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PRIE BASANAVIČIAUS KAPO LENKIJA PO RINKIMU

Čia paduodame Vilniaus studen- • 
to laišką, kuriame vaizdžiai ap-l 
rašomi įvykiai Lietuvoje, Vilnių- 
je. šis laiškas patvirtina ' iki v6lyvos naktics, vSliau vlsi 3U 
kad pranešimai apie studentijos,^ vi(,ninRair didžiaugia rai.' 
antikomunistini bruzdėjimą Lie- np3 valiau <|ar daugiau aWj0| I 
tuvoje atitinka tikrovei. I __________ _________ ..„i

■ sunku yra ją užrezervuoti.
— Na, kaip nors gal susirasi- 

• me vietą, o jeigu sunku bus gauti 
vietą per tris dienas, tai aš galė
siu pasilikti dar vieną dieną...

— Mes Tamstai vis dėlto patar- 
patraukė per miestą gatvėmis dal- tume anksčiau užsirezervuoti vie- 

šį studento laišką prispaus- Ta-jau Jaį . pirmą gat_ tą...
dinamc is “N. Lietuvos , Kanados |įfjus ]aukė dvi maJ — Prašau nesirūpinti, — aš su-
liet savaitraščio. I sjnoJ Rjnkjuotų karią. Milicijos ir spėsiu...

“Brangūs tėveliai, I visokių gaivalų buvo ir ant kapų,' Bet šveicarieėiui netek., ilgai
Vilniuj šiandien graži bobų va- vi8j girdėjo himnus, atpažino dau- laukti, — atvažiavo automobilis ir 

sara. Oras nešaltas, sninga. Vėjo gumą esant studentus, bet abso-' Ji I*‘r Jėgą išvežė iš Vilniaus į 
nėra. Gal todėl ir nelendu į galvą ’ |iu^ini nieko nedarė. Milicija pa- aerodromą ir išskraidino... 
mokslai. Be to, šiandien sekma- j reikalavo skirstytis,- neardyti gat-1 Lankęsis Vilniuje šveicarletis 
dlenis dar. Iš tikrųjų graži diena, *vjų tvarkos. Bet minia prasiveržė pasakoja, kad jam pačiam neteko 
o man atrodo, kad jai Vilnius pa- ' jr Vėl pirmyn dainuodami. Tada būti Rasų kapinėse, bet Vil- 
sirengė labai gražiai. Gamta už tai vėl jie užbėgo, užvažiavę su mo-' n,uJc sąmyšis buvo tikrai didelis, 
atsidėkojo. Aš ir noriu parašyti, Grikiais iš priekio ir neleis. Na, ncs kažkas nepaprasta vyko ir 
kaip šiai dienai buvo pasiruošta.1 aišku, prasidėjo barniai šūkalioji- žmonės kalbėjo, jog vyksta Vilniu-

Kaip ir visur, gal kaip ir viso Į maj jr šiek tiek išsiskrstė. Tik J*e masinės demonstracijos, kuriom

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS

Kaip ir visur, gal kaip Ir viso I ~ ~__ ____ _______ ______ _ _
pasaulio tikintieji vakar šventė negerai, nes pasirodo suėmė kelis j malšinti ant kojų pastatyta visa 
Vėlines. Manau, jog lietuviai visi 1 studentus. Tris matė suimtus, kitų milicija ir kariuomenės įgula, 
nnpprbė SAVO mirusiuosius trim i- nUlnia nwmeral oolzApagerbė savo mirusiuosius gimi-' nežinia. Draugai neduot jų, sako 
nes, artimus. Galiu pasakyti, kad vykstam ir mes visi, bet Juos įso- 
laisvai, nevaržomi šįmet pagerbė. (|inę j kariškus motociklus nusi- 
Mūsų mokykloje dar prieš dvi die- ' vežė. 0 paskiras grupeles tai nuo 
nas pradėjo organizuotis visi eiti kapinių net iki bendrabučių par- 
į Rasų kapines. Ir tai kalbėjo be
veik kone viešai Vakaras buvo 
šaltokas, bet ypatingai gražus, | 
dangus giedras. Taip, ištikrųjų su
sirinko kone visi. Nebuvėlius sa-‘ 
vo fakultete galiu ant pirštų su
skaičiuoti. Nuvykau aš, Juozas ir 
kiti draugai mūsų. Radome visas 
Rasų kapines vien žvakučių švie-' 
soje, pilnas žmonių. Ir kas nuosta-, 
biausia visas universitetas, insti-' 
tūtas, beveik vieni studentai. Pra
džioj praėjom šen ir atgal. Išgir
stam gi<*dant. Pasirodo klony ant 
lietuvių karių kapų dainuoja žmo
nės. "Graži tu mano brangi tė
vyne, šalis kur vargo daugel pa
tyrei”, "Šventas Dieve" ir kt. Mes 
paklausėm tik iš tolo, nes buvo 
sunku pasiekti tą vietą. Grįžtam 
prie Basanavičiaus kapo, žiūrim 
visas kapas vien ugnyje. Gal vi
soj Aušros Vartų bažnyčioje tiek 
daug žvakių nedega, kiek jų buvo 
aplink Basanavičiaus kapą. Kas 
tik ėjo, tas vis įsmeigė žvakę, o 
daugiausiai studentai. Tos žvakės 
visos buvo įsmeigtos, vėliau ištir
po pažemy Ir taip apsiklojo vaš
ku.* Aplink kapą didelis vainikas.

NEW Y0RKAS
— LONDONAS

lydėjo.
namo vis vien nepavyko.

Pasinaudodami ta minute, kaž
kas ant Vilniaus miesto karininkų 
namų aliejiniais dažais užrašė šū
kį: "Sveikiname Vengrijos revo
liucijų".

Taip aš neiškenčiau smulkiai ne
aprašęs, nes ir mane privertė su- 

j simąstyti. O vis dėlto dar tikimasi
ir iš lietuvių. , ------------------ «-------------- , -

Ir vis labai didelės kalbos, ju- Anglijos min. pirmininką lydės jų 
dėjimai dabar Vilniuj prieš vald- užsienių reikalų minsteriai ir gau- 
žią, per susirinkimus visi plūsta- sus būriai politinių ir ekonominių 
si, drebia ant TSRS, bet niekas patarėjų.
nieko nedaro. Dabar jau vėl orga- • 
nijuojamasi gal prieš savaitę ne
dalyvauti spalio revoliucijos de
monstracijoj. Universitetas jau su
sitarė berods, mūsų irgi baigia 
tartis. Mūsų kursas tad dabar 
jau vienbalsiai nutarė neiti. Ma
tysim, kaip bus.

Tačiau išsaugoti einančių Londono pernešama, kadIš
vo 21-24 d-d. Bermuduose susiti
ks JAV prezidentas Eisenhoweris 
ir Anglijos min. pirm. Macmillan. 
Manoma, kad prieš šių valstybių 
vyriausybių galvų susitikimą bus 
sušaukta Britų Commonwealth" 
valstybių ministerių pirmininkų 
konferencija, kuri įvyks greičiau
sia kovo men. pradžioje Londone.

I Bermudus JAV prezidentą ir

NEPAPRASTAS PAPILDYMAS

Nepaprastas faktas. Vos gavus 
čia atspausdintų Vilniaus studento 
laiškų tėvui, gyvenančiam Ameri
koje, visai pripuolamai "Neprik-

Ragina mažinti išlaidas 
ANGLIJOS BANKO VALDYTO

JAS ĮSPĖJA VYRIAUSYBĘ 

Anglijos ekonominiai sunkumai 
dar vis tebėra ant pavojingos 
briaunos. Anglijos Banko valdyto
jas (C. Cobbold), vasario 14 d. 
savo kalboj įspėjo vyriausybe, 
kad ši sumažintų išlaidas, kurios 
neatitinka krašto ūkinio pajėgu
mo. Jis nurodė, kad £ stg. užsie
nio valiutų rinkoj tebėra išlaikęs

I Lenkija gyvena porinkiminėmis 
nuotaikomis. Kaip ir buvo galima 
laukti, Gomulkai pareikštas visiš
kas pasitikėjimas. Jį palaikė ne 
tik tie, kurie pritarė jo politikai, 
bet ir abejojantieji.

Politiniai stebėtojai tvirtina, 
kad su šiais seimo rinkimais "sta
lininiai likučiai”’iš Lenkijos galu
tinai pašalinti, gi Gomulkai išba
lansavus, krašto padėtis šiais 
rinkimais sustiprinta ir Maskvos 
intervencijos, bent laikinai, nebe
bijomą.

Lenkijos posūkis yra reikšmin
gas tiek komunistiniame judėjime, 
tiek ir tarptautine prasme. Toli
mesnė Lenkijos ateitis priklausys 
nuo to, kaip Gomulkai pavyks iš
balansuoti tarp vidaus jėgų spau
dimo, siekiant visiškos demokrati- i 
zacijos, ir tarp Maskvos užmačių.

Pastebėtina, kad vyriausybei pa
sisekė sukelti didelį susidomėjimą 
pačiais rinkimais. Tvirtinama, kad 
dalyvavo 94$4 turinčiųjų teisę (18 
mil.) balsuoti. Gomulkos prašymas 
balsuoti už jo kandidatus, nebrau
kiant jų iš sąrašų, rinkėjų buvo 
išklausytas. Prie to prisidėjo ir 
katalikų dvasiškija kviesdama pa
klusti Gomulkos pageidavimo. Kar
dinolas Višinskis, norėdamas pa
rodyti pavyzdį, pats viešai daly
vavo balsavime Pagaliau lenkai 
matė, kas įvyko Vengrijoje, žino
jo, kad kilus atviram konfliktui 
su Maskva jie negali laukti efek
tyvios paramos iš Vakarų, todėl 
beliko eiti Gomulkos patartu ke
liu. O Gomulka priešrinkiminėje 
kalboje pabrėžė, kad atmetimas 
jo politinės linijos, reikštų Lenki
jos išbraukimą iš Europos žemėla
pio. Ir jis, galbūt , buvo teisus, 
n«*s gri<*žtas posūkis, visiškai atsu
kant nugarą Kremliui, galėjo būti 
priežastimi Sov. Sąjungos gink
luotos akcijos, kaip yra atsitikę 
Vengrijoje.

Nors Lenkija ir tebėra komunis
tiniame bloke, bet šiandien ji jau 
nebėra geležine uždanga atsitvė
rusi nuo išorės pasaulio. Lenkijos 
žmonės jau nebejaučia tos nuolati
nės baimės, kurioje tebegyvena vi
si kiti komunistų valdomi kraštai. 
Net ir Jugoslavijos Titas neiš
drįsta suteikti tų laisvių, kurias 
Gomulka davė lenkams. Krašte 
yra beveik pilna spaudos ir žod
žio laisvė. Tiesa, spaudos cenzūra 
te be veikia, bet tik tiek, kad nebū
tų drebiama tiesa nuogais žod

žiais Maskvai į akis. Betgi daug 
karčios teisybės pasakoma Mask
vai žodžius įvyniojus į permato
mą vatą. Lenkai žino, kad jų val
džia yra komunistinė, bet raudo
numas yra gerokai balstelėjęs. Jie 
tad ir ryžtasi pakęsti šio evoliu- 
cijonuojančio režimo blogybes.

