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SYDNĖJUS, 1958 m. vasario 17 d.

Popiežiaus Kalba

BRANGIOJI SUKAKTIS
Vasario šešioliktoji diena mūsų 

nepriklausomojo gyvenimo vėlybo
je istorijoje atžymėta keliais ryš- 
kais atvejais, būtent: 1918 m. VA
SARIO 16 d. Lietuvos Taryba mū
sų istorinėje sostinėje Vilniuje 
paskelbė aktą, kuriuo tapo atsta
tyta Lietuvos nepriklausomybė;
1922 m. VASARIO 16 d. laikinoje 
sostinėje Kaune iškilmingai atida
rytas Lietuvos universitetas (1930 
m. gavęs Vytauto Didžiojo vardą);
1923 m. VASARIO 16 d. Ambasa
dorių Konferencija pripažino Klai
pėdos Kraštą Lietuvai; 1927 m. 
VASARIO 16 d. Vilniuje mirė dr. 
Jonas Basanavičius pirmuoju pasi
rašęs’Nepriklausomybės aktą.

Politinį atgimimą sekė mokslo 
ir kultūros židinio įsteigimas, po 
to — pamario brolio grįžimas i 
savąją šeimą; tą pat dieną mini
me ir mūsų tautos patriarko dr. 
J. Basanavičiaus atmintį, 
simboliniu sutapimu mirė 
nepriklausomybės metines

Jau 40-tą kartą minime 
įvykį, kai Lietuva 
svetimųjų jungo buvo 
tęsti suvystovų valstybinį gyveni
mą. Jis buvo, tačiau, sutrukdytas. 
Kai prieš 14 metų, įvykių stumia
mi, žengėme per Lietuvos sieną 
ją palikdami, mūsų visų buvo tos 
pačios mintys: paliekame savo 
kraštą laikinai. Tas laikinumas 
užsitęsė, bet mūsų mintys nenu- 
krypo nuo pagrindinio tikslo — 
dirbti Lietuvos išlaisvinimui.

Ar toks mūsų tikslas turi rea
laus pgarindo, ar mūsų lūkesčiams 
pateisinti turime palankių sąlygų?

Dr. B. Meissner, Vokietijos užs. 
reik, m-jos augštas pareigūnas, 
savo knygoje “Die Sowjetunion, 
die Baltischen Staaten und das 
Voelkerrecht” (Sovietų S-ga, Pa
baltijo valstybės ir Tarptautinė 
teisė; knygos recenzija tilpo Tei- 
sin. žinių Nr. 21-22, 1957 m., iš 
kur ir duodamos toliau atitinka
mos ištraukos) patiekia šiuo klau
simu daug įdomios medžiagos.

Knygos autorius, plačiai išnag
rinėjęs ir apsvarstęs Pabaltijo val
stybių teisinę būklę, konstatuoja, 
kad nė viena laisvojo pasaulio vy
riausybė nėra d e jure pri
pažinusi Pabaltijo valstybių. anek
sijos. Tačiau įvairių šalių nusis
tatymas šiuo atžvilgiu yra skir
tingas. Viena grupė valstybių, su 
Didž. Britanija priešaky, pripažįs-' 
ta Pabaltijo valstybių aneksiją 
d e facto, atsisakydama, ta-Į 
čidu, pripažinti ją d e j u r e.' 
Kita grupė valstybių, vadovauja
ma J.A.V., nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių aneksijos nei d e f a k- 
t o nei d e j u r e. Pagaliau 
autorius prieina kategoriškos išva
dos, kad Sovietų okupavimas Pa
baltijo valstybių neturi tarptauti
nio teisėtumo.
• Turime ir mes tuo pačiu įsisą

moninti, kad mūsų laisvinimui pa
švęstas darbas yra ne tik realus, 
bet ir būtinas.

Antra vertus, žinome gerai, kad 
politikoje santimentais nesivado
vaujama. Jei didžiųjų valstybių 
reikalui būtų naudingas kitoks 
sprendimas, jos nesidro vedamos 
tai padarytų, šiuo atžvilgiu turi
me būti irgi realūs ir savo veikloj 
laikytis padidinto budrumo, dau
giau pasitikint savo pasirengimu, 
negu svetimųjų pagalba.

Yra dar ktas labai svarbus da
lykas, kuris mums turi rūpėti, kai

L. LYGUMIETIS.

kai jis 
9-sias 

minint, 
džiugų 

nusikračiusi 
i pradėjusi

pavirtęs Mozės pasekėjas Londo
ne, ir paprastas apskuręs Pakar- 
patės žydelis apie Užhorodą — 
linksmindavosi, džiūgaudavo, kel- 

1 davo taures, įsirėmę į šonus šok
davo apie stalą, svaigdavo. Svaig
davo ne nuo gėrimų, bet nuo to 
entuziazmo, kuriuo jie buvo pilni 
per tas džiugias šventes, kurias 
baigdami linkėdavo vieni kitiems
— “Kitais metais Jeruzalėje”.

Vasario 16-ji yra viena mūsų 
tokių džiaugsmo švenčių. Ne kar
tą tekdavo stebėti, kad toji mūsų 
šviesios praeities diena klaidingai 
būdavo paverčiama mūsų nepri
klausomybės nustojimo minėjimo 
diena, kone gedulo diena. Tai ne
teisinga. Toji diena — tai mūsų 
garbės, mūsų pasididžiavimo die
na, kurią ne ašaromis, bet iškil
mingų fanfarų grasais turime at
žymėti. Liūdniems mūsų 
įvykiams prisiminti mes 
daug kitų dienų metuose. 
16 mes turime’ dideliais 
rinktis, džiaugtis ir linksmintis,
— toji diena tikrai to verta. Tą 
dieną neužmrškime vieni kitiems 
palinkėti — “Kitais metais Vil
niuje”.

laukiame tos dienos, kuomet švę-' 
! sime nepriklausomybės metines ( 

savam krašte — kokia kalba mes 
kalbėsime su savo išlaisvintais 
broliais? Jie jau trylika metų gy
vena visiškai kitokioj aplinkumoj, 
negu mes. Turime gerai įsisąmo
ninti jų skirtingą būklę, kad ne
apsiviltame jais, bet svarbiausia, 
kad jų neapviltame.

Didis lietuvis prof. Mykolas Bir
žiška dėl Lietuvos ateities yra pa
sisakęs taip: ’’Pagrindinį vaidme
nį visuose reikaluose suvaidins

• žmonės, kurie liko Lietuvoje. Jų 
nuotaikos, jų galvojimas tarės le
miamos reikšmės. Jie sukurs val
stybines, kultūrines ir kitokias 
institucijas savo nuožiūra ir iš sa
vo dvasinės jėgos be būdo” (San
tarvė, Nr. 3 (8), 1953 m.).

Tūlas pasakys, gal tada jau iš 
viso mes savo kraštui nereikalįn- 
gi ir visos mūsų čia dedamos pas
tangos nereikalingos.

Priešingai, mes jiems būsime la
bai reikalingi, kad galėtume pa
dėti išbrįsti iš tų dvasinių ir pro
tinių varžtų, į kuriuos sistemingai 
per tuos 13 metų jie buvo įspraus
ti. O kas gi, pagaliau, jei ne mes, 
būdami laisvėje, galime skelbti ir 
įrodinėti visam pasauliui daromas 
mūsų kraštui neteisybes ir skriau
das!

Iš krašto mus pasiekia liūdnos 
žinios, kad didėlė dalis mūsiškių 
tenai gyvena visiškoj dvasinėj re
zignacijoj, be jokių perspektyvų 
į ateitį; tad mus nestebina, jog 
ten nepaprastai paplitęs girtavi
mas, didelis mirtingumas ir kito
kios negerovės. Tačiau ateina ir 
džiugių žinių, — tai mūsų jauni
mo nepaprastas veržimąsis į švie
timą. Tai visai natūralu, nes dva
sinės ir fizinės priespaudos krašte 
tik švietimas-mokslas. yra tas vil
ties spindulėlis, kuris bent dalimi 
patenkina sielos troškimus. Už tat 
tenai šiandieną turime gausios ir 
gerai pasirengusios naujos inteli
gentijos, kuri ir gros visais pir
mais smuikais, kai ateis lemiamo
ji diena. Turime taip pat žinių ir 
nemaža gražių faktų, kad tas mū
sų išsimokslinęs jaunimas — o 
jų dabar priskaitoma dešimtimis 
tūkstančių — nors ir išauklėtas 
griežtai dialektinio materializmo 
įtakoj, savo viduje išliko ištikimas' įr. palydovais išskrido atgal į Ang. 
senajai tėvų dvasiai. Bet savo 
galvosena jie skirtingi nuo mūsų, 
tad mums teks rasti tinkamą bū
dą, kad galėtame sugyventi ir 
suprasti vieni kitus. Tai — vieną 
iš didžiųjų mūsų'-užduočių išeivi
joje. Mes turime iš anksto rengtis 
būsimam susitikimui.

Besiguosdami sukaktuvinėmis 
mintimis ir besirengdami viso
kiems ateities galimumams, turi
me gražiai, pagarbiai ir su pakilia 
dvasia švęsti sukaktuvinę dieną.

Kai veik prieš du tūkstančius 
metų žydų tauta pradėjo “amžino 
žydo” kelionę po platųjį pasaulį, 
jų kiekviena diena buvo liūdesio 
apgaubta dėl nustotos žadėtosios 
žemės. Bet vieną kartą metuose 
jų veidai nušvisdavo, jie džiūgau
davo — tai per savo Velykas, per 
“Pesach” šventes, kai minėdavo 
savo senąjį išsivadavimą iš vergi
jos. Tada ir išsipūtęs biržos mi- 
lionierius Niujorke, ir anglų lordu

Reuteris praneša, kad popiežius 
per Vatikano radiją kreipėsi į 
Liurdo maldininkus, susirinkusius 
prie šv. Bernadetos grotos, kur ji
nai 1858 m. vasario 11 d. turėjo 
pirmąjį regėjimą, kviesdamas vi
sus katalikus melstis dėl Bažny
čios laisvės “kraštuose kur pries
pauda siaučia”.

šimtmečio sukakties proga pir
mąją dieną Liurdan buvo suplaukę 
per 50.000 maldininkų iš Europos, 
JAV ir Pietų Amerikos. Numato
ma, kad Liurdą šiemet aplankys 
apie G milionai žmonių.

ATVYKO KARALIENĖS

MOTINA

Australiją atvyko Ang- 
karalienės motina. Ji 
N. Zelandijoj ir kituose

INDONEZAI
ŠIAUŠIASI

BUDINGAS REIŠKINYS

tautos 
turime 

Vasario 
būriais

Ii jos 
lankėsi
Britų Tautų Sąjungos kraštuose, 
Australijos vyriausybė ir žmonės 
karalienės motiną rengiasi sutikti 
labai iškilmingai.

Sausio pabaigoje Vašingtone 
pasirašytas JAV ir Sovietų Sąjun
gos vyriausybių susitarimas kultū
rinių santykių klausimais. Liečia
mos šios sritys: Radijas, televizi
ja, filmai, teatras, baletas, muzi
ka, sportas, pasikeitimas delega
cijomis, profesoriais, studentais, 
menininkais ir kt. Amerikiečiai ti
kisi tos sutarties pagelba truputį 
praskleisti geležinę uždangą, o 
Maskva, savaime aišku, tikisi ga
lėsianti infiltruoti į Vakarus sa
vo įtaką. Susitarta dviem metams. 
Derybos buvo vedamos slaptai ga
na ilgą laiką. Pasitarimų pradžia 
siekia 1955 metij Ženevos konfe
renciją. Kiek intensyviau buvo de
ramasi nuo pereitų metų spalio 
mėnesio. Kaip pranešama iš Va
šingtono, vis dėlto nepavyko vi
sais numatytais klausimais susi
tarti. Visa eilė klausimų liko ne
išspręsta. Dėl jų bus tariamasi 
dar ir ateityje. Pavyzdžiui nepavy
ko iki šiol galutinai susitarti dėl

radijo transliacijų trukdymo (iš 
sovietų pusės). Sunkumų yra il
su radijo programų pasikeitimu. 
Amerikoje veikia platūs privati
nių radijo bendrovių tinklai, tuo 
tarpu Sovietuose yra tik vienas 
valstybinis radijas. Vis dėlto esą 
susitarta pasikeisti radijo progra
momis net tarptautinėmis temo
mis, jei tokių transliacijų tekstai 
iš anksto antrosios pusės aprobuo
jami. Kai dėl filmų, tai numato- ■ 
ma per metus spasikeisti 12-15 do
kumentinių filmų ir kai kuriuos 
filmus net bendrai gaminti. Kai 
dėl pasikeitimo delegacijomis, tai 
ča turima galvoje specialistų de
legacijos, kurių skaičius labai ap
ribotas. Numatoma kasmet pasi
keisti 500 delegatų (neskaitant tu
ristų, kurie į tą pasikeitimo pro
gramą neįeina). Numatytos rašy
tojų, kompozitorių, pianistų, smui
kininkų, dainininkų, skulptorių, 
profesorių, žvejų, studentų dele
gacijos. Harvardo ir Columbijos 
universitetai pasikeis profesoriais 
su Maskvos ir Leningrado univer
sitetais. Dar tariamasi ir dėl so
vietų augšČiausiosios tarybos ir 
JAV kongreso atstovų vizitų, kas 

atveju so
vietų “parlamentarų” delegacijos 
sąstate Amerikon galėtų atvykti 
ir Paleckis... Vašingtone nurodo
ma, kad susitarimas apie kultūri
nius mainus su Sovietais nereiš
kia JAV politinio nusistatymo kei
timą.

Grupė, Indonezijos karininkų, 
daugiausiai Sumatros karinių apy
gardų vadai, įteikė centrinei vy
riausybei ultimatumų, reikalauda
mi per penkias dienas reorgani
zuoti vyriausybę, pašalinant iš jos 
komunistus ir jų simpatikus. Vy
riausybei nepaklausius karininkų 
reikalavimo, jie pagrasino sudary
sią savo vyriausybę ir sieksią ap
jungti visų Indoneziją. Kaip pra
nešama iš Djakartos, Indonezijos 
sostinės, vyriausybė ultimatumą 
atmetusi, o Indonezijos kariuome
nės vadas įsakė areštuoti 4 pul
kininkus. Padėtis Indonezjjoj kas
dien aštrėja ir netolimoj ateity ga
lima laukti rimtų įvykių.

Macmillan Išvyko 
Anglijon

Anglijos ministeris pirmininkas 
Harold Macmillan, po dviejų sa
vaičių viešėjimo Australijoje, per
eitos savaitės pradžioje su žmona

Ii ją.
Prieš išvykstant, Federalinio 

parlamento rūmuose, Canberroje, 
bendroje spaudos konferencijoje, 
Australijos ir Anglijos ministerial 
pirmininkai pareiškė, kad Austra
lija ir Anglija visiškai sutaria gy
nybos ir ekonominiais klausimais.

Anglijos ir Australijos ministe
rial pirmininkai, dalyvaujant ka
bineto ministeriams, turėjo kelis 
svarbius pasitarimus, kuriuose bu
vo diskutuoti abiem valstybėm 
opūs klausimai.

Macmillanas spaudos konferenci
joje pareiškė, kad Anglija yra pa
tenkinta Australijos įnašu Pietų 
— Rytų Azijos gynyboje; Angli
ja susirūpinusi įvykiais Indonezi
joje ir juos stebi labai rūpestin
gai; dėl pastangų nusiginkluoti, 
Vakarai neturį padaryti klaidų.

Macmillanas išreiškė susirūpini
mą, kd Indonezija gal atsidurti 
komunistų kontrolėje.

Nedarbo Problema

DR. JONAS BASANAVIČIUS

Nedarbo šmėkla grąso ne tik 
Australijai, kurioje šiuo metu esą 
apie 90.000 bedarbių, bet ir kitiems 
kraštams. Federalinė vyriausybė 
rodo rimto susirūpinimo padėtimi 
ir numato atleisti lėšų viešiesiems 
darbams, žadama 5 milionai sva
rų.

JAV-bėse bedarbių skaičius per 
pirmąjį šių metų mėnesį padidėjo 
venų milionu ir vasario mėn. re
gistruotų bedarbių skaičius pašoko 
iki 4.494.000.

Nedarbo klausimas opus ir Ka
nadoje.

SVEIKI SULAUKĖ KETURIASDEŠIMTOSIOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES DIENOS!

Lietuvos Nepriklausomybės Die
ną sutikdami ir pergyvendami, 
sveikiname vieni kitus visi, kas 
nešiojame savy gyvą Lietuvos Ne
priklausomybės idėją.

Prisiminkime visus tuos, kurie 
išlaikė ją rusenančią net per ke
lias tautos laisvės neregėjusias 
kartas;

tuos, kurie ją atgaivino, išsklei
dė ir įgyvendino;

tuos, kurie dėl jos bekovodami 
paaukojo asmeninę savo gėrovę, 
arba laisvę, arba sveikatą, ar net 
ir gyvybę;

tuos, kurie pašventė jai savo 
gyvenimą, darbą, išmintį ir talen
tus;

ir tuos, kurie šiandien vardan 
jos tebededa visas didžiausias žmo
gui įmanomas aukas.

Nepriklausomybė tautai yra nie
ku nepakeičiama jos sveiko gyve-

mūsų, 
neįžvelgia-

lietuviams,

nimo būtinybė.
Tauta yra nesuskaitomą daugy

bę kartų daugiau, nei mes, šios 
Nepriklausomybės Dienos saulę 
išvystanti e ji. Mes — gyvoji dalis 
tų mūsų, kurie slenkame pra
eities begalybėn; ir tų 
kurie atžygiuojame iš 
mų tolybių.

Mums, gyviesiems
šiandien lemta laikyti Lietuvos 
Nepriklausomybės idėją gyvą. Ir 
rūpintis, ir kovoti dėl naujo jos 
įgyvendinimo.

Tad, Sveiki sulaukę tos idėjos 
prisikėlimo šventės! Lai sustipri
na ji mus, kad liktumam verti 
mūsų pražygiavusiųjų ir nepalik- 
tumėm nusivylimo mūsų tautos 
gyveriiman atžygiuojantiesiems!

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

TALKA.

