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KOVOJANTI 
ESTIJA

Po Pirmojo Pasaulinio karo be
veik kartu savo nepriklausomybes 
paskelbė Lietuva, Estija ir Latvi
ja.

Estijos Išlaisvinimo Komitetas 
— Paaste Komitte — Estiją ne
priklausoma valstybe paskelbė 
1918 m. vasario 24 d.

Šitas paskelbimas tačiau Esti
jai dar nesuteikė faktiškosios ne
priklausomybės. Estų tauta daug 
kraujo aukų sudėjo, kol pagaliau 
savo žemę apvalė nuo įvairių įsi
brovėlių, mėginusių jėga užgniau
žti josios laisvę.

Per dvidešimt dvejus nepriklau
somybės metus Estija padarė dide
lę pažangą visose gyvenimo sri
tyse: kilo švietimas, augo pramo
nė, plėtėsi laivininkystė, sukles
tėjo žemės ūkis.

Darbšti, taiką mylinti, kultū
ringa estų tauta reiškėsi kaip nuo
širdus kaimynas Ir mūsų santykiai 
su estais buvo visados bičiuliški. 
Bendradarbiavimas vyko politinė
je ir ūkinėje plotmėje, ir šitas 
bendradarbiavimas buvo grindžia
mas nuoširdžiu supratimu ir abi
puse pagarba.

Sykiu žengėme laisvėn, sykiu 
Jos ir vėl netekome. Komunistiš
kasis imperialistas 1940 m. oku
pavo ir Estiją. Estų tauta, kaip 
lietuviai ir latviai, patyrė tuos 
pačius trėmimus, kalinimus ir žu
dymus. Bet estai nepalūžo. Dešim
tys tūkstančių estų suskubę pa
sitraukti j Vakarus, iš kur tebetę
sia kovą dėl savo tėvynės išlais
vinimo, gi likusieji krašte, nežiū
rint teroro, trėmimų ir dvasinės 
maltretacijos, kietai priešinasi 
okupantui ir veda pasyvią rezis
tenciją.

Danų žurnalistas, kuriam su 
parlamentarų delegacija neperse- 
nai pasisekė prasmukti į Estiją, 
rašo, kad estai atsisako kalbėti 
i? mokytis rusų kalbos, o tėvai 
visokiais būdais saugoja savo val
kus nuo rusų įtakos. Betgi Estijos 
sostinės, Talino miesto, jau koks 
trečdalis gyventojų yra rusai. Nar
vos miestas jau beveik grynai ru
siškas. Gyvenimas skurdus, kainos 
augštos. Daug estų ištremta.

Pereitų metų gale iš okupuoto
sios Estijos pabėgo jaunas estas 
intelektualas. Jo pasakojimai ats
pausti švedų dienraštyje “Svens- 
ka Dagbladet (1956.1.5) rodo, kad 
okupantams, nepaisant didžiausio 
teroro, lig šiol nepavyko palaužti 
šios nedidelės tautos. Nepaisant 
milžiniškų deportacijų ir siste
mingos rusifikacijos, 1.200.000 es
tų tauta yra vieninga ir nepalau
žiama. Priešiškas nusistatymas 
okupantui tiek ryškus, kad rusai 
nenoromis kurdinasi Estijoje, o čia 
apgyvendintieji prašosi kitur iš
keliami.

Pereitais metais j laisvę pavy
ko ištrūkti dar 6 estams. Jie pa
sakoja, kad Pabaltijo valstybės, 
prieš karą buvusios nepriklauso
mos ir tiesiog žydėjusios savo pa
žangumu, dabar visiškai atitver

tos nuo laisvojo pasaulio, nes Mas
kva vengianti užsieniečiams, šių 
valstybių nepriklausomą gyvenimą 
mačiusiems, parodyti dabar ten la- 
pojantj vargą ir žmonių nepasiten
kinimą.

Estai pavergtoje tėvynėje, ir 
laisvuose Vakaruose atsidūrusi 
tautos dalis, gyvena viena minti
mi, vienu troškimu — laisva, ne
priklausoma Estija.

Elagu Eesti!
J. STARKUS.

TRAGIŠKOJO
DEŠIMTMEČIO

MINĖJIMAS
ŠVEDIJOJE

Ryšium su pabaltiečių karių iš
davimo sovietams sukaktimi, Šve
dijoje, Stockholme Adolfo Fredrl- 
ko bažnyčioje sausio 26 d. buvo 
atlaikytos specialios pamaldos. 
Prie altoriaus buvo iškabintos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos tau
tinės vėliavos, perrištos gedulo 
šydu. Kapuose, kur palaidoti nusi- 
žudžiusleji latviai kovotojai Lapas 
Ir Vabulis, nenorėję gyvi pasiduo
ti bolševikams, buvo suruoštos iš
kilmės. Jrie jų kapų sudėti visų 
trijų Pabaltijo kraštų tautiniais 
kaspinais perrišti vainikai, švedų 
dienraštis "Svenska Dagbladet” 
įsidėjo nuotrauką, rodančią rašy
toją Igną šeinių dedantį vainiką 
su lietuvių tautinėmis spalvomis.

Ekskjo bažnyčioje buvo taip pat 
atlaikytos gedulingos pamaldos. 
Minimąją vietovę aplankė pabal
tiečių delegacijos iš Stockholmo. 
Čia atidengta paminklinė lenta, 
išreiškianti padėką miestui ir jo 
gyventojams už parodytas pabal- 
tiečlams simpatijas ir teiktą pa
galbą išdavimo metu.

JAV bombonešiai budi
JAV*strateginės aviacijos vadas 

gen. Curtis Lemay pareiškė, kad 
Amerikos tolimojo skridimo bom
bonešiai kiekvienu momentu gali 
pakilti ir pasiekti taikinį bet ku
rioje pasaulio vietoje. Ten išmetę 
savo krovinį turi galimybę 50 
prieš 1 — sugrįžti į savo bazes! 
Gen. Lemay pabrėžė, kad ameri
kiniai bombonešiai yra pranašesni 
už bet kurios kitos valstybės bom
bonešius.

IMA ABIEM RANKOM
Iš Londono pranešama, kad dvi

dešimt keturioms valandoms pra
slinkus po to, kaip Pasaulinis Ban
kas suteikė Egiptui £ 70 milionų 
paskolą, Kaire buvo pasirašyta su
tartis su Sov. Rusija, pagal ku-1 
rią ši pasižada pastatyti atominę' 
labaratoriją Egipto sostinėje.

Pagal šią sutartį, Sovietai Egip-1 
tui įsipareigojo pastatyti atominę' 
labaratoriją, ją įrengti ir duoti! 
savo specialistus, gi Egiptas siųs' 
savo vyrus specializuotis atomo' 
srityje į Sov. Sąjungą. Sakoma, 
kad Kairo atominė labaratorija' 
bus “naudojama taikos tikslams”. [ 

“The Times” korespondentas iš! 
Kairo praneša, kad labai dideli' 
kiekiai karinių įrengimų ir gink-' 
lų plaukia iš už geležinės uždan- 1 
gos į Egiptą, o rusiškųjų MIG ko-! 
vos lėktuvų skraidymas virš Kairo 
esąs kasdieninis reiškinys.

NUTRŪKO INDONEZIJOS
— OLANDIJOS RYŠIAI

Pereitą savaitę Indonezijos ml- 
nisterių kabinetas galutinai nu-l 
traukė ryšius su Olandija. Pagal 
1949 m. susitarimą, šios dvi vals- I 
tybčs buvo glaudžioje sąjungoje.! 
Olandija Indonezijai prieš metus 

grąžino pilną nepriklausomybę, bet 
buvo palikti ekonominiai ryšiai. 
Olandija Indonezijoje yra investa
vusi apie 560 milionų svarų. Olan
dų rankose tebėra pramonė ir visa 
eilė ūkinių bendrovių. Olandai da
bar yra susirūpinę savo kapitalo, 
likimu ir savo piliečių ateitimi. 
Indonezijoje.

• Trieste buvo jaučiamas že-' 
mes drebėjimas, bet nuostolių ne
padaryta.

• Sov. Sąjungos vyriausybė 
įteikė protesto notą Persijai. No
toje nurodoma, kad Persijos pri
sijungimas prie Bagdado Pakto 
sudaro galimybę Persijos teritori
ją panaudoti Sov. S-gos puolimui. 
Persijos užsienių reikalų ministe- 
ris pareiškė, kad ši nota panaši į 
daugelį kitų, į kurias nebuvo at
sakyta.

Krizes Ikyvaizdoje
FEDERALINĖ AUSTRALIJOS VYRIAUSYBĖ PANAUDOS VISAS 
GALIMAS PRIEMONES GRĘSIANČIAI EKONOMINEI KRIZEI 
UŽKARDYTI, PAREIŠKĖ ATIDARYDAMAS 22-JO AUSTRALI
JOS FEDERALINIO PARLAMENTO SESIJĄ CANBERROJE GEN. 
GUBERNATORIUS MARŠALAS SIR WILLIAM SLIM.

Čia jis pažymėjo, kad parlamen
tas turės peržiūrėti trečiųjų teis
mo įstatymą.

Užsienio politikoj , kaip pareiš
kė Sir William Slim, Australija 
ir toliau laikysis visų tarptauti
nių susitarimų Ir įsipareigojimų, 
išplaukiančių iš gero sugyvenimo 
dvasios, ir rems Jungtines Tau
tas. čia jis pabrėžė, kad užsienio 
politika būtų nereali, jeigu Ji ne
bus remiama tinkamos karinės 
krašto gynybos.

Iškilmingas naujojo parlamento 
atidarymas įvyko vasario 15 d. 
Dalyvavo visi šio parlamento na
riai, užsienio diplomatai, spaudos 
atstovai ir kt.

Generalinis gubernatorius savo 
atidarymo kalboj palietė vidaus, 
užsienio politikos ir ekonominius 
reikalus. Jis nurodė, kad vyriausy
bė panaudos visas turimas prie
mones, kad būtų užkardytas eko

nominės krizės pavojus. Tačiau ne
užtenka vien vyriausybės pastan
gų, reikia kad visi gyventojai vie
ningai dalyvautų ir sutelktinėmis 
pastangomis siektų išlaikyti tvir
tą ekonominę padėtį. Rėkia pa
kelti gamybą ir sumažinti pinigų 
metimą rinkon.

Sir William Slim nurodė, kad 
Australijos ūkiui daug pakenkė 
vykęs uostų darbininkų streikas, 
nes nuo to nukentėjo eksportas.

Kritikuoja 
Stalina i

Kom. partijos kongresas 
Maskvoje

Iš Maskvos pranešama apie 
vykstantį ten komunistų partijos 
20-tąjį kongresą, kuriame daly
vauja 1.600 delegatų. Tai yra pir
masis kongresas po Stalino mir
ties. Kongrese pasirodė ir marša
las Bulganinas, kuris viešumoj ne
sirodė nuo sausio 3 d. Manoma, 
kad jis jau atsigavo po širdies 
atakos. Bulganinas atidarymo me
tu sėdėjo užpakalyje Khruščiovo, 
kuris atidarė kongresą ir pasakė 
4 vai. trukusią kalbą. Jo kalba 
bazavosi Sov. Sąjungos vidaus ir 
užsienio politika. Tarp “didžiųjų 
vadų” sėdėjo ir nušalintasis prem
jeras Malenkovas su užs. reikalų 
min. Molotovu. Manoma, kad juo
du ir toliau pasiliks kom. partijos 
prezidiume, nors užsienio stebė
tojai spėlioja, jog šiedu vyrai ga
li būti išstumti iš partijos viršū
nių.

Komunistų partijos kongrese 
Maskvoje ’’pritrenkiantį” prane
šimą padarė ministerio pirm, pa
vaduotojas Mikoynas. Jis, kalbė
damas apie “kapitalistinio ūkio 
sistemą” pareiškė, kad Staline) 
knyga “Ekonominės socializmo 
problemos U.S.S.R.”, išleista prieš 
pat Stalino mirtį, tam tikrais at
vejais reikalą aiškinanti klaidin
gai. Jis pasakė, kad sovietai tu
ri studijuoti kapitalistinių kraštų 
ekonominę struktūrą, kaip tai da
rė Leninas, Marksas ir Engelsas, 
kada jie rašė savo “didžiuosius 
darbus”.

Šitas Mikoyno pareiškimas, sa
koma, tiesiog, “sukrėtė” daugelį 
suvažiavimo dalyvių.

VASARIO 16 VAIKAMS
ALB apylinkių pirmininkų su

važiavime iškilus sumanymui reng
ti tautines šventes atskirai vai
kams, Bankstowno Apylinkės val
dyba, ėmėsi iniciatyvos šį suma
nymą konkretizuoti. Išsprendus sa
lės klausimą, greitomis, prieš po
rą savaičių asmeniškai kreiptasi 
į šį tą galinčius programos pa
įvairinimui duoti vaikus, j skautų 
vadovą ir mokyklų vedėjus. Visi 
mielai pritarė sumanymui, sutiko 
talkininkauti, bet mokytojai atos
togų metu ir per tokį trumpą lai
ką negalėjo ką nors suorganizuo
ti.

