėjančiu 
patenkinimas, būtų dar didesnis! ginkIUi ypač , kad lr komunistų, 
bolševikinio fronto laimėjimas ir orj)jton pkaliuvuslų tautų gyven-1 
išplėtimas. ! x.x_ — .--i— ,x—x «_ r>—j- I

Pradžioje buvo vis dar tikėta bu
vusio karo sąjungininko gera va
lia, tačiau palaipsniui imta įsitl-

Europos politikas padėtį radika- 
pat sustabdytas. Šis” į^kis buvo ' Jiai 
aiškus įrodymas, kad i~.___ —
ekspansijai yra priešpastatyta ne , -
nuolaidų politika, bet reali Ir kie- I Atlanto Pakto ūmuose, duodant 
ta jėga. i te’sę 'a’kyti 0,5 mil. žemyno ka-

_ riuomenės ir ribotus aviacijos bei Korėjos karas, kuriame žuvo , , . .« v , x ,, > i karo laivyno vienetus,amerikiečių beveik tiek pat, kieki „ ... ,, . . ... .... xx r, , Kas pažįsta Vokietiją, puikiau-Ir Antrame Pasauliniame kare, pa- l . r * '’’f .i šiai Iš pastarojo karo pažįsta bol- 
- i ševikai, • tie žino, kad pusės mil.

j armija taikos metu yra milžiniška 
>JB11 I Vokietijos jėga. Po pirmojo pa

saulinio karo Vokietijai tebuvo leis
ta tik 100.000 armija su labai ri-

sovietinei karų Vokietijai buvo suteiktas su
verenumas ir leista jai ginkluotis

tojų skaičius, {skaitant ir Raudo
nąją Kiniją, tėra ne daug mažes
nis už laisvojo Vakarų pasaulio 
gyventojų kiekį.

DVI NESUTAIKOMOS PRIEŠINGYBES

nes ir jų

taraint, arba bus einama senosios i 
kultūros keliu, ar atslinks naujo
sios komunizmo ideologijos slibi- ■ 
nas su visais savo žiaurumais, 
brutalia prievarta Ir atskiro indi-

i vido visišku nužmoginimu.
i Tačiau vakarietiškoji politika ’ 
mums, kurie savo patirtimi ir gl-

I liai išgyventu įsitikinimu žinome, 
i dažnai atrodo keista Ir nesupran- 
| tama. Žymi dalis vakariečių moks
lininkų, parlamentarų, visuomeni
ninkų ir net aktyvių politikų vis 
dar turi naivių vilčių, kad komu
nistiniuose kraštuose, ypač Sov. 
Rusijos satelituose, įvyks vidaus

■ persilaužimas, atseit tam
. prasme revoliucija, gal ne greita, 
palaipsninė, bet vis dėlto ji pakeis 
ten vyraujantį internacionalinio

■ pobūdžio komunistinį rėžimą į nuo- 
| saikesnį, j atatinkantį vidujes 
I krašto sąlygas ir mažiau pavojingą
vakarietiškoms idėjoms. Jugosla-

, vijos vadas maršalas Tito, anks- 
; čiau atrodė, lyg Ir pralaužė pir
muosius, šią teoriją pateisinančius 
ledus, kuris nepasidrovėjo nuvyk
ti į Didž. Britaniją Ir papietauti 
su karaliene Elžbieta, kuris, nepa-

tikra

, pradeda visuotino karo, šito 
' ir negali padaryti, nes demokrati- 
; nūs vidaus santvarkos turi savus 
logiškus dėsnius, susietus su tau
tos atsiklausimo būtenybe. Demo
kratijos veikia . automatiškai tik 
tais atvejais, kai jos būva už
pultos kitų ar karas yra aiškiai 
provakatyyinio pobūdžio.

Ir kaip gi vyko toji garsioji Ge- 
nevos konferencija, kuriai net ga
na žymi dalis vakariečių politikų 
jau a priori teikė daug viltingų 
galimybių dėl šaltojo karo pabai
gos?

Amerikos, kaip viso Vakarų pa
saulio vadovės, prezidentas gen. 
Eisenhoweris jau pirmojoj konfe- 
rencjloj atidarymo kalboj iškėlė. 
tikrai būdingų pageidavimų šal
tojo karo pabaigą jis matė šiuose 
politinio gyvenimo pasikeitimuose: Į 
1., sujungti Vokietiją, sutelkiant j 
jai pilną suverenumą ir išrenkant 

! demokratiniu būdu vyriausybę, 2., 
I leisti demokratiniu būdu, prižiūrint 
I tarptautinei komisijai, išsirinkti 
i sovietų okup. R. Europos valsty- 1 
I bėms, kurių tarpe, pagal prezi- 
1 dentą, yra tautų su didinga isto
rine praeitimi, savas vyriausybes . 

j Į ir savarankiškai apsispręsti atei- t 
ties gyvenimo kelią ir 3., pradėti | 
visų palaipsninį nusiginklavimą,

sovietų vadus būti nuolaidesniais. 
Tačiau išvadoj konferencijoje ne

buvo padaryta 
nors šiuo kartu 
roj nuotaikoj ir 
žiai atrodančioj 
dvasioj.

Sovietai, kaip 
siūlymuose stengėsi iškišti propo- 
gandą, kad jie tik vieni nori taikos 
ir pasirengę palaipsniui nusiglnk- 
kavimul, tačiau apie Vokietijos 
sujungimą, Rytų valstybių išlais
vinimą ir nusiginklavimo realų 
vykdymą jie nepadarė jokių nuo
laidžių pasiūlymų, atseit, ir vėl 
kirtosi du radikaliai priešingi fron
tai, kurių politinius norus ir veik
smus tegali išspręsti ne taikos ak
tai, bet tik aiškus ginkluotas su
sirėmimas.

Nuostabusis Eisenhowero pasiū- 
I lymas dėl nusiginklavimo kontro- 
| lės, įsileldžiant net priešo lėktu- 
I vus į savas teritorijas, kurie ga
lėtų fotografuoti kariškai svar
bius objektus, vakarų pasaulyje 
sukėlė tikrą entuziazmą, išaukšti
nant šį Jo projektą. Tačiau esmė- 

i je tatai buvo) tik propogandos šū
ksnis, priešpastatytas sovietiškajai 

Į taikos propogandos ofenzyvai, o 
i visiškai šiuo metu nerealus ir ne
galimas įgyvendinti planas. Blai
viai galvojant, šis jo pasiūlymas 
šiuometinėj pasaulio situacijoj yra 
ne tik nerimtas, bet gal net juo
kingas, kai 8.000.000 vąkariečių 
ginkluota armija su 50.000 paruoš- 

i. Elsenhoweris ! I6ktuvll> su tūkstančiais atomi
nių Ir šimtais hidrogeninių bombų 
stovi prieš bolševikinę 10.000.000 
armiją, 45.000 lėktuvų Ir šimtus 
atominių bei dešimtis hidrogeni
nių bombų, šias karinio vienų ir 
kitų potencialo žinias patiekia pas
kutinių dienų japonų špionažo 
centras, kuris vaisais laikais būna 
tiksliai Informuotas.

Atrodo, kad ir būsiančioji užs. 
reikalų ministeriu konferencija, 
kuriai pavesta susitarti Genevoj 
iškeltais klausimais, eis senąja ne- 
susitarimo ir delsimo vaga, kokia 
rieda šių dviejų skirtingų pasaulių 
vežimas jau ištisą dešimtmetį.

jos
jokių nutarimų, 
buvo tartasi ge- 
išorlniai nuošird- 
bendradarbiavimo

paprastai, savo

pozicijoj. Be to, ir šioje taikos su
tartyje sovietai išsiderėjo klauzulę, 
kad tai pačiai mažutei Austrijai 
būtų leista labai ribotas kariuo
menės skaičius ir liktų visiškai 
neutrali, nesiblokuojanti nei su Ry- I 
tais nei su Vakarais. , .... . . . ......................

Gi Vakarų Vokietijos nepriklau. | Ip.ldz,ant ’ visas valstybes efekty- 
somybės atstatymas ir jos stiprus J 
apginklavimas sovietams pakvipo 
visai kitu dvelkesiu. čia jau jie 
pamatė aiškų pavojų ir gal gana 
greitą pavojų, nes Vokietija dar 
tebealsuoja 2-jo Pasaulinio karo 
dvasia, dar tebegyvena daugumas

! vias tarptautines kontrolės komisi
jas.

Savo kalboje gen. 
neišvardijo vadin. Rytų Europos 
valstybių, dėl ko norisi tikėti, Jis 
turėjo galvoje ir Pabaltijį.

Konferencija tęsėsi keletą dienų, 
kurioje buvo eilė viešų ir eilė slap, 
tų posėdžių. Slapti posėdžiai atsi
būdavo pas vieni kitus gražiose 
šveicarų vyriausybės patiektose 
delegacijoms vilose su kavutėmis 
ir svaigalais. Net keletą kartų 
gan. Elsenhoweris posėdžiavo su 

sovietų krašto aps. ministeriu mar- 
šašu Žukovu, su kuriuo pasižįsta 

Į Iš praeito karo bendrų žygių ir 
tikėti, kad Ei- 
bandė paveikti

i planavimų. Reikia 
! senhoweris per Jį

KADA PRASIDĖS IR KAS LAIMĖS?
Kad šių dviejų pasaulių gink-, dėl greit įvyksiančio lengvo kare- 

I luotas susidūrimas yra neišvengia- I lio, kurio išdavoje mes turėjome 
I mas, yra aišku netik politikams, jau senai grįžti į savo Tėvynę, 

politinių įvykių apžvalgininkams, j Tokjų pranešimų bu.
bet ir eiliniams piliečiams. Tik j vo daugi gre)to grįžimo mintlral> 
čia kyla du svarbūs, ypač mus, Į atrodo> gyvpno npt mūsų 
tremtinius įdomaujantys klausi-j jantys veiksniai> kurie ilgą laiką 
mai: kada jis bus ir kas jį lai- I savo moraUnip autorUetu mus lai- 

■,nes • kė nuo emigracijos į užjūrius, nes,
Norint tiksliai atsakyti į pirmą- ! girdi, iš ten bus toli grįžti, 

jį klausimą, o iš dalies ir į ant- Eiliniai tautiečiaii priešingai 
rąjį, reikėtų būti r*’-’—x—“!‘ 
pranašu, bet Iš vykstančių poli
tinių įvykių eigos ir iš priešingų-

va
neklystančiu dovaujantiems, buvo realesni. Jie 

ka

bota karine pramone ir gana tiks
lia tarptautine kontrole. Ir ką mes 
pergyvenome? Vokietija per 20 
metų rado eibes išeičių pasiruošti 
karui tiek, kad bemaž nenugalėjo 
visą pasaulį.

Sov. Sąjungos vadai puikiai ži-
: no, kad Vak. Vokietija viena, ne- jausmais virpa naujo karo ir tklro 

būgo net sudaryti su Graikija* Ir ! žiūrint Tol. Rytų antrosios pajė- revanšo noras.
Turkija sąjungos prieš komunisti- 80s Japonijos, jeigu ji neturės i Nūdieniai vokiečiai, aišku, šu
nį Rytų kolosą. Jeigu mes, ir pa- užnugario fronto, lengvai galės prato, kad su Vakarais, ypač su

Taigi, nuo Korėjos karo pradžios, 
deja, dar tik daliai vakariečių 
politikų pradėjo aiškėti nepermal
daujama tiesa, kad nūdienis pasau
lis susiskirstė į dviejų nesutaiko
mų ideologijų priešingybę ir ne
apykantą, kad kartojasi istorinis 
procesas, kada naujos idėjos, lyg 
kokios religinės tiesos, visu verž
lumu smelkiasi į žmonių sąmones, 
protus, o dažnai net ir sąžines. 
Komunizmo obalsiai skleidžiami 
brutalių pradininkų Iš Sovietų Są
jungos, vis platesnes žmonių ma
ses sugundo savo nepermaldauja
mu realumu. Dabar ne itk darbi
ninkų minios gieda internacionalą 
apie artėjantį paskutinį mūšį, bet 
ir žymi dalis Intelektualų susiža
vi mongolų švaistomais būsimos 
pasaulio lygybės šūkiais. Net ato
minių ginklų Išradėjai — įvairūs 
Rozenbergai, Fuksai Ir kiti — ne
bijo sėsti kaltinamųjų suolan už 
išduodamas paslaptis,
galvos įsuktos gudrių komunisti
nių lozungų voratlnklin ir netekę 
kritiškosios pusiausvyros. Geltono
ji Azijos ir juodoji Afrikos rasės 
jieško komunizme Išsivadavimo iš 
vakarietiškojo kolonljalizmo poli
tikos ir žiūri į Kremliaus budelius, 
lyg į tekančios saulės pranašus 
ir savosios nepriklausomybės įkū
rėjus.

Metant į svarstyklių lėkštes da
bartinio pasaulio diferencijaclją 
ideologijų atžvilgiu, vargu ar va

karietiškosios krikščioniškosios kul
tūros pasekėjai žymiai nusvertų 
savąją svarstyklių pusę, 
pažvelgus, darosi įspūdis, kad iš sias tautas, viena po kitos, taikiu 
tikrųjų, artėja lemiamosios kovos keliu atves į vakarietiško mintiji- ) Norėdami pasirodyti taikūs, šiuo 
momentas, kada bus sprendžiamas ! mo ar bent mažiausia vakarietiško I kartu Jau netik propogandos tiks- 
pasaulio ateities likimas, kitaip i biznio orbitą. 1,1 w ir i5 da,{“ tikr'lia

nį Rytų kolosą. Jeigu mes, ir pa- užnugario fronto, lengvai galės
tikėtume šio užkietėjusio komu- pražygiuoti ne tik per sovietinius Didž. Britanija ir Amerika nepa- 
nisto, buvusio patikimiausio Sta
lino bendradarbio, nuoširdžiu atsi
vertimu, tai vis dėlto tegalėtume 
tatai laikyti tik atsitiktiniu epi- 

. zodu, o ne bendra išvada, kad ko- 
I munlstinis frontas paseks vieno 

Giliau i ambicingojo pėdomis ir pavergtą-

satelitus rytuose, bet ir per visą 
Rusiją.

Ši aplinkybė, ypač baisi sovie- dėlė tautos dalis liko 
tams, ir privertė juos atskristi į 
Genevą ir pabandyti šiuo ar tuo 
būdu sumaišyti vakariečių kortas, 
ypač Vakarų Vokietijos apgink
lavimo klausime.

nenorėjo tikėti, "kad po vieno 
ro kils antras, nes karų Istori
joj, ypač paskutiniais šimtmečiais, 
toki apskaičiavimai nesipildė. Pa
prastai paskutiniu metu Europos 
karai, ne lokaliniai, bet visuotini,

JAV prezidentas Eisenhoweris, sve ikinasi su Vak. Vokietijos kancle
riu dr. Adcnaueriu prieš prasided ant konferencijai Baltuosiuose Rū
muose, Vašingtone. Iš kairės prez idento: JAV ambasadorius Vak. ■ 
Vokietijai J.B. Conant ir užs. reik. min. J.F. Dulles.

jos buv. karo maršalų ir genero-; Jų blokų dvasinio, ekonominio ir 
lų, dar neišblėso amžiaip išpo- karinio potencialo galima daryti 
seiėtos vokiškosios karo tradicijos, gana apytikrių spėliojimų.
dar bemaž kiekvieno vokiečio au- ( Daugis iš mūsų, manau, atsi-
syse, o ypač jų sielose skamba ka- ■ mename stovyklinį gyvenimą Vo- kartojasi maždaug 20-30 metų lai- 
rinių maršų melodijos ir visais kietijoj, kur turėjome daug laiko kotarpiais, atseit tokiais tarpais, 
sumuštos ir sugniuždytos tautos politinių klausimų gvildenimui, Į kai praėjusio karo metu gimę vy

rai jau visiškai subręsta, o pir
miau buvę kariai arba iš dalies iš
miršta, ar tetinka tik į trečios ei
lės rezervą. Suprantama, čia nė
ra nekeičiama aksioma ar labai

politinių klausimų gvildenimui, 
įvairioms paskaitoms ir praneši
mams. Tada mūsų stovyklines sa
les lankė buv. Lietuvos užsieniniai 
pasiuntiniai, generolai ir kiti žy
mūs visuomeninkai, kurie dužiau
siai reiškė optimistines nuotaikas

kariausi, kad viso pasaulio nesu- 
mušl, o žygis į Rytus, kur jų di- , 
‘17 ’ Žalis liko bolševikui 
atplėšta ir niokojama, pritariant I 
ir gelbstint Vakarams, yra ir ne 
per sunkus ir artimoj ateity gali
mas.

Šia, prasme dabartinis Vak. Vo- . 
kietijos kancleris dr. Adenaueris 
ir padarė spuadai gana būdingą 
pareiškimą, kalbėdamas apie Ge- 
nevos konferenciją. Savo pareiški
me jis išreiškė pageidavimą, kad 
geriau būtų, jei Vokietijos klausi
mu iš viso nebūtų tariamasi, nes i 
Vokietija po trijų metų pati mo-

(Nukelta į 5 psl.)

lu, bet ir iš dalies tikrąja prasme, 
, sovietai jau prieš tai padarė aky- 

VILTIES LIEPSNELĖ PRIE STALINO KARSTO ' vaizdų tariamos taikos žestą, pa- 
j tys pirmieji susitarė su Austrijos 
vyrausybe, padarė tikrai realių 

po | nuolaidų, sušaukė vakariečių už
ganą neilgo laiko nusileido, o iški- sienių reikalų mlnisterius ir pasi- kės su bolševikais pasikalbėti, at- 
lo Sov. Sąjungos maršalai, su bu- rašė su Austrija gana 
vusiu šaltkalviu Kruščiovu priešą- 1 “ ......................
ky, kurie ir toliau vykdo komu- suverenumą, 
nizmo doktrinos realizaciją, kaip 
ją visomis priemonėmis vykdė Le
ninas, Stalinas ir Malenkovas. Jei- alus įrodymas, kad ir bolševikai 

kartais pabarstė nuolaidų trupi
nėlį. ,

Tačiau Austrija Vakarų ir Ry
tų blokų kovos vyksme neturi le
miamos reikšmės. Ji yra nedidelė 
valstybė, be ypatingų žaliavų san
dėlio ir nereikšmingoj strateginėj

TIMBER & FANCING Pty. Ltd.

