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SYDNĖJUS, 1956 m. vasario 15 d.

16 VASARIO Pirmaisiais metais mūsų pilieti
nis nepatyrimas, parlamentinio 
darbo naujoviškumas, partijų SESĖS IR BROLIAI

1918 m. vasario mėn. 16 d. Lie
tuvos Taryba Vilniuje pasirašė 
aktų, kuriuo paskelbė “atstatanti 
nepriklausomą demokratiniais pa
matais sutvarkytų Lietuvos vals
tybę su sostine Vilniumi ir tų vals
tybę atskirianti nuo visų valstybi
nių ryšių, kurie yra buvę su ki
tomis tautomis”.

Tuo trumpu tvirtu sakiniu, ku
rį pasirašė 20 tokių pat savo va
lia ir ryžtu tvirtų lietuvių, buvo 
atkurta Lietuvos valstybė.

šis pirmasis valstybės aktas 
parodė didelę pasirašiusiųjų poli
tinę ir teisinę išmintį.

Pirmiausia, šiuo aktu buvo at
statyta senoji Lietuvos valstybė, 
savo praeity turėjusi veik pussep- 
tinto šimto metų valstybinių tra
dicijų. Tai stiprus pagrindas vals
tybės atkūrimui, gal net stipres
nis už pripažintųjų tautų apsi
sprendimo teisę, kuri taip pat mi
nima nepriklausomybės akte. Tuo 
tarpu mūsų kaimyninės Pabaltijo 
tautos skelbdamos nepriklausomy
bę sukūrė visai naujus valstybi
nius vienetus.

Antra, visai suprantamai atro
do valstybės sostinės — Vilniaus 
pabrėžimas nepriklausomybės ak
te. Tačiau mūsuoju atveju tai tu
rėjo ypatingos reikšmės, kai pa
gal šio akto turinį buvo gauna
mas kitų tautų pripažinimas. Lie
tuvos valsybės atkūrimas su sos
tine Vilniumi užakcentavo neju
čiomis tarptautinės reikšmės akte 
integralinį priklausomumų vals
tybei tos etnografinės jos dalies, 
kuri visada buvo visų nesusipra
timų židiniu su mūsų pietryčiu 
kaimynu.

Trečia, siejant mūsų valstybės 
atkūrimų su praeitimi, buvo pavo
jaus užtraukti jai ir tas sunkeny
bes, kurias ji turėjo praeityje, 
santykyje su savo kaimynais. To
dėl nepriklausomybės akte buvo 
įrašyta, kad Lietuvos valstybė at
skiriama nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis. Taigi, buvo nutraukti 
ryšiai su Rusija, ilgamečiu Lietu
vos pavergėju, ir su Vokietija, jos 
vėlesniu okupantu, o taip pat pa
naikinti ir visi saitai su Lenkija, 
taip sunkiai slėgusią Lietuvų vi
sokiausių unijų pagalba.

Atkurtoji Lietuva stojo į kitų 
valstybių tarpų visai savaranki, 
grjsdama savo tarptautinius san
tykius naujomis sutartimis ir 
naujais pagrindais.

Tokių nepriklausomų Lietuvų 
pirmiausia pripažino Vokietijos 
kaizeris Vilius II <1918.111.23), 
o lygias teises su kitomis valsty
bėmis teįgijome 1921.IX.22 d., kai 
Lietuva buvo priimta į Tautų S- 
gų. Pagaliau 1922.XII.20 d. Lietu
va buvo pripažinta de jure ir Am
basadorių Konferencijos (Angli
jos, Prancūzijos, Italijos ir Japo
nijos). Kitos valstybės Lietuvų 
buvo pripažinusios anksčiau.

Po ilgos ir sunkios rusų pries
paudos, o vėliau iškentėjus alinan
čių vokiečių okupacijų, Jaunai 
valstybei atiteko labai vargingas 
palikimas. Apkarpyta visu trečda
liu savo etnografinėse ribose, be 
didesnių miestų bei pramonės, su 
visomis tik kų pasibaigusio I P. 
Karo pasekmėmis — krašte už
viešpatavo ūkinė, karinė ir politi
nė suirutė, šitame visuotiname 
chaose saujelė pasiryžėlių subruz
do atkurti Lietuvos valstybę. Ir 
atkūrė! Iš nieko teko organizuo
ti administracijų, krašto ūkį, fi
nansus, kariuomenę, kurti visų su
dėtingų valstybinį aparatų. Greta

šito kuriamojo darbo teko pakelti 
sunkias kovas su įvairiais vidaus 
ir išorės priešais, prašokančiais 
mus savo kiekiu, kariniu patyri
mu, ginklais ir politiniu užnuga
riu. Teko kapotis su priešais ir 
tarptautiniame forume, spirtis 
prieš klastingas jų užmačias. Nie
kas mums nepagelbėjo, visokiau
sių priemonių reikėjo jieškotl, 
kad išlaikius gležnutį valstybės 
organizmų. Ir buvo išlaikyta! Bu
vo nugalėti visi sunkumai, lietu
vio valstiečio pečiai viskų atlaikė, 
o jo sveikas protas įveikė suvok
ti, kaip tvarkyti savo kraštų ir 
kelti jo gerbūvį.

Jei mūsų Pabaltijo kaimynai, 
pradėję kartu su mumis valstybi
nį gyvenimų, galėjo pasidžiaugti 
paveldėję gerai organizuotų že
mės ūkį, neblogus susisiekimo ke
lius, uostus, nemažų pramonę, sa
vo spaudų, neblogai išvystytų 
švietimų, palankius tarptautinius 
santykius, o svarbiausia, turėję 
gerų kadrų savos šviesuomenės, — 
tai mes, deja, viso to stokojome. 
Tačiau mes turėjome dideles at
sargas neišeikvoto kapitalo, kuris 
glūdėjo mūsų pagrindiniame luo
me — valstietyje. Mūsų švieses

nis vadovaujųs luomas — bajorija, 
su kiekviena unija tirpo, kol paga
liau’jo visai veik neliko. Jį pakei
tė tikras krašto šeimininkas — 
ūkininkas, kuris įrodė, kad yra 
vertas turėti savo valstybę. 
Trumpo nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpyje lietuvių tautoje glū
dįs kūrybinis potencialas iškilo vi
soje stiprybėje. Per trumpų lai
kų mes ne tik pavijome toliau 
pažengusius mūsų kaimynus, bet 
kitose srityse juos ir pralenkėme. 
Mūsų ūkininkas davė mums ne 
tik arklų ir dalgį mokančius lai
kyti vyrus, bet ir sugebančius 
būti profesoriais, įvairių sričių 
augšto mokslo žmonėmis, šauniais 
kariais, augštais dvasiškiais, o ir 
tarptautiniuose susitikimuose jų 

I sūnūs tinkamai sugebėjo tėvynės 
reikalus ginti.

Už tai trumpo, vos 22 metų 
siekiančio, nepriklausomo, gyveni
mo pabaigoje visų kraštų puošė 
didžiulės mūrinės mokyklos, kraš
tas siekė šviesos: universitetas, 
žemės ūkio akademija, prekybos 
institutas, pedagoginis institutas, 
veterinarijos akademija vos besu
talpino augštojo mokslo bejieš- 
kantį jaunimų; mūsų jaunoji ūki
ninkų karta užpildė konservatori
jas, meno mokyklų, dramos studi
jas, — gražų skaičių menininkų 
prisiauginome, kurie augštai iškė
lė mūsų įvairias meno sritis; vie
nintelė savo pavyzdžiu drųsi že
mės reforma, kaip tik atitiko 
valstiečių troškimus, žemės ūkis 
augo ir klestėjo; mūsų litas buvo 
tvirčiausia valiuta Europoje; gau
sėjo savų prekybininkų ir amati
ninkų, kooperatinės įvairių rūšių 
ekonominės organizacijos kėlė 
krašto ūkį; savam Klaipėdos uos
te augo ir tvirtėjo mūsų jaunas 
prekybos laivynas, krašto admi
nistracijos aparatas tobulėjo, o 
nemažų valstybės darbo dalį ūki
nėje srityje gražiai tvarkė vietos 
savivaldybės. Ir daug daug kito 
galima būtų priskaičiuoti. Nebo
dami į pasitaikiusius trūkumus, 
galime su pasididžiavimu žvelgti 
j savo praeitį, šiandienų sunku 
patikėti, kad iki 1918 metų buvusi 
maža, alinama senosios Rusijos 
imperijos tolimo pakraščio dalis, 
per trumpą laiką galėjo išaugti į 
ūkiškai, finansiškai ir kultūriškai 
stiprių valstybę.

gausumas ir jų tarpusavis anta
gonizmas buvo nemažu stabdžiu
kuriamajam darbui. Tačiau nekar
tų mūsuose buvo pastebėta, kad 
atėjus kritiškam momentui visi 
tarpusavio nesklandumai būdavo 
užmirštami, tautos reikalai visus 
apjungdavo. Už tai, kai 1918.XI.23 
d. II-jo Ministerių Kabineto p-kas 
socialistas-liaudininkas M. Šle-

LIETUVIAI
1918 m. vasario 16 dienų, Pasau

liniam karui dar siaučiant, Tau
tos Taryba paskelbė Lietuvos Ne- , 
priklausomybės Aktą. Lietuvių j 
tauta, amžiais gynusį savo lais
vę, bet svetimųjų pavergta, vėl 
ėmėsi ginklo ir patikrino sau ne

nešė nusivylimų ir baimę, kad mū
sų krašto laisvė gali būti paauko
ta didžiųjų interesams. Gyvena
me padidėjusio įtempimo ir pas
partinto ginklavimosi laikotar
pį. “Ženevos dvasią” išblaškė So
vietų agressyvumas ir noras pa-

buvo 
Tau- 
išda- 
virto

priklausomą gyvenimų.
Nepriklausomybės Aktas 

tautos valios pareiškimas ir 
tos Tarybos vieningo ryžto 
va. Akto paskelbimo diena
mums Nepriklausomybės švente. 
Jau 38 metus tų dieną minime, 
bet iš ji) jau šešiolikti metai, kai 
lietuvių tauta vėl neteko laisvės

priešais 
likiminis 
išspręs- 
siejame

ževičius paskelbė savanorių šauki
mų nepriklausomybę ginti, į jo 
šaukimų nedvejodami atskubėjo 
daugumoje dešiniojo jaunimo 
būriai; jaunas kunigas M. Krupa
vičius nepabijojo savo vyresniųjų 
konfratrų įspėjimų ir “raudonuo
ju” pravardžiavimų, prastūmė St.
Seime drąsų žemės reformos pro-; 
jektų; kai 1939-1940 m.m. vėl ūžė- ir gyvena sunkiausius savo isto-
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 38-TĄSIAS | 
METINES ŠVENČIANT, ALB KRAŠTO VALDYBA KVIEČIA | 
VISUS AUSTRALIJOJE GYVENANČIUS TAUTIEČIUS SU | 
DAR DIDESNIU PASIRYŽIMU IR ENERGIJA KOVOTI DĖL | 
DIDŽIOJO TIKSLO — LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS | 
ATSTATYMO IR TAUTINIO GYVASTINGUMO IŠLAIKYMO | 
TREMTYJE. TVIRTI TIKĖJIME, KAD MOŠŲ TĖVYNEI | 
LAISVĖS RYTAS TIKRAI PRAŠVIS, VISI JUNGIAMĖS VI E- j 
NINGAN DARBAN, NES TIK SUTELKTINĖMIS JĖGOMIS j 
YRA ĮMANOMAS MŪSŲ TROŠKIMŲ REALIZAVIMAS.

teisė 
taika ga- 
pavergtas

Išlaisvi-

| ALB KRAŠTO VALDYBA.

jungti bolševizmui visą pasaulį. 
Nežinome, kuriuo būdu bus iš

spręstas dviejų, vienas 
antrą stovinčių pasaulių 
ginčas, bet jis turi būti 
tas. Su tuo įsitikinimu
Lietuvos išlaisvinimų. Jam turi
me dirbti be atvangos, kartu tal
kindami Vakarams, kad su jais 
laimėtų ir Lietuva. Turime dirbti 
sunkėjančiose sąlygose, planuoda
mi pastangas ilgesniam laikui ir 
stiprindami mūsų veiklą. Daryki
me viskų, kad Lietuvos išlaisvini
mas nebūtų laisvojo pasaulio už
mirštas. Nenustokime vilties, nes 
mūsų pusėje neginčijama 
būti laisviems. Pastovi 
Įima tik išlaisvinus 
tautas.

Vyriausiasis Lietuvos
nimo Komitetas, taip vertindamas 
padėtį, sustiprintomis jėgomis sie
kia tautos jam patikėto tikslo. 
Tas tikslas yra mūsų ddžioji pa

ll į reiga tautai. Minint Vasario 16-jų,
g, Vlikas kviečia visus lietuvius vie- 

ilIliilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlN ningon talkon Lietuvos laisvinimo
i darbui. Tas darbas visiems lietu- 
I viams yra bendras ir svarbiau- 
' sias. Jokie motyvai negali patei
sinti separatinio ir savo esme ar- 

j domo darbo. Pats Vlikas, supras- 
Į damas, kad jo veikla tik tuomet 
1 bus sėkminga, kai visa lietuvių 
1 išeivija vieningai jį rems, daro 
i ir darys viskų, kad būtų pasiek- 
1 tas darnus lietuviškųjų veiksnių 
: bendradarbiavimas.

Nepriklausomybės aktas mus 
jos įpareigoja, tad būkime verti jį 

tragiška padėtis laisvėje gyvenan- minėti. Žadinkim savyje nepalau- 
čius lietuvius įpareigoja tiekti jai1 Mamą ryžtą kovoti, vieningai ko- 
pagelbą. žinokime, kad ir kaip pa-* 
dėtų Lietuvų laisvinti įvykių rai
da, visi esame kovos fronte už 
Tėvynės laisvę ir nešame atsako
mybę už tautos likimą. 

Pokarinis, jau pergyventas de
šimtmetis buvo sunkių bandymų 
laikotarpis. Santykiuose su Sovie
tais vingiais ėjusi Vakarų politi
ka tarpais viltis stiprino, tarpais

jo mūsų kraštui sutemos, visos rijoj laikus. Tačiau, bolševizmo j 
partijos garbingai užmiršo patir-1 žudoma ir žalojama, tauta nenu-; 
tas praeity nuoskaudas — skubė-' stojo kovojusi, kad išliktų gyva, 
jo konsoliduoti tautų, gelbėti, kas! ir nenustojo vilties vėl būti lais- 
dar galima. Gal dėl tos mūsų ypa- ’ va. ,

Lietuvių išeivija Vakaruose sve- j 
tur kūrusi savo tautinį ir kultūri
nį gyvenimą, politiškai brendusi ir 
tautai sunkiausiais laikais teikusi 
visokeriopų pagelbų, dabar vėl 
pašaukta atlikti jos didžiąją pa- - 
reigą. Kai Sovietų pavergta tau-1 
ta ginasi nuo sunaikinimo, ;

dar galima. Gal dėl tos mūsų ypa
tybės, jau egzistuojant mūsų kraš
te autoritarinio režimo mėgini
mui, žmogaus ūkiškoji veikla, jo 
įsitikinimai ir asmens laisvė bu
vo labiau saugomi ir respektuoja
mi, negu kituose grynai demokra
tiniuose kraštuose, kų mes patys 
tremties metuose turėjome progos 
palyginti.

Šiuo metu vis daugiau įsitvir
tina galvojimas, kad ateity, kraš
to atstatymo metu, pagrindinis 
vaidmuo visuose reikaluose ati
teks tai tautos daliai, kuri liko 
Lietuvoje. Tad tvarkydami savos 
bendruomenės siekius turėtume 
savo veiklų derinti į ateities ga
limumus. Visi mūsų dabartiniai 
ginčai ir kartais įvairiausi per
tvarkymų užsimojimai pasibaigs
prie Lietuvos sienos. Vienu mostu 
išnyks visokiausių institucijų ir 
paskirų grupių nesutarimai.

Nauja Lietuva atgims, tikime, 
savo senos dvasios visoj stipry
bėj. Visi paklusklme tada savo 
krašto šauksmo j darbų ir vienybę. 
Taip buvo nekartą praeity, taip 
bus ir ateity.

LEONARDAS KARVELIS

MALAJAI BUS 
NEPRIKLAUSOMI

Reuteris praneša, kad pasitari
mai tarp D. Britanijos vyriausy
bės atstovų ir Malajų tautos va
dų pasibaigė abipusiu susitarimu. 
Dabar Malajai gauna plačią savi
valdą ir netrukus bus suteikta vi
siška nepriklausomybė. Numato
ma, kad pilną nepriklausomybę 
Malajai gaus 1957 m.

Iki šiol Malajai buvo britų 
kontrolėje ir D. Britanija čia tu
rėjo savo vyriausybes atstovą, 
kuris vadė karalienės vardu.

Commonwealth© karinės įgulos 
ir toliau pasilieka Malajuose, kur 
jos kovoja prieš teroristus.

. voti ir aukotis lietuvių tautos tei
singai ir mums šventai bylai gin
ti ir ją laimėti. Tam reikia dar
bo, tam reikia aukos.

Būkime vieningi ir ištverkime 
galo!

VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO 

PREZIDIUMAS.
1956.11.16.

VAŠINGTONO
D. Britanijos ministeris pirmi

ninkas Sir Anthony Eden viešėjo 
Amerikoje, kur turėjo svarbius 
pasitarimus su prezidentu Eisen- 
howeriu.

Šioje konferencijoje akcentuota, 
kad Amerika ir D. Britanija yra 
griežtai apsisprendusios pasiprie
šinti ir apsaugoti Tol. Rytus nuo 
jėgos ekspansijos ir subversijos.

Paskelbtame komunikate, kuris 
pavadintas Vašingtono Deklaraci
ja, sakoma, kad abidvi tautos 
(JAV ir D. Britanija) panaudos 
visų įtaką, kad išsaugojus taiką, 
kurių nori suardyti Sovietai, mė
gindami “įliepsninti senąjį antago
nizmų”.
• Pripažįstama, kad komunistų 

ginklų tiekimas Egiptui padidina 
karo riziką Vid. Rytuose.

• Pakviesta Prancūzija prisi
dėti prie JAV ir D. Britanijos nu
tarimų, kad būtų išsaugota taika 
Vid. Rytuose. Prancūzija, kaip 
pranešama iš Vašingtono, priėmė 
JAV — D. Britanijos kvietimų.

iki

KOVA SU BALIONAIS
BALIONAI SKRAIDO VIRŠ PA
VERGTOSIOS EUROPOS. Iš JŲ 

KRINTA MILIONAIS SVEIKINI 
MO LAPELI AI OKUPUOTŲ 
KRAŠTŲ GYVENTOJAMS. MAS
KVA ŠĖLSTA IR SIUNČIA PRO
TESTO NOTAS. DULLES SAKO, 
KAD TAI NESĄ NIEKO BLOGO

Sovietų Sąjungos vyriausybė ir 
vėl įteikė protesto notų Vak. Vo
kietijai, kam ši leidžia “amerikie
čiams ir kitiems kapitalistlams” 

iš Vak. Vokietijos teritorijos siųs
ti balionus su propagandine lite
ratūra, kuri paskleidžiama Čekos
lovakijoj, Vengrijoj, Lenkijoj ir 
kituose okupuotuose kraštuose.