Naujajame Lenkijos seime yra 
Gomulkos nominuoti komunistai, 
ūkininkų, demokratų partijos ir 
bepartyvių atstovai. Buvo ičstaty- 
ti 720 atstovų, iš kurių į seimą 
išrinkta 459 — tiek atstovų turi 
dabartinis Lenkijos seimas. Rinkė
jas iš sąrašo galėjo išbraukti bet- 
kurios partijos, taigi ir komunis
tų, atstovus. Komunistų partija 
seime turi daugumą.

Lenkijos seim<» rinkinių rezulta
tai yra Maskvos režimo oficialus 
atnų*timas, bet ne visiškas nuo 
Maskvos atsimetimas. Dabar Len
kijos politinė padėtis yra žymiai 
sustiprėjusi ir jis gali užmegsti 
santykius su Vakarais. Tikima, 
kad Vakarai lenkams suteiks žy
mią ekonominę paramą.

Gomulkai grįžus į valdžią, Len
kijoje įvykdyta daug reformų: Po
litinė policija panaikinta, jau ne
bevykdomos naktinės žmonių me
džioklės ir nebėra smurtingų su
ėmimų; panaikintos koncentraci
jos stovyklos, skelbia "Muenche- 
ner Merkur" bendradarbis iš Var

šuvos. Per pastaruosius du mėne
sius Lenkijoje buvo panaikinta 

apie 10.000 kolchozų. Lenkų “Gl«s 
Olsztynski” rašo, kad Allenšteino 
vaivadijoje iš 500 kolchozų telikę 
tik 48. Vokiečių spauda rašo, kad 
jau leidžia išvykti į Vak. Vokieti
ją ir tolimiems giminaičiams. Iš 
kalėjimų ir prievartinių darbų 
stovyklų paleista 1.200 lenkų vie
nuolių.

Kai senieji lenkų kom. partijos 
vadai gyveno labai prabangiai, 
švaistydami pinigus, tai to negali
ma pasakyti apie Gomulką, kuris 
atsisakęs ištaigingos jam skirtos 
būstinės, gyvena kukliame 2 kam
barių butelyje viename Varšuvos 
priemiestyje.

Lenkijoje, nors ir laimėjo Go
mulka ir jo šalininkai, tačiau sta
lininkai nerimsta ir stiprina savo 
veiklą. Pastaruoju metu buvo ats
pausdinta, kaip spėliojama sovie
tiniame konsulate Krokuvoje, prieš 
,dabartinę vyriausybę nukreiptų 
atsišaukimų, kuriuose* stalininkai 
grasina sudaryti "socialistinei vi
suomenei" ištikimą vyriausybę Bal
stogėje.

Taip, lenkai atsikvėpė laisviau, 
bet visiškai laisvai kvėpuoti kliu
do raudonos dulkes, atpučiamos 
nuo Maskvos. K.

Malonūs laiškai
PADĖKA UŽ SVEIKINIMUS IR 

PAŽADAS REMTI LIETUVOS
BYLĄ

Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybos suvažiavi
mas Sydnėjuje, pasiuntė sveiki

nimo raštus Autralijos ministeriui 
pirmininkui Mr. R.G. Menzies ir 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
gen. sekretoriui Mr. D. Hammar- 
skjold. Sveikinimuose buvo nuro
dyta, kad Lietuva tebėra Sov. Są-

Tigro kaulo vyną begeriant
KEIČIASI CHRUŠČEVO PAŽIŪROS

Pradžioj buvo mažiau žmonių. Gi 
vėliau ėmė per kapus sklisti gar
sas: neišsiskirs tyki t, bus. Tai per 
vieną minutę susispietė visas pul
kas žmonių, koks gal tūkstantis, 
kad kitur nebuvo nė vieno, visi 
čia suėjo. Na ir pradėjo visi dai
nuoti senas lietuviškas dainas, ku
riose minima prispausta, daug 
vargų patyrusi Lietuva, kad ji vėl 
bus laisva, kad gerbtum tautos vy
rus. Dainavo pradžioj visi nedrą
siai, bet vėliau kaip įsisiūbavo, 
tai garsai sklido už kelių kilomet
rų. Juk tokia minia dainuoja. 
Dainas kartojo vėl iš pradžių, ki
tas net po 3-5 kartus, jų tarpe gal 
4 kartus ir seną Lietuvos himną. 
Na šį tai jau taip visi giedojo, 
kad net mums vyriškiams ašaras 
išspaudė. Kaip anksčiau niekob 
nedrįso net paminėti jo, dabar 
laisvai traukia ant viso Vilniaus, 
atrodo, kad Vilnius laisvas, daro 
kas ką nori. Universitetas atnešė 
dviejuose čemodanuose vainiką, 
čia pat surišo, perrišo juosta Ir 
padėjo ant Basanavičiaus kapo. 
Tada dar labiau visi, dar garsiau 
užtraukė himną. Užrašo tai ne
priėjau perskaityti. Po to mes nu
ėjom į pirtį, bet liko mūsų visi. 
Pasirodo, kad ten visi vaikščiojo

lausomos Lietuvos” redakcija su
žinojo, kad Montrealy yra atvykęs 
gyvas studento aprašytųjų įvykių 
liudininkas, su kuriuo ne vienam 
Montrealio lietuviui teko pasikal
bėti.

Tai yra vienas mokslininkas 
šveicaras, kuris, besilankydamas 
mokslo tikslais Lietuvoje, tuo me
tu buvo Vilniuje ir visai atsitik
tinai buvo ten vykusių demonstra
cijų liudininku. Jis, būdamas, 
mokslo žmogus, nenorėdamas už
kirsti sau kelio ir galimybių atei
tyje nuvykti mokslo tikslais j Lie
tuvą, prašo jo pavardės neskelbti. 
Bet tai kas su juo atsitiko, mie
lai papasakojo.

Tas mokslininkas Vėlinių dieną 
buvo Vilniuje. Jis buvo apsistojęs 
viename viešbutyje*. Okupantą taip 
paveikė studentų ir kitų Vilniaus 
gyventojų demonstracijos, kad jam 
buvo visai nepageidaujami tų įvy
kių liudininkai. Todėl svetimšalį 
pradėjo atakuoti milicija, su kuria 
įvykęs toks pasikalbėjimas:

— Ar Tamsta dar ilgai manai 
pasilikti Vilniuje?

— Dar norėčiau apie tris die
nas čia būti.

— Bet Tamsta žinok, kad pas 
mus nelengva gauti lėktuve vietą,

ankstesnes pozicijas, bet kritimo 
pavojus nėra praėjęs.

Anglijos iždo valdytojas prane
ša, kad Anglijos prekybos balan
sas šiais finansiniais metais nu
matoma bus išvesti su perviršiu.

Visokia šviesa iš Maskvos
Pastaruoju metu į Austriją at

bėgusieji vengrų kariai pasakoja, 
kad visi vengrų kariniai daliniai 
iš Vengrijos išgabenti į Sov. S-gą, 
kur praeina "specialų” apmokymą. 
Rusai aiškina, kad vengrų kariai 
į Sovietiją perkelti laikinai ir po 
"apšvietus” būsią gražinti į Veng
riją.

Dabar, vietoj, vengrų karių, 
Austrijos — Vengrijos pasienyje 
stovi rusų pulkai.

Rusai Antarktikoj
Mokslinių tyrinėjimų tikslais į 

Antarktiką atvykę Sov. S-gos 
mokslininkai, atrodo, nesirengia iš 
čia Išsikraustyti. Australų spau
doj rodoma susirūpinimo, kadangi 
Sovietai Čia, atrodo, sparčiai dirba 
įrengdami povandeninių laivų ba
zes. Šią Antarktikos dalį austra
lai laiko savo teritorija.

Prieš kurį laiką, Maskvoje vie
šint raudonųjų kiniečių valdžios 
delegacijai, buvo suruoštas rusų 
— kiniečių draugystės vakaras.

Chruščevas, sakydamas kalbą, 
atsiminė Staliną ir apie jį atsilie
pė, kaip pavyzdingą komunistą, 
čia pat jis dar pridūrė: “Mes visi 
komunistai skaitom garbe būti to
kiais tikrais marksistais — leni- 
nistais, koks buvo Stalinas.” 
Chruščevui pasakius, kad "Nėra 
reikalo man pabrėžti, jog aš esu 
komunistas”, Bulganinas įsiterpęs, 
sakydamas: "Kaikurie žmones da
bar sako, kad tu stalinistas". Ta
da Chruščevas sumaurojęs: “Nau
ja ties! Aš neskiriu stalinizmo ir

santvarkos, Chruščevas pareiškė: 
"Kapitalizmas mirs ir tai yra ne
išvengiama. Taip neišvengiama, 
kaip nėščiai moteriai atėjus me
tui gimdyti — ji turi gimdyti, ar 
to nori, ar ne. Taip, kapitalizmo 
mirtis neišvengiama. Žinoma, mes 
padarysime viską, kad tai paska
tinus.. .”

Chruščiovas tą vakarą gėrė ki- 
nietišką degtinę, vadinamą “tigro 
kaulo vynu” ir kėlė tostus už ki
niečius komunistus.

Vakarų valstybių diplomatai to
je puotoje nuolaidžiai šypsojosi, 
atidžiai klausėsi, bet nelietė nei 
“tigro kaulo vyno”, nei vodkos, 
nei kitų "kietų” gėrimų.

jungos pavergta ir buvo prašyta 
Australijos vyriausybės ir Jungti
nių Tautų paramos Lietuvai iš 
okupacijos išsilaisvinti.

šiomis dienomis suvažiavimo 
prezidiumo pirmininko inž. B. 
Daukaus vardu, Mr. R.G. Menzies 
vardu Jo sekretorius ir Mr. D. 
,Hammarskjold pavestas J.T.O, po
litinės dalies viršininkas, prisiun
tė padėkas už sveikinimus ir pati
kino Australijos Lietuvių Ben
druomenę, kad Lietuvos byla nė
ra užmiršta ir į iškeltus faktus 
bus atkreiptas reikiamas dėmesys

# šiomis dienomis įvyko “tau
tos atstovybės” — seimo rinkimai 
Rumunijoje. Jei Lenkijoje žmonės 
turėjo šiokį tokį pasirinkimą, tai 
Rumunijoje viskas ėjo pagal se
ną tvarką: į 437 vietas seime buvo 
išstatyti 437 komunistų kandidatai 
ir visi buvo “vienbalsiai” išrinkti.

Stalino nuo komunizmo!”
Kalbėdamas apie lenktyniavimą 

tarp kapitalistinės ir komunistinės

LENGVA IŠEITI SUNKU 
SUGRĮŽTI

Prieš kurį laiką iš Jungtinių 
Tautų Organizacijos, protestuoda
ma prieš šios organizacijos “kiši
mąsi į Vengrijos vidaus reikalus”, 
pasitraukė kom. Vengrijos delega
cija. Dabar JTO kreidencialų ko
mitetas atsisako suteikti teisę 
Vengrų delegąsijaf dalyvauti JTO, 
nurodydamas, kad dabartinė Veng
rijos valdžia yra Sovietų karinės 
intervensijos pasėkoje ir yra sve
timos jėgos diriguojama.

Dėmesio Dėmesio
MOTERYS KVIEČIA VISUS

$.m. kovo mėn. 2 d., Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. GI. Draugijos

“Užgavėnių blynai”
— karnavalo nuotaika, specialios kepuraitės ir "gaidukai”- 

Pradžia 7 vai. vakaro, pabaiga 1 vat ryto.
Puiki muzika.

