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LAISVĖ IR
Vasario 16-ji lietuvių tautai 

simbolizuoją pačią politines lais
vės idėją — tai Lietuvos politinio 
prisikėlimo diena. II-sis Pasauli
nis karas skaudžiausiai palietė 
Pabaltijį, tat ir Lietuvą, nes su 
juo netekta sąlygų patiems vai
ruoti savo politiniam ir ūkiniam 
gyvenimui, netekta politinės lais
vės. Vasario 16-ji todėl ir džiau
gsmo ir liūdesio diena dėl vieno 
ir to paties — dėl laisvės verty
bės.

Tikrovė moko, kad be politinės 
laisvės negali būti ir jokios ki
tos laisvės — turime galvoje eko
nominę laisvę, pilietines laisves, 
kūrybinę dvasinę laisvę. Yra nuo
monių, kad alkanam ii’ laisvė ma
ža tereiškianti. Gyvenimo tikrovė 
tačiau rodo, kad tik politiškai lais
vos bendruomenės pasiekia augš- 
tesnio ekonominio gerbūvio, bent 
tokio, kuriuo jos yra patenkintos, 
nes pačios jaučiasi laisvai dalyvau
jančios jį kuriant. Okupuotam 
krašte maža tedžiugina naujai tie
siami keliai, pravedami naftai eks- 
plotuoti vamzdžiai .statomi žalia
vai perdirbti fabrikai. Priešingai 
— kyla baiminimasis, nes jaučia
ma, kad okupantas visu tuo pasi
naudos krašto natūraliesiems tur
tams sunaudoti, kraštui apiplėšti. 
Tik laisvam ir savam karšte džiau
giasi pilietis kiekvienu nauju pa
statu, kiekvienu fabriko kaminu, 
tik laisvam ir savam krašte jau
čiama, kad visa ūkinė pažanga yra 
kartu ir piliečio asmeninis turtė
jimas, klestėjimas. Ekonominė 
laisvė moderniajam technikos am
žiuje negalima be unijų; be profe
sinių sąjungų laisvo reiškimosi. 
Pavergtas kraštas neplanuoja 
ūkio savo požiūriu, bet yra pri
verstas gaminti okupanto ūkinei 
visumai.

Iš asmeninių pilietinių laisvių 
sąvokos yra klusi ir laisvos suve
reninės valstybės idėja. Negali tad 
būti pilietinių laisvių politiškai 
pavergtame krašte, nes nebuvimas 
politinės laisvės būtinai suvaržo ar 
visiškai pasalina pilietines laisves. 
Tai tiesa, kad ir suvereniniam 
krašte gali įsigyventi policinis, 
diktatūrinis rėžimas, kur suvaržo
ma pilietinės laisvės, kartais jų 
nei šešėlio nelieka, kaip kad yra 
buvę ir tebėra komunistinėje Ru
sijoje. Tačiau yra skirtumas. Su
vereninės, nors ir diktatūrinės val
stybės piliečiams yra likusi laisvė 
kovoti vidaus kovą dėl politinio 
režimo pakeitimo, kovoti kovą dėl 
politinių asmeninių teisių. Tokią 

įi • laisvę turi komunistinės Rusijos 
rusai. Okupuotos gi Lietuvos pi
lietis ne vidaus kova gali pasiekti 
pilietinių laisvių, o tik per kovą 
su okupantu rusu, taigi su sveti- 

, ma politine jėga. Toji kova, kol 
Rusijos valstybė džiaugiasi taika 
ir vidaus ramybe, yra beviltiška, 
nes okupantas yra kelios dešimtys 
kartų didesnis ir pajėgesnis, net 
jei ir visas Pabaltijys apjungtai 
sukiltų pasipriešinti.
. Politinė laisvė yra būtina sąly
ga kūrybinei dvasinei laisvei rei
kštis. Jei yra atimta teisė spręsti 
piliečiams dėl politinio reiškimosi, 
tai yra paneigtas piliečio atsako
mybės jausmas, kartu yra pažeis
ta žmogiškoji vertybė. Laisvės pa
jautimas yra neatidalinama žmo
giškosios prigimties dalis. Nelais
vės situacijoje negalimas tad pil
nutinis žmogaus reiškimasis, gi 
tautai nebegalimas pilnutinis tau
tos klestėjmas. Nėra abejonės, 
kad nelaisvės būsena net ir labai

NELAISVĖ
liberališkos okupacijos atveju ne
skatina kūrybinės dvasios, nesu
daro sąlygų džiaugsmingam ir žai
smingam kūrybos suklestėjimui, 
šitose sąlygose kūrybos dvasia ge
riausiu atveju išsilieja elegija, pe
simistiniu nihilizmu ar tiesiog po
grindžiu bei griaunančiai.

Ar Lietuva ir apskritai lietuviai 
gali tikėtis naujos Vasario 16- 
sios? Taip, jei visi lietuviai visa 
savo prigimtimi laisvės trokš, ne
nuilstamai jos sieks. Priešingai, 
laisvės idėjos blėsimas, suabejoji
mas laisvės vertybe pražudė ir 
ateityje pražudys net ir didžiau
sias tautas ir moderniausiais gin
klais ginkluotas. Tik kiekvienas 
žmogiškasis buvimas istoriškai yra 
pereinamasai, gi ateitis visad tęs
tiną: nauja, šiuo pereinamuoju 
metu yra iškilusios dvi tlkraLpoli- 
tiškai suvereninės jėgos — tai 
JAV ir Rusija, gi kitos yra išvir- 
tusios satelitais, įvairuodamas tik 
laipsniškai. Priešingos jėgos, joms 
talkauja universaliosios religinės 
institucijos, universitetai ir mo
dernioji komunikacija, siekia nau
jos pasaulio santvarkos — laisvų 
valstybių federacijos. Procesas ga
li būti ilgas, kol šiuo keliu sulau
ksime naujo turinio Vasario 16- 
sios. žinoma, visad yra galimas 
ginkluotas konfliktas, su kuriuo 

ateitų kitos rūšies sprendimai. Tuo 
atveju galėtų pereinamai iškilti 
tik viena tikrai suvereninė jėga, 
gi kitos būtų josios satelitai.

Istorinės reikšmės sprendimams 
reikia kantrybės.

A. ZUBRAS.

MASKVA
AUGŠČIAUSIOS TARYBOS 

POSĖDŽIAI

Pereitą savaitę Maskvoje prasi
dėjo Augščiausios Tarybos posėd
žiai.

Atskirą posėdį turėjo taip vadi
nama Tautybių Taryba, o vėliau 
posėdžiavo Visasąjunginė Augš. 
čiausioji Taryba. Posėdžius prade
dant ‘garbingųjų” kėdėse sėdėjo 
Augščiausios Tarybos pirm. Voro- 
šilovas, premjeras Bulganinas, 
užs. reik. min. šepilovas, vice
premjeras Mikoyanas ir kt.

Pirmąją dieną buvo daugiausiai 
pranešimai administraciniais ir 
organizaciniais klausimais ir 1957 
m. biudžeto svarstymas. Naujasis 
biudžetas įdomus tuo, kad jame 
sumažinamos išlaidos ginklavi
muisi.

Kaip įprasta, diskutuojama ir 
balsuojama (vienbalsiai) pagal 
planą.

ANGLAI BĖGA Iš ANGLIJOS

Ekonominiai sunkumai Anglijo
je jaučiami labai stipriai. Nedar
bo šmėkla grąso ne tik papras
tiems darbininkams, bet ir spe
cialistai pastaruoju metu dažnai 
atsiduria darbo jieškančiųjų eilė
se prie įmonių vartų. Tai matyt 
ir iš to, kad dešimtys tūkstančių 
augštai kvalifikuotų amatininkų 
užpildo emigracinius dokumentus 
Australijos ir Kanados įstaigose 
Londone, rengdamiesi persikelti 
gyventi į šiuos kraštus. Daugelis 
pasiroušusių emigruoti britų vie
šai prisipažįsta, kad jiems jų spe
cialybėje gauti darbo yra labai 
sunku ir jie nemato jokios švie
sesnės ateities pasilikdami sava
me krašte.

SANTYKIŲ PAGERĖJIMAS SU 
AMERIKA TEIKIA NAUJŲ. VIL
ČIŲ, TAUPYMAI KRAŠTO GY
NYBOS SĄSKAITON. ŽADAMA 
SUMAŽINTI MOKESČIUS.

Anglijos krašto gynybos minis- 
teris Duncan Sandys grįžo iš Va
šingtono į Londoną. Dar būdamas 
Amerikos žemėje jis pareiškė, kad 
yra visiškai patenkintas pasikal
bėjimo rezultatais su JAV užs. 
reik. min. Dulles ir gynybos min. 
Vilsonu. Jis tiki, kad Anglijos — 
Amerikos draugystė, laikinai su
trukdyta tam tikrų įvykių (Ang
lijos ir Prancūzijos žygio į Egip
tą), grįžo į senas vėžes ir yra 
tvirta, kaip ir visada yra buvusi.

Anglijos ministerį buvo priėmęs 
prezidentas Eisenhoweris. Jų pa
sikalbėjimas truko pusvalandį. Pa
žymėtina, kad po santykių pablo
gėjimo, tai buvo pirmas atsitiki
mas, kada prezidentas priėmė Ang
lijos vyriausybės atstovą.

Anglijoje Sandys ir Vilson su
sitarimai sutikti su dideliu pasi
tenkinimu. Pirmiausiai į šį susita
rimą žiūrima, kaip į ūkinių sun
kumų palengvėjimo pradžią. Eko
nomikos ekspertai tiki, kad su 
JAV-bių parama, sunki ginklavi
mosi našta, kuri Anglijai kaštuoja 
1500 milionų sv. stg. per metus, 
dabar galės būti sumažinta (nu
matoma sutaupyti apie £ stg 300 
milionų metams), šito rezultate 
planuojama sumažinti pajamų mo
kesčius, kurie Anglijoje yra labai 
augšti.

KARALIUS SAUD
SAKO, KAD EISENHOWERIO 
DOKTRINA ARABAMS YRA 

PRIIMTINA

Saudi Arabijos valdovas, kara
lius Saud, kuris keletą dienų vie
šėjo Amerikoje, kur turėjo pasi
kalbėjimus su prezidentu Eisenho- 
weriu ir užsienių reikalų minis- 
teriu Dulles, New York Herald — 
Tribune bendradarbiui pareiškė, 
kad jis tikįs, jog Arabų pasaulio 
vadai turėtų priimti prezidento 
Eisenhowerio Vid. Rytų doktriną, 
jeigu jiems būtų reikalas taip iš
samiai nušviestas, kaip jam buvę 
išaiškinta.

Toliau karalius Saud pareiškė, 
kad spaudos pranešimai apie ko
munizmo infiltraciją Vld. Rytuose 
esą perdėti. Egiptas, pav., perka 
ginklus iš Sov. Sąjungos tik todėl, 
kad jie reikalingi šio krašto gyny
bai, ir kadangi Egiptas jam rei
kalingų ginklų kitur negali gauti.

Karaliaus Saud nuomone, ara
bų ir amerikiečių santykiuose esa
ma nesklandumų dėl to, kad Vid. 
Rytų valstybės vis tebemano, jog 
Amerika yra susirišusi su Angli
jos ir Prancūzijos kolonialine po
litika. Tačiau Amerikos politika 
Vid. Rytuose darosi vis aiškesnė 
ir priimtinesnė arabams.
• Pragoję sklinda gandas, kad 

Maskva įves karines bazes ir į Če
koslovakiją. Ikšiol Čekoslovakija 

buvo vienintelė iš 8 Varšuvos pak
to valstybių, kurios teritorijoje 
nebuvo raudonarmiečių įgulų.

Spėliojimams pagrindo davęs 
Čekoslovakijos — Sov. Sąjungos 
bendras pranešimas per Maskvos 
radiją, kuris buvo paskelbtas po 
čękoslovakijos delegacijos pasita
rimų Maskvoje. Pranešime buvo 
kalbama apie “koordinuotą gyny
bos stiprinimą “prieš apsiginkluo
jančią Vak. Vokietiją”.
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VASARIO 16-JI TREMTYJE
Lietuvių Tautos atgimimo lai

kotarpio tautos žadintojai dirbo 
ir aukojosi, kad prikeltų ją iš 
tautinio miego, pažadintų joje 
tautinį sąmoningumą ir įdiegtų 
laisvės bei savystovaus gyvenimo 
norą. Jų sunkus ir pilnas pasi
šventimo darbas, kieta kova did
žiojo tikslo siekiant, buvo vaini
kuota 1918 metų vasario mėnesio 
16 dieną paskelbtuoju Lietuvos 
Nepriklausomybės aktu.

Vasario 16 dienas aktas neturi 
sau lygių lietuvių tautos ir vals
tybės istorijoje — šiuo aktu pa
reikštas atgimusios tautos pasi
ryžimas kurti savo ateitį savoje 
žemėje, nepriklausomai kitų va

lios ir norų, tuo pačiu nutraukiant

betkokiūs valstybinius ryšius su 
kitomis tautomis, šitai tad ir su
darė tą teisinį ir moralinį pagrin
dą, ant kurio buvo atstatyta Ne
priklausoma Lietuvos valstybė.

Vasario 16-ji visuomet buvo 
švenčiama Nepriklausomoje Lietu
voje. Ją švenčiame mes šiandien 
toli nuo Tėvynės, kuri kenčia žiau
rią okupanto priespaudą. Ir mums, 
gyvenantiems laisvėje ir gerbūvy
je, Vasario 16-ji turi būti susikau
pimo ir ryžto diena. Mes visi tu
rime ne tik prisiminti kenčiančią 
Lietuvą, prisiminti tuos, kurie mi
rė dėl jos laisvės ir gerovės, bet 
sykiu ir ryžtis nepaliaujamai ko
vai, kaip tie mūsų broliai, kurie 
ir šiandien gimtojoje žemėje tebe-

! tęsia didvyrišką, nelygią, bet did
žiai prasmingą Ucovą.

Lietuva, kaip suvereninė vals
tybė, šiandien iš pasaulio žemėla
pio mėginama ištrinti, bet tauta 
tebėra gyva ir gaji. Tai liudija ir 
patys okupantai bei jų patikėti
niai, skelbdami apie vėl išnaujo 
kylančią rezistenciją Krašte, ypač 
jaunimo, studentijos bruzdėjimą 
prieš primestą valdymo sistemą ir 
okupacinę valdžią aplamai. Vasa
rio 16 dienos aktas šiandien įga
vo ypatingą prasmę, nes jis, kaip 
ir 1918 metais, reiškia lietuvių 
tautos valią ir pasiryžimą nusi
mesti svetimųjų jungo, šitą mūsų 
tautos didįjį laisvės troškimą tu
rime įsirašyti giliai savo širdyse, 
nes mes esame likimo atskelta tos

TĖVYNEI IR MUMS
LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ — kiekvienam patriotui lietuviui Tu 

buvai per amžius, esi ir būsi didi, graži, brangiausia.

TU DIDVYRIŲ ŽEMĖ — didvyrių, kurių pulkai nužygiavo iki 
Juodosios jūros, iškėlė ten Tavo vėliavą ir Tavo vardu išmintingai 
valdė, kurie iškovojo Tau laisvę 1918-20 metais.

IŠ PRAEITIES TAVO SŪNŪS TE STIPRYBĘ SEMIA — ir te- 
nenuleidžia rankų, teužsigrūdina ir tenepasimeta su didžiuoju užda
viniu — išvaduoti Tave iš dabartinės vergijos ir duoti Tau turtingą, 
mielą ir laimingą ateitį.

TEGUL TAVO VAIKAI EINA VIEN TAKAIS DORYBĖS ir te
šviečia pavyzdžiu kitiems, kaip taurių tėvų ir kultūringos bei savai
mingos tautos sūnūs bei dukros; tenepadaro Tau gėdos.

TEGUL DIRBA TAVO NAUDAI IR ŽMONIŲ GĖRYBEI — jo
kių žygių nevengdami, jokiu aukų nesigailėdami; kilniais darbais ir 
doru gyvenimu svečiose šalyse sau pagarbą ir Tau garsą pelnydami.

TEGUL SAULĖ LIETUVOS TAMSUMUS PRAŠALINA — te- 
prašalina nesutarimus, ‘eįkaitina atvėsėlius, tepadrąsina nusivylu
sius ir abejinguosius Krašto kančių metu; teapšviečia kelią paklydu- 
siems.

IR ŠVIESA IR TIESA MŪS ŽINGSNIUS TELYDI — gyvenant, 
dirbant, veikiant bei kuriant Tėvynės labui, laisvei ir klestėjimui.

TEGUL MEILĖ LIETUVOS DEGA MŪSŲ ŠIRDYSE — ir tegul 
niekada nepaliauja degusi, nes kas nemyli savo tėvynės, tas gali iš
duoti ją priešui; tokio širdis, yra kaip ta anglis išgesusi ant žaizdro.

VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBĖ TEŽYDI — ir tejimgia 
mus visus kovoje prieš raudonąjį okupantą, kurs šiandien niokoja mū
sų gimtąją šalį, kankina mūsų pavergtąją tautą.

Nacionalistiniai 
poreiškiai

CHOU EN—LAI ĮSPĖJA

VAKARUS

Kom. Kinijos premjeras Chou 
En-lai, vienas įtakingiausių kom. 
Kinijos vyrų ir gabus politikas, 
pereitą savaitę kalbėdamas Ceilo- 
no nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties iškilmėse Colombo mies
te, pareiškė, kad kolonialinės val
dymo sistemos šiandien triuškina
mos galingai kylančios naciona- 
Izmo bangos, kuri veržiasi nuo In
dijos ii’ Ramiojo vandenyno ir per 
visą Viduržemio sritį.

Toliau Chou pažymėjo, kad Ban- 
dungo konferencija (Afrikos — 
Azijos tautų konferencija, įvyku
si .1955 m.) yra sustiprinusi Azi
jos — Afrikos tautų darugystę ir 
bendradarbiavimą, tautų, kurių 
gyventojų skaičius siekia apie 
1600 milionų.