SANDĖLIUOSE GERIAUSIA STATYBINĖ MEDŽIAGA

medžio šakelę. Tačiau, kaip dabar v 
matome, Malenkovo žvaigždė pn ■ -

Nužudžius Staliną, o ši prielai
da dabar jau imama pagrįsti gana 
realiais spėliojimais, Ir paėmus val
džią į savo rankas jo auklėtiniui 
Malenkovui, buvo manyta, o daug 
kO ir tikėta, kad Sov. Sąjungoj 
įvyks tikras Lūžis gerąja prasme. 
Vakarų spauda, kai kada vaikiš
kai galvojančių žurnalistų pripil
doma, ėmė rašyti apie Sov. Są
jungos tariamai gerėjančlą ekono
minę būklę, apie Malenkovo džen
telmeniškumą, ir apie jo prieina
mumą. Manyta, kad štai jau ir .vyras, uii uis įauai snauuziai Kiys- 
atsirado tas vyras, kuris išties ta. Sov. Sąjungą valdo komunistų 
būgštaujantiems Vakarams taikos | partija — arba tiksliau — šios

gu kas nors iš vakariečių mano, 
kad Sov. Sąjungoj sprendimus ga
li daryti vienas ar kitas atskiras 
asmuo, tas ar anas vadovaujantis 
vyras, tai tas labai skaudžiai klys-

ji bus tada jau tiek stipri, rO 
net su visu sovietiniu bloku ry

padorią seit, ;
taikos sutartį, suteikiant kraštui kad net su visu sovietiniu bloku
omm—o t ’ noH i,,.,,,n ~H — —

Šis jų žingsnis tikrai nustebi
no vakariečius, nes tatai buvo re-

pati viena išdrįs tartis, derėtis, o 
reikalui esant, suprantama, gal ir 
kietesnes priemones panaudoti.
Taigi, bolševikai su savo agentais 

atbildėjo į Genevą tik dėl aiškiai 
pajusto gal ir gana greito pavo
jaus, nes iki šiol jie! nebūgšthvo 
dėl ateities karo, puikiai žinodami 
Vakarų demokratijų tradicinę tie
są, — kad jos niekad nevykdo nei 
preventyvinių karų, nei pirmosios

(Northern Hardwood) O MEDŽIAGA TVOROMS (paruošta) - 
5/6 UŽ PĖDĄ. • ĮVAIRIO MEDŽIAGOS STALIAMS (dich- 
tas — sienlentčs — fibras) • KIPARISINĖS GRINDYS 
9 UŽBAIGIAMIESIEMS DARBAMS MINKŠTMEDIS 
— OREGON.

Ponas Keith Major mielai pataria

183 PARRAMATTA RD., FIVE DOCK
Tel.: UJ 5323

Pristatoma iki 50 mylių. • Atdara Šeštadieniais 8-11.30
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J.P. KEDYS

VERSLUOSE
KURIANTIS

Daugelis bus skaitę “M.P.” rug
pjūčio 10 d. numeryje straipsnį 
“Savarankiškumo keliu”. Jeigu iš 
šio str. tektų darytis išvadas, tai 
atrodytų, kad mes per tuos kele
rius metus šį tų jau esame verslo 
srityje pasiekę.

Tačiau , kai aš prisimenu tos 
pačios “Mūsų Pastogės” informa
cijas, apie įsikūrimų versluose, jau 
prieš trejus ar ketverius metus, 
tai ir tada lietuvių tarpe egzista
vo gal nemažiau visokios rūšies 
bendrovių, dirbtuvių, krautuvių ir 
kitokių verslamonių. Deja, čia rei
kia pripažinti faktų, kad dabar iš 
anksčiau įsikūrusių verslamonių, 
kurių jau ir tuo metu buvo kelio
lika, liko vos kelios, o kitos, dėl 
nesugebėjimo prisitaikyti rinkai, 
turėjo užsidaryti. Taigi, prieina
me išvados, kad didelei mūsų dau
gumai įsikurti versluose yra sun
ku. Tik maža dalis sugeba visas 
kliūtis ir sunkumus nugalėti.

Kur gi glūdi to nepasisekimo 
pagrindinės priežastys?

Versluose besikuriantiems, visų 
pirma, turėtų būti žinoma, kad gy
vename krašte, kur neblogai išsi-

ALB-NĖS CABRAMATOS APYLINKĖ
Pirmesniosios emigracijos lietu

vių Cabramattoj nėra. Tuo metu, 
kai Sydnėjuje atsirado pirmieji 
mūsų tautiečiai, atrodo, Cabra- 
matta buvo dar visai mažai ap
gyvendinta ir čia tesikūrė tik tie, 
kurie norėjo verstis arba vištų 
ūkiu, arba daržininkyste.

Tačiau paskutiniame dešimtme
tyje Cabramattos rajone (Liver- 
poolyje, Willawoode, Yennoroje, iš 
dalies Fairfielde, o paskutiniu me
tu ir pačioj Cabramattoj) pradė
jo steigtis gana didelės ir gau
sios pramonės įmonės, šiuo metu 
minėtuose priemiesčiuose yra su
burta dešimtys stambių įmonių, 
kuriose dirba tūkstančiai darbinin
kų.

ši apylinkė, atrodo, ir buvo žy
miausias akstinas, kad šiuo metu 
Cabramattoj susibūrė apie 50% 
svetimšalių, kurių tarpe ir kelios 
dešimtys lietuvių šeimų. Pats mies
telis, kuris prieš 5-riųs metus te
turėjo tik keletu krautuvių, šian
dien išsiplėtė į gana žymų Syd- 
nėjaus priemiestį, į kurį veržiasi 
netik darbininkų masės, bet ir įvai
rūs pramonininkai, prekybininkai, 
bei laisvų profesijų žmonės.

toviai įsikūrusių yra apie 25 šei
mos.

Tų pačių metų pabaigoje pas 
šio straipsnio autorių pora kartų 
apsilanko buvęs tuo laiku Krašto 

į Valdybos pirmininkas J. VAIČA1- ■ 
i TIS, ragindamas Cabramattoje 1 
; steigti atskirą bendruomenės apy- 
; linkę, nes Sydnčjaus apylinkė Jau 
| nepajėgianti aprėpti priemiesčiuo

se gyvenančių lietuvių reikalų. 
Aptarus šį reikalą su vietoje gy
venančiais ir, radus pritarimo, įga
lioti Krašto Valdybos iniciatoriai
— V. DEIKUS ir J. A. SKIRKA
— nutaria šaukti, steigiamąjį ben- 

1 druomenės susirinkimą. Krašto 
' Valdyba savo raštu prie Cabramat- 
! tos apylinkės prijungė dar ir Li- 
| verpool, Warwick Farm, Carra- 
1 mar, Canly-Vale, Fairefield ir 
i Merylands rajonuose gyvenančius

tautiečius. Tuojau pat buvo susi
durta su sunkumais gauti patalpą 
susirinkimui sušaukti, nes vietinis 
australų katalikų klebonas šiam 
reikalui parapijos salę atsakė, o 
kitur kur nors įsiprašyti vilties 
taip pat nebuvo.

Vėliau Sydnėjaus lietuvių kape- 
' lionas kun. P. BUTKUS pranešė,

pastovios savo reikalams patalpos, 
o ypač pobūviams ruošti salių 
trūkumas Cabramattoje, nes no
rint valdybai šaukti susirinkimą, 
suruošti pobūvį, arba minėjimą, 
visada susiduriama su patalpų ga
vimo klausimu.

Kiekviena valdyba sau uždaviniu 
ir stato — budėti lietuvybės Iš
laikymo darbe. Visada ruošia Va
sario 16 d., Motinos Dienos ir Bir
želio mėn. 13-14 d.d. tragedijos 
minėjimus. Paremti Vasario 16 
gimnaziją ir likusius Vokietijoje 
tautiečius, kas metai pravedama 
aukų rinkliava pinigais ir drabu
žiais. Nors mes ir nesame skait
lingi, bet reikia pasidžiaugti, kad 
visi tautiečiai be išimties, kur tik 
reikia, parodo solidarų dosnumą 
ir tautiškų reikalų nuoširdų su
pratimą. Gal būt, dėlto, pas mus 
be ALB apylinkės ir skautų or- 
ganizacijos, daugiau jokio grupi
nio tautiečių susiskirstymo nėra.

Savo apylinkės tautiečius su
burti ir duoti progos jiems pa
bendrauti, valdyba be viešų pobū
vių yra jau suorganizavusi ir gra
žiai pavykusias ekskursijas auto
busais į Mėlynuosius Kalnus ir

VYT. DOMELA

SYDNĖJAUS UNIVERSITETAS

vysčiusios prekybos ir pramonės 
įmonės, šiame krašte yra pilna 
pramonės ir prekybos šakų, kurių 
centrinės yra dažniausiai užsieniuo
se: D. Britanijoj, Amerikoj, Vokie
tijoj ir kitur. Tos didžiosios firmos , 
diktuoja kainas ne tik Australijai, j 
bet iš dalies ir visam pasauliui. 
Tad norint naujai įsikūrusiai įmo- , 
nei prasimušti rinkon, reikia iš- i 
laikyti senųjų firmų konkurenciją ' 
— gaminti prekes ne tik ne men
kesnės kokybės už jau esančias, ' 
bet dar gal net ir pigesnes. O ši- Į 
to pasiekti nėra lengva, ir todėl i 
daugelis naujokų šios konkurenci
jos barjero neišgali peršokti.

Taigi, pradedant versluose kur
tis, yra būtinos dvi pagrindinės 
sąlygos: a) pakankamas kapitalas 
pradžiai ir b) geras teoretinis ar
ba praktinis verslo šakos, kurioje Į 
norima kurtis, pažinimas.

Kapitalo reikia turėti, kad būtų 
galima įsigyti moderniškas maši
nas, jeigu tai gamybinė įmonė, ■ 
arba geroje vietoje tinkamas pa
talpas, jeigu yra steigiama pre- I 
kybinč įmonė. Gamyba primityviu i 
būdu, arba prekyba užkampyje — i 
šio krašto sąlygose verslininkui I

Mokslo metų pabaigai artėjant, 
iškyla pasikartojąs klausimas: ką 
daryti toliau? Kol prieš akis dar

I matosi vienas kitas gimnazijos 
| metų laiptas, kelias atrodo aiškus. 
Sunkiau, kai su šiuo klausimu su- 

'siduriama gimnaziją baigus, įpras- 
I tinei dienotvarkei staiga dingus, 
1 atsiranda noras pasidairyti sava- 
' rankišku , tapti nepriklausomu 
' savo gyvenimo tvarkytoju. Tolima 
J ateitis užleidžia vietą šiai dienai 
ar net savaitei.

čia yra pateikiama šiek tiek in- 
| formacijų apie Sydnėjaus univer
sitetą, kad būsimas abiturientas 
turėtų progos susikurti vienokį ar 

i kitokį planą ateičiai. Kartu, šios 
žinios gal patarnaus ir kitiems.

i Norint įstoti į universitetą yra 
! reikalingas gimnazijos baigimo pa- 
' žymėjimas (Leaving Certificate), 
. kuriam, įsigyti kaip taisykle, eg- 
: zaminai skiriami lapkrirčio mėne- 
' sį. šio pažymėjimo neturint, eg
zaminus dar galima laikyti prie 

i universiteto vasario mėnesį (Mat
riculation Examination).

Reikia pastebėti, jog kaikuriais 
atvejais gimnazijos baigimo pa
žymėjimo nepakanka. Leaving Cer- 

I tificate yra išduodamas, išlaikius

ALB Cabramattos Apylinkės Valdyba. Sėdi (iš kairės dešinėn): J.A. Skirka — pirmininkas, E. Mi- 
gėvičius — narys švietimo bei kultūros reikalams ir savaitgalio mokyklos vedėjas, N. Cininas — vice
pirmininkas. Stovi: P. Ambroza —iždininkas ir V. Bitinas — sekretorius.

egzaminus tik iš keturių dalykų, 
tuo tarpu universitetas reikalau
ja penkių. Universiteto pripažinti 
dalykai yra suskirstyti į penkias 
grupes:

Grupė A: Anglų kalba,
Grupė B: Naujųjų amžių isto

rija, senųjų amžių istorija, eko
nomika,

Grupė C: Lotynų k., graikų k., 
prancūzų k., vokiečių k., italų k., 
hebrajų k., kiniečių k., japonų k., 

; rusų k., olandų k.,
Grupė D: Matematika I (augš- 

tojl), matematika II, bendroji ma
tematika, pritaikomoji mateinati- 

I ka, muzikos teorija ir praktika ir 
Grupė E: Fizika, chemija, geo

logija, geografija, fizika ir che
mija, botanika, zoologija, biologi
ja, fiziologija ir agronomija.

Matrikuliacijai, kaip minėta, 
| reikia išlaikyti penkius dalykus, 
i Privalomas dalykas yra anglų kal
ba. Likusieji keturi dalykai pasf- 

I renkami iš mažiausiai dviejų kitų 
grupių (A, B, C, D ir E).

Atskiri fakultetai nenustato jo- 
; kių papildomų reikalavimų, čia, 
i tačiau, studentai patiria didelių 
i sunkumų, jei gimnazijos metu ne

geros ateities nežada.
Kadangi atskirai mūsiškiai di- . 

dėsnio kapitalo dar nėra sutaupę, ' 
tai kurti kokią nors įmonę telieka 
viena galimybė: keliems ar kelio- 
likai mesti visus savo išteklius į ; 
bendrą katilą ir tik su pakanka
mu kapitalu pradėti prekybą ar 
gamybą. Tačiau ir šitokiai bend
rovei dar būtina turėti savo nariii 
tarpe bent vieną specialistą, ku
ris suprastų užmatyto verslo ir 
teorinę ir praktinę pusę.

Gerų rezultatų niekas nepasieks, 
kurdamasis kuriame versle, tikslu 
“padėti tautiečiams”. Čia turiu 
galvoje verslamonės egzistenciją 
tik lietuvių reikalams. Lietuvių 
Australijoje yra tiek maža ir jie 
po platųjį kraštą taip išsibarstę, 
kad iš jų vienų negalės išsilaikyti 
jokia verslamonė.

Pirmiesiems mūsų, o ir apskri
tai europiečiams, versluose, atro
do, nesisekė tik todėl, kad jie ba
zavosi ne gyvenamojo krašto dau
guma, o vien savųjų nežymia ma
žuma.

Į kokius verslus daugiau verž
tis, sunku pasakyti. Tai daug pri
klauso nuo vietos sąlygų-, turimo 
kapitalo ir numamtomam verslui 
kurti tinkamo teorinio ir praktinio 
pasiruošimo. Bandyti išeiti į vers
lus verta, nes pasisekus galima 
susikurti sau gražesnę ateitį.

Pirmieji iš lietuvių čia pradėjo 
kurtis nusipirkę sklypus ir staty
damiesi namus: J. SAKALAUS- ' 
KAS, J. ŽUKAUSKAS ir N. CI
NINAS. Jie jau 1949 m. pradžio
je čia įsikūrė. 1950 mt. apsigy
vena Cabramattoj Z. STAUGIR- 
DAS ir J. VETEIKIS su seimo- j 
mis ir jų namuose, kurį laiką J. | 
Veteikiui redaguojant “Mūsų Pas
togę”, o L. Veteikienei — admi
nistruojant, koncentravosi šio lai
kraščio leidimas.

Anksčiau apsigyvenusiems tar
pininkaujant ir padedant, o emig
rantų stovyklas ir hostelius ma
žinant ir likviduojant, Cabramat
toje kuriasi vis daugiau lietuvių 
ir jau 1952 mt. pradžioje čia pas-

ATIDAROMA

NAUJA LIETUVIŠKA

DELIKATESŲ PARDUOTUVE

ĮSIDĖMĖKITE ADRESĄ:

4 BROOMFIELD ST., 

CABRAMATTA (prieš pat stotį)

kad yra išsirūpinęs leidimą vieną 
kartą per mėnesį Cabramattoje 
Mt. Pritchard katalikų bažnyčioje 
(gana toli nuo geležinkelio stlties) 
laikyti vietos lietuviąms pamaldas 
ir pirmos pamaldos įvyksiančios 
1952 mt. gruodžio mėn. 14 d. Ta 
proga ir buvo nutarta tą pat die
ną, tuojau po pamaldų, šaukti stei
giamąjį bendruomenės susirinki

mą. Po’ pamladų ir atitinkamo kun. 
P. Butkaus pasakyto pamokslo bu
vo tęsiamas susirinkimas.. Dalyva
vęs jame Krašto Valdybos pirmi
ninkas J. Vaičiatis savo kalboje 
nušvietė bendruomenės organiza
cijos tikslus ir palinkėjo naujai 
apylinkei našaus darbo. Į pirmąją 
apylinkės valdybą buvo išrinkti ir 
pareigomis pasiskirstė: E. MIGE- 
VIČIUS — pirmininku, M. MIGE- 
VIČIENĖ — vicepirmininku, J. 
A. SKIRKA — sekretorium, J. 
ŽUKAUSKAS — iždininku ir K. 
B1TINIENĖ — Kultūros ir švie
timo reikalams vadove.

Jau pirmam savo posėdyje ši 
valdyba sumanė suorganizuoti sa
vaitgalio mokyklą, bet niekur ne
gavo mokyklai patalpų, ką įvykdė 
tik sekančios kadencijos valdyba, 
kada p.p. PAULIUK0N1AI beveik 
specialiai šiam reikalui pastatė pa
talpą, ją atatinkamai įrengė ir ja 
iki šiam laikui be jokio atlygini
mo leidžia naudotis. Jiems už mū-

Wollongongo ALB B-nės apylinkę, 
kur šiemet drauge su vietiniais 
tautiečiais susipažinome ir atšven
tėme Vasario 16 d. minėjimą.