Vasario 11 d. 3 vai. p.p. erdvi 
Masonic salė Bankstowne prisi
pildė mūs mažųjų su tėvais ir 
atvyko gausus būrys skautų su 
savo vadovais. Atidarant minėji
mą, kapelionas kun. P. Butkus 
tarė nuotaikingą žodį, prisiminda
mas savo pirmąjį Vasario 16 mi
nėjimą. Už žuvusius dėl Lietuvos 
nepriklausomybės sugiedota Mari
ja, Marija.

Juozas Ramanauskas vaikams 
pritaikytoj kalboj priminė svar
biuosius mūsų istorijos momentus, 
kurie privedė prie Lietuvos nepri
klausomybės praradimo, ir tuos 
faktus, kurie prisidėjo prie nepri
klausomybės atgavimo. Paminėti 
dideli laimėjimai nepriklausomy
bės laikotarpyje.

Toliau, Eug. Dryžos kviečiami, 
pagal nustatytą tvarką pasirodė 
scenoje muzikantai, deklamatoriai, 
dainininkai, šokėjai. Pianinu skam
bino D. Ramanauskaitė, A. Sta- 
šionis, J. Stašionytė. Smuiku du 
dalykus išpildė V. Stašionis, akom- 
ponuojant J. Stašionytei. Akor

deonu 2 dalykus pagrojo M. Mau- 
ragis, Alg. Pluko mokinys. Bass 
Hill mažųjų grupė, per savaitę 
p.p. Belkienės ir Žigaitienės pa
ruošta, išėjo su dainelėm ir plasti
niais judesiais. Jaunutė Hopaltė 
iš St. Marys išpildė tris baleto 
dalykėlius, kiekvieną su atskiru 
kostiumu. Drausmingi skautai, Al. 
Plūkui akordeonu palydint, padai
navo Ir įscenizavo “Rožlke ir Mar- 
tynukas”. Eug. Dryža pravedė ben
dras dainas, o p. Dryžienė — tau
tinius žaidimus ir šokius. Tarp 
muzikos dalykėlių visa eilė jaunu

liu deklamatorių deklamavo minėji
mui tinkamus eilėraščius.

ALB Bankstowno Apylinkės Val
dybos pirm. J. Ramanauskas pa
sidžiaugė gausiu mažųjų atsilan
kymu į jiems ruoštą Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėjimą 
ir reiškė tvirtą viltį, kad ateityje 
šitokios šventės bus dar įspūdin
gesnės ir patrauklesnės.

Po kuklių vaišių minėjimas baig
tas Tautos himnu. (j)

SydnSjuje
400 Šimtai Nepriklauso
mybės Šventės Minėjime

Vasario 16 minėjimas, ruoštas 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdy
bos, įvyko vasario 19 d.

šv. Benedikto bažnyčioje pamal
das už tėvynę atlaikė kapel. kun. 
P. Butkus. Jis pasakė ir pamoks
lą, kuriame iškėlė visiems įsidė
mėtinų minčių. Pabrėžta religinio 
momento svarba kovoje dėl tėvy
nės laisvės. Bolševikai, kalbėjo 
kun. P. Butkus, pirmiausiai siekia 
išrauti iš žmonių širdžių tikėji
mą, nes jie žino, kad tada žmo
gų lengviau pajungti internacio
nalinei komunizmo idėjai, čia ka
pelionas priminė liūdną faktą, kad 
tremtyje vis labiau ryškėja atša
limas nuo tikėjimo, vis mažesniu 
būriu susirenkama j lietuviškas 
pamaldas. O šitos pamaldos, yra 
sykiu ir tautinio reiškimosi rodik
lis. Lietuviškos pamaldos teikia 
progos tarpusavio bendravimui, o 
tai yra viena iš svarbiųjų priemo
nių tautiniam gyvastingumui iš
laikyti.

Pamaldų metu gražiai giedojo 
Algio Plūko vedamas Sydnėjaus 
lietuvių choras. Vargonais palydė, 
jo Br. Kiveris.

Salėje minėjimą trumpa kalba 
pradėjo apylinkės pirm. VI. Minio
tas. “Atžalos” teatro nariai Dalė 
čelkytė ir K. Bičiūnas perskaitė 
Nepriklausomybės paskelbimo ak- 

i tą ir signatarų pavardes, primin
dami kurie Iš jų yra mirę ir kur, 
ir kurie tebėra dar gyvi.

ALB Krašto Valdybos pirm. 
Vyt. Skrlnska savo paskaitoje pa
ryškino svarbiuosius tremties už
davinius. Pabrėžta savaitgalio mo
kyklų Ir savos spaudos reikšmė 
kovoje dėl lietuvybės išlaikymo 
tremtyje. Nurodyta, kad susiklau
symas, tautinis solidarumas yra 
būtinas siekiamam tikslui priar
tinti.

Sol. Eug. Dryža gražiai padai
navo ištrauką iš Sasnausko kan
tatos “Broliai” ir “Tremtinio 
skundą”. Pianinu palydėjo Br. Ki
veris. Pianistė Ir. Vilnonytė ga
biai išpildė Debiusy Preliudą, o 
poetas — aktorius Antanas Ga
šlūnas įspūdingai padeklamavo 2 
Bernardo Brazdžionio eilėraščius. 
Sp. Klubo “Kovo” meno grupė, va
dovaujama Bernotaitės, pasirodė 
gyvajame paveiksle.

Minėjimo programa buvo gera, 
tik jos klausytis trukdė gretima
me kambaryje besivaišinantieji 

alumi. Po minėjimo vaišės buvo tę
siamos toliau.

Pamaldų metu bažnyčioje ir mi
nėjimo metu salėje, organizuotai 
dalyvavo skautai vyčiai su vėlia
vomis.

Vasario 16 Gimnazijai rinkliava 
davė per 20 svarų.

Pamaldose ir minėjime, nežiū
rint iki pietų siautusios audros ir 
smarkaus lietaus, dalyvavo apie 
400 žmonių, atvykusių ir iš toli
miausių Sydnėjaus priemiesčių.

SEATO MANEVRAI

Australijos kariuomenės daliniai 
ir karo laivai dalyvauja šią sa
vaitę prasidėjusiuose sąjunginin
kų gynybos manevruose, kurie 
vyksta prie Bankongo._ Juose da
lyvauja 8 Manilos Pakto valsty
bės. Daugiau kaip 10.000 vyrų Iš 
D. Britanijos, Australijos, N. Ze
landijos, Siamo ir Pilipinų daly
vaus manevruose. Kitos Manilos 
Pakto valstybės atsiuntė ste
bėtojus. Amerikos karo laivai su 
7000 vyrų plaukia į Bankongą.

Vėl, potvyniai
Pereitas savaitgalis Sydnėjuje Ir. 

visame N.S.W. buvo vėl “šlapias”. 
Tropinio lietaus pasekmėje upės 
išsiliejo iš krantų ir apsėmė visą 
eilę miestų, miestelių Ir ūkių. 
Tūkstančiai žmonių vėl liko be 
pastogės ir sunaikinta daug turto. 
Labiausiai nukentėjo šiaurinė van
denyno pakrantė: Newcastlis, Lis
more, Casino, Koygle, Woodburn, 
Murwillumbah, Kempsey, Beilin
gen, Grafton ir kt. Kai kurie mies
tai potvynį išgyvena antrą kar
tą savaitės laikotarpyje. Žuvo 
tūkstančiai avių. Kai kur nunešti 
tiltai. Yra ir žmonių aukų.

Jieško povandeninio 
laivo

Jau kuris laikas australiškoje 
spaudoje rašoma apie paslaptingą
jį povandeninį laivą, pastebėtą 
daugel kartų — tai netoli N. Zelan
dijos, tai prie Pilipinų, tai vėl ki
toje vietoje. Dabar šis laivas 
plaukioja nepertoli nuo mūsų kran
tų.

Laivyno ministerija pareiškė, 
kad šios savaitės gale “pratimų į 
šiaurės vandenis" išplaukia 6 anti- 
povandeniniai Australijos ir N. 
Zelandijos karo laivai.

“Mes turime budėti ir mes bu
dime savo vandenyse”, —pareiškė 
laivyno ministeris senatorius N. 
O’Sullivan.

ŽEMĖS SATELITAS

žymūs amerikiečiai žurnalistai 
broliai Alsopai rašo, kad penke- 
rių metų laikotarpyje Amerika 
pastatysianti specialų žemės sa
telitą, kuris skrisdamas aplink že
mę, televizijos pagalba galėsiąs 
perduoti amerikiečiams vaizdus, 
nufotografuotus Sov. Sąjungoje, 
kuriuose būsią galima matyti ka
riuomenės judėjimą ir aerodromų 
statybą. Na, žinoma, ir kitokius 
vaizdelius...

• N.S.W. parlamento rinkimai 
paskelbti š.m. kovo 3 d. Prieš
rinkiminė akcija jau prasidėjo.
• Prancūzijos vyriausybė “la

bai mandagiai” atmetė Sov. Są
jungos pasiūlymą pasirašyti 20 
metų “draugiškumo sutartį”.

• Prezidentas Eisenhoweris 
praeitą savaitę spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad dabartiniai 
naujieji ginklai kilus karui gali 
privesti prie žmonijos sunaikini
mo, kadangi jų panaudojimas ka
re nesiribotų pasirinktais aiškiais 
taikiniais. Jis pažymėjo, kad so
vietai, galimas dalykas, yra to
liau pažengę kai kurių atominių 
ginklų gamyboj, bet Amerika So
vietus yra pralenkusi kitose ato-' 
miniam karui pasiruošimo srityse.

• Dr. John’ą — vyrą su tūks
tančiu paslapčių — šiomis dieno
mis teisė Vak. Vokietijos federa
linis teismas, Karlsruhe. Teismas 
pripažino jį nusikaltus valstybės 
paslapčių išdavime ir atmetė pra
šymą paleisti suimtąjį už 'Užstatą.

Dr. John, buv. Vak. Vokietijos 
slaptosios policijos viršininkas, 
1954 m. buvo perbėgęs į R. Ber
lyną pas komunistus, o vėliau, 
danų žurnalisto padedamas, vėl 
grįžo į Vak. Vokietiją ir pasidavė 
policijai.

• Iš Montrealio pranešama, 
kad prieš metus Montrealyje įs
teigtas Kanados lietuvių koope- 
racinis bankas “Litas”, per vie
nerius metus padarė 70.632 dole
rių apyvartą. Iš pelno išmokama 
4 procentai dividendo.

1
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IS ALTO VEIKLOS POGRINDIS
LIETUVOJE

STUART CHASE

Patriotinei Amerikos lietuvių vi
suomenei visą laiką rūpėjo ir da
bar didžiai teberūpi gyvybiniai lie
tuvių tautos reikalai, o Lietuvą 
okupavus Sovietams — jos išlais
vinimas. Ten svarbų ir reikšmin
gą darbą dirba Altas — Amerikos 
Lietuvių Taryba — per kurio 15 
metų sukakčiai atžymėti jubilie
jinį suvažiavimą buvo išsamiai nu
šviesta, kaip plačiai tarp Amerikos 
visuomenės jo dirbamas Lietuvos 
laisvinimo darbas. Altas nuolatos 
palaiko kontaktą su Baltaisiais 
Rūmais, Valstybės Departamentu 
ir Kongreso abiejų rūmų įtakin
gais nariais bei vadovybe, kiekvie
na proga reaguodamas j visus lie
tuvių tautai reikšmingus įvykius. 
Ligi šio laiko Alto atliktieji dar
bai Lietuvos laisvinimo baruose 
yra labai reikšmingi. Kai 1940 m. 
birželio mėnesį Sov. Sąjunga pa
vergė Lietuvą ir ją okupavo, Ame
rikos lietuviai pradėjo organizuo
tai ginti Lietuvos reikalus. Pas
tangas šia kryptimi padrąsino tų 
pačių metų liepos 23 d. valstybės 
sekretoriaus pareigas ėjusio Sum
mer Welleso atmintinas pareiški
mas, kad “amerikiečių tauta yra 
priešinga bet kokiems grobuoniš
kiems veiksmams, neatsižvelgiant 
į tai, ar Jie būtų vykdomi jėga, 
ar jėga paremtu grasinimu”, Ir 
kad Ji “taip pat priešinga bet ko
kiam didesnės valstybės kišimui- 
si į kitos valstybės reikalus, kad 
ir kokia ji būtų maža”. 1940 m. 
spalio mėn. 15 d. istorinėj audien
cijoj Baltuosiuose Rūmuose tuo
metinis prezid. Rooseveltas, pagy
ręs lietuvių susirūpinimą savo tė
vų krašto likimu, pareiškė, kad 
“Lietuva ir vėl bus laisva”. Tie 
jo žodžiai entuziastingai nuteikė 
delegacijos dalyvius, kurie, po au
diencijos susirinkę Lietuvos pa
siuntinybėje, nutarė pastoviai dir
bti Lietuvos Gelbėjimo Taryboje, 
vėliau paslvadinusloj . Amerikos 
Lietuvių Taryba. 1942 m. kovo 11 
d. ALT vykdomasis komitetas pa
siuntė prezidentui pirmąjį memo
randumą, pareikšdamas protestą 
prieš Sovietų pretenzijas į Pabal
tijo kraštus. Su laiku Alto veik
la dar daugiau išsiplėtė. Altą 

tvirtai ant kojų pastatė ypač Pitts- 
burgho konferencija, posėdžiavusi 
1943 m. rugsėjo 2-3 d.d. Svar
biausieji jos nutarimai buvo įgy
vendinti 1944 m. eigoje. Buvo įs
teigtas šalpos reikalams Baltas ir 
informacijos reikalams — Ameri
kos Lietuvių Informacijos Komisi
ja, tremtinių reikalais rūpintis — 
Tremtinių Reikalams Komisija, o 
1945 m. balandžio mėn. Altas pa
siuntė savo delegaciją stebėti San 
Francisko konferencijos.