Chou tačiau nei žodžiu neužsi
minė apie tautinę revoliuciją Ven
grijoje, nei apie Pabaltijo bei ki
tų Sovietų Sąjungos pavergtų 
kraštų tautines aspiracijas, nei 
apie Maskvos vykdomą kolonialinę 
politiką aplamai.

Kieta Izraelio laikysena
Reuteris praneša, kad Izraelis, 

nors labai mandagiu tonu, bet dar 
kartą atmetė Jungtinių Tautų rei
kalavimą galutinai atitraukti sa
vo karines pajėgas iš Egipto te
ritorijos. Izraelio atsakymas sure
daguotas taip, kad jis atsisako pa
klusti, atmeta JT rezoliuciją, bet 
neužtrenkia durų deryboms.

Izraelis sutinka pasitraukti iš 
inajaus dykumos, jei Egiptas pri
pažins 1949 m. pasirašytą karo 
paliaubų sutartį ir leis Jungtinių 
Tautų karinėms pajėgoms perimti 
savo kontrolėn Gazos iškyšulį ir 
priėjimą prie Gulf of Aqaba, be 
to, leis Izraelio laivams plaukioti 
Sueso kanalu.

Egiptas ir kiti arabiškieji kraš
tai grąsina ūkinėmis sankcijomis 
ir kitokiomis “bausmėmis” Izrae
liui, jei šis nepasitrauksiąs iš Si
najaus dykumos, iš Egipto žemės.

★ Iš Kairo išslydusi žinia, kuri 
griečiausiai bus paneigta, rodo, 
kad Sovietų ambasadorius Y. D. 
Kisielev yra pasiūlęs Egiptui ir 
kitiems arabų kraštams pristaty
ti atominių ginklų jų armijoms. 
Tai yra dalis sovietinio plano prieš 
taip vadinamą Eisenhowerio Vid. 
Rytų doktriną.

pačios tautos dalis, jos valkai, ir 
todėl sykiu su visa tauta turime 
vykdyti nepaliaujamą kovą dėl sa
vos tautos laisvės ir valstybinio 
nepriklausomumo. Būdami toli, 
mes negalime tiesiogiai prisidėti 
prie kovojančių brolių, bet mes 
galim ir privalom išsaugoti lietu
vybę jaunojoje kartoje, kad mūsų 
vaikai, atėjus metui, jeigu okupa
cija ilgiau užsitęstų, būtų sąmo
ningi Lietuvos išlaisvinimo kovos 
tęsėjai.

Mūsų čia nedaug, bet būdami 
vieningi, susipratę ir pasiryžę dir
bti Lietuvai ir jos išlaisvinimui, 
mes galime daug nuveikti pries
paudos laikui sutrampinti — lai
mėti Tautai laisvę.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

Iš LKF Valdybos 
posėdžio

Lietuvių Kultūros Fondo Aust
ralijos valdyba vasario 3 d. posė
dyje nutarė morališkai ir materia
liškai remti “Jaunimo Kvieslio” 

priedą “Mūsų Pastogėje”. Kviečia
mas jaunimas ir jaunimo draugai 
aktingai talkauti redakcijai su 
straipsniais, informacijomis, pa
siūlymais, nuotraukomis ir pini
gais. “Jaunimo Kvieslys” turėtų 
padėti jauniesiems arčiau pažinti 
ir pamilti lietuviškumą. Per jį 
jaunimas turi progos išaugti į 
laikraščių bendradarbius. (X)

S Prezidentas Eisenhoweris 
paprašė kongreso sušvelninti imi
gracijos įstatymą ir suteikti gali
mybės įvažiuoti į Ameriką dides
niam žmonių skaičiui — pabėgu
siems nuo “komunistines tironi

jos“. Prezidentas siūlo tokių poli
tinių pabėgėlių per metus į Ame
riką įsileisti 75.000.

(VWMWWWMftMMWtWWWM 

“ŽVELKIME ATVIROMIS AKI
MIS IR ŽENKIME TVIRTOMIS 
GRETOMIS KELIU, KURI NU
RODO KRITUSIŲ LAISVĖS KO
VOTOJŲ KRAUJU SURAŠYTI 
ĮPAREIGOJIMAI, KUR? NU
ŠVIEČIA TIKROS TĖVYNĖS 
MEILĖS SPINDULIAI, KURI 
LAIMINA ŠALIKELĖJE RY
MANTIS, SAMANOTAS MŪSŲ 
TĖVYNĘ SERGSTIS, TYLUSIS 
RŪPINTOJĖLIS, KURI VERČIA 
RINKTIS ĮGIMTOJI LIETUVIO 
IŠMINTIS IR LIEPSNOJANTI 
TĖVYNĖS MEILĖ”.

Lietuvos BDPS Komitetas. 
Pavergtoji Lietuva — 1947.11.16.

S
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Vasario 16-tą Minint
Kovojančios Lietuvos Žodis

Ne tas stiprus, kuris eina ne- 
klupdamas ir be nepasisekimų, 
bet tas, kuris audrų parblokštas 
moka sukaupti dvasios ir kūno jė
gas, kad prisikeltų naujam, gra
žesniam gyvenimui.

Lietuvių tauta yra daug kartų 
likimo bandyta ir nekartų savo 
žygiuose priversta klupti, bet vi
sad mokėjo išlikti tvirta dvasia, 
pajėgti atsitiesti ir net pakilti 
laisvam gyvenimui. Nuo kunigai
kščių didybėn iškeltos tautos iki 
rykštėm plakamų baudžiauninkų 
— tai didis tarpas, ir ne beviltiš
kas pasirodė tiems, kurie, nors 
buvo pripratę priimti kirčius nuo 
priešo, bet visad pajėgė atmušti, 
sutriuškinti ir pasiimti pergalę 
sau.

Ir bruzdėjo nekartų tauta, sa
vo šviesuomenės dažnai tik per 
slaptų spaudų pažadinti pasiekia
ma, kol 1918 metais vasario še
šioliktoji dieųa tapo Lietuvos Pri
sikėlimo Diena. Ne dešimtimis, 
bet šimtais metų lauktoji diena 
sukrėtė visų tautų, ir nepapras
tas džiaugsmas užliejo visų lietu
vių širdis — dar tvirtesnis pasiry
žimas išsikovoti sau laisvę tada 
pabudo jaunose krūtinėse, ir sa
vanorių kraujas pasipylė, nuplau
damas senų vergijos gėdų.

Tačiau tik 22 laisvės metai, o 
paskui ir vėl... ir vėl skaudi li
kimo ranka atidavė lietuvius liūd
nam bandymui. To bandymo die
nas pergyvename ir šiandien. Bet 
kolkas esame dar tvirti, nes be 
abejonės jaučiame, kad tiek kru
vinojo GPU aukos, tiek ir nuo 
Gestapo budelių rankų krintantie
ji, yra mūsų tautos išlaisvinimui 
pareikalauta duoklė, be kurios ne
galime tikėtis būti laisvi, nes lai
svė visad tik augščiausia kaina 
įgyjama.

Tad šiais metais Vasario 16 die
nų švęsdami, atgaivinkime širdy
se vėl tų patį laisvės troškimų, 
kuris buvo 1918 metais ir pasi- 
ryžkime nesugniužti, nesukristi 

priešui prie kojų, bet dar su di
desne jėga ir net nebijodami, jei 
reikės, atiduoti savo didžiausių

kraujo aukų, vieningai kovokime, 
kad savo mylimų Lietuvų vėl pa
statytume tvirtų ir laimingų.

Nepriklausomybės šventės pro
ga meskime žvilgsnį j praeiti, kad 
priimtume tai, iš ko galėtume pa
simokyti ai- bent palyginti su mū
sų vedamomis laisvės kovomis ; 
kad gavę iš praeities dvasinio pa
stiprinimo, taptume nepalaužia
mais laisvės kovotojais.

šiandien, persekiojimams didė
jant, tu, lietuvi, mokykis iš atių 
laikų; tepasiekia, jei jau ne kitaip, 
tai net kartais per elgetos krepšį, 
ar prie plakančios širdies priglaus
tas lapelis tenueina į tolimiausių 
Lietuvos kampelį, kad ir jis nepa
siliktų be vilties. O jei visdėlto 
ir besisaugant tektų pakliūti į 
persekiotojų rankas, neužmiršk 
mintimis sugrįžti į praeitį, kad 
pasisemtum tvirtybės iš tų, kurie 
už Lietuvų krito Sibiro ištrėmime 
ar prarado savo sveikatų ir mirė 
žiauriuose kalėjimuose.

Kova už laisvę yra šventa!
Į šventų jį karų todėl šiandien 

šaukiame visus lietuvius, prašyda
mi užmiršti senas partijų riete
nas; ir Nepriklausomybės paskel
bimas tebūnie mums kelrodis mū
sų žygiuose!

Kai aušra nušvies Lietuvos so
dybas Vasario 16-tosios dienos ry
tų, tu, brangus lietuvi, keldamas 
trispalvę prie savosios gūžtos tvir
tai prisiek širdies gilumoje auko
tis už Lietuvą, kaip tie, kurie jų 
tada prikėlė. Tepasirodo kiekvie
na kryžkele, kiekvienas kupstas 
lietuvio saugoma tvirtovė, ir lais
vė tikrai vėl sugrįš pas mus, nes 
ji tik laikinai, mūsų ryžtingumui 
išbandyti, yra mūsų tėviškę pali
kusi. -»

Iš “Laisvė* Kovotojo” Nr. 4, 
1943 m. vasario mėn. 15 d.

MANUILSKIO 
PAREIŠKIMAS

Iškilus vengrų laisvės reikalui, 
daugelis pasižymėjusių žmonių, 
politikų ir publicistų kelia visų 
pavergtųjų tautų išlaisvinimo rei-1 
kalą. Neseniai JAV-se pasirodė 
knyga “Rusija ir Amerika, pavo-1 
jai ir perspektyvos”, šį veikalų 
globoja amerikiečių “užsienio poli-! 
tikos taryba”.

Vokiečių laikraščiai ir radijai ta1 
proga įspėja, jog su Sovietais ne-! 
gali būti vedama jokio biznio, pre-| 
kiaujant kuriais nors europiečių 
kraštais, nei juo labiau žmonė

mis, turinčiais teisę į gimtųjų že-' 
mę. Padarytoji skriauda ir neteisė j 
pasilieka skriauda, nesvarbu, kas( 
jų vykdytų. Kas mėgina daromų 
skriaudą nutylėti, tas pats prisi
deda prie nusikalstamųjų veiks

mų. Nereikia užmiršti tikrojo ko
munizmo veido. Prancūzijos am
basadorius Vokietijoje Poncet ne
seniai “Le Figaro” skiltyse atkrei
pė dėmesį į Manuilskio žodžius, 
pasakytus 1931 m. karo akademi
joje Maskvoje. Manuilskis visai 
atvirai prisipažino, Jog mirtinė ko
va tarp komunizmo ir kitų kraštų 
yra neišvengiama. Tiesa, šiandien 
Sovietai dar nėra pakankamai tvir
ti, jog galėtų pulti. Tam tinkamas 
momentas ateis po 20-30 metų. 
Kad puldami Sovietai galėtų lai
mėti, reikia smogti triuškinamai 
ir nelauktai. Buržuazijų reikia 
mokėti užmigdyti. Tam tikslui So
vietai stengiasi sukurti visokių 
rūšių taikos sųjūdžių, metančių 
įvairiausius elektrizuojančius šū

kius ir darančių įvairiausių nuo
laidų. Kapitalistiniai kraštai, bū
dam supuvę, patys su malonumu 
prisidės prie ardomojo darbo. Jie 
ant kojų atsiklaupę prašys naujos 
bičiulystės su Sovietais ir ja tikes. 
Bet kai tik bus jų šarvai nuimti, 
tai Sovietai smogs su geležine 
kumštimi...

Taip kalbėjo Manuilskis, taip te
begalvoja ir šiandien Kremlius. E.

“Žmogau*, o ypač tautos laisvei 
kainos nėra. Laisvė yra todėl ne
įkainuojama. Kad be jos gyventi 
nejmanoma, gyvenimas tampa be
prasmi*. Žmogus išsižadėjęs lais-

vės, netenka savo žmogiškojo oru
mo. .. ”

(Iš “Partizanas” — Pietų 
Lietuvos organo. 1951. VII. 20 
Nr. 6/20).

DAINA APIE KALNIŠKĖS MŪŠI
Lietuvos partizanai patys yra 

apdainavę savo herojinę epopėjų, 
čia skelbiame iš “Santarvė*” žur
nalo Nr. 2 (13) Dainų apie Kal
niškės mūšį. Stambiausių partiza
ninių kovų laikotarpiu, 1946 me
tais, pietinėje Lietuvoje įvyko vie
nos pačių kruviniausių partizanų 
kautynių su bolševikais Kalniš
kės miškuose. To mūšio dalyvis 
sukūrė poemų, skirtą ne skaityti, 
o dainuoti.

ši poema 1947 metais atgaben
ta į Vakarus BDPS Užsienio De-

legatūrai, drauge su kitais partiza
ninės poezijos ir dainų pluoštais, 
kurie nuo tada pirmų kartų buvo 
pradėti skelbti mūsų užsienio 
spaudoje.

Kai tam tikrų mūsų partizanų 
dainų dalis atrodo esanti sukurta 
Tėvynėje likusių poetų arba po
grindyje dalyvavusių kitų mūsų 
kultūrininkų — Dainos apie Kal
niškės mūšį autorius neabejotinai 
yra buvęs tų kautynių dalyvis, 

eilinis laisvės kovotojas, ne poetas 
profesionalas. Tai rodo poemos 
stilius, išsireiškimai, laužytas kir

PASAULINĖ LIBERALŲ UNIJA

žaliam gegužy, kai skleidė obelys žiedus, 
žiaurūs rusai mus apsupo Kalniškės miške. 
Į kovų stojo partizanai — laisvės vanagai, 
Už tėvų žemę ir rytojų kovės lietuviai.

Ir prabilo mūsų ginklai karšta ugnimi, 
Krito priešo tankios eilės, retėja vilnis. 
Krito eglių žalios šakos, kulkos tarpe mūs, 
Suvaitojo žalias miškas: ‘Gaila, vyrai, jūs...”

Ir apsupo visą mišką azijatai tie,
Vienas tikslas mums beliko: mirti ar laimėt. 
Krito kovoje didvyriai su skausmu širdy, 
Iš krūtinės liejos kraujas. Ak, kulka žiauri!...

Vakaras kaskart artėjo, nešdamas sapnus, 
Priešai, kaip vilkai įsiutę, didino skausmus.
Aplink gaubė dūmų rūkas, sužeistų skausmai, 
žali žolynai nuo kraujo dažėsi rausvai.

Baigėsi kova žiaurioji kraujo aukose,
Lūpos mirštančios kartojo: Sudiev, Lietuva.
Sudie, tėti ir motute, broli, sesele,
Sudie, mylima mergele — jau negrįšiu, ne...

Jūs mūs laidot negalėsit, vien tik širdys verkt 
galės, 

Išniekinti mūsų kūnai gatvėse gulės.
Mus palaidos mūsų priešai tamsiom naktimis, 
Užleis užakėtų kapų dagiais, usnimis.

Oi, nuskriski, balandėli, į mano namus, 
Pranešk tėčiui ir mamytei, kad negrįš sūnus. 
Sakyk mylimai mergelei, kad jau neateis 
Jos mylėtas bernužėlis šiltais vakarais.

Tu, lakštute, aplankyk kapų vakarais, 
Suok dainelę liūdnų gražią naktį ir rytais. 
Nėr kam supilt smėlio kapo, tverti tvoreles, 
Nėr kam kryžių pastatyti, sodint gėleles.

Sese, pink vainikų gražų, atnešk paslapčia, 
Broli, juodą medžio kryžių pastatyk nakčia, 
Jūs, mieli draugai, kovokit, vykit plėšikus — 
Kada bus laisva Tėvynė, ir mums lengviau bus.

Tada plevėsuos trispalvė bokštuos Lietuvos 
Ir linksmas dainas sesutės laisvėje dainuos. 
Dainuok, sese, šių dainelę: Kalniškės mūšys, 
čia kovojo mylimasis, čia pražuvo jis...

Lietuva, 1946 metai.

1957.1.13 ir 14 d.d. Londone po
sėdžiavo Pasaulinės Liberalų 
Unijos vykdomasis komitetas. Iš
analizavus dabartinę padėtį, pri
eita išvada, jog pasaulio taikai 
kaip anksčiau, taip ir dabar pir
maeilę grėsmę sudaro agresyvi 
Sovietų politika. Laisvasis pasau
lis turėtų mažiau skaldytis, veng
ti žalingo savitarpio rungtyniavi
mo ir vieningai kovoti už taikų. 
Europos suneutralinimas praktiš
kai reikštų viso žemyno pavedimų 
agresorių malonei. Jungt. Tautų 
sekretoriui prikišta, kad jis pali- 

v 
čiavimas ir-kt.

Iš poemos tačiau trykšta būdin
giausia mūsų partizaninės epopė
jos dvasia. Savo žodžių paprastu
mu, jausmo netarpiškumu ir gry
numu, būdingomis mūsų liaudies 
dainų savybėmis. Daina apie Kal
niškės mūšį atskleidžia reto gro
žio perlus ir tuo pačiu palieka Ko
vojusio Krašto įpareigojimų gyvie
siems: Nepailskit... Kai Tėvyne 
bus laisva, lengviau bus gulėti 
gimtinėje žemėje mums, už jos 
laisvę žuvusiems...

kęs būdoj bekovojančią už savo 
laisvę vengrų tautų. Metinis pa
saulio liberalų kongresas šaukia
mas š.m. rugpjūčio 29-30 d.d. Ox- 
forde. Jame bus paminėta Pasau
linės Liebralų Unijos 10 m. veik
los sukaktis. E.