Tiek bendrais bruožais iš mūsų 
apylinkės tautiečių gyvenimo, ku
rie kuriasi ir gyvena šioje tolimo
je šalyje, nenustodami vilties, atė
jus laikui, grįžti į paliktąją savo 
Tėvynę.

J.A. SKIRKA.

Lietuviškos plokštelės
120 LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
Gausite parašę: D. Daunoraitė,

49 Thronton Ave., London W 4, 
England.

ČIA MA1
Toli, ten šiaurėj, Iii
Tavęs ilgėdamies:, 1
Kada paliausime taip

Deja, ir tu to ne

Kur tavo vyrai milžin 
Garsėję savo žygiais 
Kas ant galvos uždės

ra Išėję dalykų, kurie savaime yra 
reikalingi pasirinktai šakai. Me
dicinos ar inžinerijos studentas 
turės vargo, jei gimnazijoje lan
kė tik dalykus iš B ir C grupių. 
Kita vertus, medicina ir inžinerija 
tokiam vis dėlto nėra neprieina
mos, jei per aotstogas ar pirmų 
akademinių metų bėgyje jis suge
bės pasivyti saVb kolegas.

Yra labai svarbu dar gimnazi
jos metu susidaryti tolimesnių stu
dijų planą ir mokslo šaka pasi
rinkti dar prieš ar tuoj po Inter
mediate Examination Daug užsie
niečių studentų, nesusivokę šiame 
reikale, ateina universitetan savo 
dalykui nepasiruošę, o tai vėliau 
neigiamai atsiliepia ir į mokslo 
lygį, ir i entuziazmą.

JUOZAS MIKŠTAS

> VYRAI...
i tėvyne mūsų, 
jsiame dažnai:
lūkestingai dūsaut?

žinai...

ai, kur tie galiūnai, 
ir didžiais vardais? 
tau Vytauto karūną,

Būtinai reikia atkreipti dėme
sį į valstybines stipendijas (Com
monwealth scholarschips), kurių 
išduodama labai daug. Prašymai 
įteikiami paaiškėjus egzaminų re
zultatams. šią stipendiją gauti 
turi teisę kiekvienas, nors viduti
niškai patenkinęs egzaminų komi
siją. Stipendija apmoka universi
teto mokesčius ir, atsižvelgiant į 
šeimos finansinį pajėgumą, dar 
suteikia paramą pragyvenimui 
(living allowance). Tam tikras 
skaičius šių stipendijų yra ski
riama ir vyresnio amžiaus pra
dedantiems studentams, tarp 25 ir 
30 metų amžiaus. Negavus vals
tybinės stipendijos gimnaziją bai
giant , ją galima gauti sėkmin
gai užbaigus pirmuosius univer
siteto metus. Visais atvejais, sti
pendija yra tęsiama tol, kol stu
dentas išlaiko nustatytus kurso 
egzaminus.

Jei kartais stipendija apmokė^ 
tų tik ir studijų mokesčius, jos 
vertė visgi nėra menka. Per pas
kutinius keletą metų mokesčiai 
pakilo daugiau negu dvigubai ir 
1955 metaiš, atskirais fakultetais, 

: buvo šitokie:
. Humanitariniai mokslai: 3 metų 
i kursas £ 260 arba £ 85 metams; 
4 metų kursas nuo £ 280 iki £ 327;.

Teisė: 4 metų kursas £ 385 ar
ba £ 95 metams;

Ekonomika: 4 metų kursas £345;
Gamtos mokslai: 3 metų kursas 

£ 332 arba £ 110 metams;
Medicina: 6 metų kursas £ 743 

arba £ 125 metams (čia, sumos 
įvairuoja priklausomai nuo metų);

Inžinerija: 4 metų kursas nuo 
£ 523 iki £ 568, priklausomai nuo 
pasirinktos šakos;

Architektūra: 5 metai £ 619;
Odontologija: 4 metų kursas 

£ 568 arba £ 160 metams;
Veterinarija: 5 metų kursas 

£ 471;
Agronomija: 4 metų kursas 

£ 345;
Kaip iš skaičių matyti, su uni

versiteto mokesčiais reikia skai- 
i tytis. Tačiau nedidelis procentas 

studentų jais turi rūpintis, ka
dangi valstybinių stipendijų yra 
skiriama gana daug. Pragyveni
mui arba kišenpinigių galima už
sidirbti vasaros atostogų metu, 
kurios tęsiasi nuo egzaminų pa
baigos (apie gruodžio mėn. prad
žią) iki naujų mokslo metų prad
žios (kovo mėn. vidurys), taigi 
nemažiau trijų mėnesių. Prie to 
dar galima pridėti kitas šešias sa
vaites — tarpsęmestrines atosto
gas.

Iš tiesų, akademinėms studijoms 
sąlygos šiame krašte yra paly
ginti geros. Geresnės, negu, pav. 
JAV-se, kur stipendijų nėra daug 
ir jos priklauso nuo įvairių or
ganizacijų malonės. Reikia džiaug
tis, kad šio krašto valdžia nesi
gaili lėšų švietimui, todėl yra bū
tina išnaudoti pasitaikiusią pro- 

| gą. Truputis planavimo atneš di
delės ir nesunaikinamos naudos.

X J.C.D. J0LL0W — CHEMIST X

Ir Jo Bendradarbės Lietuvės
1 X

Linki visiems “Mūsų Pastogės” skaitytojams daug laimės ir 
pasisekimo.

153 CABRAMATTA RD., CABRAMATTA, TEL.: UB 1194

sų apylinkės reikalų supratimą ir 
nuoširddžią realią pagalbą lietu
vybės išlaikymo darbe, priklauso 
nuoširdi visos apylinkės tautiečių 
padėka.

1954 mt. apylinkės valdyba bu
vo: N. CININAS — pirmininku, 
V. BITINAS — vicepirmininku, 
J.A. SKIRKA — sekretorium, E. 
MIGEVIČIUS — iždininku ir V. 
DEIKUS — Sporto ir švietimo rei
kalams vadovu.

Apylinkės valdybos veiklą ir iki 
šiol labai trukdo neturėjimas

Kuri priklausė tau kadais?...

— Čia mano vyrai milžinai, čia tie galiūnai, 
Kurie nelaimėje paliko su manim;
Kurie man kala amžinos garbės karūną, 

Kieta kova, šviesia viltim.

Ir aš silpna, apnuoginta ir nukryžiuota, 
Kančioj ir sielvarte nusvirusia galva, 
Žiūrėdama į savo kruviną Golgotą,

Tikiu, kad būsiu vėl laisvai...

įsigyk ir ant visų laiškų bei 
siuntų klijuok “Stop Genocide” 
ženkliukus. Tuo būdu populiarinsi 
Lietuvos vardą ir visiems primin
si jos kančias.

Surinktos lėšos naudojamos ko
vai prieš Lietuvoje vykdomą ge
nocidą.

Vienas ženklelis kaštuoja 4 
pensai. Juos platina ALB Krašto 
Valdyba ir visų Apylinkių Valdy
bos.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

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.
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Redaktorius Viktoras Baltutis, 181 Page St., Middle Park, Vic.

i KŪDIKYSTES TAKAIS
Prisiminimai iš

Prisimenu aš savo tėviškę, tą gim- popietę, 
tinės lizdelį, tokį jaukų, šiltą ir ėję pokaičio gulti, gili tyla vieš- 

ryškūs, patavo mūsų namuose, o man mie
gas nė galvoj. Dairausi nuobodžiu :

dar apie meno

Lietuvos
Visi namiškiai buvo nu.

GYVENIMAS
i iti TMP ac KOVOJE DEL TAUTOS LAISVES 
J. .IV vJ 1 vii .1

' Nepaprastose aplinkybėse ir ne sa- buvo pats patogiausias laikas at- 
Pasakymas “ars longa, vita bre-1 vo tavų žem®ie esame priversti sikreipti prieš kryžiuočių ordiną, 
vis” — “mokslas ilgas, ’ gyvenimas šv«8ti Ru8sgj« 8-s‘os šventę. Tai ' kas ir įvyko 1410 m. prie žalgi- 
trumpas” — turi labai didelę rel- yra didi ir dv|8uba — Šv. Merge- rio. Vytautas vadovaudamas jun- 
kšmę žmogaus gyvenime, šito pa- ' ,ės MariJ03 ir Vytauto Didžiojo ■ gtinei Lietuvos ir Lenkijos, bei ki- 
sakymo teisingumas diena iš die- ' karūnavimosi karaliaus vainiku tų sąjungininkų kariuomenei, ga
nos vis didėja. Leiskime, kad žmo. ' šventė' lutinai sutriuškino kryžiuočių or
gans gyvenimas, būtų tris kartus Vytauto Didž. šventė yra nesena, dino galybę, sustabdydamas ger- 
ilgesnis, bet žmogus vis dėlto ne- ! bet 8V“rbi, didinga, brangi ir daug I manų veržimąsi į rytus, nors pa- 
pajėgtų visų mokslų pažinti tik Pasakanti lietuvio širdžiai. <,rz«a
pagrindus. Nevienas pasakytų:
“Jeigu visko išmokti negalima, tad i švenčiant 500 metų sukaktį nuo j 
geriau visai nesimokyti”. i Vytauto Didžiojo karūnavimosi, jo I

VLADAS BOSIKIS

vainiku tų sąjungininkų kariuomenei, ga- 
■ lutinai sutriuškino kryžiuočių or-

vojus iš vakarų grėsė dar amžius. 
Prieš 25-rius metus — 1930 m., Lietuvos priešai buvo nugalėti, bet 

■ švenčiant 500 metų sukaktį nuo j Vytauto Didžiojo tikslas — karū- 
I navimosi Lietuvos karaliumi tebe

są ir slypi ta didžioji klaida. Ži- ' Paveikslas su didžiausiomis iškil- buvo neįgyvendintas, nes kelyje 
nodami esant tiek daug mokslo ir j mgmis buvo nešiojamas po visą į Lietuvos sostą buvo daug kliū- 
jo nesiekti, būtų didžiausia klaida Lietuvą. Tam svarbiam įvykiui at- i čių, kurių svarbiausia buvo lenkų 
kokią žmogus savo gyvenime gali' žymėti, Lietuvos vyriausybės įsta- ponai, besiremią įvairiomis neaiš- 

klek tymu, rugsėjo 8 d. paskelbta Tau- kiomis sutartimis. Pagaliau visos 
aian- ' 108 švente. Ir dabar lietuviai, . kliūtys buvo nugalėtos ir 1430 m.

______ _____ kada ' nors Išblaškyti po visą pasauli, ' rugsėjo 8 d. turėjo įvykti Vytauto 
žmonės sako: “Ė, tik 10-15 minu- šią dieną mini kaip tautinio soli- , Didžiojo karūnacija. Tačiau tai ne- 

j-------  —.i - >--) v------»— buvo iemta įvykti dėl lenkų klas
tos. Senelis Vytautas to smūgio 
nepergyveno, nes tai buvo visų jo 
didžiųjų siekimų bei svajonių su
griovimas.

Vytautas Didysis už savo tėvų 
žemę, už geresnę Lietuvos ateitį 

i per visą savo Ilgą gjrvenlmą ne
pailstamai kovojo pakėlė daug var
go ir kančių, visas tas aukas su
dėdamas ant tėvynėss aukuro, 
šiam tikslui jis nepagailėjo net 
brangiausių sau asmenų — savo 

I m. Reikėjo sustabdyti tą besiver- šeimos, kurie buvo palikti kryžiuo- 
_____s x_ a.._x.. —j.. ordjne) kajp įkaita| ir ten nu

žudyti. Vytautas Didysis pergyve
no tremtį, kentėjo nelaisvėje ne
vaišingoje ordino globoje, skaudi 
buvo jam jo tėvo Kęstučio mirtis 
Krėvos pilyje ir jo paties ten ka
linimas, kada klastingasis Jogaila 
norėjo nusikratyti tiesioginiais 
Lietuvos valdovais, kad liktų lais
vas kelias jam pačiam į Lietuvos 
sostą. Bet visa tai Vytautas Didy
sis pergyveno ir iškentėjo vardan 
Lietuvos , jos laisvės ir galybės. 
Todėl jis yra mūsų garbė ir pasi- 

savo pagrindinių didžiavlmas bei pavyzdys sunkio
se dabartinėse dienose ir kelrodis 
kovoje dėl laisvės ir tėvų žemės.

Nebeskamba šiandien Laisvės 
Varpas Karo Muziejuje, tyli ir 
kenčia visa Lietuva, nes tik kan
čios, aimanos ir mirits ten siau
čia. Bet šios aukos neina veltui

padaryti. Pagalvokime tik, 
veltui nueina tų ketvirčių valan
dų, tų dešimčių minučių, 1___

čių, ką čia bepradėsi!” Jeigu žmo- darumo, susikaupimo bei buvusios 
gus prisiverstų save pradėti, kiek Lietuvos didybės prisiminimo šven- 
jis sudarytų iš tų minučių nau-
dingų valandų? Kada tos valan- Dabar grįžkime keletą šimtmečių 
dos niekais nueina. 1 praeitin ir trumpai peržvelkime to
Skaičiau, kad vienam rašytojui Didžiojo Lietuvio gyvenimą ir dar- 
žmona pavėlindavusi pusryčius 15 bus, kuris Lietuvą iškėlė į jos di- 
min.,_ 1., ir jis šiomis valandėlėmis 1 dybės ir galingumo vrišūnes. 
parašė veikalą “Laikas pinigai”. | Anais laikais Azijos mongolai ir 
Panaudok todėl kiekvieną minutę, ’ totoriai turėjo didelę ir galingą 
pvz., kad ir lietuvių kalbą, geriau : valstybę, ir, kalbant apie “gelto- 
pažintum. Pats pamatysi, kiek I nąjj pavojų”, jis niekuomet nebu- 
daug galima išmokti per tą keletą vo toks didelis, kaip apie 1400 
minučių. | “
Pažiūrėkime, kad ir į šio krašto ■ ž i antį organizuotą azijatų ordų 
piliečius. Traukiniuose, tramva- antplūdį ir apsaugoti krlkščioniš- 
juose jie visuomet ką nors skaito, kąją vakarų Europos kultūrą. Po- 
arba, kaip čia Australijoj labai į piežius Bonifacas IX paskelbė 
—-..n--,, ’ Kryžiaus karą, kuriam vadovautipopuliaru moterų tarpe, mezga.
Jeigu kiekvienas lietuvis bet kur ėmėsi Vytautas Aleksandras Ge- 
važiuodamas skaitytų lietuviškas deminaitis, Didysis Lietuvos Ku- 
knygas, tai šiandien išleidžiamų I nigalkštis ir daugelio rusų žemių 
knygų jam būtų maža. i1 valdovas. 1399 m. prie Vorkslos
Valter Skotas pasakė: “Never to upės Vytauto Didžiojo vadovauja- 
be doing nothing” — “niekados! ma kariuomenė susitiko su toto-

> chanas 
Prasidėjo dery-

nebūk be darbo”. Žmogus kuris i rlais, kuriems vadovavo 
tinginiauja, trumpina savo gyve- Timur-Kutlupin.
nimą, nes nieko neveikimas pūdo,. bos, nes priešas norėjo išlošti lai- 
o pūvantys daiktai nei vienam ne- I ko ir sulaukti t__
patinka ir greitai sensta. pajėgų, vadovaujamų Edigos. De-
“Ir ilsintis galima šis tas dirbti, rybos nepavyko, todėl ginčą turė- 
o dirbant galima šiek tiek ilsėtis”,' jo išspręsti ginklai. Mūšis truko
— pasakė Lopan.

Juozas Mikštas

JAUNYSTEI

Gražus, jaunyste, tavo vardas, 
Ir tu pati graži esi.
Svajonių begalybėj nardai, 
Vienintelė, brangi, šviesi.

. gana ilgai ir totorius pavyko su-
• stabdyti tik prie Kijevo. Galutinė 
: pergalė įvyko tik žymiai vėliau,
■ kada 1419 m. tas pats totorių cha
nas Edlga atvykt) į Vilnių, prašy- — tai tęsinys Vytautės Didžiojo 

. damas taikos ir globos Krymul. kovos už laisvę. Ir ši kova tęsis 
! Nors azijatų ordų veržimasis į tol, kol pasaulyje bus nors vienas
Lietuvą buvo sustabdytas, bet Lie- 

. tuvai grasė kiti priešai — rusai 
ir kryžiuočiai. Vytautui reikėjo 
apsispręsti ir pasirinkti kelias — 
eiti su Rytais ar Vakarais, t.y. 
pasirinkti vieną iš dviejų krikščio- 1

kovos už laisvę. Ir ši kova tęsis

Pasaulis jaučiamas Ir matomas 
Tave vilioja pažadais.
Skrendi
Skrendi

j tolumas, į platumas, 
pavasario sparnais.

ir miegančius pabudini; 
kaip vėjas, kaip 
žilagalvį rudenį

Skrendi,
Skrendi, 
Ir šildai
Širdim troškimų kupina.

daina,

lietuvis, kol mūsų širdyse tebebus 
gyva Vytauto Didžiojo dvasia, kol 
gyvensime jo mintimis ir 
mais.

Todėl ši šventė tebūna 
pasinnKU vieną is aviejų kpkscio- ; pritniniraas lietuvių tautos didy. 
ny,bSlŠ?. l~..r^/‘aČ'a^iU’,.ar bSs ir Pagerbimas tų, kurie Tau

tos didybės Ir laisvės įgyvendi
nimui, sudėjo ir tebededa kruvi
nas aukas, kovodami ir mirdami 
dėl Lietuvos vardo ir laisvės.

sieki

mams

Svaigių dienų svaigiam srovenime, I. 
Galinga, atkakli, drąsi, 
Aukodama save gyvenimui, 
Blaškaisi laimės ilgesy.

Ir žemės .vieškely suklupusi, 
Liepsnoj! ryžto spinduliais. 
O štai — laivai ant marių 
Viliodami naujais keliais.

au pas i,

Ir tu staiga, lengvai pakilusi, 
Esi tvirta ir išdidi.
Pigiais blizgučiais nusivylusi, 
Į saulę, į žvaigždes, skrendi.