Pastarasis protestas buvo tre
čias trijų dienų laikotarpyje. To
kias protesto notas gavo ir Tur
kija ir JAV.

Amerikiečių “The Times” rašo, 
kad Laisvosios Europos Radijo or
ganizacija nuo 1949 metų yra iš
leidusi daug balionų, kurie pas
kleidė apie 250 milionų lapelių 
virš Čekoslovakijos, Lenkijos ir 
Vengrijos. Balionai pagaminti iš 
plastinės medžiagos arba gumos, 
sveria apie 2 svarus ir pakelia 
apie 7 svarų krovinį.

Iš Vienos pranešama, kad ypač 
daug balionų buvo paleista gruod
žio ir sausio mėnesiais, kada pū
tęs palankus vėjas į Čekoslovaki
ją. Tada buvo pasiųsti ir prezi
dento Eisenhowerlo sveikinimai, 
kuriuos Jis perdavė pavergtosioms 
tautoms Kalėdų — Naujųjų Me
tų proga, šituos jo sveikinimus 
sovietinė spauda buvo visiškai nu
tylėjusi.

Komunistų valdomuose kraštuo
se iš balionų išmetamiems atsi
šaukimams rankioti sutelkta po
licija ir komjaunuoliai.

Amerikos užsienių reikalų mi
nisteris Dulles pareiškė, kad ši
tuos balionus siuntinėja privačios 
organizacijos, daugumoje iš už 
geležinės uždangos esančių tautų 
politiniai pabėgėliai, kurie tik tuo 
būdu ir tegali palaikyti ryšį su 
savo pavergtais kraštais. Jie nėra 
skirti rusams, nes nė vienas at-, 
sišaukimas nebuvo parašytas ru
sų kalba. Dulles nurodė, kad, JAV 
į šį reikalų nesikiša ir nė nema
no kištis, nes tai esąs privatus rei
kalas.

DEKLARACIJA
Konferencijoje buvo pabrėžta, 

kad Amerika su D. Britanija nie
kada nepradės agresijos ir darys 
viską, kad užkirstų kelią Sovietų 
šitokiems mėginimams.

Nurodyta, kad, D. Britanijai ir 
Amerikai padedant, apie 600 mi- 
lionų žmonių praeityje buvo įga
linti susikurti savarankškų tauti
nį gyvenimą.

Čia kontrastu paimta Sov. Są
junga, kur “milionai žmonių skir
tingų rasių, religijų ir tradicijų 
yra jėga inkorporuoti į Sov. Są
jungų”. Deklaracijoje sakoma, kad 
vien tik Europoje apie 100 milio- 
nų žmonių, gyvenusių nepriklauso
mose savo valstybėse, prieš jų va
lią buvo pavergti ir yra priversti 
dirbti komunistinei valstybei.

Britanija ir JAV-bės, kaip dek
laravo Eisenhoweris ir Edenas, 
pripažįsta ir remia pagrindinę 
žmonių teisę pasirinkti norimą 
valdymosi formą ir išsirinkti pa
tinkamą vyriausybę.

• Kanados vyriausybė nutarė 
sulyginti atlyginimus moterims ir 
vyrams. Ikšiol moterys pramonėje, 
įstaigose ir prekyboje, dirbdamos 
vienodų darbą su vyrais, kaip ir 
Australijoje, gaudavo žymiai ma
žesnius atlyginimus.
• Sovietų laikraštis “Zaria 

Vostoka” rašo, kad Kaukaze gy
venąs seniausias Sov. S-gos pilie
tis Jegor Kokoriev, šiais metais 
atšventė 155 savo gimtadienį. Jo 
žmona tebėra gyva ir jai nesenai 
sukako 115 metų.

• Iš Atėnų pranešama, kad 
Kipro salos provaslavų archivys- 
kupas Makarios, vadovaujųs kip- 
riečių judėjimui kovoje už Kipro 
prisijungimą prie Graikijos, są
lyginai sutikęs priimti britų vy
riausybės pasiūlymą, pagal kurį 
Kipro gyventojams būsianti su
teikta teisė patiems nuspręsti sa
los ateitį.

Tačiau, nežiūrint į tai, kaip pra
nešama iš Kipro, ten vis tebevyk
domi teroro veiksmai ir svaido
mos bombos į britų karius ir po
liciją.

• Iš Londono pranešama, kad 
D. Britanija 1957 m. numato iš
sprogdinti galingiausią pasaulyje 
vandenilio (H) bombą.

1
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REIŠKIMASIS TAUTINĖJE BENDRUOMENĖJE Broliai Vergn Stovyklose
Esama, kaip minėta, savitarpi

nės sąveikos tarp bendruomenės 
nario ir bendruomenės, atseit, ir 
bendruomenė kinta santykiuose su 
savo nariais, santykiavime su ap
linka. Tasai bendruomenės kitimas 
gali būti nesąmoningas ir sąmo
ningas.

Nesąmoningas bendruomenės ki
timas bus tada, kai bendruomenė 
reiškiasi primršdama ar paneig
dama pagrindinius bendruomeni
nius siekimus. Nesąmoningas kiti
mas bus ir tada, kada Ji nenau
doja bendruomenei privalių reiš
kimosi priemonių, pavyzdžiui, pa
neigia susižinojimo kelius bei pap
ročius Ir, iš viso, bendruomeni
niam gyvenimui būdingus elemen
tus. Nesąmoningas kitimas vyks
ta Ir tada, kai bendruomeųė pasi
duoda svetimai įtakai, t.y. kai ji 
tampa paliesta — ir tam nekri
tiškai pasiduoda — naujo kultūri
nio kontakto ar svetimos kultūros 
fragmento įtaigojimui, kuriam 
yra svetimi bei visiškai nerūpi 

tautinės bendruomenės siekimai bei 
interesai. Pastaruoju atveju vyks
tantį bendruomeninių interesų pa
neigimą vargu ar galima būtų lai
kyti sąmoningu.

Bendruomenės kitimas gali būti 
ir sąmoningas, kai kitimo vyks
mas gali būti suvoktas, kada ma
toma, kad koks bendruomeninio 
reiškimosi prisiimtas paprotys, 
nuostatas ar bendruomeninio reiš
kimosi elementas nefunkcionuoja, 
nenaudojamas. Pavyzdžiui, tautl-. 
nis solidarumas, bendruomenės 
siekimas išlaikyti tautinę kultūrą 
bei lietuvybę, bendruomeninė dva
sia, bendruomeniniai interesai pa
neigiami vardan svetimųjų.

Sąmoningai suvokiamą bendruo
meninį kitimą, paprastai, lydi pa
ties fakto konstatavimas, diskusi
jos, kritika, pozityvios išvados. 
Viso to išdavoje, bendruomenė 
tvirtėja, bendruomeninė sąmonė 
stiprėja — gauna naują akstiną 
pagyvintam reiškimuisi.

Yra natūralu — o ir būtina — 
siekti geresnės bendruomenės: tai 
yra kiekvieno gyvo socialinio Jun
ginio gyvavimo pateisinimas. Ge
resnės bendruomenės siekiama 
ryškinant ir sąmoninant geresnės 
bendruomenės vaizdą bendruome
nės narių sąmonėje, nekalbant Jau 
apie tai, kad Išeinama iš nedvejo- 
jamo įsitikinimo bendruomenės 
reikalingumu, kaip tinkamiausia 
priemone lietuvybei puoselėti.

Bendruomenės reiškimosi šalti
nis ir jėga glūdi bendruomenės 
narių sąmoningume. Tasai sąmo
ningumas regimai pasireiškia jo 
paties elgesiu. Jo elgseną santy
kyje su kitais bendrais tvarko eti
nis momentas, moralė, pagarba, 
tolerancija, — o santykyje su ben
druomene — solidarizavimas su 
bendruomeniniais siekimais, prie
monių derinimas juos berealizuo- 
jant, prievolių atlikimas, savų tei
sių saugojimas. Kiekvienu atveju 
iš bendruomenės nario elgsenos, jo 
santykiavime su kitais bei su ap
linka, yra išjungiamas plikos jėgos 
bei prievartos pasireiškimas, kaip 
svetimas pagrindiniam saitui, vi
sus lietuvius jungiančiam — tau
tiniam solidarumui.

Elgseną sąlygoja: socialinė ap
linka, o taip pat susidarytasis 
vaizdas, idėja apie aplinką, kurią 
kiekvienas skirtingai susikuria. 
Tatai rekalauja susidarytąjį vaiz
dą lyginti, derinti — atseit, ap
valdyti savą elgesį, pareinantį nuo 
bendruomeninės idėjos suvokimo, 
taip pat jausmų bei temperamen
to. Jei norima bendruomenę ma
tyti geresnę, reikia atitinkamai 
elgtis, elgtis taip, kad tuo elgesiu 
teigtume geresnės bendruomenės 
tapimą, gi, pažinus kokius nere
guliarumus reikia jieškoti galimy
bės jiems lyginti, panaudojant 
etinį mastą bei su juo susietą tau
tinio solidarumo pradą.

Bandymas pateikti bendruome
ninio reiškimosi apmatus rodo, kad 
bendruomeninis reiškimasis yra su
dėtingas vyksmas: esama racio
nalių ir Irracionalių elementų, vi
dinių ir išorinių veiksnių įtakos.

Iš to, kas yra bei kas turėtų 
būti, savaime išplaukia klausimas, 
kas darytina lietuvybei išlaikyti, 
kaip rūpinti pagrindinius bendruo
meninius interesus, kad išlikus pa
čiam gaju ir patikrinus bendruo-

. (Paskaitos, skaitytos "ŠVIESOS” 
j Sambūrio Melbourne skyriaus pa

rengime, 1955.11.19 d., tąsa — žr. 
“MP” Nr. 5)

menei našų reiškimąsi vienu ir 
tuo pačiu tikslu — ugdyti tauti
nės kultūros vertybes ir perduoti 
jas ateičiai.

Gyvenamasis metas ir turimo
sios reiškimosi aplinkybės aktua
lina sprendimo jieškojimą. Ne pa
slaptis, kad mūsų lojalumas ben-

I druomeninlams siekimams tolydžio 
gauna smūgių iš šalies. Mūsų tau-

I tinio solidarumo pasireiškimai nu
stelbiami svetimųjų veiksnių, ku
riems ne bendruomeniniai intere
sai yra savi. Mūsų antroji prigim
tis, jieškodama kelių bei būdų sa
ve pareikšti ir užtikrinti ateitį, 
dairosi paramos ir atramos ben
druomenėje. Bet ar bendruomenė 

i bus pajėgi savo uždavinį atlikti, 
Į jei ji savo galiai sukelti reikiamų 
I syvų negaus iš mūsų pačių, tos 
' bendruomenės narių?
I Šis klausimas reiškia tą patį,! 
l ką klausti: ar tautinis solidaru-| 
I mas, besireiškiant bendruomeninė-1 

je plotmėje, nėra tinkama bazė1 
visoms mūsų galioms, nukreip-1 
toms lietuvybei ugdyti, darniai ir j 

' pilnai išreikšti. Neatrodo, kad vi- ' 
keriopame santykiavime bendruo
menės nariui privali tolerancija, 
pagarba kito nuomonei, reikalas 
kooperuoti bendriems siekimams 
bendruomeninėje plotmėje įgyven-1 
tinti, turėtų užleisti vietą kokioms J 
totalistinėms užmačioms, iškrei
piančioms tautinės kultūros reiš-l 
kimosi pagrindus, ir tuo teisinti I 
atsakomybės kratymąsi už taįuti-1 
nes asmenybės puoselėjimo pažei- ' 
dimą, už lietuvybės silpninimą.

Šitokie ir panašūs klausimai, pa- I 
ties gyvenimo keliami, verčia pa-1 
galvoti — patyrinėti bendruomeni
nius siekimus, įsisąmoninti Juos,

brangumu bei vertingumu, būtume 
išsižadėję esą lietuviais ir tokiais 
norį būti.

Savos tautinės kultūros išlaiky
mas, lietuvybės ugdymo interesai, 
rodo sprendimų kryptį, diktuoja 
elgseną. Ne asmeniški nusiteiki
mai ir ne aplinkybės diktuoja 
sprendimą, bet tai, kas yra laiko, 
ma pareiga daryti, kad bendruo
meniniai siekimai būtų artinami, 
bendruomeniniai interesai būtų 
rūpinami.

Reikia tikėti savos tautinės kul
tūros gajumu ir josios ateičiai po
zityviai dirbti. Tuo būsime gyvi ir 
gajūs.

“Prastas žemių atradėjas, kurs, 
būdamas jūroje, mano, kad žemių 
nesą... ”

LIETUVIŲ SKAUTŲ REPR. VIENE
TAS PAN-PACIFIC JAMBORĖJE, 
vykusioje 1955 gruodžio 28 d. — 1956 
m. sausio 9 d. Ford Parke, prie Mel
bourne. Skautai sėdi prie savo tradici
nio žemėje iškasto stalo. Nuotrauka 
Vyt. Vasario.
Apačioj dalis parodėlės, kurią aplankė 
apie 15.000 kitų kraštų skautų ir jam- 
borės lankytojų australų. Nuotrauka 
Butkūno.
Jamborėje dalyvavo 22 tautų apie 17. 
000 skautų.

juos panaujinti, patikrinti turi
mas priemones tiems tikslams rea
lizuoti bei bendruomeniniams in
teresams rūpinti.

Gyvenamoji situacija, mūsų pa
čių apsnūdusio budrumo sudaryta, 
abejingumo, pavargimo supama,

Rašo:
V. Jakutis

izoliavimasis, ir, iš antros pusės, 
Išorės įtaka, besireiškianti mums 
svetimos kultūros įsiskverbimu į 
mūsų antrąją prigimtį, mūsų 
krašto netolimos praeities niekini
mu, atseit, “bėgimu nuo savęs” — 
visa tai reikalauja bandyti suda
ryti sąlygas geresnei bendruome
nei, kur kiekvienas ir visi drauge 
galėtų pilnai išsiskleisti ne tik 
kaip tautinės bendruomenės na
riai, bet ir kaip žmonės.

Kliuvinius — tiek vidinius tiek 
išorinius — apgalėti galima, jei 
juos pažinsime, nes visi bendruo
menės nariai yra bendrųjų sieki
mų apjungiami, tautinio solidaru
mo supami, tautinės kultūros iš
laikymo rūpesčio buriami.

Reiškimosi priemones reikalinga 
derinti, nes kitaip, dar bendrojo 
likimo, papročių, prisiminimų ri
šami saitai sutrūkinės ir atski
ri, bendruomenėje besireiškią vei
ksniai pairs į atskirus komponen
tus, ir nueis kas sau, nustoję va
lios ir galios gyventi tautinės kul
tūros rūmuose. Ne uniformiz- 
mas, bet įvairumas vienume. Rei
kia būti nuoširdžiais bendruomeni- 
ninkais, bet ne pseudobendruome- 
nininkais, prisimetėliais.

Geresnė bendruomenė — pilnes
nis reiškimasis bendruomenėje yra 
galimas ir pasiekiamas, jei tinka
mai paveiksime mūsų pačių antrą
ją prigimtį, lietuvį mumyse. įsi
sąmonindami savos tautinės kul
tūros vienkartiškumu, asmenybės 
branginimu, saugojimu savo lietu
viškos prigimties, būsime teisin
game kelyje.

Niekas, tur būt, iš mūsų neti
ki, kad taip greitai, tik susidūrę 
su svetimąją kultūrine įtaka ir 
nugirdę bendruomenės nariui sve
timas mintis bei stebėdami jo veik
smus, priešingus tautinio solida
rumo idėjai, būtume suabejoję mu
myse pačiuose glūdinčių savybių

LAISVĖS KELIU
“Kad mes jaučiamės esą visiš

kai arti tos senai visų lietuvių 
trokštamos laisvės, tai reikia pa
dėkoti prakilniems mūsų tėvynės 
sūnums ir dukterims, savo var
gingais darbais gaivinusiems ap
mirusią Lietuvos dvasią. Jie vyko 
į tą laisvės idealą neapsakomai 
sunkiais keliais, įsižiūrėję į jį, 
kaip į šviesią, toli Ir augštai žvil
gančią žvaigždę. Beeidami ten, 
jie ir galą gavo, bet, patys žū- 
dami, pramynė mums taką, šian
dien jau vieškeliu virtusį. Garbė 
Jiems mūsų tėvynainiams!”

Tai žodžiai pasakyti Lietuvos 
Respublikos prezidento Antano 
Smetonos 1918 metais lapkričio 
mėn. 14 d. Vilniuje, kada pirmoji 
’Nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybė susirinko pirmojo posėdžio, 
dalyvaujant visuomenei ir spau
dai.

A. Smetona, tada Valstybės Ta
rybos Prezidiumo pirmininkas, 
tuos žodžius pasakė jau Lietuvai 
oficialiai tapus nepriklausoma 
valstybe. Reiškia, pagarbą Ir pa
dėką jis skyrė tiems, kurie pra
mynė kelius nepriklausomybės at
statymui.

Čia tad ir iškyla klausimas prieš 
mus, susirenkančius kasmet Ne
priklausomybės paskelbimo sukak
tį paminėti, ar mes prisimename, 
ar žinome mes, kokiais keliais ėjo 
mūsų tėvynainiai kovodami dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo?

Čia tebus paliestas tik vėlesnis 
laikotarpis, pradedant Pirmuoju 
Pasauliniu karu, kada 1914 m. 
pradėjo sprąstis ir Lietuvos liki
mas.

Kai 1915 m. rugsėjo 18 d. vo
kiečiai įžygiavo į Vilnių, lietu
viams buvo aišku, kad kraštas iš 
vienos okupacijos — carinės Rusi
jos — pakliuvo naujon, vokiškom

Buvo įvesta karo valdžia krašte 
Ir paskelbti įvairūs įsakai, labai 
varžą gyventojų laisvę. Karo sū
kuryje tačiau atsirado plyšių, ku
riuos kovojantieji dėl tėvynės lais
vės žmonės stengėsi išnaudoti jų 
siekiamam tikslui įgyventinti. Bet 
tai buvo sunkus ir rizikingas dar
bas: tautinis sąmoningumas tebe
buvo menkas ir šviesuomenės kraš
te buvo labai nedaug, nes vieni

MŪSŲ TAUTIEČIAI IR TEN 
MINI TAUTINES ŠVENTES

Lietuviai Intos stovykloje. Be 
anksčiau skelbtųjų, čia duoda
mas naujas sąrašas mūsų tautie
čių, sutiktų Intos stovyklose, apie 
kuriuos parnešė žinių grįžusieji į 
Vakarus buv. karo belaisviai. In
tos stovykloje, grįžusiųjų vokiečių 
teigimu, kiek jie atsimena, buvo 
ar dar tebėra laikomi šie mūsų 
tautiečiai:

Andriūnas — nubaustas 10 me
tų ir jau paleistas, Banys, Vincas, 
nubaustas 10 metų ir jau paleis
tas. Vytautas Basiukas — nubaus
tas 10 metų, jau paleistas, Jonas 
Baublys — nubaustas 10 m., jo 
tėvas sušaudytas 1945 m., Butėnas 
— nubaustas 25 metams, Dūda — 

buvo nuo vokiškosios okupacijos 
patys pasitraukę į Rusiją, kiti 
buvo evakuoti.

