
M»W PASTOGĖ
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—“OUR HAVEN” AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES SAVAITRAŠTIS

Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a news paper.

LEIDŽIA: AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA.

Redaktorius: Jurgis Kalakauskas. Redakcijos adresas: 21 Mazarin SL, Herne Bay, N.S.W. Tet: LF 7837, WB 1758.

PRENUMERATA 
Ištisiems metams— 

£ 3.0.0. 
Pusei metų—£1.10.0 

Trims mėnesiams 
£ 1.0.0.

Atskiras nr. — 1/6.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose - £ 4.0.0 me
lams.

SKELBIMAI 
1 colis per vieną 

skiltį-—10/-

Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6. 
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.

Už skelbimų turinį 
neatsakoma.

PRENUMERATA ADRESUOJAMA: 
Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W.

Nr. 27 (429). Aštuntieji metai.

SYDNEJUS, 1957 m. liepos 8 d.

VAKARAI STIPRINA 
SAVO GYNYBA

Prieš kurį laiką Australijoje 
viešėjęs Amerikos kariuomenės 
Tolimųjų Rytų ir Pacifico laivy
no vadas, Admirolas Felix B. 
Stump, vienoje savo kalboje pa
reiškė :

— Laisvasis pasaulis turi rizi
kuoti karu, kad išvengtų karo.

Nors šiuo metu pasaulio didžio
sios valstybės, tarp jų ir Rusija, 
svarsto galimybes atominių gin
klų uždraudimui, bet visi ruošia
si karo atvejui. Pati didžiausia 
laisvųjų kraštų problema yra ap
sigynimas nuo komunistų. Nors 
didžiosios Vakarų valstybės pag
rindini savo dėmesį kreipia į Eu
ropos gynybą ir galvoja, jog ka
ras greičiausiai gali užsilepsnoti 
ten, bet, paskutiniųjų įvykių pa
veikti, Amerikos karo vadai vis 
daugiau dėmesio atkreipia į T. Ry. 
tus ir Pacifiką, kurių reikšmė pa
saulio taikos išlaikymui yra la
bai didelė ir gal net svarbesnė, 
kaip kad galvoja daugumas NATO 
valstybių.

Vid ir Tol. Rytai
Amerika, gerai žinodama ko

munistų užkulisinius tikslus, duo
da labai didelę užsienio valsty
bėms paramą, kuria be Europos 
valstybių plačiai pasinaudoja Vi
durinieji ir Tolimieji Rytai bei Pa- 
cifikas. šitokiais tiekimais 
Amerika išgelbėjo Pietų Korėją, 
Japoniją ir Pietryčių Aziją nuo 
patekimo j komunistų rankas. Ji 
sulaikė Rusijos dominavimą pa
saulyje ir ją apsupo stipriu pa
lankių Vakarams valstybių žiedu. 
Po Korėjas karo paliaubų, Vaka
rų sąjungininkai atitraukė beveik 
visą savo kariuomenę iš P. Korė
jos, tuo tarpu komunistai visą lai
ką stiprinosi šiaurės Korėjoj ir. 
skaitoma, jog šiuo metu jie turi 
pilnai paruoštų 40 oro bazių, ku
riose yra apie 900 kovos lėktuvų, 
iš jų 500 yra sprausminiai, kokių 
nei vieno nebuvo prieš paliaubas. 
Paskutinį Amerikos vyriausybės 
nutarimą, posiųsti į P. Korėją mo
derniuosius ginklus, su džiaugsmu 
sutiko pietų korėjiečiai ir jų pre
zidentas Sygman Rhee, kuris pa
reiškė:

— Mes negalime pakartoti 1950 
metų tragedijos, leisdami komu
nistams gerai apsiginkluoti, kai 
tuo tarpu mes sėdėtume kaip mo
liniai karveliai ir būtume jiems 
g€-ri taikiniai

Australijos vaidmuo
Pietryčių Azijos valstybių stra

teginiame apsigynime labai dideli 
vaidmenį turi Australija, kuri, bū
dam® čia viena iš didžiausių ir 
turtingiausių kraštų, yra pagrin
dinė Vakarų sąjungininkų bazė. 
Australija yra Vakarų sąjun
gininkas, bet savo teritoriją turė- 
doma Pietryčių Azijos erdvėje, ap
gyvendinta ne aziatais, kurie vi
sais laikais, o ypatingai dabar, 
komunistinės propogandos remia
mi, su pavydu žiūri į Australijos 
plotus. Australijos karinė Ir poli
tinė vadovybė palaiko labai tamp
rius ryšius su Amerika ir jau da
bar Australijos kariuomenės mo
dernusis apsiginklavimas yra de
rinamas su Amerikos. Ateityje, 
pagal Admirolo F. Stump pareiš
kimą, Australijoje vyks bendri 

amerikiečių i raustralų aviacijos, 
laivyno ir kariuomenės pratimai.

Maskva planuoja
žvelgiant j pokarinį rusų lai

kymąsi, yra aišku, jog jie įvai
riuose frontuose bando savo jėgas. 
Niekas, bent šiuo metu, negali pa
sakyti, kada ir kur raudonųjų va
dovaujamos jėgos pradės savo ka
rinius ar politinius puolimus. 
Jungtinės Tautos, kurios galvoja, 
kad jos yra pajėgios savo kalbo
mis sustabdyti busimąją komunis
tų agresiją, didžiųjų Vakarų val
stybių vadų manymu, veda klai
dingą politiką, nes Rusija, jaus
damos! pakankamai stipri ir norė
dama pradėti karą, nežiūrės jo
kios Jungtinių Tautų Intervenci
jos.

Nori, bet bijo
Vakarų valstybės, Ir ypatingai 

Amerika, stebėdamos komunisti
nio pasaulio pasireiškimus, atsidu
ria prieš dvi dideles problemas: 
ar pasitikėti rusų gražiomis kal
bomis ir visiškai nusiginkluoti, 

kas atneštų didelę ekonominę nau
dą visiems kraštams, ar ir toliau 
vykdyti pilną Vakarų sąjunginin
kų apsiginklavimą, atominių bom
bų ir ginklų tobulinimą ir šioje 
srityje išlaikyti dominavimą. At
rodo, kad Amerika, nors diploma
tai ir bando tartis, bet, nepasiti
kėdama komunistų pažadais, gin
kluojasi ir remia visas strategi
nio! svarbias valstybes.

NATO vadovybės pareiškimas, 
jog būsimojo karo atveju visos jai 
priklausančios valstybės panaudos 
visas priemones agresoriui numal
šinti, sukėlė didelį pasipiktinimą 

POLITINIS RŪGIMAS ČEKOSLOVAKIJOJE
Iš Čekoslovakijos praslydusios*------------------------------------------ ----

informacijos n do, kad čia komu
nistai stovi prieš tą pačią prob
lemą, kaip jų diaugai Lenkijoje 
ir Vengrijoje. Kitais žodžiais ta
riant, Čekoslovakijoje prasidėjęs 
politinis rūgimas gręsia prasiver
žti revoliucija.

Luizanos katastrofa
ŽUVO 300 ŽMONIŲ

Amerikoje, Luisanos pakrantė
se, uraganas padarė sunkiai ap
skaičiuojamų medžiaginių nuosto
lių ir žuvo apie 300 žmonių. Ura
ganas nusiaubęs apie 1.500 my
lių plotą JAV-bėse, siauru ruožu 
palietęs Kanadą nuūžė į vandeny
ną.

Apie 40.000 žmonių liko be pas
togės ir apie 3000 sužeista. Skau
džiausiai nukentėjo Cameron 
miestas ir apylinkė.

* Formozoj uraganas, vadina
mas “Virginia”, pareikalavo per 
50 žmonių gyvybių ir sugriovė per 
1000 namų.

* Iš Šveicarijos pranešama, 
kad Alpių kalnuose po sniego 
griūtim žuvo 10 turistų.

* Italijoj potvyniai padarė už 
25 mil. svarų nuostolių. Žuvo ke- 
liasdešimts žmonių.

* Pereitą savaitę Guthrie sto
tyje (Amerikoje) susidūrus dviem 
traukiniam žuvo 10 keleivių.

* Sibire, Baikalo ežero. rajone, 
buvo jaučiamas stiprus žemės dre
bėjimas. Maskvos radijas prane
ša, kad Čitos mieste nuo žemės 
drebėjimo suskilę namų sienos, 
bet žmonių aukų nebuvę.

Kun. Jibor Meszaros (vengras), 
kelerius metus yra dirbęs vyskupo 
Mindzenty (dabar kardinolas) kū- 
rijoj ir sykiu su vyskupu 1944 m. 
buvo suimtas vokiečių nacių ir 
nuteisti mirti. Bet mirties spren
dimas nebuvęs įvykdytas. Jie iš
sėdėję kalėjime iki 1945 m., kada 
Vengriją užėmus raudonajai ar
mijai, nacių nuteistieji buvo iš 
laisvinti.

1948 m. kun. Jibor Meszaros 
areštavo komunistai ir nuteisė 25 
m. priverčiamiesiems darbams į 
Sibirą.

“Nuo 1948 m. aštuonerius me
tus dirbau įvairiose Sibiro kasyk
lose ir prie geležinkelių tiesimo”, 
sako Jibor Meszaros.

Jis pasakoja apie 1953 metais 
įvykusius darbo vergų sukilimus, 
kurių 3 buvę plataus masto. Du 
iš jų įvykę Arktikos rajone, o tre
čiasis Centralinėj Azijoj.

“Tuo metu darbo vergų Sibire 
buvę apie 20 milionų. šį skaičių 
sudarę 60-ties tautų žmonės”, pa
sakoja kun. Jibor Meszaros.

Kalbėdamas apie darbo vergų

Londono ‘Observer” rašo, kad 
Čekoslovakijos komunistų partija 
mėgina užbėgti įvykiams už akių
— krašte vyksta plataus mąsto 
areštai. Suimta daug katalikų 
dvasininkų, universitetų studentų, 
kuriems primetama “antivalstybi
nė veikla” ir “chuliganizmas”.

Vyriausybės įsakymas sustip
rinti policijos budrumą ir kom. 
partijos aktyvo nepaprastas prie
mones vidaus “drausmei ir tvar
kai” palaikyti, rodo padėties rim
tumą. Paspartintai reorganizuoja
mą kariuomenė, eliminuojant 
“nepatikimus kadrus”.

Areštai ir pašalinimai atsakin
gų pareigūnų vykdomi tiesiog 
karštligiškai.

Nurodoma, kad intelektualai — 
rašytojai, akademikai, žurnalistai
— vadovauja kovai prieš vyriau
sybę ir kom. partiją. Aktyviai 
juos remia jaunimas ir daugelyje 
krašto vietų pramonės darbinin
kai

Svarbiausi neramumų židiniai 
yra Moravija ir Slovakija.

Rusijoje ir ji tuoj pat išsiuntė sa
vo grąsinimus ir įspėjimus įvai
rioms Europos valstybėms, kad 
šios neleistų savo teritorijose stei
gti atominių ginklų bazių. J šiuos 
grąsinimus Vakarų valstybės pa
reiškė, kad jos ne tik leis steigti 
bazes, bet ir pačios dalyvaus ato
minių bombų ir ginklų bandy
muose.

Vokietijos pozicija
Viena iš daugiausiai susirūpi

nusių grąsinimais valstybių yra 
Vakarų Vokietija. Josios vyriau
sybei, kuri turi parlamento rinki
mus šių metų rugsėjo mėnesį, šie 
grąsinimai nėra malonūs, nes 50- 
tis milionų V. Vokietijos gyven
tojų, kurie paskutiniojo karo bai
sumus dar gerai atmena, nėra pa
tenkinti, kol kalbama apie būsi- 
mąjį karą, nes tuo atveju Vokie
tija bus vėl pagrindinis kovų lau
kas. Vokiečiai gerai žino, jog jie 
neišvengs karo ir jo pasekmių ir 
kad gražiai atstatytas krašto* 
pavirs vėl griuvėsių krūva. Rytų 
Vokietija, kurios milionai kenčia 
sunkią komunistų priespaudą, kal
bų apie karą ne taip bijosi, nes 
tik jame jie mato savo išsivadavi
mą Ir laisvos Vokietijos atkūrimą.

Rusija laisvojo pasaulio valsty
bes veikia grąsinimais ir pažadais. 
Atsakingi valstybių vyrai žino, 
ko vertos visos komunistų vadų 
kalbos ir žadamos garantijos, o 
nukentėjusieji aplamai netiki jo
kiomis garantijomis štai, Vokieti- 
jos krašto apsaugos ministeris 
Franz-Josef Strauss, diskutuoda
mas anksčiau duotąsias didžiųjų 
valstybių garantijas pasakė:

— Lenkija vis dar kenčia nuo 
Chamberlain'o duotosios garanti
jos 1938 metais. Vakarų Vokieti
ja nepasitiki duodamais popieri
niais pažadais ir nenori, kad po 
kelių metų jai reikėtų vėl laukti 
išvadavimo.

A. LAUKAITIS.

I
i KREMLIAUS

VILKAI PJAUNASI
Krito 4 Kremliaus didieji:

Molotov, Malenkov, Kaganovich ir Shepilov.
ŠIŲ TARPE YRA DAR DU VICEPREMJERAI: PERUKHIN IR 
SABUROV. PER JŲ VISŲ GALVAS | STALINO SOSTĄ KOPIA 
CHRUSCEVAS.

Oficiali Sov. Sąjungos “Taąso” 
žinių agentūra ir Maskvos radijas 
praeitos savaitės ketvirtadienį 

pranešė, kad iš komunistų partijos 
centro komiteto prezidiumo (augš- 
čiausios vadovybės) pašalinti 6 
senosios gvardijos, šiandien vadi
namų stalinistais, nariai, kurių 
vardai šiaip skamba: Molotovas, 
Malenkovas, Kaganovičius, Šepllo- 
vas, Perukhinas ir Saburovas. 3 iš 
jų yra tikrieji prezidiumo nariai ir 
3 kandidatai

Pirmasis yra buvęs ilgus metus 
užsienių reikalų ministeriu, minis- 
teru pirmininku ir pastaruoju 
laiku vicepremjeru. Antrasis — 
Stalino laikais buvo pirmuoju kom. 
partijos sekretorium, po Stalino 
mirties — ministeriu pirmininku, 
pastaruoju metu atomo ir elektros 
jėgainių minisUlrijos valdytojas. 
Trečiasis — per 30 metų yra bu
vęs kelių ministerijų valdytojas 
ir jo vaidmuo vyriausybėje ir par
tijoje visuomet buvo labai ryškus. 
Ketvirtasis — žymus žurnalistas, 
buv. “Pravdos” redaktorius, po 
stalininėj eroj kurį laiką buvęs 
ugžsienių reikalų ministeris. Pas
tarieji du — vicepremjerai ir eko
nominio planavimo bosai. Visi 6 
kom. partijoj buvo kertiniais stul
pais, kai kurie ilgamečiai Polit- 
biuro nariai.
Oficialiame komunikate, paskelb

tame per Maskvos radiją, sakoma, 
kad jie pašalinti dėl “atgyventų” 
pažiūrų, kurios nesiderina su šių 
dienų partijos uždaviniais ir tiks
lais. Jie. kaltinami stalinizmu ir 
nesilaikymu Sov. Sąjungos kom.

partijos 20-jo kongreso tarimų. 
Šitai reiškia, kad šie 6 seni par
tijos vadai, Cruščevo požiūriu, 
varė griaunamąjį darbą partijos 
viduje ir kenkė Sov. Sąjungos už
sienio politikai Ypač aštriai kal
tinamas ir iš kitų trijų išskiria
mas dėl jo didelių “nusikaltimų”, 
Molotovas, kurį labai augštai ver
tino Stalinas, dažnai prasitarda
mas, kad “jei nebūtų Molotovo, 
tai reiktų jį Išrasti”.

Užsienio politiniai komentato
riai sako, kad sis, didžiausias po 
Stalino mirties, partijos “valy
mas”, rodąs besąlyginį Chrusčevo 
įsitvirtinimą valdžioje, kurį remia 
kariuomenė. Manoma, kad Krem
liaus politika gali kiek sušvelnėti 
satelitinių kraštų atžvilgiu, bet 
nelaukiama užsienio politikos kur
so žymesnio keitimo.

Sov. S-gos kom. partijos cent
ro komitetą sudaro 133 nariai, 
kurie iš savo tarpo išrenka augš- 
čiausią partijos organą — 15 na
rių pn*zidiumą.

Visi 6, pašalintieji iš prezidiu
mo, bus išmesti ir iš centro komi
teto ir tuo pačiu iš pareigų vy
riausybėje, o vėliau, reikia many
ti, ir iš partijos.

* Australijos Užsienių Reikalų 
Ministerija atspaude 11.000 egz., 
32 psl. knygelę apie Vengrijos re
voliuciją. Leidinys skleidžiamas po 
visą kraštą. Knygelėje patiekti 
faktai apie Maskvos kišimąsi į 
Vengrijos vidaus reikalus ir Jos 
įvykdytą nusikaltimą prieš žmo
niškumą.

DARBO VERGŲ
SUKILIMO LIUDININKAS

1 Australiją su vengrų pabėgėlių transportu atvyko 38 metų 
amžiaus kunigas Jibor Meszaros, aštuonerius metus išbuvęs sovietų 
darbo vergų stovyklose.

sukilimą, jis sako, kad Jau pačio
je pradžioje buvę aišku, koks bus 
galas — sukilėliai neturėję jokių 
ginklų ir rusai juos žudė tūkstan
čiais. Vyriausybė sukilimui mal
šinti pasiuntusi tankų divizijas. 
Tankai traiškė moteris ir begink
lius vyrus.

“Aš mačiau dešimtis moterų, 
kurios plikomis rankomis pasitiko 
tankus, bet nesitraukė — jas su
malė tankų vikšrai”.

“Kada revoliucija buvo palauž
ta, rusai daugumą politinių kali
nių iš okupuotų kraštų pasiuntė 
bausmę atlikti į jų kilmės kraš
tus. štai kaip atsitiko, kad ir aš 
buvau grąžintas į Vengriją, čia 
išbuvau kalėjime Iki pereitų metų 
galo, kada kilus revoliucijai bu
vau išlaisvintas”, pasakoja kun. 
Meszaros.