Nėra tau užtvarų, nė kliūčių — 
Visur įsiskverbi širdim.
Visur geri tau vėjai pučia, 
Ir siaučia, žaidžia, su tavim.

vakaru katalikų. Jis pasirinko ka- to 
talikybę, nes matė, kad su rytų! nj, 
rusais Lietuvai yra nepakeliui.1 
Reikėjo stiprios, nuoseklios ir 
griežtos Vytauto rankos, kad Lie- i 
tuvą padarius katalikiška tauta, 
o tokia tapti ji turėjo, jei norėjo 
eiti kartu su kylančia vakarų Eu
ropos kultūra, šis Vytauto pasi
rinktas kelias buvo teisingas, nes 
visi žinome, kad visa tuolaikinė 
kultūra kilo ne iš Rusijos stepių, ' 
bet iš Vakarų t Europos.

■ Nors Lietuva skaitėsi jau katali
kiškas kraštas, nes Jogaila Lietu- į 
vą jau krikštino 1387 m., bet kry
žiuočiai visur skelbė, kad Lietuva 
tebėra pagoniška ir, prisidengda
mi krikščionybės skelbimo skrais
te, rengė kryžiaus karus, teturė- 
dam ivienintelį tikslą — nualinti , 
Lietuvą ir prisiplėšti turto. Vie-I 
nintėlis būdas apsisaugoti nuo nuo- 1 
latinių kryžiuočių užpuldinėjimų 1 

L 'buvo juos sutriuškinti ir privers
ti nusilenkti Vytauto galybei. Tam 
žygiui Vytautas visų stropumu ir 
ruošėsi. Totoriai ir rusai, susivai
diję tarpusavyje, tuo metu buvo 
nepavojingi. Lenkai buvo apvaldyti 
1404 m. Horodlės sutartimi, todėl

NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU- 
VO'S KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!

VAKARA I
■Rugpjūčio 6 d. Kultūros Fondo 
' Melbourno Skyrius suruošė meno 
vakarą. Pranešinėtojo pareigas

, įdomiai atliko G. Žemkalnis. Tik 
J pasikalbėjimas i)' apklausinėjimas 
ant scenos dainininkės A. Ragaus
kaitės apie jos ankstyvesnius pa
sirodymus nelabai patiko, nes at-

1 sakymai "buvo anksčiau sutarti, 
pasikalbėjimas buvo pertylus to-

i liau sėdintiems išgirsti. Būtų la- 
j biau patikę, jei solistė A. Ragaus
kaitė vietoj angliškos dainos būtų 

: dainavusi lietuviškai.
\ Balkone sėdėdamas negalėjau at
sidėjęs išklausyti A. Karazijienės 
skaitinio, J. Mikšio ir K. Kuncos

mielą. Vaizdai vieni
spalvingi, kiti nublukę, miglų pri
dengti bėga kaip filmas pro akis, žvilgsniu per langą, o mintis vis 
Regiu mintyse kūdikystės dienas, j sukasi galvoj: “Kaip gera būtų 
Prisimenu šiltas malonias vasaros ' turėti broliukas — ir pažaisti ga- 
dienas, kai krykštaudama var- . lėčiau, ir nereikėtų nuobodžiauti 
čiausi po šieną, kai užsikopus ant pokaičių metu”. Žvilgsnis užkliūna 
šieno kupino vežimo su daina slink- ■ kieme stovintį medinį kryžių. Se- 
davom namo. Ogi vėl šaltosios nelis sakydavo: “Prašyk Dievulį, ir 
žiemos, tie sniego seneliai, kuriuos Jis atsiųs tau broliuką”. Dirste- 
taip nuoširdžiai lipdžiau, pasiva- i Įėjau akim per kiemą — nė gyvos 
žinėjimas rogutėmis nuo kalnelio, dvasios. Atsargiai atvėriau duris ir 
tamsiosios baugios žiemos nak- Į šmurkšt, kaip kulka, pas tą kry- 
tys! Kokių baisių šiurpių pasakų žiu. Užlindau už gyvatvorės ir ' "neraS^u. “ČeriaT girdėjau L.Tel 
pnsikalusydavau per tuos ilgus sudėjus rankutes ėmiau karštai takauakajtė8 eilėraščius. Malonu, 
nemos vakarus. Kiek daug jų ir . maldauti: “Dievuli, Dievuli, duok'kad atsiranda i5 jaunim0, besldo- 
kokių įdomių mokėjo mano myli- man brolelį”; o mintyse dar pri-' minčil} poezIja. L. šeštakauskaltės 
mas senelis. Lyg užburta kiaušy- , dėjau: “bet tik nesiųsk jo žiemą, j klauaiauai aUsidomėjęs, jaučiau iš 
davausi aš jo pasakų, ausis item- sušals”. Prisiminiau mat mamos'jig eilaraščių meilę tolimai tėvy- 
pus, kojutes sunetus, o šiurpuliai , žodžius, kad angeliukai iš dan- n(?i Lietuvial te, nelgmi 
tik bėga per nugarą, net dantys I gaus nuleidžiu vaikučius, o ji ir galvo,au ag tada
b.al!ka' °-"t'rti_k0_kiUS ba_V?in.^.S "**alT man atsakyti, kaip žiemą. VaizdeIig ig AdMn0 Mickevlčiaus

. - ------ ’ “Konrado Valenrodo” buvo sko-
vaizdas: žiemą ant sniego sušalę (ningai j8Cenizuotaa ir daUg darbo 

karštos , jr pa|sj§ventimo įdėta, Išmokstant

sapnus sapnuodavau. Baisiausia Dažnai man grįždavo tas niūrūs 
tai buvo atgulti į lovą, šviesą už
gesinus: palysdavau giliai po pata- ' vaikučiai. Ir taip mano
lu o velniukai su ragučiais taip ir maldos Dievulis neišklausė, tačiau tokias iIgas roIea..Tik monologai, 
šokinėja prieš akis. į scena po kryžium buvo pastebėta , man() akoniuli buvo ril^ nebu_
Saulei nusileidus, pneblanda. As ir pikti liežuviai Išplepėjo mano ; yQ užtektinai veiksmo
nekantriai taukiau prie lango tė- maldavimus po visą ūkį. Kaip aš Muzikoa dalykų išgirdome B. Za- 
velių grįžtant. Kažkur sodyboje pykau ant jų visų. bielos akordeoną, A. Badausko

y avo arnai es, o as vl®ua- ’ Neapsakomai mėgau keliauti. Kur Į smuiką, A. Valiaus klarnetą ir M.
., lga *.Syy aU U° . ®n]° va 8 tik tėveliai, ten ir aš: ar pas gi- Rodger — Valiuvienės pianiną. Mu- 
Ižengiant žmogystę. Apiplyšęs, ke- ; mlnes> „ j migką T-Vukaa at_ zjko8 buvo kiausyti8) tik
purę ant akių užsimaukšlinęs, tik jausdavo tą mano tr()gkulį jr> ma. daIykų
i,Va * a e-|lnl0 Pa8P™" maitei pasipriešinus, pataikydavo 1 ypač pianinas, kurio muzikos ne
kęs. Pleštaas - buvau tikra o Jis mano pugę. vienu atveju abu au. I ga]gjau gupragti.
Jau u ars ma į uns. ne tardavo — neimdavo manęs va- J. ir E. Kesminaitės jausmingai 
krus . Galvoju — pama y® Ji žinodami j turgų. Kiek aš pastan- improvizavo B. Brazdžionio “Mal- 
g s, įves į vir uvę._ aip >r lvy °- gų dėdavau: ir prie mamaitės mei- dą." Jos vaizdingai ir dailiai pašo- 
pamate Ji Maryte, grįždama su 1lridflval]si_. ir ntlnSirdJ1Bi ' Irn rlni* du dfilvVBlinR.pamate Ji maryte, grizuama su 1|ndavaugi>. ir tgvuką nuoSirdžlai ko dar du dalykėlius.
pieno i rais, r jis nūs m o Pa8" 'prašydavau, jr užsispyrusi grindis ■ Bet kas daug kam labai patiko, 
kuj ją j virtuvę. Minutė tylos. TMc trankydavau _ .<važiu081u aS j tei buvo 3 Handles dai-

’’ 8 -^i-i8- Prl<ynenęs turgų, pamatysit, važiuosiu!”. Yra nos, padainuotos E. žiedienės, E.
kelis kartus pasisekę. Koks džiau- Balčiūnienės ir B. Žiedo, akompo- 
gsmas. Anksti rytą, dar nešvltus nuojant akordeonu 
mamaitė šokinėdavo apie mane, Nors šių dainų melodijos nebuvo 

' rengdavo sekmadienine suknele, perdaug linksmos, bet jos pakėlė 
šiltu apsiaustuku. Tėvukas su ber- ' žmonių 
nais tvarkydavo vežimą, klnkyda- I komis 
vo arklius, kraudavo prekes į ve- Gražu 

jojant

duris — Marytė išlėkė laukan ir ' 
pasileido bėgt karvidžių link, o iš 
paskos siaubingasis svetys. Take
lis siauras, slidus, Marytė tik ■ 
slyst — ir išsitiesė, o tasai įsi
bėgėjęs kad duos į ją. Marytė tik 
suriko — tuoj atsirado bernai. O 
mūsų nuostabus svetys tik mos- ; žimą Miegtą paaiekdavom aaulei

I čioja rankomis, tik kažką garga- tekant jr stačial j turgaviptę 0
llluoja. Paaiškėjo jo būta nebylio, ten gv|eto> kiek veži klek 
o kodėl Marytė bėgo ir kodėl Jis triukšmo! Miestlečiai apstodavo ve- 
vijosi, taip man ir nepaaiškėjo. O 

[pasakojimo tėveliams tai buvo visą 
: vakarą, kai jie grižo iš miesto, 
į Atmenu kelionę skersai Minijos.
I Tai buvo šaltoka rudens diena.
Daug kartų važiuodavom per Mi- j 
niją. mamytės tėvelių lankyti, bet | 
šis kartas ypatingesnis. Minija 
buvo papludusi ir baisi: šen ten 

' verpetai sukosi, plūduriavo nulau-

kiek ten svieto, kiek vežimų, klek

žimą: vieni pirko kopūstų, kiti

' sviesto, sūrio. O tie miesčioniukai 
1 kokie išdykę! Jie, man, rodės, try
pia apie vežimą, žiūri smalsiom 

j akutėm į mane ir prašo obuolių, 
į Už jų apsukrumą žiūrėjau į juos 
su didele pagarba ir nedrąsiai, bi
jodama mamos, traukdavau obuo- 

žtos medžių šakos, lyg skenduolių į bus maišo ir mėčiau jiems, 
išplauti kūnai, kyšojo tvorų ap- Norėčiau dar sugrįžti į tėviškę, 

1 semti pagaliai, lyg skęstančiųjų vaikščioti kūdikystės takais, bu- 
rankos, maldaujančios pagelbos. 
Maldauju aš tėvelį, kad jis neva
žiuotų, o jis arkliams su botagu 
ir marš per upę. Arkliai pabūgę, 1 
nervingai iškeltom galvom kopia I 
per šniokščiantį, sudrumstą vande
nį. Tėvelis įtemptom rankom val
do neramius gyvulius, ir brendam 
vis gilyn. Mano nejaukumas kei
čiasi į baimę, ir štai akimirksny 
vanduo užlieja kojytes; dykt, kaip 
adata, pervėrė mane šaltis, ir ėmė 
krėsti šiurpas. įsikibau abiem ran
kutėm mamai į rankovę ir pra-

i pliupau: “Mamut, skęstam mes, 
| mamut, aš taip bijau” ir vis smar
kiau tempiu mamai už rankovės, 
lyg norėdama atlaikyti visą veži
mą nuo tų juodų gelmių, kurios 
vis dar priešakyje.
Tai atsitiko vieną šaltą vasaros

čiuoti žemę kvapią, šventą, ramiai 
svajoti vakarais.

DANUTĖ BUTKEVIČIŪTE 
(Rašinys skaitomas Melbourne 
Lituanistinių Kursų rugsėjo 10 
d. jaunimo vakaro proga)

B. Zabielai.

i ūpą ir gėrę j imąsi lietuviš- 
dainomis.
matyti lietuvišką sceną bu- 
Australijoje.
ALGIS KAZLAUSKAS, 
Melb. Lituanistinių Kursų 

lankytojas.

JAUNIMO
VAKARAS

MELBOURNE
Rugsėjo 10 d. Melbourne ruošia

mas jaunimo vakaras. Jis įvyks 
Karmelitų salėje (Middle Park) 
6.30 vai. vak. Vaidinama K. Bin
kio “Atžalyno” II-sis veiksmas, 
bus savų rašinių ir Maironio, Pu
tino eilėraščių deklamacijų. Po 
programos šokiai ir vaišės.

Vakarą ruošia Lituanistinių 
Kursų Tėvų Rėmėjų Komitetas.

STUDENTAMS PATIKRINIMAS
Melbourne universiteto lietuviai studentai bus patikrinti 
LITHUANICUM kurso iki 1955 m. pabaigos išėjusių sąsiuvi
nių i mokėjimo. Tam reikalui 1956 m. pradžioje (tiksli data ir 
vieta bus pranešta vėliau) student ai bus pakviesti 
kolokviumui, kur jie turės įteikti pasirinktinai iš 4 
temų 3 rašinius:
1. Senosios lietuvių poezijos tematika;
2. Tautinės sąmonės išryškėjimas istorijos bėgyje;
3. Krikščionybės jsistfprinimas Lietuvoje ir
4. Mano tėviškės geografinis gamtovaizdis (tėviškė
tina siauresne prasme — kaimo bei miesto ar miestelio apy
linkė).

PASTABOS:

trumpam 
patiekiamų

KIEK AŠ ŽINAU APIE SAVO TĖVYNE?
1. Lietuvos didžiausia upė? — Neris, Šešupė, Nemunas?
2. Lietuvos giriose daugiausia auga? — Pušys, eglės beržai?
3. Nemuno vagos ilgis? — 795, 1009, 937 km?
4. Didžiausias Lietuvoje ežeras? — Platelių, Trakų, Naručio?
5. Didžiausias Lietuvos miestas? — Klaipėda, Vilnius, Kaunas?
6. Nemunas įteka į? — Baltijos jūrą, Kuršių marias, Baltąją jūrą?
7. Kauno miestas yra? — Žemaitijoj, Augštaitljoj, Suvalkijoj?
8. Šešupė įteka į? — Nemuną, Nerį Dubysą?
9. Nemunas prasideda? — Lenkijoje, Gudijoje, Lietuvoje?
10. Vilniaus miestas stovi ant? — Neries, Nevėžio, Nemuno?

ATSAKYMAI: 1. Nemunas. 2. Eglės. 3. 937 km. 4. Naručio. 5. Vil
nius. 6. Kuršių marias. 2. Augštaltijoj. 8. Nemunų. 9. Gudijoje. 10. 
Neries. (Vilijos)

čia supraš

1. Minėtas 3 pasirinktinai temas privalo paruošti visi kiti per 
18 m. amžiaus L1THUNICUM korespondencinio kurso tikrieji 
klausytojai (ty. ir ne universitetų studentai). Ši grupė klau
sytojų temas prisiunčia redakcijai paštu 1956 m. sausio mėn. 
pabaigoje. Jaunesniesiems klausytojams, neturintiems 18 metų, 
pasekama tuo reikalu laisvė apsispręsti patiems.
2. Iki šiam laikui į LITHUANICUM tikrųjų klausytojų eiles 
yra organizuotai įsipareigoję tik Melbourne universiteto stu
dentai Ir Melbourne Lituanistinių Kursų vyresnysis skyrius. 
Raginami įsijungti Sydnėjaus, Adelaidės ir kitų Av iiaiijos 
universitetų studentai.
3. Užbaigus LITHUANICUM kursą ir išlaikius egzaminus, stu
dentams Ir šiaip kitiems tikriesiems klausytojams L.K.F. Aust
ralijos Apygardos Valdyba duos atatinkamus pažymėjimus.

LITHUANICUM redakcinio kolektyvo vardu.
A. ZUBRAS.
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LAIŠKAS

ŪKUSIAM TĖVYNĖJE BROLIUI
SAVAITGALIO MOKYKLA 

CABRAMATTOJE
Ar tu dar atsimeni tą vasaros 

vakarą, mano broli, kada paskuti
nį kartą atsisveikinom, tėviškės 
medžių šlamesio liūliuojami ir len
gvo vidurvasario nakties rūko su
pami? Tada augštai švietė pilnas, 
rodos .besišypsąs, mėnulis, visur 
driekėsi Ilgi šešėliai ir iš sodo 
sklido svaiginantis jazminų kva
pas. Prinokusiuose rugiuose gar
sinusi griežlė ir čirškė šimtai žio
gelių, gi paupio krūmuose suokė 
lakštingala. Atrodė, visa apylin
kės erdvė dar alsavo taikia gyvy
be ir tyliu, jaukiu ramumu...

Tačiau rytų toliuose jau girdė
josi duslus patrankų dundėjimas 
ir matėsi plačios gaisrų pašvais
tės.

Mes vatkštinėjome sodo takeliu 
su nerimu plasdančiomis širdimis, 
nes jutome, kad iš ten, kur gaud
žia patrankos, ateina baisioji mir. 
tis, persekiojimas ir pavergimas.

Iš vieškelio prie mūsų priartėjo 
senukas kaimynas. Jis tarė: “Sku
bėkite! Kelias rytoj bus atkirs
tas”.

Tu, broli, man tada pasakei:
“Taip, tu turi išvykti ir tuoj 

pat! Aš liksiu čia. Tu turi šeimą, 
vaikus... jau sėdėjai pas juos 
kalėjime, o aš esu vienas ir galė
siu kaip nors slapstytis, reikalui 
esant kovoti, ginti savo kraštą ir 
namus”.

Aš supratau tave. Ašaros su
vilgė skruostus, kai paskutinį kar
tą apsikabinome atsisveikindami. 
Tu dar man pasakei: “Išvyksti ir 
lai tau Dievas padeda. Tik neuž
miršk savųjų... Kai Tėvynė pa
šauks — .grįžk. O ir svetur dirbk 
jos garbei ir gerovei.. .