Likęs mažas lietuvių šviesuolių 
būrelis tuoj ėmėsi darbo ir susi
būrė aplink dvi draugijas: Lietu
vių draugiją agronomijos ir teisės 
pagalbą tiekti” ir “Lietuvių ko
mitetą nukentėjusiems dėl karo 
šelpti”, šiose draugijose energin
gai reiškėsi Kairys, Janulaitis, M. 
Biržiška, Bugailiškis, P. Klimas ir 
keletas kitų. Vėliau buvo sudary
tas vienas Jungtinis komitetas, 
kuris pradžioje rūpinosi mokyklų 
steigimu, lietuviškų vadovėlių pa
ruošimu ir jų leidimu bei šalpos 
reikalais.

1916 m. pradžioje susirinkę lie
tuviai Vilniuje išsirinko vykdomą
jį komitetą, į kurį įėjo J. Basa
navičius, A. Smetona, kun. Doge
lis, A. Stulginskis, J. Vileišis ir 
P. Klimas, šitas komitetas apjun
gė visų srovių ir partijų žmones. 
Komitetas pasiuntė savo atstovus 
(S. Kairį, J. šaulį ir A. Žmuid
zinavičių) į Tautų Lygos kongre
są Lozanoj, kur pirmą kartą ir 
buvo deklaruotas Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo klausimas. 
Žinoma, nieko konkretaus nebuvo 
laimėta, nes griežtai pasipriešino 
vokiečių okupacinė valdžia ir, be 
to, politinės sąlygos buvo mums 
nepalankios. Žingsnis tačiau buvo 
žengtas tarptautinės politikos 
vieškelin ir, čia nepasisekus, buvo 
be atvangos jieškoma naujų ke
lių.

1917 m., po sunkių ir ilgų de
rybų su okupacine valdžia, buvo 
gautas leidimas sušaukti lietuvių 
konferenciją Vilniuje. Tikėtasi, 
kad pasiseks gauti leidimą įva
žiuoti lietuvių atstovams ir iš ki
tų kraštų. Tačiau šitai buvo at- 
sakya. Buvo išrinktas organizaci
nis komitetas iš 16 žmonių, į ku
rį įėjo 5 atstovai iš provincijos ir 
kiti iš Vilniaus.

Komitetas priėmė eilę rezoliuci
jų, turėjo nesibaigiančius pasita
rimus su okup. valdžia, iš kurios 
pusės buvo statomi vis nauji rei
kalavimai Ir siekiama lietuvių 
konferenciją sutrukdyti. Tuo pa
čiu metu buvo sudarinėjami ats
tovų sąrašai, nes viešų rinkimų 
pravesti neleista. 1917 m. rugsė

nubaustas 10 metų, jau paleistas, 
Antanas Jakštas — nubaustas 10 
metų, jau paleistas, Aleksas Ja
nulis — nubaustas 10 metų, jau 
paleistas, Jasiulionis — nubaus
tas 10 metų. Alfonsas Iešmantas 
— nubaustas 10 metų, jau paleis
tas, Jurgelaitis — nubaustas 10 
metų, jau paleistas, Jurkšaitis — 
nubaustas 10 metų, Algis Kaptu- 
rauskas — nubaustas 25 metams, 
kun. Karvelis, Kavaliauskas — 
nubaustas 10 metų, jau paleistas, 
Kukuška — nubaustas 15 metų. 
Algis Labunskas — nubaustas 10 
metų, jau paleistas, Juozas Lasa- 
vičius (ar Lesavičius) — nubaus
tas 25 metams, Jonas Lukošius — 
nubaustas 10 metų, jau paleistas, 
Malašauskas — nubaustas 10 me- 

jo 18 dieną Vilniuje susirinko 214 
atstovų (iš numatytų 264). At
vyko po 2-3 iš kiekvienos apskri
ties — įvairių srovių, luomų ir 
partijų. Būdinga, kad šioje kon
ferencijoje partijos ir srovės ta
da su savo skirtingumais nepasi
rodė ir daugelis nutarimų padary
ta vienbalsiai. Vilniaus Konferen
cijos posėdžiai truko 4 d. Jie bu
vo uždari ir juose nedalyvavo oku
pantų valdžios atstovai. Nuotai
ka buvo labai pakilus ir stiprios 
tautinės idėjos kupina. Visos re
zoliucijos priimtos vienu balsu, 
nors diskusisjos kartais būdavo ir 
labai karštos, čia tad ir buvo dek-

■ laruota, kad Lietuva turi būti at
kurta, demokratiniais pagrindais 
tvarkoma valstybė.

Vilniaus Konferencija išrinko 
vykdomąjį organą — Tarybą iš 
20 žmonių, rezervuodama vietos 
mažumoms.

Šitoj konferencijoj buvo ženg
tas drąsus ir labai reikšmingas 
žingsnis, bet prieš jį pasišiaušė 
vokiečių okupacinė valdžia, kuri 
norėjo matyti Tarybą kaip pata
riamąjį pagalbinį organą savo 

I tikslams vykdyti. Taryba, žinoma, 
su tuo nesutiko.

Eidama Vilniaus Konferencijos 
;nutarimais, Lietuvos Valstybės Ta
ryba išsirinko prezidiumą iš 5 as
menų ir jis tuoj pradėjo darbą. 
Buvo pradėti pasitarimai su ma
žumomis, bet iš jų paramos nesu
silaukta. Buvo įteikti atitinkami 
raštai Vokietijos kancleriui ir oku- 

i pacinei valdžiai, reikalaujant įves
ti pakeitimų įvairiose vokiečių 
valdymo srityse ir pagerinti gy
ventojų būklę. Buvo dedama pa
stangų politikos akcijai sustiprin
ti. Buvo išsirūpinti leidimai dele
gacijos nariams vykti į Švediją, 

(Tąsa 4 psl.) 
<^^r*#sr****^r************r<*^r#
.. MOŠŲ VISŲ DIDŽIAUSIAS 
TROŠKIMAS, KAD MŪSŲ JAU
NOJI KARTA TREMTYJE IŠ
LIKTŲ GYVA LIETUVAI: IŠ
AUGTŲ ŠVIESI, SĄMONINGA, 
TVIRTOS LIETUVIŠKOS DVA
SIOS. TAD ORGANIZUOKIME 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS RĖ
MĖJŲ BŪRELIUS IR SAVO AU
KOMIS UŽTIKRINKIME ŠIOS 
GIMNAZIJOS TOLIMESNI VEI
KIMĄ. 

tų, jau paleistas, Maslauskas — 
nubaustas 25 metams, gydytojas 
Matutis, jau paleistas, Matekonis
— nubaustas 25 metams, jau pa
leistas, Aleksas Matulaitis, buv. 
eigulys, — nubaustas 10 metų. 
Miškinis — nubaustas 10 metų, 
jau paleistas, Miškinis (buv. mo
kytojas) — nubaustas 10 metų, 
Miškinis — nubaustas 25 metams, 
gydytojas (?) Molis — nubaus
tas 25 metams, mirė 1955 m. rug
sėjo mėnesį, Navickas — nubaus
tas 25 metams, Juozas Natkevi
čius, inžinierius, — nubaustas 25 
metams, žmona Emilija, bet jos 
buvimo vietos grįžusieji nežino, 
Povilas Poška — nubaustas 25 
metams, Povilas Riauba — nu
baustas 25 metams, Ričardas — 
nubaustas 25 metams, Rųkša — 
nubaustas 10 metų, jau paleistas, 
Rimkus — nubaustas 10 metų, 
Stasys Sakalauskas — nubaustas 
10 metų, jau paleistas, Simana
vičius — nubaustas 10 metų, jau 
paleistas, Vytautas Stalieriūnas — 
nubaustas 10 metų, jau paleistas, 
Songaila — nubaustas 10 metų, 
jau paleistas, Stankevičius — tiek 
težino, kad buvo minimojoj sto
vykloj, smulkesnių duomenų ne
atsimena, Stankūnas — nubaus
tas 10 m., jau paleistas, Povilas 
Šimeliūnas (senas) — nubaustas 
25 metams, sesuo Jurkevičienė, 
Ona, gyvena New Yorke, Antanas 
Šimkus — nubaustas 25 metams, 
jau mirė, Tomkūnas (ar Tonkū
nas) — nubaustas 10 metams, jau 
paleistas, Ulickas — nubaustas 
10 metų, jau paleistas, Vaitkus
— nubaustas 25 metams, Valai
tis — nubaustas 25 metams, bu
vęs artistas Varpnas — nubaustas 
25 metams, Leonas Varnas — nu
baustas 25 metams, Vitkus — nu
baustas 10 metų, Jau paleistas, 
žagūnas — nubaustas 10 metų, 
jau paleistas, Žemaitis — nubaus
tas 10 metų, Jau paleistas, Anta
nas Žemaitis — nubaustas 25 me
tams, kelis kartus buvo pabėgęs 
iš priverčiamojo darbo’ stovyklos. 
Labai išvargintas dėl nuolatinio 
tardymo, žvirblis — nubaustas 25 
metams.

Daugelio grįžusiųjų nuomone, 
tie iš 1941 m. išvežtųjų mūsų 
tautiečių, kurie išliko ligi šiol gy
vi, reikia tikėtis, išliks ir toliau, 
nes patį sunkiausią tremties pe
riodą jau yra išgyvenę. Į Sibirą 
ištremtieji mūsų tautiečiai lietu
vių tautines šventes švenčia atsi
dėję Ir darbo vergų stovyklose — 
žinoma, kiek tenykštės sąlygos 
leidžia. Kai kurie vokiečiai iš Vor
kutos parsivežė net Aušros Var
tų paveikslėlius, kuriuos yra ga
vę iš lietuvių dvasininkų. Turi
momis žiniomis, esąs gyvas ir 
vysk. Ramanauskas. Tarp paleis
tųjų į Vokietiją yra ir š.m. sausio 
16 d. į ją atvykęs Įeit. Jonas Jan- 
čys, kurį su kitais švedai buvo 
išdavę Sovietams. Tuo būdu da
bar jau yra grįžę į Vakarus 3 
buvusieji švedų išduoti su kitais 
pabaltiečiais mūsų kariai.

Vokiečiai mano, kad Maskvos 
satelitiniuose kraštuose tebegyve
na dar apie 2 mil. vokiečių. E.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ DRAUGŲ 
BEI RĖMĖJŲ ORGANIZACIJA

Sausio 14 New Yorke įvyko ant
ras posėdis (pirmas buvo 1955.XI. 
30) PJT atstovų su albanų, bul
garų, čekoslovakų, estų, latvių, 
lenkų, lietuvių, rumunų ir vengrų 
kilmes amerikiečių centrinių orga
nizacijų atstovais. Amerikos lie
tuviams atstovavo Magr. J. Bal
konas ir LAIC direktorė M. Ki- 
žytė.

PJT pirmininkas dr. V. Masens 
painformavo apie PJT veiklą nuo 
lapkričio 30. Jį papildė kiti PJT 
atstovai. Toliau pasisakė paverg
tųjų kraštų kilmės amerikiečiai. 
Ypač turiningai ir gražiai pasi
reiškė Msgr J. Balkūnas. Jis iškė
lė reikalą pavergtųjų kraštų kil
mės amerikiečiams sudaryti Pa
vergtųjų Tautų Draugų bei Rėmė
jų organizaciją, kurios nariais bū
tų pavergtųjų kraštų kilmės ame
rikiečių organizacijos ir šiaip 
įžymūs asmens, šis sumanymas 
susilaukė visuotinio pritarimo ir 
tuoj pat buvo sutarta sudaryti or
ganizacinis komitetas. Komiteto 
pirmininku Išrinktas Msgr. J. Bal
kūnas. Vt. Vt,
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s ' A. ZUBRAS

Pozityvizmas ir Kudirka
POZITYV1ZMAS

Mokykliniuose vadovėliuose Vincas 
Kudirka, be pagrindo, įprasta bu
vo priskirti pozityvistams. Pozity
vizmas yra filosofinė srovė, ku
rios pradžios naujaisiais amžiais 
reikia jieškoti prancūzų enciklo- 
pedlstų Diderot Ir d’Alembert min
tyse, gi šiaip jau srovės vardas 
priskiriamas Auguste Comte (1798 
-1857), kuris savo pozityvistinę fi
losofiją išdėstė "Cours de philo
sophic positive” veikale. Anglų 
garsiausias pozityvistas yra bu
vęs John Stuart Mill (1806-1873). 
Pozityvizmas yra atsiradęs gam
tos mokslų įtakoje ir yra speku
liatyvinės racionalinės, idealistinės 
ir spiritualistinės filosofijos prie
šas. Pagal jį, žmogui neįmanoma 
suvokti budies vieningojo pagrin
do už patirties ribų. Raclonalinė 
folosofija pasikliovė protu ir ma
ne vien tik protu esą galima įž
velgti tiesą, todėl ir pačios bui
ties sąrangą. Šios pakraipos filo
sofai protine spekuliacija kūrė 
pasaulėvaizdį lyg architektai me
nininkai, išėjo iš protaujamųjų 
premisų, mąstė vieduktyviškai. De- 
duktyvaus spekuliatyvinio filoso
favimo pavyzdys yra ir scholasti
nės filosofijos pastangos filosofiš
kai pagrįsti apreikštąsias religi
nes tiesas, bent įrodyti jas ne
prieštaraujant racionalistinei spe
kuliatyvinei filosofijai. Prieš scho
lastiką ir apskritai racionalizmą 
sukilęs pozityvizmas buvo žymiai 
kuklesnis: atmetęs filosofavimą 
apie buitį, filosofijos uždaviniu 
laikė patiriamąjį pažinimą susis- 
tematizuoti, apjungti vieningon vi
sumom Tik indukcija (nuo paskirų 
reiškinių prie išvados) įgalina fi
losofą suvokti bendruosius fizinio 
ir dvasinio relšiumdsi dėsnius. Po
zityvizmas, nors Ir nesutampa, bet 
priartėja filosofinio materializmo, 
mechanizmo ir sensualizmo. Tik
ra priešprieša pozityvizmas yra 
Intuityvizmui.
A Comte yra bandęs sukurti sa
višką etiką ir religiją. Jo šią nau
jąją religiją būtų galima pava
dinti žmogaus religija. Etikoje at
siremiama socialinio jausmo, ku
ris įgalina bendruomeninį gyveni
mą, kuris egoizmą pakeičia altru
izmu. Siektinas Idealas todėl yra 
žmoniškumas, žmogaus tobulėji
mas, Didžioji Buitis (Dievas) esąs 
pačioje žmonijos visumoje. Pozity
vizmas, matome, yra labai gimi
ningas humanizmui.

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
\ , I '

'Ne popiery, ne pargamente,
Ne rašalu buvo rašyti
Mūsų krašto
Laisvės raštai.------------

/
Kovos ugny
Tarp šūvių salvių,
Trenkiant šrapneliams ir granatoms,
Ryžtingoje atakoje
Krūtinėmis užtverę priešo gaujoms taką,
Krauju palaistę žemę, amžiais protėvių purentą,
Narsieji savanoriai
Parašė mūsų laisvės dokumentą.

Tas žodis. Mirties ir kraujo žodis
Plačiai pasauly suskambėjo.
Laisvės idėja
Per kraują kūnu tapo — 
Lietuva kėlėsi iš kapo.

Vasario šešioliktoji —
Simbolis laisvės, simbolis kraujo aukos
Broli!
Kai oru svetimu alsuoji,
Ar tu nepasiilgsti savo žemės,
Lankų panemunėse, krantų Dubysos,
Žavingų reginių į Kauną
Nuo Aleksoto šlaitų?
Ar tau nesivaidena
Auksiniai Vilniaus bokštai?
BroH!
Ar tu. nepasiilgsti laisvės savo kraštui?
Ar neatsiliepia širdis šventiesiems Laisvės Varpo dūžiams?
Ar tau jau. nieko nebesako kryželiai tų, kurie už laisvę mirė?______ -

Vasario šešioliktoji —
Diena šviesių, diena skaudžių prisiminimų!
Brangioji Sese!