Incidentas Tunisijoj
Pereitą savaitę prancūzų bom

bonešiai sudaužė Tunisijos kaimą, 
iš kurio priešlėktuvinės baterijos 
numušė prancūzų žvalgomąjį lėk
tuvą. Bombardavimo metu žuvo 
apie 60 ir sužeista apie 80 žmonių. 
Tuniso vyriausybė pareiškė griež
tą protestą ir incidentą perkėlė 
tarptautinio ginčo plotmėn.

“Daily Express” rašo, kad vė
liau ar anksčiau šitoks incidentas 
buvo neišvengiamas, kadangi Tu- 
nisija savo sieną laiko atvirą 
Alžyrijos sukilėliams, bet aklinai 
uždarytą prancūzams.

REORGANIZUOJAMA
KINIJOS VYRIAUSYBĖ

Kom. Kinijos ministeris pirm. • 
Chou En-lai, kaip jis pats pareiš
kė, pasitraukiąs iš ministerio pir
mininko pareigų. Jis pasiliksiąs tik 
užsienių reikalų ministeriją. Nau
juoju Kinijos min. pirmininku pa
skirtas maršalas Chen Yi. išiuo pa
čiu metu. įvyko ir daugiau žymių 
pasikeitimų Kinijos vyriausybėje: 
atleista keliolika ministerių, žy
mių komunistų.
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LIETUVOS LAISVINIMO KOVA TEISINGAS SIlLIJl AS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYB1 
KARTIS TURĖTŲ SUSTIPRINTI 
TINGUMĄ.

Savo aukomis ir pasišventimu 
lietuvių tauta prieš keturisdešimt 
metų iškovojo sau laisvę ir Lietu
vai nepriklausomybę. -Niekas lais
vės lietuviams neatnešė ir nepado
vanojo. Tūkstančiai geriausių Lie
tuvos sūnų ir dukterų aukojosi ir 
kovojo už laisvę su caro žanda
rais ir kazokais 1812, 1831, 1863, 
1905 metais ir su bolševikais 1919 
-1920 ir 1941 metais. Daugel jų 
žuvo Lietuvoje kovos laukuose ar 
Sibiro taigose tremtyje — už tėvų 
žemę, už šventų idealų gyventi lai
svai savo nepriklausomoje nuo 
svetimųjų valstybėje.

Lenkiame galvas prieš didvy
rius; jie atidavė Lietuvai viską, 
ką turėjo, net gyvybę, už laisvę 
ir šviesesni rytojų.

Jų iškovota Lietuvai nepriklau
somybė įgalino tautą sudaryti sa
vo valstybines institucijas, nusta
tyti demokratinę santvarką, vyk
dyti žemės reformą, pakelti krašto 
ūkį iki tokio laipsnio, kad jo au
gimu ir pastovumu stebėjosi sve- 
timeji, įvesti auksu pagrįstą pas
tovų piniginį vienetą, sukurti mo
dernišką švietimo sistemą augštai 
pakelti visas kultūrines sritis ir 
išplėsti ūkinius ir kultūrinius ry
šius su plačiuoju pasauliu, šie lai
mėjimai tebeteikia jėgų ir vilčių 
vėsti kovą toliau su tuo pačiu is
toriniu priešu už krašto išlaisvini
mą ir nepriklausomos valstybės at
statymą.

Primestoji komunistinė santvar
ka mūsų žmonių dvasios nepalau- 
-ė. Jie ir toliau drąsiai visur ir 
visada pasirodo esą verti savo gar
bingos, laisvę mylinčios, tautos 
vaikai. Kaip savo laikų carų ištau- 
tinimo režimas spontaniškai iššau
kė reakciją ir pagimdė “Aušrą”, 
’’Tėvynės Sargą”, ’’Varpą”; davė 
vysk. Valančių, Kudirką, Basana- 

iS PASKELBIMO 40 METŲ SU- 
KIEKVIENO LIETUVIO RYŽ-

vičių, Maironį, Tumą, Grinių, Sle
ževičių ir eilę kitų tautai pasi
šventusių sūnų, taip ir dabar so
vietinė priespauda ghndo naujus 
didvyrius, kurie, nenuleisdami ran
kų, kuria ir stiprina lietuvių ats
parumą prieš rusinimą ir kietina 
ryžtą ištverti, ligi laisvė bus at
gauta.

švęsdami šiuos sukaktuvinius 
Lietuvos Nepriklausomybės Atga
vimo Paskelbimo Keturiasdešim
tuosius metus, kviečiame visus 
stiprinti viltį ir ryžtą kovą laimė
ti, kaip ilgai toji kova betruktų, 
o kovai vesti savo dosnia auka 
remti Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto darbus.

Toji parama ypatingai reikalin
ga šiuo metu, kada Maskva yra 
pasišovusi visomis politinėmis, ūki
nėmis, propagandinėmis, net gin
klo priemonėmis priversti laisvąjį 
pasaulį pripažinti esamąją Lietu
vos, lygiai ir kitų pavergtų kraš
tų padėtį amžiams stabilizuoti. 
Kremliaus valdovai, piršdami už 
tai Vakarams tariamą saugumą ir 
taikų smbūvį, tuomi pat siekia nu
ginkluoti juos kariniai, politiniai 
ir Ideologiniai, o suskaldydami jų 
vjeningumą, susilpninti laisvųjų 
kraštų pasipriešinimą Sovietų eks
pansijai. Sovietai tikisi, kad Vaka
rai, jų pabūgę, sėsis už bendro 
stalo ir pasirašys su jais nepuoli
mo ir kitokias sutartis, kurios/lai
duotų jiems pavergtosios imperi
jos ribas, užmigdytų laisvojo pa
saulio budrumą ir atkeltų vartus 
užvaldyti visą pasaulį.

Tokio visuotino komunistinio są
mokslo metu mūsų pirminė parei
ga visiems be išimties įsijungti 
į intensyvius Lietuvos laisvinimo 
žygius ne vien žodžiu, bet darbu 
ir lėšomis. Nė vienas ovietų žygis 
įamžinti Lietuvos pavergimą netu

ri likti be pasipriešinimo ir be pa
aiškinimo pasauliui jr mūsų tau
tai pavergtame krašte, ko Sovie
tai siekia ir ką jų kėslai reiškia. 
VLIKas tai daro kasdien raštais 
ir oro bangomis per savo radijo 
programas iš Madrido, Romos, Va
tikano, skirdamas tam 80% visų 
savo lėšų.

Bet komunistai ne mažiau sie
kia mus pačius suskaldyti iš vi
daus, kad vedamąjį laisvinimo 
darbą susilpninus, mus sukiršinus 
ir išblaškius į grupių grupeles, 
kurios, vieton vieningo darbo, vie
na kitai kliudytų veikti. Akivaiz
doje griaunančių priešo pastangų, 
padarykime, kad šie jubilėjiniai 
metai būtų ir vienybės 
mota i.

Kiekvienas lietuvis teįsijungia 
į Lietuvos laisvinimo darbą!

Kiekvieno krašto kiekvienas žy
mesnis politikas, pareigūnas, kul
tūrininkas ai* visuomenės veikėjas 
tebus supažindintas su Lietuvos 
byla ir jos kova už laisvę!

Kiekvieną brolį ir sesę okupuo
tame krašte tepasiekia laisvėje 
esančiųjų balsas ir tiesos žodis!

Laisvė yra visuotina ir neda
loma vertybė. Lietuvai esant ne
laisvėje pasaulis negali tikėtis, kad 
ją pavergusios jėgos paliks lais
vuosius kraštus taikoje ir ramy
bėje. Priminkime šią tiesą visiems 
ir kelkime mūsų tautos pagelbos 
šauksmą, kad Lietuvos laisvinimo 
kova, o lygiai ir kitų Sovietų pa
vergtų tautų laisvinimas būtų pri
pažintas pasauliniu reikalu ir tarp
tautiniu judėjimu už pagarbą ir 
teises žmogui, už laisvę tautoms, 
už teisingą taiką, saugumą ir ger. 
būvį visiems.

Petys į petį už tautos laisvę, už 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą!

VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO

PREZIDIUMAS.
1958 m. vasario mėn.

AR RYTŲ EUROPOS 
KONFERENCIJŲ

Sovietų ministeris pirmininkas 
Bulganinas, kaip žinome; savo ant
roje laškų serijoje eilei Vakarų 
valstybių įsakmiai pabrėžė, kad 
“tariamieji” Rytų Europos tautų 
klausimai iš būsimų konferencijų 
darbotvarkės turėtų būti išjungti, 
nes tai būtų, Maskvos akimis žiū
rint, “kišimasis į tų kraštų vidaus 
reikalus”. Vakarų akimis žiūrint, 
Rytų Europos tautų klausimai, to
li gražu, nėra gautinai išspręsti, 

o jų aptarimas dabar atitiktų anks
tesnius tarptautinius susitarimus. 
Už vis aiškiausiai tai iškėlė JAV 
-bių prezidentas.

EISENHOWERIO SIŪLYMAS
TARTIS RYTŲ EUROPOS 

KLAUSIMAIS
JAV prezidento Eisenhowerio at

sakymas Bulganinui į jo pirmąjį 
laišką buvo gerokai ilgas. Jis 
mums itin įdomus toje dalyje, kur 
prezidntas kalba apie pavergtąsias 
Rytų Europos tautas. Jis pareiškė, 
kad pirmoje eilėje reikalinga ats
tatyti pasitikėjimą duotu žodžiu. 
“Mums atrodo, kad tokio pasitikė
jimo stinga. Tai ypatingai liečia 
dvi sritis, kur esamoji padėtis iš
šaukia rimtą tarptautinį susirūpi
nimą”. Viena iš tų dviejų sričių 
Eisenhoweris laiko Vokietiją, ku
rios apjungimui buvę pritarta ir 
Ženevos konferencijoje 1955 me
tais. O toliau pareiškė:

“Antroji sritis, kurią turiu gal
voje, yra Rytų Europos kraštai. 
Mūsų abiejų vprausybių (JAV ir 
Sovietų Sąjungos) šefai kartu su 
Didž. Britanijos premjeru 1945 
metais susitarė, kad šitų kraštų 
tautos turi turėti teisę pačios pa
sirinkti sau tinkamą valdžią, ir 
kad mūsų trys kraštai tuo atžvil
giu neša tam tikrą atsakomybe.

TAUTŲ KLAUSIMAS BUS ĮTRAUKTAS I 
DARBOTVARKĘ?

Mes trys susitarėme puoselėti są
lygas, kuriomis tie kraštai galėtų 
savo teise laisvais rinkimais pasi- 
sinaudoti, šitas susitarimas iki šiol 
nėra išpildytas.

Aš žinau, kad Jūsų vyriausybė 
nėra linkusi šį reikalą svarstyti 
ir nelaiko jį tarptautinių interest! 
klausimu. Bet vyrausybių šefai 
1945 m. Jaltoje susitarė, kad tasai 
klausimas yra tarptautinės reikš
mės ir mes vieningai reiškėme nu
sistatymą, jog pridera tą .klausimą 
pavesti tarptautinei konsultacijai.

Tai irgi buvo klausimas, kuris 
buvo paliestas mūsų konferencijo
je Ženevoje 1955 m. Jūs tada lai
kėtės nusistatymo, kad tam klau
simui artimoje ateityje svarstyti 
nesą jokio pagrindo ir kad toks 
svarstymas privestų prie kišimosi 
į Rytų Europos valstybių reikalus. 
Bet ar vėlesnė įvykių raida nepa
rodė, kad mano kreipimasis į Jus 
tuo klausimu buvo pagrįstas? Pa
vyzdžiui įvykiai Vengrijje ir vie
ninga Jungtinių Tautų pilnaties 
akcija dėl tų įvykių rodo, kad pa
dėtis Rytų Europoje viso pasaulio 
yra laikoma kur kas svarbesnės 
reikšmės, o ne lokaliniu reikalu.

NEUŽMIRŠKIME ATNAUJINTI

MŪSŲ PASTOGĖS
Prenumeratos

IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI
“MŪSŲ PASTOGĖ” Jus lankys kiekvieną savaitę ir 1958 metais, jei
gu prisiusite £ 3.0.0, Tai galima atlikti paprasčiausiu būdu: nupir
kite pašte Postal Note, arba užpildykite Money Order’į, arba išrašy
kite čekį ir įdėję į voką siųskite šiuo adresu: “Mūsų Pastogė”, 
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Todėl aš siūlau ši
tą reikalą dabar 
svarstyti. Tam yra 
tikrai būtina ir tai
kos ir teisingumo 
i n t e. r e s u o s e. Man 
atrodo, kad.esame 
priversti tai svar
styti.”

Pavergtųjų tautų politiniuose 
sluoksniuose toks JAV prezidento 
Eisenhowerio pareiškimas ir rei
kalavimas svarstyti Rytų Europos 
tautų klausimus nuteikė labai tei
giamai. Jaučiamas pasitenkinimas, 
kad anksčiau darytieji žygiai, pri
minimai, nebuvo veltui. Dabar rei
kia laukti tolimesnio Kremliaus 
reagavimo, o taip pat ir Vakarų 
valstybių vyriausybių tikrųjų už
simojimų paaiškėjinio. Nėra abejo
nės, kad Vakaruose yra stiprus 
palinkimas turėti galimai augštos 
pakopos konferenciją su Sovietais. 
Svarstomi (vienų palaikomi, kitų 
puolami) Rapackio planas apie Vi
durio Europos “beatominę zoną” 
ir Macmillano planas sudaryti Ry
tų-Vakarų nepuolimo paktą ir kiti 
projektai. Visa rodo, kad ruošia
masi būsimoms konferencijoms. 
Ar prezidentas Eisenhoweris liks 
prie savo nusistatymo, kad turė
tų būti svarstomi ir Rytų Europos

LAIŠKAS VIENAI LIETUVEI
Gerbiamoji Ponia,
Tikrai: jeigu Jūs nesulaukėte 

mano laiško, tai tik dėl to, kad 
aš pats nemėgstu laiškų — nei jų 
rašyti, nei sulaukti. Niekad nebū
čiau rašęs ir šito, bet aš jaučiuo
si skolingas Jums keletą žodžių, ir 
todėl rašau, nors' man būtų daug 
maloniau pačiam pas Jus nuvykti 
ir užbaigti aną mūsų pašnekesį, 
kuris man pačiam nemažiau rūpi, 
kaip ir Jums. O gal visa tai, ką 
čia noriu priminti, Jūs jau seniai 
užmiršote?
Ir būtų visai nenuostabu — juk 
tiek laiko praplaukė. Toks ilga? 
laikas ne tik kad išdildo mūsų 
kasdieniškuosius išgyvenimus,, bet 
išgydo ir gilias žaizdas, kokias tik 
gali padaryti žmogus žmogui. Pri
mindamas aną pokalbį ir tą atsi
tiktinę mūsų pažintį, aš tik noriu 
pasakyti, kad ne vien tik Jūs sir- 
gote tuo klausimu: aš sutikau visą 
eilę mūsų žmonių, kurie, jeigu 
taip ir nepasisakė, tai aiškiai savo 
abejonę išgyveno.
Išnaudodamas savo trumpas atos
togas anuomet aš keliavau dairy
damasis per šitą keistą, pilną kraš
tutinumų šalį ir netikėtai pakliu
vau Jūsų pastogėj. Jūsų artimas 
bičiulis o mano senas pažįstamas, 
pakelyje sutiktas, pavadino mane 
tąsyk užsukti į Jūsų kiemą saky
damas: “Eikš, tau aš parodysiu, 
kur gyvena laimingi žmonės.” Aš 
pats, lygiai kaip ir Jūsų bičiulis 
V., anomis dienomis buvome tarsi 
iš Hamsuno knygų išplėšti ir vė
jais paleisti klajūnai, besiblašką po 
svetimus kraštus ir nesurandą nei 
atramos, nei prasmės. Bet pas Jus 
buvo ramu ir gera, lyg saugiam 
uoste. Nesiginkite: aš teisybę sa
kau — jau tik peržengus slenkstį 
iš aplinkos ir šeimininkų veidų 
buvo galima spręsti, kad tuose na
muose viešpatauja sutarimas, pa
sitikėjimas ir meilė, žinoma, aš 
neklydau (ir dabar tikiu, kad Jūsų 
tvirtovė tebestovi nesusvyravusi). 
Besivaišinant mes kalbėjome už- 
kliudydami viską po truputį: ir 
praeivį, ir šios dienos problemas, 

tęsėm© šį kraštą ir lyginome jį 
su savuoju. Jūsų vaikučiai tada 
klykavo raičiodamiesi ant kilimo, 
kad mes vos galėjome vieni kitus 
girdėti. Aš gėrėjausi jų žaismu, 
jų krykštavimu ir balsu reiškiau 
savo mintis, kad ir šitokioj sveti
moj aplinkoj nesulaikomai auga 
mūsų tautos sveikos atžalos. Man 
ir dabar nepatogu, kad tada aš 
taip naiviai, vadovėlinėm frazėm 
kalbėjau, ir Jūs negalėjot nuslėpti 
savo šypsulio, ir neiškentusi pa
klausėt: “Bet kodėl gi aš savo vai
kus turiu būtinai išauginti lietu
viais? Kaip kiekviena motina aš 
trokštu, kad jie išaugtų dori ir tei
singi žmonės ir būtų laimingi. O 
būdami lietuviais jie čia svetimi ir 
gal net nekenčiami, gi net ir na
mo sugrįžus ddžiųjų skriaudžiami, 
kaip ir dabar, vien tik dėl to, kad 
mūsų mažai ir nesame galingi”. 
Aišku, tada mes jus puolėme, 
laikydami tokią mintį nesąmone, 
lyg tai būtų klausiama, kodėl du 
ir du yra keturi. Mūsų pusėje sto
jo ir Jūsų vyras, bet koks jis bu
vo pasigėrėtinai taktiškas Jūsų 
atžvilgiu, tuo tarpu kai mes pa- 
sirodėme tik geltonsnapiai patrio
tai ir daugiau savo riksmu Jus 
nutildėme, tačiau Jumyse abejones 
neišrovėme. Greičiausiai mums tą 
dieną išvykus Jūs gailėjotės taip 
prasitarusi, nes argi galėjome Jus 
tada suprasti?
Ir tik dabar, kai matau ir savo 
vaikus taip bekrykštaujančius ir 
susirūpinęs bandau spėti jų atei
tį,man visados iškyla tasai Jūsų 
pilnas abejonės ir rūpesčio klausi
mas. Viešpatie, koks jis gilus ir 
kiek atsakomybės atsakant į jį 
vienaip ar kitaip!
Jūs nepažįstate mano tėvo. Nese
niai gavau iš jo laišką, pirmą po 
keliolikos metų. Jis tebegyvena 
toje pačioje, savo paties rankomis 
steigtoje sodyboje, kuri, tiesa, da
bar nebesiskaito jo, — jis gano 
kolchozo gyvulius. įsivaizduokite: 
mano tėvas skerdžius! Ilgai ne
aiškinant, tai reiškia tą patį, ką 
generolą be niekur nieko degra