čia atsigausi ir pralinksmėsi, 
Lietuviškoj nuotaikoj užsigavėsi. 
Tėviškės blynus skanius ragausi, 
širdį gaivinančių gėrimų gausi, 
čia TU pašoksi ir padainuosi — 
Vargstantį brolį nelaimėj paguosi.
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įt®KUPUOTCūE
PULGIS ANDRIUŠIS.

Vt+ LIETUVOJE
“Lietuvoje skurdu ir 

liūdna”
URUGVAJAUS “DELEGATAI”

LIETUVOJ

PASAKOJA ATVYKUSIEJI I 
LAISVUOSIUS VAKARUS

Iš Klaipėdos krašto vokiečiai 
rašo, kad didžiausia kliūtimi jiems 
išvykti yra gautieji sovietiniai pa
sai. Vokiečių jaunimas jau beveik 
visiškai užmiršo vokiškai šnekėti.

Atvykusieji į Vakarus teigia, 
jog 1954 m. Lietuvoje buvo pa
skersta apie 40.000 arklių, kurių 
daugumas buvo sudirbti į arklines 
dešras. Arklienos kg. kaštavo 12 
rublių, už litrą pieno tekdavo mo
kėti po 3 rublius, už “Kaprono” 
mot. kojines — 35 rublius, vieną 
kilogramą vilnų 220 rublių etc.

Prisikėlimo bažnyčioj Kaune 
baigiamas rengti radijo fabrikas, 
kuris, prijungus kai kuriuos kitus 
pastatus, norima padaryti su lai
ku “pačiu pajėgiausiu radijo fab
riku Pabaltijy”. Radijo fabriko 
darbininkams netoli Taupomųjų 
Kasų rūmų pastatyti namai.

Atvykusieji teigia, kad 1956 m. 
Kaune buvo apie 15.000 bedarbių- 
Bedarbių skaičių bolševikai dirbti
nai sukelia. Ypač nuo 1955 m. 
daugelį jaunų darbininkų atleidžia 
iš darbo, jog paskiau galėtų “už
verbuoti kaip savanorius” ar netu
rinčius darbo į Sibirą. Tos rūšies 
“savanoriai” stengiamasi sumed
žioti įvairiausiais titulais, nors iš 
tikro tai tėra paprasčiausios už
maskuotos deportacijos.

kelio**
sumo-

“dele-

ELTOS KRONIKA
— Britų min. pirmininkui Ha

roldui Macmillan sudarius naują
jį britų ministerių kabinetą, Vli
ko Vykd. Taryba pasiuntė sveiki
nimo telegramą. Per britų amba
sadą Vokietijoje gauta iš min. 
pirmininko Macmillano nuoširdi 
padėka.

Gauta graži padėka taip pat už 
Vykd. Tarybos pasiųstuosius svei
kinimus Eisenhoweriui jo perrin
kimo JAV prezidentu proga, nu
rodant kokių JAV vyriausybė ima
si žygių pavergtiesiems karštoms 
atgauti laisvę, kokia jiems pri
klauso pagal Jungt. Tautų Chartą.

SIS IR TAS IR ANAS IS ADELAIDĖS (2)
Praeitų metų skautų stovykloje 

Lobenthalio kalnuose po milžiniš
ku Eukaliptu susėdus vieną rytą 
valgyti pusryčių, tūlas iš atšilau- 
kiusiųjų tėvų sakydamas prakal-lgai pritarus, leidimas buvo gau- 
bų, maždaug šitaip tarp kitko' tas. Tiesa, čia Stasiškis nebuvo 
prasitarė besikreipdamas į vaikus pionierius, nes nesenai prieš tai 
ir lietuvių skautų “Vilniaus” vie- 
tininkijos vaįpvą V. Stasiškį bei 
mergaičių vadovę S. Stasiškienę: orgasizatorius turėjo iš naujo per-

KULTŪRINIS
METŲ BALANSAS

latviai buvo gavę tokį leidimą, 
tačiau kiekvienos tautinės grupės

Laisvojo pasaulio lietuvių spau
da plačiai rašo apie Urugvajaus 
tariamai lietuvių vardu per Mas
kvą j Lietuvą vykusią “delegaci
ją”. Ją sudarė tik Urugvajaus lie
tuvių komunistų vadai ir jų išti
kimieji, būtent: knm. organizaci
jų pirmininkas St. Rasikas, Cerro 
klubo pirm. Čaplikas su dukra ir 
žentu, komunistų rad. valandėlės 
vedėjas P. Revuckas su dukra ir 
padėjėja R. Diktaraite, kuri veda 
tos valandėlės ispanų skyrių ir k. 
I “del»*gaci ją” nepakliuvo nei vie
nas kitokių pažiūrų lietuvis, net 
nei vienas eilinis komunistas ar 
jų pritarėjas. “Delegatus” pasky
rė, į aerodromą palydėjo Ir 
nę į abu galus kiekvienam 
kūjo Sovietų atstovybė.

Oficialiai skelbiama, kad
gaciją” pakvietė “LTSR respubli
kinė prof, sąjungų taryba”. Ta
čiau faktiškai kelionę iki Vilniaus 
Ir atgal via Paryžius-Praha-Mask- 
va apmokėjo Sovietų pasiuntinybe 
Urugvajuje. “Delegatai” patys 
prisipažįsta, jog lėktuvų bilietus 
jiems nupirko pasiuntinybe. Kiek
vienas toks bilietas atsiėjo apie 
C.000 pezų — per 1.500 dolerių. 
Mėnesio pragyvenimas, visos ke
lionės ir kitos išlaidos nekaštavo 
jiems asmeniškai nė vieno cento. 
Sovietų pasiuntinybė kiekvienam, 
be to, pridėjo po 70 dol. “kišenpi
nigių”. Vilniaus žydai, pamatę šią 
“amerikonų grupę”, visur prie jų 
lindo klausdami, ar neturį dolerių, 
siūlydami po 20 ir 30 rublių už 
dolerį, už stamb<*snius basknotus 
— po 50 ir net 70 rublių. E.

— Melskimės, kad vieną dieną 
įvyktų katastrofa ir po to toje 
vietoje, kur dabar yra Amerikai’ 
pasigirstų vienas didelis pliumt,1 
ir p.p. Stasiškiai nebeturėtų kur 
važiuoti iš Adelaidės.

Amerikinis smakas iš Adelaidės 
lietuvių tarpo dar kartą pasiglem
žė mums taip reikalingus žmones. 
Kalbėtojo pranašavimas neįvyko 
ir tiems patiems metams baigian
tis S. ir V. Stasiškius išlydėjom 
Čikagon.

V. Stasiškis buvo (gal ir bus) 
grynas skautybės produktas. Nie
kada prieš tai nemaniau, kad skau- 
tarimas žmogui gali pasidaryti vi
so gyvenimo prasmė. Pasiba.isėti- 
nas tvarkingumas, katastrofiškas 
punktualumas šį jaunatvišką vi
dutinio amžiaus vyrą (negeria, ne
lošia, nekrauna turtų) jau per pu
sę mylios rodo esant kažkam tren
ktą.

Atitarnavęs priverstinos darbo 
sutarties laiką naujųjų ateivių 
stovyklos reikalų vedėju ties Syd- 
nejum, apsigyvena Adelaidėje, 
ima dairytis, belstis į P. Australi
jos skautų tvarkytojų duris: įro
dinėti, rašyti memorandumus, kad 
lietuviai skautai gautų atskiro 
vieneto teises. Nors rietas vald
žia mano, jog mes atvežėm savu 
vaikus tik tam, kad jie tučtuojau 
pasidarytų australais ir dar pa
greitintai suaustralintų savo tė
vus, bet Imperinei Skautų Sąjun-

eiti per Ainošių ir Kaipošių, vis 
sutikdamas naujų kliuvinių. Pir
moji skautų stovykla sulaužė le
dus santykiuose su australų skau
tų vadovybėmis, kurios kaip var
nai skrido pasižiūrėti, kaip tie lie
tuviai surengė berniukų ir drau
ge. .. mergaičių stovyklą. Svečių 
knygoje ir prakalbose buvo pa
reikšta, kad lietuviai skautai iš 
australų neturi ko pasimokyti, bet 
atvirkščiai. • Neperdaug bus pasa
kyta, kad be kitų bendradarbių 
abu Stasiškiai įnešė liūto duoklę, 
nupelnant lietuviams tokias re
komendacijas. Kad ir ne. pirmos 
jaunystės vyras (teisįninkąs, ats. 
karininkas), prieš išplaukdamas į 
Čikagą, dar baigė augščiausius 
skautininkų kursus Miško ženklui 
įsigyti, lakstydamas po brūzgynus, 
klampodamas purvą. S. Stasiškle- 
nė be mergaičių organizavimo dar 
būdavo matoma kiekvienos loteri
jos būdelėje, baliuose — už bufe
to stalo ir kituose marguose Mo
terų sekcijos parengimuose, o taip 
pat neužtrenkdavo durų, jeigu 
kas laiku ar nelaiku atsibelsdavo 
į svečius. Stasiškiai Adelaidėje 

buvo ne pavardė, bet įstaiga.

pelną “įsikurti”. Tai buvo lietu
vių — lobenthaliečių draugystės 
pakto pasirašymas. Vietos savival
dybininkai ir bažnytiniai veikėjai 
kreipėsi į Adelaidės lietuvius, pra
šydami koncertan atsiųsti savus 
menininkus, ir taip viena progra
mos pusė būvu australiška, o ant
ra — lietuviška. Per visą scenos 
foną buvo ištiesta milžiniška Lie
tuvos vėliava su Vytim, o iš šalių 
kabojo mažytės britų ir australų 
vėliavėlės, pabrėžiant. Jog šį va
karą pagerbiama Jono Vanago tė
vyne. Prakalbose, ypač P. Austra
lijos evangelikų-liuteronų bažny
čios prezįdento kun. Kochne buvo 
įsakmiai pareikšta, kad australai 
niekuomet (tam garantija naujai 
atidarytas muziejus) nepamirš 

Lietuvos, kuri išauklėjo tokius rim
tus ir kultūringus žmones kaip J. 
Vanagas.

— Praeis dar kiek metų ir mū
sų nė vieno čia nebeliks, bet šio 
lietuvio ir jo krašto vardas pasU 
liks tol, kol čia gyvens žmonės, 
— šnekėjo prezidentas, — o J. 
Vanago pavyzdys paskatins ir aus
tralus imtis

Australai savo programai pa
kvietė senai ramybėn pasitrauku
sią dainos vteranę, buv. tarptau
tinio garso dainininkę Clara Se
rena. Jos dalyvavimas buvo retos 
pagarbos mostas tolimai Lietuvai. 