Su laiku Alto veiklai dar dau
giau plečiantis, plėtėsi ir Alto sąs
tatas. Į bendrą vieningą Lietuvos 
laisvinimo darbą įsijungus Ir Ame
rikos lietuvių tautininkų srovei. 
Alto sąstatas iš 27 padidėjo iki

- 34. Altas sėkmingai kooperuoja Ir 
su kitais Lietuvos laisvinimo vei
ksniais. Pats min. P. Žadeikis yra 
nusakęs, kiek Alto žygiai Vašing
tone savo laiku prisidėjo prie pa
siuntinybės teisinės padėties su
stiprinimo. Altas yra taip pat ne
maža padėjęs pastangų, kad pa
baltiečių grupės būtų įsileistos į 
Nacionalinį Laisvosios Europos' 
Komitetą ir j Amerikos Balsą. 
Nuolatinius Alto uždavinius yra 
sufoimulavęs Alto statutas: ginti 
Ameifkos demokratybę, remti lie
tuvių tautos teises, padėti nuken- 
tčjusiėms nuo karo lietuviams, in
formuoti lietuvių ir amerikiečių 
visuomenę, kovoti su Lietuvos 
priešais. Aiškus Amerikos vyriau
sybės nusistatymas nepripažinti 
Sovietų įvykdyto Pabaltijo kraštų 
okupavimo Jėga padėjo ir kitiems 
Europos kraštams atsispirti prieš

rūmuose. Jeigu ligi šiol nebūtų 
turėta juose draugų, argi kiekvie
nais metais apie 100 senatorių ir 
atstovų rūmų narių kalbėtų apie 
Lietuvą Vasario 16-tosios minėji
mo proga? Ar lietuviai dvasinin
kai būtų turėję progą kalbėti in- 
vokacijas Vasario 16-sios dienos 
senato ir atstovų rūmų posėdžius 
atidarant? Ar be tokių draugų 
kongrese iq politinių partijų cent
ruose būtų buvę galima pravesti 
tiek daug gero padariusią ir taip 
plačiai lietuvių tautos vardą iš
garsinusią Kersteno rezoliuciją, ar 
būtų senate buvusi priimta sena
toriaus P. Douglas rezoliucija, ar 
taip šiltai būtų buvę duoti užtik
rinimai pavergtiesiems faktiškųjų 
JAV užsienio politikos vairuotojų. 
Iškilus reikalui, Alto vykdomasis 
komitetas, kurį sudaro L. šimutis, 
dr. P. Grigaitis, A. Olis ir M. Vai- 
dyla, naruošė išsamų memorandu
mą ir Jį įteikė valstybės sekreto
riui Dulless ir prieš Ženevos kon
ferenciją, o atsilankę Valstybės 
Departamente delegacijos nariai 
gyvu žodžiu išdėstė augštiems 
valdžios pareigūnams Lietuvos 
nepriklausomybės bylos reikalą. 
Žodžiu, nebuvo tokio svarbesnio 
Lietuvos bylai klausimo, kur Alto 
vadovybė nebūtų ėmusi reikalin
gos iniciatyvos ir dariusi reikalin
gų žygių.

Altas, vieningai remiamas įvai
rių įsitikinimų Amerikos lietuvių 
visuomenės, palaiko glaudžius 
santykius ir su kitais laisvinimo 
veiksniais, būtent — su Vliku, su 
Lietuvos Laisvės Komitetu ir 3U 
min. P. Žadeikių bei Lietuvos kon
sulais. Jo santykiai su Vliku yra 
ypač nuoširdūs ir draugiški. Jau 
per metinį savo suvažiavimą Al
tas pakartojo savo nusistatymą, 
kaip Ir anksčiau, visomis priemo
nėmis remti Vliką ir jam talkinti, 
kad, visiems Lietuvos veiksniams 
vieningai dirbant, būtų įvykdytas 
mūsų visų troškimas — grąžinti 
mūsų tėvynei laisvę ir atkurti ne
priklausomą demokratinę Lietuvos 
valstybę. Alto suvažiavimas pa
kvietė lietuvius laisvąjame pasau
lyje laikytis vieningai ir padėti 
Vlkui tęsėti savo įsipareigojimus 
lietuvių tautai. E.

NEBŪK ASMENIŠKAS
ARBA 

PATARIMAS SVEIKAI GALVOTI

DĖL KO PAŠALINTAS 
GEDVILAS

sovietiniams 
"The New 

kad šis ra- 
pagarsintas

“The New iork Times” išsi
spausdino iš Londono perduotą 
UP žinią apie Vilniaus radijo 
kvietimą “lietuvius, besislapstan
čius nuo Antrojo Pasaulinio karo 
pabaigos, pasiduoti 
saugumo organams”. 
York Times” nurodo, 
dijo skelbimas buvo
vos praėjus dienai, kai buvo pa
šalintas M. Gedvilas. Panašią ži
nią perdavė prancūzų “Le Temps” 
ir visa eilė Europos radiofonų bei 
laikraščių. Vokiečių, amerikiečių 
ir kitų tautų spaudoj rašoma, 
kaip ir švedų partijos organe, 
dienraštyje “Nya Pressen” Suomi
joje, kad Lietuvoje dar turi būti 
partizanų, jei jie buvo paskatinti 
pasiduoti komunistinės valdžios 
organams ir buvo jiems priminta 
amnestija. Tačiau kiti samprotau
ja dėl to skirtingai, šveicarų 
“Neue Zuercher Zeitung” taip pat 
reiškia įsitikinimą, kad Lietuvoje 
tebėra gyvas pogrindis. Helsinky
je leidžiamas “Helsingin Sano- 
mat” 1956.1.23 įsidėjo žinią, kad 
Lietuvoje dar vis pasirodo parti
zaninių reiškinių, nors sovietinė 
vyriausybė yra paskelbusi parti
zanams amnestiją. Kad Gedvilas 
buvo atleistas, laikraščio nuomo
ne, priežasčių ryšium su komunis
tų partijos kongresu reikia Jieš- 
koti partinėje politikoje.

po-
ša-

se-
kad

žingsnis po žingsnio... 
LIETUVA — PIRMASIS 

ŽINGSNIS Į VISO PASAULIO 
UŽKARIAVIMĄ

Londone pabaltiečių leidžiamas 
anglų kalba “East and West”, su- 
aktualėjus britų visuomenėje Pa
baltijo reikalui, įsidėjo V. Krėvės 
— Mickevičiaus turėtąjį Maskvoje 
pasikalbėjimą su Molotovu ir A. 
Rei, buv. estų atstovo Maskvoje, 
pareiškimą, kaip prieš pat Antrą
jį karą dėl Pabaltijo nutrūko 
Maskvoje Vakarų valstybių su 
Sovietais pradėtieji pasitarimai. Iš 
tų pareiškimų aiškiai matyti, kaip 
Sovietų vadai jau prieš 15 metų 
ciniškai išdėstė savo planus už
grobti ne tik Europą, bet ir visą 
pasaulį. Dar atviresnis už Molo
tovą pasirodė Ždanovas, pareiškęs, 
kad Lietuvos užėmimas — tėra tik 
pirmasis žingsnis į viso pasaulio 
užkariavimą.

"Ar 
tėvo 
kiš
toje

NELĖ DANIUSYTĖ

Vilnonė skara. Margai, languotai 
austa. Aplink su kutais. Nieko 
ypatingo. Krautuvėse matyti daug 
tokių skarų. Taip pat margos, iš 
avių vilnos austos. Tačiau ši ki
tokia. Dažnai paimu į rankas, pa
glostau ir vėl padedu atgal į la
gaminą. Kokia ji minkšta, švel
ni ta motulės skara! Ir regiu, 
kaip ilgais žiemos vakarais palin
kusia galva sėdi motulė prie ra
telio. Iš jos pirštų driekiasi kaip 
voratinkliai plonyčiai siūleliai. Ra
telis dūzgia ir dūzgia. Pinasi dai
nos, giesmės ir pasakos... Motu
lės veidas nušvinta... Atgyja 
praėjusių jaunystės dienų godos. 
Siūlas driekiasi, ratelis sukasi be 
galo. Ir gera, miela klausytis ra
telio dūzgesio ir skęsti pasakų 
pynėje, kai už lango siaučia pūga. 
Trinksi staklės, pinasi nytys, tie
siasi audeklas gražus, kaip gyve
nimas. Minkštų, švelnių vilnų au
deklas. Šilta, minkštutė skara.

varpas kviečia mi- 
kūdikėlis Kristus.

Bažnytkaimio 
šioms. Gimė 
Lauke dar naktis. Sniegas girgž
da po kojomis. šaltis spigina, 
skaudžiai kanda nosį. Dangus pil
nas žvaigūdžių, sniegas žvilga mi- 
llonais žvaigždelių. Vėjas rausvai 
nubučiuoja veidą, šaltas vėjas. Ir

Maskvos spaudimą. Kaip per su- > 
kaktuvinį Alto suvažiavimą buvo 
pažymėta, Vašingtonas sulaikė ir 
ano meto Churchillio vyriausybę, 
kad nepripažintų Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos smurtu įvykdytos 
aneksijos. Alto vadovybė vėliau 
aplankė prezid. Trumaną, prezld. 
Eisenhower! ir valstybės sekreto
riui teikė memorandumus nušvie
čiančius Lietuvos politinę padėtį. 
Lietuvių tautos kovoje dėl nepri
klausomybės labai svarbu turėti 
gerų draugų abejuose Kongresu

lenda už apikaklės net drebulys 
ima krėsti.
— Tau šalta, vaikeli, — taria 
motulė ir, nusiėmusi nuo savo pe
čių skarą, uždengia, apsupa ma
ne. Ir man jau šilta. Ir skara 
mane šildo, ir mielas geras motu
lės' žodis.
XXX

Tolumoj girdisi būgnų mušimas. 
Vis garsyn ir garsyn. Dar tamso
ka, bet jau pamažu ima švisti. 
Nedrąsiai rausta rytai. Po veži
mo ratais lūžinėja plonas ledu-

mes artėjame

pavasario oras 
— taria motu-

skara.
kai prisiliečia

Viename anglų teisme kaltina
mojo gynėjui jo partneris įteikė 
raštelį: “Bylos nėra. Pulk skun
dėjo advokatą”. Kaltinamojo kal
te buvo įrodinėjama liudininkais, 
taip, kad kaltinamojo gynėjas 
siekė suklaidinti prisiekusius 
sodininkus, puldamas antros 
lies advokatą.

Tokio pobūdžio ginčas jau 
nai naudojamas, taip senai,
jis turi ir lotynišką pavadinimą 
—argumentum ad hominem.
Tai reiškia ginčą perkelti nuo 
svarstomojo dalyko į asmenį, ir 
reiškia maždaug — “Darykis 
asmenišku”, kitais žodžiais — jei
gu kurį klausimą sunku sugriauti, 
tai pulki asmenį, tą klausimą gi- 
ginantį.

Galia protauti pagrįstai laiko
ma žmogaus svarbiausia pažiba. 
Kasdieną ar kas valandą nuosta
biu smegenų procesu, mes susi
darome nuomones ir darome spren
dimus. Mūsų protavimo išvados 
gali būti geros, blogos ar bešališ
kos, nes tai pareina nuo to, kaip 
mes mokame protauti.

Per šimtmečius išminčiai sura
do apie 20 klaidingo bei netei
singo protavimo atvejų. Ginčas 
ad hominem užima pirmąją vietą.

Maždaug prieš šimtą metų Dar- 
winas ir Huxleiy išryškino evoliu
cijos principus. Daugelis religin
gų žmonių buvo labai tuo pasi
piktinę ir atsirado ddžiulė opozi
cija. Vyskupas Wilberforce buvo 
ypatingai pasipiktinęs ir viešuose 
debatuose paklausė Huxley: 
tamsta kilęs iš beždžionės iš 
ar iš motinos pusės?” Tasai 
siškas ad hominem pavyzdys
salėje turėjo didelį pasisekimą. 
Mat, vyskupas, neginčydamas mo
kslinių įrodymų ir vengdamas pa
sisakyti dėl paties klausimo, grie
bėsi triuko puldamas Huxley pro
tėvius.