AUKODAMI TAUTOS FONDUI 

— PRISIDĖSIME PRIE TĖVY

NĖS LAISVINIMO AKCIJOS.

“Vi*i, kam rūpi Lietuvos Laisvė 
ir Nepriklausomybė, prašomi, bent 
šiuo metu, pamiršti partiniu* — 
ideologinius skirtingumu* ir susi
jungti bendrai Krašto išlaisvini
mo kovai vesti.

Sujungtomis jėgomis daug sėk
mingiau ir efektingiau atliksime 
tuos uždavinius, kurių reikalauja 
šis momentas.

Mūsų uždaviny* — rasti bendrą 
kalbą Lietuvos Lai«vei ir Nepri
klausomybei atstatyti”

(Iš Krašto pogrindžio vado
vybės Informacinio Biuletenio, 
Nr. 20-21, 1950 m. lapkritis 
— gruodis).

BR. DAUBARAS.

TRYS SAVANORIAI
Po I Pasalinio karo, paskui su

muštą ir demoralizuotų vokiečių 
kriuomenę į Lietuvą plūdo alka
nos rusų komunistų gaujos no
rėjusios pavergti Lietuvą. Atėjū
nai iš Rytų plėšė, žudė ir prievar
tavo. Jų iš Lietuvos išvyti kilo 
savanoriai, čia patiekiame iš Br. 
Daubaro spaudai paruoštos apy
sakos ištraukų, vaizduojančių 1919 
m. v^Jyvų pavasarį Lietuvoje.

XXX
Karvedžių kaimo gale, kelioli

ka varsnų nuo paskutiniosios so
dybos, už Ravines tilto, kiurksnojo 
senas vandens. malūnas. Kaip ir 
kiekviena bendra nuosavybė, taip 
ir šis malūnas, priklausąs viso 
kaimo ūkininkams, buvo apleistas, 
sudulijęs, išbyrėjusiais langais, iš
trupėjusiais akmenimis iš augštos 
sienos, skiriančios jį nuo kadaise 
buvusios užtvankos. Tik keli se
niausieji Karvedžių kaimo ūkinin
kai, pirkę iš dvarininko Brunofo 
žemes, atsimindavo laikus, kada 

dar šio malūno didysis vandens ra
tas sukdavo girnas.

Ten dabar gyveno senas ,kaip ir 
šis malūnas, Karvedžių kaimo ker
džius Vilniškis. Ten, kur kadaise 
sukosi girnos, kur buvo pkliavonės 
aulai ir grūdams mediniai čiaupai, 
vasara šikšnosparniai ir žiurkės 
veisdavosi, o žiemą — kerdžius ir 
jo vienintelis gyvas turtas — vie
narage balta ožkelė, laukė pava
sario.

Viso kaimo ūkininkai pagal ne
rašytą sutartį nuo senų senovės 
už vasaros ganiavą kerdžiui duo
davo pakankamai duonos ir bulvių, 
o jo ožkai — virkščių. Valakinin- 
kės gaspadinės už nupintas sū
riams džiovinti kraites, ar išma
ningai parinktų veislei veršį, Vil

niškiu! primesdavo lašinių zakra- 
sai, ar pakulinio audeklo marški
niams. Šitaip atsiskyrėlis kerd
žius Vilniškis gyveno, laukdamas 
pavasario, per daugelį metų, iki 
šios nakties, kada Karvedžių kai
mą užplūdo pikti ir jam nepažįsta
mi ginkluoti valkatos, išvedę iš 
malūno jo vienintelį turtų — gai
liai mekenančią ožkelę. Ilgai jis 
stovėjo p^-iej sudilusio slenksčio, 

žiūrėdamas į gaują vyrų, tempen- 
čių besimuistančių jo vienaragę 

per Ravines tiltą iki Dargužio so
dybos, kur per naktis ir dienas 
rūkdavo garuoją katilai , maitiną 
kaimą apgulusius bolševikus.

Kerdžius negalėjo suprasti, kas 
tie naujieji, Dievo nebijų atėjūnai, 
iš kur jie, ir kodėl jų niekas nesu- 
draudžia už vagystes, plėšimus ir 
šaudymus? Mintimis jis perbėgo 
visus ūkininkų tvartus, skaičiuo
damas, kiek dar liko taip gerai 
jam pažįstamų galvijų, kuriuos 
jis, pavasarį, galėtų vėl išginti į 
ganyklas...

— Pas Masį, — nebėra nė vie
nos karvės, pas Dargužį — tuščia, 
pas Strazdų — kaip ir jo ožkos 
tvarte, — sunkiai versdamasis kū
lio šiaudų išklotame guolyje, ai
manavo vienišas Vilniškis. Pro 
šalčio plonų skraiste aptrauktą sti
klą jo landynėn įslinko augštai 
iškilusio mėnulio blanki šviesa. 
Kerdžius prisiminimo mintimis 
bėgo daugiau vasarų praeitin, ka
da jis buvo jaunas, stiprus Pagi
rio dvaro kumetys, turėjęs karvę, 
žmonų ir vaikus ir... ūmai jis 
girdi, kai į lentomis užkaltų lan
gų tyliai kažkas beldžia kietu dai
ktu. Jis, tebegulėdamas lovoji, pa
kelia galvą ir atidžiai klausosi. 
Tylu. Tik už tilto, Dargužio so

dyboje, šūkauja rusiškai jo ožką 
išvedę atėjūnai. Bet kai jis vėl pa. i 
deda susivėlusią galvą, dūžiai į 
lentgalius^ kartojasi ir jis girdi, 
kaip girgžda už sienos sniegas.

— Dėde, leisk! Savas, — dabar 
jis aiškiai girdi žodžius prie lan
go. Jis užsimeta užsiklotais kai
liniais ir, nusėlinęs į prieangį, 
atstumia durų sklųstą. Su šalčio 
banga įsmunka priemenėn trys še
šėliai ir uždaro paskui save duris.

— Nebijok, dėde, męs esame 
Lietuvos kariai! Mes tavęs ne
skriausime, — sako vienas jų 
tamsoje.

— Argi nepažįsti mūsų? Karu
čio, Drąsučio ir Narsučio nuo Pa
girių ir Ramygalos, — sako pa- 
girietis Drųsutis, valakininko sū
nus.

— Rytoj ateis čia visas mūsų 
pulkas, ir mes duosime bolševi
kams į padus. Tik tu, dėde, turėsi 
mums dabar padėti, — linksmai 
aiškina Karutis, vis dar tamsoje 
jiems tebestovint.

— Kad aš, vyrai, nieko neturiu, 
— sako kerdžius, nesuprasdamas, 
ko jiems reikia ir kas yra toji 
Lietuvos kariuomenė.

— Mes visko turime, tik reikia, 
kad dėdė nueitum į kaimų...

— Kad aš toks senas, neprima
tau ir dabar naktis, — atsikalbi
nėja Vilniškis, iš tikrųjų nežino
damas, ko iš jo nori tie trys au
galoti šešėliai.

Ar yra šitame malūne tokia sky
lė, kur būtų galima žiburį uždeg
ti ir jo nematytų bolševikai, 
klausia kerdžiaus Karutis.

— O gi va, čia, kamaroje, nei 
plyšelio, nei langelio, parodė se
nis dureles, kai jie mėnesio švie
soje kalbėjosi gryčioje.

Kamaroje Narsutis įžiebė ne
didelę žvakę ir dabar, žvakės švie
soje, kerdžius atpažįsta visus tris 
vyrus.

— Gal jūs, vyrai, su ta Lietuvos 
kariuomene man ožką atimtumėte? 
Jie tik šįryt ją iš čia išsitempė... 
Gal dar ir gyva mano vienaragė?

— Ne tik tavo ožką iš jų atim- 
sime, bet ir juos pačius į ožio ra- 
gą suvarysime, jei tu tik mums 
pasakysi, kiek jų ten Karvedžių 
kaime ir Vadoklių miestelyje yra? 
— teiravosi Karutis.

— Jei dvi karves suėdė per vie
ną kartą, galit žinoti, kad jų ten 
ne trys, — atsakė Vilniškis, ka
sydamasis pakaušį.

— Šimtas? Du?
— Kas juos gali suskaičiuoti. Jų 

pilna tvartuose, gryčiose ir darži
nėse. Viską pjauna, viską vagia...

— Ar nematei, kur jie turi iš
statę kulkosvydžius?

Valandėlę senis galvojo, žiūrė
damas tai į vienų tai į kitą, tarsi 
jieekodamas pagalbos. Pagaliau 
jis tarė:

— Kad aš vyrai, iš tikrųjų nė 
nežinau kas tai per gyvulys.

— Pulemiotai, tokie daiktai, pa
našūs į... plūgų, — paaiškino 
Drųsutis.

— Du tai mačiau čia pat už Ra
vines tilto, tokie, kaip gulintys šu
nys, su samavoro triūbom ant gal
vos. ..

— Ar iš malūno galima ma
tyti?

— Dabar tai ne, bet dienos me
tu ir aš savo akimis matau, kaip 
jie ten ant šiaudų trinasi ir vis į 
Pagirius žiūri.

— Sakyk, ar išaušus negalėtum 
nueiti į kaimų, pas Genį? — pra
šė Karutis.

— Nedidelis darbas. Jei reikia, 
dienos metu, kodėl gi ne.

— Gerai tėvai, kai tik išauš, 
nueisi pas Genius, ir šį tą mes pa
čiam duosime jiems nunešti, — 
patakšnojo per kietą kerdžiaus 
ski*andų Karutis.

— O dabar , tėvai, gali ramiai

sau miegoti. Mes dar čia malūne, 
šiek tiek padirbėsim ir paviešėsim 
pas tave iki tol, kol atimsim© ta
vo ožkų...

Kitos dienos rytas buvo ramus, 
saulėtas, žvilgąs sniegas žlibino 
Karučio ir jo draugų akis, stebin
čias apylinkę pro plyšius malūno 
sienoje. Iš čia jie aiškiai matė vi
sų Karvedžių kaimą, Vadoklių 
bažnyčios bonių, sinagogos augštų 
medinį pastatą, miestelio namų 
stogus ir už jų platų Raguvos 
vieškelį.

čia pat, vos už 300 metrų nuo 
malūno, prie Ravines tilto jie ma
tė bolševikų sunkiuosius kulkos
vydžius, nukreiptus Pagirių beržy
nam Matyt, jau buvo suodę, kad 
iš ten jiems grės pavojus. Prie 
kulkosvydžių karts nuo karto atei
davo vyresnysis į gelsvus nauju
tėlius kažkurio ūkininko kailinius 
įsisupęs. Keli kareiviai gulėjo ant 
patiestų šiaudų už smėlio maiše
lių pylimo. Visame kaime, nuo so
dybos prie sodybos landžiojo įvai
riai apsirengę bolševikų kariai, 
šūkaudami ir keikdamiesi. Iš ka
minų gelsvas ir lengvas vėjelis į 
malūno sekimo punktą nešė svili
namų plunksnų ir deginamų šerių 
aštrų kvapų.

Karutis su Narsučiu baigė pa
ruošti kerdžių žygin į kaimą. Se
nis Vilniškis, apjuostas storu pan
čiu, ant kurio sukabinėtos ranki
nės granatos, lyg trumpi kočėlai. 
Virš storo jį apjuosusių žiedo, jis 
užsivilko čerkeso švarką ir ant 
viršaus plačiais skvernais, nusi
trynusius avikailius.

Daug kartų jam kartojamas 
uždavinys, aiškinama, ką jis turįs 
sakyti sargybiniams ir ką nuėjęs 
pas Genius. Pagaliau jis išeina 
iš malūno, balsiai kosėdamas ir 
stipriai duris paskui save tran
kydamas. Jis avėjo naginėmis, ir 
balti išeiginiai autai susilieja su 
sniegu. Trys poros žvalių akių

sekė nueinantį kerdžių tilto kryp
timi.

Lazda pasiramstydamas senis 
artėjo prie Ravines tilto, prie bol
ševikų sargybos.

Jo blauzdos, išmargintos apiva
rais, žengė smulkų, atsargų žin
gsnį.

Trys šautuvų vamzdžiai vos ky
šo ja tarp ištrupėjusių malūno sie
nos plytų. Kerdžius vis tokiu pat 
smulkelyčiu žingsniu kiūtino per 
tiltą, artėjo prie sargybos. Karu
tis matė, kaip- nuo Vilniškio žin
gsnio patiltėn byro sniego gabalė
liai, matė, kaip atsikėlė nuo mai
šų pylimo saugas ir laukė artė
jančio senio. Per kelis žingsnius 
nuo sargybinio kerdžius sustojo, 
tarsi laukdamas Karučio patarimo 
kas jam dabar toliau daryti?

Karučio rodomasis pirštas pri- 
lietė šaltą šautuvo gaiduką... Se
nis pasirėmė lazda ir rodė į kai
mą, aiškindamas sargybiniui kur 
einas.

Karutis ir jo draugai girdėjo, 
kai nuo šiaudų guolio rusiškai su
šuko:

— Leisk tų senų šunį...
Senis nutrepsėjo smulkiu žin

gsneliu tilto pakalnėn. Malūne trys 
plačios krūtinės giliai įtraukė gry
no oro į plaučius, keliolikų sekun
džių nekvėpavusios...

— Drąsus senis, — gyrė Ka
rutis.

— Jei jam pavyks Geniui pri
statyti siuntinėlį, temstant turėsi
me darbo, — šyptelėjo Karutis, 
pjaudamas sušalusių lašinių ga
balų į tris dalis.

Siauručiai saulės spinduliai įsė
lina pro malūno sienose plyšius, 
šviesiuose dryžiuose plaukioja 
smulkutės dulkės, sukeltos ant 
grindų sugulusių savanorių. Jie 
turėjo dabar laiko poilsiui iki su
temos, iki seno kerdžiaus nuneš
tas siuntinys duos jiems ženklų 
pulti.

2
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TĖVIŠKĖS KELIAISA N D R 1 Š K I A 1
Iš Žaliosios tiesus vieškelis sau- lapų drabužiu. Artojas, lydimas 

ja j Andriškių kaimų. Pati žalio- vieversėlio, švilpiniuodamas vai- 
ji yra nedidelis bažnytkaimis, tarp kštinėja paskui žagrę, paruošda-
Kud. Naumiesčio Ir Vilkaviškio 

miestų. Per bažnytkaimį eina plen
tas, kuriuo važiuojant j vakarus, 
dešinėje pusėje stovi medinė, bal
tai dažyta bažnyčia. Jos bokštas 
vos prakiša kryžių virš senų išsi
kerojusių pušų, kurių yra apsčiai 
šventoriuje ir apleistose, žolynais 
apaugusiose senose kapinėse. Kai. 
rėje plento pusėje yra daugiau na
mų, tarp kurių didžiausias priešais 
bažnyčią — tai klebonija. Toliau 
keletas krautuvėlių, valsčiaus val
dyba, didžiulė, moderni mūrinė 
pieninė, paštas, restoranas, kele
tas gyvenamų namų, ir pakelės 
ištuštėja. Toliau — arimai, ga
nyklos, vienasėdžiai.

žaliosios miestelio centre yra 
dviejų kelių sankryža: plentu i 
rytus, už 12 kilometrų, pasieksi 
Vilkaviškio miestą; plentu j vaka
rus, bene už 5 kilometrų atsirem- 
si i Šešupę, pavažiuosi dar kiek 
jos pakrante, ir pro elektros Jė
gainę įdardėsi į Kud. Naumiestį; 
į šiaurę pasukęs — nu vingiavos i 
į žaliosios girią. Mes keliaujame 
į Andrlškius, taigi, sukame keliu 
į pietus.

Laukai. Cukrinių runkelių ir no. 
kstančių rugių laukai. Pievose ga
nosi galvijų bandos. Praeiname 
dar bulvių plotelį ir arime palik
tas surūdijusias akėčias. — kelias 
kerta Andriškių kaimą pusiau. 
Kaime namai atokiai vienas nuo 
kito. Ūkius skiria vaismedžių so
dai. Prie gyvenamų trobų tvoro
mis aptverti gėlių darželiai, pilni 
bijūnų, rūtų, gvazdikų. Alyvų ar
ba galbinų krūmai auga priden
gdami namų kampus. Pakelė nuso
dinta liepomis. Vasaros metu ke
leiviui jos teikia malonų paunks- 
mį ir visam kaimui medaus.

Kelias dabar kiek pasilenkia 
daubon, kurios dugnu teka upelis, 
šeimena vadinamas. Kelias medi
niu tiltu peršoka Seimeną, pasi- 
vingiuoja į kalvą, užkopęs žvilgte
ri į seną vėjinį malūną ir nukry
puoja į tolumą, kur akiratyje pa
sineria į tamsią sieną — vieną iš 
daugelio Lietuvos miškų.

Andriškių ūkininkai nėra la
bai turtingi, nors žemė ir gera, 
tačiau neperdaugiausiai jie jos 
turi. Verčiasi augindami javus, 
bulves, cukrinius runkelius, linus; 
laikydami kiaulių, karvių ir po ke
letą avių, neskaitant naminių pau
kščių, kurių visad pilna kieme ir 
aplink trobas.

Pavasarį, sniegui tirpstant, kai
mynai vieni pas kitus lankosi per 
sodus, nes kelias pasidaro sunkiai 
išbrendamo purvo košė. Ne vienas 
mokinukas yra tokiame kelyje pa
likęs savo apavą, -beskubėdamas 

pavasariais į mokyklą. Saulei kiek 
pakaitinus kelias tuoj pradžiūsta, 
ir laukai pasipuošia žalia spalva. 
Ant upelio augštų šlaitų auga ta
da žibutės. Jas vaikai su džiau
gsmu renka, išsiilgę žydinčios gė
lės. Parskridę gandrai kalena ant 
stogo kraiko ar augštai medyje 
ant įkelto rato susikrautame liz
de. Vešliai sužaliavusiose pievose 
pasirodo, per žiemą kiek sulysę, 
galvijai ir gardžiuojasi sultingu 
šviežiu maistu. Sugrįžę iš šiltų 
kraštų ir tolimų kelionių paukš
čiai, sveikina sėsliuosius Andriš
kių gyventojus — senus savo pa
žįstamus, keldami nesiliaujantį 
triukšmą. Kiekvienas dabar kiše
nėje nešiojasi bent varinį pinigė
li. kad jį gegute tuščiom neužku
kuotų.