duoti į eilinius. Ir jis man rašo: 
“...Kaip Jokūbas Juozapo, aš ta
vęs, sūnau, jieškojau, ir be j ieško
damas tiktai sutikau savo senat
vę, kuri išbaltino mano plaukus, 
kaip sniegą, išdžiovino mano 
skruostus, kaip šieną, aptemdė ma
no akis ir išbarstė mano dantis 
...” Ir keista: jeigu aš būnu kada 
abejonėje ar prislėgtas sunkių 
minčių, kankinamas neatsakomų 
klausimų, kažkodėl aš imu galvoti 
apie savo tėvą, kuris visados buvo 
tikras savimi, tvirtas ir niekad ne
abejojąs. Ir kaip tik pačiu laiku 
jo laiškas! Jis pilnas ilgesio, kaip 
tiktai tėvas gali ilgėtis pasikly
dusio sūnaus, kupinas poezijos, 
bet nė šešėlio skundo, nors žinau, 
ką jis turėjo išgyventi, kai jis se
natvėje prisigyveno ligi sker
džiaus, mano tėvas, kuris žiūrė
damas kadaise į mano brolį, ketu
rias klases baigusį ūkininką, tik 
palinguodavo galva: “Jeigu aš, 
vaikeli, tavo mokslą turėčiau, man 
permaža būtų Lietuva”. Ir jis bai
gia laišką sakydamas: “... aš ne
abejoju tavimi, sūnau, nes ištiki
mybė sau pačiam yra brangiau 
už viską, ir kraujas, kuris teka tavo 
gyslomis, yra mūsų tėvų kraujas. 
Mano tėvas didžiuotųsi manim, 
nors šiandie aš esu ir skerdžius”, 
šitoje vietoje man reikėtų ir baig
ti savo laišką, nes tikrai aš dau
giau nieko negalėčiau pasakyti, 
ką yra pasakęs mano tėvas. Pa
kartodamas čia savo tėvo žodžius 
ne vien tik didžiuojuosi jo išmin
timi, bet laimingas, kad jis savo 
žodžiais patvirtino mano mintį ir 
išvadas, kurias buvau pasidaręs, 
bes varstydamas Jūsų klausimą. 
Gyvenimas visados yra dvilypis: 
jis susidaro iš to, kuo mes gyve
name ir kaip gyvename. Turinys 
ir forma yra tie pagrindiniai ram
sčiai, ant kurių mes kuriame sa
vąjį gyvenimą. Teisingai Jūs sa
kote: kad mano vaikai užaugtų do
ri žmonės ir būtų laimingi. Visų, 
tėvų ir motinų bendras troškimas. 
Mes visi- turime bendruosius žmo
giškuosius bruožus, bet kaip mes 

patys gyvenime realizuojamės yra 
visai kitas dalykas. Mes čia ir tik
tai “KAIP” gyvendami pasireiš- 
kiame ir kaip asmenys, kaip indi
vidai, ii* kaip tauta, kaip žmonės. 
Tai, ką tėvai mums įdiegė, ką mes 
gavome iš savo tautos, kiek mes 
susirišę su jos praeitimi, su jos 
aspiracijomis, mums yra šventa ir 
neatšaukiama. Ir mes to laikomės, 
nežiūrint, kur bebūtume ir kokių 
sunkumų bei nepatogumų sutiktu
me kitų tarpe. Tad ar įmanoma 
išsižadėti šito mums patiems bei 
nuslėpti nuo vaikų? Jeigu mes pa
tys tuo šventai tikime, ar galime 
nesirūpinti, kad toje pačioje dva
sioje išaugtų ir vaikai? Tiesa, yra 
žmonių, kurie patekę naujon ap- 
linkon maskuoja save ir mėgdžio
ja kitus. Tačiau mėgdžiotojus vi
sados gyvenimas skaudžiai išjuo
kia ir apvilia, nes bemėgdžiodami 
kitus ir bejieškodami patogumų 
bei naudos išduoda patį pagrindinį 
principą — ištikimybę sau pačiam. 
Ir romėnai bandė pamėgdžioti 
graikus, bet kas pas graikus buvo 
olimpijados —žmogaus dvasios ir 
kūrybiškumo apoteozė, tai romėnų 
stiliuje išėjo kruvinos gladiatorių 
kovos. Teisingai galvojate sakyda
ma, kad tautiškumas nėra prigim
tinis žmogui dalykas, tačiau jis 
yra esminis, nes kultūriškas. Žmo
gus nėra vien tik gamtos vaikas, 
jis turi ir kultūrą. Jeigu Jūs sa
vo vaiko neauginsite lietuviškoj 
kultūroj, Jūs Jį pavesite kitai kul
tūrai — australiškai, amerikietiš
kai ir t.t. Tad kokiu principu 
Jūs savą nuneigsite, o kitą prote
guosite? Patogumo? Naudos? Lai
mės? Bet gi šitie dalykai yra to
kie smulkūs ir menki, palyginus 
prieš pagrindinį — ištikimybę sau 
pačiam. Mes dažnai su šituo prin
cipu prasilenkiam apsvaiginti mo
mentinio įspūdžio ir teisinam sa
vo elgesį laisvės arba kitokiais 
vardais, nors nieko nėra tikresnio, 
kaip mūsų pačių nueitas kelias.
šiandien grįžau iš Vasario 16-to- 
sios minėjimo. Aš čia nepasakosiu 
Jums, kaip jis praėjo, vis tik ši 
diena paleika manyje pėdsakus, 
nes aš žinau, kad šią dieną subė
ga į vieną tašką visa lietuvių tau
tos praeitis ir ateitis, kada mūsų 

dabarties aspiracijos ir net mes 
patys esame tame pačiame ženkle, 
kuriuo paženklintas mūsų didžiųjų 
tautos vyrų kelias. Argi nebūtų 
buvęs lengvesnis, patogesnis ir 
pelningesnis (apie laimę čia ne
kalbėkim) kelias tų visų vardintų 
ir nevardintų tautos karžygių, 
jeigu jie būtų numoję ranka į 
viską ir pasinešę oportunizmo ke
liu. Sakote, kad lietuvybė bus 
kliūtis Jūsų vaikams į šviesesnį 
ir geresnį gyvenimą šiame krašte. 
Teisybė, tuo visai nereikia abe
joti, bet jeigu taip yra, tai tik 
dėl to, kad ir atominio amžiaus 
žmogus turi savyje gerą dozę bar
bariškumo, kad jis dar nemoka 
žiūrėti į žmogų kaip į žmogų su 
atitinkamu žmogui respektu, bet 
juos rūšiuoja, klasifikuoja, savus 
proteguodamas, o kitus alkūnėmis 
nustumdamas. Pasiduodami be ko
vos mes ne tik kad nepastoshn 
kelio šiam neigiamam reiškiniui, 
bet greičiau jį proteguosime. Ir 
aš pilnai pritariu Jūsų vyro svei
kai minčiai, kad tikrąją pagarbą 
ir respektą žmogui skelbia ir tau
tų sugyvenimą žadina ne didžio
sios, bet kaip tik mažosios tautos. 
Didžiosios turi galią, kuri kaip tik 
jas ir sulaiko dar barbariškame 
tarpsny — viskas sprendžiama jė
ga ir prievarta, tuo tarpu mažo
sios šitos galios neturi, bet turi 
labiau kultyvuotas žmogaus dvasi
nes galias, turi moralę, turi res
pektą, turi viską, kas veda į har
moniją, į sugyvenimą, taikų ir 
kūrybingą. Teisingai sakoma, kad 
didžiosios tautos daug ko turėtų 
pasimokyti iš mažųjų, tik gaila, 
kad anos, būdamos galingos per 
savo ambicijas nemato mažųjų 
pranašumo. Jūs atsimenate, kaip 
viename Jungtinių Tautų posėdy
je Sovietų atstovas užsipuolė Fili
pinų atstovą sakydamas, ką tie 
mažiukai galį, kai šis jam taikliai 
atsikirto: “Mes mažiukai čia esa
me tam, kad pasakytume didie
siems teisybę į akis”.
Tuo norėčiau baigti šį keistą laiš
ką linkėdamas Jums ir Jūsų vai
kams visokeriopos sėkmės, žinau, 
kad šis mano, laiškas Jums jau ge
rokai pavėluotas, nes, kiek man 
žinoma, Jūsų vaikai, dėl kurių taip 

kadaise griaužėtės, dabai’ jau išėję 
į gyvenimą ir yra lygiai geri šio 
krašto piliečiai kaip ir geri ir są
moningi lietuviai. Bet vistiek aš 
jį siunčiu Jums, nors ir per laik
raštį, tikėdamas, kad Jūs skaity
dama patikėsit, jog aš prisimenu 
aną jaukų svečiavimąsi Jūsų na
muose ir šeimoje, o gal taip pat 
paskaitys ir kitos motinos, tebeabe- 
jojančios, į kokį kelią įstatyti sa
vo vaikus. Aš tik dar norėčiau 
stipriau pabrėžti, kad mums tikraį 
kilnu ir garbinga būti mažos 
tautos nariais. Tiek istorijos fak
tai, tiek šios dienos įvykiai liudi
ja, kad didžiosios tautos visados 
piktnaudojo savo galybę ir daugiau 
ėjo destruktyviuoju, negu pozity
viuoju keliu. Ir jeigu man šian
dien būtų valia pasirinkti, aš visa
dos stočiau mažųjų pusėn, nes esu 
tikras, kad tik šių pastarųjų pu
sėj yra tiesa. Ir aš taip pat esu 
tikras, kad jeigu mano vaikai bus 
geri lietuviai, jie tuo pačiu bus 
ir dori ir taurūs žmonės. Tai yra 
teigimai, nereikalingi įrodinėjimų.

Su draugiškais sveikinimais

Jūsų V. KIKILIS.

P.S. Norėdamas sutaupyti Jūsų 
pastangas ir laiką perspėju, kad 
man _ nerašytumėt, nes gautųjų 
laiškų pastaruoju laiku visai ne- 
atplėšiu. V.K.

rasBSEsafiasBsasESHsasBSssasasas
Steponas Sarakula

AUGŠTAI KVALIFIKUOTAS 
SIUVĖJAS PATENKINS VISUS 

JOSŲ REIKALAVIMUS.
Rankų darbas atliekamas europie
čių specialistų priežiūroj.
čia pat labai pigiai parduodamos 
medžiagos pasiuntimui jūsų gimi
nėms į “anapus”.

S. SARAKULA.
15 Park St., Sydney, City, 

(pirmas augštas). 
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TEGUL NORS MENKA 
DALIS NUO TAVO GĖRYBIŲ 
STALO TENKA VOKIETIJOJE 
VARGSTANTIEM LIETUVIAM.
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JUOZAS MIKSTAS X

Kažkaip supuolė, kad daugelis 
mūsų tautos žymesniųjų įvykių 
sutapo su vasario 16 diena. Jų visų 
priešaky turime 1918 m. vasario 
16, kai buvo atstatyta Lietuvos 
nepriklausomybė, šios dienos ryš

kumas nustelbia kitus ne mažos tu Vilniaus un-to statutu. 1922. 
reikšmės įvykius. Jų paminėjimas IV.12 d. St. Seimas priėmė naujų 
betgi būtinas, nes tai neatsieja- un-to statutą. 1930.VI.7 d. naujai 
ma šios didžios mūsų tautinės paskelbtu statutu un-tas buvo pa
šventęs dalis. Tad nors trumpai vadintas Vytauto Didžiojo vardu, 
kiekvieną atskirai paminėkime. J un-tą tuojaus įsijungė Augš-

STAMBESNIŲ LIETUVIŲ
LITERATŪROS VEIKALŲ

Nidos Knygų Klubas (Nida 
Book Club, 1/2 Ladbroke Gardens, 
London, W 11) 1957 metų pabai
goje išleido K. Barėno gražiai,

t

i

I. MORALINIS LIETUVOS PREZIDENTAS
Taip pavadino Liet. Enciklope

dija dr. Joną Basanavičių, talpin
dama straipsnį apie jo gyvenimą 
ir veiklą (L.E. II t. 245 psl.).

štai trumpas jo gyvenimo ke
lias.

Suvalkijos lygumų sūnus, gimęs 
1851 m. lapkričio m. 23 d. Vilka
viškio aps., Bartininkų vai., Ož
kabalių km. 1873 m. sidabro me
daliu baigė Marijampolės gimna
ziją. Nuo V klasės pats kitus mo
kė, nes atsisakius važiuoti į Seinų 
dvasinę seminariją buvo verčia
mas uždarbiauti. Gimnaziją bai
gęs, stojo į Maskvos universiteto 
istorinį-filosofinį fakultetą. 1874 
m. persikėlė į medicinos fakulte
tą ir tuojaus gavo Varšuvos mo
kslo apygardos stipendiją, paskir
tą lietuviams studentams nuo len
kų įtakos atitraukti. Gydytojo dip
lomą gavo 1879.VI.19 d. Nenorė
damas keltis į kurią tolimą Rusi
jos vietovę atlikti prievolės už sti
pendiją, išsirūpino ligoninės vedė
jo vietą Lom-Polankos mieste, Bul
garijoje, į kur atvyko 1880 m. va
sario mėn. 1891 m. gavo Bulgari
jos pilietybę. Su keliomis per
traukomis, kai važinėdavo ilges
niam laikui į Vokietiją, Čekiją ir 
Austriją, jis išgyveno Bulgarijoje 
iki 1905 m. vidurio. Po to, jau bū
damas Bulgarijos pensininku, nu
sprendė grįžti tėvynėn. Negavęs 
leidimo įvažiuoti, jis slapta perėjo 
ties Jurbarku sieną ir 1905 m. 
rugpjūčio m. 1 d. atvyko į Vilnių. 
Vilniuje gyveno iki 
savo mirties — 1927 
m. VASARIO 16 D.

šioji didi figūra yra neatsieja
mai sujungta su mūsų tautiniu at
gimimu. Nors 25 metus savo bran
džiausio amžiaus praleidęs toli 
nuo savo krašto, jis visą gyveni
mą buvo pašventęs Lietuvos rei
kalams, besirūpindamas ir tauti
nės sąmonės žadinimu ir politiniu 
tautos atgimimu.

Dar gimnazijoje būdamas rinko 
žinias iš apylinkės praeities, už
rašinėjo dainas. Universitete stu
dijavo Lietuvos istoriją ir archeo- 
l°&ij*ų» rinko lietuvių tautosaką. 
Su Petru Vileišiu rūpinosi pra
laužti spaudos draudimą, Itališ
kai leisdamas populiarias knygu
tes. Atsidūręs Bulgarijoje virto1

H. KULTŪRINĖ NI
Politinė nepriklausomybė nėra 

pilna, jei kraštas neturi kultūri
nės ir ekonominės neprklausomy- 
bės.

Ekonominei nepriklausomybei 
išugdyti mums reikėjo eilės metų, 
bet ją pasiekėme. Visuotinės de
presijos metu, 1929 m. ir vėliau, 
mes buvome vieninteliai galį pasi
girti išlaikę tvirtą valiutą. O kai 
vpkietis norėjo mus truputi ekono
miškai paspausti ir atsisakė vie
nais metais paimti iš mūsų metinį 
žąsų kontingentą, mes tik šypso- 
jomės ir patys suvalgėme visas 
žąsis. Mes nepakenkėme savam 
ūkininkui ir nepadarėme vokiečiui 
jokių politinių nuolaidų Klaipėdos 
Krašte.

Kultūrinę nepriklausomybę lai
duoja sava augštoji mokykla.

Iki priėjome prie Vytauto Did
žiojo universiteto, mes priskaitome

lietuviško darbo centru, nes su juo 
teisėtu kėlu galėjo susižinoti ir 
Didž. ir Maž. Lietuvos veikėjai. 
Dar prieš “Aušros” pasirodymą 
B. buvo įgijęs tiek populiarumo 
Lietuvos visuomenėje, kad galėjo 
pre bendro darbo pritraukti įvai
rių pažiūrų žmones. Jis buvo cent
riniu asmeniu nedidelės grupės 
mūsų veikėjų, kurių pastangomis 
1883 m. kovo mėn. pasirodė pir
masis lietuviškas “Aušros” laik
raštis (neskaitant ėjusių Maž. Lie
tuvoje). Jis to laikraščio pirmuo
sius 7 numerius ne tik redagavo, 
bet veik vienas ir užpildė.

Kaipo visuomenės veikėjas jis 
ypatingai buvo aktyvus 1905 m. 
sušauktame Didž. Vilniaus Seime, 
kur jo autoritetas buvo labai ryš
kus. Jis savo veikla buvo tiek toli 
užsimojęs, kad 1905 m. parašė 
rusų valdžiai memorandumą, rei
kalaujantį Lietuvai kultūrinės ir 
politinės autonomijos (tą memo
randumą be jo dar pasirašė Do- 
voina-Silvestravičius, Don. Mali
nauskas ir kun. J. Ambrazevičius). 
Dr. J.B. buvo pirmuoju, nepabi
jojusiu viešai pakelti balsą dėl lie
tuvių kalbos teisių bažnyčioje. Jis 
pirmuoju pasirašė ir 1918.11. 
16. n e p r i k 1. aktą.

1907 m. jo didžiausiomis pas
tangomis buvo įkurta Vilniuje Lie
tuvių Mokslo D-ja, išlikusi iki 1937 
m., kada ji buvo lenkų valdžios 
uždaryta. Toji draugija, dr. J.B. 
vadovaujama, mūsų kultūros isto
rijoje suvaidino didelį vaidmenį, 
ši d-ja buvo jo svarbiausiuoju 
darbu per visą jo gyvenimo liku
tį.