Prieš keletą metų šio straipsnio 
autorius buvo pakviestas liudinin
ku Bridgeporto komisijom “Komi
sija norėjo, kad aš, anksčiau stu
dijavęs gyventojų skaičiaus augi
mą Jungtinėse Valstybėse, pra- 
matyčiau Bridgeporto gyventojų 
skaičių. Kitos šalies advokatas 
pradėjo studijuoti mano suminėtus 
skaičius. Tai visai tvarkoj. Neras
damas jokių rimtų prieštaravimų 
juose,’ jis, pasklaidęs savo popie
rius, žengė žingsnį j mane ir pa
klausė: “Mr. Chase, ar tamsta 
kada buvai technokratu?”

Ką šis paklausimas turėjo ben
dra su-Bridgeporto gyventojų skai
čiaus numatymu, neaišku. Tačiau 
viena tai tikrai aišku: tuo paklau
simu norėta mane, kaip liudinin
ką, diskredituoti. Technokratais 
buvo laikomi klek kvakštelėję 
žmonės. Aš atsakiau niekados Juo 
nebuvęs, tačiau kai technokratijos 
pamišimas vyko, tuo klausimu bu
vau parašęs straipsnį. Tuo būdu

man pavyko atsakyti į puolimą 
ad hominem, tačiau kiek būna at
vejų, kada kiti liudininkai nesu- 1 
geba atsikirsti.

Yra įvairių ad hominem atvejų. 
Mes visi, tur būt, būsime girdėję 
pasakymą, kad pono Smith planas 
susisiekimui tvarkyti nesąs geras, 
nes jis tik pradžios mokyklą tėra, 
lankęs, šitokią nuomonę susida
rius, atkrenta reikalas pastudijuo
ti jo planą. Mes visi taip pat ži
nome atvejį, kur tėvas juokais nu
leidžia savo sūnaus mintis dėl ko 
jų automobilis "kosti” kaip koks 
gorila. Jo mintys nieko nevertos, 
galvoja tėvas, nes sūnus dar tebė
ra jaunas. Bet jis užmiršta, kad 
gal jo sūnus labai domisi vidaus 
degimo varikliais.

Esama dar ir kitokio lotyniško 
išsireiškimo non seųuitur, reiškian
tį “iš čia tas neseka”. Dėl to, kad 
žmogus turi savo klaidų, iš to 
neseka, kad visa, ką jis yra pa
daręs, globojęs ar su kuo jis ben
drauja, yra beverčiai dalykai. Tuo 
pat būdu, jei žmogus yra visados 
giriamas, tai iš to neseka, kad 
jo kiekviena mintis yra gera ir 
priimtina, ir Ji netirtina.

Ad hominem, kartą suprasta, 
verčia mus vengti prarajų, mus 
tykojančių mūsų mąstyme. Tas 
prarajas matome televizijos bei 
radio diskusijose, naujienose, laik
raščių vedamuosiuose, politinėse 
kalbose — ypatingai pastarosiose. 
Jos kartotinai atsiranda ir mūsų 
šeimos bei mūsų draugų pasikal
bėjimuose. Betgi leiskite man 
jums patarti nebūti itin stropiais 
taisyti savo šeimos bei draugų 
mintijimo paklaidas. Pradėkite tai 
iš lėto, nelyginant ruošiantis su
duoti į golfo kamuolį. Niekas ne
mėgsta nurodomas, kad jis neiš
mano kaip reikia galvoti. Ar gi 
kas Iš mūsų nėra patenkintas, 
galėdamas sveikai galvoti?

Jei nori išvengti klaidingo, ne
teisingo ir kartais nelaimingo 
sprendimo, šalink asmeniškumus 
iš svarstomo klausimo. Stabtelk 
Ir pasiklausk: “Ar ši idėja yra 
sveika, nežiūrint kas ją iškėlė? 
Ar aš tą klausimą sprendžiu, žiū- 

i rėdamas paties dalyko, ar aš da
raus savo protavime asmeniškas?”

(The Reader’s Digest, gruodis,
1955).

eina procesija.

kas. Grioviuose ima busti iš žie
mos miego varlės. Staiga iš po 
arklio kojų pakyla vyturėlis ir, 
augštai, augštai iškilęs, liaupsina 
Visagalį. Būgnų garsai vis artė
ja, teisingiau — 
prie jų.
— Neperslšaldyk, 
labai apgaulingas,
lė ir apgaubia minkšta, šilta, ska
ra.
Ir nors vėjas, pavasario vėjas dar 
smarkiai kandžiojasi, bet man ne
šalta su motulės 
Ji tokia švelni, 
skruosto...
Aplink bažnyčią
Pasipila baltų skarelių jūros, kve- 
pėdamos pavasario žibuoklėmis. 
Miškas vėliavų. Ir giesmė, džiau
gsminga giesmė plaukia vieningai 
iš visų širdžių.
— Kristus kėlės, aleliuja, — vi
sa gamta džiūgauja, pabudusi iš 
žiemos miego. Iš už miško kyla 
didžiulė saulė.

voj geltonuoja purienos; gražus iš 
jų vainikas. Motulė deja jį man 
ant galvos, ant mano auksinių ka
sų. Papučia vėjas. Ak, koks jis 
negeras, tas šaltas vėjas. Ir mo
tulė supa mane šilta skara.

Apie Gedvilo pašalinimą plačiai 
rašė viso pasaulio laisvoji spau
da. “The New York Times” įdė
jo Reuterio pranešimą, kuriame 
pažymėta, kad Gedvilas buvo pa
šalintas nenurodant jokių priežas
čių, taip pat nenusakant tolimes
nio Gedvilo likimo. Reuteris pri
minė, kad 1952 m. Gedvilas buvo 
išrinktas net j visasąjunginį ko
munistų partijos centro komitetą. 
“The New York Times” sovieti- 
kos komentatorius Harry Schwarz 
ta proga pastebėjo, kad Gedvilo 
pašalinimas tebuvo vienas iš po
žymių Maskvos nepasitenkinimo 
dabartine Lietuvos politine ir ūki
ne padėtimi. Nepavykęs ir kuk- 
ruzų derlius, pagaliau ir pati Lie
tuva, Maskvos supratimu, nepa
kankamai susovietinta, joje dar 
vis stipriai pasireiškia "buržuazi
nis nacionalizmas”. Aštriausiu 
Sovietų sistemos priešu laikoma 
Lietuvoj nesunaikinta Kat. Baž
nyčios įtaka, reikšmingai ’The 
New York Times” atsiliepia apie 
Lietuvos studentiją, kuri liudija 
lietuvių laisvės troškimą, šumaus- 
ko paskyrimas premjeru gali būti 
komentuojamas kaip tam tikras 
posūkis į “titoizmą” — tautinį 
komunizmą. Išeivijoje esantiems 
lietuviams žinoma, jog šumauskas 
buvo senas ideologinis komunis
tas, už savo įsitikinimus kalintas. 
M. Gedvlas gi tebuvo prisiplakė
lis iš vienos lietuviškų partijų! 
Esą taip pat žinoma, kad šu
mauskas jau 1941 m. užsistodavęs 
lietuvių tautos interesus, bet ne 
Gedvilas. New Yorke net išreikš
ta nuomonė, kad jei ne MVD po
licija ir partijos aparatas, šu- 
mausko paskyrimas turėtų reikšti 
Lietuvai tam tikrą atoslūgį.

Per lietuviškąsias transliacijas 
buvo nurodyta, kad Gedvilas bū

damas tuo metu vidaus reikalų mi- 
nisteris, savo žygiais jau iš anks
to rodė, kad jam Lietuva tėra tik 
Sov. Sąjungos dalis. Jis laikomas 
vienu iš trėmimų Lietuvoje pradi
ninkų, su Paleckio pritarimu buv. 
min. pirmininką A. Merkį ir buv. 
užs. reik. min. Urbšį išsiuntęs i

i Sov. Sąjungą. Minint sovietinės 
Lietuvos įkūrimo 15 m. sukaktį,

i Gedvilas, be kita ko, pareiškė, kad 
’ Lietuva anksčiau buvusi išnaudo- 
, Jama imperialistų ir tik “dabar” 
. tėra tapusi tikrai suverenine vals- 
’ tybe. Tačiau vėliau, kaip paskesni 
, įvykiai parodė, nė toks okupantų 

garbinimas ir jiems pataikavimas 
nieko nepadėjo, bematant ir buvo 
atleistas. Pati žinia, iš kurios pa
saulinė spauda padarė sensaciją, 
buvo 1956.1.17 paskelbta okupan
tų organe “Sov. Lltva” ir "Tieso
je” labai nežymioje vietoje, pas
kutiniame puslapyje (4), ir tai 
1956.1.17 data. Minimasis tuo rei
kalu “LTSR Augšč. Prezidibmo 
įsakas” atžymėtas J. Paleckio ir 
S. Naujelio parašais. ,

Iš 
dalyvavo 10 asmenų. Vo- 
krašto valdybos plrmlnin- 
Zundė supažindino suva- 
dalyvius su lietuvių pa

— ★ —

XXX

Minkšta, šilta motulės skara. Daž
nai pakilnoju, paglostau Ją ir vėl 
įdedu į lagaminą. Tokių švelnių, 
minkštų vilnelių ji...
Ir regiu, kaip pievos marguoja 
geltonomis purienomis pasipuošu
sios. Sėdžiu ant kalnelio, galvą 
padėjusi ant motulės kelių. Ji pi
na man kasas ir seka pasaką ar 
dainuoja dainelę. Taip gera žiūrėti 
į mėlyną dangų ir klaidžioti kar
tu su debesėliais po erdviąsias mė
lynes. Pievoj, pakalnėj striksi 
balti, mažyčiai ėriukai. Jų Vilne
lės minkštos, sidabrinės. Ir debe
sėliai minkštomis avinėlių Vilnelė
mis išbarstyti. Ir, rodos, ant jų 
rymo maži angeliukai. O pro vie
ną jų suspindi vienas šviesus spin
dulėlis. Tai, turbūt, Dievuliukas 
pro langelį žiūri į mano motulę... 
Kaip gera ant motulės kelių. Pie-

Gera, minkšta motulės skara... 
Ir dabar j tebeturiu. Per karo 
audras, bombas, per tolimuosius 
okeanus atkeliavo ji kartu su ma
nim. Regiu, kaip dideliu dideliu 
kryžium drebančios motulės ran
kos palaimino mane, išlydėdamos 
mane nuo karo audrų. Ir vėl šilta 
jos skara apsupo mane, kad gy
venimo audrose nesušalčiau. Ir 
šildo ji mane tėviškės meile. Kri
to bombos, per šalčius, per audras 
bėgom vis tolyn nuo tėviškės. Per 
lemos šalčius, supau motulės ska
ra savo mažus kūdikius, supau 
nemirštama tėvynės meile.

Gera, minkšta motulės skara. Dar 
vis tebeturiu ją, turiu, ir giliai 
širdyje tėviškės meilę. Tačiau mo
tulės nėra... Tik sapne aplankė 
ji kartą mane, apsisupusi ta pa
čia skara, pabučiavo ir apsisukusi 
išėjo... Gal tai buvo jos paskuti
nė minutė šios žemės kelionėje, 
gal paskutinis atsisveikinimas...

ypač

ELTOS ŽINIOS
— VLIKo prezidiumo pirminin

kas J. Matulionis vasario 6 d. at
vyko į Europą susipažinti su Vyk
domosios Tarybos darbu Ir lietu
vių bendruomenine veikla.

— Naujoji. VT pirmininkė A. 
Devenienė atvyko į savo paskirties 
vietą ir pradėjo eiti pareigas. Ją 
pasitiko VT nariai ir VT bendra
darbiai.

— Žiniomis iš JAV, Tautos Fon
do valdyba, pasikeitus pirminin
kams, pasilieka ta pati.

— Lueneburge, Vak. Vokietijo
je, įvyko pirmasis Baltų — Vokie
čių Draugijos suvažiavimas, 
lietuvių 
kieti jos 
kas Pr. 
žiavimo
dėtimi Vokietijoje, ypač jų kultū
rine veikla. Prof. Z. Ivinskis pa
darė pranešimą Baltų Tyrimo In
stituto vardu. Spaudos konferenci
joje pranešimą padarė URT val
dytojas dr. P. Karvelis.

Rūpinamasi sustiprinti
kultūrinius ryšius pabaltiečlų ir 
vokiečių. Prie Pietų Vokietijos bus 
ruošiamos pabaltiečių kult, die

nos, kurias numatoma pravesti kas 
mėnesį.

Suvažiavime dalyvavo apie 60 
asmenų. Federalinei Vokietijos vy
riausybei atstovavo mlnlsteris 
Kraftas, jos vardu pasveikinęs 
suvažiavimą. Suvažiavimas rado 
platų atgarsį vokiečių spaudoje...