Paskui jam pasisekę pasprukti 
į Šveicariją, kur jis gyvenęs ligi 
buvo paskirtas lydėti vengrų pa
bėgėlių transportą. Taip Jis “Ge
neral Taylor” laivu atkeliavęs į 
Sydnėjų.

VLIK0 SESIJA
Sesija išrinko naują vadovybę. 

V.T. buvo atsistatydinusi jau 1950 
m. lapkričio 15 d. ir iki dabar ėjo 
tik pareigas. Tautos Fondo Vai
dyba ir VLIKo Prezidiumas atsi
statydino šioje sesijoje.

I VLIKo prezidiumą išrinkti: 
d r. Antanas Trimakas — pirmi
ninku; dr. Jonas Stiklorius — vi
cepirmininku ir Henrikas Blazas 
— sekretorium.

J Vykdomąją Tarybą išrinkti: 
Jonas Glemža — pirmininku; dr. 
Petras Karvelis ir J. Kairys na
riais.

J Tautos Fondo Valdybą išrink
ti: PreL J. Balkūnas, A. Devo- 
nienė, dr. J. Budzeika, P. Min
kė nas ir J. Jaks Tyris.

Į Kontrolės Komisiją perrinkti: 
Jonąs Norkaitls — pirmininku, 
Erdm. Simonaitis nariu ir vietoje 
į VT įėjusio J. Kairiu — kun. dr. 
Gronis nariu.

(Plačiau 2 psl.) yf

RUSAMS PATIKO
ANTARKTIKA

Iš Londono pranešama, kad ru
sai paprašę leidimo pratęsti Jiems 
mokslinių tyrinėjimų laiką Aust
ralijos Antarktikoj dar vieneriems 
metams.

Rusai savo mokslinių tyrinėji
mų bazę čia yra įsirengę perei
tais metais. Jie ją pavadino “Prav
da Coast”. Londonas, Vašingtonas 
ir Canberra turi žinių, kad rusai 
į Antarktiką yra sutelkę didelius 
kiekius įvairiausių medžiagų ir 
įrengimų.

Iš Canberros nurodoma, kad kiti 
kraštai, atlieką Antarktikoj geofi
zinius tyrinėjimus, neprtarlą pra
tęsimui ir mano, kad 18 mėnesių 
laikotarpio, kuris baigiasi 1958 
m. gruodžio mėn., pilnai pakanka.

Londonas reiškia nuomonę, kadw 
rusai pratęsimą galį išnaudoti 
suradimui naujų rajonų ir paskel
bti Sov. Sąjungos nuosavybe. Be 
to, jau nuo 1957 m. sklinda žinios, 
kad rusai Antarktikoj norį įreng
ti atominių povandeninių laivų ba
zę ir moksliniai tyrinėjimai tėra 
tik priedanga.

* Iš Meksikos pranešama apie 
ten surastus turtingus naftos šal
tinius, kurie pavadinti EI Hallaz- 
go vardu.

* Iš New Yorku pranešama, kad 
dėl gripo epidemijos turėjo būti 
uždaryta Grinel lowoj tarptauti
nė jaunimo religinė konferencija, 
į kurią buvo susirinkę apie 1800 
jaunuolių iš Pietų Amerikos, In
dijos, Japonijos ir daugiausia iš 
Kalifornijos. Konferencijos metu 
gripu susirgę 200 jaunuolių.

* Egipto prezidentas pik. Nas- 
seras pareiškė, kad jis apgailes
taująs santykių pablogėjimą tarp 
Egipto ir Anglijos. Jis manąs, kad 
tarp šių valstybių turį būti atsta
tyti normalūs diplomatiniai san
tykiai.

* Naseras atmetė prielaidą, kad 
Vid. Rytuose įsigali komunizmas. 
Jis teigia, kad prasidėjęs arabų 
pasaulio judėjimas yra grynai 
tautinio charakterio. Tik vakarie
čių neapdairi politika, esą, galin
ti pastūmėti arabus j komunizmą.

* Iš Brisbanės pranešama, kad
pastaruoju metu gerokai palijus, 
sausrų periodas Queensland® bai
gėsi ir gyvulininkystei bei kvie
čių derliui grėsęs pavojus yra 
praėjęs. :
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MES IR JŪRA VLIKO SESIJA NEW YORKE
Baltijos gelmių valdovė dieviš

ka Jūratė pamylėjo žemėss sūnų 
Kastyti. Už tų nuodėmingą meilę 
dievai juodu nubaudė — Perkū
nas sudaužė Baltijos dugne Jūra
tės gintaro rūmus, o Praamžius 
prikalė Kastytį prie povandeni
nės uolos.

Tą gražią mūsų pajūrio legen
dą dar 1842 m. Liudvikas Jucevi
čius užrašė ir paliko mums. La
bai ją išgarsino Maironis savo pui
kia balade “Jūratė ir Kastytis”. 
Muzikas J. Gruodis sukūrė ta te
ma muziką to pat vardo baletui. 
Elegantiškasis V. Ratas įamžino 
juodu grafikoje, o svajingasis V. 
Kašuba — skulptūroje.

Tačiau ne vien poetams ir me
no žmonėms semtis įkvėpimo eg
zistuoja jūra.

X X X

Nuo amžių žmonija buvo suėju
si į glaudžiausią sąlytį su jūra,, 
gaudama iš jos didžiulės ūkiškos 
naudos ir panaudodama ją pramo
giniams tikslams. Jūros keliai bu
vo viena pagrindinių sąlygų iškil
ti įvairioms civilizacijoms, prade
dant senųjų fenkiečių, graikų, ro
mėnų, pereinant prie velybcsnių- 
jų, kai jūra pasidarė jungiama
sis veiksnys su tolimiausiais pa
saulio kraštais, šiais laikais skai
toma, kad didžiausia jūros reikš
mė žmogui yra toji ūkinė nau
da, kuri gaunama iš transporto ir 
žvejybos.

Nors mūsų protėviai nuo se
niausių amžių buvo sėsliai įsikū
rę Baltijos pakrantėj, bet jau 
taip buvo lemta, kad mes visada 
buvome stumiami nuo jos krantų 
ir negalėjome pasidaryti jūrine 
tauta, šiandien vienas ar kitas 
mūsų jau ir viešai priekaištauja 
seniesiems kunigaikščiams, kad 
jie sukę nugarą į jūrą ir ėję į 
svetimus mums rytus. Gal ir ne 
visai taip. Mūsų visa istorija — 
žiauri kova dėl mūsų pajūrio. Jei 
stipresnieji mus tada įveikė (tas 
pats pasikartojo 1939 m.), tai mū
sų valdovų karinė garbė vertė 
juos eiti ten, kur jie galėjo gauti 
garso ir galios. Tas anais laikais 
buvo charakteringa kiekvienam 
valdovui, kai nacionaliniai intere
sai da rneegzistavo, o vyravo di
nastiniai. reikalai.

XXX

Tokia pat sėkmė pradėjome sa
vo pirmuosius metus atgavę ne
priklausomybę: mūsų pajūryje 
šeimininkavo broliai latviai ir tu
rėjome jį išsipirkti. 1921 m., nu
statant Lietuvos — Latvijos sie
ną, atidavėm latviams Žiemga
los pasieny 290 ketv. kilometrų 
lietuviškos žemės, o už tai gavome 
183 ketv. kilom; savo nuo amžių 
nuosavo Palangos pajūrio' su šven
tosios uosteliu.

Jei ir neturėjome iš to tikros 
jūrinės naudos, tai bent buvo apie 
ką pasvajoti. Tačiau tos svajonės 
virto realybe, kai 1923 m. prad
žioje senieji pajūrio lietuviai su
sijungė su savo sausumos broliais.

Atgavus Klaipėdos kraštą, vi
sos- mūsų vyriausybės kreipė dė
mesio į ūkiškąją jūros reikšmę ir 
negailėjo pinigų Klaipėdos uostui 
tobulinti. Iki 1939 m. šis žvejų 
uostas pavirto geru modernišku 
prekybos uostu. Pradėjo augti sa
va laivininkystė, jūrose nebenau- 
jiena buvo išvysti ant laivo stie
bo lietuvišką- vėliavą. Lietuviš

kos rankos laikė laivo vairą; van-
denų mylynėmis veržliai siekėme 
to, ko mums istorijos vyksmu ne
buvo leista pasiekti.

XXX

Bet mes buvome sausumos žmo
nės. MUms reikalinga buvo geros 
propagandos, kad sužadinus jūros 
meilę, iškėlus pajūrio, uostų ir 
jūrininkystės tikrąją reikšmę. Tuo 
reikalu sumanių žmonių iniciatyva 
buvo įvesta tradicija ruošti taip 
vad. “Jūros dieną”. Pirmoji tokia 
jūros diena buvo surengta 1927 
m. šventosios uoste, jos statytojo 
inž. šimoliūno iniciatyva, praėjusi 
dideliu pasisekimu. Dalyvavo val
džios atstovai, daug visuomenės 
iš viso krašto ir pajūrio žvejai. 
1928 m. tai buvo pakartota Klai
pėdoj. 1934 m. buvo pravesta pla-

čiu mastu oficiali jūros diena 
Klaipėdoj, kuri sutraukė apie 
60.000 žmonių. Ši jūros diena bu
vo iškilmingai, švenčiama visuose 
žymesniuoses Lietuvos centruose. 
1936 m. vasarą įvyko I akademi
nė jūros diena, sutraukusi gausius 
būrius mūšų akademinio jaunimo.

XXX
Jūros idėja mūsuose darėsi po

puliari. Ypatingai pamilo jūrą mū
sų jaunimas. 1922.III.12 d. Julius 
P. Jurgėla (Jurgelevičius) ,tuomet 
16 m. berniukas, įsteigė 1-mą Lie
tuvoje vandens skautų Kng. Algi
manto d-vę. Tai įvyko tada, kai 
Lietuva pradėjus pirmuosius savo 
sausumos žingsnius, dar neturėjo 
nei Klaipėdos krašto, nei vieno 
uosto, nei vieno savo laivo. 1939 
m. visoje Lietuvoje jau buvo pri- 
skaitoma 545- jūros skautai. Nuo 
1922 m. Kaune; o vėliau ir kituo
se miestuose, veikė jacht klubai, 
populiarinę žavųjį buriavimo spor
tą ir žadinę jūrininkystės idėją. 
1934 m. Klaipėdoje buvo įsteigti 
jūrų šauliai, tikslu jungti jūra 
besidominčius šaulius ir duoti 
jiems galimybės praktikuotis jū
ros pakrančio gynybai. Lietuvos 
jūrininkų s-ga nuo 1935 m. leido 
Klaipėdoje iliustruotą mėnesinį

žurnalą “Jūra” (nuo 1939 m. Kau
ne “Mūsų jūra”). Veikė stipri 
Liet, moterų tautiniam laivynui 
remti d-ja. 1938 m. Kaune įsistei
gė studentų korporacija “Jūra”, 
tikslu žadinti savos jūros ir pajū
rio meilę. 1923-25 m.m. Kaune 
prie augštesniosios technikos mo
kyklos veikė jūrinė mokykla. Ji 
buvo daugiau parengiamoji ir jo
kiam laipsniui savo mokinių ne
paruošė. Mūsų busimieji jūrinin
kai, kaip valst. stipendininkai, 
mokėsi kitų kraštų jūrininkų mo
kyklose. Jau turėjome gerą būrį 
savų gerai išmokslintų navigato
rių ir laivų mechanikų. Sparčiai 
pradėjo augti ir mūsų tautinis 
laivynas.

Mes ėjome geru keliu į susiar
tinimą su jūra ir tikrai galėjome 
džiaugtis atsiektais rezultatais.

X XX
Išeivijoje būdami taipgi nepa

mirštame tos mūsų meilės savam 
pajūriui ir puoselėjame jūros rei
kšmės idėja. Jūros dienos gražią 
tradiciją šiame krašte tęsia mūsų 
pajūrio gyventojai ir bičiuliai — 
Mažosios Lietuvos Bičiulių d-ja. 
Jos dėka mes ir šiemet turėsime 
progos susirinkti ir prisiminti sa
vąjį pajūrį, kur dar šiandien iš 
Baltijos gelmių išplaukia Jūratės 
sudaužytų gintaro rūmų gabalė
liai.

LEONARDAS KARVELISMAIRONIS
Jūratė i r

Saulutė leidžias vakaruos; 
Skubėk namo, skubėk, Kastyti! 
Motutė, laukus, nekantruos: 
Jai nusibos besižvalgyti 
Į besiūbuojančias marias 
Ir vėjo ištemptas bures.

Bet Kastytį,
Kaip matyti, 
Marių dovanos vilioja; 
Vakarėlio jis nelaukia, 
Tik žuvytėms tinklą traukia, 
O mintis dausos skrajoja.

Liūliuoja vilnys pamaži; 
Augštai žvaigždutės pasimatė; 
Ir štai iš vandenų graži 
Išplaukia dieviška Jūratė, 
Balta, kaip vandenų puta, 
Žalia lig pusės pridengta.

Oi, Kastyti,
Baltalyti,
Kam žuvytes man vilioji? 
Kam vilioji marių giją? 
Marės — mano viešpatija! 
Aš — Jūratė nemarioji.

Bet nenusiminė bailiai 
Kastyčio vyriška krūtinė 
Akių tik žiebė spinduliai 
Ir jėga tryško begalinė; 
O atsikvėpęs sau plačiai,. 
Irklavo į aną stačiai.

Vos Jūratė
Jį pamatė
Priešais milžinu galiūnu, 
Užsimiršusi skaistybės, 
Savo dieviškos didybės, 
Pamylėjo žemės sūnų.

Pakilo viesulas staigus;
Sujudo bangos apmaudingos; 
Nustebo net patsai dangus, 
Kada Jūratės dauggalingos 
Kasa ir lūpų geiduliai 
Kastytį palietė meiliai.

Jis laimingas!
Stebuklingas
Marių pasakas sapnuoja, 
O Jūratė prie jo šono, 
Rūmuos gintaro geltono, 
Jam akis saldžiai bučiuoją!...

Bet susirūstino smarkus 
Perkūnas, iš dangaus pamatęs, 
Kad drįso palytėt žmogus 
Skaistybę dieviškos Jūratės; 
Paleidęs žaibą ir griausmus, 
Sudaužė gintaro namus.

O Kastytį
Baltalytį
Liepė bangai pasiūbavus 
Palangoj, aikštėn pušyno, 
Išvilioti ant smiltyno, 
Negyvai jį užbučiavus.

Kastytis

O, paklausykit vakarais, 
Kai marių bangos nerimauja 
Tr krantą barsto gintarais 
Gelmės nematomoji sauja: 
Girdėti per. miglas-druskas, 
Lyg verkia ir vaitoja kas!

O vaitoja,
Ašaroja
Tai Jūratė nelaiminga: 
Atsiminusi Kastytį 
Ir kad rūmai sudaužyti 
Dievo apmauda bausminga.

Dabar lietuvė pamariais, 
Suvarščius gintarų siūlelį, 
Sau mėgsta baltą kaklą jais 
Gražiai papuošti prieš bernelį; 
Bet kai meilužę uždainuos, 
Ji skamba tonuose, liūdnuos.

O kai myli, 
Norint tyli, 
(Jos sapnai tylėt įpratę), 
Tai ta meilė jos krūtinėj 
Neša jėgoj begalinėj 
Kartais audrą, kaip Jūratė.

Vis dar bėga iš 
sovietinės zonos

Oficialiais duomenimis, per dvi 
paskutines gegužio mėn. savaites 
iš Vokietijos .sovietinės zonos at
bėgo į Vakarų Berlyną arba į 
Vakarų Vokietiją apie 8900 asme
nų. Jų tarpe buvo apie 1800 jau
nuolių ligi 24 m. amžiaus.

Pastarosiomis savaitėmis į Vak. 
Berlyną atbėgo ir paprašė azylio 
teisės trys Rytų Berlyno ūniver- 
siteto profesūros nariai, jų tarpe 
veterinarijos fakulteto dekanas 
prof. dr. Schuetzler ir> maisto hi
gienos instituto direktorius prof, 
dr. Bergmann. E.

UŽJŪRIO SIUNTINIU TARNYBA

O D R A
Naujas Adresas

6-A ELIZABETH STREET, MELBOURNE C. I.
(Šalia Imigracija* Departamento)

Telef. MF 6178, po darbo valandų — JJ 2630.

Siuntiniai siunčiami iš Anglijos: Lietuvon, Rusijon, Latvijon, 
Ukrainon, Estijon,: Baltgudijon. Oro ir paprastu paštu. Sumažintos 
kainosi 1957 metams. Prekių pavyzdžius galite pamatyti mūšų įstai
goj. Kainoraščiai —*• pareikalavus.

ĮSTAIGA-ATIDARYTA: darbo dienomis nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. p.p. šeštadieniais 8.30 vai. iki 1 vai.

Trečioji VLIKo sesija įvyko 
1957 m. gegužio 31 d. ir birželio 
1-2 dienomis, New Yorke.

Sesijoje dalyvavo atstovai nuo 
visų devynių VLIKą sudarančių 
grupių, jų pavaduotojai ir sve
čiai. Viso sesijos buvo penki po
sėdžiai.

Atidaromajam ir užbaigiama
jam posėdžiui pirmininkavo J. 
Matulionis, VLIKo pirmininkas, 
prof. J. Kaminsko protarpiais pa
vaduojamas. Antram posėdžiui 
pirmininkavo Rapolas Skipitis; 
trečiam — J. Stiklorius; ketvir
tam — prof. B. Vitkus; penktam 
— Antanas Juknevičius. Sesijos 
sekretorius — H. Blazas.

VLIKo sesiją atidarė pirminin
kas J. Matulionis. Po jo kalbos 
pasveikinimo žodį į susirinkusius 
tarė Birutė Bilevičiūtė, kuri per
eitą rudenį buvo Švedijoje pasi
šalinusi nuo Sovietų laivo, o da
bar yra atvykusi į JAV.