Jau vienuolika metų keliauju 
svetimų ir labai tolimų šalių vieš
keliais, vis mąstydamas apie tave 
ir spėliodamas tavo likimą, mano 
broli! Ar tu dar gyvas, o gal jau 
miręs? Gal tavo gyvenimo siūlą 
nukirto okupantas ir tu mirei kan
kinio mirtimi, nes, aš žinau, tu 
buvai narsios širdies ir niekada ne- 
pabūgdavai pasipriešinti smurtui 
Ir priespaudai ir visad buvai pasi
ryžęs dėl savo tėvynės !

O jei tu esi gyvas, mano broli, 
tai norėtum parašyti ir paklausti 
mane: "Kaip sekasi, ar sveikas 
esi? Ar neužmiršai topolių pak
luonėje ir beržo baltliemenio sodo 
pakraštyje? Ar neužmiršai Tėvy
nes — jos kančios — ką esi nu
veikęs jos garbei ir laisvei atsta
tyti?

Taip. Aš tau tuoj atsakyčiau 
laišku ilgiausiu. Ir kaip vieninte
liam ir mylimam broliui atvirai 
viską parašyčiau. Ir tu sužinotum, 
kad pradžioje, keliaudamas trem

tinio — benamio keliu, mačiau 
daug vargo, kartaisftteko patirti 
paniekos ir sunkiai dirbti, rūpin
tis duona kasdienine. Vėliau tu 
pamatytum mane įvairiose stovyk
lose; monotoniško gyvenimo dienų 
grandinėje atpažintum daug ir 
savo jaunystės draugų. Paskui ke
lionė tollman kraštan. Sunki nau
jakurio gyvenimo pradžia. Bet jau 
dabar turime savo pastoges, duo
nos, pakankamai darbo ir gyveni
me viltimi grįžti į tėvų šalį. Ta
čiau, negalėčiau nuo tavęs nuslėpti 
to, kas skaudina širdį kiekvieno 
doro lietuvio. Tai liečia mūsų tar
pt pasitaikančias nesantaikas, ku
rių neturėtų būti, kada reikalinga 
įtempti visas jėgas kovai dėl gim
tosios šalies išlaisvinimo. O kar
tais mes vis nesutariame, lyg mū
sų gyvenimo tikslas nebūtų tėvy
nės laisvė. Dažnai pagalvoju, kad 
jūs iš mūs turite teisės daug dau
giau reikalauti ir mes esame Kraš
tui daug daugiau skolingi, negu 
duodame. Kada jūs slapčiomis, ka
lėjimu ir trėmimais, grąsinami, ne
atsižadate gimtosios kalbos ir raš
to, kada aukojate viską, net gy
vybes, dėl tautinio gyvastingumo 
išlaikymo, mes lyg užsimirštame 
ir nebesirūpiname dažnai savo val
kų širdyse išlaikyti Tėvynės mei
lės gyvo žiburėlio, nebemokome 
juos Lietuvą pažinti, o kartais są
moningai liedžiame jiems nutau
tėti. Tai skaudūs dygliai, bet aš 
negalėčiau jų nuo tavęs nuslėpti.

Bet žinok, broli, kad, tėviškės, 
tavęs ir artimųjų aš neužmiršiu 
niekados. Savo jausmais, širdimi 
aš visuomet su jumis! Ir ne aš 
vienas. Mūsų daugumas taip jau
čiame ir tyliomis valandomis re
gime brangiąją Tėviškę, šiandien 
kryžiuojamą Ir palinkusią, kaip ir 
tas prosenio statytas kryžius pa
kelėje.

Iškamuota širdis, Tėvynės ilge
sio pripildyta, kankinasi nuolati
niam nežinojime, mano mylimas 
broli, nes geležinė užtvara neleid
žia patirti kaip tau ir jums vi
siems sekasi, ar jūs esate gyvi ir 
sveiki!

Baigdamas siunčiu tau, mano 
mielas broli širdingiausius sveiki
nimus ir linkėjimus. Lauk manęs! 
Tu, jūs visi, visa Lietuva — esate 
gyvi mano širdyje. Tvirtai tikiu, 
kad ateis laikas ir mes vėl susi
tiksime mūsų gimtojoje žemėje!

Aš užtikrinu atve, broli, prižadu 
tau, kad išmušus valandai, aš ko
vosiu, kaip Ir tu, dėl šventosios 
mūsų žemės laisvės ir nesusvyruo
siu sudėti savo gyvybės auką ant 
Tėvynės aukuro, kad laisvės lieps
na neužgęstamai šviestų mūsų Tė
vynei Lietuvai.

Tavo vyresnysis brolis
J.A. S-a

Cabramatos savaitgalio mokyk
la pradėjo veikti nuo 1954 m. va
sario mėn. 16 d., kada vos tik 
paruoštose mokyklos patalpose, 
Tautos šventės proga įvyko oficia
lus mokyklos atidarymas, dalyvau
jant mokiniams, jų tėvams, moky
tojams, visiems apylinkės valdy
bos nariams, Krašto Valdybos pir
mininkui V. Slmniškiui ir “Mūsų 
Pastogės” redaktoriui J. Kalakaus- 
kui.

Priežastis, kodėl mokykla nega
lėjo pradėti veikti anksčiau, — 
buvo neišsprendžiamas patalpų 
klausimas. Tik 1954 m. pradžioje, 
kada vietiniai mūsų tautiečiai jau 
buvo maždaug įsikūrę ir ekono
miškai šiek tiek sustiprėję, mo
kyklai patalpą maloniai suteikė p.

Šiais metais mokyklos vedėju 
buvo išrinktas E. Migevičius ir 
iš mokytojų tebedirba A. Cininle- 
nė, V. Bitinas, kun. P. Butkus ir 
J. Veteikis.

Mokyklos egzistavimas Cabra- 
matos apylinkėje turi gyvybinės 
reikšmės mūsų vietinio jaunimo 
ateičiai. Tiesiog reikia stebėtis 
mokinių padaryta pažanga mokan
tis savo tėvų kalba skaityti ir ra
šyti. Pradėjusių mokyklą lankyti 
mokinių tarpe buvo tokių, kurie ir 
lietuviškųjų raidžių nepažinojo, 
šiandien jie au pasididžiavimu 
laisvai rašo ir skaito savo tėvų 
kalba, sužinodami nemaža iš Lie
tuvos istorijos, geografijos ir li
teratūros.

A. CININIENE.

Cabramattos lietuvių savaitgalio mokykla bu kapel. kun. P. Butkum 
ir mokyt. A. Cininiene.

Kairėje stovi dabartinis apyl. pirm. J.A. Skirka ir dešinėje — 
buv. skautų draugininkas Rotcas.

POKARIO DEŠIMTMETIS
(Atkelta iš 2 psl.) 

tvirta taisyklė, bet, kaip gyveni
mas rodo, net ir karas negali kil
ti, kai dar nėra pribrendęs laikas 
ir nėra priartėjęs toks psicholo
ginis aspektas, kuris užmiršties 
dulkėms apneštų praeities baisu
mus ir vėl jieškotų naujų avan- 
tiūrinio gyvenimo paraiškų.

Karą pradėti nėra tolygu šach
matų partijai' susėsti prie apskrito 
lošiamojo stalelio. Jį pradėti — 
reikia apsispręsti ir pajusti gi
liausi atsakomybės jausmą. Taigi 
vakariečiams, kurie vis dėlto gyve
na krikščioniškomis tradicijomis; 
ir turi sąžinės balsą, be rimtos j 
priežasties pradėti visuotinį karą 
yra beveik neįmanoma. Kitaip yra 
su sovietais: jei jie jaustųsi pa
kankamai stiprūs ir bent mažą 
kruopelytę vilties turėtų . laimėti 
karą, jie jau senai būtų jį pradė
ję, naudodami visus savo galioje 
esančius ginklus, su hidrogeninė
mis ir atominėmis bombomis. Ta
čiau jie šito kolkas tikrai negali 
daryti, nes išėmus jų ginkluotu- 
mą, sovietai yra visiškai silpni 
ekonomiškai ir ypač bijo savo žmo
nių nepatikimumo. Karui vesti rei
kia ne tik milžiniškų ginklų ar
senalų, bet kupinų maisto, drabu
žių ir avalynės sandėlių, o taip 
pat tautos parengimo tam karui

ir visuotino krašto pritarimo jam. 
Su durklu varomas mūšin karys, 
yra ne karys, o jau dezertyras, 
pirmai progai pasitaikius tarnau
jąs priešui, o ne savajam.

Vakarai gi turi pakankamai ka
rui vesti priemonių, — ir ginklų, 
ir maisto, ir drabužių, bet kol 
as dar neturi pakankamo skaičiaus 
paruoštų karių. Iš praeities karų 
mes žinome, kad anglosaksai vi
suomet taupė savo karių gyvy
bes, atseit, kare jie tik padeda ir 
vadovauja, o už juos mirti eina 
kiti. Taip jie nori daryti ir toliau. 
Praeituose karuose jie naudojo ru
sų, prancūzų, lenkų ir kitų Euro
pos tautų mases prieš Vokietiją, 
patys pasiimdami laimėjimo lau
rus, šį gi kartą jie nori suruošti 
priešingą partiją: prieš buvusius 
savo sąjungininkus rusus panau
doti buvusius savo priešus vokie
čius ir japonus. Ar šis jų planas 
pavyks ir ar greitai šių tautų pa
ruošiamasis darbas karui pastip- 
rCs> — parodys netolima ateitis. 
Tačiau iš visų paskutinių įvykių 
atrodo, kad bolševikų naudojamo
ji naujoji tariamos taikos takti
ka karo valandą dar nutolins ko
letai metų, o gal nutęs ją ir visam 
dešimtmečiui ar net daugiau.

Dėl būsimo karo laimėjimo, ku
riame vakariečių pusėj dalyvaus

p. Pauliukonių šeima. Dėka šio jų 
pasltarnavimo, Cabramatos savait
galio mokykla nuo įsikūrimo die
nos ligi šiol tęsia savo darbą tose 
pačiose patalpose, 144 Lord St. 
Nors patalpa ir neperdidžiausia, 
bet pakankama nedideliam moki
nių skaičiui.

Gavus patalpas, Apylinkės Val
dybos iniciatyva buvo pakviesti 
septyni mokytojai, kurie per savo 
pirmąjį posėdį 1954 m. sausio 31 
d. sutiko dėstyti: J. Petniūnas — 
Lietuvos istoriją, J. Veteikis — 
lietuvių kalbą, L. Veteikienė — 
krašto pažinimą, kun. P. Butkus 
— tikybą, A. Cininlenė — dainas 
ir deklamavimą ir p.p. Klygienė 
su Petniūniene — pamokyti prieš
mokyklinio amžiaus vaikučius. Mo
kyklos vedėja buvo vienbalsiai iš
rinkta S. Klygienė.

Po kelių mėnesių darbo, dėl pa
talpų mažiesiems stokos, pasit
raukė mokytojos Klygienė, Pet- 
niūnienė ir Veteikienė. Sumažėjus 
mokinių ir mokytojų skaičiui, nau
ja mokyklos vedėja buvo išrinkta 
A. Cininiene. Ir taip likusieji mo
kiniai ir mokytojai dirbo ligi me
tų pabaigos. Kai kurie mokiniai, 
pasikeitus jų gyvenamai vietai, 
mokyklą paliko, bet jų vieton at
vyko naujų. Apie 20 mokinių pas
toviai kas sekmadienis suvažiuo
ja iš gretimų vietovių mokytis 
lietuviško žodžio ir rašto.

Pereitais metais rugsėjo 18 d. 
mūsų mokykla pakviesta lankėsi 
Bankstowne, kur kartu su vietos 
mokyklos mokiniais turėjo bendras 
pamaldas, o vėliau mokyklos pa- 

; talpose bendras parodomąsias pa
mokas. Tų pačių metų lapkričio 
mėn. 28 d. mūsų mokyklos pak
viesti Bankstowno savaitgalio mo
kyklos mokiniai ir mokytojai ap
silankė pas mus. Išnuomotoje erd
vioje salėje jie turėjo taip pat pa
rodomąsias pamokas, dalyvaujant 
ir mokinių tėvams, o vėliau ir 
bendras vaišes. Visi labai geroje 
nuotaikoje praleido užbaigiamųjų 
mokslo metų dieną ir susipažino 
vieni su kitais.

Vokietija ir Japonija, atrodo, ne
turėtų būti abejonės: bloševlkiS- 
kajam slibinui bus nukapotos jo 
gruoboniškosios letenos ir mes, ku
rie dar būsim, gyvi, galėsime grįž
ti į nepriklausomą Lietuvą.

J. SALIŠKIS

PAGALIAU RYŽKIMĖS
Statyti Lietuviškus Namus Sydnėjuje

Atrodo, kad jau gal net perdaug Taigi, darkime taip, kaip Lon- 
buvo rašyta ir kalbėta apie Syd- dono lietuviai daro: surasklme ob-
nejaus lietuvių bendruomenės na
mus. Per šį ginčų laikotarpį jau 
spėjo pasikeisti nte keli namų sta
tybos komitetai, o dar ir iki šiol 
nežinome, kaip busimieji namai at
rodys ir kurioje miesto dalyje jie 
bus.

Mes gėrimės Geelongo lietuviais, 
kurie jau gerokai pastūmėjo savų 
namų statybą, drąsina mus ir D. 
Britanijos tautiečiai, kurie turi ir 
namus, ir sodybą, ir spaustuvę.

Tačiau čia geelongiečių pavyz
dys mums gal ir netiktų, nes jie 
gali statytis namus talkos būdu ir 
savomis jėgomis jau vien todėl, 
kad gyvena koncentruotai ir be
veik dviejose gatvėse.

Sydnėjiškių lietuvių padėtis yra 
kitokia, šiame mieste lietuviai yra 
išsklidę milžiniškame plote, todėl

Jektą ir tada skelbkime visuotinį 
pinigų rinkimo vajų, į kurį tikrai 
atsilieps visi sąmoningi tautiečiai

J.A. Skirka.

HIROSIMA ŠIANDIEN
Paskutiniam dešimtmetyje, po 

to, kai atominė bomba buvo nu
mesta Hirošimon, gimė ten 30.150 
vaikų.' Iš jų 652 gimė negyvi, per 
1.000 turėjo blogai išvystytą 
griaučių ir raumenų sistemą ar
ba nervų ir odos defektus. 429 
vaikai turėjo neišvystytus klausos 
ir uoslės organus, 317 gimė su 
deformuotais liežuviais Ir rijimo 
organais, 243 kūdikių vidaus or
ganai (širdis, kepenys, inkstai) 
buvo deformuoti ir nenormalūs.

jiems važiuoti dešimtis mylių ir 
bendruomenės namus statyti tal
kos būdu, beveik neįmanoma. Čia,

8 gimė visai, be akių, 47 turėjo 
tik dalinai išsivysčiusius smege
nis, o 27 neturėjo jokių smegenų.

žinoma, galima būtų pakaltinti j Visų šių nenormalių kūdikių am-
ankstesniojl bendruomenės vado
vybė, kuri prieš penkerius metus, 
kada mes plrkomės sklypus, savo 
patarimais galėjo daugiau mus su
koncentruoti į vieną didelę apylin
kę su pramone ir patogiu susisie
kimu.

Šiandien jau pervėlu, o namų 
mums verkiant reikia. Jie ypač 
reikalingi mūsų jaunimui, o kar
tais galėtų būti naudingi ir glo
bai tų vienišų tautiečių, kai jie 
suserga ir neturi kur prisiglausti.

Manau atspėsiu daugumos cab-

žius, žinoma, buvo labai neilgas.
Kaip japonų statistika nurodo, 

kiekvienas 7 kūdikis, šiandieną gi
męs Hirošimoje, yra vienu ar ki
tu atvėju nenormalus.

Iš 80.000 žmonių, žuvusių Hi
rosimoje, ketvirta dalis sudegė vie
toje, pusė mirė nuo tiesioginių su
žalojimų, o visa likusi dalis žuvo 
nuo radioaktyvių spindulių. Vienus 
šie spinduliai nužudė iš karto, ki
tų gi organizmus ardė pamažu, 
ir žmonės kartais tik po kelių mė
nesių mirdavo baisiose kančiose.

SKAUTAI 
CABRAMATTOJE

Atsikėlus mums į CABRAMAT- 
TĄ gyventi 1952 mt. pradžioje, 
čia jokio skautų vieneto nebuvo, 
nes nebuvo patalpų, kur būtų ga
lima šaukti sueigas.

Sekančiais metais aš su savo 
dviem jaunesniais broliais įstojau 
įsisteigusion Bankstowne Kunig- 

Kęstučio skautų berniukų draugo
vėm Draugovei tuo laiku vadova
vo energingas ir pasišventęs skau
tų reikalams s.v. vyr. skltin. R. 
JASELSKIS. Jis mums tuo laiku 
buvo ir viršininkas ir tikras nuo
širdus mūsų globėjas.

1954 mt. pradžioje, pradėjus 
veikti Cabramattoje saviatgalio 
mokyklai, Sydnėjaus skautų vieti- 
nlnkijos štabas paskyrė s.v. vyr. 
skilt. ROTCĄ suorganizuoti skau
tų berniukų draugovę Cabramatto- i 
je. Pirma steigiamoji sueiga įvy- | 
ko 1954 mt. kovo mėn. 14 d., | 
draugovėn įsirašė 16 berniukų. 
Draugovė buvo pavadinta Kunig. 
Margio vardu ir padalinta į dvi 
skiltis: pirmoji didesniųjų berniu
kų Erelių skiltis su 7 skautais, 
skilčiai vadovauja s. psklt. A. 
SKIRKA ir mažesniųjų Vilkų 
skiltis su 9 skautais, skiltininkas 
s. pasklt. R. BALTRAMIEJŪ- 
NAS.