—Lietuvos konsulato Sao Pau- 
lyje, Brazilijoje, būstinė perkelta 
j kitą vietą. Siunčiant laiškus bei 
kitą kurią korespondenciją, pra
šoma šiaip adresuoti: Snr. A. Po- 
lišaitis, Consul da Lituanla, Rua 
Dom Jose de Barros, 168-5 andar, 
Calxa postal 7249, Sao Paul, Bra
sil.

Paleido daugiau, negu 
žadėjo

Sov. Sąjunga Vak. Vokietijos 
kancleriui dr. Adenaueriui žadėjo 
paleisti visus Sov. Sąjungoje lai
komus vok. karo belaisvius ir in
ternuotuosius (9.626). Dabar fak
tiškai iš Sov. Sąjungos į Vokieti
ją gražinta net truputį daugiau... 
Grįžusieji teigia, kad jiems žino
mose svarbiausiose karo belaisvių 
ir darbo vergų stovyklose jau ne
besą likę vokiečių karo belaisvių.

Grįžus paskutiniems transpor
tams, Friedlando perelnamojoj 
stovykloj vyko dramatiškos sce
nos. Nesulaukus grįžtant savo 
šeimų narių prasidėjo raudos, nes 
beivelk neliko vilties, kad galėtų 
kada savo artimuosius pamatyti.

Sovietai dabar paskelbė, kad 
grąžinsią dar apie 20.000 Sov. 
Sąjungoje esančių civilių ištrem
tųjų, paimtųjų darbams, paskelb
tųjų “be pilietybės” ir kt.

ARGENTINA
Argentinos naftos 1956 m. gro

žio karalienė išrinkta lietuvaitė 
Elena Andriušytė, o spaudos me
no kritikos mokyklos grožio kara
liene — kita Buenos Aires lietu
vaitė, Birutė Cibavlčiūtė.

— Dr. A. Babelis dirba kaip 
Obera Misiones ligoninės direkto
rius, o jo sūnus dr. St. Babelis 
dirba kaip gydytojas Patagonljoje.
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PAS ESTUS TIK 5 MINUTĖS -
Stockholme buvo susirinkę po

sėdžių visų Švedijoje veikiančių 
estų emigrantų organizacijų pir
masis bendras kongresas, laiko
mas pačiu didžiausiu estų kongre
su, koks kada nors yra buvęs 
tremtyje. I j j savo atstovus buvo 
atsiuntę 90 įvairių estų organiza
cijų ii* sambūrių, atstovaujančių 
Estų Tautinei Tarybai, Tautos 
Fondui, Estų komitetui ir kitoms 
ju centrinėms organizacijoms. 
Kongresų atidarė prof. H. Perlit- 
zas. Cand. phil. Erika Nivanka re
feravo apie švietimo ir auklėjimo 
reikalus Švedijoje, pabrėždama rei
kalų, kad estų šeimos su vaikais 
namuose kalbėtų estiškai. Nusi
skųsta, kad per maža išleidžiama 
estiškai vaikams vadovėlių ir kny
gų: per 10 metų pasirodė tik 28 
vaikams leidiniai estų kalba. Es
tų tautinių mokyklų šiuo metu 

Švedijoje veikia 32. Min. A. Var
ma kalbėjo apie tarptautinę pa
dėtį, o K. Koolmeister — apie es
tų bažnytinius reikalus tremtyje. 
Kongresas per įvairius amerikie
čių ir europiečių siųstuvus paskel
bė atsišaukimų į estų tautų. Vie
noje iš protesto rezoliucijų lais
vėje gyvenų estai įspėti dėl gen. 
Michailovo komiteto veiklos, kuris 
atskleistas kaip MVD organas. 
Kongresas pabrėžė, kad Švedijoje 
gyvenų estai naudojasi visomis 
socialinės ir ūkinės gerovės prie- 
minėmis, kuriomis snaudojasi ir 
visi kiti laisvi piliečiai demokra
tinėje valstybėje. Laisvieji estai 
tik tada grįš į tėvynę, kai iš Jos 
pasitrauks visokie okupantai ir kai 
ten bus atstatytos žmogiškosios 
teisės. Kongresų plačiai aprašė 
švedų ir kt. spauda.

* Suomių “Helslngln SanomaV’ 
žiniomis, suomių skautų vadovybės 
atstovas Lauri Winter, lankyda
masis Švedijoje, ta pačia proga 
suomių skautų vardu įteikė Šve
dijoje veikiantiems estų skautams 
200 skautų diržų sagčių. Toji do
vana buvo įteikta Kulmoje, kur 
estų skautų vadai Švedijoje buvo 
susirinkę 9 metinio sųskrydžio. 
Svečiams už dovanų ir sveikinimus 
padėkojo Gustaf Ilves, pasidžiaug
damas, kad jie nėra užmiršt) sa
vo brolių anapus Botino įlankos. 
Kalbėtojas taip pat pareiškė vil
tį, kad suomių skautai galės 1956 
vasarų aplankyti estų skautus jų 
stovykloje, ruošiamoje 10 metų 
pabėgėlių sukakčiai atžymėti. 
Skautai estai nesudaro kokios nors 
atskiros skautų organizacijos Šve
dijoje, bet dalyvauja bendrame 
švedų skautų sųjūdyje.

★ Stockholme buvo sušauktas 
švedų-estų informacinis pasitari
mas, per kurį Švedijos dešiniųjų 
partijos vadas Jarl Hjalmrasons 
baigiamajame žodyje pabrėžė: 
laisvosios tautos privalo visur pa
saulyje kovoti už laisvę, jei tik 
tai laisvei kur nors jaučiama grės
mė. Tik visų laisvų žmonių ben
dros pastangos gali garantuoti 
taikų ir saugumų. Drauge Hjalr- 
marsonas savo kalboje pasisakė 
prieš tuos, kurie galvoja, jog Es
tijai nebėra jokio kelio atgal, kaip 
pasilikti "sovietinių tautų šeimo
je”. Tokie žmonės yra įsitikinę, 
kad tik jėga sudaro patį paskuti
nį sprendžiamųjj argumentų. Ne
gi estų tautos laisvė tesudarytų 
tiktai epizodų, įteisinantį smurto 
aktų? — klausia "Svenska Dag
bladet” ir atsako į jį taip: ne, 
estai tiki laisve nepaisant visokių 
užtvarų — darbo vergų stovyklo
se, tremtyje ar pabėgėliams su
kurtose kolonijose. Su patranko
mis ir ginklu galima užimti lau
kus ir namus, bet niekad neįmano
ma pavergti žmogų. Tie estai, ku
rie gyvena Švedijoje, kaip tik sim
bolizuoja principą ir teisę taip 
pat mažosiomis tautos laisvai gy
venti.

Prof. Elis Haested savo kalboj 
priminė, kad >abaltiečių išdavimas 
Sovietams sudaro vienų iš liūd
niausių moderniosios Švedijos is
torijos puslapių — visus sukrėtęs 
tiesiog šiurpu. Atrodė, lyg deši
nioji nežinotų, ką daro kairioji. 
Kovotojai buvo išduoti, o tuo pa
čiu metu civiliai pabėgėliai pri
imami. Ko ypač tenka gailėtis, tai 
kad nemaža žmonių tokį išdavimų 
stengėsi pateisinti, šiandien toks 
išdavimas būtų jau neįmanomas, 
nes šiandien daugelio sųžnė jau

yra budresnė ir atsakingumo paju
timas stipresnis, šiuo metu Švedi
joje yra apie 20.000 estų, pasižy
minčių savo stropumu ir darbštu
mu. Ir švedai yra jiems už jų 
įnašų į švedų gyvenimų didžiai 
dėkingi. Baigiamojoj kalboj Er- 
ving Pang pranešė, kad 15.000 
Švedijoj gyvenančių estų jau pri
ėmė švedų pilietybę. Ta pačia 
proga jis daruge pasidžiaugė, kad 
pirmų kartų Švedijos partijos va
das pasakė estams kalbų.

★ “Baltische Briefe" reiškia pa
sitenkinimų estų centrinės tary
bos darbais New Yorke. Jos pir
mininku buvo išrinktas istorikas 
prof. J. Vazaris. Centrinei Tary
bai priklauso įvairios estų organi

zacijos iš Anglijos, Vokietijos, Šve
dijos, JAV, Kanados, Pietinės 
Amerikos ir Australijos. Vokiečių 
“Frankfurter Neue Presse” skel
bia, kad evangelikai Latvijoje ir 
Estijoje komunistinių įstaigų pa
tvarkymu tegali giedoti tik pirmų
jų strofų giesmės' “Eine Feste 
Burg ist unser Gott”. Elta.

SOVIETŲ 
SĄJUNGOJ

Specialiai Ekskursijoms 
Rodyti Skirta Stovykla

Krukovo darbo vergų stovykla 
su 830 suimtųjų netoli Maskvos
— pagal planų — rodoma užsieni
nėms delegacijoms, lankančioms 
Sov. Sujungę. Be abejo. Sovietai 
patys nekiša minties užsieniečiams 
aplankyti, nors toji stovykla yra 
tik už 40 km. nuo Maskvos, bet 
kam nors pasiteiravus apie darbo 
vergų gyvenimų, kaip tat buvo pa
daryta pvz. ir su danų ekskursan
tais, po tam tikro delsimo juos 
nusiveža ir viską aprodo. Be abe
jo, užklaustieji elgiasi taip pat 
pagal komunistines direktyvas, ži
nodami, kas būtų, jei jie nepa
klausytų. Ir galutinis rezultatas
— įtikinama, kad Sov. Sąjungoje 
toli gražu taip nėra blogai elgia
masi su darbo vergais, kaip už
sieninė “kapitalistinė” spauda 
“prasimano". Tk akylesni sovieti
nio gyvenimo žinovai įstengia pa
stebėti, kas iš tikro už to fasado 
slepiasi. Taip ir vienas skaitytojų 
laiškas atskleidė tų Sovietų žaidi
mų Kopenhagos spaudai, be kita 
ko, papasakodamas, kad Krukovo 
stovykloje išlaikyta vokietė Gretė 
Buber — Neumann pati iš savo 
kartaus patyrimo gali kitiems pa
pasakoti, kad ši stovykla yra 
skirta tik "specialiai užsieniečiams 
turistams”. Be to, danų vienas 
delegatas, dalyvaująs Europos Ta
rybos patariamajame susirinkime, 
taip pat atskleidė nedaug kam ži
nomų tiesų, kad jau daugiau kaip 
30 metų ši stovykla yra specialiai 
skirta užsieniečiams klaidinti. So
vietinės diktarūros metodais vis
kas pravedama taip rafinuotai, jog 
lankytojams susidaro įspūdis, ta
rytum koncentracijos stovykla bū
tų sanatorija, bet ne bausmės vie
ta. “Rheinischer Merkur” pastebi, 
kad, deja, ne visi Sovietų Sąjun
gos lankytojai įstengia pastebėti, 
jog toliau nuo centro ir nuo rodo
mų vietovių ilgiausios žmonių ei
lės grūdasi vieni už kito, kad ga
lėtų nusipirkti arbūzą arba kitų 
maisto būtiniausių reikmenų. Ir 
kaip tie užsieniečiai turistai vis
kuo lengvai patiki.

Vokiečių spauda skelbia, kad 
Sovietų valdomoje šiaurinėje Ryt
prūsių dalyje yra visa eilė dide
lių baudžiamųjų darbo stovyklų. 

Nors Maskva prieš kiek laiko iškil
mingai pažadėjo visus Sov. Są
jungoje laikomus lenkų karo be
laisvius paskubintu sparčiu pa
leisti į tėvynę, tačiau žinomi du 
atvejai, kai lenkų politiniai kali
niai buvo per demarkacijos liniją 
iš lenkų pusės persiųsti į sovie
tinę pusę ir uždaryti darbo sto
vykloje. Drauge skelbiama, kad 
Karaliaučiaus ir Gumbinės rajo
nuose statomos naujos bazės so
vietų armijai ir aviacijai.

• Siautusi stipri audra visiš
kai sugriovė Fidži salos miestų 
Lautoka. Jūros vanduo užpylė 
miesto griuvėsius.

KULTŪRINĖ
INFORMACIJA

— JAV-se pasirodė “Subcont
ractors Monograph: “Lithuania” 
Išleido Human Relations Area 
Files, Inc., Yale Station, New Ha
ven, Conn. Turi 410 psi. Ir visų 
eilę žemėlapių.. Leidinys paruoštas 
Čikagos un-te, redagavo B.V. Ma- 
čiuika kuriam talkino keli ameri
kiečiai, o Iš mūsiškių — kons. dr. 
P. Daųdžvardls, M. Kižytė ir kt. 
Leidiny duota moksliškai sutvar
kyta medžiaga ir apžvelgti 30 pas
tarojo Lietuvos gyvenimo metų — 
Lietuvos istorijos, ekonomikos, po
litikos Ir naujausi sovietiniai duo
menys.