Susprogo medžiai pumpurais — 
žiūrėk, skubiai, tarsi iš miego 
būtų pakirdę, jau rengiasi žaliu

mas dirvą naujai sėjai. įšokėjęs 
beria pilna sauja purion žemėn 
grūdus, prašydamas Dievo, kad 
duotų gerą derlių.

Dienos Ilgėja ir ateina vasaros 
kaitros. Kelias dabar nuolat dul
ka. Soduose sirpsta vaisiai. Avi
liai pilni medaus. Laukuose bręsta 
javas.

Rugiapjūtėj dalyvauja visas 
kaimas. O jaunimas, visą savaitę 
kietai dirbęs, pabaigtuvėse tran
kiai šoka ir dainas dainuoja. Kie
me juokiasi armonika, ąsočiuose 
putoja alus. Taip, Andriškių žmo
nės moka dirbti ir linksmintis.

Dienos prad<*da trumpėti. Javai 
jau sukrauti po stogu. Gelsta med
žių lapai. Vėjas ūkauja aplink 
trobas, o lietus nuolat barbena į 
langus. Ūkininkai, kad šilčiau tro- 
boj būtų, įsideda dvigubus langus. 
Žemė susiraulcšlėja šalčio palies
ta ir jos raukšles pridengia balu 

sniego skraistė. Upelio paviršių su
kausto ledas. Paukščiai jau senai 
išskridę į šiltuosius kraštus. Tik 
varnos kranksi ir žvirbliai čirška 
kiemuose. Dar kurapkų būreliai, 
tarsi maži kupsteliai, kruta bal-

V. KEIMERIUI MIRUS
Einantį septynioliktuosius me

tus, gru<»džio 9 d. mirtis pasiėmė 
iš mūsų tarpo gerą mylimą drau
gą Vytautą Reimerį. Ir tai įvyko 
taip staigiai, taip netikėtai! Jis 
buvo vienintelis p. Anelės Reimo- 
rienės sūnus. Reimerių šeima ka
ro buvo perskirta. Tėvas yra su- 
kliuvęs Lenkijoje. Padaryta žy

gių šeimai susijungti. Deja, Vy
tautas tėvo nesulaukė, o jis taip 
Jo ilgėjosi, ypač sirgdamas. Gruo
džio 12 d. Vytautą priglaudė Faw
ner kapinės, kur jis buvo palydė
tas savo motinos, mokytojų, skait
lingo mokyklos ir jaunystės drau
gų būrio, skautų tunto, Reimerių 
šeimos giminių ir pažįstamų.

Vytautas buvo nepaprąstai ga
bus jaunuolis, ir jo gabumai pasi
reiškė įvairiose srityse. Pirmavo 
mokykloje. Praeitais metais jis 
buvo pirmasis mokinys savajam 
kurse, gi šiemet baigė Footscray 
technikos mokyklą. Paskutiniuo
sius egzaminus laikė sirgdamas 
ir visdėlto baigė antruoju. Mat 

jau kelios dienos prieš paskutinį
jį egzaminą jį ištiko priepuolis, ir 
jis buvo nugabentas į ligoninę. 
Išleistas iš ligoninės, nors ir ne 
visai gerai jausdamasis, nuėjo ir 
išlaikė paskutiniuosius egzaminus. 
Vytautas dvejus metus lankė p. 
A. Zubro vadovaujamus Melbour
ne Lituanistinius kursus, kur jam 
buvo dar likę metai iki juos Įmi
gsiant. Ir čia jis buvo uolus ir 
darbštus mokinys. Atsiv<*dė į kur
sus jis ir savo draugą, kuris litu
anistiniams dalykams buvo bepa- 
sidarąs abejingas. Su Vytauto 
mirtimi melboumiškiai skautai 
neteko paveikslingo skauto. Pas
kutiniu laiku Jis buvo skiltininkas. 
Sirgdamas jis vis kalbėjo apie šios 
vasaros stovyklą ir būtinai norėjo 
joje dalyvauti. Dalyvavo Vytau
tas ir tautinių šokių **Atžalyno” 
grupėje.

Per labai trumpą laiką Vytautas 
buvo gerai išmokęs groti burnine 
armonika. Matęs ir klausęsis kaip 
Džiamborėje brolis Gabas, skam
bindamas butelius išgaudavo gra
žiausias melodijas, Vytautas su
manė tą patį padaryti. Po Džiam- 
borės jis pasidarė tokį butelių 
instrumentą ir šios rūšies muzika

tam lauke.
Gamta užmigo, ir ūkininkai ta

da turi daugiau laiko pasėdėti su 
kaimynu prie stalo ir pasikalbėti 
apie prabėgusių metų laimes ir 
nelaimes, džiaugsmus ir rūpesčius. 
Tuomet mano močiutė atsisėsdavo 
už ratelio ir ilgas valandas verp- 

I dama, pasakodavo man pasakas, 
kol aš neužmigdavau.

Taip atrodė Andriškių kaimas 
prieš keturiolika metų, ir toks jis 
man pasiliks visados.

A. Staugaitis.'

Kotryna Grigaitytė.

SESEI TĖVYNĖJE

Kaip žolelė maža tarp griuvėsiu 
Taip stiebias viltis lūkesy, 

Kada Tave kada nors dar regėsiu 
Kaip savąjį veidą namų šuliny.

Tenai kur mes girgždinom svirtį 
Ir audeklu* tiesėm abi, 
Sugrįšiu, gal būt, tik numirti 
Taip nuneša laika* toli.. .

Lyg pienės papurusios pūką 
Išsklaidė mus vėjai Rytų. 
Kokiame kelyje suklupus 
Apraudi dienas savo Tu?

Aklieji juk praregi kartais — 
Tokia yra Dievo valia.
Regiu aš Tave vis prie vartų 
Bestovint balta skarele.

ne kartą džiugino namiškius ir 
draugus.

Vytautas buvo visų mėgiamas
— kalbėjo jis sąmoningai, buvo 
draugiškas, labai mylėjo savo mo
tiną ir ruošėsi būti jos senatvės 
užvadu. Tačiau reikėjo jam palikti 
motiną ir nueiti, pas dangiškąjį 
Tėvą dar gyvenimo lyg ir nepra
dėjus. Žiauri yra mirtis. Kas jam 
nebuvo lemta atlikti čia žemėje, jo 
dalį turime pasiimti mes — jo 
draugai. Tai pareigos tėvynei, 
žmonijai. Bet kas bepaguos Vy
tauto motutę, tėvelį? O gal mes
— Vytauto draugai ir čia nors 
truputį galėtumėm padaryti?

Algis Kazlauskas.

IŠTRAUKOS IŠ VYTAUTO 
REIMERIO RASINIŲ

Spaudžiamos ištraukos yra pa
imtos iš Melboumo Lituanistinių 
Kursų dėstytojam* Vytauto rašy
tų darbų.

Birželio (vykių Minėjimas.

Pirm. S. Balčiūnas minėjimą 
atidarė maža prašneka. Kun. P. 
Bačinskas kalbėjo ape nutautėji
mą ir lietuvių papročių ir dvasios 
išlaikymą lietuvių namuose Aust
ralijoje. V. Valkūnas deklamavo 
“Ne tas yra didis” ir paaiškino 
eilėraščio sukūrimo laiką. Vėliau 
teko V. Keimeriui parausti, su
klydus deklamuojant J. Baltrušai
čio “Nemuną”...

Galvojimo metodai.

žmonės galvoja, bet yra įvai
raus galvojimo. Analizė yra vie
nas galvojimo būdų. Kai mes taip 
galvojame, tai mes imame dalyką 
ir suskaldom bei padalinant į sude
damąsias dalis. Imam pav. Rusiją. 
Galime apie ją galvoti skaldydami 
į ją sudarančias respublikas. Gali
me galvoti apie Rusiją kaip apie 
pasaulio visumos dalį. Sutiksime 
tada jos kaimynus, didžiąsias pa
saulio valstybes, mažąsias jos pa
grobtas valstybes, komunizmui 
priešiškas ysantvarkas. Analizės 

keliu prieisime išvadų, kurios 
mums leis spręsti apie Rusijos 
pajėgumą bei silpnumą...

MOKSLO KELIU
VISVALDIS ALEKNA MELBOURNO KARALIŠKOJO 

KOLEDŽO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS PIRMININKAS

Karališkąjį Melbourne Techni
kos Koledžą (Royal Melbourne 
Technical College), kuris pietinia
me žemės pusrutulyje skaitomas 
geriausia šios rūšies mokykla, ir 
turi apie 2000 studentų, jų tarpe 
daug iš kitų valstybių, studijuoja 
ir keletas lietuvių.

Koledžo studentų gyvenimas 
reiškiasi per įvairias jų organi
zacijas ir bendrą studentų atsto
vybę (Students' Representative 
Council).

Šio koledžo studentų atstovybės 
leidžiamas laikraštis “Catalyst”, 
1956 m. Nr. 17, rašydamas apie 
stud, atstovybės rinkimus, per pir
mo puslapio 9 skiltis uždėjo šito
kią antraštę: “TOP STUDENTS’ 
POST TO ALEKNA”. Supranta- 
ma, atspausta ir Aleknos nuotrau
ka.

Laikraštyje rašoma, kad 1956- 
57 mokslo metų fakultetinių at

stovybių susirinkime, bendrosios 
koledžo atstovybės pirmininku iš
rinktas Viva (Visvaldis) ALEK
NA, lietuvis, 4-tus metus studijuo
jąs komunikacijos inžineriją (ra
dijas, televizija, radaras ir kL)

V. Alekna praeitos kadencijos 
atstovybėje buvo vicepirmininku 
ir, kaip laikraštis rašo, jo reiški

Andriaus Mirtis
Jau niekas nešauks Tavęs niekur, Andriau.
Su savim pavadino iškeliauti Jinai.
Bet spindėsi Tu mums, kaip šviesus žiburėlis 
Ir glūdčsi tėvų širdyse amžinai.

O kiek laimės, vilties Tu nešei su savim!
Gyvenimas šaukė, ir draugai, ir vardai. 
Bet savo ankstyvojo ryto šviesioj pakelėj 
Berymojančią Ją netikėtai rodai.

Išėjai Tu su Ja, kaip išeina viltis;
Kaip laimė išeina, kaip džiaugsmas tėvų.
Ne gyvenimą, — mirtį pirma pažinai...
Ir ne motina Tavo, bet Ji

Pabučiavo, užmigdė, ant rankų savų. —

M.M. Mykolaitytė — Slavėnienė.
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IS LIETUVIŲ TAUTOSAKOS
Vėžys ir Vaina

Kartą varna, paežerėje besi
valkiodama, pasigavo vėžį. Vėžys 
pamatė, kad nebekaip bus, ir pra
dėjo varną girti:

— Kokios gražios tamstos, var
nele, plunksnelės, už visų gražiau
sios!

Varna tyli, nieko nesako, o vė- 
žiokas toliau giria:

— Gal tamstos gražus ir balse
lis?

Varna alpsta giriama, bet nieko 
nesako. Pagaliau vėžiokas dar gi
ria:

— Jau tikrai tamstai reikia 
būti visų paukščių karaliene!

Varna tik:
— Niaugi, niaugi!
Vėžiokas šliopt! vandenin ir nu

plaukė, o varna liko išsižiojusi.

KAIP BAUDŽIAUNINKAS
IŠMOKĖ MEŠKĄ SMUIKU 

GROTI

Senovėje, kai buvo baudžiava, 
pas vieną poną rūsyj buvo meška. 
Jei kuris žmogus ponui prasikals- 
davo, tai tą žmogų įmesdavo į rū
sį, ir meška suėsdavo. Vienas 
gudruolis prasikalto ponui, tai po
nas liepė jį įmesti į rūsį, kad meš
ka suėstų. Tas žmogus turėjo 
smuiką, kaltą ir skustuvą. Visa 
tai pasiėmė, įėjo rūsiu, atsistojo

masis studentų organizaciniame 
gyvenime, turėjęs įtakos šių rin
kimų rezultatams. Sius kadenci
jos pirmininko vietai buvę išsta
tyti 3 kandidatai. Rinkimus V. 
Alekna laimėjęs žymia balsų per
svara.

Visvaldis Alekna yra gimęs 1934 
m., Kaune. 1944 m. Jis baigė Vin
co Kudirkos vardo pradžios mo
kyklos 3 skyrius ir, antrą kartą 
Lietuvą užplūstant raudonajai bol
ševizmo bangai, sykiu su tėvais 
atsidūrė Vokietijoje. Ilgesnį laiką 
gyvendamas Ravensburge, čia bai
gė lietuvių gimnazijos 4 klases. 
1949 m. su tėvais atvyko Austra
lijon ir apsigyveno Melbourne.

Besimokydamas Ravensburge ir 
vėliau Australijoje, visą laiką bu
vo aktyvus skautas ir tautinių šo
kių grupių narys. Technikos ko
ledže, šalia studijinio darbo, daly
vavo studentų kultūriniame gyve
nime — vaidino keliuose pastaty
muose ir net buvo “prasimušęs” į 
režisierius.

Jo brolis Vytautas, tame pat ko
ledže antrus metus studijuojąs 
architektūrą, kaip “Catalyst” ra
šo, priklauso koledžo orkestrui, 
kur pučia tromboną, ir yra išrink
tas į architektūros fakulteto stu
dentų valdybą.

Šių dviejų šaunių jaunuolių tė
vas, Ignas Alekna, šalia 
kasdieninių duonpelnio darbų ir 
rūpesčių, aktyviai dalyvauja ben
druomenės gyvenime.

Nuoširdžiai džiaugdamiesi Vis- 
valdžio laimėjimu, palinkėsime 
garbingai reprezentuoti savajam 

koledžui, o sėkmingai baigus stu
dijas, įgytas organizacines žinias 
bei patyrimą panaudoti lietuvių 
bendruomenės gyvenime.

J. K-nis.

kampe ir pradėjo groti.
Meška klausėsi, paskui prašo 

jį:
— Išmokyk ir mane groti!
Žmogus sako:
Kad tavo pirštai stori.
Tada meška sako:
— Ar negalima mano pirštų 

paploninti?
Galima paploninti, — sutiko tas 

muzikantas.
Tada žmogus kaltu įskėlė stul

pą ir liepė meškai savo pirštus 
kišti į skylę Kai meška naguotus 
pirštus plyšin įspraudė, tai žm<»- 
gus greitai kaltą ištraukė, ir meš
kos letena liko įsprausta — negalį 
ištraukti. Po to žmogus skustuvu 
nuskuto meškai didelį lopinį nu
garoje ir per tą vietą ėmė mušti 
lazda. Mušė tol, kol meška jam 
prižadėjo daugiau žmonių neėsti, o 
tik avietes uogauti ir bičių medų 
ragauti.

Kodėl kurmis keliu 
nevaikšto

Žvėrys buvo susitarę tiesti ke
lius. Bet kurmis, tingėdamas dirb
ti, sakė:

— Man kelio nereikia, aš visa
da po žeme vaikščioju.

Užtat dabar, kai kurmis užeina 
ant kelio, kelias kietas, j žemę 
įlisti negali, dėl kojų trumpumo 
atvirsta aukštielninkas ir padve
sia.

DRAMOS 
KONKURSAS

PREMIJA TŪKSTANTIS 
DOLERIŲ

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Clevelando apylinkė skelbia kon
kursą dramai parašyti. Konkursą 
organizuoja ir vykdo Apylinkės 
Kultūrinių Reikalų Taryba.

Sąlygos:
1. Konkurso dalyviai laisvai pa- 

ssirenka dramos temą ir žanrą. 
Rašydami atsižvelgia į lietuvių te
atrams pastatymo galimybes: pa
talpas, dekoravimą, vaidintojų 
skaičių, vaidinimo laiką (1.30-2 
vai. be pertraukų). Idėjiniu atž
vilgiu veikalas turi būti teigiamas.

2. Rankraščiai, pasirašyti sla
pyvardžiais, turi būti atsiųsti iki 
1957 m. rugpjūčio mėn. 15 d. 
šiuo adresu:

JAV LB Clevelando Apylinkės 
Kultūrinių Reikalų Komisijai, P. 
Balčiūnui, 3092 Euclid Heights 
Boulevard, Cleveland Heights 18, 
Ohio.

Su rankraščiu atskirame užli
pintame voke atsiunčiama tikroji 
autoriaus pavardė ir adresas.

3. Už Jury Komisijos pripažin
tą geriausiąjį veikalą JAV LB

Clevelando Apylinkė sumoka tūks
tančio dolerių premiją.

4. Jury komisiją sudaro: A. Au- 
gustinavičienė, I. Malėnas, P. Ma
želis, E. Skujeniekas, J. Stempu- 
žis.

5. Premijuotojo veikalo teisės 
paliekamos autoriui, bet JAV LB 
Clevelando Apylinkės Vaidilos te
atras gauna premijuoto veikalo 
pastatymo teisę be atlyginimo au
toriui.

“Aušros” leidykla 
Vokietijoj

Žinomas žurnalistas ir aktyvus 
visuomenininkas, St Vykintas, 
Vokietijoje organizuoja ‘Aušros” 
knygų leidyklą, kurios svarbiau
sias tikslas bus spausdinti lietu
vių kalba knygas mūsų jaunimui 
ir vaikams. Leidykla (norima įsi
gyti ir spaustuvę) organizuojama 
kooperatiniais pagrindais. Orga
nizatorius kviečia prie šio kilnaus 
tikslo prisidėti ir Australijos lie
tuvius, įsigyjant pajų už 1-2-3 ar 
daugiau svarų. Pinigus siųsti šiuo 
adresu: St Vykintas (13b) Me
mmingen ( Allg) Postfach 201, 
Germany.