KUDIRKOS PASAULĖŽIŪRA

Kudirka nebuvo filosofas ir nekū
rė atbaigto filosofinio pasaulėvai
zdžio. Jis buvo praktiško sampro
tavimo žmogus, tačiau tautinis 
Idealistas. Matė Jis lietuvius sken
dinčius tamsoje, prietaruose, ma
tė Juos nesusivokusius tautiškai, 
o dėl tos priežasties atsidūrusius 
pavojuje prarasti savo tautinę ly
tį. Nutautinamoji įtaka tuomet 
sklido iš sulenkėjusių ar lenkų 
kilmės dvarininkų, iš daugelio 
dvasininkų, iš rusų okupanto vald
žios pastangų. Kudirka tokiu tat 
mūsų istoriniu metu ir išeina kaip 
kovotojas dėl tautinės vertybės, 
dėl šviesėjimo. Nereikia daug aiš
kinimo, kad suprastumėm tos rū
šies Kudirkos pastangas buvus 
laiko diktuojamas. Kudirka nekū
rė jokios naujos etikos nei religi
jos. Jis išliko krikščionis. "Artojo 
skundo” eilėraštyje Kudirka imasi 
vargšui žmogui įrodyti, kad visi 
žmonės yra lygūs, kad "monai” 
yra, jei kas dedasi ponu gimęs 
Kudirkos žodžiai: "Kad visi sviete 
lygūs yr ponai, nes visuose lygiai 
Kristus gyvena”. Visos Lietuvos 
įimno eilutės yra persunktos krikš
čioniškosios etikos dvasios. Nėra 
Kudirka Joks atšalėlis savo moti
nos religijai — katalikybei, prie
šingai — yra Jos gynėjas. Savo 
publicistikoje su pasipiktinimu ke
lia balsą prieš Kražių skerdynių 
kaltininkus, kelia balsą gindamas 
lietuvių katalikų skriaudą. Kiek 
aštrių žodžių jo publicistikoje dėl 
rusiškosios provoslavljos kęslų, nu
kreiptų prieš lietuvių katalikų są
žinę. 1890 m. ’’Varpo” Nr. 11 Ku
dirka piktinasi rusų darbais: "Tie
sa, nėra mūsų katalikų odoje nė 
vienos vietos, kur nebūtų skaud
žiai pačiupinėję mus Iš viršaus, 
bandę leistis j vidurius, bet dar 
nebuvo pasiekę mūsų ąžinės, jaut
riausios užgavimams ir kurios pa
žeidimas yra skaudžių. skaudžiau
sias. Dabar maskoliai įleido nagus 
ir į mūsų sąžinę’’...
Tik Ir tas tiesa, kad Kudirka yra 
tolerantiškas kitaip tikintiems, 
kad dėl lenkybės ii- dėl Bažnyčios 
tarnų politikavimo nesigaili jiems 
skaudžių žodžių, nežūrint jų ir la
bai augšto rango bažnytinėje he- 
rarchijoje. Bet Kudirka tokių pat 
žodžių nepagaili ir savo profesijos 
broliams gydytojams ir visiems ki
tiems šviesuoliams, kurie nueina 
tautinio ar profesinio reikalo šun
keliais. Nėra pozityvistinis mūsų 

tautinis himnas, o kaikas būtų 
linkęs taip manyti. Jei šviesa bū
tų suprantama išsimokslinimas, 
knyginis švietimas, tai būtų gal 
Ir pozityvistinis suvokimas. Bet 
čia pat girdime, tegul saulė paša
linanti Lietuvos tamsumus. Saulė 
yra šviesos simbolis — taigi iš
mintis. Pozityvistai nemėgsta kal
bėti apie išmintį, pakeisdami Ją 
patirtimi bei mokslu. Pozityvis
tas būtų tat sakęs: "Tegul moks
las Lietuvos tamsumus pašalina”. 
Išmintis yra žymiai platesnės 
apimties sąvoka, kurios ir pati 
patirtis, protas yra kontrolluja- 
ma.
Filosofinis pozityvizmas šiandien 
yra storinė apraiška. Negalima, 
žinoma, paneigti, jo teigiamo įnašo 
filosofiniam mintijimui: pozityviz
mas sugrąžino filosofą iš raciona
linės spekuliacijos pilių, iš padan
gių į žemę, pažadino budrumą 
akių griežtiesiems mokslams, aps
kritai mokslui. Pozityvizmas nu
žemino filosofiją, nes jau nebe 
prie teologijos ir filosofijos teko 
taikintis mokslui, o filosofijai at
kreipti ausį mokslui. Pozityvizmas 
tačiau ir pats patyrė skaudžiau
sią smūgį iš to paties jo išaugštin- 
to patyrimo, mokslo, nes mokslas 
suvokė ir savo ribotumą ir patyri
mo reliatyvumą. Eksperimentinė 
psichologija mums labai vaizdžių 
pavyzdžių duoda, kaip apgaulin
ga yra pasitikėti pojūčiams, me
chaninė Newton’o fizika ir tuo pa-
čiu Laplace determinizmas dauge
lio atžvilgiu paseno. Šiandien med
žiagos niekas nebelaiko paprastu 
reiškiniu, bet didžiai komplikuo-
tu, kuriam moksliškai p&žinti esa
ma didelių dar, gal net ir neįvei
kiamų kliūčių. Pozityvistas Com
te, neigdamas galimybę filosofiš
kai įžvelgti buities vieningąjį pag
rindą, pats konstravo jį žmonijos 
visumoje Didžiosios Buities pa
veikslu. Šiame atsitikime, kaip 
matėme, Kudirka yra žymiai at
sargesnis buvęs, todėl ir moder
nesnis. Kudirka filosofavo, bet lai
ko sąlygojamas, ir nesijautė ku
riąs amžinų tiesų. Kudirka jautė 
religinę sferą esant visai speci
fišką ir mokslo nesąlygojamą, to
dėl tos srities nelietė ir naujos re
ligijos nekūrė, nes jautė ir ją bū
siant dogmatišką, kaip kad ir se
nosios yra dogmatiškos. Kudirka 
tad vargu primestinas pasaulė
žiūrinis pozityvizmas, tuo ma
žiau filosofinis.

Ar tu nepasiilgai žalios darželio rūtos, kuri skaistumą tavo reiškė? 
Ar tau nesisapnuoja naktimis
Kuklių našlaičių akys ir žydintys bijūnai?
Ar tu prisimeni kaip pynei vainikus gėlių
Papuošti nuotakai,
Į karą einančiam kareiviui,
Ir žuvusių kapams? ... —
Ar tu nepalikai tenai, tėvynės žemėje, 
įpynusi j vainikus savo sielos dalelę?
Argi tavęs nepašaukia sugrįžt gimtos sodybos senas kryžius, 
Palikęs vienas be vainikų, be gėlių, be gerbiančios maldos? — 
Vasario šešioliktoji —
Simbolis mūsų tautos iryžto!
Broli!
Atsimeni dienas jaunystės,
Kai darnioje rikiuotėje'
Tu ginklą spaudei karštam delne
Ir priesaikos žodžius kartojai:
— Kaip Dievas mano liudininkas!
— Lietuvos šalį gint prisiekiu.'
— Jos laisvę, nepriklausomybę.
— Jokios 'aukos nesigailėdamas.
— Jeigu reikės, ir žūsiu ją mylėdamas!
— Kaip Dievas mano liudininkas! —

Ta priesaika šventa.
Kiekvieno mūsų širdyje ji amžiams įrašyta!

Senovėje pasakė mūsų kunigaikštis:
— Greičiau geležis sutirps į vašką
— Ir vanduo pavirs uola,
— Negu atšauksiu duotą žodį! —

Vasario šešioliktoji —
Diena didžiųjų pažadų prisiminimo!
Tenepavirsta mūsų priesaikos uola į vandenį, 
Ir geležis duotųjų pažadų vašku tenesutirpsta! 
Būkime tvirti
Kaip geležis ir uolos!
Kaip Dievas mūsų liudininkas!
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Mokslo Metus Pradedant
Jau baigėsi moksleivių atosto- vo vaikus, paaiškinkime tų mo- ti reikalingus vadovėlius, 4) tė-

gos. Prasideda nauji mokslo me
tai. Mūsų besimokantis jaunimas 
grįžta j mokyklas tęsti mokslą. 
Gražu, kad tėvai deda visas pas
tangas išmokslinti savo vaikus ir 
išleisti į gyvenimą šviesuoliais. Be 
kasdieninės, krašto mokyklos vei
kia lietuvių savaitgalio mokykla, 
kurios tikslas išmokyti mūsų vai
kus gimtosios kalbos, Lietuvos 
krašto pažinimo ir itorljos, lietu
viškų maldų, dainelių, žaidimų ir 
tradicijų. Pereitais metais veikė 
Victorijos valstybėje 10, NSW — 
7, Pietų Australijoje — 1, Tasma- 
nijoje 1, Queenslande 1 ir sostinė
je Canberroje — 1 savaitgalio 
mokykla, viso 21 lietuviška mo
kykla.

šiais mokslo metais turime dė
ti visas pastangas savaitgalio mo
kyklų tinklą dar praplėsti, kad 
kuo mažesnis skaičius mūsų vaikų 
liktų be mokyklos. Pavieniai gyve
nančios šeimos, negalinčios at
siųsti savo vaikų į mokyklas, tu
rėtų pasirūpinti vadovėlių ir sa
vo vaikus mokyti namuose. Vado
vėlių reikalu kreiptis jLKF švie
timo Vadovą (4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic.). Kelkime per 
spaudą, kalbėkime susiėję, kad nei 
vienas mūsų vaikas neliktų be li
tuanistinio mokymo. Tėvams, ku
rie yra abejingi savaitgalio mo
kykloms ir nemano leisti į jas sa

ILGESIO PASAKA
arba

EGLE — ŽALČIU KARALIENE
Tėvynės ilgesys lietuvį lydi vi

sur, kur bebūtų jis tremtinys: 
vergų stovykloje Sibire, ar laisva
jame Vakarų pasaulyje išblokš
tas.

Tėvynės ilgesys padarė lietuvį 
tuo, kuo jis šiandien yra — visa 
siela lietuviu. Jei viršutnis kiau
tas ir pavirsta kartais australiš
ku, amerikietišku ar kitokiu — tė
vynės ilgesys vis rusena lietuvio 
sieloje ir menkos kibirkštėlės pa
kanka vėl įsiliepsnoti. Taip jau 
yra, nes lietuvis gimsta su Ilgesiu 
širdyje.

Lietuvių tautosakos gražiausi 
kūriniai — pasakos ir dainos — 
yra pilni tėvynės mielės ir ilge
sio. Gražiausia tokių pasakų yra 
Eglė — Žalčių Karalienė.

Eglės likimą nulemia tėviškės 
Ilgesys. Jos sieloje glūdi tas pats 

kyklų nepaprastą reikšmę Ir vi
sais būdais remkime jas.

Savaitgalio mokykloms trūksta 
pasiruošusių mokytojų. Neretai 
pasitaiko, kad vietovėje yra profe
sionalų mokytojų, bet mokykloje 
drba nemokytojai, tam darbui ne
pasiruošę. Labai vertingas ir jų 
pasiaukojimas bei darbas. Mes, 
profesionalai mokytojai, turėtume 
jausti pareigą ir įsitraukti j mo
kymo darbą. Idealu, kad bent po 
vieną senesnį mokytoją turėtų 
kiekviena mokykla. Jo vadovybėje 
Ir jaunesnieji tinkamiau galėtų at
likti taip svarbų mokymo ir auk
lėjimo darbą. Grąžinkime skolą 
savo tautai, kuri mus išmokslino 
ir paruošė mokytojų profesijai. 
Kur yra bent 8 ar 10 lietuviukų, 
turi įsisteigti savaitgalio mokyk
la. Tuo turi susirūpinti tėvai, mo
kytojai, LKF skyriai apylinkių 
valdybos. Savaitgalio mokyklų rei
kalais turi sielotis kiekvienas lie
tuvis.

Mokyklų darbui palengvinti ir 
našumui pakelti Victorijos valsty
bės mokytojų konferencija, įvyku
si pernai Melbourne, priėjo šių iš
vadų: 1) kiekviena savaitgalio mo
kykla turi glaudžiai bendradar
biauti su tėvais ir sudaryti prie 
jos tėvų komitetą, 2) daryti žy
gių įsteigti mokyklos knygynėlį, 
3) kiekvienas mokinys turi turė- 

ilgesys, kuris kankina kiekvieną 
tremtinį, — kad amžinai pasiliktų 
rymoti tėviškės laukuose.

Salomėja Nėris gražiausiais poe
mos žodžiais nupasakoja Eglės li
kimą ir Jos Ilgesį tėviškei.

Eglė — žvejo duktė, nenustem
ba žalčio piršlybomis, nors jų iš
sigąsta. (O kuri mergaitė nesibijo
tų tekėti už šliužo!) Nors senas 
tikėjimas, žmonių įsikūnijimu įvai
riais gyvūnais ir medžiais, žalčio 
piršlybas padaro natūraliais, tad 
pagaliau

"Eglė žodį taria 
Lūpom drebančiom".

Bet nei ji, nei jos seserys ne
mano žodį, duotą žalčiui, tesėti. 
Tačiau vėliau, neapsiginant žal
čių, Eglė išvyksta j Jūros dugną, 
į Žilvino — žalčių karaliaus po
vandeninius rūmus. Atradusi ten 
žaltį pavirtus) puikiu karalaičiu,

“Eglė laimingiausia
Iš visų marčių
Ji nelieja gausiai
Ašarų karčių.”

Greitai prabėga laimingai Eglei 
devynerl metai. Augindama tris 
sūnelius ir vieną dukrą, ji jiems 
daug dainų dainavo ir neprašyta. 
O tos dainos tai vis apie linelius, 
kuriuos motinėlės siunčiama ro
vė, apie grėblį klevo, apie bitinė
lį, kvepiantį medum, apie debesėlį 
plaukiantį dangum ir apie jova
rus, svyrančius šalikelėse.

“Dainos nenubosta 
Žemės tolimos — 
Kaip sidabro juosta — 
Kraitinė mamos.”

Taip visą savo ilgesį paliktai 
tėviškei Eglė išdainuoja dainose, 
o kai tas ilgesys tampa toks di
delis, rodos,

"Kregždele ji skristų, 
Plauktų ji gulbe. —

Bet tarp jos ir tėviškės tartum 
geležinė uždanga ištiesta.

Žilvinas, bijodamas žmonių 
klastos, apmauna Eglės kojas ge
ležinėmis kurpėmis, kurios nenu
sidėvės,

“Nors ir šimtą metų
Jas kasdien avės.”

Begalinė meilė ir ilgesys palik
tai tėviškei, padeda Eglei netik 
nudėvėti geležines kurpes, bet ir 
nugalėti kitas kliūtis.

Ir pagaliau Eglė palieka po
vandeninę žalčių karalystę ir iš
eina į jūros krantą vaikais vedi
na. 

vų priežiūra beruošiant pamokas 
namuose, 5) tvarkingas mokyklos 
lankymas, 6) profesionalų moky
tojų įtraukimas į darbą, 7) visų 
lietuviškų veiksnių ir organizaci
jų moralinis ir materialinis dė
mesys mokykloms, 8) kiekvienas 
mokinys įsijungia j kokią nors 
jaunimo organizaciją, kurios pa
dės lengviau išlikti lietuviukais ir 
lietuvaitėmis.

Mokytojų konferencija pageida
vo naujų leidinių mokyklų darbui 
palengvinti: istorinių apysakų, žy
mesnių autorių lietuviškų eilėraš
čių, dramelių vaikams, pasakėčių, 
dainelių, lietuviškų žaidimų, tė
vynės pažinimo aprašymų rinki
nių. Buvo iškeltas naujos lietuvių 
chrestomatijos išleidimo klausi
mas. Tiems visiems leidiniams iš
leisti ' reikalinga surasti autorių, 
paruošiančių tuos leidinius, laiko 
ir lėšų. Reikalinga plataus masto 
talka, šiuo tarpu LKF Australijos 
Valdyba daro žygių išleisti skaiti
nių leidinį.

Pradėdami naujus mokslo me
tus skirkime dar didesnį dėmesį 
savaitgalio mokykloms. Tik su
telktinėmis Jėgomis, su pasiauko
jimu bei pasišventimu atsiseksime 
tą didį ir augštą tikslą. Mūsų vi
sos pastangos ir dėmesys priau
gančiai kartai!

A. KRAUSAS.

"Tėviškę ji seną
Jaučia taip arti. —
Čia vaikystę mena
Kiekviena kertė.

Čia linksmi paukšteliai, 
Čia margi drugiai, — 
šnara paliai kelią 
Plaukianti rugiai.”

Ilgesio iškankintai sielai kve
pia pašaliai, mieli visi laukai ir 
pievos. Nes niekur nėra tokių ža
lių miškų, nes niekur nėra tokio 
pulkaus mėlyno dangaus, kaip tė
viškėje.

Džiaugiasi senoji tėviškė dukra 
ssugrįžus.

‘Gera, gera būti
Vėl visiems kartu!”

Ilgesio genama Eglė aplanko 
savo tėviškę ir čia išsipildo jos li
kimas. Nelaimei įvykus, Eglė už
keikia savo vaikus:

Ąžuolas šiuos laukuos
Bus miškų pažiba.
Uosis oš. Ir kukuos / 
Gegužėlė raiba.

Ir Berželis... Prie jo 
Liemenėlio dailaus 
Mergužėlė rymos. 
Kai bernužio ji lauks.

O save užkeikia amžinai žaliuo
jančia egle ir lieka rymoti mėly
nam liūdesy laukdama žuvusio 
Žilvino; lieka tėviškės laukuose 
neviena:

"Man prie šono linguos
Čia sūnai milžinai-----------
Priešais jūra banguos
Amžinai, amžinai-----------

Ar išsipildytų Eglės likimas jei 
ilgesys nedominuotų jos veiks
mams? Ar ji galėjo nepaklausyti 
tėviškės šaukimo? Ne! Nes lietu
vis gimsta su ilgesiu sieloje sava
jai tėvynei.

V.R. SAUDARGIENĖ.

Besikartojanti Klaida
Mūsų spaudoje kartais rašoma 

ir susirinkimuose kartojama: cho
ro "Aidas” vardu sveikino, Sporto 
klubo “Varpas” valdyba, sambūris 
"Šviesa” ir t.t. Mūsų kalbai toks 
sintaksinis derinys yra svetimas, 
patekęs iš kitų kalbų ir todėl ne
priimtinas. •

Visur čia reikia vartoti vardo 
kilmininkas Ir sakyti: "Aido” cho
ro vardu sveikino, Sporto klubo 
“Varpo” valdyba, “šviesos” sam
būrio susirinkimas. Sakome juk: 
“Ryto” d-ja, “Saulės”, ’’Aušros” 
gimnazija. Kabučių galima ir ne
vartoti: Ryto d-ja, Sporto klubo 
Varpo susirinkimas. Visos didžio
sios raidės rašomos, kai turima
galvoje konkretus sambūris, sky
rius ar valdyba: Šviesos Sambūrio 
Melbourne Skyriaus Valdyba.

A. Zubras.
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Šių metų sausio 26 d. suėjo de
šimtmetis, kai švedų tuolaikinė 
vyriausybė nusilenkė sovietams ir 
pražūčiai grąžino 167 į Švediją 
pabėgusius pabaltiečius. švedų 
spauda su dideliu kartėliu prime
na visuomenei tą švedų vyriausy
bės tikrai gėdingą žygį, čia 
spausdiname vertimą iš švedų 
laikraščio “Smalands Dagblad”. 

Straipsnio autorius, Olle Bengtzen. 
Puslapio straipsnis pailiustruotas 
7 dokumentalinėmis nuotraukomis. 
Lietuvių kalbon Išvertė Švedijoj 
gyvenanti lietuvaitė Aldona B.

— ★ —

PABALT. LAGERIS 
RANNESLATTE

1945 m., lapkričio mėnesį Eksjo 
miestas pasidarė stebėjimo objek
tu. Miesto vardas augo kaskart 
didesnėmis raidėmis. Laikraščių 
vedamųjų straipsnių eilutės bylo
jo apie “bado streiką”, "protesto 
audrą”, ’’kraujo vestuves”, “nak
tinius susirinkimus”... Tie drama
tiški įvykiai lietė internuotųjų la
gerius Ranneslatte. Jie pasiekė 
kulminacijos punktą, kai policijos 
bei kariuomenės būriai pravedė 
iškraustymą ir išvežimą penkta
dienį, lapkričio mėn. 30 d.