, Taip pat dainavo vietinis Harmo
nijos choras. Iš lietuvių puses tal- 

, kavo V. Šimkaus vyrų choras, B.
Juškevičiūtės — Lapšienės savait
galinis tautinių šokių ansamblis 
ir solistė G. Vasiliauskienė. Šiuo 
koncertu ir vėliau — pobūviu, kur 
atsilankė visų valstybių parla
mentų atstovai, dvasiškiai, žurna
listai, buvo užantspauduota P. 
Australijos — Lietuvos draugin- 

. gurno sutartis.

nedraugiškas pabėgėliams, tai J. 
Vanagas, kaip dar Rygos laikų 
lietuvis skautininkas, ėmė belstis 
į Danijos skautų duris. Patsai te
nai suorganizavęs lietuvius skau
tus, ėmė rengti stovyklas, viešus 
pasirodymus. Ir taip per danų 
skautų pareigūnus (neparaudu- 

sius) lietuviams parūpindavo dar
bo ir lengvatų. Aš ten tuomet ne
buvau, bet albumas neduos meluo
ti: kiek čia komplimentų Danijoj 
dar nelabai žinomai Lietuvai. Ku
nigai, direktoriai aristokratai, ra
šytojai lyg iš gausybės rago linki 
viso gero priešo prispaustam mū
sų kraštui- Laikraščių iškarpos 
entuziastingai vaizduoja lietuviš
kas stovyklas, tautodailės parodė
les, mūsų liaudies šokius, dainas. 
Negiriant J. Vanago (ir jo žmo
nos), galima pavadinti jį dvigu
bu Lietuvos ambasadorium, akre
dituotu Danijai ir P. Australijai. 
Ir, gal būt, vienu sėkmingiausių.

šio darbo.

KULTŪRINIO
DARBO BARE

— Vliko pirmininkas lanko Ka
nados ir JAV lietuvių kolonijas, 
kiekviena proga iškeldamas reika
lą palaikyti Lietuvos klausimą 
aktualų. Taip pat akcentuojami 
Tautos Fondo vajaus reikalai, nes 
plačiau veikiant reikia ir daugiau 
lėšų. Amerikos Lietuvių Taryba 
paragino visus lietuvius Vliko pra
dėtajam Radijo vajui šiam svar
biam tikslui nesigailėti aukų. Nuo 
vasario 1 d. Altas pradėjo 1957 
m. vajų, kurio pajamos, kaip ir 
kitais metais, bus naudojamos 
Lietuvos laisvinimo reikalams. Va
jus Tautos Fondo reikalams vyk
domas ir JAV L. Bendruomenės.

— Vliko Kontrolės Komisija 
1957.1.28-30 d.d. tikrino Vykd. 
Tarybos bylas, pinigines apyskai
tas ir kL Kontrolės duomenys 
siunčiami Vliko sesijai, kuri susi
rinks posėdžių š.m. kovo mėn. Ka
nadoje. Vliko Kontrolės Komisiją 
sudaro pirm. J. Norkaitis, nariai 
E. Simonaitis ir J. Kairys.

(A. VAIČAIČIO, LKF AUSTRALIJOS VALDYBOS PIRMININKO 
PRANEŠIMO, PADARYTO LKF ATSTOVŲ SUVAŽIAVIME MEL

BOURNE, SANTRAUKA)
Vyresniųjų pastangos, išlaikyti Į 

jaunąją kartą jautrią lietuvybei, : 
yra būtinos. Bet vyresnioji karta 
turi suprasti jaunimą, gyvenantį 
ir bręstanti naujose sąlygose. 
Naujų filozofitJų, meninių idėjų 
įsisavinimą nereiktų laikyti nutau
tėjimu ar savos kultūros išsižadė
jimu, bet* natūraliu evoliuciniu rei
škiniu. čia vyresniosios kartos in
telektualai, visi kultūrininkai, tu
rėtų išvystyti glaudų bendradar
biavimą su jaunaisiais.

Nėra abejonės, kad šita linkme 
dirba ne tik Kultūros Fondas, bet 
ir kitos organizacijos bei klubai. 
Visdėlto, reikėtų pagalvoti, kaip 
įtraukti į visuomeninį darbą stu
dentiją ir jaunimą aplamai, kuris 
dabar tik šaltai stebi vyresniųjų 
asmeniškus ar politinius ginčus. 
Daugis jaunuolių, baigusių šio 
krašto mokyklas, turės geresnį 
materialini gyvenimą, o kiti iš
kops ir į labai atsakingus ir augš- 
tus postus. Tačiau ar visi bus jaut
rūs lietuviškiesiems reikalams, 
tautinės lietuvių kultūros puoselė
jimui, priklausys daug nuo to, 
kiek mes sugebėsime Jiems įdiegti 
tautinio sąmoningumo, kiek įsą
moninsime juos lietuviškos kultū
ros reikalui.

— Vietoj M. Gelžinio Mažosios 
Lietuvos Tarybos prezidiuman 
įėjo E. Žilius.

—Pagal specialų pabėgėliams 
iš bolševikų okupuotų kraštų įsi
leisti į JAV įstatymą emigracija 
eina j galą, šiuo metu baigiamos 
išrašyti vizos ir tvarkomi pasku
tiniai formalumai. Galutiniai skai
čiai dar nėra suvesti, bet pagal 
jį iš Vokietijos, kaip atrodo, bus 
išvykę per Balfą apie 1.500 lietu
vių. JAV kongrese 28 demokratai 
įteikė projektą, kaip reiktų naujai 
suredaguoti dabartinį emigracijos 
įstatymą, {teiktuoju projektu nu
matoma kasmet įsileistiną emi

grantų skaičių padidint iki 250.000

Tragiškieji įvykiai, atbloškę 
mus į šį kontinentą, tiek gerai 
pasiruošusius profesionalus (tei
sininkus, gydytojus, mokytojus, 
inžinierius, menininkus), tiek eili
nius darbininkus — visus įparei
gojo dviejų metų darbo prievolei, 
kurią atlikdami aklimatizavomės 
naujose sąlygose Vieniem geriau, 
kitiem sunkiau sekėsi, bet paly
ginti per trumpą laiką daugeliui 
mūsiškių pavyko ekonomiškai pri
lygti vidutinės klasės. Tai pasiek
ta sunkiu darbu ir kietu taupymu. 
Palikę nuošaliai materialinio įsi
kūrimu klausimą, stabtelėkime ir 
pažvelkime į mūsų dvasinę būse
ną, į mūsų pastangas tautinei kul
tūrai išlaikyti.

Mūs šiame kontinente yra ne
daug, tad norėdami ilgiau išsilai
kyti bei puoselėti tautinę kultūrą, 
išsaugoti tautinę sąmonę, turime 
gerokai pasitempti, kad įstengtu
me susiderinti skirtybėse.

Visas kultūrinis tęstinumas re
miasi individų, kurie dirba kuriant 
ir palaikant tautinės kultūros ver
tybes. Savaitgalio mokyklų moky
tojai, lituanistinių kursų dėstyto
jai, dramos aktoriai, chorų da- 
yviai, organizacijų valdybos, spau
dos žmonės, rašytojai, muzikai, 
dailininkai, tautinių šokių šokėjai, 
bibliotekų vedėjai, sporto vadovai, 
skautų vadovybės ir daugelis kitų, 
nuoširdžiai dirba, aukoja laiką ir 
energiją, kad lietuviškos kultūros 
medis, persodintas į svetimą ap
linką, augtų ir bujotų. O šitas me
dis reikalingas labai stropios prie
žiūros. Bet taip pat turime žmo
nių, kurie savo trumparegiška, 
dažnai asmeniškais ar grupiniais 
interesais grįsta veikla, drumsčia 
bendro darbo nuotaiką, čia įsidė
mėtina, kad žmogus per bendruo
menę praeina, o bendruomenė pa
silieka. Gi bendruomenė būtų at
sparesnė aplinkos veikimui, jeigu 
visi indivdai sutartinai ją stiprin
tų.

Nespėję nusišluostyti akių, nu
leidžiant šią porą j amerikinį 
žaizdrą, šių metų pradžioje turė
jome vieni rengti skautų stovyk
lą.

Prie Crawford kalno kažkuomet 
valdžia apsodino pušimis didelius 
bergždžios žemės plotus. Lyg 
ir Anykščių šilelis, tik 
šventosios čia vinguriuoja 
upelė, ir vietoj volungės it 
žiama klykauja kokabura.
vieta keturioms dešimtims lietuvių 
berniukų ir mergaičių dešimt pa
rų kalbėti lietuviškai, ir neskai
tyti komikų. Kaip čia atsilankęs

■ australų skautų pareigūnas Thom
pson pareiškė, lietuviai visuomet 

išlaiko savo augštą standartą, mat, 
jis abejojęs, ar be Stasiškių- vis
kas eis kaip patepta. Miškų urė
das, didžiai atsargus pareigūnas, 
labai svyruodamas leido čia įsi
kurti tokiam pulkui jaunimo pačiu 
ugningiausiu sezono metu, bet at
sisveikinant pažadėjo lietuviams 
visuomet užleisti šį rojišką gamtos 
kampelį. Naujasis “Vilniaus’’ tun- 
tininkas Neverauskas, skautininkai 
Opulskis (baigęs Miško ženklo 
kursus) ir Putupis (visi 3 Vytau
tai), ir mergaičių vadovė A. And- 
riušienė, gamtovaizdžio ir lyg už
sakytai gražaus oro padedami, su
kūrė stovyklavimo šedevrą. Sek
madienį suvažiavę tėvai ir pamal
das atlaikęs kun. P. Jatulis gai
lėjosi, kodėl jie patys ne skautai.

vietoj 
Paros 

skerd- 
Ideali

Jeigu kam niežti gerklę dainuo
ti, tai reikia eiti pas mūsų mies
telio dirigentą V. Šimkų. Kai ro
tušės salėje buvo suruoštas bir
želinio teroro minėjimas, tai Lie
tuvos himną sugiedojo... jungti
nis latvių ir estų choras. Minėji- 
man atsilankiusiems lietuviams 
sugėlė širdį, nors tenai kitais 
punktais mes buvom gerai atsto
vaujami. V. Šimkus tuo metu bu
vo paleidęs chorą neribotų atos
togų, girdi, nebesurenka choristų, 
o su nepilnu sąstatu geriau visai 
nesirodyti. Tik vėliau dirigentas 
pranešė, kad repeticijos vyksta 
kaip vykę ir rugsėjo 8 d. skelbia 
bažnytinės muzikos ir giesmių 
koncertą vietos katedroje. Papil- 
nėjęs choras įvykdė pažadą. Arki
vyskupas pasakė žodį australams 
ir lietuviams apie mūsų krašto 
kai va rijas. Vietos katalikam baž
nytiniai koncertai yra revoliuci
nė naujiena, kurią čia įvykdė V. 
Šimkus. Pastebėtina, kad pats di
rigentas čia pirmą kartą sugiedo
jo solo “Misereref. Sustiprėjęs 

choras veikliai reiškiasi mūsų ir 
australų pasirodymuose. Po augi
mo ‘konvulsijų”, V. Šimkus pasi
ryžęs laikytis, kol ragely bus pa
rako.

— Kas gi beliktų žmogui, visą 
gyvenimą dirigavusiam, jei jis 
staiga mestų šalin lazdelę?, — sa
ko jis. Antra vertus, būtų neįti
kėtina, jeigu žmogus, nešiojąs 
Šimkaus pavardę, neturėtų nieko 
bendra su muzika.
(Apie šį bei tą ir aną iš Adelaidės 
hue •" a an —• a rlar ir kitame niImP.