Apie dr. J.B. galima kalbėti, 
kaip apie tautos žadintoją visuo
menės veikėją, lietuvių kilmės ty
rinėtoją, tautosakos rinkėją, pub
licistą ir t.L Bet jį suprasti pa
kanka tų kelių žodžių, kuriuos pa
sakė prof. Mykolas Biržiška, bū
tent: “Kaip Mindaugas ir Gedimi
nas, Algirdas ir Kęsutis, Vytau
tas Didysis, Ka.tkus ir Sapiega, 
Daukša ir Donelaitis, Daukantas ir 
Valančius, taip ii- Basanavičius yra 
istorinė brangenybė, kaip ir jie — 
istorine mūsų būte- 
n y b ė”. ( M. Biržiška. Lietuvių 
Tautos Kelias, II t., 190 psl.).

tieji kursai su visu savo moksli
niu personalu ir klausytojais. Tai
gi, pradėjome kultūrinės nepri
klausomybės gyvenimą.

Jauno un-to pradžia buvo sun
ki, bet Jis įveikė visus sunkumus 
ir stebėtinai greit subrendo. Mes 
patys esame liudytojai, kokiais 
sparčiais žingsniais, tiesiog šuo
liais, žengė pirmyn nepriklauso
mos Lietuvos mokslas. Per palygi
namai trumpą savo gyvavimo lai
ką, un-tas išleido virš 5000 išmo
kslintų specialistų, augštai pakė
lusių krašto ūkį, visuomeninį ir 
kultūrinį gyvenimą, sustiprino ir 
išplėtė mokslines institucijas ir jų 
kadrus, paskelbė nemaža augštos 
vertės mokslo leidinių.

mokoviškai paruoštą lietuvių se
nosios ir naujosios literatūros 
skaitymų rinkinį: “Sauja derliaus 
— Skaitymai augantiems ir suau
gusiems” (Nidos knygų Klubo lei
dinys Nr. 20-21. Spausdinta Nida 
Press Londone, 1957 metai, 560 
pusi. Tiražas 300 egz.).

Retas kuris literatūrinis leidinys 
svetur gyvenantiems lietuviams 
bus tiek naudingas, kaip šitas. Iš 
dabarties kūrybos įdėta kūrinių ne 
tik laisvajame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių , rašytojų, bet ir iš 
anapus geležinės uždangos. Tai 
kartu graži dovana šiems lietuvių 
tautos jubiliejiniams metams.
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TĖVYNĖ MINIATIŪROSE
MINDAUGO TĖVYNEI

Tavo priešai Tau kryžių įpiršo, 
Ir karūną valdžios ant galvos. 
Tiktai niekad jie skriaust neužmiršo 
Savo krikšto dukters — Lietuvos...

GEDIMINO IR JO ŠONŲ TĖVYNEI

Sustiprėjus, vieninga, Tėvyne, 
švietė Tau Gedimino pilis. 
O nuo priešų save narsiai gynei, 
Plėsdama savo sienas šalis.

VYTAUTO D. TĖVYNEI

Tau po kojom suklupo kryžiuotis, 
Tavo garsas nuskrido toli.
Ilgus amžius galėjai didžiuotis,
Kuo šiandien dar Tu girtis gali.
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Dail. A. Rukšlelė. Lietuvos pajūrio žvejai

UI. PAJŪRIAIS, PAMARIAIS...

i
i

BAJORŲ TĖVYNEI

Tu riedėjai į amžių bedugnę...
Sulenkėję bajorai tiktai
Tarp savęs kurstė “honoro” ugnį, 
I Tave ranka moję šaltai.

PADALINIMŲ TĖVYNEI

Kas tiktai panorėjo, dalinos
Tau priklausančias amžiais žemes. 
Ir kiekvienas grobonis kaimynas 
Virkdė Tavo dienas neramias.

SUKILIMŲ TĖVYNEI

žiauriai pliekė kazoką ir rusą 
Tavo sūnūs, nekęsdami jų. 
O vėliau ir bažnyčios jau mūsų 
Aptaškytos pralietu krauju...

KNYGNEŠIŲ TĖVYNEI

Jie gabeno Tau uždraustą žodį 
Per pavojus, per mirtį, per sieną. 
Bet jų ryžto kulka neperskrodė, 
Iš kur Sibiran varė ne vieną’.

TAUTOS GAIVINTOJŲ TĖVYNEI

ž
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daug dešimtmečių augštojo moks
lo tradicijų savos istorijos bėgyje.

Pirmoji Lietupos augštoji mo
kykla buvo Vilniuje taip vad. Jė
zuitų akademija, kuriai D.L.K. Ste
ponas Batoras 1578 m. suteikė pri
vilegiją. 1781 m. akademija buvo 
pavadinta Vyriausia Didž. Lietu
vos Kunigaikštijos Mokykla. 1803 
m. rusų valdžia šią mokyklą pa
vertė Vilniaus universitetu. 1832 
m. Vilniaus universitetas buvo už. 
darytas. Nelikus Lietuvoje augš- 
tosios mokyklos, mūsų jaunuome
nei augštojo mokslo j ieškoti reikė
jo Rusijoje ar kitur užsienyje.

Didelės mokslinės reikšmės li
tuanistiniam reikalui turėjo 1907 
m. Vilniuje įsteigtoji Lietuvių Mo

kslo D-ja, kurios įkūrėju ir vado
vu buvo dr. J. Basanavičius. Apie 
d-ją susispietė didesnioji dalis 
mūsų šviesuomenės. Ne vienas bu
simasis Lietuvos universiteto pro
fesorius ten įgijo geros mokslinės 
praktikos aktingai dalyvaudamas 
tos d-jos darbuose.

Vos atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, Lietuvos Valstybės Tary
ba 1918-XII-5 d. priėmė Vilniaus 
universiteto statutą. Tačiau senojo 
Vilniaus universiteto šiuo tarpu 
nepavyko atgaivinti: greit neteko
me Vilniaus ir vyriausybė turėjo 
trauktis į Kauną. Tiesa, Vilniuj 
1919 m. lenkai įsteigė Stepono 
Batoro un-tą kuris mūsų, perimtas 
1939 m. gruodžio mėn. ir pavers
tas lietuvišku.

Mūsų jaunutei valstybei stovint 
politinių ir karinių pavojų kryž
kelėj, buvo persunku tuoj pat kur
ti un-tą. Todėl sumanymas kurti 
savo augštąją mokyklą kilo iš vi
suomenės. Buvo įsteigta Augštų- 
jų mokslų d-ja, kurios pastango
mis 1920.1.27 d: pradėjo veikti 
Augštieji Kursai Kaune į kuriuos 
tuoj įstojo 522 klausytojai. Tie 
kursai tai ir buvo mūsų un-to 
užuomazga.

1922.11.13 d. Lietuvos Ministerių 
Kabinetas nutarė 1922 m. VASA
RIO 16 d. atidaryti Lietuvos uni
versitetą Kaune. Tą dieną, iškil
mingame posėdyje, dalyvaujant 
Respublikos Prezidentui A. Stul
ginskiui, vyriausybės nariams, mo
kslo ir visuomenės atstovams, įvy
ko Kauno universiteto atidarymas. 
Universitetas veikė seniau priim-

Nors toji daina atsirado vėlybes- 
niais laikais, bet lietuvio senai 
vaikščiota Baltijos pakrantėmis. 
Ne tk vaikščiota, bet sėsliai įsi
kurta. O kai per nelemtą istorijos 
susiklostymą netekome pajūrio 
brolio, mes jo niekad neužmiršo
me. Neužmiršo ir jis savo pagrin
dinio kamieno, visada galvą at
gręždavo į tolimuosius sausumos 
horizontus. Ar ne pajūrio broliai 
bus tie, kurie mums atsiuntė pir
mą lietuvišką spausdintą žodį!

Kai 1918. IĮ. 16 d. di
dysis brolis atsistojo ant savu ko
jy* Jo pirmas rūpestis buvo pa
statyti ant kojų savo mažesnįjį 
brolį.

Tad jau 1919.111.24 d. Lietuvos 
delegacija buvo įteikusi notą Pary
žiaus taikos konferencijai, išdėsty- 
dama savo teises į Mažąją Lietu
vą. Pasiremdama patiektais davi
niais, Paryžiaus taikos konferenci
ja pripažino lietuviškojo elemento 
dominavimą šiaurinėje Maž. Lietu
vos dalyje,, taip vad. Klaipėdos 
Krašte, ir atskyrė jį nuo Vokieti
jos. Tačiau Lietuvai jo nepriskyrė, 
o pavedė laikinai administruoti 
Prancūzijos vyriausybei.

Kati tas laikinis administravi
mas neužsitęstų neribotam laikui, 
tikrieji tos žemės šeimininkai nu
sprendė padaryti tam galą. Klai
pėdos Krašte susikūrė Vyr. Mažo
sios Lietuvos Gelbėjimo Komite
tas, kuris pasikvietęs į talką visus 
gerų norų lietuvius, 1923 m. sau
sio m. 15 d. privertė Klaipėdos 
Krašto laikinuosius administrato
rius paskubomis išvykti ten, iš 
kur jie buvo atkeliavę.

Klaipėdos Kraštas po 700 metų 
svetimųjų jungo atgavo laisvę. Ko

diplomatai negalėjo atlikti per 
eilę metų, pajūrio laukininkai su 
ginklu rankoj ir su tvirtu pasiry
žimu sieloj atliko per porą savai
čių. Tad ir Ambasadorių konfe
rencija sutiko su įvykusiu faktu 
ir 1923 m. VASARIO 16 D. nutarė 
Klaipėdos Kraštą priskirti prie 
Lietuvos.

Jei šiandieną Klaipėdos Kraštas, 
lygiai ir kita Lietuvos dalis ant 
savo sprando jaučia naują sunkų 
jungą, — tikėkime, kurių nors 
metų vasario 16 dieną lietuviška 
laisvės daina suskambės dar pla
čiau: nuo Zarasų iki Klaipėdos, 
nuo Vilniaus iki Karaliaučiaus. 
Tik pasitikėkime ne tarptautiniai^ 
vertelgomis, o savimi.

L. BITINĖLIS.

t

i
I
❖

i

S

Jie gaivino Tave iš letargo, 
Ir ant rankų, kaip kūdikį, nešė 
Iš tamsos, iš vergijos, iš vargo, 
Laisvės Aktą širdim pasirašę.

SAVANORIŲ TĖVYNEI

Savo galvas jię nešė, ir dėjo 
Prie Taučiūnų, Alytaus, Širvintų, 
Ir įkūnijo didžią idėją, 
Kuri laisvės nušvito žibintu.

BANDYMO DIENŲ TĖVYNEI

Tave blaškė, kaip jūroj šapelį, 
Sunkios dienos, didžiai pavojingos, 
Kol, suradus tvirtesnį sau kelią, 
Nurimai, audrose vos nedingus.

LAISVĖS ŽYDĖJIMO TĖVYNEI
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KAI KURIOS NAUJOS 
KNYGOS

Valstybin. grožinės literatūros 
leidykla pastaruoju metu išleido 
Bronės Buivydaitės apysaką mo
kykliniam jaunimui ’’Auksinis Ba
telis” (164 pusi.), D. Čiurlionytės 
’’Miško mokyklą” (pjesė vaikams, 
127 pusi.), K. Jakubėno ’’Jonytės 
pasakėles” (iki mokyklinio am
žiaus vaikams, 20 pusi.), S. Neries 
Raštų 1 tomą • (eilėraščiai, poemos, 
581 pusi.), K. Vairo-Račkausko 
’’Rinktinę” (eilėraščiai, apsaky
mai, publicistika, 312 pusi.). Išėjo 
taip pat 264 puslapių knyga ’’Mes 
matėme Indiją”, kurią parašė J. 
Dovydaitis, A. Gudaitis, A. Lau- 
rinčiukas, M. Liubeckis, V. Reime- 
ris, M. Sluckis, A. Venclova.

Mano laimei trispalvės plaveno, 
Augo miestai, žydėjo sodybos-------
O, Tėvyne, o, Motina mano, 
Kaip aušrinė buvai man sužibus!...

ŠIANDIENINEI TĖVYNEI

Susiraizgę klajonių takeliai 
Ir keliai, taip toli nusitiesę, 
Ar parodysit brangią man šalį, 
Gimtą šalį, laimingą ir šviesią?.

•x-x-x-x-x-x-x^t-x-x^x.xs

|..GIFT PARCELS |
$: SAV. S. NARUŠIS g
g 36 BERRILLE RD., BEVERLY HILLS, N.S.W. g

g Pranešu Gerb. dovanų pakietų siuntėjams, kad esu gavęs nau- g
g jas kainas muitų ir persiuntimo išlaidų apskaičiavimui. Pavyz- g
g džiui: 1) Vilnonės medžiagos jardas .......................... 0.19.0 g

2) Vyr., moter. kostiumai ir paltai.................... 2.10.0 g
3) Suknelės ...............................................   0.15.0 g
4) Medvilnės, rayono medžiagos .......... -......... 0. 4.0 g
5) Kojinės ................................. .......................... 0. 4.6 g

PIGIAUSIAS KELIAS JOSŲ PAČIŲ SUPIRKTIEMS
X SIUNTINIAMS I LIETUVĄ. ?

| ’’THE GLOBE” j
? OVERSEAS PARCEL SERVICE, |
;i; 10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC. ;?•

Valandos: Pirmadienis — penktadienis 6 — 8 vai. vak.
•į- šeštadienis — sekmadienis 10 — 5 vai. vak. X

S Skyriai: |
’t* SYDNEY: A. Kijauskas, 12 Grosvenor Cres., Summer Hill, NSW g
£ NEWCASTLE: M. šešku., 49 Fitzroy R.d, LAMBTON, N.S.W. £

B. Liūgą, 21 Henson Av., East MAYFIELD, N.S.W. ’j*
GEELONG: A. Skėrys, 50 Osborne Av., N. GEELONG, VIC. X

X HOBART: V. Augustauskas, 179 Easton Av. W. MOON AH, TAS.

g Visos kitos prekės apskaičiuojamos panašiai, g
g Už patarnavimą, tik X 2 pakietui. Pristatymas garantuotas. Va- g 
g žinoti pas mane į NARWEE stotį (East Hills line): 3 min. g 
g nuo stoties į Berrille Rd. Priėmimo vai.: treč.-ketv. 8-3 p.p. g 
g šeštad. 9-6 p.p. g

Skyriai. g
g CABRAMATTA: 75A John St, Annabelle Sense (už pašto) g 
g antras augštas, 7 kamb. Valandos: 10-6.80 g
g vak. šeštad. 8.80-1 v. p.p. g
g NEWCASTLE: A. Sernas, 115 Janet Str., Mere-wether, Tel.: 
¥: MF 1653. Priėmimas: nuo 7-9 p-p. kitu laiku g
g susitarus. g
jį ENFIELD: M. Petronis, 152 Liverpool Rd. Valand.: kasdien g 
g nuo 9 iki 6 vai. vak., šeštadieniais 9 iki 12.30 g
g vai. p.p. Tel. UJ 6727. g
g LAIVAI IŠPLAUKIA VASARIO 23 D. IR KOVO 8 D. 
^::¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥:¥^^
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SAUJA DERLIAUS
Paruošė K. Barėnas, 558 pus
lapiai, Nidos leidinys, London, 
1957 m .

Senai laukėme vyresnio amžiaus 
mokiniams ir jaunimui tinkamos 
lietuvių literatūros chrestomatijos 
ar antologijos. Nesulaukiant, toki 
leidinį net buvo pasišovęs leisti 

Australijos Lietuvių Kultūros Fon
das vienas ar su kitų kraštų lie
tuvių Kultūros Fondo valdybomis, 
šios pastangos atpuolė, kai pa
aiškėjo, kad londoniškis Nidos 
Knygų Klubas ėmėsi šio sunkaus 
ir reikšmingo darbo. Reikalas bu
vo labai pribrendęs, nes mūsų 
jaunimui augant ir bręstant Lietu
vos atitrukusioje aplinkoje, min- 
tant grynai miesčioniškąja vaka
rietiškąja literatūra, reikėjo nau
joviškai sukarpytos skaitinių kny
gos. Pagrindinį reikalavimą dikta
vo vakarietiškojo miestiško gyve
nimo tempo greitis, reikalas mo
kslintos vietinėse mokyklose ir pa
žinti gyvenamojo krašto ir pasau
linę literatūrą. Esant tokioms są
lygoms, suprantama, kad laiku 
tenka dalintis. Lituanistiniams da
lykams tenka tik savaitgaliai ir 
šiaip atspėjamas laikas.
Mūsų dailioji proza, su mažom iš
imtim, yra labai suaugusi su lie
tuviškąja žemės ūkio krašto buiti
mi, yra kaipo kultūros atspindys. 
Daugiausia mūsų prozininkai pa
tiekia buities' vaizdelius be visuo
tinesnės apimties problematikos. 
Bet turime ir kitais keliais ėjusių 
bei einančių. Toks yra Krėvė-Mic
kevičius su “Dangaus ir žemės sū
numis”, Balys Sruoga, Antanas 
Škėma ir kiti. Tik ir grynai lie
tuviškosios buities rėmai leidžia 
augti meninei intrygai iki visuo
tinumo ribų. Tik prisiminkim Šat
rijos Raganos “Irkos tragediją”, 
Krėv.s ’’Raganių”, Jurkaus ’’Vel
nio balą”, Borutos “Baltaragio ma

lūną”, Vienuolio-žukausko ’’Kauka
zo legendas”, Putiną-Mykolaitį, 
Vydūną, Kazį Bradūną, Pulgį 
Andriušį, Henriką Nagį ir daugelį 
kitų.
K. Barėnas, parinkdamas skaiti
nius “Saujai derliaus”, yra ėjęs 
dviem keliais: 1. duoda lietuvių li
teratūros pjūvį nuo seniausių iki 
naujausių autorių, 2. patiekia to
kius dalykėlius, kurie šiais laikais 
domina augančius ir suaugusius. 
Kaip šiuos du apjungtai uždavi
nius leidinio redaktorius yra iš
sprendęs, bus didelio nuomonių 
įvairavimo. Knygą tenka priimti 
su dideliu dėkingumu redaktoriui 
ir leidėjams. Ja daugiausia džiau
gsis šviesesnių ir šviestis norinčių 
lietuvių namai. Lietuvių savaitga
lio mokykla tap pat mielai pasi
naudos šia knyga, nors ji ir nėra 
vien tik literatūros chrestomatijos 
pobūdžio leidinys. “Sauja der
liaus” nėra vien tik grožinės pro
zos skaitinių rinkinys — telpa jo
je ir mūsų eilininkai. Gal net per
daug, turint galvoje, kad mes turi
me gerą poezijos antologiją. 
“Saujoje Derliaus” pasigendamo 
lietuvių literatūros apžvalginio 
įvado, o toks būtų buvęs labai 
naudinga. Tiesa, tai sunkus užda
vinys suglaustuose rėmuose nu
šviesti pagrindinius mūsų litera
tūros raidos kelius, veikusias sro
ves ir įtakas, susiformavusius li
teratūrinius veidus. Ir visdėlto, 
reikėjo išdrįsti tokią įžangą at
spausti. Reikia nepamiršti šių die
nų emigracines sąlygas: toji kny
ga daugelyje namų bus vieninte
lis raktas į lietuvių literatūrą. 
Prano Naujokaičio ’’Lietuvvių Li
teratūros Istorija” retam, ypač 
jaunesnio amžiaus žmogui, beįkan- 
dama. “Sauja Derliaus” baigiant, 
gale, reikėjo surasti vietos ir bio
grafinėms žinioms apie autorius.