Visas pirmas posėdis buvo pa
skirtas parnešimams, kuriuos pra
dėjo VLIKo prezidiumo pirminin
kas J. Matulionis Apie valandą 
trukęs pranešimas apėmė svar
biuosius VLIKo darbus, pasikei
tusias politines sąlygas, vis nau
jas pastangas Lietuvos laisvini
mo problemą pajudinti tarptauti
nėse institucijose, VLKui bendra
darbiaujant su Lietuvos diploma
tais, su ALTu, LLK ir kitomis 
institucijomis. Pranešimas apėmė 
padėtį pavergtoje Lietuvoje, trem
tinius Sibire, VLIKo informacijų 
įtaką krašte, Sovietų ofenzyvą 
prieš VLIKą pavergtame krašte ir 
gen .Michailovo pamfletuose lais
vajame pasaulyje; VLIKo pastan
gas konsoliduoti visas lietuviškas 
politines ir visuomenines jėgas ir 
suderinti vientisai kovai prieš 
Lietuvos okupantą; Lietuvos lais
vinimo akcijos laisvame pasauly
je organizavimą, o taip pat lais
vajam pasauliui skirtų ELTOS 

I informacijų svetimomis kalbomis 
išplėtimą .

A. Devenienė, Vykd. Tarybos 
1 pirmininko p.e., pranešė apie VT 
ir jos įstaigų darbus Europoje, 
pažymėdama, kad per 1956 metus 
VT tarnautojų skaičius dėl emi
gracijos ir vykdyto taupumo žy
miai sumažėjo, bet VT veiklos 
sritys ir darbų apimtis nebuvo 
susiaurinti, bet pilnai išlaikyti ir 
dar praplėsti. Jos pranešimas pa
vaizdavo VT veiklą politinėje sri
tyje Lietuvos interesus ginant ir 
kovojant.prieš sovietų melus; So
vietų pastangas terorizuoti VT na
rius ir jos įstaigų tarnautojus 
šmeižiančiais lapeliais ir net vei
ksmais; apie kontaktus su laisvų 
valstybių Institucijomis, apie vei
klą Baltų taryboje ir kitus atlik
tus darbus, išplaukiančius iš VT 
paskirties. Ypatingas dėmesys bu
vo kreipiamas į informacijas lais
vajam pasauliui ir _ į pavergtą 
kraštą.

M Brakas Vakarų Sienų komi
sijos vardu pranešė, kad komisija 
jau yra gavusi užsakytas studi
jas, daugiausia Vakarų Lietuvos 
etnografiniais klausimais, kurios 
bus pradėtos spausdinti ir suda
rys mokslišką pagrindą Lietuvos 
žemėms vakaruose nustatyti. Dar
bus baigė ir komisijai patiekė: 
Dr. M. Alseikaitė Gimbutienė, inž. 
V. Gimbutas, dr. J. Balys, J. Ži
levičius ir J. Lingis. Komisija sa
vo darbą tęsia jieškodama naujų

talkininkų ir keldama vis naujus 
sumanymus. M. Brako pranešimą 
papildė dr. M. Anysas.

Dr. A. Trimakas pranešė apie 
Lietuvos Rytinių Sienų komisijos 
veiklą,; o taip pat kartu padarė 
pranešimą Santykių su Lenkais 
Tirti komisijos vardu. Palietė 

santykius su lenkais, ukrainiečiais, 
gudais. Ypač sustojo ties lenkų 

egzilinės vyriausybės Londone pa- ' 
kartotinai pareikštom pretenzijom 
dėl Lietuvos sostinės Vilniaus, 

prašydamas VLIKo sesiją tą klau
simą išsamiau diskutuoti.

J. Audėnas, Lietuvos Atstatymo 
komisijos pirmininkas, pranešė, 

kad komisija tęsia savo darbą ir 
savo narių pastangomis ir lėšo
mis yra atlikusi Lietuvos atsta
tymo klausimais 14 studijų ir iš
leidusi rotatoriumi spausdintus 11 
sąsiuvinių. Paskutiniu laiku esan
ti atlikta dar viena studija Lietu
vos jūrininkystės klausimu, kuri 
irgi būsianti išspausdinta atskiru 
sąsiuviniu.

V. Sidzikauskas, lietuvių dele
gacijos prie Pavergtųjų Tautų 
Seimo pirmininkas, pranešė apie 
PET darbus, didėjančią reikšmę 
tarptautinėje politikoje, ypač Eu
ropoje, Ir lietuvių delegacijos įna
šą į PET veiklą. Pranešėjas iškė
lė mūsų dalyvavimo PET svarbą 
tarptautinės politikos, diplomati
jos, teisės ir kitais požiūriais Lie
tuvos laisvinimo siekiant.

Min. K. Škirpa, kaip VLIKo po
litinių grupių komisijos pirminin-j 
kas vidinei konsolidacijai siekti, 

pranešė kontaktų eigą su VLIKe 
nedalyvaujančiomis politinėmis 
grupėmis.

Dr. A. Trimakas padarė atski
rą pranešimą apie tarptautinių 
įvykių raidą..

Dr. D. Krivickas savo praneši
me plačiai apžvelgė Lietuvos lais
vinimo problemą pasikeitusiose są- 

. lygose, iškeldamas minčių dėl Lie
tuvos valstybės atstatymo veiku
sių sutarčių ribose, dėl santykių 
su kaimynais, dėl tautinių mažu
mų Lietuvoje problemos, o taip 
pat dėl mūsų informacijų į lais
vąjį pasaulį ir į pavergtą kraštą.

Pranešimai buvo baigti antrojo 
VLIKo sesijos posėdžio pradžioje.

Likęs posėdžio laikas, o taip pat 
visas trečias sesijos posėdis buvo 
pašvęstas ištisai diskusijoms. Pa
sisakyta dėl etnografinės Lietuvos 
ir Lietuvos kaip valstybės kon

cepcijų, dėl santykių su vokiečiais, 
lenkais, gudais, ukrainiečiais, dėl 
santykių su kitų Sovietų paverg
tų tautų egziliniais veiksniais ir 
laisvomis valstybėmis. Aptarta 
padėtis pavergtoje Lietuvoje, 
tremtinių likimas Sibire, lietuvių 
tautos laipsniškas naikinimas, lie
tuvių žudymai Sibiro priverčiamo
jo darbo stovyklose. Diskutuoti 
veikimo būdai ryšyje su esančio
mis problemomis, kaip paveikti 
laisvojo pasaulio viešąją opiniją 
ir kaip paveikti vyirausybės ir 
tarptautines institucijas, o taip 
pat , kokiomis priemonėmis su
stabdyti Lietuvos okupanto žiau
rumus tėvynėje ir palengvinti Si
biro tremtiniams. Aptarti lietu

viškų veiksnių glaudesnio bendra
darbiavimo siektinuinas, vidujinės 
konsolidacijos reikalingumas, in

formacinio darbo į laisvąjį pasau
lį ir į kraštą tobulinimas ,lėšų ko
vai dėl Lietuvos išlaisvinimo tel
kimas ir grynai organizaciniai 

klausimai.
Iš pranešimų ir diskusijų atsi

rado visa eilė rezoliucijų, kurios 
buvo patiektos rezoliucijų komisi
jai — dr. M. Anysui, prof. B. 
Vitkui, J. Kardeliui — suredaguo
ti ir patiekti plenumui patvirtin
ti.

Ketvirtas ir dalinai penktas se
sijos posėdžiai buvo skirti VLIKo’ 
Vykd. Tarybos ir jos įstaigų apy
skaitų tvirtinimui ir sąmatų atei
čiai sudarymui. Finansiniai klau
simai sukėlė ir vėl plačias disku
sijas, kurios neišvengiamai apėmė 
VLIKo, V.T. ir jos įstaigų prak
tinės veiklos klausimus.

Kai kurie nutarimai nevisai ati
tiko veikiančius statutus ir todėl 
VLIKo sesija išrinko statuto ko
misiją, kuri atskirus statuto pa
ragrafus turi suderinti su pada
rytais nutarimais 'ir patiekti se
kančiai VLIKo sesijai pakeitimus 
priimti. Į statuto komisiją išrink
ti: dr. V. Viliamas, dr. J. Budzei- 
ka, J. Audėnas, M. Brakas ir K. 
Bielinis.

Bendrai nusistatyta VLIKo, V. 
T. ir jos įstaigų darbą atlikti 
prisilaikant kuo didžiausio taupu
mo, daugelį darbų atliekant lais
vu įsipareigojimu, neapmokamai.

Sesijai patiektos sąmatos už 
1957 m. II-jį pusmetį sumažintos 
iki minimumo. Palyginus su 1955 
m. sąmata, V.T. sąmata sumažin
ta pusiau. O palyginus su 1956 m. 
sąmata VLIKo prezidiumo sąma
ta sumažinta dviem trečdaliais. 
VLIKo prezidiumas nebeturės nė 
vieno apmokamo pareigūno ar 
tarnautojo. Elta.

Jonas Glemža
VLIKO VYKDOMOSIOS 

TARYBOS PIRMININKAS
Jonas Glemža gimė 1887 m. sau

sio 20 d. Auliškio k., Panevėžio 
apskr. Lankė Mintaujos gimnazi
ją ir dalyvavo Kūdikio moksleivių 
draugijoje. Aktyviai pasireiškė 
1905 m. revoliucijoje ir 1906 m. 
žygyje prieš Šiaulių kalėjimą, sie
kiant išlaisvinti politinius kali
nius. Buvo suimtas ir Vilniaus ka
ro teismo nubaustas 1 m. 3 mėn. 
Nuo 1908 m. gyveno Petrapilyje, 
kur studijavo ekonominius ir ko
mercinius mokslus. Karo metų 
buvo Petrapilio lietuvių tremti
niams šelpti komiteto sekretorius.
1917 m. Pskove buvo vienas iš 

lietuvių liaudies universiteto stei
gėjų ir jame dėstė. Grįžęs Lietu
von, 1919-25 meteais buvo kariuo
menės intendanto pavaduotojas, 
1925-27 metais Lietuvos žemės 
ūkio kooperatyvų sąjungos “Lie
tūkio” skyriaus vedėjas, o nuo 
1927-40 m. “Pienocentro” pirmi
ninkas ir vyr. direktorius, kartu 
būdamas daugelio kitų ekonominių
organizacijų ir bendrovių vadovy
bėje. Buvo Kooperatyvų Tarybos 
ir žemės "Ūkio Rūmų narys, Pre
kybos, Pramonės ir Amatų Rūmų 
ir “Lietuvos Baltijos Lloydo” val
dybų narys. Draudimo “Koopera
cija” valdybos pirmininkas, Lie

tuvos Banko diskonto komiteto na
rys, Lietuvos Kredito Banko re
vizijos komisijos narys, “Nemuno” 
bendrovės revizijos komisijos na
rys, “Raidės” spaustuvės steigė
jas. Priklausė tarptautiniam Ro
tary klubui. Po karo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Vokietijoje 
krašto. valdybos ūkio ir finansų 
skyriaus vadovas. Nuo š.m. vasa
rio mėn? Vykd; Tarybos bendra
darbis, o birželio mėn. išrinktas 
VLIKo Vykdomosios Tarybos pir
mininku.

Dr. Antanas Trimakas
VLIKO PREZIDIUMO 

PIRMININKAS

Antanas Trimakas gimė 1902 m. 
birželio 19 d. Taupriuose. Teisės, 
ekonomijos ir politinius mokslus 
studijavo Prancūzijoje (Lille Ir 
Grenoble), VD universitete, Tarp
tautinės teisės akademijoje Haa- 
goje, Tarptautinių mokslų mokyk
loje Ženevoje. Filosofijos daktaro 
laipsnį gavo Lille universitete. 

Priklauso Ateitininkų • Federacijai 
ir Ūkininkų Sąjungai. 1930-35 me
tais buvo Lietuvos pasiuntinybės 
sekretorium Stockholme, 1935-38 
m. Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos Centro Europos sky
riaus vedėjas, 1938-39 m. Lietuvos 
pasiuntinybės patarėjas Varšuvo
je, 1939 m. Lietuvos generalinis 
konsulas Vilniuje. Po karo, 1946 
-47 m. ėjo BALFo įgaliotinio Eu
ropoje pareigas. Į Ameriką atvyko 
1947 m. Profesoriavo Seton Hali 
universitete, Newarke. Eilę metų 
Lietuvos Laisvės Komiteto narys 
ir sekretorius. 1957 m. birželio 

mėn. išrinktas VLIKo Prezidiumo 
pirmininku..

— Vėl pavyko atvilioti repatria- 
antų. Vilniaus radijas geg. 21 d. 
pranešė apie naują grupę lietuvių 
repatriantų, grįžusių šį kartą . iš 
Argentinos. Kai kurie išbuvę emi
gracijoje 28 ir daugiau metų.
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Tai Atsitiko Maskvoje
Maskvos Universiteto Studento LaiškasČia spausdiname vieno Maskvos 

universiteto studento laišką austrų 
“Forum” žurnalui, kietai kovojan
čiam dėl kultūrinės laisvės, šį 
laišką persispausdino Sydnėjaus 
studentų “Honi Soit” savaitraštis, 
o taip pat ir kiti pasaulio univer
sitetų studentų laikraščiai.
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LAIŠKAS TAIP SKAMBA:

“Mums paaiškėjo, iš Vakarų ra
dijo transliacijų ir Varšuvos ra
dijo reportažinio pranešimo, kad 
ir Vakaruose sužinota apie įvykius 
Lomonosov’o universitete, Maskvo
je. Mes tačiau pastebėjome, kad 
šitų įvykių išsivystymas ir jų tiks
las nebuvo teisingai vakariečių 
suprasti.

Lapkričio 30-ji mums, rusams 
studentams, yra atmintina diena. 
Kai kurie sako: istorinė diena. 
Tą dieną, po priverstinės paskai
tos apie marksizmą-leninizmą, 
skaitytos prof. B.E. Syroyetchko- 
vich, prasidėjo įprastinės diskusi
jos, kurių metu vienas studentas 
paklausė lemiančios svarbos klau
simą, gal net patį pagrindinį mū
sojo marksizmo klausimą.

Pradžioje jis kalbėjo už nedis
kutuotiną leninistinę pažiūrą, kad 
visuotinis streikas yra proletaria
to ginklas ; kad tam tikrose isto
rinėse aplinkybėse ekonominis vi
suotinis streikas veda į politinį 
zenitą, ir, pagaliau, kad jis gali 
baigtis ginkluota revoliucija. Pa
minėjęs Šitą Lenino tezę, ir pri
dėjęs, kad" visuotinis streikas nie
kad negali būti išnaudojančiosios 
klasės ginklu, jis paklausė, kaip 
toksai streikas galėjo įvykti so
cialistinėje valstybėje, aiškiau ta
riant, “Vengrijos liaudies demok
ratijoje”, nes gi visuotinis strei
kas, nukreiptas prieš darbininkų 
ir žemdirbių komunistinę valdžią, 
neįmanomas.

Vienintėlis atsakymas, kurį pro
fesorius Syroyetchkovich galėjo 
duoti į šį klausimą, buvo tasai, 
kuris spausdinamas mūsų dienraš
čiuose. Jis pradėtas žodžiais apie 
Horthy — fašistinių karininkų te
rorą ir apie diversinę Vakarų im
perializmo veiklą, bet jo žodžiai 
paskendo studentų protesto triukš
me, kurie Lenino citatomis įrodi
nėjo, kad jis nekalbąs duotu klau
simu.

Užbaigiant buvo cituojamas Le
nino klasinis formulavimas iš 
“Naujojo tipo partijos”, kurios 
pareiga darbininkijos visuotiname 
streike paskelbtus reikalavimus 
įtraukti savo interesų sferon ir 
juos nuvairuoti teisinga kryptim. 
“Naujojo tipo partija, tačiau, nie
kad neturėtų pasipriešinti strei
kui buržuazinės valstybės meto
dais: karo teismais, ginklo jėga, 
arba priverstiniu darbininkų tary
bų išsklaidymu.

Šitoje vietoje diskusijos degene- 
ravosi į triukšmingą sąmyšį ir 
profesorius nutarė pasitraukti.

Apie šį atsitikimą greitai suži
nojo visas universiteto studentų 
bendrabutis. Diskusijos tęsėsi. Vė
lai naktį iš miego buvo prikelti 
vengrų studentai, kad jie papasa
kotų apie sąlygas savo tėvynėje.

Vengrai, atsižvelgdami į politi
nius išsivystymus jų tėvynėje po 
jų atvykimo, vengė visų keblių 
klausimų. Visdėlto, tatai, ką jie 
papasakojo, suteikė užtektinai 
medžiagos palygirinfiui su Sovietų 
Sąjunga. Ir taip po truputį išsi
kristalizavo klausimas, turįs did
žiausios svarbos ’’įvykdyto socia
lizmo” sistemai.

Klausimas yra šis: Ar partijos 
biurokratija, nors ji jokios forma
lios nuosavybės bendruomenės ga
mybos priemonėse neturi, nėra iš 
tikro tapusi, originaliu marksiz
mo supratimu; išnaudotojų klase, 
dominuodama praktikoje gamybos 
priemonių panaudojimą, paskirsty
dama darbininkus ir nustatydama 
algas? Ar nebūtų tuo atveju pri- 
lęistįna, ar net reikąlinga, prieš 
ją panaudoti senojo marksistinio 
klasių konflikto metodą, būtent — 
visuotinį streiką?

Kitą diegą ranka rašyti skelbi
mai buvo prisegti Lojnosovo uni

versiteto komjaunimo iškabų len
toje, kuriuose buvo reikalaujama 
teisingo raporto ir atvirų disku
sijų apie Vengriją, šitų skelbimų 
turinį vieni kitiems pasakojo vi
są priešpietę: patys skelbimai bu
vo pašalinti preš prasidedant pa
skaitoms.

Pietų metu pasirodė nauji skel
bimai, kurie šaukė komjaunimo 
aktyvo susirinkimą, kuriame būsią 
diskutuojami “nepadorūs” vaka
rykštės dienos įvykiai. Žodis “ne
padorūs” buvo išbrauktas, bet 
skelbimai palikti iškabų lentoje.