Onkaparingos audinių fabriko 
barakpalaikyje, kur ikšiol vis gy
vena ir dirba Vanagų šeima (ban
do įsigyti pastogę Adelaidėje), su 
Lobenthalio Muziejaus garbės pir
mininku ir kuratorium vartome 
storą albumą: nuotraukomis, įra
šais, laikraščių iškarpomis, pie
šiniais pro akis pramirga šio at
kaklaus vyro veikla Danijoje, kur 
buvo prisiglaudęs baigiantis ka
rui. Kadangi tais laikais danų 
Raudonasis Kryžius buvo smar-Į bus rašoma dar ir kitame nume- 
kiai paraudęs ir kaip toks rūsčiai ryje.)PAS KAIMYNUS

— Baigtas latvių enciklopedi
nis žodynas, apimąs 4 pagrindi
nius ir du papildomuosius tomus. 
Papildomuosius tomus paruošė lat
vių kalbininkas J. Endzelinš, E. 
Auszenberg-šturm. Kadangi jie 

abu atsisakė nuo honoraro, tai ir 
buvo įmanoma tokį žodyną išleisti.

Jei kas domisi Pietų Australijos 
praeitimi, turi jau neiti, bet 30 
mylių važiuoti per kalnus į Loben- 
thalj pas Jonų Vanagą, kurį sa
vo laiku plačiai minėjo ir paveiks
lavo australų spauda. Pernai jo 
vardas kalnynuose nuskambėjo ki
ta proga, kai Lobenthalio mieste
lio ir apylinkių gyventojai suren
gė mūsų tautiečiui atsidėkojimo 

koncertą — pobūvį ir jam paskyrė

NEUŽTRENKITE DURU BENDRUOMENĖS 
LAIKRAŠČIUI

jį DOVANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
*■ siunčia prityrusi firma

;■ M0NITIN IMPORTERS
Į; & EXPORTERS, LTD.
■Į 39/41 James Str., London, W.I.

Mūsų kainos yra labiausiai prieinamos ir prekės geros kokybės, 
į greitas pristatymas, PILNAS KIEKVIENO SIUNTINIO AP- 
į DRAUDIMAS.
5 MES TAIP PAT SIUNČIAME VAISTUS ORO PAŠTU. MIE- 
S LAI ATSAKOME I PASITEIRAVIMUS.
IW«VA,.,AW«YAW.\

— Latvių veikėjas Vokietijoje 
Adolfas šildė parašė veikalą apie 
deportuotuosius. Išsamiai nušvies
ta deportuotųjų padėtis, stovyklų 
dislokacija, jose gyvenimo sąlygos, 
sovietinis režimas ir kt. Duomenys 
surinkti labai kruopščiai. Latvių 
spauda šį leidinį šiltai įvertina.

— Lenkų gen. Andersas, savo 
paskiausioj kalboj apžvelgęs nau
jausius įvykius Lenkijoje, pažy
mėjo, jog lenkų emigrantų laukia 
dar didesnis politinis darbas šiuo 
metu, nei ligi šiol. Tačiau Ander
sas drauge pareiškė taip pat len
kų pretenzijas į Lvovą ir Vilnių...

Lenkai, nesitenkindami sovieti
niu Michailovo komitetu, svetur 
esantiems tremtiniams lenkams 
vilioti į tėvynę sudarė savą spe
cialią organizaciją “Polonia”. Ji 
yra labai gerai paruošta, aprūpin
ta reikalingais specialistais ir pa
laiko santykius su pagrindinėmis 
lenkų ministerijomis. Organizacija 
yra aprūpinta dideliais finansi
niais ištekliais. Tačiau. lenkai vis 
tiek per daug nesusivilioja grįžti 
į tėvynę.

— Vėl naujai pasirodžius gan
dams, kad galį Pabaltijo kraš
tams būti suteiktas satelitinis sta
tusas, “Osnabruecker Tageblatt”,

tonia”, plačiau apžvelgia visų tri- 
vertindamas New Yorke šiomis 
dienomis pasirodžiusį leidinį “Es- 
jų Pabaltijo kraštų likimą. Dau
giausia vietos skiriama Estijai. 
Dienraštis rašo, jog Stalinas, ku
rį Chruščiovas paskiausiu metu 
vėl pradėjo girti, yra likvidavęs 
apie 100.000 estų. Vietoj depor- 
tuotojų ir kai o metais žuvusių es
tų sovietai į Estiją atgrūdo apie 
200.000 rusų. Estų ūkininkai da
bar taip su nauja sistema susmukę, 
jog žemės ūkis vėl atkritęs į 18 
amžiaus ūkininkavimą. Estijos 
pramonė turi dirbti išimtinai rusų 
reikalams. Estijoje veikia apie 40 
darbo stovyklų, kuriose laikoma 
apie 30.000 darbo vergų. Už gau
namą atlyginimą estai negali nu
sipirkti to, ką gaudavo pirkti 1989 
m. Už Estijos išlaisvinimą kovoja 
laisvajame pasaulyje esą estai, ku. 
rių 22.000 gyvena Švedijoje, 13. 
000 Kanadoje, 12.000 JAV, 5.000 
D. Britanijos sąjungoje 5.000 Vak. 
Vokietijoje ir apie 5000 Australijoj.

kraš- 
sąjū- 
veda 
dėtis

Suomių dienr. “Iltasanomat” 
paskyrė vedamąjį, pažymėdamas, 
jog pavergtuose Pabaltijo 
tuose jaučiamas laisvėjimo 
dis. Jaunimas ir ūkininkai 
pasyvią rezistenciją, nenori
į komjaunimą etc. Nors sovietinės 
įstaigos prieš tos rūšies nepasi
tenkinimą imasi žinomų priemo
nių, tačiau jos gyventojų nuotai
kos nepakeičia. Ir Pabaltijo kraš
tuose reikalaujama bent tų lais
vių, kurias Išsikovojo lenkai.

2



1957 m. vasario 19 d. MOŠŲ PA8TOGA a

| Gyvenimo | 
| Iškarpos ||

Ne tik sovietinis generolas Mi
chal lovas savo laikraštukyje “Už 
sugrįžimą i tėvynę”, bet ir šian
dieninė Lietuvos valdžia, Maskvos 
bosų įsakyta, tiesiog iš kailio ne
riasi besistengdama mus “išgelbė
ti iš kapitalistinės vergystės”. Jie 
visi maldaute maldauja išvietin- 
tuosius žmones, kitaip dar Dievo 
paukšteliais vadinamus, sugrįžti į 
gimtąsias gūžtas, idant nebereik
tų svetur vargelio vargti. O var
gstam mi-s čia, tuose kapitalisti
niuose pasauliuose, nesvietiškai. 
Pasak Mlchailovo ir kitų “lais- 
vintojų”, mes dirbame vergų dar
bus, neturime ko pavalgyti ir sau
lės šviesoje kėblinėjame beveik 
plikom bambom — tokie biednio- 
kai mes esame. Prastai, girdi, 
mums einasi ir Australijoje, ir N. 
Zelandijoje, Ir Kanadoje, ir Ang
lijoje, o Amerikon nukilusieji 
“Dievo paukšteliai” stačiai gyvi 
pražuvę nes “pasislėpę po fašisti
ne amerikine vėliava, apsikrėtė 
kapitalistinio puvėsio grybeliu, dar 
šmeižia kūrybingą ir šviesų gim
tosios šalies gyvenimą”. O jeigu 
grįžtume? Ach, būtume ir dailiai 
aprengti, ir sočiai pavalgydinti, ir 
visiems būtų duotas lengvas, pats 
lengviausias darbas, “plačiosios tė
vynės gimtajam Irkutske, Kras-1 
nojarske, Donbas” ar kitame rejiš- * 
kame kampelyje.

Taigi, ir suprask, jei gudrus*.; 
Michailovas rašo, kad tėvynė vis
ko pertekusi, visus plikabambius' 
žada aprengti, o brolienė bėdavoja, 
kad valkai neturi kuo apsirengti 
ir todėl neiną mokyklon, gi ji pa
ti jau ir užmiršusi, kaip atrodo 
koja odiniame bate...

•
Prieš pat Kalėdas Sydnėjuje at

sibuvo Australijos lietuvių seimas. 
Vienas deputatas aną dieną pri
siuntė man šitokį laišką:

“Gerb. Dauba, man pačiam te
ko dalyvauti ALB Krašto Tarybos 
suvažiavime ir skaityti jo aprašy
mus "M. Pastogėje” ir “T. Aiduo
se”. Esu nepatenkintas abiem 
šiais aprašymais, nes Iš jų skai
tytojai negali susidaryti objektin- 
gos nuomonės, kas suvažiavime 
buvo spręsta. Skaitytojas norėtų 
žinoti, kas kuriuo klausimu kaip 
pasisakė ir kokių sprendimų buvo 
prieita. Iš “T.A.” sausio 24 d. nu
merio susidaro įspūdis, kad Mel
bourne aidininkai gerai iškaršė 
kailį pastogininkams ir visiems ki
tiems (to gi tikrai nebuvo — jie- 
patys išgirdo karčių priekaištų), 
{domiausia tai, kad “T.A” kores
pondentas suvažiavimo reportaže 
dėsto ir tokias mintis, kurios vi
sai nebuvo iškeltos suvažiavime. 
Pasinaudoja tuo būdu proga išdės
tyti savo paties mintims pasilai
kytoms kišenėje. Kiekvienas laik
raščio bendradarbis turi teisės 
kelti savo samprotavimus, bet tai 
daroma atskiru straipsniu, kur ir 
aiškiai matoma, kad tai jo asmeni
nė nuomonė. Iš reportažo laukia
ma objektingo įvykių eigos, min
čių pareiškimo perdavimo”.

Atvirai šnekant, šitame suva
žiavime Ir aš, tiesa, niekeno ne
rinktas ir nekviestas, veik tris 
dienas pragaksojau. Tad visiškai 
Ir nedvejodamas pritariu Gerb. 
atstovo nuomonei del reportažų. 
Betgi neginčyjama tiesa, kad 5 
melbourniškiai, kurie vjenas po' 
kito, paskui vėl išpradžios — rai
tė mintį, rentė rintį — paskui kė
lė rankas dėl tvarkos ir vėl kal
bėjo — mėgino sukišti į ožio ra
gą šito laikraščio redaktorių, patį 
laikraštį, krašto valdybą beigi visą 
bendruomenę... O ką jie kalbėjo, 
ką sakė ir ko dar nepasakė šitie 
visi penki, tai viskas surašyta 
“Tėviškės Aidų” Nr. 3. žinoma, 
jei Gerb. atstovas nepatenkintas, 
kad neparašė ką jis ir visi kiti kal
bėjo, ir atsakė aniems pen
kiems iš Melbourno, tai jau čia aš 
nieko negaliu padėti. Mano galva, 
visi anie penki, ir dar gal vienas, 
yra tikrai patenkinti, ką paraše 
jų laikraštis. O ko šitas nepara
šė (gal dar parašys?) — taip pat 
ne mano valioj.

JURGIS DAUBA.