A. ZUBRAS.

KOEGZISTENCIJAI 
PAVAIZDUOTI

PARODA
Sausio 20 d. New Yorke, Grand 

Central salėje, JAV sekretorius J. 
K. Javits atidarė PET surengtą 
parodą bolševikų 40 metų egzis
tencijos Rusijoje ir bolševikinės 
koegzistencijos praktikai pavaiz
duoti. Paroda vaizduoja keturias 
temas: 1) nuolatinius valymus, 
2) “beklasę” visuomenę, 3) sovie
tų imperializmą, 4) taikos nedalo
mumą. Parodos eksponatai — foto 
nuotraukos, skaičiai, sovietinių va-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
(IŠ VILNIAUS RADIJO, “TIESOS” IR KITŲ ŠALTINIŲ) 

VILNIAUS RADIJAS SIELOJASI VASARIO 16 D. GIMNAZIJOS 
LIKIMU...

— Laidoje užsienio lietuviams 
sausio 20 d. nuduoda susirūpinęs 
užsienio lietuvių jaunimo ištautė- 
jimu. Jaunuoliai, dėl įvairių prie
žasčių negali mokytis, esą, tampa 
pigia darbo jėga kapitalistiniams 
išnaudotojams. Toliau buvo pasa
kyta: “Negeresnė padėtis ir su 
tais jaunuoliais, kuriems yra lem
ta sėdėti mokyklų suoluose. Tai

I
 audimui viskozės. Karakulio imi
tacija gerai pavykusi.

( — Prof. Jonui Kriščiūnui, žino- 
i mam Lietuvos žemės ūkio moksli
ninkui, sausio 18 d. suėjo 70 metų. 
Sukaktuvininkas dar ir dabai’ ak
tyviai dirba mokslo darbą.

— Lietuviško meninio filmo 
“Žydrasis horizontas” premjera—— ----- , —--------- į _ ' ■ , iiori4uiiws piruųriu

dų pareiškimų citatos, žemėlapiai, ryškiai matosi iš vienintelės lietu- įvyko Vilniuje sausio 18 d. Fil-
tin-priverčiamųjų darbų stovyklų 

klo planas ir kt.
Jau pirmąją dieną parodą 

lankė astuoni tūkstančiai su 
šum žmonių. Daug kas stebėjosi 
ir jaudinosi. Parodą atidarydamas, 
sen. Javits t.k. pasakė: “Tol, kol 
anoje geležinės uždangos pusėje 
nėra laisvės, viso pasaulio laisvei 
yra pavojus”. Centro ir Rytų Eu
ropos kilmės amerikiečių susivie
nijimo vardu parodos atidarymo 
proga įspūdingą žodį tarė jo pir
mininkas prel. Jonas Balkūnas, at
kreipdamas amerikiečių dėmesį į

ap- 
vir-

Biržų rajono girininkijose lapuo
čiais ir spygliuočiais medeliais iš 
viso apsodinta naujai apie 500 hek
tarų.

— “Kelti prekybos kultūrą” To
kia antrašte Vilniaus “Tiesa” at
pasakoja diskusijas vykusias Pre
kybos ministerijos partinės orga
nizacijos susirinkime. Vilniuje ei
lė perduotuvių labai blogai veikia, 
pirkėjai nusiskundžia pardavėjų 
nemandagumu. Kai kuriuose mie
stuos arba rajonų centruose jau
čiamas mėsos ir pieno trūkumas 
(čia skelbia, kad jau pasivyta net 
Amerika, o čia vėl krautuvėse nė
ra nei mėsos, nei pieno! E.). Mie
stai vis dar nepatenkinamai aprū
pinami daržovėmis, sunku rasti 
krautvėse vaikiškos apvalynės, pa
prasčiausių baldų — stalų, kėdžių,

Pakartotinai nusiskųs
ta bloga prekių kokybe. ’’Blogos 
kokybės gaminius išleidžia Kauno

vių gimnazijos Vakarų Vokietijo
je pavyzdžio: “Moksleivių skaičius i
Čia kasmet mažėja. Vieni paskui skiriamas pirmoje eilėje jaunimui, 
kitus nubyra ir už menką atlygini- j 
mą dar besidarbavę mokytojai... ” 
Sielojasi Vilniaus radijas ir dėl 
to, kad “mažėja užsinyje leidžia
mų lietuviškų laikraščių ir knygų 
tiražai, krinta aukotojų kultūri
niams reikalams skaičius...”

— 12 įvairių laukinių gyvūnų 
veislių atgabenta į Lietuvą per 
pastaruosius 10 metų iš tolimų So
vietų Sąjungos sričių, iš Kanados 
ir kitur. Iš Altajaus atgabentas

mas pasakoja apie nuotykingą vai
kų kelionę prie Baltijos jūros ir

— Iškirto 3 kartus daugiau 
miško, negu numatyta. Vilniaus 
radijas pagyrė Biržų miškų ūkio 
kolektyvą, kad vietoje nustatytų....----- j nvnjuvo Kaiumius isieiazia naunu

tris Į duonos fabrikas Nr. 2, Klaipėdos
—---------- ---------- ‘------- L-rj.lia Vilniaus

Žymiai daugiau negu 1956 m. esą i degtlnės-likerio gamykla, Kauno 
pagaminta ir miško medžiagos ko- 1 bei Kėdainių konservų fabrikai ir 
lūkiu statyboms. Iš kitos pusės, visa eilė kitų įmonių”.

| 10.000 kbm. kirtimo iškirto tris I duonos fabrikas Nr. 2 
kartus daugiau miško medienos. I duonos kepykla Nr. 1 
Žvmiai Jautriau nesu 1956 m. esą > rfacrtinės-likprin

K.reipuujnu9 uiutunitvių « •• —---- -----j------- -----------------------------

sovietų peršamos koegzistencijos dėmėtasis elnias- šventosios, Ne
tikrąją prasmę ir praktikos pada- * mimo ir kitų upių baseinuose pri- 
rinius. — Paroda lankoma visas 24 [ gijo Kanados audiniai.^ Lictuycc 
valandas per dieną. Numatoma ją 
parodyti ir Pietų Amerikoje, Euro
poje ir Azijoje.

ROMUVA

Vokietija
Iš PLB Vokietijos Kr. tarybos 

posėdžio. Vieton pasitraukusio iš 
krašto valdybos Vaclovo Šukio 
nauju nariu išrinktas kun. Anta
nas Bunga. Į PLB Seimą New 
Yorke delegatais korespondenciniu 
būdu išrinkti: Valteris Banaitis, 
dr. Jonas Grinius, Erdmonas Si
monaitis, Fricas Skėrys, Viktoras 
Sutkus ir Stepas Vykintas-Povila- 
vičius.

Lietuvos 
1 miškuose veisiasi ir Baltgudijos 
* meškėnų šuo. Medžioti šį šunį už- 
I drausta. Pereitą rudenį Vievio ra

jone paleisti pirmieji 50 kurmėnų, 
atvežtų iš Riazanės srities, šiais 
metais numatyta aklimatizuoti 
Lietuvoje juodąjį bebrą (Plungės 
rajone). Nemuno žiotyse, Žuvintu 
ežere ir kitur pradėjo veistis gul
bės.

OVERSEAS PARCEL SERVICE

— Kaune pradėta gaminti dirb
tinis karakulis. Mašinas tam tiks
lui sukonstravo technikas Kostas 
Stankevičius, padedamas šaltkalvio 
Vytauto Vonzutos. Pirmosios še
šios mašinos gamina dirbtines ka
rakulines medžiagas iš nereikalin
gų kaprono atliekų ir netinkamos,

SAV.

36 Walpole St., KEW, Vic.
TEL. WM 6032

Priimami jūsų pačių supirkti siuntinėliai persiuntimui i 
Lietuvą ir USSR žemiausiu įkainavimu.

Pav.: 1 yd. vilnonės medž. 6/- nežiūrint kokybės
Batai 16/- nežiūrint kokybės
Gatavas vyr. košt £ 2.11.0 nežiūrint kokybės
Gatavas paltas
Megztinis
Suknelė

L. VACBERGAS

£ 2. 9.0 nežiūrint kokybės 
9/. nežiūrint kokybes 

16/- nežiūrint kokybės 
Visi kiti įkainavimai tikrai žemi.

Siuntinėlio persiuntimo kainą ir užklausimus galite gauti asme
niškai ir telefonu bet kuriuo laiku.

KELIONĖ I PACIFIKO KRAŠTUS (2)

Su Los Angeles Lietuviais
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MICHIGAN.

Nė vienas tiksliai negali pasa
kyti, kiek dabar Los Angeles mies
te ir apylinkėse gyvena lietuvių. 
Tiktai aišku, kad kasmet, ir gal 
net kas mėnesis, jų skaičius didė
ja. Iš įvairių Amerikos lietuviškų 
kolonijų čia persikelia gyventi tiek 
vyresnieji, tiek vadinami naujaku
riai. Iš Chicagos ir kitų industri
nių miestų persikelia pensininkai, 
švelnesniame klimate praleisti sa
vo gyvenimo saulėleidžio. Atva
žiuoja ir daug naujų jaunų profe
sionalų, daugiausia inžinierių, gau
dami gerus darbus dideliuose 
aviacijos fabrikuose.

Vietos gyvenimo žinovai man pa
pasakojo, kad yra apie du tūks
tančiai aktyvių lietuvių, kurie da
lyvauja įvairiose lietuviškose drau
gijose, parapijos gyvenime ar ne
organizuotai reiškiasi. I bendras 
iškilmes, tačiau, tiek niekad ne
susirenka, — tik apie keletą šim
tų. Ta i rodytų, kad didelio 
tamprumo tarp lietuvių nėra. 
Priežastis ta, kad lietuviai gyvena 
labai išsisklaidę ir labai toli nuo 
vienas kito. Los Angeles miestas 
ir apylinkės užima dideliausius 
plotus, visur ten gyvena kiek lie
tuviškų šeimų, bet dažnai metų 
metais jie nesusitinka ir nepažįs
ta vienas kito. Lietuviška parapi
ja (su klebonu kunigu Kučingiu) 
apjungia, bet tiktai dalį. Kiti dar 
neturi vieno centro: nei tautinių 
namų, nei kokios geresnės pasto
vios vietos burtis ir bendrauti, šį 
uždavinį Los Angeles lietuviai bū
tinai turėtų išspręsti, nes kitaip 
daugelis nuskęs ir sutirps ameri
kietiškoje jūroje. O iš viso lietu
vių čia esama tikrai apie kelis 
tūkstančius. Kaikurie mano, kad 
lietuviško kraujo žmonių pietinėje 
Kalifornijoje dabar esama ligi 
10.000. Bet kas juos patikrins, kas 
suskaičiuos?
Penktadienio vakare buvo progos 

susipažinti su kaikuriais Los An
geles lietuviais kultūrininkais. Br. 
Raila savo automobiliu parsivežė 
mus į savo namus. Mūsų laikraš
tininkas čia yra pakenčiamai įsi

kūręs, turi užpirkęs du namus, 
vieną išnuomoja ir sako, gali ne
sunkiai verstis, vakarais dirbda
mas aluminijaus dirbtuvėje, čia 
sutikau mus laukiančią malonią 
šeimą: žmoną ir dvi paaugusias 
dukteris. Mums buvo paruoštos 
vaišės, ir netrukus atvyko kiti sve
čiai.

Ypatingai man buvo malonu ir 
didelė garbė drauge praleisti va
karą su artimu p.p. Railų šeimos 
bičiuliu prof. Mykolu Biržiška, ku
ris, nežiūrint pakeltų ilgo gyve
nimo vargų ir paskutinių savo 
šeimos nelaimių, nėra perblokš
tas, išlaiko tvirtą lietuvišką nuo
taiką, tebėra pusėtinos sveikatos 
ir gerai jaučiasi Išsikalbėjome ir 
prisiminėme tuos laikus, kada pro
fesorius 1931 metais lankėsi Ame
rikoje Vilniui Vaduoti Sąjungos 
reikalais, ir kada jis pas mane į 
Tabor Farmą pirmą kartą buvo 
apsilankęs, o paskui iš ten kartu 
automobiliu važiavome į Clevelan- 
dą, Ohio.

Susipažinau ir su dviem p. Rai
los kolegomis — žurnalistais Al
girdu Gustaičiu ir Vyt. Alseika.

Smagu buvo Čia atnaujinti pa
žintį ir su inž. Bronium Budginu 
ir jo jauna žmonele, kuris prieš 
pustrečių metų įsikūrė Santa Mo
nikoje. B. Budginas yra čikagie- 
tis, vienas iš pirmųjų naujakurių, 
atsiradusių dėdės Šamo žemėje. Su 
Budginu buvau nesimatęs nuo to 
laiko, kai jis dalyvvao prieš tre
jetą metų pirmajame studentų 
Santaros suvažiavime Tabor Far- 
moje.

Kitą dieną; sekmadienį, J. Rude
lis buvo sutvarkęs man susitikimą 
su platesniais Los Angeles lietu
vių sluogsniais ir MARGUČIO 
jubilėjinio filmo parodymą lietu
vių šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje. Tuoj po pamaldų susirin
ko į svetainę per 100 asmenų. Fil
mo demonstracija gerai pavyko 
ir, bent kaip atrodė, svečius sudo
mino ir jiems patiko. Dr J.J. Biel
skis ir kiti kalbėtojai po to ją pa
gyrė ir aš pats susilaukiau svei

kinimų už savo “ambasadorystę”. 
Po to, pats tariau žodį Los Ange
les lietuviams apie savo kelionę, 
savo įspūdžius Los Angeles ir 
apie MARGUTI.

To sąskrydėlio proga susipaži
nau su daugybe naujų losangelie- 
čių, bet tai truko taip neilgai, kad 
negalėjau su nieku arčiau išsikal
bėti ir trumpą pažintį pagilinti. 
Geriausiai, žinoma, atsimenu tuos, 
kuriuos jau anksčiau pažinau. Ma
lonu vėl buvo pasimatyti su biz
nierių ir seniau buvusiu filminin- 
ku Kaziu Lukšiu ir jo žmona, su 
nuo pirmo MARGUČIO pasirody
mo didele MARGUČIO darbininke 
p. Kemešiene, su rašytoju J. 
Gliaudą, poetu B. Brazdžioniu, 
LIETUVIŲ DIENŲ žurnalo leidė
ju A. Skiriu, su kompozitoriumi 
B. Budriūnu, kuris vargoninkauja 
lietuviškai parapijai ir yra gerai 
paruošęs lietuvišką chorą, ir ki
tais. Labai buvo įdomu pasikalbė
ti su jaunu lietuviu profesionalu 
filmininku, savo studijas baigian
čiu U.S.C. filmavimo ir televizijos 
fakultete, P. Jasiukoniu. Jis kaip 
tik dabar gamina trumpus lietu
viškus filmus.

Patriotų lietuvių ir rinktinės 
šviesuomenės Los Angeles lietu
vių kolonija turi dabar apsčiai. 
Tai matyti ir iš lietuviškų laik
raščių, kur Los Angeles vardas 
dabar skamba labai dažnai, daug 
dažniau, negu iš tų kolonijų, kur 
skaičiumi žymiai daugiau lietuvių 
gyvenama. Tačiau Čia labai trūks
ta lietuviams vietinės informaci
jos priemonių. Yra mėnesinis “L. 
D” žurnalas, bet kitokio dažnes
ni© laikraščio neturi. Susižinoji
mui ir informacijai kiek padeda 
B. Gedimino radijo pusvalandis, 
tačiau tik kartą per savaitę ir tik 
labai trumpomis žiniomis. Visdėl
to tenka atiduoti B. Gediminui ir 
J. Rudeliui didelį kreditą už radijo 
pusvalandžio išlaikymą. B. Gedi
minas pats prideda prie jo išlaiky
mo savo lėšų, nes lietuviškų biz
nierių čia tėra mažai ir jų skel
bimų toli gražu neužtenka pusva
landžio išlaikymui.

Tą patį sekmadienio vakarą Bil
tmore viešbutyje -Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Los Ange
les skyriaus valdyba surengė šei
mynišką vakarienę. Sumanymas 

buvo įvykdytas greitosiomis, tik 
telefonais pranešant svečiams. Vis
dėlto susirinko, kaip man atrodė, 
apie 60 asmenų, čia daugiausia 
pasidarbavo skyriaus valdybos pir
mininkas dr. P. Pamataitis su po
nia ii* ponia Watekiene.