Internuotųjų lageris įsikūrė 
ankstyvą vasarą, 1945 m. Tai įvy
ko bevelk tyliai. Eksjo gyventojai 
pradžioje nežinojo, kas per vieni 
ten Ranneslatto barakuose apsi
gyveną vyrai. Vasaros metu kar
tais matėsi sunkvežimiai su vy
rais, vokiečių karių uniformose, 
kurie vyko laisvam darbui pas 
apylinkės ūkininkus. Internuotieji 
buvo mėgiami. Rudeniop kilo susi
domėjimas lageriu, ryšium su pa
skelbimu, kuris buvo atliktas ka
ro teismo prieš vieną opozicijos 
grupę, kuri neva tai suardžius) 
šiaip jau gerą lagerio discipliną. 
Tai buvo Iš tikrųjų pirmas kar
tas, kada Eksjo gyventojai viešai 
ir aiškiai sužinojo, jog du atskiri 
lageriai įsisteigė: vienas prie San- 
dakros su 496 vokiečių kariais, ki
tas prie Staby su 167 pabaltiečiais.

Kaip Pabaltiečiai Pateko 
Švedijon

Intemuotiji atvyko švedijon-Vo- 
kietijos sugriuvimo metu, gegužės 
mėnesį. Iš viso buvo keli tūkstan
čiai asmenų iš vokiečių karinės 
galybės griuvėsių, kurie pasiekė 
Švedijos krantą, ir vėliau inter
nuoti įvairiose krašto vietose. Vi
si pabaltiečiai buvo patalpinti ma
žame Eksjo lageryje. Buvo žinių, 
jog viena didelė grupė atvyko iš 
Bomholmo, tikslu vykti j Daniją, 
bet vieton to, pateko švedijon. Iš 
tyrinėjimų paaiškėjo, Jog dauguma 
pabaltiečių visiškai nebuvo įjung
ti į vokiečių karo tarnybą.

Pavieniai Ranneslatto vokiečiai 
atvyko į Kalmar laivais tokioje 
blogoje būklėje, jog švedų kariai 
uždraudė jiems tęsti kelionę, o 
vėliau FO-komendantas patvirtino 
savo pranešimą vokiečiams, jog 
jie gali save laikyti politiniais pa
bėgėliais ir laukti azilio teisių.

Pabaltiečiai Ir Bado 
Streikas

Apie visus šiuos įvykius dau
guma Eksjo gyventojų nieko neži
nojo, kai staiga buvo paskelbta, 
jog ketvirtadieni, lapkričio mėn. 
22 d., Ranneslatto pabaltiečiai pa
skelbė bado streiką, kad keli vo
kiečiai mėgino pabėgti.

Tai buvo beveik visai nežinoma 
viešumai, kad švedų valdžia pri
ėmė rusų pasiųlymą birželio mėn. 
16 d. išduoti rusams visą perso
nalą, kuris karo pabaigoje buvo 
rusų, arba rusų okupuotoje daly
je, o vėliau pabėgo į Švediją. Tai 
priklausė nuo to, ar jie bėgo ge
gužės mėn! 8 d. prieš, ar po vi
durnakčio. (Vokietijos kapituliaci
ja).

Dar mažiau buvo žinoma viešu
mai, kad Užsienių Reikalų Minis
terija rudenį priminė rusų pasiun
tinybei Stockholme, užklausdama, 
kada bus atsiimti internuotieji.

Internuotieji pabaltiečiai buvo 
gerai apie tai painformuoti. Jie 
turėjo ryšių su Pabaltijo pabėgė
lių organizacijomis Švedijoje ir 
žinojo, jog išdavimas artinasi. Tuo 
pačiu laiku, kai jie paskelbė strei
ką, pabaltiečiai kreipėsi į karalių, 
į įvairias švedų įstaigas, vakarų
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pasiuntinybes ir Raudonąjį Kry
žių.

Lagerio streikui vadovavo dr. 
Elmars Elchfuss-Atvars (latvis). 
Švedų lagerio šefui buvo įteiktas 
raštas, kuriame buvo pranešta, jog 
bado streikas buvo pirmas ženk
las pasyvaus pasipriešinimo. Strei
kuotojai pareiškė, kad jei daugiau 
negu ginkluoti vyrai, nepri
klausą švedų lagerio sargybai, ar
ba rusų reprezentantas įžengs į 
lagerį, tai visi nusirengs ir sude
gins rūbus. Sekantis pasyvaus pa
sipriešinimo ženklas — jie prisi
riš su spygliuota viela prie med
žių ir lovų ir pagaliau įvykdys 
savižudybę visomis galimomis 
priemonėmis.

“Mes geriau badausime ligi mir
ties, negu būsime išduoti” — buvo 
sakoma pabaltlečlų pakartotinuose 
atsišaukimuose.

Seimas Priešinasi. 
Išdavimui

Bado streikas Ranneslatte su
kėlė didelį susijaudinimą. Jau 
penktadienį, lapkričio 23 d. kilo 
seime dideli debatai, kur repre
zentantai visų partijų, išskyrus 
komunistus, pasisakė prieš išdavi
mą. Vienok valdžią laikėsi savo 
nusistatymo ir užs. reikalų mi- 
nisteris Unden tarp kitko paaiš
kino, jog pabalticčių tautos nepa
sirodė pribrendusios prie nepri
klausomybės. Penktadienį buvo 
viešai paskelbta, jog russų laivas 
“Cuban” jau pakeliui atsiimti in
ternuotųjų ir laivo atplaukimas 

Trelleborgan buvo numatomas pir
madienį. Švedų valdžios paskelbi
mas apie būsimą išdavimą buvo 
skaitomas internuotųjų lageriuose.

Pabaltiečiai Meldžiasi
Lagerio sargyba tuo metu jau 

buvo sustiprinta. Pirmieji 65 lau
ko policininkai į Eksjo atvyko 
penktadienį. Didelė dalis kariško 
garnizono stovėjo kaip antraeile 

Demonstracijos
Naktį įvyksta susirinkimas Eks

jo turguje, žinioms plintant, susi
renka minia žmonių. Kunigas 
Stable savo kalboje, tarp kitko pa
sako:

| “Mes nenorime, kad dėmė palik
tų mūsų tautoje, kurios niekuo
met nebegalima bus nuplauti”.

! Telegramoje karaliui buvo pasa
kyta, jog “Teisė ir humaniškumas 

1 nugalės ir internuotiems bus su- 
' teikta pagalba ir nuraminimas”. 
Prie Stockholmo pilies susirenka 

' didelis žmonių susibūrimas, su 
daug žinomų vyrų ir moterų. De
legacijai buvo duota pirmenybė

i vykti pas kronprincą. Demonstra
cijos vyksta prie Užs. Reik. Min. 
viešbučio.

Pirmadienis, 26 Lapkričio
Naujas susirinkimas turguje 

dienos metu. Fabrikai ir krautuvės 
uždarytos. Dvasiškis Gustaf Bro- 

' din, FCO-pirmlninkas Bernhard 
Carlsson, ponia Helba Sjostrand, 

1 vyr. mokyt. David Philipsson ir 
pulk, leitn. Karl Warnberg kalba 
ir čia pat sur<>daguoja telegramą.

| Nepaprastas posėdis pilyje. O.B. 
j reikalauja telegrafiškų Instrukci
jų ir valdžios observatorių, nes jis 

' sakosi bijąs švedų nuostolių.
Bado iškankinti pabaltiečiai ga- 

1 benami į ligoninę, šiurpūs gandai 
apie masines savižudybes Eksjo.

1 Apytikriai 20 baltų buvo nugaben- 
1 ta į ligoninę, trys išjų dėl savi
žudybės, o likusieji bado iškankin- 

, ti. Laikraščių atstovai — maždaug 
; 30 žurnalistų, atvyksta į Eksjo 
ir jiems buvo leista sutikti pa- 
baltiečių lagerio reprezentantus.

I dr. Eichfuss 4 dieną badaująs da- 
I ro antžmogio įspūdį. Jis įrodinėja: 
—“Mes nesame jokie kareiviai, 
mes kariavome prieš nacizmą, ly
giai kaip ir prieš komunizmą, mes 
jieškome laisvės Švedijoje, kaip 
politiniai pabėgėliai”.

Žinia, kad laivas “Cuban” pasi-
sargyba, apsupusi lagerį. Spyg
liuotų vielų tvora sudvigubinta. 
Stiprūs prožektoriai apšvietė ba
rakus nakties metu. Streikuojan
tieji pabaltiečiai susirinkdavo du 
kartu per dieną maldos valandėlei, 
giedodami “Dievas yra mūsų prie
glauda”. Penktadienį priėmė Ko
muniją. Įvykiai plėtėsi labai greit.

Kariška Telegrama 
Karaliui

šeštadienis, 24 Lapkričio
Ranneslatto vokiečiai pradėjo 

bado streiką 12 vai. Eksjo gyven
tojai išreiškė savo simpatijas gė
lių siuntimu į lagerį tiek, jog iš
tuštėjo krautuvės. Karininkai, pus- 
karininkai Ing 2 ir I 12 telegra
fuoja karaliui. Jie pareiškia savo 
lojalumą ir paklusnumą, bet pasi
sako, jog jų sąžinė neleidžia jiems 
pravesti "gėdos veiksmo, dalyvau
jant būsiančiame išdavime”. (Du 
pulkininkai buvo nubausti). Eva
kuotųjų traukinys atvyksta į Eks
jo.

Vokiečiai Iškabina milžiniškus 
plakatus su tekstais "Būkit žmo
niški, nužudykite mus! Mūsų gy
venimas dabar yra baigtas. Svei
kinimai mūsų šeimoms!”

Maldos Bažnyčiose — 
“Kraujo Vestuvės”

Lageryje
Teismo dieną Eksjo prikimštoje 

bažnyčioje vyksta pamaldos. Lai
komos pamaldos ir daugelyje kitų 
krašto bažnyčių už internuotus. 
Prie vokiečių lagerio tarp vieno 
Internuotojo vokiečio ir danų mer
gaitės, kuri pažinojo vokietį jau 
prieš karą, o dabar surado jį Eks
jo, įvyksta "karo lauke” jungtu
vės, “atšvenčiamos” sužieduotuvės 
tarp kito vokiečio ir vienos Eks
jo mergaitės.

Jungtuvių aktas įvyksta pilką 
lapkričio dieną. Kunigas John 
Stahle atlieka jungtuvių apeigas, 
dalyvaujant spaudos atstovams. 
(Vieninteliai liudininkai). Jungtu
vės pasibaigia dramatišku epilo
gu, kai tuo pačiu laiku, vokietis 
jaunavedys, apkabinęs savo žmo
ną, perpjauna sau rankos gyslas. 
Jis kruvinas nugabenamas į ligo
ninę.

vėlavo, ir transportas atidedamas, 
sukėlė naujų vilčių lageryje. Ka
rinė apsauga sustiprinama A6 
rekrutais ir T4 slaugymo persona
lu.

Antradienis
Badas palaužia pabaltiečius. Gy

dytojai Birger Strandell ir Gunnar 
Inghe, kurie buvo valdžios įparei
goti gydytojais ekspertais Eksjo 
mieste, aiškina, jog 40 procentų 
pabaltiečių yra beveik be sąmo
nės, apatiškai guli ir nebereaguo- 
ja į šviesą. Dr. Eichfuss vis dar 
energingai veikia.

Karalius Gustav Prašo . 
Stalinas — Ne!

Oficialiai buvo pranešta, jog ka
ralius Gustav V jau sekmadienį 
kreipęsi pas generalissimą Stali
ną, pageidaudamas atidėti pabal
tiečių Išdavimą vieniems metams 
Atsakymas buvo neigiamas. Apie 
100.000 švedų prašė pabaltiečių 

užtarimo įvairiomis formomis, tarp 
kitų 700 gydytojų, juridinių jun
ginių ir Raudonojo Kryžiaus augš- 
čiausioji valdyba.

Latvių vaistininkas nusižudo, 
įsmeigdamas peilį į krūtinę. Dak
taras Eichfuss priima spaudos 
atstovus vakare. Vis dar gajus, 
bet su įdubusiu veidu. Jis apgai
lestauja tautiečio mirtį, pasisako 
jog jis 6-ių parų bėgyje miegojo 
tik 10 valandų ir jog streiko 
frontas yra nepalaužiamas. Tie, 
kurie pervežti į ligoninę, tęs strei
ką ten.

Radijo aparatai išnešami iš vo
kiečių lagerio. Lankymasis Ir do
vanų įteikimas jau uždrausta. 
“Cuban” atplaukęs antradienį, 
stovi Trelleborgo uoste.

Nelauktas Iškraustymas 
Laikraštininkai Apgauti
Spaudos būstinei tyčia ar nety

čia buvo pranešta, kad su vokie
čių lageriu bus panašiai, kaip ir 
su pabaltiečių. Atseit, internuotie
ji turėtų būti pervežti į ligoni
nes. Žurnalistai jau rengiasi per
traukti darbą. Kaikurie jų išvyks
ta, kai penktadieni, 6 vai. r^to, 
buvo ūmai paskelbtas aliarmas.

Auštant, atžygiuoja skaitlingas

būrys kariuomenės į Ranneslatt. 
Kariai, kurių galima buvo priskai
čiuoti iki tūkstančio, užima jiems 
nurodytas vietas. Ligonių slaugy
tojai ir ambulasnai stovi pasiruo
šę ilgoje eilėje. Skerdykla buvo 
panaudota kaip perrišimo vieta. 
Prie Lyckeberg stovėjo transporto 
traukinys, apstatytas sargyba iš
ilgai bėgių.

Lauko policija, 150 vyrų, su juo. 
dais šalmais, stovėjo arčiausiai 
prie lagerio įėjimo. Viskas buvo 
smulkmeniškai ir pagal planą pa
rengta. Majoras Grahnberg turįs 
duoti ženklą įsiveržimui, iššauda
mas iš pistoleto. Jis dar lūkuria
vo raporto iš kapitono Rosenberg, 
buvusio lagerio šefo.

Riksmo Šauksmas Apie 
Savižudybes

Staiga pasigirsta skrodžiantis 
riksmas iš lagerio vidaus. Tai bu
vo aiškus ženklas, Jog vokiečiai 
pakeitė savo vakarykštį pasisaky
mą dėl pasidavimo be pasiprieši
nimo. Majoras Grahnberg iššau
na, ir tuo pačiu metu policija įsi
brauna per lagerio vartus. Pirma
sis pusvalandis baisus. Didelė vo
kiečių grupė susimeta prie barako 
sienos, susispaudžia tampriai vie
nas prie kito, o stipresnieji suda
ro aplinkui grandinę, čia praside
da savižudybės banga. Su peiliais, 
skut. peiliukais ir visomis priemo
nėmis vokiečiai žudosi. Kiti ryja 
aštrius daiktus. Riksmas ir aima
navimai skrodė vėsų rudens orą. 
Spaudos atstovams buvo leista 
įvykius sekti nuo lagerio vartų. 
Taip pat buvo leista įeiti j patį 
lagerį tik po du. Apskritai dides
nė Ranneslatto dalis buvo užda
ryta. Vienok Eksjo gyventojai su
sirinko sargybinių užnugaryje. 
(Sargybiniai sudarė grandines). 
Juos atviliojo ambulansų žviegian
čios sirenos.

Policija Ardo Grandines
Savižudybės bangą nutraukia 

policija, įsibraudama vidun. Poli
cija ardo besiginančių grandinę, 
laukiniai mušdama su šautuvų 
buožėmis. Viens po kito krenta 
nuo buožių smūgių besiginą gran
dinėje. Kiti pasiduoda. Prieš bara
kus pasibaisėtinas vaizdas: su 
žeistieji ir pusgyviai nebeslprieši- 
na. Kariniai sanitarai ir Raudono
jo Kryžiaus personalas atliko fan
tastišką darbą. Iškankinti ir su
žeisti vokiečiai buvo sukrauti ant 
neštuvų ilgoje eilėje. Visiems bu
vo pasiūlyta šilto pieno Ir bulku- 
čių. Pradžioje, jie atsisakė. Ta
čiau vienas jų susigundė ir siekte- 
lėjo... Badas nugalėjo. Nekant
rios rankos tiesėsi prie bulkučių 
ir šilto pieno, kurie padarė ste- 
būklą! Stebėtinai greitai dauguma 
jų atgavo šiek tiek savo jėgų. 
Dauguma ėjo, kiti buvo nešami į 
traukinį.

“Motin, Motin”.
Visi turėjo pereit valdžios pa

skirtą gydytojų kontrolę, kad nu
stačius, kurie gali būti transpor
tuojami, kurie bus pervežami į li
goninę. Vienas karys, pereidamas 
traukinį, pamate, jog kapitonas 
Kohn sėdėjo su įsmeigtu peiliu 
krūtinėje. Jis priklausė prie tų 
vokiečių, kurie vėliau buvo ope
ruoti ir ilgesnį laiką gydėsi Eks
jo ligoninėje.

Policija turėjo sunkų uždavinį: 
reikėjo sustabdyti savižudybės 
bangą. Kaikurie policininkai elgė
si nusikalstamai brutaliai, vesda
mi iškankintus belaisvius j trau
kinį. Aš pats buvau liudininkas, 
kai vienas policininkas kirto per 
veidą ir šaukė — “laikyk snukį”! 
— 17 metų berniukui, kurs bevil
tiškai, verkdamas šaukė "motin, 
motin!”... t

Ketvirtad., 29 Lapkričio
Eksjo sulaikė kvėpavimą. Pa

baltiečių lageris iškraustytas prieš 
piet. Visi likusieji buvo perkelti į 
ligonines, Pietų ir Vidur. Švedi
joj. Dr. Eichfuss apleido lagerį 
paskutinis. Gavęs telefono nume
rius visų ligoninių, kur tik pabal
tiečiai buvo iškelti, tikslu palai
kyti su jais kontaktą. Vokiečių 
būklė blogėju greitai. Susirinku-

šiai spaudai neleidžiama aplanky
ti lagerio. Gydytojai davė akivaiz
džių liudininkų parodymus. Jie 
aiškina, jog pusės vokiečių būklė 
sunki. Vien tiktai 20 galėjo sė
dėti. Dauguma gulėjo lovose. Ka
pitonas Kohn praneša švedų lage
rio šefui, kad joks priešinimasis 
nebebus toliau daromas.

Menas Atsukti Nugaras
Kai valdžios observatoriai — 

teismo patarėjas O. Soderstrom ir 
miesto sekretorius Invar Lindell, 
per sekančią spaudos konferenciją 
užprotestavo, Jog policija panau
dojo daugiau jėgos, negu reikėjo, 
taip pat paaiškino vienas žinomas 
Malmo žurnalistas, kuris labai ak
tyviai dalyvavo pagalbos darbe 
okupuotai Danijai, — tai mums 
spaudos žmonėms belieka konsta
tuoti, jog valdžios atstovai parodė 
pavyzdį, nepaprasto sugebėjimo 
atsukti nugarą.

18 vai. transporto traukinys iš
vyko tiesiog į Trelleborgą,. kur 
išduotieji buvo persodinti į "Cu
ban” laivą.

Tuo pasibaigė vienas dramatiš
kiausių epizodų Eksjo miesto isto
rijoje.