SYDNŽJAUS LIET. 
NAMAMS

ĮSIGYTI | N ASUS ĮMOKĖJO

(Tąsa iš Nr. 6)
30 svarų: žygienė N. Po 20 sva

rų: Bačiulis Petr., Juraitis S., Ka
počius Juos., Kazakevičius, šuo- 
pys Vincas. 50 svarų: Sportu Klu
bas “Kovas” (papildomai). Po 15 
svarų: Jarmalauskas SL, Saka
lauskas Pr., Vaičius J., Venclo
vas Romas. Po 12 svarų: Šidlaus
kas B., Zakarauskas J., Po 11 sva
rų: Bistrickas J., Baltrušaitis J., 
Kantonas Jonas. Po 10 svarų: An
tanaitis P., Aleksandravičius J., 
Andriuškevičienė Ona, Andriuška
A. , Bartkevičius E., Butkus K., 
Bitinas V., Butkevičius Vyt., Briz- 
gys V., Blažinskas A., Bogušiene 
Danguolė, Bernotas A., Daukus
B. , Deikus Vyt., Daubaras Juozas, 
Dirmantienė B., Dočkus J., Gu
daitis J., Giliauskas Alf., Griške- 
vičienė Aid., Grosas J., Gauba S., 
Gaubienė Jdv., Ivinskienė Julija, 
Jakštas A., Jasiūnas J., Sydney 
Jaunių Teatras, Janušas K., Jen- 
cius J., Kapočius A., Kavaliaus
kas R., Kanazauskas V., Kože- 
niauskas V., Kaunas P., Kapočius 
SL, Kleinas B., Kazlauskas M., 
K an teik a V., Kutkaitis J., M au ra
gis A lėks., Mickevičius J., Miro
nas Petras, Marčiulionis K., Mau- 
rusevičius J., Milą J., Meiliūnas 
H., Nagys Pr., Niurką VyL, Ni- 
čajus Aleksas, Osinas Svrgiejus, 
Olšauskas Alf., Osinienė Ona, Pil
kus Adolf., Pelurytis Košt., Palai- 
tis R., Patašius Vyt., Pfenderienė 
O., Pačėsa SL, Račiūnas V., Rad
zevičius Pr., Slivinskas Alb., Sir- 
gedąs P., Spocys .vyL, Steleme- 
kas VyL, Stašionis Br., Sereika J., 
Sereika Pr., Stankevičienė Mari
ja, Svirklys EI., Samsonas VI., 
Studentų S-ga, šlitcris E., šlė»- 
geris Vytenis, šutas VyL, šar- 
kauskas Ant., šuopys Juozas, Ta* 
Uat-Kelpša J., Vascega Pr., Vazge- 
levičius VI., Valeckas L., Zabloc
kis J., Zakaras Mykolas, Zvirzdi- 
nas A., Po 7 svarus: Bliekas J., 
Garelis A., Gečiauskas B., Maks
vytis J., 6 svarus: Norkūnas Al
binas.

Po 5 svarus: Antanėlis G., Amb- 
roza Pov., Katalikų Kultūros 
Draugija, Ankudavičienė A., Bar
kauskienė V., Blazaitis, Biliotas 
SL, Bučinskas Alg., Buzninskas 
SL, Blaževičius J., Batūra K.,

(B-D.)

MOKSLO KELIU
3 ADELAFDIŠKIAT

Adelaidės lietuviai šiemet turi Irvis yra architekto Resow 
kuo pasididžiuoti: Adelaidės uni- (atsimintina Jo projektuota Prisi- 
versitetą baigė 3 lietuviai. ! kėlimo bažnyčia Kaune) sūnus,

R. Europos Problemos
LEIDINIAI RYTŲ KLAUSIMAIS .-mū vokiečių sritimis. Apie

Kai daugis jų vienmečių “in-^ 
vestavo” laiką ir svariukus “ant. 
arklių” skambino buteliokais, ar 
kitaip dilino jaunas dienas, šie 3 
žmonės atkakliai ėjo mokslo ke
liu, siekdami savo tikslo, šiandien 
jie (o sykiu ir visa bendruomenė) 
turi kuo pasidžiaugti ir pasidid
žiuoti.

Keli žodžiai apie juos.

ANDRIUS BAJORŪNAS

Jis farmaciją baigė dar Lietu
voje. Erlangene, Vokietijoje, jis 

vėl lankė universitetą. Atvykęs į 
Adelaidę gavo darbo vaistinėj**, 

čia, kaip kruopštus ir sąžiningas 
tarnautojas, jis buvo augštai ver
tinamas vaistinės vadovybės, kuri 
rekomendavo jį vaistininkų unijai, 
ir jam buvo užskaityta daugelis 
Lietuvos ir Vokietijos universite
tuose išlaikytų egzaminų, tad 
Adelaidės universitete A. Bajorū
nui tereikėjo tik vienerių metų 
įgyti šio universiteto farmacijos 
fakulteto diplomą. Su diplomu sy
kiu įsigijo ir teisę savo vardu ati
daryti vaistinę.

Daug laimės, Andriau, — tu 
pirmas diplomuotas lietuvis vais
tininkas Australijoje!

ALGIS NAVAKAS

Gimnaziją baigė Vokietijoje. 
Atvykęs į Australiją pradžioje 
turėjo sunkias dienas — jis vy
riausias šeimoje, kurią sudarė naš
lė motina, jaunesnis brolis ir dar 
jaunesnė, maža sesutė. Algis ta
čiau nepasidavė nei panikai nei 
žaliojo svaro meilei. Jis kietai 
dirbo ir šiasdien jau turi Adelai
dės universiteto architekto diplo
mą.

Jeigu kam reikalingas naujas 
namas ir naujos idėjos išplanavi
me, — kodėl n»-iš bandyti mūsų 
jaunojo architekto skonio?

IRVIS REISONAS

Adelaidės lietuvių motinų (ir 
visų motinų!) idealas, mat, baigė 
su ‘kreditais” Christian Brothers 
College, ir vis statomas pavyzdžiu 
visiems abituriantams, kurių eg
zaminų reikalai pradeda šlubuoti.

pereitais metais įsigijęs elektros 
inžinieriaus diplomą, o dabar stu
dijuoja civilinę inžineriją ir ne
trukus žada ant sienos pasikabin
ti antrąjį diplomą. “Pikti” liežu
viai mala, kad neužteksią nė dvie
jų...

Jo sesuo Renata studijuoja ar
chitektūrą. Taigi, ši šeima pateisi
na lietuvišką priežodį, kad “Obuo
liai netoli nuo obels terieda...”

Irvi, užmirškime gimnaziją, bet 
tu ir vėl mamoms duodi kietą ar
gumentą:

— Taigi, tu tik vieną diplomą 
vos teišspaudei, o kodėl Irvis 
du?...

Adelaid iškis.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

DĖMESIO i
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

(Honey Liqeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS. 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybes ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Ernstan Bottling Co. Ltd. 
gamybos gėrimą su Amerikos 

ereliu etiketėje.
i Sydnėjuje gėrimų reikalu rastu ir 
■ asmeniškai kreiptis: N.. .Cininas,
97 Boyd SL, Cabramatta ir V. 
Skeivys, 270 Miller St, North 
Sydney, tel. XB 5027.
ERNSTAN BOTTLING CO. LTD. 
2 Murray St., W. Mitcham, S.A.

Pastaruoju metu vokiečių kal
ba išleidžiama labai daug knygų 
ir knygelių Rytų Europos proble
moms ngarinėti. Jose dažnai lie
čiama ir Lietuva, štai, Holzner 
Vcrlag, Wuerzburge, išleido 288 
psl. ksygą “Die Ostgebiete dės 
deutschen Reiches” (Vokiečių rei
cho Rytų sritys). Redagavo Gott
hold Rhode. Leidiniui prijungta 19 
žemėlapių.

Iš dalies Prūsų Lietuvą liečia ir 
knyga: “Ostpreussen unter polni- 
•cher und sowjeGsscher Verwalt- 
ung” (Rytų Prūsija — administ
ruojama lenkų ir sovietų). Auto
rius Rudolf Neumann, leidėjas — 
Alfred Metzner Verlag, Frankfurt 
a/Main, 112 psi. 7,80 DM.

Kitos knygos, kaip “Baltische 
Geschichte” (Pabaltijo istorija), 

pirmoje eilėje liečia Latvijos, Es
tijos praeitį; “Osteuropa und die 
Sowjetunion. Geschichte und Pro
blem e” (Rytų Europa ir Sovietų 
Sąjunga, istorija ir problemos) — 
Pabaltijo istoriją vysto kitu po
žiūriu. Apie ortodoksų bažnyčios 
slaptą veiklą Pabaltijy po 1917 
metų revoliucijos, rašo Ezarda Si- 
haper savo knygoje ‘Die letztc 

,Welt” (Paskutinis pasaulis). Kny
gelė 119 psl. ir kaštuoja 10,80 
DM.

Paminėtini leidiniai ir apie so
vietų špionažą: Otto Heilbrun: 
“Drr aowjetische Gcheimdienst” 
(Sovietų slaptoji tarnyba) ir Da
vid J. Dallin: “So wjet špionaže”.

J klausimą, kaip vedami parti
zaniniai (pogrindžio) karai, mė
gina atsiliepti C. Aubrey ir Otto 
Heilbrunn knygoje “Partisanen”. 
čia dėstoma partizaninio karo 
strategija ir taktika.

V*»kietijoje veikia visa eilė ins
titucijų, kurių uždavinys yra ty
rinėti ir perteikti sau ir pasauliui 
klausimus, susijusius su buvusiv-

sritį, 
į kurią įeina ir Prūsų Lietuva, tos 
institucijos patiekia tiesiog glė
bius gerai paruoštos literatūros.

JUNGTINĖS TAUTOS. Britai 
mėgina išsiaiškinti, kaip toli sic- 
kia JAV pareikštas įsipareigoji
mas, kad užpuolus JT karines pa
jėgas, Amerikos kariuomenė prisi
jungtų prie anglų-prancūzų.

* Iš R. Berlyno pranešama, kad 
neužilgo galima tikėtis plačių pra
nešimų spaudoje ir per radijus 
apie atskraidinimą 100 čekų ga
mybos MIG-17 turbininių naikin
tuvų į Syriją. Su lėktuvais, su
prantama, atvyks ir “technikai”.

Dovanų pakietėliai siunčiami Iš Anglijos į Rusiją — Lietuvą — Lat
viją — Estiją — Ukrainą — Baltgudiją. Muito ir visus kitus mokes
čius sumoka siuntėjas — adresatas, atsiimdamas siuntinėlį, nieko ne
moka. Paprastas siuntinys adresatą pasiekia per 6-8 savaites. Siun
čiame ir oro paštu. Visi siuntiniai pilnai apdrausti. Prekių kainaras- 
tis pareikalavus. Galima pamatyti ir prekių pavyzdžius.
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• Registered Overseas Parcel Service

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

Agentūros visose Australijos valstybėse.

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
Greitai — Patikimai — Pigiai 

GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 
GRAŽINAMI!

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 .junti. 'X 
Rąžykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą au kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (ruoš kainos žymimo, anglų svarai.). 
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JOS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIA J KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

JŪSŲ SIUNTINIUS
MES PERSIUNČIAME J RUSIJĄ IR BALTIJOS KRAŠTUS

SUPURKITE PREKES KUR NORITE
Ir atneškite (ar prisiųskite paštu) jūsų siuntinį MUMS, pri
dėdami 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 
mėnesius. Per 11 metų nė vienas siuntinys nėra žuvęs.

MES ESAME VIENINTELĖ TOKIA AGENTŪRA
AUSTRALIJOJ

— SIUNČIAME BETARPIŠKAI RUSIJON.

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

TEL. FA 5195

2-3

SIUNTINIAI I VISA , j*
PASAULI’ ‘ ‘ S

a. satK.>_____ ,į _ - jį:
Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, rnegstukąi, 
šilko ir vilnos skaros, avalynė, vaistai, maistas.

10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 
garantuoja geriausią patarnavimą Jūsų 
giminėms ir draugams krašte. . 