Susirinkimas įvyko Ostrovakio 
vardo klube. Jį atidarė Linkovas, 
univ. komjaunimo organizacijos 
sekretorius. Jis pradėjo tokiais 
žodžiais, kurie provokuojančiai 
turėjo paveikti daugumą susirin
kusiųjų. Jis pareiškė, kad esą 
komjaunimo pareiga ateityje iš
vengti “tokių ištvirkavimų, dis
kredituojančių akademines įstai
gas” kaip tai įvyko vakar, šito 
pareiškimo pasekmėje įvyko nau
jas “ištvirkavimas”.

Greitai, improvizuotu balsavimu, 
“Vengrijos klausimas marksizmo 
-leninizmo šviesoje” buvo padary
tas vįępintėliu dienotvarkės punk
tu ir tuomi diskusijų kontrolė 
buvo išplėšta iš pareigūnų rankų.

Pirmas kalbėtojas kalbėjo apie 
“perbiurokratiĮZUotą administraci
ją”, kuri esanti atsitolinusi nuo 
visuomenės ir todėl bando pasi
likti valdžioje jau demaskuoto 
Beri jos metodais.

Šitas pasakymas lietė Vengri
ją, bet palyginimas su Sovietų 
Sąjunga buvo savaime aiškus ir 
net kalbėtojo ištariamas: “Klau
simas kyla: ar nepaisymas 20-ojo 
partijos kongreso rezoliucijų ne
galėtų mūsų tarpe iššaukti tokių 
pat įvykių, ir ar mūsų darbinin
kai kokią dieną neiškeis Lenino 
vėliavos prieš savo išnaudotojus, 
kurie yra pasidarę buržuaziniais 
biurokratais? ”

Kai Linkovas atmetė šiuos “par
tijai. priešingus pareiškimus” ir 
norėjo rostramą atimti iš kalbė
tojo, j.is susilaukė tokios smarkios 
opozicijos iš susirinkimo dalyvių, 
kad jis su savo kolaborantais tu
rėjo visiškai apleisti salę. Disku
sijos, tačiau, tęsėsi ir jose daly
vavo taip pat keletas komjaunimo 
aktyvistų.

Vakare diskusijas atnaujino 
grupė jaunų rašytojų ir studen
tai “Literatūros namuose”. Ven
grijos įvykiai čia jau nebebuvo 
pagrindinė tema, bet tik minimi 
kaipo pavyzdys esmisių sąlygų, 
egzistuojančių, visuose komunist. 
krąštuose, taip pat ir Sovietų Są
jungoje. Tatai vedė prie kito klau
simo, būtent. — apie klasių pobū- j 
dį sovietinėj sistemoj.

Beveik visi diskusijų dalyviai 
buvo nuomonės, kad oficialioji 
“darbininkų ir muzikų susivieni
jimo su Inteligentija po darbinin
kų luomo .vadoyy.be”; formulė ne
atitinka tikrovės; kad ir Sovietų 
Sąjungoje egzistuoja išnaudotojų

Vengrijos tautinės revoliucijos fone pradėjo kristalizuotis įdomūs- 
reiškiniai, kurių pasekmės šiandien dar sunkiai įžvelgiamos. Vengr*ų 
jaunimas revoliucijoj bene aktingiaušiai reiškėsi — pasaulio jauni
mas, ypač akademinis, jautriai reagavo ir suruošė masines demonstra
cijas, plačiai nuskambėjusias per spaudą ir radijus. Vengrijos revo
liucija privertė susimąstyti ir komunistinėje sistemoje, marksizmo — 
leninizmo dvasioje besimokslinantį jaunimą. Apie tai, kad Sov. Są
jungos universitetuose, stipriausia Maskvos Lomonosov’o vardo uni
versitete, kilo, sąmyšis, kada studentai, Vengrų revoliucijos vyksmą 
bediskutuodami, priėjo tarimų, kurie sukėlė ant kojų jų “dvasinius 
vadus”, o nesurandant atsakymo į studentų iškeltus klausimus, lai
kinai buvo nutrauktos marksizmo — leninizmo paskaitos, apie tai 
buvo anksčiau rašyta. Kaip atsitiko, kad studentai išdrįso 
kritikuoti partiją ir valdymo sistemą? I šitą klausimą atsakant rei
kalinga priminti, kad sovietinėje santvarkoje yra populiari taip vadi
nama savikritika, o universitetuose diskusijų laisvė kiek platesnė. 
Ten diskutuojami įvairūs reiškiniai, tik ikšiol diskusijos neišeidavo 
iš komjaunimo kontrolės. Kitaip atsitiko benagrinėjant Vengrijos re- 
voliuccjos pobūdį, aplinkybes ir revoliucijos likvidavimo metodus. Ir 
štai rodo, kad sovietų akademinis jaunimas, nors geležinėj disciplinoj* 
auklėjamas, pradeda maištauti. Ir maišto dvasia plečiasi. Tai labai 
reikšminga, nes sykį maištui palinkęs protas nenurims — jieškos 
atsakymo, kurio, deja, jis neras savoje aplinkoje, savose mokyklose: 
į kuriuos negali atsakyti nei marksizmo leninizmo profesoriai, nei 
komjaunimo vadai, nei-partija. Tad ar atmestina prielaida, kad vieną 
dieną Sov. Sąjungoje gali įvykti tai, kas įvyko Lenkijoje ir Vengri
joje? Red.

ir išnaudojamųjų kategorijos. Tik
tai vienintelė išsaudotojų luomo 
charakteristika yra pasikeitusi, 
būtent: netekimas asmeninės nuo
savybės gamybos priemonėse. •

Nurodyta, kad dabartinės darbi
ninko teisės gamybos priemonių 
nuosavybės atžvilgiu teegzistuoja 
teorijoje, nes partija, remiama 
centralizuotos administracijos, ir 
nustatydama pirmenybę sunkiajai 
pramonei, apibrėžė juridinį sovie
tinės bendruomenės klasių pobū
dį; jos pasinaudotojai susitvėrė 
savo apsisaugojimui tokią pat 
klasinę teisių administraciją, kaip 
eksplotuojančios klasės apsaugo
jimui buržuazinėj bendruomenėj.

Naujoje socialistinėje sistemo
je, veik taip pat, kaip senojoj ka
pitalistinėj sistemoj, kiekviena 
opozicija prieš išnaudotojus yra 
smerkiama kaip išdavimas ir grą- 
sinama baudomis. Tatai, tačiau, 
reiškia, kad Spalio revoliucijos 
tikslas tapo pats sau prieštaravi-

( JONINIŲ

Jonas, neturėdamas daugiau ko 
veikti, rengėsi išeiti iš kambario. 
Bet karalaitė nebuvo jo iš akių 
išleidusi. Ji prilėkė, it vėjas len- 
gvasparnis, apkabino Joną ir pa
bučiavo į skruostą.

— Dėkui, dėkui tau berneli. Ta 
liga mane tiek prikankino, kad 
aš nė apsakyti negaliu. Sakyk da
bar, ko nori — mano tėvas tau 
viską duos?

Dabar į Joną, kaip į dįdį aiškia
regį, neturintį sau lygių visoj 
valstybėj, žiūrėjo karalius, visi 
dvariškiai ir tarnai. Bet Jonas bu
vo kuklus, kaip ir anksčiau miš
ke begyvendamas, ir jis atsakė, 
jog jam nieko nereikia, nes jis 
esąs laimingas ir visiškai atlygin
tas, matydamas savo valdovo duk
terį sveiką ir linksmą.

—• Dėkui, tau jaunuoli, bet ne
norėk nuskriausti savo valdovo,

— šypsodamasis kalbėjo karalius,
— sakyk, kuo galiu tau atsilygin
ti?

— Valdove, tikrai man nieko ne
reikia. Ir, prašau, nesirūpinkite 

manim. Jūs turėtumėte paskubėti 
į priėmimų saslę, nes svetimos 
valstybės pasiuntiniai jau yra at
vykę ir nekantriai laukia, kada 
jūs juos priimsite.

Karaliui net barzda išsipūtė iš 
nustebimo.

— O iš kur tu tai žinai? — jis 
paklausė.

— Karaliau, aš žinau ir tai kad 
anų svetimų šalių valdovai yra 
klastingi, o jų pasiuntiniai po šyp
senom ir gražiais žodžiais slepia 
pragaištingus’ sumanymus. Dar 
šiąnakt, kada po susitarimo tavo 
rūmuose vyks puota, kada tavo 
kariai ir sargybos apsvaigs nuo 

mu.
Buvo neišvengiama, kad daly

vaujantieji jauni rašytojai nepra
dėtų diskutuoti laisvės intelektua
linei bei meninei kūrybai klausi
mo. Pradėdami sų nutarimu kovoti 
prieš asmens garbinimą, jie pa
smerkė visą rusų literatūrą, su
kurtą po 1920 metų, kaip propa
gandinės mašinos produktą, kuris 
kaip tik išplaukė iš individo gar
binimo ir buvo reguliuojamas kul
tūros priešų — partijos sekreto
rių.

Kitą dieną pasklido žinia apie 
Maskvos komjaunimo komiteto su
šauktą posėdį Lomosovo universi
teto įvykiams aptarti. Buvo kal
bama, kad komjaunimo vadai pir
miausiai bandę nuspręsti,- ar tie 
įvykiai skaitytini pozityviais ar 
negatyviais?

Komitetas nutarė Lomosovo uni
versiteto prezidentui “patarti” iš
mesti tam tikrą skaičių studentų, 
pagal “komsomolų” patiektą sąra
šą. Tuo pačiu metu universiteto 
komjaunimo sekretoriai buvo ašt
riai perspėti už “kontakto stoką 
su studentija ir žiaurias klaidas 
ideologiniame darbe.”

Gruodžio 3 d. universiteto pre
zidento raštinė, iš tikro, įsakė 
140 studentų išmesti už “huliga- 
nstvą” ir sykiu pranešė, kad mark
sizmo-leninizmo paskaitos nutrou- 
kiamos iki po Naujų Metų atosto
gų-

Tai buvo pirmas kartas Mask
vos universiteto istorijoje, kad 
universitetas buvo priverstas nu
traukti paskaitas, nes dėstytojai 
nežinojo kaip atsakyti į klausimus, 
kurie galėtų iškilti diskusjose.

Studentai čia matė laimėjimą, 
kurį jie išsikovojo iš komjaunimo. 
Priešingai komjaunimo sekretorių 
lūkesčiams, kurie tikėjosi, kad są
jūdis nurims, diskusijos tęsėsi 
klubuose bei bendrabučiuose.

Komjaunimo reakcija ir malši
nimo priemonės, suteikia paski
roms grupėms įsitikinimą, kad jie 
nevieni, nes beveik visa sovietinė 
jaunuomenė pagauta šitos naujos 
diskusijų bangos. Tatai, be abejo, 
yra vienas iš įdomausiu politinių 
sąjūdžių, iškilusių po Stalino 
mirties.”

IŠ “HONI SOIT” 
VERTĖ B?Z.

• P. PILKALNIS.

LEGENDA)

vyno, šių svetimų pasiuntinių pa
lydovai ir už miesto pasislėpę jų 
kariai puls miestą. Tad jei nori 
laimėti, susitark su jais, bet puo
tos metu savo sargyboms ir ka
riams liepk geiti tik tiek, kad ne- 
pasvalgtų. Be to, išsiųsk užmiestin 
gerai ginkluotų karių būrį, kad 
jie priešą pultų netikėtai iš užpa
kalio.

Karaliui nebebuvo laiko klausi
nėti, jis tik pasakė:

— Duokit jam dvariškio dra
bužius ir klausykite jo nurodymų,
— o pats išskubėjo į priėmimų 
salę.

Kaip Jonas sakė, taip ir įvyko. 
Karalius po to Joną paskyrė savo 
asmeniniu patarėju ir visada jo 
klausydavo.

Jonas gyveno karaliaus rūmuo
se ir visi jį mėgo, nes jis nesikėlė 
į puikybę ir su vsais buvo drau
giškas, kam galėdamas padėdavo. 
Su karalaite jis taip pat dažnai 
susitikdavo ir vaikščiodavo po gra
žų sodą, kaip du geri draugai. Bet 
Jonas jautė, kad jo širdyje gims
ta jausmas, kokio jis anksčiau ne
pažino — jis pamilo karalaitę.

šalia tarnybos, Jonas ilgas va
landas išsėdėdavo besimokydamas.

Valdovo duktė buvo linksma, 
juokas skardėjo rūmuose ir soduo
se. Ir džiaugėsi karaliaus dvaras
— didikai ir tarnai, kad jų kara
laitė sveika, kad karalius nebe
toks rūstus. Tik vienas budelis

buvo kiek j susirūpinęs, mat, bijojo 
nętekti tarnybos.

Vyresnysis karaliaus raštinin
kas Jonui buvo ypač meilus: jis 
kiekviena proga stengėsi , jam pri
sigerinti, visur, kur tk bernaitis 
pasisukdavo, ką beveikdavo, rašti-

ninkas, lyg iš žemės iššokęs, bū
davo šalia Jono. Jis buvo gudrus, 
šitas raštininkas. Jis iškvotė iš 
Jono ir apie stebuklingąjį papar
čio žiedą, net kur jį bernaitis yra 
paslėpęs. Ir taip vieną naktį, ka
da Jonas buvo giliai įmigęs, raš
tininkas pavogė žiedą.
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Pabunda Jonas ir nežino, kas 
pasauly darosi — visa aiškiare
gystė išgaravo. O raštininkas jau 
prie karaliaus prisimeilinęs—pasa
koja šiam ape pasaulio keisteny
bes, kas už šimtų mylių dedasi. 
Jis aiškina karaliui, kas atsitiks 
rytoj, poryt, už savaitės. Jis sa
vo valdovui įkalba pakviesti Joną 
ir pareikalauti, kad šis pasakytų, 
kas atvyks į karaliaus rūmus 
šiandien svečiuosna.

Pašaukė Joną, o šis nieko neži
no, nieko negali pasakyti, tik ran
kom skėsčioja, tik murma pano
sėj. Karalius liepė Jonui eiti po
ilsio, — manė jį neišmiegojus — 
tuo tarpu raštininkas karaliui tik 
aiškina, tik pasakoja ir tvirtina, 
kad Jonas yra raganius, bet da
bar jo kerai pasibaigė ir jis nie
ko neišmano. Jis ir kitokių nebū
tų dalykų pritauškė valdovui. Jis 
net pasakė, kad jei Jonui nebus 
nukirsta galva, tai karalaitė ir 
vėl susirgsianti.

Karalius ne juokais susirūpino, 
bet jis mylėjo Joną ir žudyti jį 
nenorėjo, nes bernaitis jam buvo 
daug gero padaręs.

— Tai nors į kalėjimą jį liepk 
uždaryti, šviesiausias valdove,' ir 
nieko prie jo neprileisk, nes kitaip 
šis valkata dar gali, kol kerų liku
čiai nėra išnykę, daug blogo pa
daryti, — prisispyręs reikalavo 
raštininkas.

Karalius galvojo, galvojo, ir, 
nors labai nenoromis, davė įsaky
mą Joną uždaryti į rūsį, o sargy
bai liepė nieko prie jo neprileis
ti.

Kalėjime Joną tardė karališki

LIETUVIAI
Vokietijos Liet. 
Bendruomenėje

— PLB Vokietijos krašto val
dybos vicepirmininkui Fr. šlente- 
riui atsistatydinus, valdybon įėjo 
pirmasis kandidatas Karolis Dran
ga. Kr. valdyba pasiskirstė parei
gomis sekančiai: pirmininkas — 
J—Bataitis; Vicepirmninkas — K. 
Dranga; sekretorius — V. Sutkus; 
iždininkas — J. Stankaitis; narys 
— V. Šukys.

— PLB Vokietijos bendruomenės 
apylinkių pirmininkų, seniūnų ir 
vargo mokyklų mokytojų suva
žiavimas įvyks Vasario 16 d. gim
nazijos rūmuose š.m. liepos 20-21 
dienomis. Bus aptariami organiza
ciniai, lietuvybės išlaikymo, var
go mokyklų ir kti bendruomenės 
reikalai. Suvažiavime dalyvaus 
apie 60-70 asmenų. Paskutinis toks 
suvažiavimas įvyko 1955 metais.

— Vasario 16-os gimnazijos fi
nansinė padėtis, PLB Vokietijos 
krašto valdybos žiniomis, rodo pa
gerėjimo žymes, vienok nebūtų 
galima laikyti padėtį patenkina
ma. Reiškiama viltis, kad šiais 
metais aukotojai ir vasaros mė
nesiais gimnazijos nepamirš. — 
Gimnazijai dar tebetrūksta moky
tojų. Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoju nuo gegužės 16 dienos 
paskirtas St. Vykintas.

— Kun. Keleris, Liet. Ev. Liut. 
Bažnyčios senjoras, išvyko ku
riam laikui į JAV, kur dalyvaus 
sinoduose ir šiaip evangelikų pasi
tarimuose. •

AUSTRIJOS 
LIETUVIAI

(E) Austrijos lietuviai, nors la
bai sunkiose sąlygose gyvendami, 
pereitais metais paaukojo per 

Tautos Fondą Lietuvos laisvinimo 
reikalams 910 šilingų. Tautos Fon
do valdybos vardu J. Kaminskas 
Austrijos lietuviams atsiuntė pa
dėkos laišką, kuriame t.k. pažy
mi: “Žinome, kad lietuvių Austri
joje būklė yra nepaprastai sunki, 
juo brangesnė jų auka Lietuvos 
reikalui. Jei lietuvių Austrijoje 
pavyzdžiu pasektų kitos skaitlin-

PASAULYJE
gesnės mūsų .emigracijos koloni
jos, tai įgalintų VLIKą plačiau 
darbe užsimoti ir daugiau nuveik
ti. To darbo nemažėja ir sąlygos 
veiklai nesidaro lengvesnės. Bet 
VLIKas yra pasiryžęs ištverti iki 
galo ir jam parama visų laisvaja
me pasaulyje esančių lietuvių yra 
pagrindinė jo veikimo sėkmės są
lyga. Dėl to tiek branginame ir 
Jūsų auką.”