102 vokiečiai gulėjo Eksjo ligo
ninėje, bet ir jie vėliau buvo iš
duoti. Pabaltiečiai, kurių didelė 
dauguma buvo ligoninėse tęsė ba
do streiką dar labai ilgai. Dr. 
Eichfuss pradžioje palaikė ryšius 
su likusiais internuotais iš Ulri- 
ceham sanatorijos, kur jis pats 
gulėjo. Jis vėliau ragino visus val
gyti, jei jų sveikatos stovis rim
tai pablogėjęs. Po kurio laiko dr. 
Eichfuss perekltas į kitą ligoni
nę, kur jis buvo visiškai izoliuo
tas. Jam neleista skaityti laikraš
čių, uždrausta palaikyti ryšius su 
vietos žmonėmis.

Atsiliepimas
Naujų Metų (1946) dieną daug'

LAISVĖS KELIU
(Atkeltai iš 2 psl.) 

Šveicariją ir kitur, kur rinkosi 
Rusijos, Amerikos ir kitų kraštų 
lietuvių atstovai, kad Juos pain
formavus apie Vilniaus Konferen
cijos nutarimus ir padėtį Lietu
voje. Anuose kraštuose įvykusios 
lietuvių konferencijos priėmė Vil
niaus Konferencijos nutarimus ir 
pripažino Lietuvos Tarybą vyriau
siuoju Lietuvių tautos organu 
kraštui ir valstybei atstatyti.

Gavę kitų kraštų lietuvių pri
tarimą ir paramą, Tarybos Prezi
diumo nariai kreipėsi tiesiog į Vo
kietijos centro vyriausybę Berly
ne, jieškodami paspirties prieš ka
ro valdžios valdymo sistemą Lie
tuvoje. Buvo užmegsti ryšiai su 
Reichstago nariais, kurių daugu
mas pažadėjo remti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą. Betgi 
vokiečiai norėjo, kad Lietuva bū
tų federacijoje su Vokietija. O 
lietuviai siekė visiškos nepriklau
somybės.

Neišsenkama energija Ir kietu 
užšispyrimu, Taryba siekė užsi
brėžto tikslo. Ir, pagaliau, vokie
čių reikalams frontuose pašlijus, 
Vokietijos vyriausybė pamatė bū
siant naudingiau Jai pačiai turėti 
draugišką kaimyną, todėl toliau 
neslspyrė oficialiai pripažinti Lie
tuvą nepriklausoma valstybe, bet 
statė eilę sąlygų, kurios faktinąjį 
nepriklausomybės atstatymą darė 
labai problematišku. Buvo aišku, 
kad vokiečiai į Lietuvos klausimą 
žiūri iš savo imperialistinių su
metimų taško, todėl Taryba ryžo
si eiti savo keliu ir daryti lemia
mai griežtus posūkius. Atitinkamu 
raštu Vokietijos kancleriui, buvo 
paprašyta aiškaus atsakymo. At
sakymo prašytu laiku nesulaukus, 
bet patyrus Reichstago atstovų 
daugumos nusistatymą, kad jie 
pripažįsta lietuviams teisę laisvai 
nuspręsti savo ateitį Ir, kiek ne- 
prlštaraus Vokietijos bendriems 
interesams, jau dabar imasi remti 
tą teisę, Lietuvos Taryba ryžosi 
skelbti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą. Ir tai buvo pada
ryta 1918 metų vasario mėn. 16 d.

Šitas nutarimas buvo praneštas 

pabaltiečių atiduota į rusų laivą. 
Nemaža pabaltiečių, taip pat dalis 
Vokiečių, pravedant naujus tyri
nėjimus, buvo priskirti atidavimo 
kategorijai, kurių pagal teisybę 
nereikėjo išduoti. Tie Eksjo gyven
tojai, kurie anksčiau susitiko dr. 
Eichfuss, tą dieną vėl jį matė ir 
galėjo konstatuoti, kad jis jau 
buvo visai palaužtas vyras. Matyt, 
jo nervai nebepakėlė to ilgo izo
liavimo ir visų išgyvenimų. Visa 
tai paaiškino ir jo pasisakymas 
prieš Švediją, kai jis kalbėjo iš 
Sovietų Rusijos radijaus. Tačiau 
yra ir tokių liudininkų, kurie tvir
tina, jog tai buvęs ne dr. Eich
fuss balsas. — Taip aprašė "Sma
lands Dagblad” laikraščio bendra
darbis anuos tragiškuosius įvy
kius.

— ★ —

Visa eilė kitų Švedijos laikraš
čių taip pat nenutylėjo šios tra
giškos sukakties. Po^iliariausias 
švedų dienraštis “Dagens Nyhe- 
ter” savo vedamajame “Gėdos de
šimtmetis” dar kartą iškelia tą 
klausimą ir kaltininkams nesigai
li karčių žodžių. “Kas dabar yra 
atsakingas už tai, kas įvyko?” — 
klausia dienraštis ir be abejojimo, 
kaltina 1945 m. koalicinę švedų 
vyriausybę. Laikr'aštis toliau kal
tina socialdemokratų Per Albin 
Hansson vyriausybę: “Naujoji 
Per Albin Hansson vyriausybė, gi 
ypač jos užsienių reikalų ministe- 
riS Undenas yra labiausiai atsa
kingi. Koalicinei vyriausybei ne
buvo aišku, ką tas jo nutarimas 
reiškė, o šis nutarimas neprivalė
jo būti pagrindu pačiam grąžini
mui įvykdyti. Atsakingumo klau
simo supratimas didžia dalimi 
priklausė ir puo drauge vengian
čio, drauge klaidinančio ir bruta
laus užsienio reikalų mlnisterio 
grąžinimo motyvavimo. Jo elgi
masis šiame reikale, kaip ir iš 
viso pačiame grąžinimo procese, 
yra gėdos dėmė visoje švedų už
sienio politikoje”.

(EUROPOS LIETUVIS)

Vokietijos užsienių reikalų minis
terijos atstovui Vilniuje ir centri
nei valdžiai Berlyne. Tą pačią 
arba kitą dieną aktas turėjo bū
ti atspaustas vietos laikraščiuose, 
tačiau okupanto cenzūra jo nepra
leido. Keliuose Berlyno laikraščiuo
se jis pasirodė vasario 18 d. Bet
gi daugeliui laikraščių ir Vokie
tijoje Lietuvos Nepriklausęmybės 
Aktas nebuvo leista paskelbti, ar 
ką nors tuo klausimu rašyti, o 
“Lietuvos Aidas”, atspaudęs ak
tą, buvo konfiskuotas. Tokiu bū
du Lietuvos nepriklausomybė bu
vo paskelbta prieš okupanto va
lią, jam dar tebemindžiojant Lie
tuvos žemelę.

Toliau vyko kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo pri
pažinimo. Ji taip pat buvo sunki 
ir reikėjo daug pastangų, kol už
sienis priėmė Lietuvą, kaip sava
rankišką suvereninę valstybę, į sa
vo tarpą. Pirmoji tačiau Lietuvą 
pripažino Vokietija. Jos kancleris 
Max von Baden 1918 m. spalio 
mėn. 5 d. Reichstage pasklebė, 
kad Vokietija, pripažinusi tautom 
apsisprendimo teisę, leidžia joms 
laisvai kurti savo valstybes ir vy
riausybes. Bet tik spalio 20 d. 
kancleris Tarybos prezidiumui au
diencijos metu davė teigiamą at
sakymą dėl Lietuvos vyriausybės 
sudarymo.

Tai tik vienas tarpsnis iš ko
vos dėl Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo, tik mažutė iškar- 
pėlė, rodanti, kad kelias iki ne
priklausomybes paskelbimo ir vė
liau dėl jos pripažinimo, buvo 
sunkus Ir reikalavo didelio mūsų 
tėvynainių ryžto ir pasiaukojimo.

Lietuva, šimtmetį svetimųjų 
vergiama, kilo laisvam, nepriklau
somam gyvenimui, senolių krauju 
ir prakaitu aplaistyta mūsų že
mele buvo gražinta tautai ir tau
ta žengė laimingo laisvo gyveni
mo keliu, kol vėl žiaurusis oku
pantas užgrobė mūsų tautos lais
vę ir tebemindžioja šventąją Lie
tuvos žemelę. Bet tai nesitęs am
žinai Ir mes tvirtai tikime — Lie
tuva vėl bus laisva.

VL. MINIOTAS.
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SVARBI SUKAKTIS JOKŪBAS ŠERNAS
NAUJA FILMŲ ŽVAIGŽDĖ

“SOVIET UNION“ APIE LIETUVA
VASARIO 16 GIMNAZIJOS PENKMETIS

Šių metų vasario 16 d. sueina 
penktosios tos dienos vardo lietu
vių Gimnazijos Vokietijoje meti
nes. Ne kaži koks tai amželis, bet 
sukaktis mums brangi ir pažymė
tina kaip dar vienas mūsų tauti
nio susipratimo, subrendimo ir gy
vybingumo įrodymas.

Vasario 16 Gimnazija pradėjo 
savo darbų sunkiomis sąlygomis. 
Lėšų pradžiai nebuvo. Gavus Diep- 
holzo kareivinėse patalpas, teko iš 
įvairių stovyklų rankioti aplūžu
sias lovas, spintas, stalus, kėdes 
ir kitus rakandus bendrabučiui ir 
klasėms. Pirmąją žiemą vaikai 
mokėsi ir gyveno beveik nekūrena
muose kambariuose. Maistas buvo 
menkas ir dažnai trūkdavo net 
duonos. Trūko mokslo priemonių. 
Trūko pagaliau ir mokytojų. Tik 
netrūko tikėjimo, kad anksčiau ar 
vėliau pasaulio lietuviai ateis į 
talką tai vienintelei lietuviškai 
gimnazijai išlaikyti. Tas tikėjimas 
ir davė jėgų visus sunkumus nu
galėti.

Ir štai, Vasario 16 Gimnaziją 
ne tik išsilaikė, bet per tuos pen
kis metus išaugo, sustiprėjo ir 
neatpažįstamai pasikeitė. Įsikūrė 
nuosavose patalpose. Mokinių gy
venimo ir darbo sąlygos labai pa
gerėjo. Prieš penkis metus Gim
nazijoje buvo 60 mokinių, dabar 
yra 160. šiais metais brandos eg
zaminams ruošiasi 10 jaunuolių. 
Tai bus jau ketvirtoji Vasario 16 
Gimnazijos abiturientų laida.

Kad Gimnazija gyvuoja, kad 
per trumpą laiką padaryta tokia 
didelė pažanga, yra pirmoje eilė
je Gimnazijos rėmėjų nuopelnas. 
Tur būt neatsiras laisvajame pa
saulyje nei vieno susipratusio lie
tuvio, kuris didesniu ar mažesniu 
savo įnašu, darbu ar pinigais, ne
būtų prie to prisidėjęs. Graži bu
vo talka, todėl savo darbo vaisiais 
galime visi pasidžiaugti.

Kokia yra Vasario 16 Gimnazi
jos reikšmė, nebetenka dabar mums 
kalbėti. Noriu tik pažymėti, kad 

savaip jos reikšmę supranta ir rau

donieji mūsų tautos budeliai. Juk 
savo metu sovietinė žinių agentū
ra buvo paskleidusi komunistinėje 
spaudoje žinią, kad Vasario 16 
Gimnazija yra "reakcionierių gūž
ta, agentų mokykla”. Kaip žinia, 
reakcionierius ir amerikiečių agen
tus sovietai visada mato ten, kur 
jie jaučia savo siekiams pavojų. 
Tas rodo, kad mes pasirinkome 
tikrai aštrų ginklą kovai dėl lais
vės.

Dabar svarbu, kad lietuvių vi
suomenės pasiryžimas savo auko
mis Gimnaziją išlaikyti neapsilp- 
tų, kad pirmųjų metų entuziaz
mas neišblėstų. Graži mūsų darbo 
pradžia neturės jokios vertės, jei 
neįstengsime tesėti iki galo. Iki 
galo — reiškia, iki Letuva bus 
laisva. Deja, pastaruoju laiku mū
sų visuomenės parama Gimnazijai 
nėra ganėtina. To pasėkoje Gim
nazija atsidūrė finansiniuose sun- 

1 kūmuose. Visų pirma, iki šiol dar 
galutinai nesutvarkytas Gimnazi
jos namų reikalas. Dar trūksta arti 
110.000 DM apmokėti likusioms už 
namus skoloms ir apie 20.000 DM 
numatytiems remontams atlikti. 
Toliau, Gimnazija yra nemažai 
įsiskolinusi tiekėjams už maistą, 

' kurą, šviesą ir pan. Įsiskolinta to- 
' dėl, kad sumažėjo rėmėjų būrelių 
' skaičius Ir praėjusiais metais pa
jamų kiekvieną mėnesį būdavo ma
žiau, kaip būtiniausių išlaidų.

Pažymėkime tat pirmąjį Vasa- 
I rio 16 Gimnazijos penkmetį padė
dami tvirtus pagrindus jos toli
mesniam gyvavimui. Sudarykime 
sąlygas kelių artimiausų mėnesių 
bėgyje galutinai išmokėti skolą už 
namus ir užbaigti būtiniausius 
įrengimo darbus. Taip pat sustip
rinkime savo paramą Gimnazijos 
išlaikymui, ar tai atskiromis au
komis, ar steigdami naujus rėmėjų 
būrelius. Ateitis parodys, kad mū
sų aukos ir triūsas nebuvo veltui.

PR. ZUNDĖ
PLB Vokietijos Krašto Valdybos 

Pirmininkas.

Lietuvos Nepriklausomybės ak
to signataro Jokūbo šerno sūnus 
Jokūbas Šernas, užsisenio spaudo
je rašomas Jacques (arba Jack) 
Šernas, šiuo metu yra tapęs pa
sauline filmų teatrų žvaigžde. Jis 
visur prisistato esąs lietuvis. Pui
kiai kalba angliškai, prancūziškai, 
itališkai ir rusiškai. Lietuvius sa
kosi gerai pažįstanti ir jo žmona 
italė Maria Stella. Pats J. šer
nas gyvai domisi padėtimi Lietu
voje ir ten esančiais savo gimi
nėmis.

J. šernas reiškiasi ir literatū
roje. šiuo metu jis baigia rašyti 
knygą “The climate makes the 
season”.

Australijoje dabai- rodoma isto
rinis filmas “Helen of Troy”, kur 
gražiąją Eleną vaidina Rossana 
Podesta, o Parį — J. šernas. Juo
du ir yra šiame veikale pagrindi
niai aktoriai — žvaigždės, šio 
monumentalaus veikalo premjeros 
vyksta 54 valstybių sostinėse.

Sydnėjiškis “Daily Miror” prem
jeros proga, sausio 24 d., apie J. 
Šerną taip rašo: “Gimęs Lietuvojeutį vcaip Mtinyo uawvu »-

Jack šernas, kuris turi vyriausią siaurą, baltą plyšelį galite žvilg- 
role “Helen of Troy”, augo Pa-' teiti į Lietuvos tautinę, kultūrinę 
lyžiuje. kovojo su Maquis (pran- i *r istorinę praeitį, kas maždaug 

ir atitinka šiandieninį okupuoto 
krašto spaudos, literatūros, me
no, švietimo ir bendrai kultūrinių 
— tautinių poreiškių turinį.

Iliustracijomis Lietuva repre
zentuojama žurnale Klaipėdos uos
to vaizdeliu, krepšininkų rungty
nėmis Vilniuje, scena Iš Juzeliū
no baleto “Pajūryje”, netoli Vil
niaus, Neries paupyje esančių Va- 
lakumpių maudyklių vaizdeliu, 
Kauno “Audinių” fabriko geriau
sios audėjos S. Vingevičiūtės nuo
trauka, “Žalgirio” metalo fabriko 
(turbūt buv. neprikl. Lietuvos me-

lyžiuje, kovojo su Maquis (pran-l 
cūzų pogrindžio organizacija ka
ro metu. Red.) ir buvo pačiuptas 
nacių.

“Po karo šernas dvejus metus 
studijavo mediciną, bet meilė vai
dybos menui nusvėrė Ir jis pasi
rinko sceną.

"Šernas kilo labai greitai ir jau 
20 metų amžiaus vaidino prancū
zų filmuose su garsiąja Jean Ga- 
bin.

"Pario rolė didžiajame Warner 
Bros pastatyme buvo Šerno pro
ga, — tai 
pasisekimų 
joje".

vainikavimas daugelio 
Italijoje ir Prancūzi-

ALD. PRIŽGINTAITĖ

LAIŠKAS
Sakyk, ar jieva ten prie šulinio 
Pavasariais pražįsta dar baltai, 
Gležni žiedeliai krinta supdamiesi vėjuj 
Ir vandeny save tebematai?! ...

“Soviet Union” yra rusų pro- talo fabrikas Šančiuose) ir “Auš- 
pagandinis, didelio formato, ilius- ros” kolūkio vaizdeliais.
truotas mėnesinis žurnalas, leid- j Kadangi pačios iliustracijos nie- 
žiamas Maskvoje rusų, anglų, ki- ko naujo negali pasakyti apie da- 
niečių, korėjiečių, prancūzų, vo- bartinį okupuotos Lietuvos gyve

nimą, tai, be jų, dar įdėta taip 
vadonamo prezidento Justo Palec
kio fotografija, na, žinoma, Ir jo 
perdėtas propagandinis rašinys 
apie tariamai nepaprastą krašto 
visokeriopą pažangą. Iškoneveik- 
damas buv. Nepriklausomos Lie
tuvos buržuazinę santvarką, Pa
leckis, be kitko, sako, kad girdi 
anais laikais dėl nedarbo ir skur
do daugeliui lietuvių reikdavę emi
gruoti svetur. O kodėl gi Paleckis 
nepasako kiek tūkstančių lietuvių 
šiandien yra išsiųsta ir tebesiun- 
čiama j Sibirą? Tai kurie gi lai
mingesni, ar tie, kurie, pasirinkę 
kurį kraštą, emigruodavo, ar tie, 
kurie tarybiniais laikais “savano
riškai” vyksta į Sibirą dirvonų 
plėšti?! Nagi tegu praveria rusai 
Lietuvos sienas, pažiūrėtume kiek 
Lietuvos gyventojų šiandien emi
gruotų svetur. O pagaliau emigra
cija vyko, ir vyksta ir iš labai 
augšto standarto Europos kraštų.