Kadangi Vokietijoje popieris ir 
spausdinimo kaštai yra pigesni, 

tad, reikia manyti, kad ten ats
paustos knygos kainos atžvilgiu 

būtų lengviau prieinamos ir Aus
tralijos lietuviams, negu tokio pat 
puslapių, skaičiaus išleistos Ame
rikoje.

Pažymėtina, kad visi leidyklos 
dalininkai knygas gaus 15% pi
giau. J.P.K.

• Dail. V. Kasiulio parodą 
JAV-bėse organizuoja Stiebei ga
lerija. Prancūzijos ambasados JAV 
-bėse leidinys “News From Fran
ce” paskelbė , kad V. Kasiulio 
paroda įvyks Hammer galerijoje, 
New Yorke.

V. Kasiulio monografiją, “Gat
vės muzikantas” įsigijo Modernaus 
Meno Muziejus Paryžiuje.
• Detroit* organizuojama dail. 

A. Rūkštelės meno paroda. Ame
rikoje A. Rūkštelė buvo suruo- 

šęs savo tarybos parodą Čikagoje. 
Jis daug dirba piešdamas portre
tus.

• Dail. Račkus, keletą mėnesių 
praleidęs Ispanijoje ir Portugali
joje, toliau tęsia studijas Pary
žiuje.
• Dail. Bakis, gilindamas me- 

ho studijas Paryžiuje, šį pavasarį 
numato ten suruošti savo kūrybos 
parodą, kurioje išstatys apie 35 
keramikos, vario ir geležies dar
bus.

Ar įau
užsiprenumeravote

“M. P.“
1957 metams?
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PULGIS ANDRIUŠIS

SIS IR TAS IR ANAS IS ADELAIDES
Kai giltinaitė pradeda žvangint 

dalge, tai einam pas dr. Mikužį, 
jei dantys išklimba — pas dr. 
Aleksandarvičienę. Tai pirmieji 
lietuviai gydytojai, kurie sėdo i 
Adelaidės universiteto suolą ir dar 
sykį baigė tai, ką buvo senai bai
gę Europoje, mat, Pietų Austra
lijos daktarų unija mano, kad jų 
mokslas yra geriausias pasaulyje.

Jeigu ant kulnų spaudžia poli
cija, eina pas adv. St. Čibirą, kuris 
nesenai buvo įvilktas į britų tei
sės mokovų luomą. Be to, kaip 
ir pridera, jis buvo išrinktas ir 
mūsų bendruomenes viršaičiu. Gu
vus vilnietis jaunuolis apibėga ne 
tik visas išsiplėtusias lietuvių sa- 
vivaldybines eiguvas, atlieka savo 
advokatines pareigas ,bet taip pat 
vadovauja ir sava šeimos frontui, 
kuriame praeitais metais įvyko 
permainų: gimė sūnus. Karinę 
terminologiją panaudojau 
kad S. Čibiras vedė av. majoro J. 
Pyragiaus dukterį, o ir jis patsai 
baigė karo prievolę australų avia
cijoje, išsinešdamas leitenanto as
piranto laipsnį. Per pastaruosius 
birželinio teroro minėjimus, ku
riuos surengė Jungtinis Pabaltės 
Komitetas, .S. Čibiras pasakė ge
rai paruoštą prakalbą tarptauti
nei publikai rotušės didžiojoje sa
lėje. Tai nauja visuomeninė jėga, 
išaugusi jau karštoje pietų — as
tralinėje saulėje.

Jeigu kam galvoje susidaro ne
aiškumų, tai kreipiasi į V. Morkį, 
kuris madingoje daktarų specia
listų gatvėje, pirmas toks čia, ati
darė scientologijos kabinetą. Mel
bourne baigė kursus tokio šviežio 
mokslo, kad jo dar ir enciklopedi
joj nesuspėjo aprašyti. Sako, ma- 
čija nuo visokių ligų.

Kai nueini į simfoninį koncertą, 
tai pirmoj orkestrantų eilėj, po 
pat dirigento lazdele, matai P. Ma- 
tiuką brūžuojant smuiku. Po ilgų 
ristynių su muzikų unija, jis jau 
keleri metai kaip yra priimtas į 
P. Australijos Simfonijos Orkest
rą. Jis taip pat pasiekiamas lie
tuvių parengimams ir minėjimams.
Šis gyvastingas muzikas priešo
kiais metasi į žemes sklypų šakar- 
makarus — nežinia, kuris talentas 
ilgainiui paims viršų.

Jeigu reikia greit ir gerai suor
ganizuoti painų parengimą, lietu
viai eina pas J. Lapšį, buv. Bal
tijos Loydo augštą pareigūną Klai
pėdoj. šis Ernesto Galvanausko 
mokinys, pasisavinęs savo auklė
tojo organizacinį talentą, dabar 
duoną pelnosi valdininkaudamas 
(Adelaidėje visi tautiečiai inteli
gentai, kurie moka angliškai, taip 
daro), laisvalaikį atiduodamas 
lietuvių savivaldybei, nuolat bū
damas Pabaltės Komiteto pirmi
ninku, taip pat lietuviams atsto
vauja pusiau valdinėj Gerųjų Kai
mynų taryboje. Dėka jo, pernai su
rengtoje imigrantų savaitėje mū
siškiai išsikišo priekin, kaip kelio
likos tautybių koncerte, taip ir 

* meno bei tautodailės parodoje. Pa
rodai vadovavo dail. L. Žygas, lie
tuvių skyrių suorganizavęs sko- 
ningiau už kitų tautų greitadir- 
bystes (italų .pavilione buvo išsta
tytas vaškinis kataliko kunigo ma
nekenas greta varmuto butelių!). 
Tarptautiniam koncertui, kur buvo 
atsilankę daug valdžios žmonių, 
administraciniai talkavo J. Lap- 
šys. Visokių rasių norą "iš peties 
pasirodyti”, atsvėrė mūsų trumpa, 
taikli programa (G. Vasiliauskie- 
nės solo ir B. Juškevičiūtės — 
Lapšienės tautinių šokių grupė). 
Meno parodoje lietuviai dailinin
kai buvo geriausi: A. Marčiulionis, 
E. Marčiulionienė (pabėgėliai į 
Ameriką), L. žygas, A. Rūkštelė 
(pabėgėlis), St. Neliubšys, Milak- 
nis (pabėgėlis) ir skulptūroj do
minavęs B. Grėbliūnas (atbėgėlis 
iš Melbourne). Dail, žygas daly
vauja Adelaidės Contemporary Art 
sąjungos parodose, pernai buvo at
rinktas į premijuotinųjų tarpą, 
šis jaunatviškas (priverstinčn 
pensijon pasitraukęs mūsų valsty
binio baleto šokėjas su tokia pa
čia žmona) dailininkas gyvai da
lyvauja mūsų savivaldybės žygiuo
se, dabar pirmininkauja Kultūros 
fondui. Su ašarom išlydėję čika-

KULTŪRINIS

METŲ BALANSAS

todėl,

gon dailininkus Marčiulionius ir 
Milaknį, mes čia dabar be Žygo te- 
turim dailininkus Grėbliūną ir Ne- 
liubšį, senesnės kartos žmogų, ku
ris Lietuvoje geriausius metus pra
leido dekoruodamas bažnyčias, o 
dabar daug piešia sau, suorgani
zavo paveikslų loterijų, kuri turė
jo pasisekimo, piešia Teatrui — 
Studijai dekoracijas ,metus- pirmi
ninkavo Kultūros Fondui, be rau
donos kepuraitės prisišaukiamas, 
kur tik dega. Tipingas mūsų anų 
laikų bohemos žmogus — su barz
dele ir berete. Neliubšys ir žygas 
nesupyksta, jeigu jiems vienas 
kitas tautietis užsako paveikslus, 
o šita ne labai kenksminga ten
dencija mūsų mieste jau ima ge
rokai reikštis, ypač 
loterijos.

Jeigu kam reikia 
ratūros vakarus, tai 
io neišsiversi. Tai paslankus spau
dos darbininkas,*ateitininkų vei
kėjas, kurio organizaciniai šoj sri 
ty gabumai (net pats plakatus 
piešia) yra neginčytini: Iš nieko 
padaro šį tų. Adelaidėje, kur be
veik nėra rašytojų, vis dėlto, dėka 
jo kasmet įvyksta literatūros va
karas, kaip kad ir prieš praeitas 
Kalėdas. Nieko neturėdamas ran
koj, jis tiesiai prie bažnyčios pa
skelbė: įvyksta laureatų vakaras! 
Be Adelaidėje gyvenančio vieno 
tokio, jis dar iš Melbourne pasi
kvietė B. Zumerį, pernykštį "Dar
bininko” premininką, o kitų kū
rybą skaitė profesiniai ir įgimti- 
niai aktoriai. Pusdešrio įžanginė 
trumpa charakteristika, šūkiu "pa
žinkime mūsų grožinės literatūros 
premininkus”, kultūrinamai pavei
kė klausytojus. Lankytojų buvo 
kiek mažiau, negu teatrų vaidi-

po paveikslu

surengti lite- 
be P. Pusdeš-

nimuose, tačiau iš girdų atrodo, 
kad publika ateis ir į kitą tokį pa
rengimą. “Neatsilankiusiųjų” į va
karą premininkų: A. Škėmos, J. 
Landsbergio, Pūkelevičiūtės, A. 
Nakaitės, H. Radausko ir J. Gliau
dės kūrybą mokomai, įkvėptai pa
skaitė p.p. Varnienė, Vabalienė ir 
akt. Venslovavičiaus. Klausytojai 
(taip jie bent sakė) pajutę groži
nės literatūros kvapą.

Dar tuo viskas nesibaigė: lite
ratūros vakarui talkavo daininin
kė — pedagogė Antanina Gučiu- 
vienė (Paryžiaus konservatorija) 
ir jos mokinė debiutante Uknevi- 
Čiūtė. A Gučiuvienė, kuri jau buvo 
viešai pareiškusi dėl nesveikatų 
ir fizinio darbo pasitraukianti iš 
scenos, matyti, norėdama “duoti 
eigą” savo auklėtinei, sulaužė įža
dą. V. Jakūbėno duetas nuskambė
jo taip nuotaikingai, kad publika 
abiejų dainininkių nenorėjo išleis
ti iš scenos. Toksai jaunosios dai
nininkės (Uknevičiūtės) padrąsi
nimas parodė, kaip A. Gučiuvienei 
pačiai sunku atsisakyti nuo ram
pos šviesų, savo gyvenimo gaiva
lo ir sutrukdyto tikslo. Darbšti 
mokinė debiutavo visiems džiau
giantis.

Ir dar ne viskas. Salės priean
gyje skulptorius Grėbliūnas buvo 
įsirengęs visą savo galeriją. Daug 
laiko aptilęs, jis vėl pajuto vir
pant po krūtine ir ėmė kalti, lieti, 
lipdyti. Išraiškingos, neramios 
Kristaus galvos, nuo smulkmenų 
nuvalyti mergaičių biustai, stilius, 
judėjimas. Jau keletas lietuvių 
naujai žvilgančiuose namuose ma
čiau stovint ant pjedestalų ne vie
ną Grėbliūno sielos kūdikį. Atsikė
lęs iš Melbourne, šis daugialipis 
menininkas (geras vokalistas, 
smalsus humanitaras) mūsų savi
valdybei yra pasididžiuotinas pri- 
klausinys.

(Apie šį bei tą ir aną iš Adelai
dės bus dar ir kitą savaitę).

KALĖDŲ SENELIS 
ir pikti kareiviai

Tropikuose augintos vatos kuo
kštas primena sniegą, auksu ži
banti popierinė žvaigždutė — Ka
lėdas, ir vaiko begalinis žingeidu
mas — praeitį.

Rodos vakar buvome vaikai, ro
dos, vakar žaidėme linksmai...

Sodo gale baltai rūko pirtis, 
ienos pasninku spindinčiomis aki
mis sekėme tėvo ranką laužian- 
Čią plotkelę, žadėjome būti geri — 
buvome vaikai. Rodos vakar! Ir 
jei ne pikti kareiviai...

Tokias ir panašias nuotaikas 
(man) suaugusiam sukėlė Banks
towno savaitgalinės mokyklos mo
kinių vaidintas, "Kalėdų senelio 
bejieškant”, vieno veiksmo ące- 

nos vaizdelis. Autorius Vincas Ka
zokas dialogo forma iškėlė ne tik 
Kalėdų senelio buvimą (vaiko 

vaizduotėje jis realus), bet ir fak
tą, kad mūsų tėvynėje šiandien

ti kareiviai vaiko galvutėje iškris- 
talizuos daug klausimų, j kuriuos 
atsargiai, bet teisingai turės at
sakyti tėvai ir pati savaitgalio 
mokykla. Bus neapsirikta pasa

kius, kad autorius, iškeldamas pik
tų kareivių buvimo faktų, norėjo 
patiekti medžiagos pasikalbėji
mams, liečiantiems dabartinę mū
sų tėvynės būklę ir priežastis, dėl 
kurių mes esame čia.

"Kalėdų senelio bejieškant” vei- 
kaliukų, manau, mielai norėtų tu
rėti kiekviena savaitgalio mokyk
la. Tad lauktina, kad autorius, jį 
kiek praplėtęs, atiduos atspaus
dinti, ar kitaip jo egz. skaičių pa
dauginti, kad juo galėtų pasinau
doti ir kitos 
Australijoje, 
plaka jaunos

žiemos -naktį išeiti į miškų. Taip, 
kareivai buvo pikti, nes jie Kalė
dų senelį vadino valkata, o vai
kų tikėjimų ir lietuviškas tradici
jas kvailu išmislu!

Mažieji ilgai atsimins, kad šian
dien Lietuvoje esama piktų sveti
mų kareivių... .

' Snieguolės! Jos skraido po Lie
tuvą baltos žiemos metu. Jos nu
tupia ir ant Kalėdų senelio pečių, 
to gerojo senelio, keliaujančio su 
dideliu dovanų maišu. Snieguolės 
lydėjo vaikus ir V. Kazoko vaiz
delyje. Jos šoko ir rodė vaikams 
kelių, 'tiesiausią kelią į Kalėdų 

senelį. Bankstowno lietuviškas 
snieguoles šokti pamokino ponia 
Zakarevičienė.

mokyklos, ir ne tik 
bet ir kitur, kur 
lietuviškos širdys.

Bankstowno savaitgalio mokyk-

Scena iš "Kalėdų senelio bejieškant”. Iš kairės į dešinę: Marija 
Zigmantaitė (Snieguolė), Ugne Kazokaitė (Ugnelė) Vytautas Šve
das (Aliukas), Eugenijus Dryža (Kalėdų senelis), Ramunė Zinku- 
tė (Ramune), Gina Janušauskaitė (Snieguolė).

PASIRUOŠIMAI PLB SEIMUI
P.L.B. SEIMUI RUOŠTI INFORMACIJOS KOMIS. PRANEŠIMAS

Amerikos ir Kanados 
Bendruomenių Valdybos, 
sios šaukti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimą ir numačiusios 

New Yorką tinkamiausia vieta, pa
vedė darbą L. B. New Yorko Apy
gardos Valdybai, prašant, kad čia 
vietoje būtų sudarytas seimui ruoš
ti organizacinis komitetas.

1956 m. gegužės 11 d. N.Y. 
Apygardos Valdyba sušaukė pre
liminarinį susirinkimą, pakvies- 
dama 26 asmenis ,iš kurių buvo 
išrinktas šio sąstato vadovaujamas 
prezidiumas: pirm. J. Balkūnas, 
vicepirm. J. Šlepetys ir A. Ošla- 
pas, sekr. V. Vaitiekūnas ir ižd. 
A. Trečiokas.

Vėliau buvo sudarytos atskiros 
komisijos, būtent: Meno, pirm. V. 
Jonuškaitė; Sporto — A. Vakse- 
lis; Finansų — A.‘Trečiokas; In- 
foracijos — kun. B: Mikalauskas; 
Ūkio — dr. A. Skėrys.

Komisijų pirmininkai dalyvauja 
prezidiumo posėdžiuose, informuo
dami apie savo nuveiktus ar pla
nuojamus darbus.

V. Vaitiekūnas, dr. B. Nemickas 
ir A. Ošlapas paruošė P.L.B. sei
mo laikinąją konstituciją, kurią 
komiteto prezidiumas priėmė, ši 
konstitucija yra išsiuntinėta 22 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenėms, 
kurios yra prašomos neatidėliojant 
pasisakyti. Vadovaujantis šia kon
stitucija šaukiamas P.L.B. seimas.

Seimo sukvietimo reikalu jau 
yra tikra :xi. Data: P.L.B. seimas 
šaukiamas 1958 m. rugpjūčio 24 
— rugsėjo 1 d.d. 2. Vieta: Jung
tinės Amerikos Valstybės, New 
Yorko miestas. 3. Meno paroda. 
4. Spaudos paroda. 5. Sporto pasi
rodymai. 6. Simfoninis koncertas. 
7. Seimo posėdžiams gautos pa
talpos Carnegie Endowment In
ternational Centęr, 1st Ave. ir 

46 St., New York, prieš Jungtinių 
Tautų būstinę.

Seimas turės atlikti bendruome
ninius, reprezentacinius ir konsti
tucinius darbus. Jame bus išrink-

Lietuvių 
susitaru-

ta P.L.B. Vyriausioji Valdyba.
Vsų kraštų LB kviečiamos iš

rinkti atstovus į P.L.B. seimą ir 
u raštišku įgaliojimu juos atsiųsti. 
Išrinktieji atstovai, negalėdami 
patys asmeniškai dalyvauti, savo 
vetoje galės įgalioti kitus asme
nis.

Pilnaties posėdis paskelbs Lie
tuvių Tautos pareiškiančios valios 
deklaraciją.