— “Archeology” žurnale paa
kinusiame numeryje paskelbtas 
dr. M. Alseikaitės — Gimbutienės 
straipsnis su trumpa jos biogra
fija apie “senovinį medžiotojų ir 
žvejų menų”.

— Tarpt. Valstiečių Internacio
nalo anglų k. leidžiamas biuletenis 
paskelbė išsamų H. Blazo straips
nį apie sovietinį kolonializmų, ku
ris palygintas su rusiškuoju caro 
laikų kolonializmu. Straipsnyje 
taip pat padarytos baigiamosios 
išvados ir pavaizduota kaip carai 
trėmė į Sibirą kovojančius prieš 
jų imperializmų mūsų tautiečius 
ir kitų tautų patriotus ir kaip 
dabar tuos pačius metodus, tik dar 
žiauriau ir brutaliau, vykdo so
vietai.

— Tarptautinė Laisvųjų Žurna
listų Federacija, gautosiomis iš 
JAV žiniomis, New Yorke ruošia 
visų Vidurio ir Rytų Europos tau
tų laisvosios spaudos parodų. Pa
roda vėliau iš New Yorko bus per
kelta j kitus JAV miestus. Rengė
jai rūpinasi, kad minimojoj paro
doj būtų juo plačiau atstovaujama 
visa laisvoji spauda. Tam tikslui 
prašoma kiekvieno spaudos leidinio 
atsiųsti bent 2 egz.

— Inf, Tarnyba įrišo 2.000 egz. 
anglų k. “Vilnius” ir prof. J. 
Baltrušaičio "Lithuanian Folk 
Art”, kurios buvo paliktos neįriš
tos Muenchene. Gavus tuo reikalu 
inž. V. Vizgirdos sutikimų panau
doti atspaustus, bet neįrištus lan
kus lietuviškosioms įstaigoms, su
versti krūvomis atspaudai buvo 
išgauti iš spaustuvės, didelė ių 
dalis perkelta į Vasario 16 d. gim
nazijų, o 2.000 egz. pasiėmė Inf. 
Tarnyba. Vien tik jų įrišimui su-
mokėta apie 1.800 DM. Kaip svar
bi propagandinė literatūra dabar 
šios knygos siuntinėjamos j ang
liškai kalbančius kraštus.

— Dr. M. Anysas baigia rašyti 
istorinį veikalų apie Vytautą Di
dįjį.

— “Nida” yra išleidusi G. Flau- 
berto romaną “Ponia Bovary” 
dviem tomais, iš prancūzų k. iš
verstų A. Rūtos. VIenuolitktuoju 
leidiniu eina prof. Myk. Biržiškos 
“Senasis Vilniaus universitetas”. 
Be jo, leidžia J. Balio “Lietuvių 
mitologines sakmes”, A. Barausko 
novelių rinkinį “Sniego platumos”, 
A. Landsbergio novelių rinkinį, 
naują leidimą J. Grušo “Karje
ristų” ir kt.

— Netrukus numatoma išleisti 
dr. K. Griniaus “Atsiminimų ir 
minčių” II-jį tomą, prof. Vaclov. 
Biržiškos paruoštas “Senųjų lie
tuvių knygų istorijos” II-jį tomų, 
dr. J. Šliupo biografiją. Susivieni
jimas Amerikoje šiemet mini 30 
m. savo gyvavimo sukaktį. Ta pro
ga bus išspausdinta organizacijos 
istorija.

— Prof. Vacį. Biržiškos, pasi
žymėjusio lietuvių bibliografo ir 
lituanisto, visą savo gyvenimą 
skyrusio lietuviškai knygai ir mo
kslui, pelenai palaidoti lietuvių 
tautinėse kapinėse Čikagoje. Ska
tinama išleisti Vacį. Biržiškos li
tuanistikos raštus, pirmoje eilėje 
jo “Aleksandryną”

— “Draugo” premiją (1000 dol.) 
laimėjo Birutės Pukelevičiūtės ro
manas “Aštuoni lapai”. Čikagoje 
Vyt. Saulius skoningai išleido H. 
Radausko eilėraščius “Žiemos dai
na”. Neseniai knygų rinkoje pasi
rodė K. Bradūno poezijos rinkti
nė "Devynios baladės”.

— Vilniaus krašto lietuvių pas
tangomis netrukus Kanadoje bus 
išleistas. istoriko dr. A. Šapokos 
anglų kalba “Vilnius Lietuvos gy
venime”. Vertimo visas Išlaidas 
apsiėmė sumokėti Anglijoje gyve
nų lietuviai vilniečiai.

Nusikaltimas Tautai
Melbourne visuotiniame susirinki
me buvo nutarta valdybos darbų 
dlskusisjose kelbėtojui teskirti tik 
5 min. Vienas susirinkimo daly
vių bandė pravesti pataisų, kad 
kalbėtojui būtų leista trumpai 
antru kartu pasisakyti, jei jo žod
žiai būtų klaidingai suprasti ar 
oponento iškreipti. Susirinkimo 
pirmininkas tačiau griežtai atme
tė šių pataisų. Turime to reikalo 
pasekmių. Pirm. S. Balčiūnas dis
kusijų baigiamajame žodyje už
sirūstino — girdi, vienas kalbėto
jų pakaltinęs valdybą elgusis nu
sikalstamai tautai. Ankstyvesnysis 
kalbėtojas neturėjo teisės to rei
kalo patikslinti. Pasakyta gi bu
vo, turint galvoje melbourniškę 
bendruomenės visumų ir jai prie

kaištauta, o ne valdybai, nes dar
naus sugyvenimo dvasios sugrųži- 
nlmas priklauso visumos. Dabar
tinė Melbourne visuomenės dvasi
nė atmosfera kalta, kad šiame 
mieste lietuvis lietuviuose įžiūri 
mirtinus priešus ir sunaikinimo 
vertus klaidatikius, o tas veda vis 
dldesnin nutoliman: dalis, imda
ma bodėtis mūsų nedarnumais, vi
sai nusigręžia ar užsidaro tik 
siauruose rateliuose. Laikomasi 
‘ pagyvenkim atskirai” dėsnio. Ar 
tokios būsenos puoselėjimas, ne- 
jieškojimas vaistų tai negerovei 
gydyti nėra nusikaltimas bendruo
menės dvasiai, artimo meilės dės
niui, o tuo ir pačiai tautai?

Ir Vėl Himno Reikalas
Tame pačiame Melbourne metinia
me susirinkime vienas tiesus, bet 
žodžių nerenkųs kalbėtojas pa
klausė, ką bendruomenės valdyba 
yra padariusi Himno niekintojams 
sudrausti. Eilučių autoriui žodis 

“niekintojams” sukėlė šiurpą. Kun. 
P. Vaserls teisingai šioje vietoje 
pastebėjo klausimo formoje, ar 
Dievo įvedimas yra Himno nieki
nimas? Bet klausiantysis, iš pasi
kalbėjimo su juo paaiškėjo, turė
jęs galvoje “Švyturyje" atspaus
tą p. Aranausko straipsnį ir Die
vo mūsų Tautos Himnan įvedimo 
būdų.
Tenka sutikti, kad minimo “Švy-

NUOMONĖS

Tautos Himn
Melbourno bendruomenės susi

rinkime (š.m. sausio 15 d.) siū
liau susirinkimui tarti, jog Tau
tos himnas tremtyje negali būti 
keičiamas, todėl asmenys, kurie 
bandė ar bando pravesti Himno 
pakeitimų Melbourno lietuvių ben
druomenėje, yra smerktini.

Mano giliu įsitikinimu elgiausi 
teisingai, kadangi himno keitimo 
klausimas pakartotinai buvo kelia
mas melbourniškiame “švytury
je” ir Tautos šventės minėjime. 
Niekur kitur šitas klausimas ne
keliamas, nežiūrint į tai kad ir 
kitur gyvena įvairių įsitikinimų, 
skirtingų pasaulėžiūrų ir religijų 
tautiečiai. Tad ir galvojau, kad ir 
dera šį klausimą, kaip grynai vie
tos reikalą, savo tarpe išspręsti.

Susirinkimui pirmininkavęs p. 
Grigaitis atsisakė mano pasiūly
mą, patiektą raštu, statyti bal
savimui. Tuo jis pažeidė mano, 
kaip bendruomenės nario teisę o ir 
tų bendruomenės narių, kurie būtų 
balsavę už mano pasiūlymą. O to
kių, aš neabejoju, buvo. Tenka 
daryti išvadą, kad p. Grigaitis 
bijojo, nežiūrint 10-ties kalbėjusių 
prieš mano pasiūlymą, kad mano 
pasiūlymas gali praeiti ir himno 
"keitėjai” bus papeikti.

Dėl kun. Pr. Vaserio iškeltų 
minčių himno keitimo klausimu, 
būtina sustoti ir išsiaiškinti ben
druomeninėje plotmėje, nes tai, 
savo apimtimi ir gilumu, išsako 
viso ginčo esmę. Vidurio kelio 
šiame klausime nėra ir negali bū
ti: kaip katalikui negali būti dvie
jų Tėve Mūsų — nei bažnyčioje, 
nei namuose — taip ir lietuviui ne
gali būti dviejų jo Tautos himnų.

Kun. Pr. Vaseris susirinkimui 
aiškino: 1. Nepriklausomoje Lie
tuvoje Tautos himnas bažnyčiose 
lebuvo giedamas, todėl ir klausimo 
dėl jo keitimo nekilę. 1942 m.,

as Melbourne
lietuviams Vilniuje prie Aušros 
Vartų pradėjus giedoti Tautos 
himnų, J.E. Vilniaus arkivysku
pas Jalbzikowskis pranešė Romai, 
kad lietuviai pamaldų metu gieda 
“pagoniškų giesmę” (kun. Pr. Va
serio žodžiai). Tada Vatikanas 
esą įsakęs Lietuvos vyskupams šį 
reikalą sutvarkyti. Iš to ir kilęs 
himno klausimas.

2. Katalikų Bažnyčia turi tei
sę pamaldų metu drausti ar leis
ti giedoti pamaldose dalyvaujan
tiems vienokį ar kitokį himno 
tekstų. Katalikų Bažnyčia nenus
tatant! himno teksto, kai jis gie
damas ne pamaldų metu. Tačiau 
Katalikų Bažnyčia, šiuo atveju 
jos atstovas kun. Pr. Vaseris, įs
pėja tikinčiuosius, kad ir ne pa
maldų metu, ir ne bažnyčioje, jie 
giedotų pakeistų Lietuvos himno 
tekstą, nes elgdamiessi kitaip pa
pildysiu nuodėmę.

Pirmiausiai drįstu paprieštarau
ti kun. Pr. Vaseriul: 16 Vasario 
ir tautinių švenčių metu, po iš
kilmingų pamaldų Tautos himnas 
kai kur būdavo giedamas bažnyčio
se ir Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Tačiau kun. Pr. Vaseris yra tei
sus, kad Nepriklausomoje Lietu
voje himno problemos nebuvo.

Ir geriausias katalikas lietuvis 
šiandien nepatikės, kad kryžiuo
čiai niokojo ir žudė lietuvių tautą 
vien norėdami ją nuvesti tikrojo 
tikėjimo keliu. Taip pat labai 
sunku patikėti, kad Vilniaus ar
kivyskupas Jalbžikowskis 1942 
metais kreipėsi į Vatikaną dėl 
“pagoniškos giesmės”, norėdamas 
apsaugoti lietuvius nuo nuodė
mės. .. Arkivyskupas Jalbži- 
kowskis kurį mes atsimename 
kaip labai nedraugiškų lietuviams, 
gerai žinojo kad šitas klausimas 
lietuvių tarpe sukels aštrių ginčų, 
apardys vienybę, padarys juos

I tūrio” straipsnio tonas ir būdas 
Himno tekstų aiškinant yra nevy
kęs, sukeliąs pasaulėžiūrines aist
ras ir tuo pažadinąs prieštaravi
mo dvasių.
Daugumas, kuomet oponuoja “Švy
turiui”, ne Dievo bijodami tai da
ro, o tik dėl to, kad augščiausia 
Ir kilniausia sąvoka, kokia yra 
Dievas, pykčio ir įtūžimo atmos- 
feron įvedama. Susirinkimo daly
viai labai nustebo išgirdę iš kun. 
P. Vaserio, kad lietuvius Himno 
teksto šventovėje giedoti pamokęs 
Vilniaus ark. Jalbžikovskis. liki 
šiam težinojome jį buvus lietuvių 
ėdikų ir lietuviško religinio gyve
nimo persekiotoją.. Pasirodo, pa
gal kun. P. Vaserį, jis kreipęsis 
į Vatikaną, o po to Vatikanas pa
raginęs mūsų vyskupus “sukrikš
čioninti” Lietuvos himnų. Ar taip 
tikrai yra buvę, ar tai tik kun. P. 
Veserio girdėtas pasakojimas, tai 
kitas dalykas. Mums jau dėl prin
cipo nepriimtina, kad lenkas, lie
tuvių ėdikas, nors ir arkivysku
pas, moko mus himno. Abejonių 
sukelia kun. P. Vaserio tvirtini
mas, kad “Lietuvos vyskupai” yra 
įsakę ar raginę giedoti vietoje 
saules Dievą. Visos Lietuvos baž
nytinės provincijose bendro vysku
pų rašto tikrai nėra buvę. Gali
mas daiktas, kad Telšių vyskupas 
šiuo reikalu yra rašęs savo tikin
tiesiems, bet ir tai bus buvę pata
rimo, o ne įsakymo formoje. Vis. 
kas yra gerai, kai švelnūs daly
kai, o tokie yra visi, kurie yra 
tradicijos sankcionuoti, paliečiami 
laiku ir tinkamu būdu. Kun. P. 
Vaserio akcija Himno giedojimo 
reikalu yra sukėlusi prieštaravi
mo dvasių. Melbourne bažnyčia 
yra virtusi kovos arena. Ar tas 
šiuo metu reikalinga forsuoti? Ar 
netinkamesnis būtų aiškinimas, 
kad mūsų Himno maldavimas Mei
lės, šviesos ir Tiesos daro jį tik
rai krikščioniškos dvasios tautos 
giesme, o nevadinti jo pagoniška 
giesme.
Jei jau Australijos Katalikų Fe
deracijos vadovybė tikrai mano 
kudirkiškąjį Himno tekstų esant 
pagoniškų, tai tiksliausias kelias 
būtų jei parūpintų kitų tekstų ir 
bandytų jį, pradžioje tautinės 
giesmės formoje, giedoti įvairio

mis tautinių iškilmių progomis. 
Galimas daiktas, kad tuo būdu įsi
gyventų naujas himnas. Nepažei- 
dus autoriaus teisių, negalima .pa
keisti kudirkiškąjį tekstų. Ban
dykite, bet tik tinkamu keliu. Pen
kių minučių sprendimo tokiam da
lykui permaža.