Toliau Paleckis sako, kad tik 
įvedus tarybinę santvarką Lietu
voje “visas gyvenimas užvirė”. 
Esą Lietuva per trumpą laiką 
(pirmoji okupacija) padariusi di
delę pažangą. Tikrai, klek matė
me ir žinome, tai tuo trumpu lai
ku pagrindinai 
Lietuvos ūkinis 
sa kaltė tenka 
ciams”, kuriuos 
visokeriopas krašto atstatymas, 
žinoma, Maskvos broliams uoliai 
talkininkaujant. Esą 1950 metais 
Lietuvos gerbūvis jau buvo pasie
kęs prieškarinių laikų, atseit, tuo 
pačiu pripažįstama, kad kadaise 
tikrai būta Lietuvoje gerbūvio. O 
per paskutinę dekadą du šimtai 
didelių fabrikų Lietuvoje buvo at
statyta, ar naujai pastatyta. Tai
gi, atstatymo tempas labai lėtas, 
nes Neprikl. Lieuva ir tebeturėjo 
tik dvi dekadas, bet sugebėjo 
pristatyti fabrikų. Pasak Paleckio,

niečių, korėjiečių, prancūzų, vo
kiečių ir ispanų kalbų laidomis. 
Gal nebūtų visai reikalo jo čia 
minėti, tačiau šio žurnalo anglų 
kalba laida, kuri platinama ir 
Australijoje, 1955 metų Nr. 8, yra 
paliesta Lietuva ir kitos dvi Bal
tijos valstybės — Latvija ir Es
tija. Lietuvai šiame žurnale skir
ti du puslapiai. Po stambia me
niška antrašte “Lithuania”, įdė
tas spalvotas Lietuvos sostinės 
Vilniaus vaizdas su Gedimino bokš
tu ir čia pat įterpta falsifikuota 
Lietuvos trispalvė, kurios didžiąją 
dalį užima raudona spalva, toliau 
eina baltas ruoželis ir, po to, ga
na siaurukas žalias ruožas. Kai
riame augštutiniame kampe pen
kiakampė žvaigždė su kūju ir 
pjautuvu. Naujos vėliavos spalvų 
santykis, atrodo, primygtinai sa
ko okupuotos Lietuvos gyvento
jams: būkite visi raudoni — kol- 
chozininkai Ir tik, retkarčiais, pro 

buvo sugriautas 
gyvenimas. O vi- 
“nelabiesiems na- 
išvijus, prasidėjo

Neprikl. Lietuvos buržuaziniai eko
nomistą tvirtinę,jog Lietuva tu
rinti likti žemės ūkio kraštu ir 
jai nesą pramonei Išugdyti per
spektyvų. Ir tik dabar, girdi, Lie
tuva tapo pramoninės — žemės 
ūkio kraštu. Kad Paleckis čia pag
rinde klysta, pats sau prieštarau
damas, matyti iš to, jog augščiau 
pats tvirtina, kad buvo atstatyta, 
ar naujai pastatyta, net 200 dide
lių fabrikų. Reiškia tie atstatyti 
fabrikai buvo pastatyti laisvos- 
Lietuvos laikais ir, tuo būdu, pra
monė klestėjo greta žemės ūkio.

Galop prisipažįstamą, kad dabar 
jau visi Lietuvos ūkininkai suva
ryti į kolchozus, kurių skaičius, 
essą, kasmet didėja. Nepašykštėja 
pagyros sapie Lietuvos švietimo, 
spaudos Ir kultūrinę pažangą. 
Bendrai, girdi, Lietuva esanti vi
siškai lygiateisė broliškoje res
publikų sąjungoje ir jos žmonės 
žiūri į ateitį su pasitikėjimu. Jau 
vien reikalas primygtinai tatai 
tvirtinti šiame propagandiniame 
leidinyje rodo, kad tos lygybės 
tikrai ten nėra ir būti negali. Oku
pacijos sąlygose žmonės gyvena 
geresnių laikų viltimis. O tos vil
tys yra rusų okupacijos galas ir 
laisvė Lietuvai.

Dėl paties žurnalo, kaip propa
gandinio leidinio, tektų pasakyti, 
kad techniniu požiūriu, neskaitant 
turinio, žurnalas yra gana vykęs, 
spausdintas giliaspaude, didelio 
formato, gero, kreidinio popierlo, 
pilnas vidaus ir tarptautinių llus- 
truotų aktualijų, rodančių tik ge
ras, taikingas rusų ir jų satelitų 
Intencijas. Tik liūdna konstatuoti, 
kad nieko panašaus negali p as- 
kleisti anapus geležinės uždangos 
vargšės demokratinės valstybės. 
Rusai net iki šiol neįsileidžia ame
rikiečių oficialaus informacinio lai
kraščio rusų kalba, tuo tarpu pa
tys, kaip matome, panašiais lei
diniais nekludomi varo komunisti
nę propagandą pasaulyje net še
šiomis svetimomis kalbomis.

K. KEMEŽYS.

GIMNAZIJOJE NE KANADON NE AMERIKON... BET 
AUSTRALIJON

SAVOMIS JĖGOMIS
Mokymo darbą gimnazijoje sun

kina tinkamų lietuviškų vadovėlių 
trūkumas. Darbui palengvinti lo
tynų kalbos mokytojas dr. A. 
Rukša paruošė ir IX klasė rotato
rium atspaude žymiausio romėnų 
istoriko Tacito veikalo “Germa
nia” vokiečių programų rekalau- 
Jamų pirmųjų 27 paragrafų (ben
drosios veikalo dalies) ir 45-ojo 
paragrafo apie mūsų protėvius 
aisčius žodynėlį.

Toks žodynėlis leidžia suinten
syvinti mokymą, nes mokytojui 
atpuola reikalas diktuoti moki
niams nežinomus užduodamos pa
mokos žodžius ir sutaupoma dau
giau laiko paties veikalo nagrinė
jimui, be to, lietuviškų sinonimų 
gausumas ugdo gimtosios mokinių 
kalbos žodingumą. Taip rotato
riaus pagalba gimnazija pati ban
do apsirūpinti kai kuriais būti
niausiais vadovėliais.

FIZIKOS KABINETAS IR 
CHEMIJOS LABORATORIJA
Gimnazijos fizikos kabinetas, 

vedamas vyr. gimn. mkt. Antanai
čio, persikėlė į du naujojo barako 
kambarius, kuriuos įsirengė ir su
tvarkė patys mokiniai. Fizikos 
kabinetui nupirkti keli nauji apa
ratai. Žymiai pagerėjo darbo są
lygos, kai yra atskiri kambariai 
fizikos skubinėto įrankiamss sudė
ti ir demonstravimui bei pamo
koms. Fizikos kabinetui trūksta 
aparatų ir įrankių mažiausiai už 
2.000 DM.

Chemija gimnazijoje dėstoma 
6-9 klasėse. Mokslas be praktikos 
neįmanomas. Gimnazijos chemijos 
laboratorija tik pradėta kurti. 
Pagrindinė kliūtis Jai tinkamai 
įkurti yra lėšų stoka. Šiais Kie
tais jos įkūrimui išleista tik apie 
300 DM. Nupirkti minimalūs kie
kiai reikalingiausių chemikalų ir 
indų. Praktikos darbų ir dabar 
dar negalima vykdyti, nes trūks
ta pagrindinių dalykų. Elementa
riausiems chemijos laboratorijos 
įrengimams reikėtų bent 3.000 

DM.

GIMNAZIJOS CHORAS
Atsikėlus gimnazijai į savus rū

mus, choro darbas kiek pasunkė
jo pertvarkant pamokų lentelę ir 
išjungus kurį laiką iš choro de
vintąją klasę, šiais mokslo me
tais, ypač po vasaros atostogų, 
choro darbas įėjo j normalias vė
žes. Chorvedis, muzikas K. Mot- 
gabis, sudarė planą eilei naujų 
dainų išmokti, labiau kreipiant 
dėmesį į liaudies dainas. Tam tiks
lui chorvedis pats harmonizavo 
eilę tinkamų mokykliniam jauni
mui liaudies dainų.

Gimnazijos choras pakviestas 
pasirodyti Mannheimo karo inva
lidų sąjungos minėjime ir tam 
tikslui numatytas repertuaras iš 
rimto turinio lietuviškų patrioti
nių dainų. Baltų Draugijos valdy
bos posėdyje Stuttgarto radiofono 
atstovas dr. Dahmen Iškėlė suma
nymą, kad gimnazijos choras įdai
nuotų kaspinan keliolika lietuviš
kų dainų, kurios galėtų būti pa
naudotos Pabaltiečlų Dienų prog
ramoje ir šiaip Stuttgarto radiofo
no programoje, pavyzdžiui, mo
kykloms skirtomis valandomis. Ir 
šiam sumanymui įvykdyti gimna
zijos choras pasiruošęs ateiti į 
talką. Gruodžio mėn. jau buvo 
paruoštos įdainavimui įvairių kom
pozitorių dainos, ypač liaudies dai
nos.

Pažymėtina, kad gimnazijos dai
nų repertuare yra kelios chorved
žio muziko Motgabio komponuo
tos dainos: “Be motinos tėvynės”, 
žodžiai Brazdžionio, “Pirmyn į 
kovą už tėvynę", žodžiai Mairo
nio, “Lietuvai”, žodžiai Babicko, 
be to, kelios Jo harmonizuotos 
liaudies dainos. Gimnazijos cho
ro repertuarą šiuo metu sudaro 
apie 40 dainų.

Būtų pageidautina, kad gimna
zijos choras galėtų įdainuoti sa
vo repertuarą į kaspinus. Choro 
darbui labai kliudo geresnio piani
no'stoka. Buvo surasta proga įgy
ti labai gerą pianiną už 1.000 DM, 
bet , deja, gimnazija neišgalėjo 
nupirkti — stigo pinigų.

Kai saulė leidžiasi ir aukso žaros 
Nudažo dangų raudonai, 
Ai- praviram lange parymus 
Dar vakarais tebemąstai?...

Prisimenl gal kartais ir mergaitę — 
Dar su kasom, šypsniu veiduos?
Ji išeidama ranka tau mojo
— Ir ji negrįš gal niekados!...

Rasota pieva ji nebėgs prie upės, 
Parnešt purienų geltonų — 
Kiti keliai jos ir kitos mintys 
Ir pėdsakai išdilo tų dienų!...

širdy tačiau vistiek ji ilgis, 
Tavęs ir gluosnių svyrančių!
Ir nieko pasauly taip netrokšta, 
Kaip grįžti parugės lauku!...

“PAVERGTOSIOS TAUTOS NĖRA 
UŽMIRŠTOS”

Pereitais metais susirgusiam 
JAV prezid. Eisenhoweriui pradė
jus sveikti, jam Vliko vardu te
legrama palinkėjo geros sveikatos 
ir sėkmes darbe buv. pirm. M. 
Krupavičius, drauge pareikšdamas 
viltį, kad JAV prezidentui grįžus 
eiti atsakingų pareigų, pakils vil
tys taip pat Lietuvai ir kitiems 
pavergtiesiems kraštams sulaukti 
laisvės. Neseniai gautame atsaky
me pabrėžiama, kad prezid. Eisen- 
howeris ir užsienio reikalų minis- 
teris Dulles yra nekartą pareiškę, 
jog Amerikos vyriausybė kaip lai-

PAMOKOMOSIOS
EKSKURSIJOS

Geografijos, geologijos pamokų 
metu VII ir IX klasių mokiniai, 
vadovaujami direktoriaus dr. VI. 
Literskio, padarė dvi ekskursijas 
į Schriesheimą prie Heidelbergo ir 
į Odenwaldo kalvas. Buvo apžiū
rėtos porfyro laužyklos, kur mo
kiniai turėjo progos pažinti pačią 
jo laužymo ir apdirbimo eigą ir 
jo 100 m. augščio klodus. Buvo 
apžiūrėta sena Strahlenburgo pi
lis ir apylinkės. (Inf.) 

kėši, taip ir toliau laikysis savo 
Nepriklausomybės deklaracijoje ir 

Atlanto Chartoje paskelbtųjų prin
cipų. JAV vyriausybė ir toliau 
pritaria siekimui atstatyti suve
renines teises tuose kraštuose, 
kur jos buvo per jėgą pažeistos. 
Vlikui atsiųstame atsakyme pažy
mima, kad JAV vyriausybė nėra 
niekuomet pripažinusi Pabaltijo 
kraštų smurtu įvykdyto įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. Amerikos vyriau
sybė ir toliau pripažįsta, kaip pri
pažinusi, dar prieš 1940 m. paski
rus Lietuvos diplomatinius bei 
konsularinius atstovus ir palaiko 
su jais reikalingus santykius. JAV 
vyriausybės nusistatymas lieka 
aiškus ir nepakeičiamas. Ta pa
čia proga priminti Ir valstybės 
sekretoriaus Dulles žodžiai, ku
riuos Jis pasakė atstovų rūmų ko
misijai dėl neteisėto Lietuvos ir 
kitų kraštų pavergimo:

Pavergtosios tautos turėtų ži
noti, kad nėra užmirštos, kad mes 
nesame sutikę su jų likimu ir, 
svarbiausia, kad mes nesame pasi
ryžę siekti iliuzinės paramos sau 
patiems, tardamiesi su tų tautų 
pavergėjais, — pasakė Dulles.

— Ir čia mums ne tėvynė, — 
pareiškė .chemikas-inžinierius Alf. 
Adomėnas, kurį laiką su žmona 
ir atžalyno trejuke gyvenęs Lon
done, Lietuvių Namuose, Išvykda
mas Australijon.

Ne naujiena, kai iš Anglijos 
lietuviai išvyksta, (žinoma, k»s 
gali), Amerikon ar Kanadon, gi 
Australijon — retenybė. Išsikal
bėjus, paaiškėjo, kodėl simpatin
ga Adomėnų šeima išsirengė į 
tolimą Australiją? Gal viena rim
čiausių priežasčių — Adomėno 
profesija. Jis ir čia nuo pat atvy
kimo dienos dirbo dažų gamybos 
laboratorijose, kaip chemikas, 
jam ir ten, Australijoje, jo firma, 
turinti savo skyrių, parūpino dar
bą, moka algą visą kelionės me
tą ir, jei ten nuvykęs kurį laiką 
dirbs, apmokės visas kelionės iš
laidas. Antra, Adomėnas Sydnėju- 
je turi brolį, su kuriuo taip pat 
nori tęsti bendrai išeivio dienas.

A. Adomėnas, gyvendamas Ang
lijoje, Stafforde buvo pasistatęs 
naujus gyvenamus namus. Nors ir 
su skaitlinga šeima, tačiau galus 
su galais šiaip taip suvesdavo.

!
"' EUROPIETIS SPECIALISTAS 

OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., 
šeštad. 9-13 vai.

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

(Priešais Melbourne Town Hall.)
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PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, 

Rockdale stotis.
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu

N.S.W.
Tel.: LW 1220 

metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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DBL Sąjungos nariu A. Ado
mėnas buvo nuo pat Sąjungos su- 
siorganizavimo. Ilgesnį laiką buvo 
Ketteringo skyriaus pirmininku, 
gi prieš tai buvo vienas iš akty
viausių organizatorių, steigiant 
Little Addington skyrių.

Maloniai lietuvių šeimai, pali
kusiai šį kraštą, linkime laimin
gos penkių 
sėkmingo 
krašte.

savaičių kelionės ir 
įsikūrimo naujame

(E. Lietuvis)

• Prieš polio ligą (vaikų pa
ralyžių) dr. Salk išrastieji vais
tai, kaip pranešama iš Canberros, 
Australijoje bus pradėti vartoti 
šių metų viduryje. Juos įsiveš iš 
Anglijos.

• Tokio policija areštavo 30 
asmenų, vyrų ir moterų, besiver
čiančių moterų pardavinėjimu į 
prostitucijos namus. Sakoma, kad 
"pirkliai” mokėdavę po 1 svarą 
vargingoms šeimoms už jų duk
teris, o jas parduodavę po 30 sva
rų.
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Mtau PASTOGĖ
HOBARTIEČIAI RINKO VALDYBA

Sydnėjus
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIES MINĖJIMAS
, Jj ruošia ALB Sydnėjaus Apy
linkės Valdyba vasario 19 d., sek
madieni, šv. Benedikto bažnyčios 
salėje (Broadway), tuoj po iškil
mingų pamaldų, kurių pradžia 
12.30 vai. Paskaitą skaitys ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas Vyt. 
Skrinska. Bus meninė programa.

PASISEKUSI ŠVEN1Ė
Vasario 11 d. Finksto'vno Apy

linkės Valdyba suruošė Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo su
kandės minėjimą Sydnėjaus lie
tuviams vaikams Minėjime daly
vavo per 100 vaikų ir nurys tėvų. 
Programoje pasireiškė vien atža
lynas: solistai, choras, deklama
toriai, instrumentalistai ir šokėjai.

Plačiau apie šią šventę kitame 
numeryje.

NESUSIRINKO IR NEIŠRINKO
Vasario 12 d. buvo šauktas Cab- 

ramattos apylinkės lietuvių susi
rinkimas. Jis, deja, neįvyko Ir nu
matyti valdybos bei kitų organų 
rinkimai, o taip pat ir mokyklos 
atgaivinimo reikalų svarstymas 
taip pat neįvyko, nes į susirinki
mą tik apie 17 kabramatiškių te
atvyko.

PO SPEKTAKLIO VAIŠĖS 
VAIKAMS

Vasario 25 d. Lietuvių Jaunių 
Teatras Sydnėjuje stato 4 veiksmų 
pasaką Eglė — Žalčių Karalienė.

Sporto Klubo Kovo pirmininkas 
prašo pranešti, kad po vaidinimo 
aktoriams ir visiems spektaklin 
atsilankiusiems vaikams bus su
ruošta arbatėlė. Tai bus Sporto 
Klubo Kovo, šio spektaklio admi
nistratoriaus, nemokamos vaišės 
lietuviškajam Sydnėjaus atžaly
nui, kad jis pasisėmęs dvasinio 
peno nejaustų ir fizinio alkio.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 26 d., tuoj po lietuviš
kų pamaldų, Camperdowno para
pijos salėje šaukiamas Sydnėjaus 
lietuvių moterų susirinkimas so
cialinei moterų globos draugijai 
steigti. Į susirinkimą kviečiamos 
visos Sydnėjaus lietuvės moterys.

Pranešimą padarys ALB Krašto 
Valdybos vicepirmininkas Ir narys I 
socialiniams reikalams Vyt. Sim- 
niškis.

Iniciatorės.
“BALTIOS” BENDROVEI | 

SEKASI
Prieš pusantrų metų įsisteigusi 

lietuvių prekybos bendrovė “Bal- 
tia” Pty. Ltd., įsigijo Cabramat- 
toje dviejų augštų mūrinius na
mus ir juose atidarė europietiškų 
ir australiškų maisto produktų 
krautuvę. Dabar ši bendrovė nu
mato atidaryti antrą krautuvę St. 
Marys, kur nupirko prekybinia
me rajone sklypą ir netrukus pra
dės naujos krautuvės statybą

“Baltiai" vadovauja J.P. Kedys.
IR VĖL NETILPO SALĖN

Bankstowno Apylinkės parengi
mai — šokių vakarai sutraukia 
daug tautiečių ir iš kitų Sydnė
jaus miesto dalių. I “blynų vaka
rą”, įvykusį vasario 11 d., susi
rinko daugiau žmonių, negu galė
jo sutilpti salėn. Prie Apylin
kės valdybos veikiantis moterų 
komitetas svečius vaišino “krus- 
tais”, “pončkomis” ir karštais bly
nais. Vakaro pelnas skiriamas 
Bankstowno namų statybai.