Yra numatytas provizorinis sei
mo darbų tvarkaraštis: 1958 m. 
rugp. 24, sekmadienį, meno ir 
spaudos parodų atidarymas, rugp. 
25, 26 ir 27 atvykstančių svečių 
priėmimas, rugp. 28 atstovų susi
pažinimo pobūvis, rugp. 29 seimo 
posėdžiai, rugp. 30, šeštadienį, sei
mo posėdžiai, sporto šventė, ban
ketas, rugp. 31, sekmadienį, pa
maldos, seimo posėdžiai, simfoni
nis koncertas, rugsėjo 1, pirma
dienį, seimo sesijos baigimas.

Čia pateiktas tik pats bendrasis 
vaizdas. Seimo darbų tvarka ir 
apimtis bus nustatyta naudojantis 
visų pastabomis ir patarimais.

P.L.B. seimo proga galėtų būti 
ir pasaulio lietuvių kongresas, šis 
klausimas yra atviras, svarstyti
nas.

Visais seimo reikalais prašom 
rašyti šiuo adresu: Prel J. Balkū- 
nas, 64-14 56th Rd., Maspeth 78, 
New York. U.S.A.

Informacijos komisijos vardu
B. Mikalauskas.

New York.

yra pikti kareiviai ir jie uždrau
dė seneliui lankyti vaikus, teikti 
jiems dovanas ir gelsvais medali
ninkais bei žaisliukais apkabinėti 
eglutes. Be abejo, toks konkretus 
dialogas laimi simpatijas seneliui 
ir natūraliai mažų širdukių rūs
tumo susilaukia pikti kareiviai.

Kalėdų senelis vaikui yra realy
bė. Jis, sakysime, yra Kalėdų tra
dicijos neišskiriama dalis. Pačių 
tėvų viena ai’ kita proga jis yra 
iškeliamas ir jo gerumas matuo
jamas tėvo kišene. Visai kitaip 
yra su piktais kareiviais. Juos vei- 
kalėlin V. Kazokas įvedė ne atsi
tiktinai: pro Kalėdų senelio baltą 
galvą jis vaikams, nematomu pir
štu, praskleidė geležinę uždangą ir 
parodė Lietuvą.

Pei- senelį veikaliukan įvesti pik-

Rodos vakar... O kaip atrody
tų sniegas šiandien? Skambaliukų 
žvangėjimas žalsvame eglyne? 
Žalsvos vilko akys tankmėje?

Garsiai suprunkščia juodbėris. 
Baltą kelią peršoka vikrus kišku
tis. Ūktelia medžio drevės įsikibu
si pelėda. Baimingai peržegnoja 

mama. Stipria ranka trukteli vad
žias tėvas.

Kaip atrodytų? Žinojome — ži
nome dar. žinotų ir jie — Austra
lijoj, Amerikoj, Anglijoj, Prancū
zijoj, Argentinoj, Belgijoj, Brazi
lijoj, Vokietijoj ir kitur lietuviš
kojo Kalėdų senelio bejiešką — 
jei ne pikti kareiviai...

AGA.

la "Kalėdų senelio bejieškant” 
statė praeitais metais mokslo me
tų užbaigimo ir Kalėdų eglutės — 
dvigubos vaikų šventės — proga, 

buvo puiki šven-Ir tikrai — tai 
te.

Režisierė, šios 
toja, Genovaitė __ . . .
vinį išsprendė ir pedagogiškai ir 
sceniškai. Žiūrovas tikėjo, kad Kū
čių vakarą išėjusieji jieškoti Ka
lėdų senelio vaikai jį tikrai su
ras, nes jie švietė giliu tikėjimu 
ir nemeluotu jausmu. Vaikų su
tikti kareiviai, nors išoriškai ir 
neatrodė labai rūstūs ir pikti, bet 
jų balso tone buvo tai, kas baugi
no vaikus, gi piktais juos darė jų 
panieka nuoširdžiam vaikų tikėji
mui, paneigimas gilios tradicijos, 
kurios vedini vaikai išdrįso gilią

“AMERIKOS BALSAS”
"Mūsų Pastogės” Red., skaityto

jams pageidaujant, kreipėsi į 
"Amerikos Balso” lietuviškųjų 
transliacijų red., prašydamas in
formacijų dėl transliacijų laiko ir 
kuriomis bangomis tos transliaci
jos girdimos. “A.B.” Red. P. La
banauskas rašo:

Mielas Bičiuli, 
atsakydamas į pasiteiravimą, ku
riuo laiku ir kuriomis bangomis 
girdimas “Amerikos Balsas”, siun
čiu kasdieninių ‘Amerikos Balso” 
transliacijų sąrašą, su nurody
mais, kada Jos girdimos Lietuvo
je, Australijoje (Melbourne laiku). 
Kitose vietose girdėjimo laikas 
galima apskaičiuoti atsimenant, 
kad pav. tarp Melbourne ir Ade
laidės yra pusė valandos skirtu
mo.

IŠ VAŠINGTONO

Kasdien puses valandos progra-

PUKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimni. Mes kalbame vokiškai.

PAS KAIMYNUS

mokyklos moky- ‘ 
Kazokicne užda-

G Neseniai Muenchene posėd
žiavo Vokietijoje gyvenančių uk
rainiečių delegatai, atstovavę apie 
17.000 Vokietijoje ukrainiečių. Iš 
pranešimų paaiškėjo, koks gyvas 
ukrainiečių kultūrinis gyvenimas. 
Jie turi Muenchene savo univer
sitetų ir apie 110 savų mokyklų ar 
vaikų darželių. Leidžiama ukrai
niečių enciklopedija, kurios išėjo 
keli tomai. Ukrainiečių pirminin
ku išrinktas dr. J. Studynskyj.

G Sausio pradžioj prie Toepe- 
no vietovės buvo Sovietinės zonos 
pareigūnams perduoti 17 psichiš
kai nesveikų rusų. Perduotieji ru
sai visų eilę metų buvo laikomi 
vokiečių psichiatrinėse ligoninėse 
ir galiausiai buvo pergabenti į 
Wieslocho sanatorijų prie Heidel
bergo.

G Latvių solistė Paula Ęriv- 
kalne angažuota vokiečių valsty
binėje Stuttgarto operoje. Ypač 
puikiai ji dainuojanti "Carmen” 
partijų.

SYDNĖJAUS
OPEROS RŪMAI

ma Lietuvos laiku girdima 19 vai. 
30 min. trumposiomis 11, 13, 16, 
19 ir 25 mtr. bangomis (Grinwico 
laiku 16 v. 30; Melbourne laiku 
— 2 vai. 30 min. ryto.

Programa kartojama 3 kartus: 
(Lietuvos laiku) — 24 vai. 31 ir 
49 m. bangomis, Melbourne — 7 
vai. ryto rytų 7 v. 15 min. 19,25 
ir 31 m. bangomis Melbourne — 
2 v. 15 min. p.p. ir 15 valandų — 
11, 13, 16 ir 19 mtr. bangomis 
Melbourne — 10 vai. vak.

Iš EUROPOS

21 va- 
bango- 
laiku;

Prieš kurį laiką New South Wa
les vyriausybė buvo paskelbusi 
valstybinės operos rūmų projekto 
konkursą, kuriame dalyvavo Aust
ralijos ir kitų kraštų architektai. 
Buvo patiekta 217 projektų. Pir
mą premiją (£ 5000) laimėjo Jo- 
em Utzon, 38 metų amžiaus da
nas. Antroji premija (£2000) te
ko grupei amerikiečių architektų 
ir trečioji (£ 1000) Londono ar
chitektų firmai.

Joern Utzon projektas yra la
bai originalus, moderniškas kūri
nys, susilaukęs entuziastiško pri
tarimo ir sykiu kritikos. Konkur
so komisija, kurią sudarė žymūs 
Australijos, Anglijos ir Amerikos 
architektai, jaunojo dano projektą 
pripažino geriausiu vienbalsiai.

Projektų paskelbimo iškilmės 
įvyko Sydnėjaus Meno 
Joms vadovavo N.S.W. 
pirmininkas Cahill.

Pagal Joern Utzon
operos rūmų statyba turėtų kaš
tuoti apie £ 3.500.000. Rūmus nu
matoma pastatyti per trejus me
tus. Jie bus statomi Benelong 

Point, prie jūros.
Joern Utzon yra Danijos Archi

tektūros Instituto narys nuo 1942 
metų. Vedęs, turi 3 vaikus. Dani
joj jis yra vienas iš labiausiai gar
sėjančių jaunų architektų. Už sa
vo projektus ikšiol yra laimėjęs 
20 premijų. _______ _____

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI "MŪSŲ PASTOGES” 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI. 
KAS.

Galerijoje. 
ministeris

projektą,

Kasdien pusės valandos progra
ma Lietuvos laiku girdima 
landą —• 16, 19 ir 25 mtr. 
mis (18 vai. Grinwico 
Melbourne — 4 vai. ryto).

Europine programa kartojama 
irgi tris kartus: 24 vai. 45 min. 
19, 25 ir 41 mtr. bagnomis. Mel
bourne laiku — 7 vai. 15 min. ry
to; 6 vai. 45 min. ryto 19, 25 ir 
31 mtr. bangomis. Melbourne — 
1 vai. 45 min. p.p. ir 15 vai. Š0 
min. 19, -25 ir 31 mtr. bangomis 
Melbourne 10 vai. 30 min. vakare.

Išviso, su pakartojimais, "Ame
rikos Balsas” Lietuvon transliuja- 
mas 8 kartus kasdien.

"M.P.” Redakcija, dėdama šią 
informacijų, kviečia "Amerikos 
Balso” klausančius parašyti, kaip 
ir kada jis geriausiai esti, 
mas,

4
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KULTŪRINS
KRONIKA

“LIETUVIAI RAŠYTOJAI"

Lietuvių Rašytojų Draugija sa
vo 25-rių metų sukakties proga 
leidžia knygą LIETUVIAI RAŠY
TOJAI, kuri bus Liet. Enciklope
dijos formato ir turės apie 200 psl. 
Tai bus lyg ir savotiškas rašyto
jų albumas, kur vienas puslapis 
bus skirtas vienam rašytojui*, čia 
bus paduota rašytojo trumpa bio
grafija, nuotrauka ir veikalai. į 
albumą bus įtraukti visi rašyto
jai, pasireiškę 1932-1957 m. laiko
tarpyje, nebus išskirti ir tie, kurie 
nepriklausė Lietuvių Rašytojų 
Draugijai. Knygos pardavimo kai
na bus 5 doleriai, bet iš anksto 
užsisakiusieji galės ją gauti už 
3 dolerius.

500 DOL. PREMIJA UŽ 
GERIAUSIĄ 1956 M. GROŽINĖS 

LITERATŪROS VEIKALĄ

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
1956 metų literatūrinės premijos 
mecenatas yra JAV Lietuvių Ben
druomenės Kultūros Fondas, ku
ris už geriausią 1956 m. veikalą 
skiria 500 dol. premiją. Premijos 
skyrime dalyvauja visi Lietuvių 

"Rašytojų Draugijos nariai balsa
vimo keliu. 1956 m. pasirodė ši-* 
veikalai: 1. B. Auginąs, Paparčio 
vėduoklė, 2. P. Bagdonas, Sutemų 
ugnys, 3. A. Baranauskas, Sniego 
platumos, 4. K. Grigaitytė, širdis 
pergamente, 5. E. Gruodis, Aguo
nos ir smėlis, 6. A. Gustaitis, 
Anapus teisybės, 7. N. Mažai ai t ė, 
Pjūties metas, 8. J. Savickas, že
mė dega I ir II d. 9. M. Vaitkus, 
Nuošaliu taku, 10. A. Value kas, 
Nemunu sūnus I ir II d. 11. A. 
Kairys, Diagnozė, 3 veik. kom. A. 
Škėmos ir B. Pūkeleviėiūtės veika
lai, kartą jau premijuoti, į šį są
rašą neįtraukiami.

IŠEIS “KAIMIETIŠKOJI 
PSALMĖ”

Apie kovo pabaigą Nidos Knygų 
Klubas Londone išleidžia Felix 
Timmermans veikalą KAIMIETIŠ
KOJI PSALMĖ, kurį vertė Vincas 
Kazokas. “Mūsų Pastogės“ skaity
tojai su šiuo veikalu dalinai susi
pažinę, nes prieš porą metų ši«» 
laikraščio atkarpoje buvo spausdi
namos minėtos knygos ištraukos. 
Australijoje, reikia tikėtis, knyga 
bus galima gauti apie birželio mė
nesi.

MARKSIZMAS IR RUSIŠKASAI 
KOMUNIZMAS

Alberto Zubro “Marksizmas ir 
rusiškasai komunizmas“ knyga 
jau baigiama spausdinti. Leidžia 
“Mūsų Pastogė“, spausdina “Min
ties“ spaustuvė, Sydnėjuje.

SAVI NAMAI
(IS MELBOURNO LIETUVIŲ . 

NAMŲ TARYBOS VEIKLOS)

Paskutiniame Lietuvių Namų 
Klubo narių susirinkime, Tarybai 
buvo pavesta ir toliau telkti lė
šas, įregistruoti statutą ir, even
tualiai, pirkti narių apžiūrėtus 
“Monash House” namus.

Taryba kreipėsi i teisininką J. 
Žukauską, kuris išvertė statutą į 
anglų kalbą, ir Taryba perdavė 
pirkimo ir statuto įregistravimo 
reikalus tvarkyti adv. Anderson. 
Kaip patirta, formalumai regist
racijos įstaigoje baigiami tvarky
ti, statutas netrukus bus įregist
ruotas ii* Melbourno Lietuvių Na
mų Klubas formaliai bus įteisin
tas.

Laukiant statuto įregistravimo, 
Taryba padarė reikalingų žygių 
miesto savivaldybėje, tikslu išsi
aiškinti, ar “Monash House” nė
ra numatyti nugriauti, ar bus leis
ta naudoti šį pastatą susirinki
mams, šokiams ir kitiems mūsų 
bendruomenės reikalams. Melbour
no miesto savivaldybė oficialiu 
raštu (6.11.56) atsakė teigiamai, 
bet nurodė, kad vyriausias visų 
viešų pastatų tvarkytojas yra 
Board of Works, tad šiai įstaigai 
perduota ir mūsų byla. Board of 
Works posėdžių susirenka kartą 
per 3 mėnesius, tad tik š.m. sau
sio pradžioje gautas iš šios įstai
gos atsakymas, kuriame nurodo
ma, kad “Monash House” leidžia
ma naudoti Klubo statute numa
tytiems reikalams (Club rooms 
and public Hall). Taigi, dėl “Mo
nash House” naudojimo mūsų nu
matytiems tikslams kliūčių nėra.

Taryba tačiau nesitenkino tik 
“Monash House” suradimu, bet 
jieškojo ir kitų objektų. Buvo ap
žiūrėta eilė sklypų ir pastatų arti 
miesto centro, buvo dedami skel
bimai į laikraščius, teirautasi pas 
agentus, bet nei vienas apžiūrė
tas objektas netiko mūsų reika
lui, nes, arba sklypai per brangūs 
ir toli nuo centro, arba buvo kiti? 
neįveikiamų kliūčių. J ieškojimas 
sklypu dar nėra nutrauktas. Tary
ba rimtai svarsto galimybes na
mus statytis talkos būdu.

Taryba turėdama galvoj, kad 
Klubo patalpomis naudosis visi 
tautiečiai, ir kad lėšas namui įsi
gyti deda taip pat visi melbour- 
niškiai lietuviai, todėl ir nedarė 
skubių sprendimų, kad nepadarius 
klaidų, žiūrima, kad tautiečių su
dėti pinigai būtų sunaudoti pa
čiam tinkamiausiam objektui nu
pirkti. Kai bus surastas geresnis 
objektas už “Monash House”, vėl 
bus visi sukviesti ir visų atsi

klausta sutikimo ir pritarimo.
Mūsų visų pinigai, mūsų visų 

nutarimu namai bus nupirkti ir 
mes visi būsime jų šeimininkai.

| EUROPIETIS SPECIALISTAS ___
S OPTIKAS J A a
re Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių __ f B
B akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 3
3 šeštad. 9-13 vai. J 3
g 9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.L Telef. I Į re
g (Priešais Melbourno Town Halt) Ų f B 
g Centr. 1819 3
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JŪSŲ SIUNTINIUS
MES PERSIUNČIAME Į RUSIJĄ IR BALTIJOS KRAŠTUS

SUPURKITE PREKES KUR NORITE
ir atneškite (ar prisiųskite paštu) jūsų siuntinį MUMS, pri
dedami prekių kainų pakvitavimus. (Augščiausias siuntinio 
svoris 11 svarų).

Mes siuntinius išsiunčiame tuoj pat.
Visi mokesčiai sumokami vietoje — gavėjas nieko nemoka.

Mes GARANTUOJAME saugų siuntinio pristatymą per 2-3 
mėnesius. Per 11 metų nė vienas siuntinys nėra žuvęs.

MES ESAME VTENINTELĖ TOKIA AGENTŪRA 
AUSTRALIJOJ

— SIUNČIAME BETARPIŠKAI RUSIJON.

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road, 
Kings Cross, Sydney.

TEL. FA 5195

Be to, kaip iki šiol, taip ir to
liau, renkami įnašai ir pasižadė
jimai, kad sukėlus daugiau lėšų, 
šia proga džiugu pranešti, kad 

dauguma narių, pasižadėjusių įmo
kėti didesnę sumą, nelaukia termi
no (kovo 31 d.), bet įmoka jau 
dabar, kas padrąsina Tarybą, ska
tina ją darbui ir teikia ūpo ir vil
ties, kad greitu laiku būsime savo 
pastogėje.

Namų Klubo Taryba padare 
svarbų nutarimą pasižadėjimo da
vėjo atžvilgiu. Nutarta, kad tu«« 
atveju, jeigu pasižadėjimo davė
jas miršta, tai iš Jo šeimos narių 
nebaigtos mokėti sumos nebereika. 
laujama, o pasižadėjimo davėją iš
tikus nelaimei, pasižadėtos sumos 
išjieškojimas suspenduojamas.