Čia teko man plačiau pakalbėti 
visokiais klausimais, kada buvau 
pakviestas pasisakyti ir atsakyti 
kitiems kalbėtojams į man parei
kštus linkėjimus. Vakarienės pro
grama buvo labai gerai suorgani
zuota. Prakalbas pasakė rašytojas 
Jurgis Gliaudą, Kazys Lukšys, 
Liet. Bendruomenės apylinkės pir
mininkas majoras Laudanskas ir 
Bronys Raila. Protarpiais progra
ma buvo paįvairinta muzika ir dai
nomis. Dainavo mano senapažįs- 
tama p. Helena Bartush-Swaggart, 
buvusi čikagietė, kuri dainavo ta
da, kai buvo suruoštas priėmimas 
a.a. Lietuvos prezidentui A. Sme
tonai Chicagoje, Palmer House 
viešbutyje, ir kurios nuo to laiko 
niekur nebuvau sutikęs. Ponia He
len Bartush-Swaggart tikrai pui
kiu balsu dainavo mums lietuviš
kas dainas ir vieną anglišką. Ji 
labai pakėlė mūsų nuotaiką ir 
šiaipjau gerą ūpą.

Kitą rytą, jau pirmadienį, B. 
Raila nuvežė mane į LIETUVIŲ 
DIENŲ redakciją. Spaustuvės ir 
redakcijos patalpos gana toli nuo 
miesto centro, kur buvau apsisto
jęs, bet Los Angeles yra išraižy
ta specialiais greitkeliais (free
ways), per kuriuos gali lengvai 
ir greit susisiekti su tolimais mies
to punktais, jeigu tik jie yra pa
kelėje. LIETUVIŲ DIENŲ leidyk
la, kaip žinoma, leidžia vieną iš 
gražiausių lietuviškų paveiksluotų 
žurnalų, tai buvo įdomu pamatyti 
jų spaustuvę ir redakciją. Prie 
linotipo radome B. Brazdžionį, re- 
daktorų ir rinkėją, leidėją A. Ski
riu triūsantį prie kitų spaudos dar
bų, ir dar vieną spaustuvės dar
bininką, bespausdinantį knygą apie 
lietuviškus priežodžius ir patarles.

žinodami, kad redakcijoms sve
čiai labai trukdo darbą, kurį vė
liau vistiek jiems tenka atidirbti 
įstagoje ar namie, ilgai netrukdė
me ir, pasidalinę keliomis mintimis 
bei įspūdžiais, atsisveikinome. P. 
Skirius man davė kelis savo skai

tytojų adresus Naujoje Zealandi- 
joje ir Australijoje.

Pietums suspėjome grįžti į Bal
timore viešbutį, bet mano “genero
las” buvo kažkur išėjęs, tai su p. 
Raila dviese papietavome ir ta 
proga dar smulkiau aptarėme eilę 
vis pradėtų ir nebaigtų klausimų 
bei įvairių ateities darbo projektų. 
Trečią valandą mano palydovas tu
rėjo išvykti į savo darbą, o vė
liau aš į prieplauką, tai labai nuo
širdžiai atsisveikinome ir išsisky
rėme su linkėjimais.

Vakare iš viešbučio išvažiavome 
į prieplauką, kur laukė mūsų lai
vas. Los Angeles uostas yra ato
kiai nuo miesto centro, apie 30 
r vlių, taigi jau savo rūšies spė
čiau kelionė. Mus išlydėti iš uosto 
buvo pažadėję ponai Bielskiai, ta
čiau jų kaip ir nelaukėme, nes ne
manėme, kad jie varginsis vėlai 
vakare, vykdami tokį ilgą kelią. 
Mes atvykome prie laivo ir nuėjo
me į savo kabiną apsižiūrėti, su
sitvarkyti. Gi žiūrime, po kiek lai
ko atvyksta daktaras ir ponia 
Bielskiai. Išgėrę arbatos ir kiek 
mūsų kambaryje užkandę, turėjo
me pagaliau išsiskirti, nes 12 vai. 
naktį mūsų laivas turėjo išplauk
ti.

Tiesa, buvo ir kita staigmena. 
Kai nuėjau laive pasimti mūsų 
kambario raktą, kartu su raktu 
gaunu Lietuvos ministerio Londo
no B.K. Balučio laišką. Jis linki 
linksmos ir naudingos kelionės į 
tolimuosius vakarus ir į antrą pu
sę pasaulio. Tuojau atsakiau, kad 
jo laišką jau laive gavau ir padė
kojau už linkėjimus:

X ’X X

Išlydėję p.p. Bielskius ir grįžę 
į savo kambarį, nusprendėm toliau 
"nesitvarkyti ir net nebudėti ligi 
laivo išplaukimo paskutinės minu
tės. Mat, per tas nuotykingas 
dienas buvome jau gerokai išvar
gę, tai skubėjom ramumoje pail
sėti. O jau savo mantą suspėsim 
išsidėstyti ir rytoj. Ir ne tik ry
toj, nes laiko turėsime apsčiai, 
šis kambarys juk mums tarnaus 
su viršum 20 dienų, kol pasieksi
me Sidney, Australijoje...

Išaušus rytui jau buvome Pacifi- 
ke. Tai didysis vandenynas prad
žioje kelio kiek suaudravo, bet vė- 

, liau visai nurimo. Plaukdamas net 

nesijauti, kad esi jūroje. Net pra
dėjo darytis nejauku, — jūra per
daug rami, o jūroje būnant juk 
kaikada norisi, kad jos būtų aud
ringos, kaip poetai sako. Biznie
riai kartais irgi-panori būti poe
tiškos dvasios žmonėmis...

žinodamas, kad išbūsiu jūrose 
tokį ilgą laiką, iš anksto prašiau 
mūsų agentą p. A. Trečioką, kad 
jis pasirūpintų gauti mums kam
barį iš lauko pusės, taip kad nuo
lat galėtume matyti vandenį ir 
saulę. Ko prašėme, tą ir gavome. 
Kambarys patogus ir didelis, su 
dviem lovom. Nesijaučiam suspau
sti ar į kokią skylę sugrūsti. Lai
vo gyvenimas, kaip visi tos rūšies 
keleiviai žino, yra labai malonus. 
Daug laiko pasvajoti, pasiskaityti, 
pasiklausyti koncertų ir kitokių 
pramogų. Kambaryje taip pat tu
rime keturius radijo tinklus, taip 
kad nesame atskirti nuo pasaulio 
ir, kada tik norme, galime gauti 
pačias vėliausias naujienas. Be to, 
ir pats laivas kas rytą išspausdina 
savo laikraštėlį su naujienomis ir 
visomis žiniomis apie laivo įvy
kius.

XXX

Po penkių dienų priplaukėme 
žemės rutulio vidurį — pusiaują, 
tarptautiniu žodžiu vadinamą Ek
vatorių.

Jau tris deinas prieš tai jūrose 
pasidarė šilta. Nuolat ėjom ant 
denio ir, nors ir lyg nejausdami 
saulės kaitros, gerokai apdegėme. 
Tai pamoka, kurią turėjome geriau 
žinoti, kadangi ir mūsų farmoje 
kas vasarą daugelis svečių dėl ne
atsargumo apdega daugiau, negu 
reikia, o paskui dejuoja.

Priplaukus Ekvatorių, laivo ka
pitonas atlieka tam tikras ceremo
nijas, kaip to reikalauja labai se
na jūrininkų tradeija. Kai kuriuos 
keleivius Neptūnas nubaudė už ne
atlikimą tam tikros užduoties, 
įmesdamas juos su visais drabu
žiais į vandens baseiną. Na, ir 
kitokių pokštų buvo išdarinėta, ir 
ta programa tęsėsi valandą laiko. 
Už tat kitą rytą laivo kapitonas 
pirmą kartą keliaujantiems per 
Ekvatorių išdalino diplomus, — 
ir mes gavome. Dabar esame pri
pažinti ir diplomuoti tolimojo 
plaukiojimo jūreiviai.

(Bus daugiau)
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Australijos Universitetuose
Kiekvienų mokslo metu pabaigo

je didelis procentas, ypatingai pir
mųjų kursų, Australijos universi
tetų studentų neišlaiko egzaminų. 
Šių studentų tarpe nemažas skai
čius yra ir užsieniečių, kuriems, 
turint sunkesnes sąlygas negu vie
tiniams australams, ypatingai sun
ku iškopti iš pirmųjų kursų, ko 
pasėkoje, daugumas keičia savo pa
sirinktąjį dalyką arba visiškai iš
krenta iš universiteto.

Žymus britų profesorius Sir K. 
Murry yra pareiškęs, kad iš kiek
vieno 100 pradedančių studijuoti 
tik 58 studentai Australijos uni
versitetuose pabaigia juos ir gau
na diplomus. Likusieji 42, anks
čiau ar vėliau, iškrenta. Tai pra 
didelis procentas, palyginus su ki
tų kraštų universitetais. Pvz., jei
gu 1957 metais i Sydnėjaus uni
versitetą užsiregistravo 3371 stu
dentas pirmajam kursui klausyti, 
tai iš šio skaičiaus 1400 studentų 
iškris prieš diplomo gavimą'. Yra 
gerai žinoma, kad kiekviename pa
saulio universitete atsiranda tam 
tikras skaičius “nubyrančiųjų” 
studentų, bet, tur būt, nei viena
me nėra tokio didelio procento 
kaip Australijoje?

Australijos augštieji svetimo ir 
universitetų pareigūnai labai ge
rai žino šį nemalonų ir skaudų 
dalyką, bet per eilę metų jie ne
įstengė šio savo krašto “rekordo” 
sumažinti. Sydnėjaus universiteto 
prof. St. H. Roberts yra jau ne 
kartą pareiškęs spaudoje, kad toks 
didelis pradedančių nubyrėjimas 
yra tiesiog sukrečiantis, neekono
miškas, ir gabiems bei geriems stu
dentams, lygiai taip pat kaip mo
komajam personalui, kuris viso
mis jėgomis stengiasi atsiekti ge
resnių rezultatų, kainuojantis 
daug sveikatos ir didelio nervų 
įtempimo.

Patys Australijos studentai, ne- 
taip kaip daugelio kitų, ypatingai 
Europos universitetų studentai, 
didelių finansinių trūkumų neturi, 
nes beveik kiekvienas iš neturtin- 
gv^nųjų, būdamas gabus, gali gau
ti nemažas stipendijas per visą 
studijavimo laiką. Taip pat ir pats 
mokslas, palyginus su esamais už
darbiais, nėra brangus. Nemaža 
dalis pradedančiųjų, ypatingai iš 
turtingesniųjų šėmų, kiekvienais 
metais stoja i universitetą daugiau 
malonumo dėlei, negu rimtam stu
dijavimui, kas be abejo labai trug- 
do darbą rimtai galvojantiems ko
legoms. šie studentai, iš kurių dau
guma yra merginos, naudoja uni
versitetus kaip nebrangų užbaigi
mą savo išsilavinimo ir būsmos 
savo socialinės karjeros pradžią. 
Jie rimtai negalvodami apie atei
tį, užima brangią vietą ir taip 
perpildytuose Australijos univer
sitetuose ir tuo pačiu padidina 
sunkų mokomojo personalo darbą.

Ne vien sis dalykas, bet ir dau
gelis kitų atsiliepia į studentų di
delį “kritimą”. Kai kurie profe
soriai pasisako, jog didelis naujo
kų skaičius, įžengęs į universite
tus, dar nėra pilnai paruošti stu
dijiniam darbui šie profesoriai 
pataria vietoj 5-kių metų viduri
nių mokyklų mokslo įvesti 6-ius, 
kas leistų paskutiniais metais 
kiekvienam studentui plačiau susi
pažinti su jo pasirinktąja studijų 
šaka.

Neskaitant šių priežasčių, dau
gumas Australijos mokslinio per
sonalo galvoja, kad pati pagrindi
nė didelio studentų kritimo prie
žastis yra trūkumas pinigų uni
versitetams augštesniam moksli
niam stažui pakelti. Pvz. Sydnė
jaus universitetas 1957 metais tu
rėjo 2.102.000 svarų pajamų, kai 
tuo tarpu išlaidos per šiuo metus 
siekė 2.315.000 svarų, kas davė 
213.000 sv. nepriteklių. Be to, toks 
senas universitetas, kaip Sydnė
jaus, yra reikalingas sumoderni- 
nimo ir išplėtimo, o tam reikalin
ga mažiausiai apie miliono svarų 
metams. Nežiūrint viso to, kiekvie
nais metais Sydnėjaus universite
te studentų skaičius didėja: 1957 
metais buvo 8600 studentų, o 1958 
metais tikimasi turėti apie 9400, 
o už 10 metų net 14.200 studentų.

1954 metais specialios Sydnė
jaus universiteto komisijos apskai
čiavimu buvo rasta, kad norint iš
laikyti esamą mokomojo persona

lo standartą, Sydnėjaus universi
tetas turėjo iki 1957 metų savo 
mokomąjį personalą padidinti 333 
žmonėmis, bet dėl pinigų stokos 
per tą laiką mokomojo personalo 
sakičius buvo padidintas tik 67.

Amerikos universitetuose kiek
vienam mokomojo personalo asme
niui tenka 4 studentai Anglijoje 
8, gi Sydnėjaus universitete 16. 
Tai reiškia, kad mokomasis perso
nalas negali tinkamai žiūrėti ir 
rūpintis visais studentais, iš ku
rių ypatingai nukenčia patys skai- 
tlingausi ir daugiausiai globos rei- 
galingi pirmieji kursai.

Australijos universitetuose, pa
gal Australijos Lietuvių Studen
tų S-gos Centro V-bos turimas ži
nias, 1957 metais studijavo virš 
100 lietuvių studentų iš jų dau
giausiai Sydnėjuje — 41, Adelaidė
je — 29, Melbourne — 17 ir ki
tuose universitetuose mažiau. Šiais

(1958 m.) mokslo metais numato
ma, kad studentų eilės pasipildys 
dar keliolika asmenų, kurie, pa
baigę vidurines mokyklas, pradės 
augštojo mokslo studijas. Lietuvių 
studentų skaičius Australijoje, pa
lyginus su kitomis, daug gausin
gesnių tautybių grupėmis, yra ga
na didelis ir, kas svarbiausiai jų 
“nubyrėjimo” procentas yra daug 
mažesnis už australų, šis reiškinys 
rodo, kad jaunieji, mokslo keliu 
einą lietuviai, yra giliai įsisąmoni
nę mokslo ir studijų svarbą.

Didžiausias skaičius Australijos 
lietuvių studentų yra pasirinkę 
studijuoti techniką-inžineriją, me
diciną ir ekonomiją, mažiau stu
dijuoja humanitarinius mokslus. 
Australijos lietuviai studentai dau
giausiai studijuoja pilną laiką uni
versitetuose ir tik mažesnė dalis 
dirba ir mokosi vakarais — tai 
daugiau šeimų žmonės. Australi
joje jau yra apie 20 baigusių 
augštuosius mokslus lietuvių, ku
rie dirba savo naujai įsigytose 
profesijose. A. L-tĮs.

Redaguoja Antanas Laukaitis.
Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.
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I BBOWNEJONES LTD. ?

t

1, NORFOLK PLACE, 
LONDON W 2. ENGLAND.

Lietuviškas Skyrius
Tai ženklas firmos, kuri nekelia jokių abejonių.

RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI
Prašykite mūsų kainoraščių ir smulkių informacijų.

— SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS -

PŪKINĖS KALDROS

ž

X

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

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

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

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

W^WAVA%W."-W---W.W.W.-AW.W.-.-.W.-.W.-.V 

Į COSMOS TRADING 00.^ 
į SAV. A. VAITIEKŪNAS ■: 
į SIUNČIAME Į LIETUVA IR RUSIJA JOSŲ PAČIŲ į
5 SUDARYTUS SIUNTINIUS į

į Dėmesio! J
į SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI 44 LBS SVORIO! 5

Naujas oro pašto tarifas: už kiekvieną svarą svorio 20/-. Į 
Einant nauju Sovietų potvarkiu, maisto produktai negali būti ■■ 
siunčiami kartu su kitais daiktais tame pačiame siuntinyje. į 

Prekių pirkimo kvitų nereikia, mes įkainuojame patys žemomis į 
urmo prekybos kainomis. Pristatymas garantuotas. 5

SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA VASARIO MEN. 28 D. į 
ŠIUO LAIVU IŠSIŲSTI SIUNTINIAI PASIEKS ADRESĄ- į 
TĄ APIE GEGUŽĖS MĖN. PABAIGĄ. PASKUTINĖ SIUNTI- į 
NIAMS I ŠI TRANSPORTĄ PRIĖMIMO DIENA YRA VASA- 5 
RIO MĖN. 24. . į

DĖMESIO! ■:
Po ilgesnių derybų su švedų firma, gavome sekančias teises: 2J

1. Siųsti Jūsų siuntinius betarpiškai iš Australijos į Lietuvą ir į
Rusiją. e į
2. Įvertinti Jūsų prekes visai žemomis kainomis, tuo būdu su- į
taupant muito Išlaidas. J

Prašome atsilankyti į mūsų firmą ir patiems įsitikinti. Ę 
Prisiųskite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai bet jC 

. kuriuo laiku: ?
į 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325. 5
J BIURAS MIESTE: 300 LITTLE COLLINS ST., ?
I MELBOURNE C. 1., TEL. MF 2370. į

Biuras mieste uždaromas nuo gruodžio 22 d. iki sausio 2 d. im- į 
tinai. Essendono įstaiga uždaroma gruodžio 24, 25, 26 ir sausio Į 
1 dienomis. į

SKYBIAI: <

SYDNĖJUJE: A. Maucagis, 18 Crinan St., Hurlstone Park., į 
N.S.W. Tel. LL 5549 5

ADELAIDĖJE: J. Lapija, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. į

CANBERROJE: A. Čeičys, 11 Davenport St, Ainslie, Canberra, £ 
A.C.T. N £

GEELONGE: S. Karpalavičiui, 5 Yaraan St, North Geelong, Vie. į 
BRISBANĖJE: K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Bris- 5 

bane, Qld. Tel. U 5827. £

PERTHE: M. Lingiene, 21 Brookman St., Perth, W.A. į

NEWCASTLE: 1. E. Gorow, 3 Smart St., Charlestown, New- 5

castle, N.S.W. £

2. G. Gont, 93 Northumerland St, Maryvil- į
le, Newcastle, N.S.W. į NAUJAS FIZ. AUKL. IR SPORTO 

KOMITETAS AUSTRALIJOJ

Laike 1957 m. lietuvių sport" 
šventės Geelonge, sporto klubų 
atstovų susirinkime buvo nutarta 
pavesti naujajai sporto klubo 
“VARPO” valdybai parinkti tris 
kandidatus į naująjį Australijos 
Lietuvių Fiz. Aukl. ir Sporto Ko
mitetą, kurio veiklos būstinė 1958 
-ms metams numatoma Melbour
ne.