Draugovė savaitgalio mokyklos 
mokslo laiku turi veik kas sekma
dienis sueigas, tuojau po pamokų 
ten pat mokyklos patalpose. Visi 
draugovės skautai turime unifor- 

1 mas.
Pereitais metais Sydnėjaus vie- 

, tininkijos suruoštoje Kalėdų šven- 
I čių proga 10 dienų stovykloje 
Penrith apylinkėje prie Walace, iš 
mūsų draugovės dalyvavo 7 skau
tai. Stovykloje buvo labai links
ma, įdomu ir iš joje praleisto lai
ko turime gražiausius prisimini
mus.

Iki š.m. birželio mėn. visą lai
ką draugovei vadovavo brolis s.v. 
vyr. skilt. ROTCAS, o nuo š.m. 
liepos men. pradžios draugovei va
dovauja s.v. vyr. skilt. A. DU- 
DAITIS.

Vis budžiu!..

S. paskilt. Algimantas SKIRKA

ramatiškių nuomonę sakydamas, 
kad netiek jau svarbu kur ben
druomenės namai bus, bet svar
biau, kad jie būtų. Nors mes Ir 
toli nuo miesto centro gyvename, 
bet dalis cabramatiškių pritartų 
namų įsigijimui ir miesto centre.

Mano galva reiktų taip padaryti: 
surasti kur nors arti stoties par
duodamus namus, įmokėti pirmą
ją depozito dalį, o paskui, kai jau 
bus einama prie konkretaus savų 
namų įsigijimo, tautiečiai sumes ir 
likusią sumą.

šis pasibaisėjimą keliantis ba
lansas mums aiškiai parodo į kokį 
pavojų atominė energjia išstatė 
visą žmoniją. Tik viena nedidelė 
uranijaus bomba ištisas žmonių 
kartas gal šimtmečiams padarė ne. 
laimingas. Ką sulauktų žmonija 
šių dienų atominiame kare, jeigu 
kalnai atominių bombų, kurios 
šiandien kraunamos į sandėlius, 
būtų susprogdintos, — net ir la
biausiai išbujojusiai fantazijai 
sunku įsivaizduoti.

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilsi 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. 
iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiic

UŽSIPRENUMERUOJANT “MŪSŲ PASTOGĘ” IR SIUNČIANT 
PRENUMERATOS PINIGUS AR AUKĄ LAIKRAŠČIUI, ADRE
SUOTI: “MŪSŲ PASTOGE” BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

| STATYBINĖS IR STALIAMS MEDŽIAGOS į

SANDĖLIS

M. H. Baker Pty. Ltd.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

376 Canley Vale Rd., St. Johns Park, 
Canley Vale, N.S.W-

Tel. Liverpool (UB 6) 404
GERIAUSIOS RŪŠIES STATYBINĖ 

MEDŽIAGA
(Australijos “Hardwood”, minkštmedžio lentos) 

Durys,langai, dielftas ir presuotas medis 
(Hardboard).

PACIFICO KLEVO RĖMAI

Lentos grindims ir sienoms apmušti

FIBRAS IR TILUX’AS
PAGEIDAUJANT SUPJAUSTOME MEDŽIAGĄ 

NAMŲ RĖMAMS 
(Ready cut house Frames)
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Viena iš pagrindinių R. Raid 
knygoje keliamų problemų yra ru
so ir komunisto problema. Pirmoj 
eilėj Išeidamas iš savo tautos, t. 
y. estų, o drauge ir visų kitų to 
paties likimo ištiktų tautų intere
so, R. Raid tiesiog klausia: kas 
yra tikrasis mūsų tautos priešas 
— rusas ar komunistas? Ir čia jis 
visai nedviprasmiškai atsako — 
tiktai rusas. Norėdamas tuo savo 
teigimą pagrįsti, jis nukreipia 
skaitytojo žvilgsnį į praeitį, į is
toriją, iškeldamas būdinguosius 
bruožus estų ir rusų santykių. O 
tie santykiai iš rusų pusės buvo 
pagrįsti užpuldinėjimais, prievar
tavimais, žudynėmis ir plėšimais. 
Kaip žinoma, estų tauta niekados 
nebuvo sukūrusi galingos valsty
bės, kaip kad savu laiku Lietuva. 
Iš kitos pusės jie niekada ir nebu
vo skaitlingi žmonėmis. Tuo tar
pu rusai, būdami nepaprastai vis
lūs ir iš natūros nepaprasti tin
giniai, gaujomis užpuldinėjo kai
myninius kraštus plėšimo ir grobio 
tikslais. Gal būt jiems ir buvo 
pagrindinis grobio ir plėšimo šal
tinis šiaurės Ir vakarų kraštai, 
nes pietuose ilgiems šimtmečiams 
kelią jiems buvo pastojusi Lietu
va. Livonijos ordinas iš kitos pu
sės po didelių pralaimėjimų Lie
tuvoje, nebeatsigavo ir nebeįstengė 
apginti nuo rusų užpuldinėjimų 
savo žinioje turėtų kraštų. Tokiu 
būdu šiaurės Pabaltijo kraštai pa
liko visai atviri rusų užmačioms 
Ir grobimams. Ir jeigu anksčiau 
tie visi rusų žygdarbiai į šiaurės 
Pabaltijo kraštus galima buvo pa
vadinti tik paprastu plėšikavimu, 
tai su Jonu Žiauriuoju jie įgauna 
jau ir politinį atspalvį. Jono Žiau- 
rojo žygiai ir žudynės buvo prog
raminio pobūdžio, kuriais jis grin
dė kelią būsimajai Maskvos impe
rijai. Lietuviai daugelio laikomus 

" “geruosius” rusus arčiau pažino 
tik po trečiojo padalinimo, o ypač 
po 1863-jų metų sukilimo, kada 
kraujas liejosi ne vien tik Kra
žiuose, bet ir visoje Lietuvoje, ka
da mūsų žmonės ir savo lietuviš
ką spausdintą žodį pirko krauju 
ir Ilgametėm kančiom Sibiro trem
tyje. žodžiu, rusiškasis- despotiz
mas buvo gerai pažintas ir išgy
ventas visų kraštų ir tautų, ku
rios vienokiu ar kitokiu keliu buvo 
patekusios į ano “geraširdžio” ru- 

• so nagus. Neveltui priešrevoliu
cinė ano meto rusų imperija pa
sauliui buvo žinoma tautų kalėjimo 
vardu, kas ir išreiškia giliausia 
prasme rusiškąjį despotizmą. Ar 
komunizmas pakeitė rusus?. R. 
Raid tiesiai ir kategoriškai atsa
ko: “Ne. Rusijoj nėra jokio ko
munizmo, nė jokio pėdsako, vien 
tik aziatiškasis, kruvinas despo
tizmas, daugiau nieko.” Ar yra 
padarytos kokios nors socialinės 
reformos, tegu ir komunistinio 
idealo prasme, kurios būtų page
rinusios arba palengvinusios dar
bininko arba iš viso žmogaus gy
venimą? Ne, šito nėra. Tiesa, tų 
reformų būta, ir labai didelių, bet 
jos buvo įvykdytos ne žmonių 
gerbūviui kelti, bet juos kaip ga
lima labiau prislėgti, pavergti, iš
naudoti iki augščiausios ribos. Ir 
tai padaryta kaip tik komunizmo 
vardan, to komunizmo, kuris skel
biasi nešąs žmogui ligi šiolei ne
turėtas laisves, augščiausį žmo
gaus kaip asmens neliečiamumą 
ir kitokias dorybes, kurios dauge
liu atvejų dar ir šiandien tebėra 
idealais. Tiesa, žmonijos gyveni
me, jeigu mes turime galvoj jos 
pažangą, tų reformų reikėjo ir 
šiandie tebereikia, tačiau rusiška
sis komunizmas nieko prie tos pa
žangos neprisidėjo, bet greičiau 
grąžino į tas istorines tamsybes, 
kur žmogus buvo absoliučiai pa
vergtas. šito siekia ir nūdieninis 
rusiškasis komunizmas, kuris su
kūrė tokią socialinę ir valdymo 
sistemą, kuria žmogus labiausiai 
pavergiamas ir lengviausiai valdo- i 
mas. Todėl R. Raid keliamas klau- j 
simas yra visiškai vietoje, nes jei- 1 
gu šiandieninėje Rusijoje būtų i 
laikomasi komunistinių idealų (o I 
tokie idealai yra arba tikriau sa- j 
kant turi būti, kitaip patsai ko- 1 
munizmas negalėtų būti pasaulė- Į 
žiūra), tai praktiškai ir santykis J 
tarp rusų tautos ir kitų tautų bū- ■ 
tų grindžiamas visai kitokiais •

V. KIKILIS.

KAI RUSAI ATEINA
RUSAS AR 

KOMUNISTAS
kiekvienas, kas 
vedamas šian- 
kovoja už ko- 
pačiu išduoda

nuostabus

šiuo 
liki-
me-
tai-

principais. Bet dabar yra priešin
gai: paties Politbiuro programoje 
yra vienas iš pagrindinių dėsnių 
kaip galima augščiau iškelti rusų 
tautą, o visas kitas tautas, nesvar
bu, kokio jos bebūtų dydžio ir kul
tūrinio laipsnio, siekia drastiškiau
siom priemonėm suniveliuoti, su
naikinti. Geriausias pavyzdys 
atveju yra Pabaltijo tautų 
mas. Tačiau lygiai tas pats 
todas ir tos pačios priemonės
komos ir kitoms tautoms. Rusiš
kasis nacionalizmas, tegu ir po 
komunistine priedanga, visoj pil
numoj pradėtas kelti ir vystyti 
jau apie 1930-sius metus. (Žiūr. 
I. Guzenko knygą The Fall of Ti
tan) Rusai, keldami savo tautos 
primatą prieš visas kitas tautas, 
drauge vėl atgaivino seną rusiš
kąjį mitą — rusų tautos mesia
nizmą, pagal kurį tik rusų tauta 
gali išgelbėti pasaulį. Anksčiau 
tasai mesianizmas buvo grynai re
liginio pobūdžio, kuriuo senieji 
carai grindė savo politiką ir im
periją, šiandie to paties mesianiz
mo vardan varoma komunistinė 
propaganda. Daugelis šito visai 
nemato ir net galvoja, kad tegu 
tik komunizmas persirita per Eu
ropą ir jis savaime pasikeis. Taip, 
komunizmas gal ir pasikeistų, bet 
jokiu būdu ne rusas. Ir kol ko
munizmo šaltinis bus Rusija, at
seit, kol rusai vadovaus pačiam 
komunizmui, tol tokios komunizmo 
permainos tikėtis yra bergždžias 
reikalas. Gi tauta ir jos vadai, 
kartą įtikėję savo Išganymo mi
siją, darys viską, kad ją prives
tų ligi galo ir niekados šito vairo 
gražiuoju neišleis iš savo rankų. 
Štai kodėl rusai nepasitiki kita
taučiais komunistiniais vadais, štai 
dėl ko komunistiniam internacio
nalui vadovauja vien tik rusai. Ir 
jeigu anksčiau, dar prieš 1980- 
sius metus į kom. internacionalo 
egzekutyvą įėjo ir vienas kitas ki
tatautis, tai šiandie tokie yra jau 
seniai eliminuoti, arba jeigu tokių 
ir yra, tai jie nesudaro nė daugu
mos ir tebėra tik akli įrankiai ru-

sų rankose. Todėl 
idealistinių tikslų 
dieninėse sąlygose 
munizmą, jis tuo
komunizmą ir aukoja save ir savo 
jėgas už rusiškąjį imperializmą 
po komunistine priedanga. Kaip 
iliustraciją čia galima pacituoti 
iš to paties R. Raid knygos vieno 
aktyvaus ir seno esto komunisto 
pasisakymą, kai jam pats Raid pa
siūlė prieš vokiečiams užimant 
Estiją eiti į miškus ir jungtis 
prie “miško brolių”: “Eiti į miš
ką? Pas miško brolius? Ne, Raid. 
Tu gali eiti į mišką, bet ne aš. 
Juk aš esu komunistas. Aš nega
liu eiti iš vien su miško broliais, 
nes jie drauge su vokiečiais ko
voja prieš komunizmą. Aš gi ne
kenčiu nacių ir fašistų. Aš nega
liu kautis vokiečių pusėje.

— Bet mes neturime kitokio 
pasirinkimo. Mes gi kovojame už 
Estiją. Roog šyptelėjo: “Tu taip 
manai, Raid? Gal būt kada nors 
ir tu kovosi vokiečių pusėje už 
Estiją. Bet kai toji diena ateis, 
prisimink, kad ir aš kadaise ko
vojau už Estiją... Ispanijoj. Gi 
iš tikrųjų aš tada kovojau už — 
Rusiją. Tu irgi iš tiesų kovosi ne 
už Estjią, bet už Vokietiją”

Rusiškasis mesianizmas kaip tik 
ir išvystė kraštutinį nacionalizmą, 
kurio vardan kitos tautos ne vien 
tik žeminamos, bet dar daugiau — 
jos tiesiog eksterminuojamos, nes 
jos stovi skersai kelio didžiajai 
rusų tautai. Antai, prieš pat anas 
atmintinas dienas birželio mėn., 
kada buvo rengiamos didžiosios 
deportacijos iš Pabaltijo kraštų, 
Maskvos Pravda rašė savo veda
majame, kad caras Petras Didy
sis padaręs didžiulę klaidą palik
damas ne rusų tautybės Pabalti
jo gyventojus senose jų gyvenvie
tėse. Po kelių dienų pradėtosios 
didžiulio masto deportacijos įrodė, 
kad naujieji Rusijos valdovai ban
dė aną Petro Didžiojo klaidą ati-

taisyti. Yra ir visa eilė kitokių 
faktų, kurie liudija, kad ir šiandie
ninės Rusijos valdovai anos seniai 
puoselėtos mesianinės idėjos ne
atsisakė. Po komunistine priedan
ga skelbiamas sovietų tautų drau
giškumas yra ne kas kita, kaip 
tik kitų tautų prievartinis rusų 
tautai palenkimas. Ir šitas palen
kimas vyksta ne nuo šiandie. Jei
gu mes tą rusų tautos draugišku
mą pajutom tik po to,kai žlugo se
noji Lietuvos galybė, tai šiaurės 
Pabaltijo kraštai juo "džiaugėsi" 
ištisom epochom. Augščiau minė
tasis rusiškasis despotizmas, ku
ris šiandie yra pasiekęs augščiau- 
sią laipsnį, negalėjo staiga su vie
na diena užgimti, pasikeitus vald
žiai arba valdančiųjų viršūnių pa
saulėžiūrai. Juk neįmanoma sutik, 
ti, kad tas pats žmogus, vakar 
buvęs geras, kaip kad įprasta gal
voti apie vakar dienos rusą, dabar 
pasidaręs komunistu, staiga būtų 
pasidaręs nebesukalbamu despotu. 
Ne, čia yra būtina priimti, kad to 
despotizmo šaknys yra giliai įsi
šaknijusios tautos istorijoje ir jos 
kraujuje. Prilelskim, kad tik bol
ševikai tėra agresyvūs, ir, jeigu 
pasikeistų vieną dieną Rusijoje 
valdžia ir nuotaikos, kaip rusai 
elgtųsi kitų, ypač savo kaimyni
nių tautų atžvilgiu? Klausimas iš 
pašalies atrodo labai nerimtas, nes 
atsakymas tebūtų pagrįstas tik 
spėjimais. Bet taip nėra. Yra visa 
eilė rimtų argumentų, kurie mū
sų spėjimus tegali tik patvirtinti. 
Imkim rusus emigrantus, kurie sto
vi rusiškojo komunizmo opozici
joje. Jeigu yra tarp jų nesutari
mų ir trinties, tai greičiau tik dėl 
metodų ir šalutinių dalykų, gi ge
neralinė rusų politikos linija yra 
abiem šalim bendra: abiem šalim 
galioja ta pati imperialistinė eks
pansija, pagrįsta rusiškuoju mesi
anizmu, abi šalys su vienodu in
teresu žiūri į tas tautas, kurios 
savu laiku buvo inkorporuotos į 
aristinės Rusijos ribas, lygiai kaip 
ir į tas, kurios šiandieninių Rusi-

jos valdovų yra pavergtos. Dar 
daugiau: abi šalys tebetiki tuo pa
čiu rusiškuoju mesijanizmu, ži
noma, suprastu kad ir skirtingai. 
Ir jeigu šia^Įie kokiu nors ste
buklingu būtdu dabartinis reži
mas pasikeistų, pagrindinė politi
nė linija ir idėja — Rusija turinti 
dominuoti pasaulyje — nepasikeis
tų. Tai nėra pranašavimas pa
grįstas lengvais spėjimais, bet 
greičiau pačių gyvenimo faktų šif
ravimas. Pažvelgime, kaip pasielgė 
tie patys vietiniai rusai, kada bol
ševikai okupavo Pabaltijo kraštus. 
Paviršutiniškai žiūrint, jie, rodos, 
buvo ir lojalūs gyvenamajam kraš
tui, ir kai kieno laikomi antiko- 
munistais, ir vis dėlto jie buvo 
pirmieji, išdavę gyvenamuosius 
kraštus, šitą momentą ypač ak
centuoja R. Raid savo knygoje. 
Greičiausiai iš čia Ir kyla antro.ii 
ruso problema, kurią jis kelia pa
čiu aštriausiu kampu. Vos tik užė
jus bolševikams, visi jie beveik be 
išimties perėjo bolševikų tarny
bon. Vieni gal iš paties idealizmo,
patys buvę ilgą laiką užsimaska- ros elektr. srovės plasitka skys- 
vę komunistai (atsiminkime seną tsJa ir tu0 būdu susiklijuoja) pri- 
rusų direktyvą — stumti priekin i taikyti lietpalčių gamybai. Tuo 
kitus, o patiems likt išešėlyje, ne- I bQdu PBsirodg pirmieji ‘ Driclad” 
paleidžiant vadžių iš savo rankų) flrmps lietpalčiai Australijos rin- 
tačiau kiti, be retų išimčių, išda-. k°je- Šiandien jie yra plačiai var- 
vė gyvenamąjį kraštą nacionalinio 
jausmo vedini. Bolševikams te
buvo nepamainomas patarnavimas, 
nes vietiniai rusai, ilgą laiką ta
me krašte gyvenę geriau už oku-

VIENO ESTO PRAMONĖS 
ĮMONĖS

PASISEKIMAS
CABRAMATTOJE

Marine Plastic Co. Pty. Ltd. 
yra žymiausias plastikinių lietpal
čių, sulipdomų elektros srove, ga
mintojas Australijoje.