šiuo metu yra per 280 narių, 
įmokėjusių ne mažiau £ 5. įnašą. 
Toks maždaug skaičius yra Mel
bourne aktyvių tautiečių.

Be to, pranešama, kad Taryba, 
nors ir turi narių įgaliojimą pirk
ti namus ar sklypą, neskubėjo su 
užpirkimu, kol nėra įregistruotas 
statutas, kad paskui nesusidarytų 
bereikalingų išlaidų. Mat, klubui 
nesant registruotam, namai būtų 
reikėję pirkti privačių asmenų var
du ir sumokėti pirkimo išlaidas, o 
vėliau, klubą įregistravus, tie as
menys namus perparduotų klubui 
ir vėl susidarytų naujų išlaidų.

Baigiant norima pažymėti, kad 
Taryba, šalia narių įnašų, yra pa
ti savo jėgomis sutelkusi 200 sva
rų, taip pat šiais metais numat** 
suruošti du balius.

Taryba kviečia visus malonius 
talkininkus dar labiau suaktyvinti 
įnašų rinkimą, o visus tautiečius 
prašo įsigyti pagal išgales įnašų

SYDNfiJAUS
LIET. NAMAMS

ĮSIGYTI ĮNAŠUS ĮMOKĖJO

£ 255.0.0: ALB Sydney Apylinkė.
£ 60.0.0: Pivoriūnas Br.
Po £ 50.0.0: Kedys Jonas, Kmi- 

tas Henrikas, Kolakauskas Emi- 
lijonas, Sporto Klubas “Kovas”, 
Saudargas Vaclovas, Soc. Globos 
Moterų Draugija, Vizbaras Jonas, 
Miniotas Vladas, Jarembauskas 
Step., Jasaitis A., Vaguolis Pr.

Po £ 30.0.0: Ant., Elzb. ir Al
gis Kapočlai, Vyt. Simniškis, Nar
butas Vaclovas.

£ 35.0.0: Sadauskas J.
Po £ 25.0.0: Asevičius Vyt, 

Alekna Pov., Baškys Jonas, Grud- 
zinskas Jonas, Juodgalvis A., Men- 
sonas Eug., žyglenė N.

Po £ 20.0.0: Abromas J. Dau
jotas D., Geryba Ign., Jablonskis 
Ant, Juozėnas Vincas, Lozoraitis, 
Medutis H., Masaitis Andr., Pet
ronis Mykolas, Dr. Petrauskas, 
Sadauskas Jonas, Šablevičius VI., 
ALB Wollongongo Apylinkė.

Po £ 15.0.0: Astrauskas Juo
zas, Bernatavičius J., Burokas P., 
Braželis J., Dailydė Pr., Grosas 
Pov., Gaižauskas J., Inž. ir Archi
tektų Draugija, Juodsnukaitis V., 
Jonaitis Izidorius, Kalakauskas 
Jurgis, Keraitis H., Keraitienė 
Jadv., Kaminskas Aleksas, Kutka 
Ant., Krauka Henrikas, Kutka B., 
Leveris Jonas, Leveris Ant., La- 
saitis Edv., Liet Rezist Buv. po
litinių Kalinių D-ja, Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugija, Obelavl- 
čius Br., Prašmutas Ant., Saka
las Juozas, Skeivys Vikt., Stasiū- 
naitis Juozas, Šliogeris Vacį., Šim
kūnas Alg., šuopys Vincas, Vir- 
geningas Henrikas, Valiulis Alf.

Bus daugiau)

PADĖKA

Sydnėjaus lietuvių namams įsi
gyti aukojo: Po 5 svarus: J. Poš- 
kaitis, Eidėjus, Gumeniukienė, Va
cys Ambraška, J. šliteris, J. Kaz
lauskas ir V. Sefka. 3 svarus M. 
Janavičienė. Po 2 svarus: L. Žily- 
tė, Vyt Šumskas ir B. Šimkūnas. 
Po 1 svarą: Br. Stašionis, Br. Vi- 
duolis, Otto Simson, V. Rauličkis, 
V. Vladickaitė, G. Bernotas ir Eug. 
Bernotas. N. Dambrauskas — 10 
šil. Mezliava p.p. Saporų namuose 
£ 5.12.0. Viso aukų — £ 57.2.0.

Aukojusiems nuoširdžiai dėko
jame.

Sydnėjaus Liet Namų Taryba.

ir paraginti šitai padaryti savo 
kaimynus.

Mes esame turtingi — mes turi
me didžiausią turtą laisvę!

J. Antanaitis 
Melbourno Liet. Namų Tarybos 

Sekretorius.

Nameliai mano mieli 
Man visur patogu, 
Bet niekur nėr tiek laimės. 
Kaip po jūsų stogu.

AR PARĖMEI SAVU ĮNAŠU 
LIETUVIŠKŲ NAMŲ 

ĮSIGIJIMĄ?

PRENUMERUOKITE “MOŠŲ PASTOGĘ” IR 1957 METAIS 
Prenumerata metama S, 3.0.0, pusei metų £ 1.10.0. Pinigus siųsti: 

"Mūsų Pastogė", Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

I THE IMPERIAL I
3 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 3 
H Tel: Katoomba 523. 3

§ PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — S 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. ’

S Savininkas Ed. Valevičius. k
3 Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- re 
3 šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- re 
re vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping B 
re Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. 3

re Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 6.15 savaitei. 3 
B Vaikams nuolaida. 3
3 Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. re

MAISTAS — MEDŽIAGOS — VAISTAI
Dovanų pakietėliai siunčiami iš Anglijos į Rusiją — Lietuvą — Lat
viją — Estiją — Ukrainą — Baltgudiją. Muito ir visus kitus mokes
čius sumoka siuntėjas — adresatas, atsiimdamas siuntinėli, nieko ne
moka. Paprastas siuntinys adersatą pasiekia per 6-8 savaites. Siun
čiame ir oro paštu. Visi siuntiniai pilnai apdrausti. Prekių kainaraš- 
tis pareikalavus. Galima pamatyti ir prekių pavyzdžius.

0 D R A
Registered Overseas Parcel Service

111 Bourke Street, MELBOURNE. Telef. MF 6178. 
Po darbo vai. JJ 2630.

Agentūros visose Australijos valstybėse.

3Nepirkite katės maiše! ;.
Užsakykite jūsų siuntinius :■

Į LIETUVĄ IR KITUS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS į 
KRAŠTUS GERAI ŽINOMOJE FIRMOJE į

CONTAL C0
Siuntinių skyrius: 387 LITTLE BOURKE ST.. MELBOURNE. 

TeL MU 3627 ir MU 1608
Atstovaujame: Fregata (Merchants) Ltd., 7 Cromwell Rd., 

London SW 7.
Atvykite ir apžiūrėkite prekių pavyzdžius. Mes garantuojame, 
kad yra siunčiamos'tik augštos kokybės prekės.

XXX
Mes taip pat turime daug lietuviškų plokštelių.

Klausykite mūsų savaitinių radijo valandėlių per stotį 
sekmadieniais 2.30 — 3 vai. p.p.

Fregata (Merchants) Ltd. atstovai kitur:

SOUTH AUSTRALIA
— J. & E. RAKOWSKI,
126 St. Vincent St., Port Adelaide

NEW SOUTH WALES
— MURRAY’S (Proprietor A. Racieski)
146 Mowbray Rd., Willoughby-Sydney.

QUEENSLAND
— N. DUGIL,
3 Clarence St., Sth. Brisbane.

3GL,

Į:
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
<

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS. ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias 

MEDŽIAGAS. RŪBUS. AVALYNE.
VAISTUS

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ J KRAŠTĄ

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

PADĖKIME SIEKTI 
PASAUKIMO

Gal nedaug kam pažįstamas mū
sų tautietis, Sydnėjiškis Povilas 
Martuzas, š.m. balandžio mėn. 
ruošiasi išvykti į šv. Kazimiero 
Kolegiją Romoje, kad ten, lietu
viškoj aplinkumoj, galėtų studi

juoti ir pasiruošti kunigystei.
Jausdamas pašaukimą, jau prieš 

4 metus buvo pasirinkęs šv. Sak
ramento vienuolyną Bowral, bet po 
trijų ir pusės metų, pašlijus 
sveikatai, turėjo šias studijas nu
traukti.

Kiek pailsėjęs ir atgavęs jėgas 
vėl ryžtasi eiti pašaukimo keliu 
ir nori tapti kunigu: su pasiža
dėjimu grįžti į atgimstančią Lie
tuvą. — Kaip.tai daro ir visi šv. 
Kazimiero Kolegijos auklėtiniai, o 
iki tol pasižada grįžti Australijon 
dirbti lietuvių tarpe.

I šv. Kazimiero Kolegiją jau 
yra priimtas ir jos Rektorius pre. 
Tulabos, kviečiamas kuo greičiau 
atvykti. Suprantama: po tiek me
tų studijų bei ligos, neturint su
taupą, ne savo artimųjų bei gimi
nių, šis pasiryžimas nėra įmano
mas be mūsų visų paramos. Vien 
kelionei į Romą reikia apie £ 150, 
o dar reikia ir rūbams ir kny
goms.

Didž. Gerb. tautiečiai! Kreipiuo
si į Jus prašydamas aukomis pa
remti šio jaunuoliu gražų ryžtą. 
Sudūkinu* jam šios kelionės išlai
doms, suteikdami sau pareigą ir 
garbę išleisti pirmą kandidatą iš 
Australijos į Šv. Kazimiero Kole
giją. Aukas pasižadėjo rinkti A.L. 
Katalikų Kultūros D-jos ir S.L. 
šalpos Fondo nariai — specialiais 
aukų lapais, kurie bus kartu su 
pinigais perduoti Povilui Martu- 
zui.

šiam vajui vadovauti bei aukas 
priimti, ypač siunčiamas paštu, esu 
paršomas aš, ko ir imuosi pasiti
kėdamas Gerb. tautiečių nuošird
žiu duosnumu.

Kun. P. Butkus.
Sydney Lietuvių Kapelionas. 

Adresas: Christian Brothers, The 
Boulevarde, Lewisham, N.S.W.

AUKOSI LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS TALKAI

— paremsi Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo pastangas.
*******^^*****^****#^sr*^r^# 
LIETUVIO KERŠTAS

Amerikos, Anglijos, Australijos 
ir kitų kraštų spauda plačiai rašo 
apie suėmimą seniai jleškoto pa
vojingo “atentatinlnko”.

Jau 17 metų kaip New Yorko 
kino teatruose, geležinkelių stoty
se ir kitos** viešose vietose kart
kartėmis sprogdavo bombos, pada
rydamos medžiaginių nuostolių ir 
sužeisdamos nekaltus žmones. Po
licija gaudavo pranešimus, vis ta 
pačia ranka rašytus, kur numato
ma padėti bomba. Buvo nustatyta, 
kad tai vieno žmogaus darbas. Pa
galiau, po didelio Jieškojimo ir 
spaudos keliamo triukšmo, pasi
sekė sugauti “atentatininką“, ku
riuo pasirodė esąs Jurgis Mates- 
ky, 53 m. amžiaus lietuvis, "gyve
nęs lietuviškame Waterbury mies
te.

Jurgis paaiškino, kad jis ker
šijęs visuomenei už jam padarytą 
nepataisomą skriaudą: prieš 17 
metų jis gavęs fabrike neišgydo
mą ligą ir be jokios kompensaci
jos buvęs atleistas iš darbo. Ne
rasdamas teisybės, pradėjęs ker
šyti. Jis pats gaminęs i s su delsia
mu užtaisu bombas, šio “amato” 
jis išmokęs studijuodamas kores- 
pondenciniu keliu elektronikos 
kursą.

Jis gyvenęs dviejų pagyvenusių 
seserų namuose ir šeimininkės jį 
skaitę pavyzdingai ramiu ir gera
širdžiu žmogumi. Dabar gydyto
jai tiria jo psichinį sveikatos sto
vį. Jeigu bus rastas sveiku, už 
visus sprogdinimus jam gręsia 

apie 800-^netų kalėjimo bausmė.
Jurgio Matesky (pavardė su- 

amerikoninta) atvejis yra tikra 
“duona” sensacijų alkanai publikai 
ir Amerikos laikraščių bendradar
biai smulkiausiai aprašo kiekvie
ną jo gyvenimo valandą, supran
tama, gerokai išpūsdami kiekvie
ną smulkmeną.

5
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nOsų PASTOGĖ
SYDNĖJUS
VASARIO 17 D.

iškilmingos pamaldos už Tėvynę 
Šv. Benedikto bažn. Broadway 12 
vai. 45 min. (Kitur lietuviškų pa
maldų tų dienų Sydnėjuje nebus).

Po pamaldų iškilmingas minėji
mas šios bažnyčios salėje.

CABRAMATIŠKIAI IŠSIRINKO
NAUJĄ VALDYBĄ

Vasario 10 d. ALB Cabramattos 
Apylinkės susirinkime, išklausius 
senosios valdybos ataskaitinių pra
nešimų, kuriuos padarė pirm. N. 
Cininas ir ižd. V. Vazgelevičius, 
kontrolės komisijai savo akte kon
statavus, kad atskaitomybė rasta 
tvarkoje, buvo išrinkti vykdomie
ji organai. I naujųjų apylinkės 

valdybų išrinkti ir pareigomis pa
siskirstė: V. Bitinas — pirminin
kas, inž. L. Sabulis — vicepirm., 
P. Alekna — sekretorius, inž. V. 
Vazgelevičius — iždininkas ii’ V. 
Deikus — narys švietimo ir kultū
ros reikalams. Kandidatai E. Kive- 
rienė ir B. Paulikonis. Kontrolės 
komisija: Z. Staugirdas — pirm., 
P. Klygys ir Alg. Dudaitis nariai.

. Sugirinkimas pageidavo, kad 
naujoji valdyba darytų žygių at
gaivinti užsidariusių savaitgalio 
mokyklų, tačiau, jeigu nesusiras 
pakankamo skaičiaus vaikų, tai 
mokyklinio an.žiaus vaikus siųsti j 
Bankstowno savaitgalio mokyklų, 
o Cabramattos mokyklos invento
rių (suolus, lenta ir kt), kurį yra 
patys tėvai padirbdinę, perduoti 
Bankstowno mokyklai.

Susirinkime dalyvavo per 30 apy
linkės lietuvių. Susirinkimas įvy
ko tuoj po lietuviškų pamaldų, ku
rių metu gražiai skambėjo .lietu
viškos giesmės, vargonais paly
dint Br. Kiveriui. Pamaldas atlai
kė Sydnėjaus liet, kapelionas kun. 
P. Butkus. (z.s.)

PAMATAI JAU IŠMŪRYTI

Bankstowno lietuvių namų sta
tyba vykdoma kiekvienų savaitga
lį. Vasario 9 d. prie statybos dirbo 
20 žmonių. Pamatai jau išmūryti. 
Netrukus pradės kilti sienos. Mū
ro darbams vadovauja prityręs 
statybininkas Valteris Pauperis.

NELAIMĖ PRIE STATYBOS

Vasario 9 d. prie Bankstowno 
lietuvių namų statybos įvyko skau
di nelaimė. Rimantui Reisgiui, 11 
metų guviam talkininkui, kuris su 
keliais kitais berniukais nuošird
žiai padėjo vyresniesiems, elekt
rinis cemento maišytuvas skaud
žiai sužalojo kairiųjų rankų. R. 
Reisgys skubiai nugabentas į Can
terbury ligoninę. Gydytojų teigi
mu, sutriuškintas nykštys, bet ti
kimasi, kad kiti pirštai, padarius 
operacijų, pasiseks išgelbėti, nes 
kaulai nėra sulaužyti.

GRIŽO Iš LIGONINĖS

Eismo nelaimėje sužeistas S. 
Pačėsa, po trijų mėnesių gydymo
si ligoninėj, praeitų savaitę grį
žo ir toliau tęsia gydymusi savo 
namuose (159 Mimosa R«d., E. 
Bankstown). Gydytojų teigimu, S. 
Pačėsa mažiausiai dar 3 mėnesius 
tegalės judėti tik su rementų pa
galba. Nelaimės metu, kada auto
mobilis užsibloškė ant S.P. moto
ciklo, jam buvo suskaldytas šlau
nies kaulas.

* Sydnėjiškiai Algis Plūkas ir 
Bronius Kiveris, prieš kurį laikų 
pradėję iš medžio gaminti įvairias 
lietuviškas puošmenas, dabar dar
bų pradeda platesniu mastu. “Auš
ros” Tunto vasaros stovyklai pa
gaminę nemažų skaičių skydelių, 
pradėjo gaminti iš spec, medžio 
stilizuotų Geležinį Vilkų, su tri
spalve vėlevėle, ant įstatyto prieš 
jį stiebelio. Turi paruošę lietuviš- 

. ko Vyčio ir kitų tautinių ženklų 
projektus ir netrukus pradės juos 
gaminti.

MELBOURNAS
LITUANISTAI

PRADĖJO DARBĄ

Melbourne Lituanistiniai Kursai 
vasario 7 d. pradėjo naujuosius 
mokslo metus. Pamokos vyksta 
šeštadieniais nuo 2 iki 5 vai. Carl
ton Sacred Heart bažnytinėse pa
talpose. Tikimasi greitai persikelti 
į Lietuvių Klubo namus.

Kursams vadovauja A. Zubras.

50 SVARŲ AUKA LKF

Melbourne Dainos Mylėtojų 
Sambūris iš savo koncerto pelno 
paskyrė LKF Australijos Valdy
bai 50 svarų. Už šių didelę aukų 
sambūrio administratoriui L. Bal
trūnui ir visam kolektyvui nuo
širdžiai dėkoja LKF Australijos 
Valdyba.