Naujoji “Varpo” valdyba parin
ko kandidatus į minimą Komitetą 
ir šiomis dienomis išsiųs visiems 
lietuvių sporto klubams apsvars- 
tpti ir patvirtinti, nes taip buvo 
nutarta klubo atstovų susirinkime. 
I minimą Komitetą parinkti Aust
ralijos lietuvių sportiniame gyve
nime gerai pažįstami asmenys, bū
tent: Mykolas Katilius, Vladas Bo- 
sikis ir Kostas Jurgaitis.

Adelaidėje
PIRMAS PRALAIMĖJIMAS

Paskutinėse vasaros turnyro 
pirmojo rato rungtynėse, Vytis 
susitiko su stipriausia australų 
North Adelaide krepšinio komanda 
ir ja pralaimėjo 43:55 (16:29). 
Vytis, savo komandoje turėdama 
dešimtį žaidėjų, mėgino priešą 
priveikti sparta. Norint duoti vi
siems žaidėjams pažaisti, pirma
jam puslaiky komanda išėjo savo 
silpnausiame sąstate, ką priešas 
išnaudojo ir smarkiai atsiplėšė taš
kais. Antram pusiaiky vytiečiai 
sukovojo daug geriau, bet rezul
tatą išlygint nespėjo. Nors šias 
rungtynes Vytis ir pralaimėjo, ta
čiau vytiečiai vis dar yra pirmieji 
rungtynių lentelėje. Taškai: Kie
maitis 11, Petkūnas 10, Ignatavi
čius 7, Visockis 5, Lapšys 4, R. ir 
L. Urmonai ir Rakauskas po 2.

JAUNIŲ ŠIMTINĖ

žaisdami su visai silpna Nor
man Memorial komanda, Vyties 
jauniai pasitempė ir pasiekė jau
nių rekordinį taškų santykį, lai
mėdami 108:5 (43:2). šioms rung
tynėms jauniai užbaigė pirmąjį 
turnyro ratą be pralaimėjimo. Taš
kai: Gumbys 42, M. Statnickas 
33, Kalibatas 21, G. Statnickas 12; 
Andriušis labai gerai sužaidė gy
nime.

R. ARLAUSKAS — PASAULIO 
ŠACHMATŲ FINALE

R. Arlauskas ir L. Endzelinš 
(latvis) atstovaus Australiją fina
le komandiniame, korespondenci
jos būdu žaidžiamame, pasaulio 
šachmatų turnyre.

SMAGI GEGUŽINĖ

Vasario mėn. 2 d. Vyties spor
to klubas turėjo uždarą gegužinę 
National Parke, kuri praėjo labai 
gražioje ir jaukioje nuotaikoje. Ge
gužinės metu geriausiai moterų 
krepšinio žaidėjai M. Kelertaitei 
buvo įteikta dovana — taurė. Pa
silinksminimo metu klubo narys 
N. Brovčenka parodė įvairių ma- 
gikos numerių. B.N.

Melbourne *
SPORTO KLUBO “VARPO” 

AKTYVIŲJŲ NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Naujoji “Varpo” valdyba, norė
dama sueiti į tiesioginį kontaktą 
su aktyviais sportininkais ir išsi
aiškinti galimybes pagyvinti įvai
rių sporto šakų veiklą, nutarė su
kviesti bendram pasikalbėjimui vi
sus aktyviuosius sportininkus š.m. 
vasario mėn. 23 d. 1 vai. po pietų 
į “Dainorių” būstinę, 297 Hoddle 
St., Abbotsford. Į šį pasikalbėjimą 
kviečiami visi, kurie aktyviai daly
vauja bet kurioje sporto šakoje, ir 
visi tie, kurie norėtų naujai įsi
jungti į sportini sąjūdį.

SPORTO KLUBO VARPO 
NAUJAS ADRESAS

Bet kokie raštai, susiję su spor
to klubo Varpo veikla, prašoma 
siųsti šiuo adresu: 295 Hoddle St., 
Abbotsford, N. 9. Vic.

LENGVOJI ATLETIKA

Melbourne įvykusiose lengvosios 
atletikos varžybose du australai 
vienos mylios bėgikai H. Elliott 
ir M. Lincoln vieną mylią atbėgo 
žemiau 4-rių minučių. Laimėjo 
Elliot, atbėgdamas per 3 m. 58.7 
s. ir Lincoln per 3 m. 59 s. Nors 
Elliot ir pasiekė labai gerą laiką, 
tačiau buvo nusivylęs, kad nepajė
gė sumušti Australijos rekordo 3 
m. 58.6 s., priklausančio australui 
J. Landy. Algis.

Pasaulio Futbolas
Baigiantis 1957 metams beliko 

tik du neišaiškinti kandidatai į 
pasaulio futbolo pirmenybes. Eu
ropos 3-ioj grupėj lamėtoju tapo 
Vengrija, nugalėjusi Norvegiją 
5:0. Aštuntos grupės nugalėtojas 
vis dar neišaiškintas.

Pietų Amerikoj jau išaiškintas 
2-os grupės nugalėtojas — būtent 
Argentina, nugalėjusi čili 4:0 ir 
Boliviją 4:0.

Centralinės ir šiaurės Amerikos 
zonoje atstovo laurai teko Meksi
kai, įveikusai Kosta Riką 2:0.

Galbūt įdomiausius rezultatus 
davė Azijos — Afrikos zona. Su
danas (4-os grupės nugalėtojas) 
pasidavė pusfinalyje Egiptui be 
kovos. Kitame pusfinalyje Indone
zija atsisakė žaisti prieš Izraelį 
ir finale Egiptas taipogi atsisakė 
žaisti prieš žydus. Teoretiškai Iz
raelis tapo zonos nugalėtoju nesu- 
žaidęs nė vienerių rungtynių — 
savo grupėje tapo laimėtoju taipo
gi be kovos, nes Turkija iš prieš- 
žaismio pasitraukė.

Tačiau, lapkričio 25 d. įvykusia
me FIFA’os pasaulio pirmenybių 
organizacinio komiteto posėdyje 
buvo nutarta, kad Izraelis į pa
saulio pirmenybes be kovos netu
rėtų patekti. Ispanija pareikalavo, 
kad Izraelis sužaistų priešžaismi- 
nes rungtynes su Europos zonos 
kiekvienos grupės antros vietos 
laimėtoju. Buvo taipogi atsižvelg
ta ir į Pietų Amerikos tokį patį 
pageidavimą, tačiau su sąlyga, 
kad Pietų Amerikos komanda pa
dengs visas išlaidas sąryšy su to
kiomis rungtynėmis. Baigminis 
nutarimas buvo, kad visos valsty

bės laimėjusios savo grupėje ant
rą vietą, turinčios teisę paduoti 
prašymą šioms rungtynėms, kurio
ms Izraelio priešininkas būsiąs 
nustatytas burtų keliu. Štai kan
didatai: — Belgija (atsisakė, Pe
ru, Bolviija, Urugvajus (priešžais- 
myje pralaimėjo Paragvajui 5:01), 
Kosta Rika, Airija, Bulgarija, Va
li ja, Olandija, Lenkija, Rumunija, 
Ispanija ir vieną iš sekančių val
stybių: šiaurės Airija, Portugali
ja ar Italija (Europos 8-ta gru
pė).

Įdomu išgirsti, kad organizato
riai Švedijoj paprašė visų futbolo 
sviedinių gamintojų atsiųsti jiems 
po vieną kamuolį ištyrimui, bet 
nenurodant firmos pavadinimo. 
Parinkus kamuolį, gamintojo fir
mos pavadinimas tebus paskelbtas 
tik prieš pat finalines rungtynes.

— JR —

LATVIŲ SPORTO ŠVENTĖ

1957-58-jų metų Australijos lat
vių sporto šventė įvyko Adelaidė
je ir tęsėsi nuo gruodžio 28 iki 
sausio 4 dienos, šioje šventėje da
lyvavo apie 200 latvių sportininkų 
-kių iš Adelaidės, Melbourne ir 
Sydnėjaus latvių klubų. Be krep
šinio, tinklinio, stalo teniso ir 
šachmatų, varžybos vyko lengvo
joj atletikoj ir lauko tenise. Dau
giausiai taškų surinko Adelaidės 
ALS, Venta ir Melbourne) Rigos 
klubai.

Australijos latvių sporto vadovy
bė sekančioje sporto šventėje į 
varžybas numato įtraukti plauki
mą, dviračių lenktynes ir futbolą. 
Šventės metu buvo taip pat svar
styta ateityje ruošti sporto šventes 
— varžybas, kuriose dalyvautų ir 
lietuvių bei estų įvairių šakų rink
tinės.

LAUKO TENISAS

Melbourne įvyko Ampol £10.000 
lauko teniso čempionų turnyras, 
kuriame dalyvavo geriausi pasaulio 
profesionalai. Vienas iš įdomiausių 
susitikimų buvo tarp meksikiečio 
Panco Gonzales (pasaulio meiste
rio) ir australo Lew Hoad, kurį 
laimėjo Hoad 7-5, 5-*7, 6-4. Dėl 
turnyro nugalėtojo vardo susitiko 
du australai F. Sedgman ir L. 
Hoad. Laimėjo L. Hoad 6-3, 5-7, 
6-3. Paskutinį £ 2.500 profesiona
lų turnyrą Sydnėjuje laimėjo aus
tralas F. Sedgeman nugalėdamas 
amerikietį Trabert, jšiuo metu J. 
Kramer vadovaujama profesiona
lų lauko tenisistų grupė yra Ame
rikoje ir netrukus ten pradės sa
vo varžybas.

ŽUVO 11-KA FUTBOLININKŲ

Skaudžioje lėktuvo avarijoje 
įvykusioje Muencheno (Vokietijo
je) aerodrome, žuvo 22 asmenys, 
tarp jų ir 11-ka garsiosios anglų 
Manchester United Soccer koman
dos žaidėjų, ši komanda grįžo iš 
savo gastrolių Jugoslavijoje.

Gift Parcel Service
| 92 Broomfield St., CABRAMATTA |
| N.S.W. AUSTRALIA. TELEF. UB 3498 g
g (SAV. J. STATKUS) |

DĖMESIO! PIGIAUSIAS IR GREIČIAUSIAS KELIAS S 
¥ YRA TIESIOGINIS §

Pranešu Gerb. klientams, kad nuo dabar dovaninius siuntinius 
siunčiu tiesioginiai per Švediją. Mano firmoj prekių įkainavi- g 
nias, pagal rusų muitinės kainaraštį, yra labai žemas* Keletas g: 
pavyzdžių:
1. Vyriškas kostiumas pas mus įkainuojamas .......... £ 2-15-U

S 2. Moteriškas kostiumas .................  £2-8-6
3. Vyriški ir moteriški paltai........................................ £ 2-10-i)
4. Rankiniai laikrodžiai .................................................. £ 2-1V-0

Š 5. Vilnonės kaldros ......................................... £ 1- 0'6 į:
6. Vyriški baltiniai .................................................................  10/-

'į 7. Įvairūs batai ....................................................................... 16/- :•:<
•: 8. Apatiniai (dviejų dalių) .......................................... ė.... 9/-
į 9. Suknelės ....................................................... 16/- iki 20/-
:į 10. Kojinės ................................................................. 4/6 iki 7/- :§
:• 11. Megstiniai ............................................................ 10/- iki 14/-
:• 12. Įv. vilnonės medžiagos ........................... .. 7/- iki 10/- g
< 13. Medvilnė; rayonas ir kt. .............................................. 4/-

šitais įkainavimais garantuoju prekių persiuntimą.
Siuntinius prisiųskite man paštu arba pristatykite asmeniškai.

j: “ROTA” KRAUTUVĖ YRA PIRMA CABRAMATTOJE PRIE įį 
•: GELEŽINKELIO STOTIES, nuo Sydney važiuojant po kairei, g

SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA VASARIO 23 D. $
ORO KELIU siuntinių persiuntimas 10 šil. už 1 svaro.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. |
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MŪSŲ PASTOGĖ
* T

1958 m. vasario 17 d.

kOsu pastoge
SYDNEJUS BANKSTOWNO NAMAI

Pas Studentus

PAMALDOS

Vasario 23 d. pamaldos Went- 
worthville lietuviams karmelitų 
bažn. 10 vat 45 min. Išpažintys 
nuo 10 vaL 30 min.

Vasario 23 d. Wollongong lie
tuviams pamaldos W. katedroj 5 
vai. po pietų.

Kovo 2 d. pamaldos Bankstow- 
ne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 45 
min. Išpažintys St. Brendan’s 
bažn. šeštadienį (1 d.) 6 vai. vak.

XXX
Kurie nori pasinaudoti Camper- 

downo parapijos sale sekmadie
niais, malonėkite man iš anksto 
pranešti arba susitarti su vietos 
klebonu. Yra nusiskundimų, kad 
salo naudojamasi be žinios, o po 
to paliekama ncišvalyta bei neat
silyginama.

KPB.

PLUNKSNOS KLUBO

Pirmininkas praneša, kad klubo 
narių susirinkimas įvyks kovo 1 d. 
4.30 vai., V. Kazoko namuose, 13 
Percy Str., Bankstowne.

POVESTUVINĖ KELIONĖ

F.M. Dargužiai, atšventę savo 
vedybinio gyvenimo auksinę su
kaktį, povestuvinėn kelionėn iš 
Melbourno atvyko į Sydnėjų, kur 
svečiuojasi pas savo dukrą Juliją 
ir žentą Henriką Šerkšnius. Šiau
liuose buvo žinomi verslininkai, 
kelių krautuvių savininkai, o da
bar prie Melbourno talkauja sū
nui jų įsteigtame vištų ūkyje. Po
nai Dargužiai Sydnėjuje aplankė 
senus savo pažįstamus p.p. Kar
velius ir kitus šiauliškius.

Ponai Dargužiai yra nuolatiniai 
“Mūsų Pastogės” skaitytojai.

Vasario 2 d. Bankstowno L.N. 
narių ir rėmėjų susirinkimas įvy
ko jau po savų namų stogu. Ir 
kiekvienas susirinkimu dalyvis ma
tė, kiek daug darbo padaryta, bet 
kiekvienas taip pat matė, kad dar 
daug darbo valandų ir pinigo rei
kės, ligi namai bus galutinai už
baigti.

O čia, lyg tyčia, pirmininkau
jantis (A. Mauragis) pasakė, kad 
Bankstowno Lietuvių Namų valdy
ba nutarusi, jog būtų nedovanoti
na klaida praleisti progą nenupir- 
kus šalia esančio sklypo.

Taigi, valdyba nutarė ir sušaukė 
žmones, kad šiam jos nutarimui 
pritartų arba jį atmestų. Bet jei
gu atmes — bus padaryta nedova- 
notina klaida, o jeigu pritars — 
reikės duoti pinigėlio. Reikalas 
aiškus — nedovanotinų klaidų ne
galima daryti, tad sklypą reikia 
pirkti. Ir tai visų susirinkusiųjų 
nuomonė! Ji tvirta, kaip salės 
mūro sienos.

Sklypas kaštuos apie £ 1500. 
Kasoj tėra apie 250 svarų. Yra 
dar netesėtų pasižadėjimų apie už 
£ 1140. Bet šitie pinigai reikalin
gi salės įrengimams. Sklypui pirk
ti reikia surasti naujų lėšų. Pir
mininkaujantis siūlo užtraukti 
paskolą sklypui pirkti. Namų val
dybos iždininkas (A. švedas) iš
eina su nauju pasiūlymu: Paimki
me iš banko £ 3000 paskolą ir iš 
tų pinigų apmokėsime sklypą ir 
užbaigsime salės įrengimus. Užsi
tikrinti, kad bus iŠ ko grąžinti 
paskolą, siūlo surasti bent 50 žmo
nių, kurie sutiktų per penkerius 
metus mokėti po 5 šilingus kiek
vieną savaitę. Įmokėjimams palen
gvinti numatoma pasižadėjusiems 
duoti iš banko taupomąją dėžutę, 
kurią pinigų rinkėjai kiekvieną 
mėnesį ištuštintų ir išduotų pa

kvitavimą Pasiūlymas sutiktas plo
jimas.

L. Karveliui pasiūlius, buvo pri
imtas nutarimas, kad susirinkimas 
įgalioja Bankstowno L.N. Valdybą 
užtraukti £ 3000 paskolą penke- 
riems metams, o užsitikrinti, kad 
paskola bus iš ko grąžinti, valdy
ba suranda bent 50 asmenų, kurie 
pasižada per penkerius motus įmo
kėti kiekvieną mėnesį po £ 1.0.0 
Ši suma nėra auka, bet paskola, 
kuri laikui bėgant bus grąžinta.

Paskolą numatoma gauti iš ban
ko 51%. Šiuo reikalu yra kalbėta 
su banko vadovybe ir gautas prin
cipinis sutikimas

J susirinkimą pakviesti sporti
ninkų atstovai (A. Laukaitis ir 
“Kovo” vicepirm. S. Juraitis), ’ap
žiūrėję numatomą pirkti sklypą, 
pritarė bankstauniškių sumany
mui, pažadėdami visokeriopą spor
tininkų paramą, nes Bankstownas 
turi gražaus jaunimo, kuris, turė
damas prie savo namų krepšinio 
ir kitokias sporto aikštes, papildys 
sportininkų eiles ir nepakriks. 
(Entuziazmo pagautas S. Juraitis 
čia pat paklojo penksvarį sklypui 
pirkti). Šia proga A. Laukaitis 
kvietė visus tėvus leisti ir net 
paakinti sportinio amžiaus jauni
mą jungtis į sporto klubą, nes 
tarpusavio bendravimas yra viena 
iš sąlygų išlaikyti jaunojoj kartoj 
lietuvybę.

Sportininkų atstovų kalbas ban- 
kstauniškiai palydėjo karštais plo
jimais.