šios įmonės įkūrėjai ir savinin- 
jkai yra p.p. S A R V , estų šei- 
| ma, atvykusi iš Švedijos per Fiji 
I prieš 7 metus.

Fiji jie išbuvo maždaug 10 mėn. 
kol nutarė galutinai apsigyventi 
Australijoj. Čia jie pradėjo gamin
ti plastikinius žaislus, bet rinka 
tiems žaislams buvo labai ribota: 
metinį jų pareikalavimą jie galėjo 
užpildyti per vieną darbo mėnesį.

Tuomet kilo mintis tą patį me
todą, kuriuo buvo gaminami žais
lai, Ir kurio išradėju buvo pats p. 
Sarv, (prie tam tikros temperatū-

■ 1 tojami ir mėgiami, bet reikėjo il- 
taj gų metų sunkaus darbo, kol buvo 

pasiektas tas populiarumas.
Pradžioje australiška publika 

buvo naujiems plastikiniams liet- 
pantus pažinojo vietines sąlygas palšiams gana abejinga, kadangi 
• - ’ j rinkoje esantys mašinomis siūti

buvo labai nepatvarūs, blogos med- 
’ žiagos ir palyginti brangūs. Daug

.V.WWVJWWWZAVM'AWAW.". . WW.WW.V.Wį

ir žmones. Todėl visai nenuosta- | 
bu, kad vos okupavus minimus. 
kraštus tie patys vietiniai rusai 
užėmė, arba tikriau sakant buvo reikėjo pastangų ir energijos, kol 
paskirti į raktines pozicijas, jų j vartotojai buvo įtikinti Driclad 
tarpe įskaitant ir NKVD. R. Raid 1 firmos Saminhl gera kokybe.
sumini visą eilę Estijos rusų, jau ^uo 19^9 m., kai ši firma bu- 
antrosios kartos, kurie užaugo ir j v0 įsteigta, jos darbininkų skal- 
įsigijo specialybes ir išsilavinimąį «ius nuolat auga, fabriko patalpa 
pačioje Estijoje, vis dėlto jie vi- j 
sai kitokiomis akimis pažiūrėjo į 
okupantus, negu patsai estų jau
nimas. žinoma, čia negalima be
sąlyginiai teigti, kad jie visi šiuo 
keliu nuėjo grynai tik nacionalinio 
jausmo vedini. Prileiskime, kad jie 
gal būt jautė daug didesnį bolše
vikų spaudimą imtis šio išdavikiš
ko darbo, negu vietos gyventojai, 
vis dėlto daugumas faktų, net iš 
mūsų lietuviškos aplinkos kalba

Cabra-Vale
HOME FURNISHING CO. PTY. LTD

88 John Str., Cabramatta. Tel.: UB 2899

NAUJI IR VARTOTI BALDAI

PIRMOJI

LIETUVIŠKA

BALDU PREKYBA

SYDNĖJUJE

Visos reikmenes naujam namui

FUNERALS OF DISTINCTION
84 John Str., Cabramatta. Tel.: UB 2899

Laidotuvių Direktoriai
PIRMASIS LIETUVIŠKAS LAIDOTUVIŲ BIURAS AUSTRALIJOJE

CABRA VALE ELECTRICAL &
TELEVISION SHOWROOMS

LIETUVIŠKA ELEKTROS REIKMENŲ KRAUTUVĖ
84 John Str., Cabramatta. Tel.: UB 2899

ŠALDYTUVAI: Crosley Shelvador 8 cu. ir 10 cu., Westinghouse, Colda.Hallstrom ir kt.

ELEKTRINĖS KROSNYS • RADIOGRAMOS • SKALBIMO MAŠINOS • ŽOLEI PJAUTI

MAŠINOS IR KITI ELEKTROS REIKMENYS

.■

buvo padidinta net penkius kar
tus, o produkcija per šį laiką per
žengė 750.000. Kadangi fabrikas 
vėl praplėstas, tai ir gaminių , 
produkcija bus šiais metais žymiai 
padidėjus.

Be lietpalčių, fabrikas gamina 
dezinfekcijos reikalams ir automo
biliams uždangalus, pokavimui ir

I bananų kekėms maišus, be to dar 
' žaislus ir kita. _

Marine Plastic Co. 
už tai, kad vietiniai rusai nepajė- jP t y . Ltd. pasisekimas glū- 
gė užgniaužti savo nacionalinio ; d> tame, kad jos gaminiai geri Ir 
jausmo ir jie daugiau laisvu apsi- prieinamos kainos. Be to, jų gamy- 
sprendimu negu bet kokiu spaudi- bos technika, stilius ir kokybė vis 
mu, nuėjo bendradarbiauti su bol- i gerėja. (1.) 
ševikais. Daugelis net ir iš mū
siškių stebėjosi tokiu keistu reiš
kiniu, į tai ypatingą dėmesį at
kreipė ir Robert Raid, klausdamas, 
kaip čia yra, kad rusas, nesvar- 

ar jis čia, t.y. šiapus geleži- 
uždangos gimęs, ar vienokiu 

kitokiu būdu pabėgęs iš Rusi- 
nuo nepatinkamo jam režimo

bu, 
nes 
bei 
jos 
— jie visi paliko ištikimi tam pa
čiam idealui, rusiškąją! dvasiai, ar
ba tikriau sakant visam tam, kas , 
yrą rusiška, neišskiriant nė komu- I 
nizmo? Galima net statistiškai pa-1 
tikrinti, kad didelis komunistų par
tijos narių procentas susidėjo iš 
tų pačių vietinių rusų. Po kar
čių, brangiausiai' kainavusių pa
mokų, . R. Raid prisipažįsta, kad 
net ir tais, kurie buvo išaugę Es
tijoj mišriose šeimose, vargu ar 
galima pasitikėti ir jiems patikė
ti atsakingesnį netgi ir konspiraci
nį darbą. Vėliau šitie jo nuojau
tos diktuoti spėjimai gyvai pasi
tvirtino. Tiesa,, Raid susilaiko nuo 
bet kokio visuotino teigimo. Buvo i

(Nukelta į 7 psl.) i

CALTEX

Service Station

SAV. GUY VAN LEEUWEN
Mandagus

patikima

mažinu

patarnavimas,

europietiška

priežiūra.

315 HUME HIGHWAY, 

CABRAMATTA.

Tel.: UB 2173

DĖMESIO! DĖMESIO

DIMARCO BROS

CABRAMATTOS IR LIVERPOOLIO 
LIETUVIAI!

Jeigu rengiesi pirkti šaldytuvą, radiogramą ar "kitką iš 
elektrinių reikmenių, apsilankyk

Scott St., Liverpool, N.S.W. m
Telef.: UB 8455 K

NEDIDELIS DEPOZITAS IR LENGVOS ŠSIMOKEJIMO g
SĄLYGOS §

SANDĖLIUOSE YRA GERIAUSIAS PASIRINKIMAS B
PATEFONO PLOKŠTELIŲ g

Atidarytos naujos prekybos patalpos g
^25H5a5E5ESE5a5ESB5H5a52SHSHŠH5aSBSHSHSa5a5?5asasaSa52S2Sa5HSa5H3
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KAI RUSAI ATEINA
(Pabaiga)

Ir išimčių, lygiai kaip tokių išim
čių, netgi ir nemažai, pasitaikė 
ir pas žydų tautybės žmones. Ir 
šitos išimtys autorių ir sulaiko 
kaip jis sako “von jeder Veralge- 
meinerung”. Galima bendromis 
frazėmis ir kategoriškais teigi
mais operuoti kalbant apie daik
tus, bet jokiu būdu ne apie žmo
nes, o ypač kada yra liečiama tau
ta, kokia ji bebūtų, šitas auto
riaus rezervuotumas sulaiko jį 
nuo šovinistinės minties ir dar 
daugiau verčia tikėti jo taikliu ir 
svariu žodžiu.

Dar grįžtant prie to paties ruso 
klausimo, norisi atversti kitų me
dalio pusę. Tiek šiandien, tiek ir 
anuo metu, kada rusai užplūdo 
Pabaltijį, mes girdėjome ir tebe- 
girdime iš rusų pusės tuos pačius 
teigimus, net keiksmažodžius Va
karų kultūros adresu. Lietuvoj 
atėję rusai didžiavosi sava kultū
ra, primesdami mums kaltinimus, 
kad mes neturime kultūros, kad 
visokia pažanga ir pašios kultūros 
versmė yra vien Rusija. Tą patį 
jie ir šiandie kalba primesdami 
Vakarams malonius epitetus, kaip 
“supuvusi kultūra” ir panašiai. 
Raid savo knygoje tos rusiškosios 
kultūros anekdotais tapusius pa
sireiškimus tik karčiai Išjuokia, 
be komentarų sugretindamas su es
tų panašiose srityse pasiektais 
laimėjimais. Reikia pastebėti, kad 
Raid suminėti tegu ir anekdotiški 
rusiškos kultūros bei pačių rusų 
elgesiai lygiai tokie kursavo savu 
laiku ir Lietuvoj. Raid iš to tik 
pasišaipė, bet iš tikrųjų čia yra 
gana gili problema. Ne nuo šian
die ms žinome, kad rusas visa tai, 
kas ne rusiška, niekina, šita rusų 
neapykanta svetimoms kultūroms, 
ypač vakarietiška jai jau tuo pačiu 
chrakterizuoja patį rusą. Iš kur 
kyla šitoji ruso neapykanta sveti
miesiems? Klausimas yra tikrai 
per platus ir per daug kompli
kuotas, kad būtų_galima čia trum
pai ir taikliai atsakyti. Galima 
prileisti tik dvi priežastis (žino
ma, gal jų atsirastų ir daugiau): 
pirma, nuo amžių trukęs rusų tie
siog hermetiškas uždarumas sve
timiesiems ir jų kultūrinei įtakai 
ir antra, paties ruso kaip žmo
gaus dvasinis išsiplėtimas j bega
lybes ir nebepajėgumas susikon
centruoti j vieną tašką. Gal tai 
nėra vykęs šių priežasčių formu
lavimas, vis dėlto jos šiuo atveju 
vertos šiek tiek dėmesio. Rusijos

uždarumas buvo ir tebėra ne nuo 
šiandien. Užtenka tik pasklaidyti 
istoriją ir mums bus gana aišku, 
kad šiandien vadinamoji geležinė 
uždanga šimtmečiais skyrė Rusi
ją nuo išorinio pasaulio. Tai, aiš
ku, negalėjo nepalikti pėdsakų ir 
paties ruso tiek psichikai tiek ir 
pačios rusų tautos kultūrinei plė
totei. Iš kitos gi pusės, kiek rusų 
tauta vitališkai yra ekspansyvi ir 
agresiška, tiek to ekspansyvumo 
jai trūksta dvasinėje srityje. Sa
kytume, paradoksiškai tai skam
ba, bet gi iš tiesų taip yra. Ru
sų tautai to dvasinio veržlumo 
trūksta ir iš tiesų trūko ir visame 
jos istorijos bėgyje. Kad tai ne
būtų tik tuščias teigimas, paban
dykime jį šiek tiek pagrįsti.
Kokius laimėjimus yra davę rusai 
moksle, technikoje, mene? Kai tuo 
tarpu kitų vakarietiškų tautų is
torijos lapai užpildyti garsiais 
vardais, išradimais, atradimais, 
mokslo veikalais arba meno kūri
niais, tai rusų tautos istorijos la
pai, nežiūrint, kad tai milionlnė 
tauta, yra arba tušti, arba geres
niu atveju apytušti. Ir čia, be abe
jo, negalima padaryti visuotinės 
išvados, kad rusų tauta būtų dva
siškai impotentiška. Užtenka tik 
suminėti keletą vardų iš litera
tūros arba muzikos, kurie yra gy
vi, nors labai reti liudininkai, kad 
ir rusų tauta yra nepaprastai ga

bi Ir kūrybinga. Vis tik rezulta
tus teturime laba iskurdžius. Tie 
vardai ir toji kūryba, kuriuos 
galime čia suminėti, dar negalio
ja bendruoju mastu visai tautai. 
Tai tėra tik atskiri asmenys, ku
rie kaip vulkanai prasiveržė iš 
amžiais dvasiniu miegu užsnūdu- 
sios tautos, bet jos su savimi ne
pakėlė į kultūrines augštumas. 
Tauta kaip buvo tai ir paliko li
gi šios dienos tokiam elygyje, ką 
mes galėtume pavadinti kultūriniu 
atsilikimu. Iš čia gal būt ir yra 
toji nepakanta viso to, kas yra 
bent vienu laipteliu augščiau. Gal 
aikliausiai šitos neapykantos prie
žastis ir metodus bus vaizdžiai 
nusakęs patsai Gogolis savo nove
lėje apie vieną dailininką, kuris 
tarėsi esąs labai genialus kūrė
jas, bet niekas net iš jo paties ko
legų dailininkų jo nevertino. No
rėdamas bet kokia kaina laimėti 
kitų pripažinimą, jis griebėsi šė
toniško darbo: pradėjo supirkinė
ti garsių meisterių darbus ir juos 
naikinti, tikėdamasis, kad kai ne
liks nieko didesnio, tai jo darbai 
ir jis pats bus didžiausi. Šisai 
alegorinis pasakojimas gal būt 
niekam kitam labiau netinka, kaip 
tik pačiai rusų tautai. Bandymai 
rusų tautą dirbtinu keliu “sukul
tūrinti” buvo labai nevaisingi. 
Prisiminkime tik Petro didžiojo 
pastangas Rusiją “suvakarietinti”

į L.A. WHITE & SONS į
į GELEŽIES IR STATYBINES MEDŽIAGOS f

PARDUOTUVE |

95 The Crescent, ?

1
N.S.W. |

HSH5HS2Sa52SH5aSZSa52Sasa5ESa5ESa5BSHSESHSHS2525BS2SE5a52525a5aSaSa5aS25HSH52SZJ-o

Viršūnėse, tiesa, gal ir atsirado 
tam tikro atgarsio (pas kunigai
kščius ir dvarininkus atsirado 
prancūzės auklės ir pan.), bet pa
ti tauta pasiliko tam akla ir kur
čia. Kad taip atsitiko, trūko tik 
vieno vienintelio dalyko, — lais
vės pačiai tautai. Atsiminkime, 
kad nuo neatmenamų laikų rusų 
tauta niekados nebuvo laisva. Aš 
neturiu čia minty kokių nors išo
rinių okupacijų, bet tai yra vidi
nis, dvasinis visos tautos pavetgi- 
mas, kuris ir šiandie tebesitesia 
dviem etapais: prieš revoliuciją 
šimtmečiais truko ortodoksinės 
Bažnyčios dvasinis tautos paver
gimas, po revoliucijos tą pačią 
tautą surakino dar kiečiau komu
nistinė doktrina. Gal būt šita tūks
tantmetė vergija ir išaugino per 
kartų kartas rusų tautoje vergo 
tipą, kuris į laisvuosius nepajė
gia kitaip žiūrėti, kaip tiktai žvil
gsniu pilnu neapykantos ir pavy
do tam, kuris stovi kitokioje kul
tūrinėje plotmėje, negu jis pats. 
Kai kas gali teigti, kad ortodok
sijos varžtai yra nepalyginami su 
šiandienine komunistine prievar
ta. Sutinka, kad ji nebuvo tokia 
brutali, kaip kad dabar bolševiki
nė tiranija, vis tik aš ja palygin
čiau su viduramžiais.
Tai štai trumpai ir grubiai Iškelta 
ruso problema. Gal būt kultūros 
istorikas j šį reiškinį pažvelgtų 
visai kitokiomis akimis, gal ir ki
tokių paduotų faktų, bet vargu 
ir būtų galima kitokias pasidaryti 
išvadas. Todėl čia tektų tik tai 
drauge su R. Raid stebėtis visais 
tais, kurie yra aršūs komunizmo 
priešai, bet tuo pačiu jų sampra
toj rusas lyg nebūtų komunistas, 
bet kažkas kitas, atselinęs iš to
limųjų Rusijos stepių.

GAVOME DIDŽIAUSIĄ TRANSPORTĄ 
LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 

Plokštelės visomis kalbomis.

C A R I N I A CO.
Kas pageidaus — išsiųsime katalogus.

DAKING HOUSE, 3 AUGŠTAS, RAWSON PLACE, SYDNEY.

Klausykite Continental Cabaret

10.15 vai. vakare, 2CH Sydney, kiekvieną penktadienį.

N. & M. PEKIC

ĮVAIRIAUSI EUROPIETIŠKI VALGIAI IR SKANĖSTAI

Mandagus patarnavimas

143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta 
(Prie kino)

Telefonas
UB 2082

LIETUVIAI! LIETUVIAI!
Pranešame, kad

103 SOUTH STREET — TEL.: YU 1450

JOY BROS.
? GRANVILLE, N.S.W.
$ DIDŽIAUSIAS APYLINKĖJ
f GERŲ VARTOTŲ BALDŲ SANDĖLYS

UŽSIPRENUMERUOJANT “MŪSŲ PASTOGĘ” IR SIUNČIANT 
PRENUMERATOS PINIGUS AR AUKĄ LAIKRAŠČIUI, ADRE
SUOTI: “MŪSŲ PASTOGĖ” BOX 4568, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

Suplanuotas H.G. Palmer’s 
Visam Pasauliui Priimti

if O ' i .CI9HI *r

Garantuotai

JACK PERRKM & SONS
31 MOORE STREET, LIVERPOOL. TELEF. U B 7837VARTOTI IR NAUJI BALDAI

• LINOLEUMAS

• MATRACAI

9 KILIMAI

VISOS NAMŲ RUOŠOS REIKMENĖS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

— PATOGIOS IŠSIMOKEJIMO SĄLYGOS

DIDELIS LIETUVIŲ BIČIULIS M. PERRAM IR JO 
BENDRADARBIAI YRA VISUOMET PASIRENGĘ 
MALONIAI PATARNAUTI MŪSŲ TAUTIEČIAMS.