Garantuotas siuntinė lio pristatymas v< 
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje^'

TA1AB
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Atviras laiškas
p. STEPANUI

“Mūsų Pastogės” Nr. 4 Tamsta 
atvirame laiške man rašai: “Neno
rėdamas toleruoti p. Riaubos ne 
tik politinės, bet ir žurnalistinės 
demagogijos, jaučiu pareigą vie
šai pareikšti, kad kalbamoji ko
respondencija yra teisinga”.

J tai turiu pareikšti sekančiai: 
“T.A.” Nr. 44 Tamsta rašai: “... 
p. Riauba siūlė iš jos išmesti (ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimo dar
botvarkės. Red.) politinį klausimą 
— Tautos Fondo pranešimą, girdi, 
banditų nėra ko remti”. Tai cita
ta iš Tamstos pasakymo. Tad no
riu paklausti, kur ir kada aš esu 
šitaip pasakęs ir kokiame protoko
le Tamstos pasakymas, primeta
mas man, yra užprotokoluotas? 
Todėl dar kartą tvirtinu, kad tai 
yra Tamstos pasakymas, bet ne 
mano.

Jau sekančią savaitę — **T-A.” 
kalėdiniam** numeryje — “Atsto
vas” laiške redakcijai, dėl Tams
tos iš piršto išlaužtos korespon
dencijos, puola mane šitokiais žod
žiais. Cituoju: “Tarybos atstovas 
p. Riauba pavadindamas Tautos 
Fondą banditais ir t.L (žiūr. “T. 
A.” Nr. 45), nuvažiavo nuo koto 
ir pagal Mlchailovo metodą dro
žia prakalba.

Tai kas yra kaltininkas visos 
tos komedijos? — Tamsta ir p. 
“Atstovas”. Mano manymu (ma
nyti man niekas negali užginti) 
kad p. “Atstovo” laiškas redakci
jai, ir pirmoji tame laikraštyje 

tilpusi kon-spondencija (turint gal
voj lietuviško laikraščio spausdi
nimo ir platinimo techniką) iš
plaukia iš to paties šaltinio ir, 
greičiausiai buvo pasiųsta kartu.

Būdamas Sydnėjuje, paparšiau 
buv. Krašto Valdybos pirmininko 
duoti man minėtą protokolą, kurį 
ir citavau. Jį skaitė ir “M.P.” p. 
n-daktorius. Tad ir noriu Tamstos 
paklausti, kuo turiu remtis: ar 
autentišku protokolu ar tamstos 
korespondencija?

Tamstos teigimo teisingumą, 
kad “T.A.” Nr. 44 atspaustoji 
Tamstos konvpondencijja yra tei
singa, palieku nuspręsti skaityto- 
jihns — jie tesprendžia kas yra 
teisus.

Tamstos politinę ir žurnalistinę 
“etiką” aš toleruoju.

šia proga patikslinu “M.P.” Nr. 
1 mano atviro laiško Tamstai pas
kutinį sakinį, kuris turėjo būti 
toks: “Man labai gaila, kad Tams
ta nešk iri politinio bandito nuo ei
linio, bet tai jau Tamstos reika
las”.

Be to, atkreipiu Tamstos dėme
sį, katLąš esu apie Vliką pasisakęs 
ne tik uždarame atstovų pasitari
mo, bet ir viešame bendruomenės 
susirinkime, tad kodėl tada Tams
ta nereagavai?

Baigdamas tegaliu pridurti, kad 
prieš kiekvieną bendruomenės ats
tovų suvažiavimą, iš tam tikros 
grupės žmonių vartojamas Iš už 
“geležinės uždangos” pasiskolintas 
puolimo būdas. Priešpaskutiniame 
Melbourno) suvažiavime buvo pul
tas vienas, gi prieš šitą, Sydne- 
jaus, ant “taikiklio” buvo paimti 
kiti.

Tamstos žodžiais tariant: juk 
tai nei garbinga nei teisinga.

Reiškiu pagarbą
Adelaidė. R. Riauba.
..(Šiuo viešus pašnekesius tarp 

p.p. Riaubos ir Stepano baigia
me. Red.) . ,
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ŽODIS SKAUTAMS

HUSU PASTOGE
LSB VYRIAUSIOJO 

SKAUTININKO ŽODIS
LSB VIENETAMS

TETA IŠ AMERIKOS 
MELBOURNE

BANKSTOWNO LIET. NAMAI

Melbourne Lietuvių Teatro Gru
pė statė J. Audronio 3 v. komediją 
“Teta iš Amerikos”. Vaidino Valė 
Baltutytė, V. Lazauskas, B. Paš
kevičius, V. Bosikis, Viktoras Bal
tutis — tai pagrindiniai šio veika
lo aktoriai. Antraeilius vaidmenis 
turėjo Verbylaitė, Pačkevičius, p. 
Baltutis, Kaladytė.

Spektaklis vertintinas teigiamai.

BANKSTOWNO LIETUVIAI 
STATOSI SALĘ

Ir tai dėl šių priežasčių: jame!.v. 
išvengta pavojingo šaržavimo ir 
aktoriai, su didesniu ar mažesniu * 
sceniniu patyrimu, pajėgė susido-. 
roti su jiems tekusiomis rolėmis. 
Vieni jų sukūrė charakteringesnius 
ir labai įtikinančius tipus, kitiems 
sekėsi sunkiau, bet visumoje pas
tatymas praskambėjo, ir vietomis 
žiūrovai juokėsi iki ašarų. Režisie
rius P. Morkūnas, pasirinkęs re
alistinį veikalo interpretavimo ke
lią, nuo jo nenukrypo nė viename 
veiksme.

Karšti publikos plojimai, gėlės 
ir sveikinimai, tarti aktoriams ir 
režisieriui ALB Apylinkės valdy
bos, Kultūros Fondo ir Dainos My
lėtojų Sambūrio atstovų, ir vė
liau p.p. Vacbergų namuose vai
dintojams suruoštas jaukus pobū
vis, buvo pilnai užtarnautas jų 
įvertinimas. (rm).

Su dideliu entuziazmu Banks
towno lietuviai pradėjo statybą. 
Jau pirmąją statybos dieną (26.1. 
57) susirinko apsčiai savanorių 
vyrų su darbo įrankiais ir iškasė 
pamatams griovius. Antrąjį sa

vaitgalį (3.2.57) sulankstė pama
tams geležį ir sudėjo į griovius, 

‘•įo trečiąjį (9.2.57), per šeštadienį 
0 išliejo betono pamatus.

Prie šių darbų dirbo 45 žmo- 
* nės 614 darbo valandų. Reikia pa
žymėti, kad talkavo ir jaunimas.

Didelė dalis lietuvių dar laukia 
I savo eilės, kada bus pakviesti į 

talką. Mes qsame įsitikinę kad 
nei vienas lietuvis neatsisakys jam 
tenkančios pareigos.

ganizacijų bei sąmbūrių vardu 
įmūryti atmintinąją plytą. Tos 
pirmosios įmūrytos plytos tegul 
bus mūsų vienybės simboliai!

Bankstowno Liet. Namų Taryba.

NEWCASTLIS
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS

ATEITIES DARBAI

vasario mėn. 23 d., šešta-
11 vai. (ant savo turimo 
East Terrace, Bankstown)

MELBOURNO ATŽALYNAS

Tautinių šokių “Atžalyno” gru
pė, vadovaujama Algio Karpavi
čiaus, ir toliau uoliai dirba. Dabar 
“Atžalynas” organizuoja mažųjų 
šokėjų grupę, 
tį jauniausią 
tinių šokių. 

Karpavičių
Nors Pasaulinėje Olimpiadoje 

“Atžalynas”, kaip ir kitos tauti
nės grupės, nedalyvavo oficialia
me atidaryme, bet Lietuvą gražiai 
atstovavo Olimpiniame koncerte 
gruodžio 2 d. ir kaip Olimpinio 
Org. Komiteto svečiai — stebėto
jai lapkričio 20 d. Dabar atžaly- 
niečiai smarkiai dirba ruošdamie
si didžiajam Moomba festivaliui, 
kuris įvyks kovo mėn. (rm).1

norint išmokyti pa
mušų atžalyną tau- 
Užsirašoma pas A.

Š.m. 
dienį, 
sklypo 
pradėsime sienų mūrijimo darbus 
ir prašydami Dievo pagalbos pa
šventinsime pamatus. Apeigų tvar
ka:

Kun. P. Butkus pašventins pa
matus ir tars žodį.
2. ALB Bankstowno Apylinkės ir 
Namų Tarybos pirmininkų žodis.
3. Iškilmingo akto skaitymas ir jo 
įmūrijimas į pamatus. 4. Liet. Or
ganizacijų ir sąmbūrių, pareišku
sių norą, pirmųjų plytų įmūriji
mas į sieną.

Po to įvyks pobūvis-susirinkimas 
salėje, čia bus aptarti tolimesni 
darbai, pasidalinta 
bei patyrimais.

Visus Bankstowno 
mų rėmėjus ir visas 
kių valdybas, organizacijų ir sąm
būrių atstovus kviečiame atvykti 
į šventinimo iškilmes ir savo or-

Kaip ir kitos minėtinos šventės, 
taip ir Vasario 16-ji buvo suruoš
ta A LB Newcastlio Apylinkės val
dybos, bendradarbiaujant su kape
lionu kun. S. Gaideliu. Kadangi 
pamaldos lietuviams buvo vasario 
10 d., tai ir šventės minėjimas 
įvyko tą dieną tuoj po lietuviškų 
pamaldų. Nors lietuvių šį kartą 
atsilankė labai mažai, bet susi
rinkusiųjų veiduose spindėjo tikra 
šventiška nuotaika. Paskaitą skai
tė B. Liūgą, išsamiai nusakęs Va
sario 16-sios reikšmę ir apibudi
nęs Lietuvos Nepriklausomybės 

kovas, ragino visus vieningai lai
kytis kovoje dėl tėvynės laisvės 
prieš raudonąjį terorą.

J. Dirginčius padarė pranešimą 
iš ALB Krašto Tarybos suvažia
vimo, įvykusio praeitų metų gruo
džio mėn. gale, Sydnėjuje.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

Klevas.

MIELI TAUTIEČIAI!

nuomonėmis

Lietuvių Na- 
ALB Apylin-

Ponią JUZĖNIENĘ ir šeimą, 
mylimam tėveliui ir broliui 
Lietuvoje mirus, liūdesio va
landoje giliai užjaučiu

V. Valadkaiti*.

Sydnėjaus Sporto Klubo Kovo

ŠOKIŲ VAKARAS

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

MASONIC HALL, NEWTOWN, STATION
Loterija Gera muzika.

Maloniai kviečiami visi atsilankyti.

ST.
Bufetas.

Nepirkite katės maiše!
Užsakykite jūsų siuntinius

I LIETUVĄ IR KITUS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS 
KRAŠTUS GERAI ŽINOMOJE FIRMOJE

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

SOUTH AUSTRALIA
— J. & E. RAKOWSKI, ‘ !;

126 St. Vincent St., Port Adelaide £

QUEENSLAND 5
— N. DUGIL, I;

3 Clarence St,, Sth. Brisbane. .I

CONTAL CO
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.

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

Fregata (Merchants) Ltd. atstovai kitur:

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. 
Globos Draugija š.m. kovo mėn. ( 
2 d. ruošia tradicinį UŽGAVĖNIŲ • 
BLYNŲ VAKARĄ, kurio pelnas 
bus paskirstytas nelaimėn pateku
siems tautiečiams šiame krašte ir 
Vokietijoje.