-r- Austrijos lietuvių biblioteka 
pavesta tvarkyti Vytautui Mitu- 
zai.

— BALFas Austrijos lietuvius 
per pirmuosius penkius šių metų 
mėnesius sušelpė 450 dol. pini
gais ir keliais šimtais siuntinėlių.

— Lietuvis kunigas Al. Aren- 
tas-Arndt, sėkmingai išlaikęs vi
sus egzaminus ir apgynęs diser
taciją, Vienos universitete gavo 
teologijos daktaro laipsnį. Be to, 
už nuopelnus tvarkant Goetzen- 
dorf parapiją, vietos vyskupo at
žymėtas dvasinio tarėjo (Geist- 
licher Rat) titulu. Kun. Kazimie
ras Kaniauskas, taip pat Prmon- 
stratiečių vienuolyno lietuvis kuni
gas, eina klebono pareigas Wart- 
berge. Premonstratiečių vienuoly
ne yra dar ir trečias lietuvis ku
nigas, Leonas Olšauskis kuris dir
ba Schlaeglio vienuolyne kaip 
mokyklų kapelionas.

— Braunau miestelyje buvusi 
gausi lietuvių kolonija visai lik
viduojasi.

— Salzburgo lietuvių senūnui 
kun. V. Pupiniu! SJ persikėlus į 
Vieną, nauju seniūnu išrinktas 
Bronius Kižys.

— 1950 metais Sovietų iš Vie
nos buvo išvežta Rusijon kaunietė 
KleČkauskaitė. Ji buvusi nuteistą 
25 metams Sibiro. Likus invalide 
buvusi atleista iš prievartinių dar
bų stovyklos.

LIETUVIAMS KUNIGAMS 
REKOLEKCIJOS VOKIETIJOJE

šiais metais prasidės liepos mė
nesio 15-tos dienos vakare, Koenig
stein, Taunus, Priesterseminar ir 
baigsis liepos 18 d., prieš piet. Re
kolekcijas sutiko pravesti Tėvas 
dr. J. Vaišnora.

teisėjai, bet Jonas ir jiems nieko 
negalėjo pasakyti. Ir ką galėjo 
jiems atsakyti miškakirčio sūnūs, 
kada iš jo buvo pavogtas paparčio 
žiedas?

Nuo tos dienos, kai Joną įme
tė į rūsį, karalaitę pradėjo sekioti 
raštininkas — nei žingsnio nuo 
jos neatsitraukdavo. Bet karalaitė 
nemėgo raštininko. Ji ilgėjosi Jo
no ir norėjo jį aplankyti, tik sar
gybiniai neprileisdavo — toks bu
vo valdovo įsakymas.

Liūdi karalaitė, ašarėlės rieda 
skruostais. Mato tai sena auklė, 
supranta kodėl mergelei širdelė 

skauda.
— Vaikeli neliūdėk, aš tau pa

dėsiu. Nepatinka ir man tas raš
tininkas. Spėju, kad jis bus už- 
spendęs kokias pinkles Jonui ir 
per jį jis atsidūrė rūsyje, — kal
ba auklė .

Galvojo, galvojo, visą popietę 
galvojo senoji auklė. Paskui ji nu
ėjo pas karalių, paklausė jo kaž
ką, o kai šis garsiai atsakė:

— Taip ir padaryk, — auklė 
išėjo iš karaliaus ir už durų su
tiktam sargybos viršininkui pra
nešė, kad karalius liepė prie raš
tininko durų pastatyti sargybinį 
ir nieko neišleisti iš kambario.

Sargybos viršininkas buvo gir
dėjęs karaliaus žodžius, todėl il
gai nelaukęs pasiuntė vieną sar
gybinį saugoti raštininko, kuris 
tuo metu buvo atgulęs pokaičio. 
Bet jį pabudino sargybinio žings
niai ir jis tuoj šoko prie durų, 
nes žinojo, kad auklė prieš jį są
mokslą ruošia. Deja, sargybinis Jo 
neišleido, nors jis ir grąsino, ir 
gražiuoju prašėsi — niekas ne
mėgo raštininko, štai. kas.

Auklė nuskubėjo pas karalaitę 
ir liepia jai eiti pas karalių:

— Ek vaikeli, prašyk valdovo, 
kad jis patenkintų kokį menką ta
vo prašymą, bet daryk taip, kad 
tavo tėvo žodžius girdėtų sargy-

(Tąsa 4 psl.)
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L.S.S-GA IR AUSTRALIJOS SKAUTAI
Jūsų bendradarbi* turėjo pasikalbėjimą *ų LSS Australijos Ra- 

jono Vadu v.s. A. Krausus, kuris pasisakė aktualiais organizacijos 
klausimais.

Esame Ant Siauro Liepto...
Apie dvejus Namus Sydnėjuje bekalbant

1. KOKIA YRA LIETUVIŲ 
SKAUTŲ ORGANIZACINĖ SAN
TVARKA IŠEIVIJOJ?

— Lietuvių Skautų Sąjungos or
ganizacinė santvarka išeivijoj yra 
panaši buvusiai nepriklausomoje 
tėvynėje. Vyriausias sąjungos va
das buvo jos šefas, kuris drauge 
buvo ir sąjungos tarybos garbės 
pirmininkas. Jo dabar neturime. 
Išeivijoje šefo pareigas eina Ta
rybos Pirmija, kuri kelia skautų 
vadovus į vyresniškumo laipsnį ir 
suteikia veiklesniesiems sąjungos 
nariams sąjungos žymenius. Iki 
1956 m. lapkričio mėn. 1 d. veikė 
tremtyje 1946 m. gegužio mėn. 31 
d. dar Vokietijoje priimtas sąjun
gos statutas, šiandien veikiantis 
statutas yra daugiau pritaikytas 
išeivijos gyvenimui, sumažintas 
tarybos narių skaičius.

LSS-gos vadovybę sudaro:
a) LSS Taryba; b) LSS Tary

bos Pirmija; c) I. Skautų Brolijos 
Vadija, 2. Skaučių Seserijos Vadi
ja; d) Dvasios Vadovai iš kiekvie
nos konfesijos, turinčios bent 5% 
narių są-oje; e) 1. Brolijos Gar
bės Gynėjas, 2. Seserijos Garbės 
Gynėja f) LSS Kontrolės Komisi
ja; g) LSS Garbės Teismas.

Visų vadovybės organų kadenci
ja yra 3 metai. Kolegijiniai LSŠ 
vadovybės organai nutaria daly
vaujančių narių balsų dauguma.

Vyriausias LSS valdomasis or
ganas yra LSS Taryba. Ją sudaro:

a) 18 rinktų narių, b) Vyriau
sieji Dvasios Vadovai Seserijos ir 
Brolijos Dvasios Vadovai, Vyriau
sioj Skautininkai, Rajonų Vadai 
ir ASS Pirmininkas — nariai iš 
pareigos, c) nedaugiau trijų pačios 
Tarybos kooptuotų narių.

Vyriausias LSS vykdomasis or
ganas yra LSS Tarybos Pirmija. 
Ją sudaro: a) Tarybos Pirminin
kas; b) 4 Pirmijos nariai, c) Vy
riausieji Dvasios Vadovai ir Vy
riausieji Skautininkai — nariai iŠ 
pareigos.

Brolijai vadovauja Skautų Bro
lijos Vadija ir Seserijai — Skau
čių Seserijos Vadija.

LSS padalinių vadovybė:
LSS organizuojama į tokius pa

grindinius padalinius vietose: a) 
rajonus; b) tuntus; c) draugoves 
ir d) skiltis.

Draugovė yra pagrindinis Bro
lijos ir Seserijos vienetas, turįs 
bent 14 narių.

Vadovybės organams išrinkti ir 
svarbiems organizaciniams klau
simams aptarti kas trys metai 
įvyksta LSS vadovų ii* vadovių 
suvažiavimas. Pasyvūs skautinin
kai neturi LSS suvažiavime ir 
Bro;?*5ą bei Seserijos sueigose 
sprendžiamojo balso. Naujasis sta
tutas pradėjo veikti nuo 1956 m. 
lapkričio mėn. 1 d. Sąjunginiai 
organai pertvarkomi jų renkamų
jų narių sudėtyje nuo naujos or
ganų kadencijos pradžios (1957. 

XI.1. d.)
Kiekvieno krašto, kur veikia 

lietuviai skautai, sąjungos pada
liniai sudaro rajoną. Jo vadovybę 
sudaro Rajono Vadas (Pirmijos 
atstovas), Rajono Dvasios Vado
vas, Brolijos Vadeiva ir Seserijos 
Vadeivė. Pagal amžių sąjungos 
nariai skirstomi į jaunesniuosius 
skautus (nuo 6 metų), skautus ir 
skautes (nuo 11 metų) ir vyres
niuosius skautus (vyčius) ir vy
resnes skautes (nuo 17 metų). 
Yra ir specialių šakų skautai: 
jūros ir oro skautai. Studentai 
skautai yra susibūrę į Akademi
nį Skautų Sąjūdį. Vyresnio am
žiaus skautai ir skautės (nuo 23 
m.) susiburia į židinius, kurie tie
sioginiai priklauso Pirmijai. Tun
tai, kartais ir atskiros draugovės, 
turi tėvų komitetus, kurių reikš

sadoriai atlieka nepaprstą darbą 
savo kenčiančiai Tėvynei. Per 
glaudesnį bendravimą naikinami ir 
tarptautiniai priešingumai, artina- 
ma pasaulio taika.

Lietuvis skautas ^tremtyje prisi
deda prie lietuviškumo išlaikymo. 
Išeidamas tautinio ir valstybinio 
ženklo programas lieka sąmonin
gu savo tautos nariu ir sudaro už
tvarą prieš nutautėjimą. Savos sto
vyklos, lietuvių kalba ir dainos bei 
kiti lietuvybės išlaikymo veiksniai 
supa skautą nuo vilkiuko iki seno
jo skauto. Net ir kitos lietuvių 
jaunimo organizacijos vis daugiau 
pradeda naudoti skautiškuosius 
auklėjimo metodus, šiandien jau 
stovyklauja nevien skautai, bet 
ir kitų organizacijų jaunimas. Aš 
laikau lietuvių skautų sąjungą 
tremtyje lyg lietuviškumo pilim, 
kurioje lietuviškoji dvasia gali 
laisvai ir gyvai reikštis.

IV. BŪTŲ ĮDOMU IŠGIRSTI IR 
APIE TAMSTOS .ASMENINĘ 
TARNYBĄ SKAUTYBEI.

— Man skautybė yra padariusi 
didelės įtakos. Jos idealais gyve
nant aiškiau man nušvinta žmo
gaus gyvenimo prasmė ir uždavi
nys. Lyg šiandien dar girdžiu sa
vo duotojo įžodžio prasmingus žo
džius, tartus su susijaudinusia 
širdimi:

“Brangindamas savo garbę aš 
pasižadu visomis jėgomis tarnauti 
Dievui ir Tėvynei, padėti artimui 
ir vykdyti skautų įstatus.”

Dar šiandien prisimenu, kaip 
Birutės kalno papėdės pušys 
budėjo šios priesaikos valandą, jų 
kvapas svaigino mane, Baltijos 
jūros bangos šniokštė ir šaukė dir
bti Tėvynei. Broliams ir sesėms 
giedant, Augščiausias pats ,rodos, 
palaimino priesaiką.

Ilgesnį laiką skautavau Šiau
lių Tunte, vyčiavau “Tumo—Vaiž
ganto” vyčių būrelyje. 1937 m. 
įsteigiau Skuodo Skautų Vietinin- 
kiją. LSS Vyriausio Štabo kviečia
mas suorganizavau tarptautinėse 
skautų džiamborėse reprezentaci
nes parodėles: Švedijoje (1935 m.) 

i Olandijoje (1937 m.), Prancūzijo- 
! je (1947 m.). Praėjusioje Pan-Pa- 
! cific džiamborėje Australijoje 

(1956 m.) teko taip pat suorgani
zuoti parodėlę, kuri atliko nema
žą vaidmenį Lietuvai atstovau
jant. Tremtyje, Vokietijoje, buvau 
LSS Spaudos Skyriaus vedėju re
dagavau “Skautų Aidą” ir “Skau- 
tybę”-(1946 — 1948), išleidau per 
10 skautiškų ir 6 neskautiskus 
leidinius. 1950 m., lapkričio mėn. 
1 d. įsteigiau pirmąjį mūsų sąjun
goje senųjų skautų židinį “Lieps
nojanti Lelija” Melbourne. Tai 
nauja skautų šaka, kurion buriasi 
vyresniojo amžiaus skautai ir 
skautės (nuo 23 metų).

Tokie židiniai po ilgesnio laiko 
įsisteigė Los Angeles, Chicago j e, 
Sydnėjuje.

Skautybės įkūrėją ir pasaulio 
skautų šefą Robertą Baden — Po- 
wellį esu matęs ir girdėjęs jo kal
bas Palangoje (1933 m.), Švedijo
je (1935 m.) ir paskutinį kartą 
Olandijoje (1937 m.). Jis padarė 
man gilų įspūdį.

Už įdėtą darbą LSS-gos Pirmi
ja mane apdovanojo augščiausiu 
sąjungos žymeniu — Geležinio 
Vilko ordenu. Skautavimo dar ne
manau baigti, nes skautybė paryš
kina man giliau gyvenimo pras
mę ir uždavinį, duoda jėgų dirbti 
mūsų Tėvynės išlikimui ir jos lai
svei atgauti.

Algimantas Kazlauskas.

Kultūros Fondui auka
— Lietuvybei atrama!

mė skautų sąjūdžiui yra labai di
delė.

II. AR VISUR SKLANDŽIAI 
VYKSTA LIETUVIŲ SKAUTŲ 

DARBAS ĮVAIRIUOSE KRAŠ
TUOSE?

— Nepriklausomybės laikais,
nuo 1924 m. lietuviai skautai pri
klausė pasaulio skautų šeimai ir 
buvo registruoti Tarptautiniame 
Skautų Biure. Priešams okupavus 
Lietuvą ir panaikinus LSS-gą, 
būklė pasikeitė. LSS buvo išbrau
kta iš tikrųjų narių tarpo. Tuoj 
po 2-ojo Pasaulinio karo atsikūrė 
lietuviškoji skautija išeivijoje. Ji 
išlengvo vis daugiau teisių išsiko
voja. šiuo metu veikia lietuvių 
skautų vienetai Amerikoje, Angli
joje, Australijoje Pietų Ameriko
je ir Vokietijoje. Laisvame pasau
lyje yra per 5000 sąjungos narių. 
Jų kiekviename krašte teisinė būk
lė skirtinga. Net vieno krašto, 
bet skirtingose valstybėse (Aust
ralijos ir Amerikos) teisinė būk
lė įvairuoja. Nemaža mūsų Bro
lijos vienetų Australijoje, Ameri
koje ir Kanadoje yra registruotų 
krašto sąjungose. Seserija kol kas 
savo vienetų neregistruoja. Ji 
įteiks platų memorandumą teisių 
pripažinimo reikalu su kitų tautų 
skautėmis šįmet vykstančiai tarp
tautinei skaučių konferencijai Bra
zilijoje. Skautų Sąjungos Užsienio 
Brolijos Skyrius deda visas pas
tangas išsikovoti didesnes teises. 
Egzilų skautai yra susibūrę Egzi- 
lų Skautų Sąjungon (lietuviai, 
latviai, estai, rusai, ukrainiečiai, 
vengrai ii* čekoslovakai). Jau ne
maža padaryta. Po karo tarptau
tinėse džiamborėse ir konferenci
jose egzilų skautų būklė buvo žy
miai blogesnė. J rugpjūčio mėne
sio jubilėjinę Tarptautinę Skautų 
Konferenciją yra jau pakviesti še
ši egzilų skautų atstovai, jų tar
pe dalyvaus ir lietuvių sąjungos 
įgaliotinis. Yra vilties, kad tiek 
Seserija, tiek 'Brolija išsikovos di
desnių teisių ir išeivijoje skau- 
taudamos. Dabar Australijoje yra 
registruoti krašto sąjungoje “Džiu
go” Tunto Melbourne, “Vilniaus” 
Tunto Adelaidėje Brolijos viene
tai. Sydnėjuje “Aušros” Tunto 
berniukai skautai buvo prieš 
džiamborę įsiregistravę, bet regis
tracijos vėliau nepratęsė. NSW 
valstybėje krašto vadija per mažą 

į teisių teduoda egzilams skautams. 
Registruoti vienetai Melbourne ir 
Adelaidėje, šalia australiškų žen
klų, gali vartoti lietuviškus ženk
lus, tautinę juostelę; lietuviai 
skautininkai egzaminuoja patys į 
patyrimo laipsnius. Reikalui esant 
leidžia • naudotis stovyklavietėmis 
ir patalpomis.

III. KAIP TAMSTA GALĖTUM 
PARYŠKINTI SKAUTŲ REIKŠ- 
mĘ TREMTYJE?

— Lietuvių Skautų Sąjunga yra 
visuomeninis lietuvių susivieniji
mas, turįs tikslą pagal Roberto 
Baden — Powellio skautybės sis
temą auklėti lietuvių jaunimą re
ligingais savo konfesijos nariais, 
dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, 
sveikais žmonėmis, sąmoningais 
lietuviais ir naudingais piliečiais. 
Skautų vėliavoje įrašytas šūkis: 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Esant 
mūsų Tėvynei pavergtai ir ken
čiančiai, lietuvių skautų uždavinys 
Ir pareigos ypač Tėvynės atveju 
turi nepaprastos reikšmės. Lietu
viai skautai, dalyvaudami tarptau
tinėse džiamborėse, atstovauja sa
vo tautai. Jose ruošiamos parodė
lės, propagandiniai spaudiniai ir 
gyvas žodis skelbia pasaulio jau
nimui apie mūsų dabartinę tautos 
būklę už geležinės uždangos. Lie
tuviai skautai lyg Lietuvos amba-

Tiek centrinių, tiek ir Banks
towno lietuvių namų tikslai yra 
tie patys — tarnauti savo narių 
kultūriniams, religiniams ir socia
liniams reikalams. Ir vienų ge
rų namų, atrodo, pakaktų visiems 
Sydnėjaus lietuviams. Bet susi
skaldę neįstengiame tokių namų 
įsigyti, kokių norime ir kokių 
mums reikia. Ikšiol girdėti abiejų 
stovyklų pareiškimai yra trumpa
regiški, arba sąmoningai stengia
masi nematyti kokios bus pasek
mės.