Susirnkiipas praėjo tikrai paki
lioj nuotaikoj. Pasižadėjimus per 
penkerius metus mokėti pu £ 1.0.0 
kiekvieną mėnesį, pasirašė 29 su
sirinkimo dalyviai.

Nupirkus gretimą sklypą, Ban
kstowno L.N. žemė bus 100 pėdų 
pločio (fronte) ir 200 pėdų gylio.

WOLLONGONGAS
METINIS SUSIRINKIMAS

š.m. vasario mėn. 23 d. Wollon- 
gongo Apylinkės valdyba šaukia 
visuotinį — metinį šios apylinkės 
lietuvių susirinkimą, kuris įvyks 
tuoj po pamaldų lietuviams. Dar
botvarkėje numatyta valdybos bei 
revizijos komisijos pranešimai, ei
namųjų reikalų aptarimas, klausi
mai bei sumanymai ir naujos ALB 
Wollongongo Apylinkės valdybos 
bei revizijos kom. rinki mat

ALB Wollongongo Apyl.
V-bos Pirmininkas.

Mieliems Ponams JUOZUI ir JURGIUI ŽILINSKAMS, 

mirus mylimam broliui Lietuvoje, reiškiame širdingiausią 
užuojautą.

Augučiai, Biveiniai, Katauikai, Labučiai, 
Martišiai, Sipavičiai.

Juozui ir Jurgiui ŽILINSKAMS,

jų broliui Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

A. Čeičys.

Melbourne
Gražiai suruošę II-ąjį A.L. Stud. 

S-gos suvažiavimą švenčių laiko
tarpyje, melburniškiai studentai, 
sakytum, užmigo ant laurų. Ta
čiau taip nėra. Daugelis stovykla
vo su skautais, dabar, beveik visi 
dirbu, kad susitaupytų dar viene- 
riems studijų metams. Baigusieji 
šįmet: Nijolė Mikolajūnaitė ir 
Danutė Giedraitytė humanitarinių 
mokslų bakalaurai (B.A.) ir Ste
ponas Oertelis gamtos-matemati
kos fakultetą (B. Sc) jau dirba 
atatinkamose įstaigose. Nekant
riai laukiama Stasiu Baltrūno me
dicinos kurso baigimo apie vidurį 
vasario mėn. — turėsime pirmą
jį čia baigusį lietuvį gydytoją 
Melbourne.

Neseniai, dalyvaujant latvių, es
tų ir lietuvių studentų atstovams, 
(I. Tamošaitienė ir Alg. Žilins
kas), nutarta sudaryti nuolatinę 
Pabaltijo Stud. Tarybą, kuri or
ganizuotų ir koordinuotų pabaltie- 
čių studentų veiklą ir lisvalaikio 
parengimus — pobūvius, išvykas 
ir pan. Išrinkta iš 3-jų asmenų 
taryba: pirm. A. Garsa (latvis), 
vicepirm. L Tamošaitienė,* sekret. 
P. Otę (estas). Tikimasi, kad ši
tokia Taryba suartins vienu liki
mo tautų studentiją ir, reikalui 
esant, galės vieningai ir svariai 
pasireikšti.

Žalgis.

Sydnėjuje
Sausio 26 d. įvyko metinis Syd

nėjaus liet, studentų susirinkimas. 
Jam pirmininkavo Irvis Venclova, 
sekret. Elv. Stankevičiūtė.

Valdybos kasus padėtį referavo 
ižd. Vytenis Šliogeris, o pirm. Ro
manas Stakauskas padarė ALSS 
Sydnėjaus skyriaus veiklos ap
žvalgą. Apgailestauta, kad j stu
dentų ruošiamus studijų vakarus 
neskaitlingai lankosi lietuviška 
publika, nors visiems įėjimas yra 
laisvas. O studijų vakarus paruoš, 
ti daug laiko atimantis darbas. 
Studentai kreipiasi į Sydnėjaus 
lietuvišką visuomenę, prašydami 
skaitlingiau lankytis į jų ruošia
mus studijų vakarus, kurie, išsky
rus tradicinį Initium semestri, yra 
atviri visiems.

Revizijos komisija, kurią suda
rė L Venclova ir R. Daukus, per
skaitė savu aktą. Konstatuota, kad 
1957 m. valdyba savu pareigas 
atliko gerai ir aktas buvo priim-

PADĖKA

Il-asls Australijos Lietuvių Stu
dentų S-gos suvažiavimas dalinai 
pavyko todėl, kad daugelis mūsų 
bičiulių ir pažįstamų taip gražiai 
priėmė ir vaišino iš kitų vietovių 
atvykusius suvažiavimu dalyvius.

Jaučiame malonių pareigų padė
koti šiems asmenims: ponams Mi- 
kola j finams, Jakučiams, Meleš- 
koms, Staugaičiams, Laisvėnams, 
Bitėms, Krausams, Bikulčiams, 
Valaičiams, Vingiams, šėkams, 
Plečkauskams, Pekevičiams, Tamo- 
šaičiams, Šeštakauskams, Bredi- 
kiams. Taip pat visiems sveikinu
siems suvažiavimą — p. arch. 
Žemkalniui, ALB švietimo Vado
vui p. Krausui, “Lituanus” RedaK- 
cijai, Dr. Didžiui, “Mūsų Pasto
gės” Redaktoriui p. Kalakauskui, 
Dr. Grigaičiui J.A.V. (American 
Lithuanian Council), Akad. Sk. 
Sąjungos Melbourno Skyriui, Re
gionalinei “šviesos” Valdybai, 
Melbourno Lietuvių Klubui, Mel
bourne Lietuvių Bendruomenės 
Valdybai, Melbourno Studentų Rė
mėjams — Bičiuliams, Kultūros 
Fondo Australijos Krašto Valdy
bai.

Visiems išvardintiems, o taip 
pat kitiems prisidėjusjems bet ku
riu būdu prie suvažiavimo rengi
mo, mūsų nuoširdi studentiška pa- 
dėko.

A.L.S.S. Melb. Skyriui.

i) EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourno Town Hall.) 
Centr. 1819

Čia Turite Progos
SU ŽEMU DEPOZITU NUSIPIRKTI

BUTĄ IR PREKYBĄ
Mes pradedame specialią tarnybą dėl Naujųjų ateivių, kada su keliais 
šimtais svarų depozito jie įgalinami nusipirkti butą (dwelling) su 
krautuve: kaip piene baru ir sumuštiniais (sandwich), delikatesų 
prekybą ir Lt.
Šiuo būdu Jūs išsprendžiate namo problemą ir tuo pačiu įgyjate 
krautuvę, kuri duoda Jums pajamas.
Kiekvienas atvejis tvarkomas individualiai, atsižvelgiant į Jūsų pajė
gumą. Atvykite ir pasitarkite su mumis, o mes padėsime Jums už 
tai nieko nepaimdami.
Mes turime savo įstaigoj tarnautojų, kurie kalba užsienio kalbomis, 
gal jie galės būti naudingi ir Jums.

ROBERT WOODWILL & CO.
256 PITT ST., KAMPAS PARK ST., 1st Floor 

Sydney.
BM 6374 ir BM 2639
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ADELAIDĖ
ADELAIDĖS LIETUVIŲ S-GOS 

METINIS SUSIRINKIMAS

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
(Ine.) valdyba praneša, kad š.m. 
vasario m. 23 d., sekmadienį, 2.30 
vai., Lietuvių Namuose, Eastry 
St., Narwoode, šaukiamas visuo
tinis — metinis S-gus narių susi
rinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKE:

L Susirinkimo atidarymas. 2. 
Prezidiumo sudarymas. 3. Praeito 
visuotino susirinkimo protokolo 
skaitymas. 4. Valdybos veiklos 
apyskaita, a) bendra, b) finansi
nė ir d) technikinė. 5. Revizijos 
komisijos pranešimas. 6. Diskusi
jos dėl pranešimų. 7. Valdybos 
veiklos tvirtinimas. 8. Nario mo
kesčio nustatymas 1958 metams. 
9. Valdybos rinkimai. 10. Revizi
jos komisijos rinkimai. 11. 1958 
metų valdyt*»s veiklos metmenys. 
12. Klausimai bei sumanymai. 13. 
Susirinkimo uždarymas.

Susirinkimas prasidės punktua
liai ir pagal įstatus bus teisėtas, 
neatsižvelgiant į susirinkusių na
rių skaičių.

Narius prašome į susirinkimą 
atsinešti 1958 m. nario korteles. 
Negavusieji galės jas įsigyti prieš 
susirinkimą salėje.

Taip pat prieš susirinkimą ga
lima bus užpildyti į narius įstoji
mo pareiškimus ir sumokėti nario 
mokestį.

Nariai, negalintieji dalyvauti 
susirinkime, gali įgalioti kitą S- 
gos narį, įteikdam jam savo nario 
kortelę, tačiau įgaliotasis narys 
tegali turėti vieną įgaliujimą.

Valdyba.

tas vienbalsiai.
J naująją skyriaus valdybą iš

rinkti ir pareigomis pasiskirstė: 
R. Daukus, pirmininkas, Ir. Žily- 
tė — sekretorė (adresas: 143 Ro
se St., Yagoona, N.S.W.), I. Venc
lova — iždininkas, J. Kovalskis
— pradedančiųjų studijuoti atsto
vas ir V. Patašius — valdybos 
kandidatas. Revizijos komisija: T. 
Rote as, V. Šliogeris ir K. Protas
— kandidatas. Praėjusių metų 
valdybos nariai, dėl rimtų priežas
čių, kandidatuoti nesutiki. Senoji 
valdyba naujajai palinkėjo sėk
mingo darbo.

Einamuose reikaluose buvo pra
nešta, kad senoji valdyba buvo 
nutarusi suruošti studentišką ba
lių ir tam reikalui yra rezervuo
ta Cabramattos miesto savivaldy
bės naujoji salė. Balius įvyks š. 
m. gegužės mėn. 31 d.

Susirinkime dalyvavo labai ma
žas skaičius pradedančiųjų studi
jas (baigusių pereitais metais gim
nazijas). Jaunieji studentai yra 
prašomi prisiųsti savo adresus val
dybos sekr„ sykiu nurodant pasi
rinkto fakulteto pavadinimą.

R. Stakauskas.

MELBOURNAS
SOVIETINIŲ KNYGŲ 

PARODA

Visą mėnesį užsitęsusi sovieti
nių knygų paroda, įvykusi Public 
Library of Victoria, patalpose, Mel
bourne, Swanston Str., pasibaigė. 
Knygas parūpino Current Book 
Distribution knygynas. Buvo išsta
tyta keliolika šimtų sovietinių kny
gų rusų, ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis. Vyravo knygos apie me
ną, literatūrą, žemės ūkį, o ypač 
propagandiniai lei
diniai.

Lietuviškos knygos buvo išsta
tytos ant vidurinio stalo su užra
šu: Books from Lithuania. Jų buvo 
apie 25.

Maironio raštų 2 tm., Antano 
Juškos — Lietuviškos svotbinės 
dainos. Lazdynų Pelėdos 3 tm., 
Žemaitė gyvenime ir kūryboje, A. 
Baranausko šilas nubunda, S. Ne
ries, Baltais takeliais bėga sauly
tė. P. Cvirkos — žemė maitinto
ja, A. Žmuidzinavičiaus monogra
fija, iš Vakarų poezijos, įliustruo- 
ti leidiniai apie Palangos ir Drus
kininkų kurortus, propagandinis 
leidinys “Dainų šventė”, J. Bar
šausko — Lietuviškoji kolūkiečių 
sodybos architektūra, R. Mizaros, 
Mortos Vilkienės divorsas (!). 
Knygos atspausdintos gerame po
pieriuje, daugelis jų drobėje įriš
tos.

Paroda susilaukė nemaža lanky
tojų. Keletas iš jų, emigrantų, 
pareiškė bibliotekos vadovybei pro
testą, kad leidžiama komunistams 
varyti propogandą per šią paro
dą. Ypač propogandiniai leidiniai 
erzino kiekvieną parodos lankyto
ją emigrantą. (v)

DAR VIENAS KONCERTAS

Daugeliui tautiečių pageidau
jant, Melb. Liet, dainos sambūris 
nutarė dar, ir jau paskutinį kartą, 
duoti ištisinį dainos koncertą Mel
bourne, įtraukiant į repertuarą 
jau anksčiau dainuotas dainas, 
šiam koncerte paskutinį kartą dai
nuos senasis Sambūrio sąstatas. 
Po šio koncerto, Sambūris persi
organizuoja, įtraukdamas į savo 
eiles visą virtinę naujų dainorių. 
Visi balsingi Melb. lietuviai kvie
čiami nedelsiant jungtis prie nau
jai perorganizuojamo Sambūrio, 
idant vėl sutartinai gražiai skam
bėtų lietuviškoji daina.

Koncertas įvyks kovo 1 d. Ka
tedros didžiojoj salėj, Fitzroy.

VAJUS MELBOURNE

Pranešame, kad Socialinės Glo
bos Moterų Draugijos Melbourne 
organizuojamas pinigų ir rūbų va
jus Vokietijoj likusiems seneliams, 
vaikams ir ligoninis sušelpti pra
tęsiamas iki vasario mėn. pabai
gos narį, įteikdami jam savo nario 
dar nespėjusius, prisidėti savo au
ka prie šio artimo meilės darbo. 
Taip pat primename, kad aukoja
mus rūbus galima palikti prie baž
nyčios kioske kiekvieną sekmadie
nį prieš ir po pamaldų lietuviams.

Soc. Glob. Mot. D-jos Komitetas.

HOBARTAS
METINIS SUSIRINKIMAS 

NAUJA VALDYBA

ALB Hobarto Apylinkės narių 
susirinkimas įvyko š.m. vasariu 
mėn. 2 d., dar vis toj pat, para
pinėj lūšnelėje.

Susirinkimą atidarė pereitų me
tų apylinkės valdybes pirminin
kas, pakviesdamas šiam susirinki
mui vadovauti P. Kairį, ir sekreto
riauti P. štuopį.

Apžvelgdamas praėjusių metų 
bendruomenini darbą, P. Dirkis 
pabrėžė, kad pereitų metų valdy
bos veikla reiškėsi silpnokai. To 
priežastimi, greičiausia, bus visuo
meninės nuovokos mažakraujystė, 
pasireiškianti mūsų tarpe. Kad 
apylinkės. lietuviškasis gyvenimas 
nesirodė visai apsnūdusiu, tai ačiū 
A. Jakštui, kuris judino sportišką
jį bendruomenės ratą. Finansinio 
apylinkės stovio balansas, pagal 
pirmininko pranešimą, padidėjęs 
30 svarų, nežiūrint, kad solidaru
mo mokesčiu, berods, niekas nesu
mokėjo. (t!)

Revizijos komisijos vardu pra
nešimą darė A. Kantvilas. Jis iš
reiškė pageidavimą, kad piniginius 
apylinkės reikalus liečiantieji do
kumentai būtų vedami kruopščiai 
ir aiškiai.

Rinkimų į šių metų apylinkėm 
valdyba išdava yra sekanti:

A. Kantvilas — pirmininkas, K. 
Maslauskas — vicepirmininkas, P. 
Dirkis — sekretorius, P. Kairys 
— iždininkas ir, B. šikšnius — 
valdybos narys.

CANBERRA
MATEKŲ SUSIRINKIMAS

Š.m. vasariu 23 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p., šaukiamas visuotinis 
Canberros lietuvių moterų susirin
kimas, kuris įvyks 11 Davenport 
St., Ainslie.

Kviečiamos visos kanberiškės 
lietuvės.

Canberros Soc. 
Globos Moterų Sekcija.

eA***W%%%%**W%%V*%%%*l*%%**W

PADĖKA PERT1ŠKIAMS

Perthe pasitikusiems giminėms 
ir draugams bei visai lietuvių ben
druomenei, už labai širdingas iš
leistuves, tariame nuoširdų ačiū!

Sėkmės žvejams!
R.H. Tatarūnai, Aucklandas.

Pajieškojimai
* Remigijų šidžių, gyvenusį ChuL 
lora Railway Camp P.O., Sydney, 
N.S.W., prašo atsiliepti Regina 
šidžius iš Otwock k/w-wi, UI. Si- 
rokomli. Poland.

Smulkiau sužinoti pas Petrą 
Naujokaitį, gyv. 254 Main North 
Rd., Prospect, S.A.
* Juozą Urbonavičių, kilusį iš 
Radviliškio, prašo atsiliepti Stonys 
iš Brazilijos. Kreiptis: Mr. Ir. 
Daudaras, 282 Miller Str., Nth. 
Sydney, N.S.W.
* Magdulei Stankaitienei iš Kud. 
Naumiesčio ir Birutei Kavaliūnai- 
tai iš Lauskaimio yra žinių iš Lie
tuvos. Rašyti šiuo adresu: A. To- 
m»sa, 15 Fate Str., Pascoe Vale, 
Vic.
* Kostas Jurgaitis, kilęs iš Šilėnų 
km. Endriejavo v.; Vif. Valasina- 
vičius ir jo brolis, gimę Veviržė- 
nuose, Povilas Gencas, s. Povilo, 
kilęs iš Endriejavo v., Vaclovas 
Morozovas, gyvenęs Hanau sto
vykloje, Vokietijoje, malonėkite 
kreiptis šiuo adresu: J. Kazragys. 
3716 Pulaski Str. East Chicago, 
Ind. U.S.A.

Yra žinių iš giminių Sibire, Lie
tuvoje ir Mongolijoje.
* Liudviko Jančiausko kilusio iš 
žem. Naumiesčio, Vanagių kaimo, 
pajieško Izabelė Butvydienė — 

Jančiauskaitė, gyv. 53 Pacific Avė. 
Toronto 9, Ont. Canada.
* Teodoro Kulakausko ir jo sūnų: 
Povilo gim. 1918 m-, Juozo, gim. 
1924 m. ir Vlado, gim. 1926 m. 
jieško Teodoro Kulakausko sesuo 
iš Kauno. Kreiptis: Mrs. O. Žilė
nas, 1216 S. Elmwood Ave., Ber
wyn, Ill., U.S.A.
* Petro BaČiulio jieško V. Rut
kauskas, 8909 Esterbrook Ave., 
Cleveland 8, Ohio, U.S.A. Yra 
svarbių žinių iš Vorkutos.
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