Dažnai yra kreipiamasi į jus, 
mieli tautiečiai, su visokiomis 
rinkliavomis. Ir jūsų valia duoti 
ar atstumti prašantįjį, ne sau, 
bet kuriam lietuviškam reikalui, 
ar vargan patekusiam broliui pa
remti. Niekas neturi teisės iš jū
sų reikalauti, bet nepykite, jei 

paprašo paramos. Atsiminkime pa
tarlę: “Duok, Dieve, duoti ir ap
saugok, Viešpatie, prašyti”. Ir 
kam yra tekę prašyti, tas žino šir
dies virpėjimą laukiant atsakymo.

Ne savo malonumui ir socialinės 
globos draugijos moterys bėga, 
pluša, aukos prašo ir čia pat iš
kalbinėjimų, “pamokymų” klauso
si. Bet vistiek eina, prašo, asme
niškai ir per laikraščius, nes jos 
girdi vargstančio brolio skundą, 
mato nelaimėn patekusio artimo 
skausmo persunktą veidą...

Ir dabar, ruošdamos tradicinį 
blynų vakarą, kurio pelnas eis 
varge atsidūrusiems tautiečiams 
sušelpti, norėdamos šia proga dau
giau lėšų sukelti, organizuoja dar 
loteriją, kuriai fantų prašo ir iŠ 
Tamstos. Bus daugiau fantų — 
daugiau šilingų šalpos reikalams 
bus surinkta. Tad kiekvienas, nors 
ir kukliu fantu, praturtinęs lote
riją prisidės prie artimo nelaimės 
sušvelninimo. O juk sakoma ne
veltui, kad grūdą dėdamas prie 
grūdo pripilsi aruodą.

Loterijai fantus įteikti arba paš
tu prisiųsti prašome šioms Drau
gijos valdybos narėms: O. Osinie- 
nė, 24 Pitt St., Parramatta, N.S.W. 
B. Jerembauskienė, 28 Pomeroy 
St., Homebush, N.S.W.; E. Kapo- 
čienė, 74 Tennyson Rd., Mortlake, 
N.S.W. ir M. Cibulskienė, 468 
Burwood Rd., Belmore, N.S.W.

Valdyba.

Mieli Broliai Skautai ir Vadovai,
Šį mėnesį viso pasaulio skautai 

ir skautės mini skautybės įkūrė
jo Lordo Roberto Baden-Powellio 
100 metų gimtadienio ir skautų 
organizacijos 50 metų sukaktį.

Milionai širdžių visuose konti- 
nentuoses susikaups savo šefo pa
gerbimui ir skautų įžodžio atnau
jinimui. Mes, lietuviai skautai, to
li nuo savo Tėvynės susirinkę į 
iškilmingas sueigas, lenkiame gal
vas prisiminimui to, kurio mintis 
išaugo į didelį pasaulinį jaunimo 
judėjimą, skirtą brolybei ir gerai 
valiai tarp tautų ugdyti, prisimi
nimui to, kurio minties vaisiais ir 
Lietuvos tūkstančiai jaunuolių pa
sinaudojo augdami gerais Dievo ir 
Tėvynės vaikais.

Sudils paminklų varis ir plienas 
tų, kurie garbėn kelius skynė per 
ašaras ir kraują, bet Skautybės 
Įkūrėjo atminimas liks šviesus vi
suomet jaunimo širdyse, nes sa
vo darbą jis skyrė to jaunimo lai
mei, buvo jo draugas ir brolis.

Savo testamente jis sako: “Pats 
tikrasis kelias į laimę yra nešti 
laimę kitiems žmonėms... palikite 
šį pasaulį truputį geresnį, negu 
jį radote... laikykitės visados 
skauto įžodžio.”

Trumpi tai, tėviški žodžiai, ir 
mums, skautams , viską išreiškia. 
Prieš akis juos nuolat turėdami, 

I mes žinome, kaip džiugiose ir niū
riose gyvenimo valandose pasi
elgti, pilnutiniu žmogum išlikti.

šių Šefo žodžių mintimis per
sunkime, ypač šiais jubiliejiniais 
metais, savų šeimų, savų skilčių, 
valčių, būrelių, draugovių, įgulų, 
laivų, ramovių, Korp! Vytis sky
rių ir tuntų — vietininkijų gyve
nimą, kad patys stiprėtame kūnu, 
protu ir dvasia, kad stiprintume 
mūsų globai pavestuosius, kaip tai 
dera

sporto 
kuris 
metu

nebus vykdomas. Uždrausta Imti 
nuo savo lentos ar lanko neatšo
kusį kamuolį, ir jį stumtelėti, jei 
jis yra virš varžovo krepšio. Visi 
pakeitimai įsigalino nuo 1957 m. 
liepos mėn. 1 d., bet nebus dar 
taikomi (padaryta išimtis) pasau
lio moterų pirmenybėse, įvyksian
čiose spalio mėn. Brazilijoje.

— Okup. Lietuvoje įvykusios 
jaunių bokso rungtynės tarp Lie
tuvos — Baltgudijos baigėsi ly
giomis (15:15) ir Lietuvos — Es
tijos 18:12.

— Prieš pat Kalėdas, Maskvoje 
įvyko Sov. S-gos stalo teniso pir
menybės, kurias laimėjo, tapda
mas Sovietų 
A. Saunoris.
vojo taip pat 
čius. Moterų
tą laimėjo estė Lestai ir trečia 
vieta teko lietuvei Baleišienei.

— Italijoj įvyko tarpvalstybi
nės futbolo rungtynės tarp Aust
rijos ir Italijos. Laimėjo italai 2:1.

A. Laukaitis.

Sąjungos meisteriu, 
Trečią vietą išsiko- 
lietuvis — Paškevi- 
grupėje, pirmą vie-

klubai tremtyje 
lietuvybės išlai-

‘Kovo” loterijos?

kilniems Lietuvos vaikams.
Budėkime, 

Jūsų (-) v. s. St. Kairy*, 
Vyriausias Skautininkas.

“Mano Gimtinės”
Konkursas

Kanados Kultūros Fondas litua
nistinių mokyklų mokiniams pa
skelbė savo gimtinės pavaizdavi
mui konkursą. Laimėjusiems bus 
įteiktos dovanos — I premija 100 
dolerių ir II — 50 dol.

Konkurse gali dalyvauti visame 
pasaulyje esantys lituanistinių 
pradžios mokyklų, augštesniųjų 
lit. kursų bei lietuviškųjų Vasa
rio 16 ir Seleziečių gimnazijų mo
kiniai.

Konkurso dalyvis pavaizduoja 
savo gimtinę straipsniais, pieši

niais, fotonuotraukomis ir visu 
tuo, kas jąm yra galima. Gimti
nės pavaizdavimui galima naudo
ti dainas ir lietuvių poetų eilėraš
čius arba jų 
mai negalima 
Jei konkurso 
ne Lietuvoje, 
savo gmtinę 
gimtines (Lietuvoje).
sąlygos reikalauja, kad būtų para
šyta ranka ir nemažiau 10 sąsiu
vinio puslapių.

Konkursui rašiniai priimami iki 
š.m. kovo mėn. 16 d. Australijoj 
juos galima įteikti iki kovo 5 d. 
šiuo adresu: A. Krausas, 4 Grand
view Ave., Maribyrnong, W.3., Vic.

Pranešimas apie konkursą ir jo 
sąlygas redakciją pasiekė prieš iš
leidžiant šį numerį.

— 1957 metams Australijos lie
tuvių sporto klubų atstovų suva
žiavime išrinktas Australijos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Spor
to (ALFAS) valdybos pirmininku 
VI. Daudaras, į valdybą nariais 
pakvietė teisininką Leonardą Kar
velį ir Antaną Laukaitį.

— Melbourne “Varpo” 
klubo narys R. Gasiūnas, 
Sydnėjuje sporto šventės
žaizdamas krepšinį susilaužė ran
ką, baigia sveikti ir netrukus nu
mato persikelti gyventi į Sydnė- 
jų. Gasiūnas yra vienas iš geriau
sių lietuvių krepšininkų Australi
joje, be to, žaidžia futbolą ir sta
lo tenisą.

— Vasario 16 d. Sydnėjuje lie
tuvišką šeimos židinį sukūrė “Ko
vo” sporto klubo aktyvūs nariai 
Gr. šliafertaitė ii’ R. Hornas. 
Prieš Velykų šventes lietuviškas 
šeimas numato sukurti dar trys 
klubo nariai. Ir kas galėtų pasa
kyti, kad sporto 
neprisideda prie 
kymo?..

— Sydnėjaus
— televizijos aparatui laimėti — 
traukimas, nepasisekus išplatinti 
numatyto bilietų skaičiaus, per N. 
Metų sutikimo balių nebuvo įvyk
dytas. “Kovo valdyba intensyviai 
platina šios loterijos bilietus ir 

traukimo laiką praneš šiame laik
raštyje.

— Pasaulinės olimpiados metu 
Melbourne buvo sukviesta krepši
nį žaidžiančių tautų pasauline 
konferencija, kurioje dalyvavo 

42-jų tautų atstovai. Tarptautinė 
krepšinio federacija padarė eilę 
pakeitimų krepšinio taisyklėse. 
Vienas įdomiausių . nutarimų yra 
tai, kad komanda, nuo tos aki
mirkos kai ji perima kamuolį, per 
30 sekundžių turi Jį mesti į krep
šį. Nespėjus per šį laiką padaryti 
metimo, kamuolį perima priešo ko
manda. Paskiras žaidėjas kamuolį 
turi teisę laikyti tik 5 sekundes. 
Padaryta daug pakeitimų ir bau
dų atžvilgiu. Pražanga, kurią žai
dėjas padarė varžovo aikštės pu
sėje, nusižengusiam žaidėjui bus 

, užskaitoma, bet baudos metimas

Ištraukas. Pasakoji- 
perrašyti iš knygų, 
dalyvis yra gimęs 
tai trumpai aprašo 
ir plačiau tėvelių 

Konkurso

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI l TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ”.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9 th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

$

Pranešimai
■ŠVIESOS” PARENGIMAS

Šviesos Sambūrio Sydnėjaus 
skyrius, š.m. vasario mėn. 23 d. 
7 vai., ruošia diskusijas savo bū
simai veiklai nustatyti ir kitiems 
reikalams 
kviečiami 
rio nariai 
jai.

Parengimas įvyks Milsons Point, 
Ennis Rd., 12-14.

aptarti. Diskusijose 
dalyvauti visi Sambū- 
ir parengimų lankyto-

Valdyba.

CANBERROS LIETUVIAMS '
Šviesos Sambūrio Canberrds sk. 

š.m. vasario mėn. 23 d. ruošia pa
skaitą tema “Lietuvių dainos ir 
tautiniai šokiai”. Prelegentas P. 
Pilka.

Paskaita įvyks Countrys Wo
men Assoc, patalpose, Civice, 7 
vai. 30 min. vak. Po paskaitos 
bendra arbatėlė.

Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti.

‘Šviesos” Valdyba.

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubo Kovo narius 

GRAŽINĄ ŠLIAFERTAITĘ

ROMALDĄ HORNĄ,

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį sveikina ir daug laimės linki
“Kovo” Valdyba.

UŽSIGAVĖKIME

KAUKIU-BLYNU 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.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI'MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

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