Prieš keletą metų centrinių na
mų taryba, turėdama galvoje nu
matomas sutelkti lėšas (tuo metu 
apie dvejus namus negalvota), da
rė apskaičiavimus, kokie namai 
mums reikalingi ir kiek jie kaš
tuotų. Buvau paprašytas paruošti 
preliminarinių planų škicus, ir 
pagal tarybos duotas sąlygas pa
dariau kalkuliaciją. Buvo paruošti 
2 variantai: I. Namai su sale 300 
žmonių, II — salė 450 žmonių. 
Scena abiem atvejais 25 pėdų gy
lio, prie scenos du kambariai (per
sirengimui ir scenos inventoriui), 
kavinė-bufetas, mažoji salė 80 
žmonių ir 3-4 kambariai organiza
cijoms, bibliotekai bei mokykloj. 
Tokie namai turėjo kaštuoti & 
18.000 — 28.000.

Kaip matome, tuo metu Sydnė
jaus lietuvių namams įsigyti ta
rybos planavimai buvo realūs, ne- 
išpūsti ir išplaukė iš tikrovės su
pratimo. Bet jau tada abejota, ar 
tokius namus įstengsime įsigyti, t. 
y., ar pasiseks tiek pinigo surink
ti. Tada buvo pabrėžiama, kad na
mai turėtų būti geresnėje vietoje, 
su galimybe Šalia, namų turėti ne- 
užstatytą plotą sporto reikalams 
ir žaidimų aikštelę mokyklai.

Kokia padėtis šiandien
BANKSTOWNO NAMAI. Sta

tomų namų projektas patvirtin
tas “Bankstown Lithuanian Com
munity Hali” titulu, o leidimas 
prašytas ir gautas Church Hall 
teisėmis. Kodėl taip padaryta?

Bene prieš dvejus metus cent
rinių namų taryba buvo linkusi 
susitarti su bankstowniškiais ir 
jieškojo Bankstowne geresnio 
sklypo. Tokį sklypą buvo suradusi, 
taip pat komerciniame rajone, ir 
prašė savivaldybės leidimo staty
ti namus lietuvių klubui. Atsaky
mas buvo neigiamas. Lenkų klu
bas buvo susiradęs namus, taip 

pat komerciniuose rajonuose, (Bur- 
woode ir Ashfielde) bet klubo var
du leidimo negavo. Todėl banks- 
towniškiai prašyti leidimą nutarė 
Church Hall titulu. Ir jiems lei
dimas duotas.

Būtų naivu tvirtinti, kad Ban
kstowno lietuvių namams grėstų 
nusavinimas ar galimybė, kad na
mai paklius į svetimas rankas.

Tiesa, Church Hall teisėmis sa
lėms privalomi tam tikri reikala- 
vmai, ypač kiek tai liečia pasi
linksminimo laiką, čia yra tam 
tikros rizikos, kad po nustatytos 
valandos triukšmingiau linksmi
nantis gali būti skundų.

SKLYPAS. Bankstowno namų- 
sklypas 180x50 pėdų, palyginti 
žemas. Aplinka nėra labai žavi. 
Reikėtų drenuoti, bet tai nedaug 
kaštuotų. I stotį 6-8 minutės. 
Sklypas užstatomas 40% ir ne
daug vietos belieka aikštelei. To- 
čiau greta yra tokio pat dydžio ki
tas sklypas, kurį dar galima nu
pirkti. Jeigu bankstowniskiai įsi
gytų. šitą sklypą, jie turėtų labai 
patrauklią poziciją (frontus būtų
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100 pėdų ir sklypo gylis 180 pė
dų). Iš kitos pusės yra nenaudoja
mas plotas, kurį, manoma, būtų 
galima išnuomoti sporto reika
lams.

Kas statoma?
Mūro darbai eina į pabaigą. Pa

grindinė patalpa — salė 65 x 35 
pėdų. Scena 15 pėdų gylio. Prie 
scenos kambarys 16 x 15 pėdų 
(kurį galima perdalinti suveriama 
pertvora ir naudoti aktorių persi
rengimo ir laikinai virtuvės rei
kalams. Tualetai pasiekiami iš sa
lės? Salės priekyje palikta 20 pė
dų neužstatyto ploto, kur numato
ma pristatyti dviejų ougštų prie
statas, kuriame būtų kavinė — 
bufetas, keli kambariai (mokyk
lai, bibliotekai, organizacijoms).

Salėje laisvai tilps 380 žmonių 
(tiek sėdimų vietų), gi susispau
dus tilps ir 450. šokti galės 220 
porų. Scena, reikalui esant, bus 
galima pagilinti iki'25 pėdų (pri
statoma).

Pirmoji dalis (salė be priekinio 
priestato) kainuos 6-7000 svarų, 
neskaitant talkos būdu atliekamų 
darbų.

Na, o kaip su Centriniais 
Namais

Buvo užpirkti didoki namai 
Aleksandrijoje — Redferno rajo
ne. Ekspertai pripažino, kad na
mai verti prašomos kainos. Susi
siekimas geras. Namų užpirkimas 
davė džiugių rezultatų — per 
trumpą laiką surinkta apie 2500 
svarų. Užgirtinos šių namų tary
bos pastangos energingai telkiant 
lėšas. Tačiau, kada pirkinys išsly
do iš rankų, drįstu pareikšti, kad 
tokiuose priemiesčiuose kaip Red- 
fernas, Aleksandrija, St. Peters ir 
pan., lietuvių namus nereikėtų 
pirkti, nes tai rajonai turį nekokį 
vardą, ir* mūsų vaikams bei jau
nimui ten sukiotis netinka. Kita 
vertus, čia nėra jokio lietuviško 
užnugario, o jei mūsiškių ir gy
vena, tai daugiausiai suaugę žmo
nės, dažniausiai viengungiai.

Kokios peršasi išvados
Džiaugiamės, kad ir vieni ir ki

ti daug dirba ir abiejų darbo vai

PAPARČIO ŽIEDAS
binis, o paskui pati žinai kas 
veikti. .

Karalaitė nuėjo pas tėvą ir pra
šo, kad jai leistų po mišką pajodi
nėti.

— Gerai, — garsiai sako kara
lius — kas tau draudžia. Tik pasi
imk sargybinį.

Karalaitė nebuvo uždariusi du
rų ir sargybinis girdėjo valdovo 
atsakymą. Todėl, kai karalaitė 
liepė sargybiniui ją palydėti, šis 
paklusniai nusekė paskui ją. O ji 
skubiai žingsniavo į rūsį, kur bu
vo uždarytas Jonas. Prie rūsio 
durų stovįs sargybinis iškarto ne
norėjo jos įleisti, bet kai karalai
tės palydovas pranešė, jog tokia 
yra valdovo valia, rūsio durys 
tuoj atsivėrė.

Nudžiugo bernaitis pamatęs ka
ralaitę, tik ji nesileido į ilgas kal
bas. O kai Jonas jai viską papasa
kojo, karalaitė jį atsisveikino ir 
nuskrido pas tėvą, toli užpakaly
je palikusi sargybinį. Ji prisipa
žino buvusi pas Joną ir papasako
jo karaliui paparšio žiedo istoriją. 
Karalius klausėsi barzdą glosty
damas, paskui pakilo nuo stalo ir 
sargybiniui įsakė atvesti raštinin
ką ir jį iškratyti. Jieško sargybi
niai, čiupinėja kiekvieną siūlę — 
neko neranda. Bet staiga, visai 
netikėtai, raštininkui) pasilenkus 

iškrito iš jo plaukų suvytęs gėlės 
žiedelis, čiupo jį karalaitė, parodė 
karaliui ir liepia paklausti rašti
ninką, kas darosi pasaulyje. Raš
tininkas — mikt, mikt — nieko 
negali pasakyti. Suprato karalius 

siai gražūs. Liūdime, kad susi
skaldę esame ir todėl niekada ne
pajėgsime tinkamų namų įsigy
ti. O susitarti bus sunku, nes 
bankstowniskiai jau yra pradėję 
statybą ir jos nesustabdys, gi 
centrinių namų taryba, įsisiūba
vus ginčams, nenorės nusileisti. 
Todėl Bankstowno lietuvių namų 
statyba (dėl lėšų ribotumo) ilgiau 
užsitęs, bus prarastas ' ir greta 
esantis geras sklypas. Centrinių 
namų įsigijimo klausimas kompli- 
kuosis, nors sutelkta ir nemažai 
lėšų, bet jų toli neužtenka tinka
miems namams nupirkti, o naujų 
žymesnių įplaukų sunku tikėtis.

Nesu Bankstowno namų dalinin
kas — esu tik talkininkas. Prie
šingai, esu narys centrinių namų. 
Tačiau, kada klausimas kyla įsi
gyti bendruomenei namus, žiūriu' 
į reikalą realiai. Todėl manau, kad 
reikėtų visas ambicijas nubloškus 
į šalį, sutramdžius ožiavimąsi, pa
duoti vieni kitiems rankas ben
drajam tikslui pasiekti. Esame ant 
labai siauro liepto, o ragai ilgi il
gakoti: būkime apdairūs, kad be- 
sibaksnodami nenuriedėtume ’ že
myn. ..

Tiesa, bankstowniškiai padarė 
daug žalos pasukę, seperatizmo 
keliu. Bet jie tai darė turėdami 
prieš akis gausų lietuvišką prie
auglį, kurio itin apstu Šiame ra
jone. (Bankstowno savaitgalio 
mokyklą lanko dvigubai daugiau 
vaikų, negu visas kitas mokyklas 
Sydnėjuje;; čia daug skautų ir 
t.t)_

Įtūžę skleidžiame gandus, tuo 
žlugdydami vienybės reikalą. Ta
čiau reikėtų rasti išeitis. Būtina 
užbaigti skyriojimąsi. Tad būtų 
gerai, kad kas iš šalies, su blai
via galva ir objektyviai į reikalą 
žiūrėdamas, padėtų sydnėjaus lie
tuviams rasti Išeitį ir susitarimui 
bazę.

Manau, kad referendumas bū
tų pats teisingiausias kelias Syd
nėjaus Lietuvių Namų narių nu
sistatymui patikrinti — tada žmo
nės laisvai, be “auksaburnių” 
įtaigojimų ir barnių, galėtų pa
reikšti savo valią.

Veikti reika nedelsiant — ir 
taip labai vėluojamės.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

raštininko suktybę ir liepė jį įmes
ti į rūsį, o Joną paleisti.

Jonas, nors ir nenorėjo, bet vėl 
turėjo apsiwilkti dvariškio dra
bužiais ir grįžti į karaliaus asme
ninio patarėjo pareigas.

XXX
Netrukus rūmuose įvyko didelė 

puota — Karalaitės ir Jono ves
tuvės. Visi linksminosi, tik rašti
ninkas tūnojo šaltame rūsyje. 
Pagailo Jonui raštininko, tad pra
šo karalių, kad išleistų raštinin
ką. Karalius nenoriai išpildė Jo
no prašymą. O kai raštininkas 
atėjęs žemai nusilenkė, Jonas jam 
pasakė:

— Tu nogėjai pavogti mano 
laimę, kurią aš suradau per pa
parčio žiedą. Tad žinok, kad pa
partis žydi tk vieną kartą per sep
tynerius metus visame pasaulyje. 
Kai pražįsta po septynerių metų 
kitas žiedas — pirmasis nustoja 
galios. Taigi, paparčio žiedas nė
ra amžina laimė. Bet per jį aš su
radau laimę visam savo gyveni
mui, todėl man žiedas daugiau ne
bereikalingas. O dabar tu būsi do
ras žmogus — ši pamoka tau bu
vo reikalinga, kad grįžtume! į 
teisingą kelią.

Tai taręs, Jonas vėl kreipėsi į 
karalių, prašydamas leisti jam ap
lankyti savo si;ną tėvą.

Karalius sutiko, ir kitą dieną 
Jonas su karalaite, gausiom dova
nom vežini išvyko į tolimą mišką, 
kur gyveno senas miškakirtis, kur 
Jonas surado paparčio žiedą.

(Galas).
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
Dar keli žodžiai

DĖL SYDNĖJAUS LIET. NAMŲ

“M.P.” Nr. 25 (š.m. birželio 24 
d.) p. S. Osinas, Sydnėjaus Lie
tuvių Namų Tarybos narys, pa
skelbė atvirų laiškų, kuris ištisai 
skirtas man. Nevargindamas skai
tytojų ilgomis diskusijomis, p. 
Osinui atsakysiu kiek galint su- 
glausčiau.

Gerb. p. Osinas sako, kad mano 
str. “M.P.” Nr. 19 (š.m. geg. 13 
d-) Ji gerokai nustebinęs, nes jis 
įžiūrėjęs agitacijų prieš centrinius 
namus.

Netiesa, aš nevariau ir nevarau, 
o taip pat ir neramiu agitacijos 
(ir nežinau, ar tokių agitacijų kas 
varo) prieš centrinius namus. Aš 
tik viešai pareiškiau savo nuomo
nę, kaip daug kartų tai yra daręs 
p. Osinas ir kiti.

Ponas Osinas labai jaudinasi, 
kam aš savo str. pasiunčiau ir 
“T.A.”. Kas čia blogo? Aš nesu 
sudaręs sutarties nei su vienu lai
kraščiu, tad galiu rašyti kiekvie
nam. Nenoriu tikėti, kad p. Osi
nas kėsintųsi mano, kaip laisvo 
piliečio, teises apkarpyti.

Kuri Sydnėjaus L.N. Taryba, 
anksčiau ar dabar, sutelkė dau
giau lėšų, kuri iš jų veiklesnė, na 
man spręsti. Vienų pagirt ar kitų 
papeikti yra įnašus įmokėjusių 
narių susirinkimo kompetencijoj. 
Aš manau, kad visi daug dirbo.

Kad pinigai laikomi banke, aš 
ir neabejoju. Pilnai tikiu, kad ir 
mano dešimties svarų įnašas yra 
laikomas banke — kur gi jie kitur 
galėtų būti, kol namai nėra įgyti? 
Aš tik kėliau mintį, kad pinigai 
tikslinga būtų panaudoti statybai 
lietuviškų namų Bankstowne, bet 
nekalbėjau apie pinigų žuvimo 
pavojų. Ir aš šitokį pasiūlymų 
dariau išeidamas iš samprotavi
mo, kad pinigai banke menkai 
procentųoja, o kainos namams ir 
sklypams per kelerius metus be
veik padvigubėja, gi Bankstowne 
statomiems lietuvių namams rei
kalingi pinigai, kad namus būtų 
galima greičiau užbaigti ir geriau 
įrengti bei šalia esantį sklypą 
pripirkti, žodžiu, mano siūlymo 
pagrindinė mintis buvo tokia: su
junkime jėgas ir lėšas, kad grei
čiau į savuosius namus galėtume 
įžengti.

Ponas Osinas sako, kad Banks
towne gyvena trečdalis Sydnėjaus 
lietuvių. Tai labai daug! O jeigu 
dar pridėsime kaimyninius Cab- 
ramattos, Fairfieldo ir kitus rajo
nus, kurie remia Bankstowno na
mus, tai turėtume gal ir pusę pla
čiai Sydnėjuje pasklidusių lietu
vių? Taigi, Bankstownas yra tirš
tai lietuvių apgyventas rajonas, 
kur ir statomi lietuviški namai 
— salė.

Gerb. p. Osinas sako, kad aš 
pažiūrėjęs į reikalų per siaurus 
lietuviškus -akinius. Gaila, ir tru
putį liūdna, kad man šitai priki
ša p. Osinas. Tegaliu pasakyti, kad 
mano akiniai yra tikrai lietuviš
ki ir jie yra tokie, kuriais aš vi
suomet ir visur didžiuojuosi, gi p. 
Osino pastangos padidinti ar su
mažinti bei pakeisti kitokiais, yra 
visiškai bergždžios.

Dažnai tenka išgirsti, kad mes 
mažai namams aukojame. Sutin
ku, kad su penksvariu namų ne
pastatysime. Tik mano supratimu, 
susiskaldymas žmones nepadarys 
Puošnesniais. Svarbu dar, kad žmo
nės nuoširdžiai ir visi, kad ii- ma
žesnėmis sumomis bendrųjį rei
kalų remtų.

Atsimenu, prieš aštuonerius me
tus Australijos Lietuvių Draugi
jai paskelbus Sydnėjuje lietuvių 
namų įsigijimo klausimu praneši
mų, iš dykumų, iš palapinių pra
dėjo plaukti aukos. Pirmieji at- 
siliepė Woomeroj darbo sutartį 
atliekų lietuviai Tada būta entu
ziazmo, nes į reikalų, mat, žiūrė
ta tik pro lietuviškus akinius. O 
dabar, kai jau ir kitokių akinių 
įsigyta — entuziazmas lyg pri
blėso.

Manau, kad Sydnėjaus Lietuvių 
Namų Taryba gerai padarytų at- 
siklausdama visus* narius laiškais, 
kad jie laisvai pasisakytų dėl jun

gimasis ar nesi jungimo su banks- 
towniškiais lietuviais vienerius na
mus visiems Sydnėjaus lietuviams 
įsigyti.

šiuo diskusijas užbaigiu.
Antanas Baužė.

XXX

BENDRUOMENĖS 
LAIKRAŠČIO PADIDINIMAS

Jau kelinta savaitė gaunu pa
didintų bendruomenės laikraštį. 
Manau, kad ne tik aš, bet ii’ kiek
vienas šio laikraščio skaitytojas 
džiaugiasi jo padidėjimu, nes tu
rinys dabar įvairesnis Ir laikraš
tis įdomesnis.