Padėkime Susirasti 
Klaipėdiečiams

Visuose didesniuose Auštralijos 
miestuose yra apsčiai Klaipėdos 
krašto lietuvių. Vien tik Melbour
ne, manoma, jų esasnt apie 800. 
Jų tačiau tik retas kuris tedaly
vauja mūsų bendruomeniniam gy
venime. Tenka padėti jiems susi
rasti savuosius. Tų geriausiai ga
lėtų padaryti Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Dr-ja. Bet galima ir rei
kalinga privati iniciatyva. Atsitik
tinai ar organizuotai sutikę klaipė
diečius lietuvius, galėtumėm juos 
pasikviesti į šeimos ir bendruome
ninius pobūvius, o tuo juos prisi- 
jaukintumėm. Daugelis jų turi su
sidarę klaidingų įspūdį, kad visas 
mūsų bendruomeninis gyvenimas 
yra religinio pobūdžio ir jiems, 
kaip geriems protestantams, esą 
nepakeliui. Padėkime jiems tas 
ūkanas Išsklaidyti ir susirasti sa
ve ir savuosius.

Vilkas Ir Tautos Fondas
Tame pačiame Melbourne metinia
me susirinkime vienas kalbėtojų 
neigiamai atsiliepė apie Tauzos 
Fondų, kadangi jis tetarnaująs 
VLIKui. Jei yra politinių grupių, 
kurios neigia VLIKų ir Tautos 
Fondų, tai to nereikėtų kelti ben
druomenės susirinkimuose. Niekas 
nedraudžia toms grupėms turėti 
savus fondus ir savas politines 
institucijas. Jos taip pat dirba 
tautinį darbų, nes yra opozicijo
je. Konstruktyvi opozicija visur 
reikalinga. •
Negalima tačiau nematyti tų dar
bų, kuriuos atlieka VLIKas ir 
Tautos Fondas. Gali nepatikti as
mens ir susigrupavimai, dėl to ga
lima kovoti, bet negalima neigti 
vienos bendros politinės vadovy
bės reikalų. Nauji veidai mūsų 
augščiausioje politinėje vadovybė
je daugeliui sukelia naujų, palan
kių vilčių.

NEMO.

ITALIJA

PLB Italijos krašto valdyba pra
dėjo leisti Informacinį biuletenį 
lietuvių kalba Italijoj gyvenan
tiems lietuviams. Pirmas numeris 
yra kruopščiai ir gražiai estetiš
kai paruoštas, turi 8 psl. Jame 
sudėta nemaža žinių ir informaci
jų, skirtų Italijos lietuviams.

Arkiv. Jurgio Mtulevičiaus ka
nonizacijos bylos postulatorius 
(Via Corsica 1, Roma) išleido 

italų k. trumpų šio didžio Bažny
čios ir lietuvių tautos vyro bio
grafiją. Leidinėlis turi 50 .psl., iš
leistas gerame popieriuje ir pa
puoštas arkiv. Jurgio Matulevi
čiaus paveikslu, šv. Kazimiero Ko. 
legijos auklėtiniai išleido neperio
dinį “Fratemitas” 8 numerį, api
mantį 12 didelių puslapių, šio lei
dinio tikslas — palaikyti ryšius su 
buvusiais sKolegiJos auklėtiniais, 
išsiblaškiusiais po platų pasaulį.

Italijos Raud. Kryžius suruošė 
Romoje, Venecijos rūmuose, paro
dą, pavadintų “Fanciullo nei mon- 
d<>” (Vaikas pasaulyje). Joje pa
sirodė ir Sovietai su atskiru pa- 
villjonu, pasivadinusiu “Socialis
tinės Sovietų Respublikos”. Deja, 
visi eksponatai, knygos ir kt. bu
vo grynai rusiški. Išimtis padary
ta lietuviams: buvo eksponuotos 
lietuvių k. keturios vaikams kny
gos, kurias nupirko Elta-Press re
dakcija.

mažiau atsparius, neapsijungian
čius vienigam darbui dirbti. J.E. 
toli pramatė — Melbourno lietu
vių bendruomenėje susilaukė gerų 
vaisių.

Nemanau, kad žodis čia yra es
minis reikalas. Labiau tikėtina, 
kad už žodžio slypi noras 
pagarsėti . reformatoriais, nežiū
rint į tai, kad šito siekiant prie
vartaujama, tauta.

A. VILIONAS, Melbournas.
1956, sausio mėn. 20 d.
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HUSK mSI96t
I PRANEŠIMAI Į

MELBOURNO "VARPO'’____________  VARPO'
METINIS SUSIRINKIMAS

“Tėviškės Aidai

Melbournas Sydnėjus '
Iš LIET. KULTŪROS 

FONDO VEIKLOS
EGLĖS ŽALČIŲ KARALIENĖS

Kultūros Fondo Melbour- 
Valdyba praneša, kad dėl 
kliūčių atidėliotas meno

Liet, 
no Sk. 
įvairių 

paveikslų loterijos traukimas įvyks
š.m. vasario mėn. 26 d. Laimėtojų 
pavardės bus paskelbtos spaudoje.

Nežiūrint valdybos sąstato ne
pastovumo (pasitraukė iš valdy
bos K. Lynikas ii) B. žiedas), rū
pestingai yra ruošiamasi spaudos 
baliui, kuris įvyks balandžio mėn. 
7 d. Prahram Town Hall, o taip 
pat ir dainos bei muzikos 
certul, įvyksiančiam
salėje liepos mėn. 21 d. 
koncerte principiniai yra sutikę 
dalyvauti stipriausios Adelaidės 
ir Melbourne lietuvių meninės pa
jėgos. Mt.

kon- 
karmelitų 

Šiame

SKAUTŲ ĮSKYLA

Gražioje Worrl — Yallock apy
linkėje buvo suruošta Melbourne 
lietuvių skautų 3-jų dienų iškyla.

Rytais ir vakarais, pakeliant ir 
nuleidžiant Lietuvos trispalvę, iš 
jaunuolių lūpų veržėsi malda Ir 
Tautos himnas. Vyr. skt. A. Krau
sas, pašnekesyje dėkodamas Pan 
— Pacific jamborėje dalyvavu
siems skautams, jų tėveliams ir 
visiems prie Jos prisidėjusiems, 
pabrėžė kad lietuvių skautų nors 
ir negausus būrelis, bet sugebėjo 
parodyti tikro skautiškumo pa
vyzdį australams ir kitų tautų 
skautams.

Vyr. sktn. B. Dainutis, ragino 
puoselėti tikrosios skautybės idėją 
ir dirbti, kad pasaulis būtų ge
resnis, kad jame nugalėtų blogį 
Ir smurtą teisingumas ir teisė.

Iškylos dalyviai kopė į kalnus 
ir buvo iškilę virš debesų. Ten 
skambėjo lietuviškos dainos ir bu
vo pašoktas “Oželis”, "Lenciūgė
lis” ir kt. Jaunuolių sutartinė, 
plačiai’ nuskambėjusi slėniais, pri
sišaukė apylinkės žmones, kurie 
“kalniečius” dainininkus sveikino 
rankų mojavimais ir pasitenkini
mą reiškė garsiais plojimais.

Iškyloje dalyvavo 35 skautai, jai 
vadovavo “J. šarausko” vardo 
skautų vyčių būrelio vadas' Vyt. 
Krausas. V.K.

IŠRINKTAS MOKYKLOS, 
TĖVŲ KOMITETAS

premjera įvyks 
Maccabean Hali, 
Šią 4 veiksmų lietuvių liaudies pa
saką stato Jaunių Teatras. Sce
nai pritaikė Ir režisuoja V.R. Sau- 
dargienė. Spektaklio pradžia 6.15 
vai. Pd spektaklio visiems į jį at
silankiusiems vaikams ruošiama 
arbatėlė.

vasario 25 d., 
Dailinghurste.

ben- 
dar-

Val-

TEATRAS ATŽALA
jau pradėjo repetuoti 4 v. ko

mediją “Mokyklos draugai”. Re
žisuoja Kauno teatro aktorė K. 
šniukštlenė — Dauguvietytė. 
Spektaklis numatoma įvyks gegu
žės — birželio mėn.

. ALB BANKSTOWNO 
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
1956 m. kovo mėn. 4 d. (sekma

dienį) 12 vai. Florence Hall (už 
Regent kino) šaukiamas visuoti
nis Bankstowno apylinkės 
druomenės susirinkimas šia 
betvarke:

1. Prezidiumo rinkimas, 2.
dybos pranešimas, 3. Finansinė 
apyskaita 4. Revizijos K-jos pra
nešimas, 5. Diskusijos dėl šių pra
nešimų Ir finansinės apyskaitos 
tvirtinimas, 6. Apylinkės valdybos 
rinkmai, 7. Revizijos K-jos rinki
mai, 8. Bankstowno L. Namų Ta
rybos rinkimai, 9. Einamieji rei
kalai ir sumanymai.
..ALB Bankstowno Apyl. Valdyba

Melbourne Lietuvių Sporto Klu
bo Varpo Valdyba praneša, kad 
š.m. kovo mėn. 11 d. (sekmadie- 1 
nj), 1 vai. St. John’s parapijos sa
lėje, East Melbourne, šaukiamas 
metinis — visuotinis klubo narių 
susirinkimas tokia darbotvarke:

1. Susirinkimo pirmininko rin
kimas, 2. Valdybos veiklos- ir ka
sos apyskaitinis pranešimas, 3. 
Kontrolės Komisijos pranešimas,

4. Diskusijos dėl pranešimų ir fi
nansinės apyskaitos tvirtinimas,
5. Naujos valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai, 6. Einamieji 
reikalai ir sumanymai.

Visi klubo nariai ir rėmėjai pra
šomi dalyvauti.

Sp. Kl. “Varpo” Valdyba.

SVARBU MOTERIMS

moterų susirinki- 
globos draugijai

svarbus, nes to-

Jau buvo pranešta, kad Sydnė
jaus liet, moterų iniciatorių gru
pė vasario 26 d., tuoj po liet, pa
maldų Camperdowne, šios parapi
jos salėje, kviečia visų Sydnėjuje 
gyvenančių liet, 
mą socialinės 
steigti.

Susirinkimas
kios draugijos Sydnėjuje senai pa
sigendama. Kituose miestuose šito
kios draugijos, arba soc. komite
tai, jau senai veikia ir atlieka rei
kšmingą ir didžiai naudingą dar-1 
bą. Todėl tikėtina, kad šį kartą | 
ir sydnėjiškės lietuvės susirinks | 
ir sudarys tvirtą socialinės globos 
organizaciją, kurią mielai rems ir 
Jai talkins visi Sydnėjaus lietu
viai bei seniau veikiančios - orga
nizacijos.

Kolegą
INŽ. BALI DAUKŲ 

ir
TERESĘ DAUKUTĘ —

* REISGIENĘ,
Jų tėvui Boleslovui Daukui
mirus, nuoširdžiai užjaučia

Simas Grina.

sv. KAZIMIERO MINĖJIMAS
A.L.K. Kultūros Draugija, ko

vo 4 d., Camperdowne, tuoj po 
liet, pamaldų, ruošia Šv. Kazimie
ro minėjimą.

Bus paskaita ir meninė dalis.
(a.m.)

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ TARYBOS POSĖDIS..

Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary
bos pirmininkas prašo pranešti, 
kad Tarybos posėdis įvyks š.m. 
vasario 24 d., penktadienį, 7 vai. 
vak. 
Park, 
riai.

18 Crinan St., Hurlstone 
Prašomi dalyvauti visi na-

Canberra
AUSTRALIJOS ĮSIKŪRIMO 

ISTORIJA
Šviesos Sambūrio Canberros sky

riaus parengime vasario 25 d. 
A. Butavičlus skaitys paskaitą, 
tema: “Australijos įsikūrimo is
torija”. Po paskaitos bus disku
sijos ir arbatėlė. Parengimas 
įvyks C.W.A. salėje. Pradžia 8.30 
vai. Z.

Bonegilla
MIRĖ BIRUTĖ LAZDINYTĖ
Vasario 11 d. Alburio kapinėse 

palaidota Lazdinių dukrelė Biru
tė, 8 m. amžiaus.

Mirė 6 savaites išgulėjusi Al
burio ligoninėje. Sirgo kraujo li
ga. Laidotuvėse dalyvavo Alburio 
ir apylinkės lietuviai, velionės tė
vų bendradarbiai iš BonegillOs, 
mokyklos, kurioje Birutė mokėsi, 
vedėjas ir stovyklos vadovybės 
atstovas. Ant jaunos lietuvaitės 
kapo sudėta daug gražių vainikų.

A.

Vasario 11 d. Melbourne Išleis
tas naujas savaitinis laikraštis 
“Tėviškės aidai”. Jį leidžia Aust
ralijos Lietuvių Katalikų Federa- 

I cija. Redaktorium pasirašo kun. 
dr. J. Bašinskas, leidėju — kun. 
Pr. Vaseris.

Pirmasis numeris 4 didelio for
mato puslapių, iliustruotas Mel
bourne arkivyskupo D. Mannix, 
arkivyskupo Kauno Metropolito J. 
Skvirecko, apaštališkojo delegato 
Romolo Carboni ir Melbourne 
ateitininkų nuotraukomis.

Spaudė Williamstown Cronicle 
spaustuvė. Dar trūksta lietuviškų 
spaudos ženklų.

Redakcijos žodyje sakoma: "In
formuojama bus ne vien tik gry
nai katalikiškais — lietuviškais 
rekalais, bet ir visais kitais mus 
dominančiais įvykiais Australijoje 
ir kituose pasaulio kraštuose.”

Taigi, dabar jau turime 3 spaus
tuvėje atspaudžiamus laikraščius: 
dvisavaitinį “Australijos Lietuvį”, 
bendruomenės savaitraštį “Mūsų 
Pastogė” ir Katalikų Federacijos 
“Tėviškės Aldus”.

“Tėviškės Aidams” linkime sėk
mės.

'Mūsų Pastogės” Red.

MŪSŲ MERGAITĖS GROŽIO 
VARŽYBOSE

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

Mieliems bendradarbiams

TERESEI REISGIENEI — DAUKUTEI 
ir 

INŽ. BALIUI DAUKUI, 
jų mylimam tėvui 

Boleslovui Daukui 
pavergtoje tėvynėje mirus, gilią užuojautą reiškia 

Mūsų Pastogės” Red.

Vasario 5 d. Maribyrnongo Sa
vaitgalio Mokyklos mokinių tėvai 
buvo susirinkę pasitarti mokyklos 
reikalais. Išrinktas šios sudėties 

Tėvų Komitetas: Vytautas Ąndriu- 
konis — pirmininku, Ona Kryžie- 
nė ir Juozas Adomavičius — na
riais. Tėvai nutarė savo vaikams 
prenumeruoti vaikų laikraščius, 
remti mokyklos bibliotekėlę, ski
riant nuo šeimos po svarą bei du 
svaru skirti švaros reikalams 
šiais mokslo metais. Reikia paste
bėti, kad šios mokyklos mokinių 
tėvai labai rūpinasi jaunosios kar
tos mokymu ir auklėjimu, nemažą 
dėmesį skiria savaitgalio mokyk
los išlaikymui.

S EUROPIETIS SPECIALISTAS

I
 OPTIKAS

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

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

Cent r. 1819
(Priešais Melbourno Town Halt)rjžsasesasasasasasasasasEsasssaszsHsasESEsasasžsasBSžszsasasHssr1

• JAV prezidentas, kalbėda
mas kongrese pareiškė, kad Ame
rikos paštai kas minutė turi 1000 
dolerių nuostolių.

Prieš kurį laiką buvo paskelb
tas Australijos naujųjų ateivių 
(imigrančių) grožio konkursas. 
Jame dalyvauti gali kiekviena 
“naujoji australe” 18-27 metų am
žiaus, išgyvenusi bent 6 mėn. Aus
tralijoje ir galinti sukelti £ 50 
svarų Jungtinių Tautų Organiza
cijos vaikų globos fondui. Grožio 
karalienės rinkimai įvyks kovo 23 
d.

Laimėjusi 1956 m. grožio kara
lienės titulą mergina laimės ir ke
lionę aplink . pasaulį, be to, ji 
gaus ir kitų vertingų dovanų. Na, 
žinoma, pagarsins ir savo tautos 
vardą.

Iki šiol yra užsiregistravę kan
didatėmis įvairių tautų merginos. 
Lietuvaičių dar tik keturios: Ellen 
Eidejus (Eidejutė), Danutė Nau
sėda (Nausėdaitė), Vida Ladyga 

KLadygaltė) ir Vicki Jarman (Jar. 
malavičiūtė) — visos Iš Sydnėjaus.

Konkursan dar galima regist
ruotis ir laimėti. ,

Kandidačių tautinės grupės Tro- 
cadero salėje ruošia vakarus su 
programomis. Pabaltiečių garbei 
skirtas parengimas įvyks kovo 6 
d. 8 vai. vak.

‘ „.'e'lSš . . 1 . ...

MALONIAI PRALEISITE VAKARĄ KOVO 6 D. ATĖJĘ I

PASISEKĘS KAUKIŲ BALIUS

Socialinės Globos Moterų Dr-ja 
Melbourne vasario 11 d. suruošė 
šaunų kaukių balių. Buvo nemaža 
svečių. Draugija turės gražaus 
pelno ir galės paremti j vargą pa
tekusius tautiečius. Kaukių įver

tinimo komisija nustatė šią eilę: 
pirmą vietą — "Giltinei” (p. Klei- 
naitytė), antrą vietą — “Hava- 
jietel” (p. Dimidavičiūtė), trečią 
vietą — “Derliui” (p. V. Baltuty
tė). Laimėjusioms paskirtos do
vanos. Apskritai, balius praėjo 
geroje nuotaikoje. Gražu, kad 
Draugijos narės tiek daug širdies 
ir pasiaukojimo skiria svarbiam 
darbui — remti į vargą pateku
siems tautiečiams. Šiuo metu 
Draugijai vadovauja p. Žiedienė.

(k)
PRENUMERUOKITE MŪSŲ 

PASTOGĘ.
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PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpila! ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, 

Rockdale stotis.
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

N.S.W.
Tel.: LW 1220 

metu.
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LIETUVIU JAUNIU TEATRAS SYDNĖJUJE

š.m. vasario mėn. 25 d., stato

EGLE - ŽALČIŲ KARALIENE
4-RIŲ VEIKSMŲ PASAKĄ.

PAGAL SALOMĖJĄ NERI JSCENIZAVO 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 pusė 
kainos.
Pakvietimai gaunami pas A. Laukaitį, 237 Sydneham Rd., Marrick- 
vllle, “Kovo” Sp. Klubo Valdybos narius

Spektaklio pradžia-punktualiai 6.15 vai. vak.

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

Spektaklio Administratorius 
ir Vakaro Seimininkas.

TROCADERO
kur pabaltiečių merginų, naujųjų australių grožio karalienės konkur
so kandidačių pagerbimui ruošiamas

CABARETAS — ŠOKIŲ VAKARAS

PROGRAMA. BUFETASMADŲ PARADAS. MENINĖ

Grožio karalienės konkursą skelbia 
Fondas.

Jungtinių Tautų Vaikų > šalpos

eina j šį fondų.Ir šio vakaro pelnas
Pradžia 8 vai., pabaiga 11.30 vai.

Pakvietimai gaunami sekmadienį spaudos kioske Camperdowne, 
“Baltics” krautuvėje, 93 A Argyle St., Parramatta, ir pas Daną Nau
sėda?, tel. BO 241 exchange 2421.
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N.S.W. Parlamentol Rinkimai Kovo 3 D. f

DEL DEMOKRATIJOS LABO

BALSUOKITE UZ

Balsuoti Už Liberalus Reiškia:
A BILL OF RIGHTS —
įstatymas, kuris apsaugos jūsų brangiausias laisves prieš 
vallšką vyriausybę.
GRIEŽTĄ ANTIKOMUNIZMĄ —
Liberalų Partija yra griežčiausioj opozicijoj prieš komunizmą. 
Cahill darbiečių vyriausybė yra įsipareigojusi žinomos Hobarto 
konferencijos nutarimams, kurie yra identiški komunistiniam 
“frontui”.

DIRBK — KALBĖK —BALSUOK Už 
LIBERALUS

Authorised by J.L- Carrick, 30 Ash Str., Sydney.

sau-

ŠVIESIEČIAI 
MELBOURNE

Š.m! vasario 10 d., Victorian 
Railways Instituto patalpose įvyko 
“šviesos” Sambūrio, Melbourne 
skyriaus metinis susirinkimas.

Iš skyriaus pirmininko V. Ko- 
chanausko pranešimo buvo maty
ti, kad valdyba dirbo daug ir nuo
širdžiai. Metų laikotarpyje buvo 
suruošta keletas akademinio po
būdžio viešų paskaitų, ir neblogai 
pavykęs skyriaus penkerlų metų 
sukakties minėjimas. Tarp pozi
tyvių skyriaus veiklos reiškinių, 
pirmininkas rado reikalinga pa
reikšti apgailestavimą dėl kai ku
rių narių nepateisinamai pasyvaus 
laikymosi savosios organizacijos 
atžvilgiu.

Skyriaus iždininkas A. Kalpo
kas, savo pranešime paminėjo ir 
skyriaus suruoštą Naujųjų Metų 
sutikimo balių. Jis iškėlė keletą 
faktų, neigiamai atsiliepusių į ba
liaus pajamas. Nežiūrint j tai, kad 
Sambūrio skyrius su bendruome
nės apyl. valdyba buvo susitaręs, 
kad pusė baliaus gryno pelno bus 
skiriama apylinkės valdybai lietu
vių namų akcijoms pirkti, apylin
kes valdyba neparodžiusi bendra
darbiavimo.

Buvo primintas ir kun. Pr. Ve- 
serio atsisakymas leisti baliaus 
skelbimus įkabinti bei platinti pa
kvietimus šv. Jono parapijos baž
nyčios šventoriaus ribose (tai lei
džiama kitoms organizacijoms).

Susirinkimas vienbalsiai patvir
tino skyriaus valdybos su bendruo
menės apylinkės valdyba padarytą 
susitarimą ir įpareigojo naująją 
‘šviesos” skyriaus valdybą nupirk
ti Melboumo lietuvių namų akci
jų už £ 54.4.2 ir jas įteikti ben
druomenės apylinkės valdybai. 
Sambūrio vardu nutarta įsigyti dvi 
akcijas.

Diskusijų metu narių buvo iš
reikštas nuoširdus apgailestavi
mas dėl panašių “melbourniškų” 
reiškinių, kurie bendradarbiavi
mą lietuviškuose reikaluose labai 
sunkina, arba ji daro ir visai ne
beįmanomą, nežiūrint Sambūrio 
skyriaus daromų nuoširdžių pas
tangų lietuviškai vienybei įgyven
dinti.

Po Kontrolės Komisijos prane
šimo, į kurį buvo įtraukta ir N. 
Metų baliaus apyskaita, susirin
kimas vienbalsiai patvirtino visas 
apyskaitas Ir išreiškė padėką se
najai valdybai už nuveiktą dar
bą, ypatingai už gerą N.M. ba
ilaus organizaciją, kurios dėka, 
nežiūrint visų sunkumų, buvo gau
tas palyginti didelis pelnas — 
£ 108.8.4.

Kalbėdami apie skyriaus atei
nančių metų veiklą, šviesiečiai pa
geidavo, kad naujoji sk. valdyba 
daugiau dėmesio kreiptų j ruoši
mą: 1. Ideologinių diskusijų, 2. 
Forumų dienos temomis, 3. Išlai
kymą Sambūrio akademinio lygio 
ir 4. Intensyvesnį “šviesos” idėjų 
skleidimą lietuviškoje visuomenėje.

Naujojon skyriaus valdybon iš
rinkti: V. Kochanauskas — pir
mininkas, A. Kalpokas — sekre
torius, A. žiedas — iždininkas.

Linkime našaus darbo.
J.K.

NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!
♦M♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦» 
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Dr. Alfred Cymerman,
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St., Sydney.

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

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

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

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