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 gamintos.

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

CONTINENTAL
"Continental” radiograma
turi 8 lempų radijo aparatą, ,7g

4 bangų ir magiškos akies 
reguliatorių, automatišką Guineas 

3 greičių (mlcrogrov) 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.

I- L' :

W.W

s
AUBURN BANKSTOWN CAMPSIE EASTWOOD 
FAIRFIELD HURSTVILLE MARRICKVILLE

MANLY PARRAMATTA WOLLONGONG ;
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Sydnėjus
STUDENTŲ VAKARAS

Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos Sydnėjaus skyrius rug
sėjo 3 d. suruošė studentų susipa
žinimo vakarą, kuriame dalyvavo 
apie 25 lietuviai, per 20 estų, apie 
10 latvių, 2 ukrainiečiai ir 1 suo
mis.

Vakarą trumpa atidarymo kalba 
pradėjo ALSS Sydnėjaus skyriaus 
pirm. Alf. Olšauskas. Per “komer
cinę Milsons Pointo radijo stoti", 
studentai Daukus ir Stakauskas 
pranešinėjo programą. Stud. Grin, 
cevlčiūtė pašoko ispanų šokį, stu
dentės žilytė ir Kemežytė išpildė 
“Piemenėlių šokį", stud. Zakare
vičius paskambino pianinu, žilytė 
pašoko valsą, stud. Protas padai
navo kaubojišką dainą, buvo pa
šoktas ir garsusis Havajų šokis 
“Hula-Hula”, kurį išpildė hava- 
jietes imituodami 4 studentai.

Paskui skambėjo lietuviškos, 
latviškos, estiškos dainos, ukrai
niečių muzika ir pademonstruotas 
ukrainietiškas “kazokas”.

Vakaro nuotaika buvo tikrai 
jaunatviškai linksma, palikusi ma
lonių prisiminimų rengėjams Ir 
svečiams.

Šj kartą studentai (Ijene pirmą 
kartą Sydnėjuje) j savo pobūvį 
rinkosi be tėvelių ir mamyčių pa
lydos. (S)

M. PEČKAUSKA1TĖS 
MINĖJIMAS

Rugsėjo 3 d. Australijos Lietu
vių Katalikų Kultūros Draugija 
suruošė rašytojos Marijos Pečkau- 
skaitės — Šatrijos Raganos minė
jimą, kuris įvyko Dulwich Hill pa
rapijos salėje.

Minėjimą trumpa kalba atidarė 
Al. Mauragis. Gerai paruoštą pas
kaitą apie rašytoją ir jos kūrybą 
skaitė Vincas Kazokas. Marina 
Osinaitė paskaitė M. Pečkauskai- 
tės "Rožes”. Sydnėjaus lietuvių 
choras, diriguojamas Algio Pluko, 
padainavo keletą lietuviškų dainų.

Po oficialiosios dalies buvo jau
kiai praleista keletas valandų šo
kant ir žaidžiant.

PASIRUOŠIMAS PIRMAJAI 
KOMUNIJAI

Sydnėjaus liet, kapelionas pra
neša, kad rugsėjo 18 d., tuoj po 
liet, pamaldų Camperdowne, įvyks 
bendra pamoka — repeticija Syd
nėjaus lietuviams valkams, besi
ruošiantiems pirmajai Komunijai.

PASKAITA APIE MENĄ
Šeštadienį, rugsėjo 17 d. Sambū

rio Šviesa Sydnėjaus skyriaus 
parengime dail. Vaclovas Ratas 
skaitys paskaitą “Lietuvių 
dailė nepriklausomybės lai
kotarpyje”. Paskaita įvyksta 
12-14 Ennis Rd., Milsons Point.

Pradžia 7 vai. vak. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Valdyba.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ 
REIKALU

Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
ryba savo posėdyje, įvykusiame 
rugsėjo 4 d., nutarė dar kartą 
kreiptis į Sydnėjaus lietuvius, pri
menant, kad kiekvienas pasižadėjęs 
savo įnašu paremti bendruomenės 
namų įsigijimą, pasižadėtą sumą 
įmoka iki š.m. spalio 1 d.

Iki šiol grynais pinigais yra su
rinkta £ 1.108. Pasižadėjimų yra 
dar apie £ 1000.

Pinigus įmokėjusiųjų ir pasiža
dėjimus pasirašiusiųjų susisrinki- 
mas numatomas sukviesti š.m. 
lapkričio mėn.

Pinigus Lietuvių Namams įsi
gyti galima įmokėti kiekvienam 
Tarybos snariui, arba siųsti Ta- 
ryboss Iždininkui: S. Jarembaus- 
kas, 28 Pomeroy St., Homebush, 
N.S.W.

GERU. PONE, pasiskolinęs “Safer” 
auksinį pieštuką, laike Mažlietuvių 
vakaro Milsons Point, prašau gra
žinti: R. Pažemėnas, 2 Maida St., 
Leichhardt. Tel.: WB 3228.

PASTOGĖ
LAISVOSIOS PROFESIJOS IR VERSLAI 

CABRAMATTOJE
Nors Cabramattos apylinkėje lie

tuvių ir neperdaugiausiai gyvena, 
bet ir čia mūsų tautiečiai gražiai 
kuriasi versluose, o kiti siekia lais
vųjų profesijų, užtikrinančių ne
priklausomumą ir geresnes pozici
jas šiame krašte.

Cabramattos lietuviai tikrai 
džiaugiasi, kad jų tarpe apsigy
veno pirmoji Australijoje prakti
kuojanti lietuvė gydytoja dr. So
fija Birietaitė — Ambrozienė.

Dr. S. Ambrozienė 1940 m. baigė 
Vytauto Didžiojo Universitete, 
Kaune, mediciną ir atliko, paly
ginti, ilgą praktikos stažą Lietu
voje ir Vokietijoje. .Australijoje, 
kaip žinome, be papildomų studi
jų ir egzaminų neleidžiama-užsie
niečiams gydytojams praktikuoti, 
todėl gyd. S. Ambrozienė po stu
dijų Sydnėjaus universitete 1954 
m. išlaikė egzaminus ir gavo tei
sę atidaryti gyd. kabinetą.

Netoli geležinkelio stoties Jal-

Dalis Cabramattos lietuvių, dalyvavusių š.m. Birželio mėn. 13-J4 tra
gedijos minėjime, prie Mt. Pritchard katalikų bažnyčios, kur kiek
vieno mėnesio antrą sekmadienį Sydnėjaus lietuvių kapelionas kun. 

P. Butkus laiko cabramatiškiams pamaldas.

Perthas
LIETUVIŠKAS VAKARAS

Rugpjūčio 13 d. Pertho ir apylin
kės lietuviai turėjo gražią progą 
lietuviškoj nuotaikoj pabendrauti. 
O tai įvyko suruoštame bendruo
menės vakare, kur susirinkęs gau
sus būrys tautiečių, jaukioj drau
gystėj besivaišindami kultūringai 
praleido vakarę.

Pertho lietuviai už šj gražų po
būvį dėkingi Apylinkės valdybai, 
o ypač pirmininkei A. Baltramonai- 
tienei, kuri tikrai nuoširdžiai dir
ba bendruomenės labui ne tik pa- 
sasulietiškuose, bet ir religiniuose 
parengimuose.

B. Baikauskas.

Reikalingas dažytojas
LIETUVIŠKA DAŽYTOJŲ IR

DEKORATORIŲ FIRMA

Reikalinga nuolatinio dažytojo 
įvairiems dažymo darbams. Geros 
sąlygos.
Kreiptis kasdien: J. Bistrickas, 7 
Fifth St., Ashbury, Sydney; arba 
V. Janavičius, 84 Old Prospect Rd., 
Wentworthville, N.S.W. 

THE IMPERIAL

Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains, 
t

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.

Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu
tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va
dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu 
- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje. in

low vaistinėje farmacininkės prak
tiką atlieka stud. Irena Migevi- 
čiūtė — Dudaitienė. Cabramatiš- 
kiai lietuviai turės savą vaisti
ninkę, o gal ir lietuvišką vaisti
nę.
Namų statybos parangas jau eilė 

metų sėkmingai vykdo Algis Du- 
daitis, pastaruoju metu darbo spar
tai padidinti įsigijęs elektrinę med
žio pjaustymo mašiną.

Be jau žinomų lietuvių prekybi
ninkų Kazio Butkaus ir p. Žygie- 
nės, Cabra — Vale bendrovės sa
vininkų (baldų prekyba, laidotu
vių biuras ir elektros reikmenų 
krautuvė), Cabramattoje dar stei
giasi nauja lietuviška prekyba — 
Statkų delikatesų krautuvė.

Savistovaus ūkininkavimu srity 
gerai sekasi jaunajam A. Pališkiui. 
Jis savo ateities planuose yra nu
matęs įsigyti tikrai didelį ir mo
dernų ūkį.

A. B-nis.

Vyr. Skiltininkę

MARGARITĄ GRIGULEVIČIŪTĘ 
ir

ANTANĄ MURAUSKĄ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą svei
kina ir saulėto gyvenimo linki

Brisbano Skautas-ės

Jieškoma 250 lietuviškos

muzikos mėgėju
Pirmą kartą Australijoje išlei

dome lietuvišką patefono plokšte
lę — M.K. Čiurlionio Preliudus ir 
Nokturną (Piano solo išpildymas 
žinomos Adelaidės lietuvių drau
gės Dorothy Oldham).

Plokštelės kaina 12/6 su per
siuntimu.

Užsakymai (lietuvių kalba) siun
čiami firmai MAZIL & CO., First 
Floor, 91-93 A Gonger Street, 
Adelaide, S.A.

NAUJAS “M.P.” 
REDAKCIJOS 

ADRESAS
Visą korespondenciją "Mūsų Pas
togės” Redakcijai prašome siųsti 
nauju adresu: 127 Mimosa Rd., 
E. Bankstown, N.S.W. Telefonai: 
UY 4581, WB 1758.

Adelaidė
VILNIAUS NEUŽMIRŠTA 

LIETUVIAI
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun

gos Toronto skyrius ryžosi išleis
ti anglų kalba dr. A. Šapokos pa
ruoštą knygą “Vilnius Lietuvos 
gyvenime”.

Adelaidės lietuviai, puikiai su
prasdami tokios knygos reikalin
gumą, daugelis ją iš anksto užsi
sakė, arba šiaip parėmė pinigine 
auka.

Prenumeratos ir aukų šiai knygai 
31 Adelaidėss lietuvis sudėjo £20. 
6.6. Br. J.

Cabramatta
CABRAMATTOS LIETUVIAMS 

pamaldos Mt. Pritchard bažnyčio
je rugsėjo 11 d. įprastu laiku ne
įvyks, kadangi 8.30 vai. užėmė 

australai kunigai.
Daroma žygių, kad lietuviškas 

pamaldas Cabramattoje būtų leis
ta laikyti vėlesnę valandą.

Visi Cabramattos lietuviai kvie
čiami rugsėjo 11 d. dalyvauti tau
tos šventės pamaldose šv. Bene
dikto bažnyčioje (Broadway) 12.30 
vai.

Kun. P. Butkus.

PAŠVENTINO PAMINKLĄ
Rugpjūčio 27 d. Llverpoolio kat. 

kapinėse pašventintas paminklas 
A.A. Juozui Boreikai, mirusiam 
1954 m. birželio 29 d.

Šventinimo apeigas atliko kun. P. 
Butkus. Dalyvavo didelis būrys ve- 
lionies našlės Mildos Boreikienės 
artimųjų ir pažįstamų.

Paminklas gražus ir originalus, 
su lietuviškais įrašais ir velionius 
fotografija.

Buvęs.

Patarlės ir priežodžiai
• Lyja, kaip per Cabramattos 

parengimus.
• Suka galvą, kaip Cabramattos
apylinkės valdyba, jleškodama ba
liui salės. t

• Ginčyjasi, kaip Sydnėjiškiai 
dėl bendrų namų vietos.
• Iširo, kaip skautų globos komi
tetas.
• Bėga, kaip mūsų tautiečiai į 
Amerika, o cabramatlškiai — iš 
vienos geležinkelio pusės į kitą.
• Išdidūs, kaip bankstouniečiai, 
nepripažįsta bendrų namų idėjos.

Surinko: Cabramatiškis.

PAJIEŠKOJIMAI:

Turiu skubią ir svarbią žinią p.
Antanui Jonikaičiul — Joni kiui.

Rašyti J. Veteikiui, 45 High St., 
Cabramatta, N.S.W.

Friend Bros. & Co. |
ĮVAIRI GELEŽIS • STATYBINĖS MEDŽIAGOS

Tel.: UB 1280. 5 THE CRESCENT 
(Kampas Hamilton Rd.) 

FAIRFIELD, N.S.W.
Įvairios metalinės prekės, fibras (Hardies fibrolitas), tiluz’as, g: 
vonios, virtuvėms krosnelės, virtuvėms nutekėjimo vamzdžiai •:•: 
firmos “M e t t e r s”, šilto ir šalto vandens įrengimai g 
(H.W.S.), langai (Coopers Supar Louvers). Dažai, emalius, :•:• 
dažymui šepečiai ir kt. •:•:

Reprezentuojame didžiausias Australijos 
firmas g

SKARDOS IR VANDENTIEKIO MEDŽIAGOS S
Variniai ir cininial vamzdžiai. Sanitarinių įrengimų reikme- :į 
nys. Stalių, šaltkalvių ir dažytojų įrankiai. •:•:

SĖKLOS (Andersons) DIRBTINĖS TRĄŠOS IR £
DARŽININKYSTES ĮRANKIAI 

Cementas, skalda, smėlis ir kalkės.
TUOJAU PRISTATOME |

PARDUODAME IR IŠSIMOKĖTINAI

PRANEŠIMAI

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
SYDNĖJUJE

Tautos šventės minėjimas įvyks 
š.m. rugsėjo mėn. 11 d., sekmadie
nį.

šv. Benedikto bažnyčioje (Broad
way II-ras tramvajaus sustojimas 
nuo Centr. gelež. stoties, važiuo
jant Camperdowno kryptimi), pa
maldos 12.30 vai. (Išpažinčių bus 
klausoma nuo 10 vai., dešinėj pusėj 
paskutinėj klausykloj). Tuoj po pa
maldų šios parapijos salėje įvyks

Paskaitą skaitys J.A. Jūragis. 
Meninėje dalyje dalyvauja: Syd
nėjaus lietuvių choras, Sporto Klu
bo Kovas tautinių šokių grupė, 
skautai ir mūsų mažieji, kurie Iš
pildys šokių, dainų, deklamacijų 
ir baleto pintinį.

Po oficialiosios dalies veiks bu
fetas.

Visi lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba, 
minėjimas.

★
ALB Sydnėjaus Apylinkės Val

dybos pirmininkui V. Miniotui su
sirgus, nuo š.m. rugpjūčio mėn. 
14 d. valdybos pirmininko parei
gas eina valdybos sekretorius A. 
Ničajus.

Esant reikalui kreiptis šiuo ad
resu: 98 Hereford St., Forest Lod
ge, N.S.W.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba. 

Sydnėjaus Liet. Sporto Kl. Kovas 
š.m. rugsėjo 9 d., penktadienį, rengia įdomų ir linksmą

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

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

Sp. Klubas Kovas.

MODERNIŠKŲ ŠUKUOSENŲ STILIAI 
Broomfield 

MOTERŲ IR VYRŲ

KIRPYKLA — SALONAS
5 BROOMFIELD ST., L.M. KRIVOGRAD
CABRAMATTA SAVININKAS

"MŪSŲ PASTOGĖ” ŠIĄ SAVAI
TĘ IŠLEIDŽIAMA VIENA DIE
NA VĖLIAU. KITAS NUMERIS 
IŠEIS PO 2—JŲ SAVAIČIŲ, 
RUGSĖJO 21 D.

REDAKCIJA.

“Atžalynas”
REPETICIJŲ TVARKA

Rugsėjo 16 d. 7 vai. vak. — 
II veiksmas, Milsons Point salėje.

Rugsėjo 18 d. 4 vai. p.p. — I 
veiksmas, 52 Jaffrey St.

Rugsėjo 28 d. 7 vai. vak. — 
V veiksmas, Milsons Point salėje.

Rugsėjo 25 d. 4 vai. p.p. — IV 
v., 52 Jaffrey St.,

Spalio 1 d. 6 vai. vak., 52 Jaf
frey St. (KIrribilli) — Čigonė, 
Petras, Barzdžius, šūra, Senis, 
Žiogas, Žiogienė, Motė.

Režisierius.

PETRUI PARGALINAUSKUI 
PRITEISĖ £.4.450

Nesenai Brisbanėje teis
mas nagrinėjo Petro Pargalinaus- 
ko civ. jieškinį, kurį jis pateikė 
prieš Praną Paužą, lentpjūvės sa
vininką, kuriam ant savo motocik
lo Pargalauską bevežant įvyko su
sidūrimas su traukiniu. Parga- 
liauskas buvo sužalotas ir dabar 
jaučiasi nebetinkamas vedybiniam 
gyvenimui. Jis reikalavo £ 15.000, 
bet teismas priteisė tik £ 4.452.19.

PAJIEŠKAU pažįstamų. Atsiliep
ti:

Leonas Baltrukonis, 89 Lafayet
te Ave, East Hartford, Conn. 
U.S.A.
ciiannmii!!iiiiiiii!iiiiniiiiiiiiiiuiiniiimiumniiiiiiHiinfflnau iiiiiiinmainininnwirmB

TAUTIEČIAI!
JŪS GALITE ĮSIGYTI 

AUGščIAUSIOS KOKYBĖS

“Electrolux”
DULKIŲ SIURBLIUS IR POLI- 
ŠAVIMO MAŠINAS PRIEINA- 
M1AUSIOMIS KAINOMIS.

Nemokamas demonstravimas 
namuose.

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

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

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