O taip nesenai dar vis bėdavo- 
ta, prašyta aukų ir kitokios para
mos, kad tik 4 psl. laikraštis ne
sustotų dėl lėšų stokos. Skaityto
jai, kiek kas galėdamas, rėmė sa
vo laikraštį. Tai, tikiu, darys ir 
toliau, nes laikraščiui gerinti ir di
dinti pinigo visada reikės. Bet 
džiugu, kad dabartinės ALB Kroš- 
to Valybos iždininkas jau suveda 
galus su galais ir suranda gali
mybės padidėjus puslapių skaičiui 
išsiversti. Tai, be abejo, dabarti
nės krašto valdybos ir redakcijos 
bendrų pastangų vaisius, kad di
dėja prenumeratorių skaičius ir 
komerciniai skelbimai duoda dau
giau pajamų, žodžiu, jaučiama 
gaspadoriška ranka.

Tikiu, kad skaitytojai dar gau
siau parems savo laikraštį, kad 
jis kitais metais galėtų dar pa
storėti. Bendruomenės Krašto 
Valdybai ir Redakcijai linkėtina 
sėkmingo darbo ir ištvermės.

Bankstowniikis.

XXX

DĖL TRĖMIMŲ MINĖJIMO 
SYDNĖJUJE

Kiekvienais metais dalyvauju 
tragiškojo birželio trėmimų minė
jimuose. Tik šiemet, po minėjimo 
Sydnėjuje, kurį suruošė geroje sa
lėje Pabaltiečių komitetas, išėjau 
susimąstęs klausdamas savęs: kur 
gi dingo Sydnėjaus lietuviai, kad 
jų beveik nesimatė salėje?

Ir tikrai, kada, tarp keletos 
šimtų latvių ir estų, mūsiškių te
buvo gal koks puskapis — reikia 
susimąstyti.

Minėjimas buvo neblogai pra
vestas .programa taip pat pusėti
na, tik joje be p.p. Vilnonių šei
mos ir vėl nieko daugiau neturėjo
me. Sakau, jeigu kas nepažįsta 
dainininko Vilnonio ir pianistės 
Vilnonytės, tai iš programos ga
lėjo spręsti, kad lietuvių čia visai 
nebuvo. Latviai ir estai turėjo sa
vo chorus ir solistus, kas buvo 
kiekvienam aišku paskaičius pro
gramų.

Australas parlamentaras kalbė
jo gražiai ir minėjo visas 3 Pabal
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tijo tautas, kenčiančias bolševikų 
priespaudoje. Bet programoj ir 
jis nematė lietuvių...

Manau, kad mes darome klaidų 
ruošdami dar atskirai minėjimų 
Camperdowne ai* šv. Benedikto 
parapijos salėje. Visiems dalyvau
jant slkiu su latviais ir estais, vie
nokio likimo draugais, birželio mi
nėjimai būtų įspūdingesni ir į 
juos atsilankiusiems kitataučiams 
parodytume, kad mes esame soli
darūs ir vieningai kovojame prieš 
laisvės smauglį — komunizmą.

Mano supratimu, birželio trė
mimo reikia vieno, visiems pabal- 
tiečiams rengiamo. O atskirai pa
kanka lietuviškų pamaldų, su ati
tinkamu pamokslu. Latviai nei es
tai atskirai, kiek žinau, neruo
šia. Kaip iš spaudos matyti, atski
rai minėjimų neruošia nei Adelai
dėje, nei Melbourne nei kitur. Tad 
kodėl Sydnėjuje einame kas savo 
keliu?

L. Valeckas.

XXX

SVEIKINIMAS IR 
PAGEIDAVIMAS

ALB Krašto Valdybai priklau
so visų “Mūsų Pastogės” skaity
tojų padėka už padidinimų ben
druomenės laikraščio iki 6 pusla
pių.

Džiugu, kad “M. Pastogė”, nors 
ir vėlokai, bet žengia pirmyn; tai 
rodo vis didesnį liet, bendruome
nės susidomėjimų savuoju laikraš
čiu ir pasitikėjimų leidėjams ir 
redaktoriui.

Tikiu kad p. Redaktorius ras 
dabar daugiau vietos žinioms iš 
Tėvynės, apie kitų kraštų lietuviu 
gyvenimą ir, svarbiausia, daugiau 
žinių apie mūsų pačių bendruome
nę.

Mūsų — skaitytojų pareiga ir 
toliau “M. Pastogę” remti ir vi
siems prenumeruoti.

A. S-ys.

Prekyba ir repatriacija
Birželio 15 d. turėjo prasidėti 

derybos tarp Fed. Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos delegacijų dėl 
prekybinių santykių, bet jos tų 
dienų neprasidėjo. Vokiečiai reika
lauja kad derybos liestų ir vokie
čių klmės asmenų repatriaciją iš 
Pabaltijo ir kitų Sovietų valdonui 
kraštų. Vokiečių nuomone, tokių 
asmenų būtų dar apie 80.000. Iš 
kitos pusės Sovietai tokiu atveju 
reikalauja svarstyti ir sovietinių 
piliečių, gyvenančių Vokietijoje, 
repatriacijos klausimą. Kaip pra
neša “Frankfurter Allgemeine”, 
vokiečiai sovietinių rusų grįžimui 
į tėvynę nesipriešina. Bonnos sluo
ksnių nuomone,. būtų galima su
tikti ,kad Jungt. Tautų komisarus 
pabėgėlių reikalams apklausinėtų 
sovietinius piliečius, ar jie nori 
grįžti. Kokiu būdu toks “skrynin
gas” būtų vykdomas, smulkesnių 
žinių dar nėra. E.

Viengungis Ir Sportas
Girdėjau kalbas mūs jaunimo — 
Į sporto eiles kviečia mus.
Nors aš palinkęs prie senimo, 
Bet sporte palaikau ryšius.

Nors sporto amžių atgyvenęs — 
Sportuoti norisi ir man,
Lig šiol nevedęs — jau pasenęs, 
Oi, kaip pavydžiu aš jaunam.

Jaunystės dienas prisiminus 
Šiandien man darosi griaudu — 
Kai vietoj futbolo rungtynių 
žaidžiu bare su bokalu.

Tenai ne vienas — tarp australų, 
Rūkau sau pypkę ir geriu.
O kartais uždedu dar svarą 
Už arklį, o paskui drebu.

i d
Krapštau sau pypkę ir svajoju: 
Už kokį šunį reik užmest, 
O gal geriau, vietoj lenktynių 
Savaitgali prie pokerio atšvęst.

Ir taip “sportuoju” aš kas dieną 
Prie darbo, kortų ar bare, 
Bet palinkimą turiu vieną — 
Nesiguost sava dalia.

Pupų Dėdė.

Išsikirpkite ir pasidėkite -

TERROS LEIDINIAI AUSTRALIJOS 
LIETUVIAMS

KIEKVIENA ŠIŲ KNYGŲ VERTA JŪSŲ DĖMESIO, JUMS LIEKA 
TIK PASIRINKTI

jusi Vakarų Europoje. 315 psl.
................. £ 0.16.0

Vincas Krėvė: Rytų pasakos, 
nuotaikingų pasakų knyga iš ry
tiečių — indų, persų, arabų gy
venimo ir mitologijos, vienas per
lų V. Krėvės kūryboje .. £ 0.16.0

Liudas Dovydėnas: Broliai Do
meikos, geriausias L. Dovydėno 
romanas iš mūsų kaimo buities 
ir problemų, Lietuvoje apdovano
tas Valstybine Literatūros premi
ja ..................................... £ 0.16.0

Luigi Pirandello: Pirmoji nak
tis, italų rašytojo, Nobelio premi
jos laureato novelių knyga, vaiz
duojanti gyvenimą ir papročius 
Pietų Italijoje .................  S> 0.9.6

Francois Mauriac: Gimdytoja, 
romanas, vienas būdingiausių ir 
įdomiausių veikalų Nobelio lau

reato Francois Mauriac kūrybo
je ..................................... £ 0.11.3

Paer Lagerkvist: Barabas, iš
garsėjusi ir Nobelio premija pre- 
mijuoįau švedo knyga, vaizduojan
ti pirmuosius krikščionybės de
šimtmečius Palestinoje, Kipre ir 
Romoje. 212 psl.............. £ 0.14.6

Antanas Škėma: Šventoji Inga, 
novelių knyga .............. £ 0.16.0

Visų šių knygų kataloginės kai
nos yra apie 30% augšteanės čia 
nurodytų kainų, šias knygas gali
ma gauti arba tiesiog leidykloje,, 
adresu: Terra, 3333 S. Halsted St., 
Chicago 8, Ill. USA, arba pas 
leidyklos atstovus Australijoje: 
N. Butkūną, 9 Cowper St., St. 
Kilda, Vic.; E. Stašį. 72 Canter
bury Rd., Canterbury, Sydney, 
N.S.W.; P. Lukošiūną, 1665 M 
GPO, Adelaide, S.A., arba A. Ku
bilių, 131 Crozier Ave., Adelaide, 
S.A.

Jurgis Savickis: žemė dega, 
dviejų didelių tomų atsiminimų ir 
užrašų knyga apie degančią žemę 
ir degančią žmoniją, didžiausias 
ir įdomiausias rašytojo ir diplo
mato Jurgio Savickio veikalas. 
Abu tomai (860 psl.) .. £ 3.4.9

Marius Katiliškis: Užuovėja, no
velių romanas iš šiaurės Augštai- 
tijos kaimo gyvenimo, kritikų nuo
mone, nemirštanti ir nepraeinan
ti mūsų literatūros nuosavybė. 

365 psl................................. £ 1.1.6

Thor Heyerdahl: Kon Tiki, pla
čiai išgarsėjusi kelionių nuotykių 
knyga, vienas geriausiųjų ir įdo
miausių veikalų kelionių literatū
roje. 414 psl...................... £ 1.4.0

Jieva Simonaitytė: Pavasarių 
audroj, klaipėdietės rašytojos, 

Aukštųjų Šimonių likimo autorės, 
romanas iš Klaipėdos krašto lie
tuvninkų kovų už laisvę ir prisi
jungimą prie Lietuvos .. £ 0.16.0

Mirko Jehisič: Cezaris, istorinis 
romanas iš senosios Romos impe
rijos žydėjimo laikų, vienas įdo- 
miausų ir dramatiškiausių veika- 
lii Europos istorinėje literatūro
je. Trys tomai po £ 0.13.0, arba 
3 tomai ......................... £ 1.19.0

N. Gogolis: Mirusios sielos, sa
tyrinė apysaka iš senosios Rusi
jos dvaro ir kaimo, nuostabiausio
ji tipų galerija pasaulio literatū
roje. 300 psl..................... £ 1.0.9

Prosper Meriniee: Kolombą, žy
maus prancūzų klasiko romanas, 
vaizduojantis žiaurius kraujo ker
što papročius ir jų naikinamus 
žmones Viduržemio jūros salose.

................. £ 0.14.6

August Gailit: Tomas Niperna- 
dis, novelių romanas, linksma ir 
nuotaikinga estų knyga, išgarsė-’

Sydnėjuje
EGZILŲ SKAUTŲ VADOVŲ 

PASITARIMAS

21.6.57., Seftone, įvyko ICCSA*) 
posėdis, kuriame dalyvavo estų, 
lietuvių, rusų, ukrainiečių ir ven
grų atstovai. Į posėdį savo atstovo 
neatsiuntė latviai.

ICCSA š.m. rugpjūčio 25 d. 
ruošia “Tarptautinį Vakarą”, ku
riame dalyvaus po lygų skaičių as
menų (60) iš kiekvienos tautybės, 
kurių skautai priklauso ICCSA. 
Vakaras ruošiamas Paddington 
miesto salėje. Numatyta įdomi 
programa, kurią išpildys atskirų 
tautybių skautai-ės. Lietuvius va
karo ruošimo komitete atstovauja
M. Osinaitė ir V. Gaidžionis.

Sudaryta programa ir š.m. skau
tų sporto olimpiadai, kuri įvyks 
rugsėjo mėn. Olimpiados, kurioje 
dalyvaus estų, latvių, lietuvių, 
rusų, ukrainiečių ir vengrų skau
tai-ės, suruošimu pavesta rūpintis 
lietuviams (kiekv. metais olimpia
dą ruošia kitos tautybės skautai). 
Joje bus varžomasi šiose lengvos 
atletikos šakose:

12-13 metų ir 14-15 metų (bern. 
ir mergaitės):

110 jardų bėgimas,
220 jardų bėgimas,
4x400 jardų estafetė, 
šuolis į augštį, 
šuolis į tolį.
16-18 ir virš 18 metų (bern. ir 

mergaitės):
110 jardų bėgimas,
440 jardų bėgimas,
4x110 jardų estafetė,

„ 1 mylios bėgimas, 
šuolis į augštį, 
šuolis į tolį, 
rutulio stūmimas (tik bern.).

*) Iron Courtain Countries Scou- 
ters Assn.

B.Ž.

COSMOS 
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
SIUNČIAME Į LIETUVĄ BEI 
RUSIJĄ JOSŲ PAČIŲ SUPA- 
KUOTUS SIUNTINIUS.
Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu. Įpakavi
mą atliekame patys.
Jūsų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 lb». Persiun
timo išlaidos tos pačios. ■

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžiamo.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
ADRESATAS GAUNA 

siuntinį per 2į — 3 mėnesius 
nieko neprimokėdamas.

Laukiame Jūsų su siuntiniais bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliais: 

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON. 
VIC. (važiuoti iš Elizabeth St., 
Essendon tramvajum, iki 44 su
stojimo Glass St.).

Taip pat:
300 Little Collins St., Melbourne
C. 1. Tel.: Central 1270. Vai.: 
11 ryto — 6 vakaro, šeštad. 9 ry
to — 1 p.p.

Sekantis laivas išplaukia liepos 
mėn. 15 d. Siuntiniai išsiųsti šiuo 
laivu pasieks adresatus spalio mė
nesio viduryje.

SKYRIAI 
SYDNEJUJE:
1. A. MAURAGIS

18 Crinan St., Hurlstone Park,
N.S.W.

Darbo dienomis nuo 1 vai. iki 
6 vai. ir šeštadieniais nuo 10 vai. 
iki . 6 vai.

Sekmadieniais ir darbo dieno
mis vakarais kreiptis: 82 Victor 
Ave., Picnic Point.

2. J. STATKUS
“ROTA” Delicatessen; 92 Broom
field St., Cabramatta, N.S.W. Tel. 
UB 3498. Vai.: 7 ryto — 7 vaka
ro, kiekvieną dieną.
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MŪSŲ PASTOGt 1957 m. liepos 8 d.

SYDNfiJUS
GRAŽUS BROLIŲ STASIONIŲ 

LAIMĖJIMAS

Birželio mėn. 18-21 d. įvyko 
dainų, muzikos, gražbylystės ir 
deklamavimo varžybos (Eisted- 
ford) St. Patrik’s College, Strath- 
Held.

Koledže mokosi apie 140 ber
niukų, jų tarpe keliolika lietuvių. 
Varžybose (su chorais) dalyvavo 
per 200 mokinių. Kiekvienos gru
pės laimėtojui buvo skiriama tau
rė, o dvi pirmosios sidabrinės tau
rės buvo skiriamos: gvrausiam 
instrumentalistui ir geriausiam 
pianistui.
y Instrumentalistams skirtą si
dabrinę taurę jury komisija pa
skyrė Vitaliui Stašioniui — smui
kas (95 taškai), o pianistų taure 
buvo apdovanotas Audronis Sta- 
Šionis (90 taškų).

Varžybų uždaryme (kuriame da
lyvavo apie 1000 žmonių), koled
žo direktorius labai gražiais žod
žiais išgyrė ateivių kultūrinę įna
šą šiam kraštu, pabrėždamas, kad 
varžybų rezultatai turi paskatin
ti senuosius šio krašto gyvento
jus, nes “Kaip matote, kalbėjo di
rektorius, abi pirmosios taurės ati
teko naujiesiems ateiviams, tuo 
labiau: vienai šeimai — broliams'*

(J)-

VAJUS VOKIETIJOJ
ŪKUSIEMS LIETUVIAMS

Pranešama, kad Sydnėjuje vyk
domas vajus Vokietijoje likusiems 
lietuviams seneliams ir ligoniams, 
pratęsiamas iki liepos mėn. 20 d. 
Todėl tie, kurie buvo pamiršę ar 
nesuspėjo, rūbus, avalynę ir pi
nigines aukas gali įteikti sekma
dieniais po pamaldų Camperdow- 
ne.

Vajų vykdo Sydnėjaus liet. “Ca
ritas", talkaujant ALB Sydnėjaus 
ApyL v-bai ir Soc. Globos moterų 
draugijai

STUDIJŲ VAKARAS, 

kurį ruošia Sydnėjaus lietuviai 
studentai, įvyks liepos 13 d., š»«- 
tadienį, Milsons Point salėje. Bus 
skaitomas Vyt. Donielos referatas 
ir diskutuojama, kodėl moteris 
verkia pasiekusi laisvę.

Pradžia 6 vaL vak.

PAJŪRIO VAKARAS

ruošiamas M.L. Bičiulių draugijos, 
įvyks Bankstowno masonų salėje 
liepos 13 d., žada būti įdomi pro
grama. Pradžia 7 vai.

W0LL0NG0NGAS

Dariaus — Girėno
Minėjimas

Liepos 13 d., šeštadienį, ALB 
Wollongongo Apylinkės valdyba, 
ryšium su Atlanta nugalėtojų Da
riaus ir Girėno 24 metų tragiškos 
mirties sukaktimi, ruošia lietuvių 
dieną Wollongonge.