Paiieškojimai
PRIŽGINTAS Eduardas, apie 

35 m. amžiaus, po karo gyvenęs 
Vak. Vokietijoje, arti Kempteno, 
arba žinantieji jo adresą, prašo
mi kreiptis į Aid. Linas, 156 Vic
toria St., Pots Point, N.S.W.

E. Prižginto pajieško jo tėvai 
iš Vilniaus.

Nepriklausomybės 
Šventės Minėjimas 

Canberroje
Vasario 16-tosios minėjimas 

įvyks sekmadienį, vasario 19 die
ną.

šventės proga pamaldos bus lai
komos 11 vai. St. Patrick’s baž
nyčioje (Braddon).

Tą pačią dieną vakare 7 vai. 
YWCA salėje įvyks minėjimas. 
Paskaitą skaitys p. Jerašienė. Po 
paskaitos menine dalis ir bendra 
arbatėlė.

Prašome visus kuo skaitlingiau
siai dalyvauti.

ALB Canberros Apyl. Valdyba.

Geelongas
APYLINKĖS VALDYBA 

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
ALB Geelongo Apylinkės meti

niame susirinkime išrinkta nauja 
valdyba, prieš aptardama metinį 
darbų planą pasiskirstė pareigo
mis: A. Skėrys — pirmininkas, 
J. Ivaškevičius — vicepirmininkas, 
P. Mažylis — sekretorius, A. Pra- 
nauskas — iždininkas ir J. Bun- 
gardas — narys Geelongo lietu
vių namų statybos reikalams.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO MINĖJIMAS

įvyks vasario 19 d. Bus paskaita 
ir meninė dalis. Apylinkės Valdy
ba kviečia visus tautiečius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti pamal
dose ir minėjime .

Religinė informacija 
SYDNĖJUS

Iškilmingos pamaldos už Tėvy
nę Vasario 16 minėjime — St. 

Benedict’s bažn. (Broadway) vasa
rio 19 d. 12.30 vai. Išpažinčių bus 
klausoma 1 vai. prieš pamaldas 
ir šeštadienį (18 d.) 6-7 vai. vak. 
Camperdowne.

Yra nemaža gerb. tautiečių, 
klausiusių lietuvišką radijo valan

dėlę Kūčiose, kurie norėtų pareikš
ti padėką 2SM radijo stoties di
rektoriui. Tai labai gražus gestas 
bei ženklas artimesnio ryšio. Pa
rašykite kad ir trumpą laiškutį, 
adresuodami “Managing Director, 
Station 2SM, Sydney. Pradėdami 
laišką kreipkitės: “Dear Father 
Prendergast”.

KPB.

P. Pauliui Heleriui,
jo žmonai KAZIMIERAI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškią
Brisbanės Liet. Chorvedys 

ir Vyrų Choro dalyviai.

Mielą kolegę

GENOVAITĘ BALTRONAITĘ — RENIGERIENĘ 
ir

TADĄ SMYCZYNSKI,
vedybų proga sveikina ir daug laimės linki

Sydnėjaus Lietuvių Teatras Atžala.

Audros Ir Potvyniai
Pereitą savaitę N.S.W. valst. 

siautė audros ir lietūs. Sakoma, 
kad tokių liūčių Sydnėjus nėra 
pergyvenęs per pastaruosius 83 
metus.

Bankstowne, Sydnėjaus prie
miestyje, potvyniai ir audros pa
darė medžiaginių nuostolių už 1 
milioną svarų. Smarkiai potvynio 
paliesti ir kiti priemiesčiai, bei 

eilė N.S.W. miestų. Sugriauta 
daug namų, suardyti keliai, gele
žinkeliai. Apie 8000 žmonių liko 
be pastogės. 7 žmonės nuskendo. 
Daug yra dingusių, apie kuriuos
neturima žinių. Nuo potvynio nu- 
kentčjusiems teikiama visokeriopa 
pagalba. Daugelyje vietų suardy
tas vandentiekis ir bijomasi, kad 
gali kilti epideminės ligos. Gy
ventojai įspėti maistui nevartoti 
lietaus vandenį. Gėrimui vandenį 
pristato traukiniais, sunkvežimiais 
ir kitokiomis priemonėmis.

PRANEŠIMAI
ADELAIDĖS LIETUVIŲ S-GOS 

(INC.) VISUOTINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas šaukiamas š.m. 
vasario mėn. 26 d. 5 vai. šv. Juo
zapo bažnyčios salėje.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo 
atidarymas, 2. Prezidiumo sudary. 
mas, 3. Sąjungos veiklos apyskai
ta a) bendra, b) piniginė, 4. Re
vizijos komisijos pranešimas, 5. 
Apyskaitų tvirtinimas, 6. Valdybos 
rinkimai, 7. Revizijos komisijos 
rinkimai, 8. Garbės nario vardo 
suteikimas, 9. Ateinančių metų 
veikimo gairių nustatymas, 10. Su
manymai, 11. Susirinkimo uždary
mas.

Prieš susirinkimui prasidedant 
galima įsirašyti į Sąjungą nariais 
ir užsimokėti nario mokestį. Su
sirinkime balsavimo teisę turės 
tik nariai, susimokėjusieji nario 
mokestį bent už sausio mėnesį.

Valdyba.

ADELAIDĖS LIET. S-GOS (INC.) 
BANKO SĄSKAITA 

atidaryta S.A. Savings Bank. Ji 
vadinasi: Adelaide Lithuanian’s 
Society Inc. No 19818.

— ★ —

MELBOURNO NAMŲ FONDO 
AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
Melbourne Lietuvių Namų Fon

do Valdyba š.m. vasario mėn. 26 
d. šaukia, St. John parapijos sa
lėje, tuoj po pamaldų, visuotinį 
akcininkų susirinkimą.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas, 2. 

Prezidiumo sudarymas, 3. Manda
tų komisijos rinkimai, 4. Valdy
bos pranešimas, 5. Kontrolės ko
misijos pranešimas, 6. Apyskaitos 
tvirtinimas, 7. Namų įsigijimo ir 
valdymo statuto pranešimas, 8.. 
Melbourne Lietuvių Namų Tary
bos rinkimai, 9. Melbourne Lietu
vių Namų Patikėtinių rinkimai, 10. 
Diskusijos Namų įsigijimo reika
lu, 11. Susirinkimo uždarymas.

Visų akcininkų dalyvavimas pri- 
valomas.

Prieš susirinkimą bibliotekos 
salėje veiks Socialinės Globos Mo
terų Dr-jos bufetas.

Melbourne LNF Valdyba.

Streikas Laikinai
Nutrauktas

Australijos uostų darbininkų 
streikas nutrauktas. Trečiųjų teis
mas turės išspręsti painią bylą: 
rasti sprendimą, kuris patenkintų 
uostų darbininkų uniją ir būtų 
priimtinas laivų savininkams. 
Streikas nutrauktas ta sąlyga, kad 
atlyginimai automatiškai pakelia
mi 6 penais valandai, bet uostų 
darbininkų unija reikalauja 9 pe
nų. Streiko nutraukimas įvyko po 
eilės karštų konferencijų ir susi
rinkimų. Atrodo, federalinė unijų
vadovybė streiką nutraukti įsakė 
tik todėl, kad jam užsitęsus būtų 
kilęs visuotinis nedarbas. Streiko 
nutraukimu labai nepatenkinta 
uostų darbininkų unija.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGE.

Graži buvo (pagaliau!) sausio 
29-toji. Tokią dieną gaila palik
ti papludinius. Betgi vienas iš 
svarbiausių demokratijos bruožų 
yra vadovybių rinkimai. Nenuos
tabu tad, kad Hobarto šv. Tere
sės parapijos saliukėje atsirado 
apie 40 lietuvių, bendruomenės 
narių, susirinkusių savo valdžios 
rinkti.

Buvo netgi Andrius iš tolimų 
kraštų, buvo vienas Stasys, buvo 
ir kitas jo bendravardis — “de 
Bergerac”. Bronius su draugais, 
turbūt, pavargo kur pakely, bet, 
tikėkime, kita proga jis atsilan
kęs užtrauks mums skambią dai
ną.

Metinė sueiga prasidėjo rinki
mais: A. Munčells pirmininkauti, 
o P. Dirkis sekretoriauti buvo iš
rinkti.

Pasitraukiančios valdybos pir
mininkas A. Kantvilas savo apy- 
skaitiniame pranešime kalbėjo 
apie ALB Hobarto Apylinkės Val
dybos veiklą. Jis nesiskundė orga
nizaciniame lietuvių gyvenime pa
sirodančiais nariais bei jų noru 
pašokti. Mat, kada mūsiškiai šo
ka, tai ir varge esančių nepamirš
ta. Nuo vienų “vakaruškų” ligo
niams Vokietijoje nubyrėjo £ 28. 
Netgi N.S.W. nuo potvynio nu- 
kentėjusiems tautiečiams atliko 
£ 10. O P. Štuopys ir nešokančius 
suminkštino ir surinko Vasario 16 
Gimnazijai ir ligoniams 27 sva
rus.

Solidarumo mokestį užsimokėjo 
43 nariai. O kurie liko skolingi, 
tai, turbūt, irgi ne dėl blogos va
lios — greičiausiai čekių negalė
jo iškeisti.

Mokyklos reikalai, pasak pir
mininko, pagerėjo, bet, kad vaikai 
stropiai lankytų pamokas, reika
linga yra tėvų pagelba. Antrą 
švietimo naštą pakelti ryžtasi J. 
Gaižiūnas ir P. štuopys, kurie va
dovaus mokyklai.

Viena bendruomenės narių sa
vybė pirmininko nebuvo pagirta 
— abejingumas lietuviškai spau
dai ir knygai. Aišku, nėra kaip 
čia tokius ir girti, nes kas nesido
mi gimtąja kalba ir lietuvišku 
raštu, tai ir lieka tamsus, kaip 
“steuto” butelis.

Revizijos komisijos pranešėjas 
V. Kučiauskas pareiškė, kad val
dyba dirbo kiek pajėgė ir jai jo
kių priekaištų revizoriai neturi.

Garbės teismo atstovas Augus- 
tauskas pasidžiaugė, kad bendruo
menėje nebuvę įvykio, po kurio 
būtų reikėję ką nors teisti.

Po šių pranešimų vėl buvo rin
kimai — rinkome rinkiminę ko
misiją. Išrinktieji N. Katkauskas 
B. šikšnius ir J. Pinčius pravedė 
slaptus naujosios valdybos rinki
mus. Pradžioje šiai komisijai bu
vo sunkoka padėtis. Mat, daug 
kandidatų manė, kad geriau yra 
“nevaldyti”, o būti “valdomais”. 
Paskui gi jų nusistatymas lyg ir 
pakito, Ii; galop nuotaika tiek pa
gerėjo, kad jaunuoliai net pradė
jo lažintis (pelnas einamiesiems 

reikalams), kuris gaus daugiausiai 
balsų.

Netrukus buvo paskelbta ir nau
joji valdyba, kurios nariai sudū
rę galvas pasišnibždėjo ir prane
šė susirinkimui pasiskirstymą pa-

LIETUVIU JAUNIU TEATRAS SYDNŽJUJE
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š.m. vasario mėn. 25 d., stato

EGLĖ - ŽALČIŲ KARALIENĖ 
4-RIŲ VEIKSMŲ PASAKĄ.

PAGAL SALOMĖJĄ NERį ĮSCENIZAVO V.R. SAUDARGIENE

Spektaklis įvyks Sydnėjuje

Maccabean Hali, 146 Darlinghurst Rd., Darlinghurst.
Po vaidinimo šokiai. Gera muzika, bufete alus ir karšti užkandžiai. 
Pakvietimų kainos: 12, 10, 8 šil. Vaikams iki 14 metų amžiaus pus* 
kainos.
Pakvietimai gaunami pas A. Laukaitį, 237 Sydneham Rd., Marrick- 
vllle, "Kovo” Sp. Klubo Valdybos narius ir liet, spaudos kioske 
Camperdowne.

Spektaklio pradžia punktualiai 6.15 vai. vak.

Maloniai kviečiami atsilankyti maži, jauni ir suaugusieji.
I SP. KLUBAS KOVAS

i Spektaklio Administratorius
ir Vakaro Šeimininkas.

c*****************‘*******************************

<
reigomis: A. Kantvilas — pirmi
ninkas, V. Kučiauskas — vicepir
mininkas, A. Munčelis — sekreto
rius, A. Jakštas — iždininkas, P. 
Dirkis—narys, kultūrinių parengi
mų vadovas.

Į revizijos komisiją išrinkome 
mokyt. Olubą, P. Štuopį ir L. Zo- 
zą.

Garbės teismo rinkimai parodė, 
kad esame tikri demokratai ir 
moterys pas mus netik teoretiškai 
turi lygias teises. Ir dabar mote
rys neturėtų skųstis, kad letuviai 
nedžentelmenai! Štai garbės teis
mo sąstatas: p. Augustauskienė, 
p. Beržansklenė, p. Kairienė, p. 
Slmanauskienė ir p. Vaičiulevičie- 
nė.

Vyrai, geriau nepaslyskitel..
Rinkiminiam įkarščiui atslūgus, 

V. Kučiauskas papasakojo susirin
kusiems savo dar šviežius įspūd
žius iš kelionės po Ameriką. Gra
žu, esą, ten ir įvairu, ir lietuviai 
stipriau susibūrę, bet jis vistiek 
velija būti Australijoje, nors,pa
sak amerikonų, mes Ir gyvačių 
farmose tebedirbame.

Taigi, senas posakis tebegalio
ja — ten gera, kur mūsų nėra. 
Neturint bent dviejų tūzų geriau 
sukti lizdą kur dar vanagai ne
skraido ir atsišviežint lietuviškuo
se susirinkimuose (alus paskiau!).

Sengalvėlis.

Mielą kolegą

STASI ČIBIRĄ
ir

DALIĄ PYRAGIOTĘ, 

sukūrusius šeimos židinį nuošird
žiai sveikiname ir linkime daug 
visokeriopos laimės

N. ir K. Ilgūnai.

Sydnėjaus lietuvių skautų “Auš
ros” stovyklos vadas sk. vytis 
vyr. skilt. Vyt. Deikus riša skau
tukui (žolynui) gerojo darbelio 
mazgą.

Nuotrauka J. Blioko.

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

'Jjjre.ay- ■“

LIETUVOS DIPLOMATIJOS 
ŠEFO SVEIKINIMAS 

SPQRTINLNKAMS

Australijos lietuvių sporto šven
tės Adelaidėje proga buvo pasiųs
tas sveikinimas ir Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos šefui ministe- 
riui St. Lozoraičiui, kuris savo at
sakyme, prisiųstame per Adelaidės 
Sp. Kl. “Vyties" pirm. B. Mar- 
mukonį rašo:

Širdingai dėkoju už sveikinimus, 
kuriuos sportuojantis lietuviškas 
jaunimas pareiškė Lietuvos Atsto
vams ir man, ir iš savo pusės 
siunčiu jam geriausius linkėjimus.

STUD. I. VENCLOVAS LAIMI
PRIEŠ MEISTERIUS

šiomis dienomis Sydnėjuje įvy
ko Australijos jaunių šachmatų 
pirmenybės. Meisterio vardą išsi
kovojo australas Irwing. Sydnė
jaus universiteto med. studentas 
I. Venclovas, 17 m., dalinosi ant
rą vietą stipriame sąstate. Victo- 
rijos jaunių meisteris čekas Mar- 
kowič ir N.S.W. jaunių meisteris 
Benson dalinosi 8-9 vieta.

Po pirmenybių įvykusiame žai
bo turnyre, kurį laimėjo iš Eu
ropos grįžęs Australijos meiste
ris J. Purdy, I. Venclovas laimėjo 
prieš Langof, buvusį Šveicarijos 
žaibo meisterį, kuris dėl šio pra
laimėjimo turėjo pasitenkinti ant
ra vieta. V.P.

VASARIO 16
GIMNAZIJOS KREPŠININKAI
Hesesno apygardos krepšinio 

pirmenybių antrajame rate Vasa
rio 16 Gimnazijos komanda turė
jo jau tris susitikimus ir visus 
tris laimėjo. Rezultatai:
Vasario 16 Gimn. — TV Heppen
heim 72:34, Vasario 16 Gimn. — 
TV Gross Gerau 129:57, Vasario 
16 Gimn. — TSG Darmstadt 94:64

Pirmąjį susitikimą su TSG 
Darmstadt gimnazija buvo pralai
mėjusi, todėl šios rungtynės gim
nazijos rinktinei buvo lemiamos, 
nes laimėjusiai komandai apygar
dos pirmenybėse tektų pirmoji 
vieta, šios rungtynės sutraukė la
bai daug žiūrovų. Jų pasižiūrėti 
buvo susirinkę beveik visi Huet- 
tenfeldo ir apylinkių gyventojai.

Po šio laimėjimo Heseno apy
gardos pirmenybėse Vasario 16 
Gimnazija užima pirmą vietą taš
kų santykiu 14:2 ir krepšių 704: 
400. Gimnazija turi dar sužaisti 
dvejas rungtynes: Frankfurte 
preš “Eintracht” ir Bad Hombur- 
ge. Jeigu gimnazijai pavyktų šias 
rungtynes laimėti, tai ji Heseno 
apygardoje užimtų pirmąją vietą.

Vienas Iš geresniųjų gimnazijos 
krepšininkų, Vaidevutis Brakaus- 
kas, gruodžio mėn. 4 d. išemigra
vo į JAV.

PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu

bas Kovas nuoširdžiai dėkoja p.p. 
Bernotų šeimai už paaukotą Klu
bui stalo teniso stalą, kuris klu
bui buvo labai reikalingas, bet 
dėl lėšų stokos buvo vis atidėlio
jama jj įsigyti. Tai jau nebepirmą 
kartą p.p. Bernotų teikiama ver-
tinga parama “Kovui”.

Valdyba.
**************^e***^r#sr^*sr^r^#sr

..MOŠŲ VISŲ DIDŽIAUSIAS 
TROŠKIMAS, KAD MOŠŲ JAU
NOJI KARTA TREMTYJE IŠ
LIKTŲ GYVA LIETUVAI: IŠ
AUGTŲ ŠVIESI, SĄMONINGA, 
TVIRTOS LIETUVIŠKOS DVA
SIOS. TAD ORGANIZUOKIME 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS RĖ
MĖJŲ BŪRELIUS IR SAVO AU
KOMIS UŽTIKRINKIME ŠIOS 
GIMNAZIJOS TOLIMESNI VEI
KIMĄ.

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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