JAU SUTELKTI PINIGAI 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJAI

LKF talkininkai ir rėmėjai V. 
Lazauskas ir Pov. Baltutis sutelkė 
lėšas jau pasirodžiusiems L. En
ciklopedijos tomams užpirkti, šio
mis dienomis jau išleistieji tomai 
bus įteikti Public Library of Vic- 
oria, Melbourne. Mūsų besimokan- 
Is jaunimas galės laisvai naudotis 
tuo lietuviškų žinių aruodu. B“e 
to, L. Barkus, A. Viliūnas, Ig. 
Alekna ir J. Dudėnas nupirko Au
gustino Lietuvos albumų, kuris 
taip pat bus įteiktas kalbamai bib
liotekai. Apie Lietuvų, o ypač apie 
naujesniuosius laikus labai maža 
tėra knygų australų bibliotekose. 
Garbė mūsų tautiečiams, konkre
čiai remiantiems Lietuvos propo- 
gavimo darbų. (k)

Kolegų Z. BUDRIKI, B.Cc., ga
vusį Inžinerijos Bakalauro laips
nį (B.E.),

Kolegų A. CHODĄ, gavusį In
žinerijos Bakalauro laipsnį (B.E.),

Kolegų R. ZAKAREVIČIŲ, ga
vusį Gamtos Mokslų Bakalauro 
laipsnį (B.Sc.),

Širdingai sveikina
Sydnėjaus Lietuviai Studentai.

PRANEŠIMAI
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

MELBOURNE

Vasario 16 — Nepriklausomy
bės šventė Melbourne bus šven
čiama sekmadienį, vasario 17 d.

Iškilmingos pamaldos su pritai
kintu pamokslu St. Johns bažny
čioje, East Melbourne, 11 vai. 
40 min.

Minėjimas St. Johns parapijos 
salėje, East Melbourne 1 vai. p.p.

Minėjimo meninę dalį atliks 
Melbourno Dainos Mylėtojų Cho
ras.

Visi Melbourno ir apylinkių lie
tuviai kviečiami minėjime daly
vauti.

ALB Melbourno Apyl. Valdyba.

ADELAIDĖS LIETUVIAMS

Adelaidės Liet. S-gos (Ine.) val
dyba šaukia visuotinį metinį na
rių susirinkimų, kuris įvyks š.m. 
vasario mėn. 24 d. (sekmadienį) 
2 vai. p.p. Stow Hall, 12 Flinders 
Street, City; (įėjimas iš šiaurės 

— rytinio kampo, Victoria Square)
Darbotvarkė

1. Susirinkimo atidarymas. 2. 
Prezidiumo sudarymas. 3. Valdy
bos pranešimas (a) pirmininko, 
(b) iždininko. 4. Revizijos kom- 
jos pranešimas. 5. Diskusijos. 6. 
Apyskaitų ir veiklos tvirtinimas. 
7 Valdybos rinkimai. 8. Rev. ko
misijos rinkimai. 9. 1957 m. nario 
mokesčio nustatymas. 10. Klausi
mai ir sumanymai. 11. Susirinki
mo uždarymas.

A.L. S-gos Valdyba. 
*****##**#^*/*<//ww##/^«^ 

MELBOURNO LIETUVIAMS

Lietuvių Kultūros Fondo Mel
bourno skyriaus valdyba praneša, 
kad š.m. kovo 23 d. 8 vai. vak., 
Carmelite Hall, Middle Park, įvyks 
Literatūros, Dainos ir Muzikos

MENO VAKARAS
.Bus turtinga ir įvairi progra

ma, kurių išpildys vietinės meni
nės pajėgos.

Kiekvienas atsilankęs į šį vaka
rų parems lietuviškųjų kultūrų.

PADĖKA

Visiems mane parėmusiems mo
raliai ir materialiai gilaus liūde
sio valandoje, laidojant mano vie
nintelį sūnų Vytautą, širdingiau
siai dėkoju.

Anelė Reimerienė.

Pristatome plytas ..
Greitai ir sųžiningai pirstato 

mos statybai plytos iš “Onkapa- 
ringa Brick Works”

LOBENTHALIUI, ADELAIDEI 
IR APYLINKĖMS

Kreiptis į firmos atstovų: B 
Dičiūnas, 6 Tenterden St., Wood
ville, S.A.

GEELONGO LIET. NAMŲ STATYBOS KOMITETAS 

š.m. vasario mėn. 23 d. ruošia viešą

BALIU
t

Balius įvyksta West Geelong Town Hall Pradžia 7. vai. vakaro.

Gera salė, bufetas ir geras orkestras.
Kviečiame visus Geelongo ir Melbourno lietuvius.

Visas pelnas skiriamas Geelongo L.B. Namų statybos reikalams.
Geelongo L.N.S. Komitetas.

DIDŽ. GERB, TAUTIEČIAI!
NEPAMIRŠKITE, KAD JAU ŠĮ PENKTADIENĮ, — 
vasario 15 d. Sydnėjaus Lietuvių Šalpos Fondo Tradicinis

VAKARAS — BALIUS
įvyks didingoje salėje (George St.)

Kviečiame nuoširdžiai visus tautiečius, čia, kaip kasmet, bus jauki 
lietuviška nuotaika, įdomi meninė programa, gaivinantis alutis, geri 
užkandžiai ir puiki šokių muzika.

ĮĖJIMAS 15 ŠILINGŲ.

Susirinksime vėl punktualiai, nes pradžia 7.15 vai. vak., o pabai
ga 12 vai. Salė uždaroma 12.30 naktį.

Šio parengimo visas pelnas skiriamas lietuvių šalpai.
SYD. LIET. ŠALPOS FONDAS.
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ADELAIDĖJE

SUDARYTA
ŠVIETIMO TARYBA
ALB Adelaidės Apylinkės val

dyba, pasitarus su LKF Adelaidės 
skyrium, š.m. vasario 3 d. sušau
kė kultūrininkų, mokytojų ir jau
nimo organizacijų atstovų susirin
kimų, aptarti savaitgalio mokyk
los, lituanistinių kursų, mokytojų 1 
verbavimo ir, aplamai, jaunimo li
tuanistinio švietimo ir tautinio 
auklėjimo reikalų.

Susirinkime dalyvavo 21 asmuo.
Su savaitgalio mokyklos reika

lais supažindino mokyklos globė
jas kun. dr. P. Jatulis ir mokyk
los vedėjas mokyt. V. Statnickas.

Savaitgalio mokyklų praeitais 
metais lankė 55 mokiniai. Mokyk
los medžiaginiais reikalais dau
giausiai rūpinosi tėvų komitetas. 
Reikėtų mokytojams atlyginti. Ne 
visi vaikai gali lankyti mokyklų 
dėl atstumų, todėl tolimesniuose 
rajonuose steigtis! mokyklos sky
riai. Mokykla per metus išleidžia 
kelis biuletenius, gvildenančius 
mokyklos reikalus. Biuletenius ne
mokamai gauna visi mokinių tė
vai.

Apie lituanistinius kursus ir 
kautų veiklų kalbėjo V. Neveraus- 
kas. Praeitoj skautų stovykloj da
lyvavo 36 skautai. Maždaug toks 
pat skaičius vaikų dalyvavo ir 
bendruomenės valdybos suruoštoje 
stovykloje.

Lietuvių moterų pedagogių drau
gija yra suorganizavusi mergai 
tęs. Be specifinių žinių ir auklė
jimo, nemažų programos dalį su
daro lituanistika — ypatingo dė
mesio kreipiama į lietuvių litera
tūrų. Apie šios draugijos veiklų 
plačiau painformavo E. Reisonie- 
nė. Susirinkimus lanko apie 24 
mergaitės. Tikimasi pritraukti dar 
kita tiek. Su mergaitėmis dirba p. 
p. Stepanienė, Reisonienė, Dun- 
dienė, Maželienė ir kitos pedago
gės. Tikslas — išugdyti sųmonin- 
gų lietuvę.
Apie bendruomenės valdybos sto

vyklų pranešė p. Ivoška. Siūlyta 
tokias stovyklas ruošti ne tik vai
kams, bet ir jaunimui iki 18 me
tų amžiaus.

Studentus atstovavo jų valdybos 
pirm. R. Urmonas.

L. Martinkus patiekė siūlymų 
dėl mokytojų verbavimo ii’ jiems 
mokėtino atlyginimo.

Sutarta, kad jaunimo tautinį 
auklėjimų ir lituanistinį švietimų 
reikia plėsti ir stiprinti, kad šiam 
darbui sėkmingai vykdyti neuž

tenka mokytojų, tėvų komiteto ar 
kurios paskiros organizacijos pa
stangų. Priimtas LKF Adelaidės 
skyriaus pirmininko L. Žygo siū
lymas sudaryti švietimo taryba, 

(kuri rūpintųsi visais švietimo rei
kalais.

I Adelaidės Lietuvių Bendruo
menės švietimo tarybų įeina: ALB 
Adelaidės Apylinkės valdybos na
rys švietimo ir kultūros reikalams, 
LKF atst., Kapelionas, savaitga
lio mokyklos vedėjas, tėvų komi
teto, studentų, skautų, ateitinin
kų, sportininkų, moterų sekcijos, 
moterų pedagogių draugijos atsto
vai, mokytojai ir kursų vedėjai.

švietimo Taryba, be kitų darbų, 
rūpinsis vaikų darželio steigimu, 
mokymo priemonėmis, naujų sa
vaitgalio mokyklų steigimu, mo
kytojų verbavimu, tautinio auklė
jimo koordinacija, lėšų telkimu, 
lituanistiniais kursais, jaunimui 
pramogų organizavimu ir kt.

Šia proga malonu buvo išgirsti, 
kad ALB Adelaidės Apylinkės val
dyba savaitgalio mokyklos reika
lams paskyrė £ 35 ir Adelaidės 
Moterų Sekcija pažadėjo apie £ 
15-20, o LKF skyrius įsteigs sa
vaitgalio mokyklai bibliotekų.

•Šį darbingų susirinkimų prave
dė ALB Adelaidės Apylinkės val
dybos pirm. St. Čibiras.

L.Ž.

VILIOJIMAI NESILIAUJA
Paskiausiu metu bolševikai su

stiprino savo veiklų, visokiais bū
dais viliodami tremtyje gyvenan
čius lietuvius “grįžti į tėvynę”. 
Michailovo komiteto leidžiamam 
laikraštpalaiky “Už sugrįžimų” 
nuolat dedamos nuotraukos, foto
grafijos, visokie skatinimai “grįž
ti namo”, nors visi žino, kaip tos 
rūšies propaganda yra organizuo
jama. Skatinimai bei kvietimai 
užtinkami kiekviename numeryje. 
Jieškoma tiesiog vardais ir pavar
dėmis.

Paskiausiuose numeriuose, taip 
pat per Vilniaus ir Maskvos radi
jus pakviesti “grįžti” visa eilė 
lietuvių profesorių, kultūrininkų ir 
kt. Lenkijoje pagautas ir bolševi
kams išduotas vilnietis rašytojas 
R. Mackonis, taip pat Vincas Už
davinys ir kt. stengiasi pavaizduo
ti, koks gražus esąs kultūrinis gy
venimas pavergtoje Lietuvoje. Ra
šydamas apie Šv. Onos bažnyčių 
Vilniuje, pvz. V. Uždavinys skel
bia, kad joje klebonauja lietuvis 
kun. J. Deksnys. Kiekvienų sekma
dienį ten renkasi Vilniaus lietu
viai ne tik meno paminklu pasi
gėrėti, bet ir pasimelsti.

Albinas Žukauskas pasigenda 
prof. Prano Skardžiaus ir pataria 
jam: “Spjaukit į tų kurčių emig
ranto duonų! Iš tiesų kaip gi Jūs 
nepasiilgstate, ten klajodamas po 
svetimus, tolimus miestus, Vil
niaus, Kauno, mūsų gimtųjų lan
kų, kampelių, miškų ir tarpmiš
kių, tviskančių ežerų ir upių, lin
ksmosios savo Augštaitijos? Argi 
netraukia gimtoji Lietuva?” To
kiais žodžiais viliodamas pagal 
okupantų direktyvas, Žukauskas 
baigia posakiu “Iki pasimatymo”!

Bet patys tos rūšies kvietėjai 
geriau žino už kitus, kokių prie
monių panašiems viliojimams 
imasi sovietinis saugumas, kurio 
pareigūnai įsako tam pačiam lai- 
kraštpalaikiui skelbti, klastojant 
tiesų, jog net ir “V. Krėvė — su 
mumis” Nereikia didesnio pasity
čiojimo iš žmogaus, kuriam laisvė 
buvo brangesnė už okupantų batų 
ir kuris pats su visu šiurpumu pa
tyrė po pasikalbėjimo Maskvoje 
iš Molotovo lūpų kruvinus oku
pantų tikslus, kaip turi būti pa
smaugta Lietuvos laisvė —

Net tinkamų atsakymų davęs 
okupantui rašytojas Ignas šeinius 
kviečiamas “grįžti namo”. Apie jį 
rašoma: “žinomasis rašytojas Ig
nas šeinius dirba tarnautoju Šve
dijos kooperatyvų sųjungoje. O 
juk būdamas Lietuvoje jis dirbtų 
vien kaip rašytojas, kultūros dar
buotojas. .. ”

šeiniaus atsakymas ir tai ne vie
nas, jau buvo skelbtas anksčiau 
švedų ir mūsų spaudoje, čia jo ne
kartosime. Panašiu būdu “aprūpi
no darbu” ne vienų kultūros dar
bininkų okupantai — Vorkutoje ir 
kitose darbo vergų stovyklose...

Jeigu Sovietų agentai jau rado to
kį didelį susirūpinimų šeiniumi ir 
kitais lietuviais kultūrininkais, tai 
galėtų per savo laikraštpalaikį 
paskelbti kad ir to paties šeiniaus 
atvirų laiškų gen. Michailovui ir J. 
Aisčio ir kitų pasisakymus, kodėl 
jie ir kiti negrįžta į Maskvos oku
puotų tėvynę... E.

Padėka
ALB Adelaidės Apylinkės val

dyba nuoširdžiai dėkoja: stovyk
lai vadovavusiems, vaikus lietu
viškų dainų, žaidimų, lipdybos 
darbų pamokinusiems, ir juos pri
žiūrėjusiems, p.p. Ivoškai, Grėb- 
liūnienei, Radzevičienei, Stepanie- 
nei, Vasiliauskienei, Grėbliūnui, 
Renkei ir Grigoniui; kun. dr. Ja- 
tuliui už pamaldas ir pagalbų; p. 
Arminui už L. LT. knygas dova
noms, Moterų Sekcijai už dovanas, 
p.p. Linkams, Dičiams, Lapšiams, 
Matiukams ir Pov. Mariukui už 
parėmimų stovyklos maisto pro
duktais, p. Brazauskams už pala
pinę, p.p. Morkūnienei ir Rama
nauskienei už šeimininkavimų. 
“Lietuvių Caritui” už patalpas ir 
visiems kitiems, kurie vienu ar ki
tu būdu prisidėjo prie bendruome
nės vaikų stovyklos suorganizavi
mo, pravedimo ir užbaigtuvių pa
sirodymo.

ALB Adelaidės Apyl. Valdyba.

Pajieškojimai
★ Irenos — Aleksandros Šuste- 

raitytės — Končienės jieško: S. 
Remenčius, Praca Carlos Comes, 
180 Sao Paulo — Brazil.

★ Vytauto — Juozo Lemežio, iš 
Mažeikių, jieško motina iš Lietu
vos. Jos laiškus turi Rev. V. Mar
tinkus 350 Smith St., Providence 
8.R.J., U.S.A.

★ Narbertą, Gasėną prašo atsi
liepti Jul. Jasiūnas, 22 Wollon
gong Rd., Arncliffe, N.S.W. Yra 
žinių iš brolio Romualdo Gasėno.

★ Petras Blagnys, kilęs iš Gar
gždų, jis pats arba žinantieji 
apie jį, prašomi rašyti šiuo adre
su: Alfonsas Pareigis, 1445 So. 49 
Ave. Cicero 50, Ill., U.S.A.

★ Petro Šimkaus iš Darbėnų, 
jieško J. Beneikis> 254 Glenlake 
Avė., Toronto, Ont., Canada.

★ Juozą Sakevičių, kilusį iš 
Linkuvos, prašo atsiliepti J. Sas- 
naitis, 77 Moonya Rd., Murrum- 
beena S.E. 9, Vic.

★ Praną Budrių, arba žinančius 
apie jį, prašo atsiliepti P. Kuras, 
41 Lake View Parade, Primbee, 
N.S.W. Jieško motina.

★ Antanas Kvctinskas, gim. Ta- 
barų km., Marijampolės apskr., 
pajieškomas jo motinos. Rašyti: 
Mrs. V. Sirmolis, 229 Holton Ave. 
S., Hamilton, Ont., Canada.

Sydnėjaus Sporto Klubo Kovo
ŠOKIŲ VAKARAS

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. (Tel. MX 2120).

— SPORTIŠKAS POBŪVIS
įvyks š.m. vasario 23 d. 7 vai. vak.

MASONIC HALL, NEWTOWN, STATION ST.
Loterija Gera muzika. Bufetas.

Maloniai kviečiami visi atsilankyti.

UŽSIGAVĖKIME

KAUKIŲ-BLYNŲ BALIUJE
Jis įvyksta š.m. kovo 1 d., penktadienį,

PRAHRAN TOWN HALL (MELBOURNE).

Pradžia 8 vai., pabaiga 2 vai. Gros puikus orkestras.

Įėjimas turintiems maskarado rūbus 10 šil.; jų neturintiems — 15 
šil. Bufete: blynai, spurgos, žagarėliai ir kt.; “šiurkštūs” ir švelnūs 
gėrimai taip pat, taigi, krepšius su buteliais ir sumuštiniais palikite 
namuose. Trims gražiausioms kaukėms vertingos premijos. Be to: 
loterija, rožių valsas, įdomios dovanos visoms kaukėms ir staigme
nos. Bilietai gaunami prieš ir po pamaldų pas k-to nares, arba įei
nant į salę.

RUOŠIA IR KVIEČIA VISUS

SOC. GLOBOS MOTERŲ D-JA MELBOURNE.
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