Programa:

1. Pamaldos katedroje 3.20 vai. 
p.p. (ne 4.30 vai., kaip buvo anks
čiau skelbta).

2. Krepšinio varžybos Technical 
College salėje 5.30 vai. (Sydnė
jaus “Kovas” — Illawara klubas).

3. Balius Cvrrimal Hali Corri- 
mal 7 vai.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

P&T0GĖ
3 nauji kapai

Pereitą savaitę Sydnėjaus kapi
nėse palaidoti 3 lietuviai

ERNA SADAUSKIENĖ 
— SERAPINAITĖ

39 m. amžiaus, kilusi iš Klaipėdos, 
pastaruoju metu gyvenusi Mait- 
lande, kurį laiką sunkiai sirgusi, 
mirė kraujui Išsiliejus ant smege
nų, liepos 2 d. palaidota Ruck- 
woodo kapinėse. J amžino poilsio 
vietą velionę palydėjo artimieji 
ir būrys šeimos bičiulių. Paskuti
nį atsisveikinimo žodį tarė kun. 
P. Butkus. Kūno transportaclją 
atliko Funeral of Distinction — 
lietuviškas laidotuvių biuras Cab- 
ramattoje.

ANTANAS SNARSKIS
23 m. amžiaus, gyv. Mt Druitt, 
kilęs iš Suvalkijos, mirė po tansi- 
lų operacijos, liepos 1 d. palaido
tas Penritho kapinėse. Laidotuvėse 
dalyvavo artimieji ir gausus bū
rys tautinių. Velionis paliko liū
dinčią motiną ir seserį.

PRANAS ZUPERKUS,
apie 50 m. amžiaus, gyv. Banks- 
towne, penitą savaitę tragiškai 
mirė eismo nelaimėje: važiuoda
mas motociklu, kurio priekaboje 
sėdėjo Sieporaitis (iš Lidcvmbės), 
užkliudė stovintį automobilį, nu
sviestas J plento grindinį atsitren- 
kė galva ir mirė sąmonės neatga
vęs. Sieporaičiui sužalotas veidas. 
Jis gydosi Aubumo ligoninėje.

Pr. Zuperkus palaidotas Ruck- 
uo<>do kapinėse.

Velionis Pranas gyveno vienas 
ir jo namas, nesant čia jo artimų
jų ir nepralikus testamento, ati
teks valstybei.

Pr. Zuperkus kilęs iš Žagarės,

Religinė Informacija
Darių ir Girėną minint Wollon

gonge, pamaldos W. Katedroj lie
pos 13 d., šeštadienį, 3 vai. 20 m i n. 
po pietų.

Liepos 14 d. Cabramattos lietu
viams pamaldos Mt. Pritchard 
bažnyčioje 10 vai.

Liepos 21 d. lietuviškos pamal
dos Bankstawne St. Brendan’s 
bažnyčioje 10 vai. 45 min.

Nemaloni klaida
Knygų leidyklos Terra skelbi

muose atsirado nemaloni klaida. 
Leidykla visiems australiečiams 

lietuviams savo leidinius atiduoda 
su 30*% nuolaida nuo jų katalogi
nių kainų, tuo siekdama paleng
vinti jų įsigijimą. Gautame iš 
JAV skelbime buvo nurodytas ka
taloginės knygų kainos doleriais, 
prašant išversti į svarus, bet ver
time jau atsirado australietiška 
valiuta ne kataloginės tų leidinių 
kainos, bet takios, kokios turi bū
ti, atpiginus jas užtikrinta 30% 
nuolaida.

Skaitytojus, kurie susipainiojo 
dėl šio nesusipratimo, labai atsi
prašome. Kartajame: leidykla vi
siems skaitytojams užtikrina 30% 
nuolaidą nuo savo leidinių, bet 
skelbimuose knygų kainos pažy
mėtos jau su ta nuolaida, todėl 
kitos nuolaidos jau negalima tai
kyti ‘Terra".

JŪSŲ REIKALAMS 
naudokitės lietuvišku

Express Taxi Track
Skambuti UY 4727

ADELAIDĖ
MOTERYS DIRBA

Moterų Sekcija, norėdama su
rinkti kuo daugiau pinigų šalpos 
reikalams, laiko užkandų bufetus 
veik visuose lietuviškuose baliuo
se. Tačiau šiemet, be jau seniau 
lėšų rinkimui naudojamų būdų, 
Moterų Sekcija liepos 27 d. rengia 
Flinders Hall balių, kokie, sako 
dar nėra buvę Adelaidėje.

NAUJAS ORKESTRAS
Adelaidėje įsisteigė naujas or

kestras, kuris žada užpildyti dabar 
jaučiamą spragą tarp paprastų or
kestrų ir Pietų Australijos simfo
ninio orkestro. Orkestras jau turi 
per trisdešimt profesionalų ir pu
siau profesionalų griežikų. Jis va
dinsis Bumside City Orchestra ir 
bus globojamas Bumside miesto 
Savivaldybės. Lietuviai, norintieji 
įsijungt į šį orkestrą, prašomi 
kreiptis į S. Čibirą. C.

MELBOUKNAS
DARIAUS — GIRĖNO 
ŽUVIMO MINĖJIMAS

Iškilmingas Dariaus ir Girėno 
žuvimo sukakties minėjimas įvyks 
š.m. liepos mėn. 21 d., sekmadienį, 
tuoj po pamaldų iv. Jono parapi
jos salėje.

Meninę programos dalį išpildys 
vien tik jaunimas. Visi tautiečiai 
maloniai kviečiami atsilankyti.

LJ5. “Ramovės’' Valdyba.

A. t A. ERNAI SADAUSKIENEI

mirus, Almytei, Jolitai, Zigmui ir Sauliui Sadauskams, neteku
siems brangios mamytės, liūdesio valandoje reiškiame nuošir
džiausių užuojautų.

V.A.R. Skeiviai.

Skaut. P. VILD21ENEI,

jos broliui Juozui mirus, nuoširdžių užuojautų 
reiškia

Adelaidės Skautų 
Vilniaus Tuntas.

EUROPIETIŠKA “RYGOS” KEPYKLA
54 Taylor St., Bankstown, N.S.W. Tel. UY 4706 

ARTIMIAUSIOJ JŪSŲ MAISTO PARDUOTUVĖJ VISUOMET 
PRAŠYKITE SKANIOS EUROPIETISKOS

“RYGOS ’ DUONOS — 
Juodos ruginės (Black Bread) 
Saldžia ruki t •• (Sweet-Sour Bread) 
Ruginės duonos (Rye Bread) 
Poppy Bread (aguonlnė), Viena Bread ir kt.

Mūsų duonos gausite kiekvienoj didesnėj delikatesų parduotuvėj 
Sydnėjuje ir priemiesčiuose, o taip pat ir kituose N.S.W. miestuose, 
be to, Canberrojo ir Brisbanėje. Mūsų duona kiekvieną dieną yra par
davinėjama pas David Jones, Wynyard Delicatessen ir Šlaviką Syd
nėjuje.

Žiūrėkite, kad kiekvienas kepaliukas turėtų “Rygoa" vardą.

“Tazab“ Sydneįaįe
Ar žinote, kad siunčiant į Lietuvą, Sibirą ir kitus kraštus dova

nų siuntinėlius per TAZAB & Co. Ltd. firmą sutaupysite kelius sva
rus, arba už tą sumą galėsit.* pasiųsti daug vertingesnę dovaną.

U2INTERESU0TI APLANKYKITE TAZAB“ |BALIOTIN| 
VLADĄ MINIOTĄ, GYVENANTI 18 BRUSSELS ST., HOMEBUSH 
(5 min. nuo Nth. Strathfield stoties), kuris parodys Jums kaino
raščius, prekių pavyzdžius ir suteiks visus patarnavimus.

Skubūs siuntinėliai adresatą pasieks iš Sydnėjaus oro paštu per 
20 dienų ir susidarys nedidelis skirtumas persiuntimo išlaidose.

“TAZAB” firma parūpina įvairiausius ir geriausius vaistus ir 
medžiagas. Taip pat rūbus, avalynę, lakrodžius, akordeonus ir kit.

Jūsų užsakymai paimami iš namų, tik parašykite ar kitu kuriuo 
būdu praneškite ir mūsų atstovas atsilankys Į Jūsų namus.

Kainoraščiai lietuvių kalba prisiunčiami pareikalavus.
Siuntiniai yra pilnai apdrausti ir žuvimo atveju siuntėjui grą

žinami pinigai arba skubiai išsiunčiamas kitas toks pat siuntinys.

KAS KLAUSIA
— NEKLYSTA

PASKELBUS, KAD “MOŠŲ 
PASTOGĖS" SPAUDOS BALIUS 
ĮVYKS IR ŠIEMET, GAUTA PA
SITEIRAVIMŲ, | KURIUOS ČIA 
IR ATSAKOME.

• 1. Ar bus programa?
Taip. Negirdėta ir nematyta iki 
šiol Sydnėjuje.
• 2. Kaip *u bufetu?
Bufete rasite pakankamai užkasti ’ 
ir užgerti, ir už tokias kainas, kad 
visai neapsimokės tą dieną valgy
ti vakarienės namuose, juo labiau 
tranuoti butelius iš baro.
• 3. Ar gera bus muzika?
Užtikriname, kad muzikantai pa
gros ir jaunimui, ir senimui, ir 
net tiems, kurie ikšiol tik suktinį 
tešoko.
• 4. Ar bus išleista “Jūsų Pas
togė” ir suruošta loterija?
Taip. “Jūsų Pastogė”, kaip paty
rė “Mūsų Pastogė”, bus išleista ir 
kiekvienam įteikta įžengiant į sa
lę. O loterijoje bus galima lai
mėti įdomių ir vertingų dalykų.
• 5. Kaip su pakvietimais, kiek 
kainuos ir kur galima įsigyti? 
Pakvietimų kaina nepakeliama — 
£ 1, įskaitant ir sikspensą švieti
mo — kultūros ekonominiam fon
dui. Pakvietimai jau atspausdinti 
ir juos galima įsigyti pas ALB 
Krašto Valdybos, Bankstowno, 
Cabramattos, Sydnėjaus ir Wol
longongo apylinkių valdybų na
rius; spaudos kioske Camperdow- 
ne; “Rūtoj” — CabramattoJ, 
“Baltijoj” — Parramattaj; Hill
crest Trading Co. — Hurstvillej 
ir pas šio laikraščio redaktorių, 
įsigyjant pakvietimus neužmirški
te nurodyti kokiam skaičiui as
menų pageidaujate staliuko.

Adelaidėje
SUKRUTO KREPŠININKAI

“Vyties” krepšininkai baigia 
pergyventi šiais metais įvykusią 
mažą krizę ir pamažu įsijungia 
į aktyvų žaidimą. Prasidėjus žie
mos turnyrui, padedant naujai 
valdybai, nors ir turėjo vargo su
darydami pastovią komandą, bet, 
sportiško noro vedini, stojo ginti 
“Vyties” vardą. Po ilgokos nežai* 
dimo pertraukos, pradžia buvo 
sunki i rpralaimėjimas sekė pra
laimėjimą. Bet tai paskatino vi
sus atidžiai lankyti treniruotes ir 
šiuo metu “Vyties” pirmasis pen
ketas iškopė iš paskutiniosios vie
tas į pirmąjį ketvertuką. “Vyties” 
komandą šiai s metais atstovauja: 
A. Ignatavičius, V. Gurskis, V. 
Klimaitis, K. Jaciunskis, S. Vi
sockis, E. Pyragius, R. Petkūnas 
ir A. Petraška. Gaila netekus P. 
Alkevičiaus, bet vytiečiai tikisi 
ateityje ir jį matyti savo eilėse.

Adelaidėje šiuo metu pats did
žiausias dėmesys krenta į buvu
sio žymaus krepšininko S. Urnevi- 
čiaus treniruojamą Jaunių koman
dą, kurios žaidėjai Lapšys, Urmo
nai, Snarskls, Pocius, Dunda, Mar- 
tinkus padarė labai didelę pažan
gą ir greitu laiku gali pakeisti 
pirmąją komandą. Si jaunių rink
tinė labai gražiai pasirodo savo 
klasėje ir yra viena iš pirmaujan
čių komandų.

“Vyties” jaunučių komanda, su 
kuria aktyviai dirba buvęs pirmo
sios komandos žaidėjas N. Brov- 
čenko, savo tarpe turi taip pat 
gražaus prieauglio, dalyvauja pir
menybėse ir dažnai laimi prieš 
australiukus.

Adelaidės moterims, nors žaid
žiančioms beveik to paties 
sąstato kaip ir anksčiau (Gumby
tė, Kelertaitės, Kitienė, Ignatavi
čienė, Mikalalnytė, Jaciunskienė), 
šie metai nėra sėkmingi ir jos iki 
šiol įstengė laimėti tik prieš Gle
nelg moteris. Per šias rungtynes 
beveik visi taškai Gumbytės..

Antroji "Vyties” moterų koman
da daro ypatingą pažangą, bet ka
dangi Adelaidėje moterų krepšinio 
lygis yra labai augštas, tai ir per
galės yra sunkiai pasiekiamos. Iš
kiliausios žaidėjos čia yra šiukš- 
terytė ir Pečiulytė. Moterų ko
mandas treniruoja dar vis šlubuo
jąs po susižeidimo A. Kitas.

A. SNARSKYTĖ 
VĖL ŽAIDŽIA

žymioji mūsų stalo tenisininkė 
A. Snarskytė vėl pradėjo žaisti, 
įvykusiame P. Australijos stalo 
teniso turnyre ji iškopė į baigmę, 
bet nesėkmingai pralaimėjo, gau
dama antrą vietą. Po tokios ilgos 
pertraukos A. Snarskytės užimto
ji vieta yra labai gera, ir, reikia 
tikėtis, kad greitu laiku Ji atgaus 
savo senąją formą ir vėl iškils į 
pirmųjų žaidėjų tarpą Australijo
je. Šiais metais A. Snarskytė at
stovaus “Vytį” Geelongo sporto 
šventėje. (O kur gi dingo kitos ir 
kiti Adelaidės stalo tenisininkai, 
juk vienos Snarskytės, kaip ji ge
rai bežaistų, neužteks “Vyties” 
klubo atstovavimui lietuvių spor
to šventėje? Sp. Sk. Red.)

Redaguoja Antanas lenkaiti*. 
Adresas: 237 Sydenham Rd., MarrickviHe, NAW.

P. AUSTRALIJOS RINKTINĖ

1957 metų P. Australijos rink
tinę sudaro 4 vengrai, kurie šiais 
metais ypatingai gerai žaidžia, 4 
latviai, lietuvis A. Ignatavičius, o 
kiti australai. Ateityje į rinktinę 
numatoma priimti dar 3 amerikie
čiai. Buvusieji Australijos olimpi
nės rinktinės žaidėjai australai 
Sutton ir Burdet šiais metais ne
buvo išrinkti į P. Australijos rink
tinę.

Edą..

Sydnėjuje
NAUJAS KREPŠINIO VADOVAS

Nuo šių metų birželio 20 d. “Ko
vo” valdyba paskyrė Vyt. Narbu
tą krepšinio sekcijos vadovu. Krep
šininkai linki naujam vadovui sėk
mės ir tikisi netrukus pamatyti 
gražiai suorganizuotus Sydnėjaus 
jaunius ir jaunučius, kurie taip 
pat nori žaisti krepšinį.

KREPŠININKŲ ĮSKYLA

Liepos 13 d. “Kovo” krepši- 
nio komanda važiuoja i Wollon- 
gongų žaisti rungtynių su vietos 
australų rinktine. “Kovo” sporti- 
ninkai bus vietinių lietuvių sve
čiai, kurie ta proga ruošia viešą 
balių su įdomia ir plačia progra
ma. Gaila, kad tą pačią dieną 
Sydnėjuje įvyksta Mažosios Lie
tuvos Bičiulių vakaras, kurio pro
gramą išpildo “Kovo" meno sek
cija ir todėl meninės jėgos pasi
liks Sydnėjuje.

ŠACHMATININKAI, 
DAR NE VĖLU

Sydnėjaus šachmatų mėgėjai, 
norį dalyvauti įvykstančiame žai
bo turnyre, registruojasi pas “Ko
vo” šachmatų sekcijos vadovą A. 
Dargužį, 22 Millie St, Guildford, 
N.S.W. Turnyras prassidės liepos 
28 d. Camperdowno bažnyčios sa
lėje, tuoj po mišių. Laimėtojams 
numatytos dovanos.

MENO SEKCIJA DIRBA

"Kovo” meno sekcijos nariai 
šiuo metu smarkiai dirba. Rugpjū
čio 10 d. Maccabean salės sceno
je jie pasirodys su A. Gustaičio 
vaizdeliu “Sekminių Vainikas”. 
Sekcijai vadovauja ir šį veikalą 
režisuoja A. Bernotaitė.

DAUG STALO TENISININKŲ

Kiekvieno pirmadienio ir ketvir
tadienio vakare Camperdowno baž
nyčios salėje, kurią jau kelinti me
tai nuomuoja “Kovas”, susirenka 
gausus būrys stalo teniso mėgėjų 
ir su dideliu noru treniruojasi ant 
trijų “Kovui” priklausančių stalų. 
Pirmoji stalo teniso komanda be 
pralaimėjimo žengia “A” rezervo 
australų turnyre. Greitu laiku nu
matomas pravesti ir vyrų “B” kla
sės turnyras. Be vyrų stalo teni
sininkų treniruotėse atsilanko ir 
nemažai moterų. Stalo teniso sek
cijai su dideliu ryžtu ir atsidavi
mu sėkmingai vadovauja J. Atlie
kas, padedamas savo žmonos, ku
ri žaidime daro didelę pažangą ir 
greitu laiku susilygins su kitomis 

j gerosiomis “Kovo” žaidėjomis.

JŪROS DIENA
Ir Pajūrio Vakaras

MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DEJOS SYDNUAUS SKYRIUS

i.m. liepos 13 d., šeštadienį,

MASONIC HALL, BANKSTOWNE,

(prieš paštų), rengia linksmų

PAJŪRIO VAKARĄ

Tarp šoklų Įdomi, nematyta programa.
Gera muzika. Bufetas. Pradžia 7 vai. — pabaiga 12 vai.

Printed by Mintis Pty. Ltd. Fredbert St, Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simnifitis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St, Zetland. 
Sydney, N.S.W. (TeL MX «2«).
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