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NAUDINGI
PRIMINIMAI

Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo paskelbimo 40 metų su
kakties proga, Lietuvos Diploma
tijos šefas ministeris S. Lozo
raitis yra pasiuntęs Jungtinių 
Tautų Organizacijos generali
niam sekretoriui Dag Hammar- 
skjold šitokį raštų:

“Vasario 16 dienų sukanka 40 me
tų nuo tos dienos, kurių teisėti 
lietuvių tautos atstovai, susirinkę 
kaip Valstybės Taryba Lietuvos 
sostinėje Vilniuje, paskelbė Lie
tuvos valstybės atstatymą. Po tos 
dienos lietuvių tauta suorganiza
vo savo gyvenimų teisės bei tei
singumo pagrindais, sugebėdama 
sukurti žymų gerbūvį viduje ir 
padaryti Lietuvos Respublikų — 
užsienio santykių srity — naudin
gu tarptautinės bendruomenės ir 
Tautų Sąjungos nariu. Sovietų 
Sąjungos ginkluotosios pajėgos, 
užpuldamos ir okupuodamos Lietu
vą, padarė galą jos laisvei ir su
naikino lietuvių tautos darbo bei 
pasišventimo padarinius.

Tokiu būdu vasario 16 dienos is
torinę sukaktį lietuvių tauta su
tiks visiškoje priespaudoje, sovietų 
okupacinei valdžiai draudžiant ir 
baudžiant sunkiomis bausmėmis 
bet kurį atsiminimo apie tų pažy
mėtinų datų išreiškimą.

Tos sukakties proga išreikšda
mas lietuvių tautos jausmus bei 
interesus, aš kreipiuosi į Tamstų, 
atstovą Jungtinių Tautų Organi
zacijos, kuri yra tarptautinės tvar
kos augščiausia saugotoja. Per 
Tamstų dar kartų atkreipiu Jung
tinių Tautų dėmesį į tarptautinį 
nusikaltimą, kurį daro Sovietų Są
junga, neteisėtai okupuodama Lie
tuvą. Aš vėl pareiškiu, jog lietu
vių tauta’ niekada nebuvo atsisa
kiusi nuo savo suverenumo bei ne
priklausomybės ir yra nepakeičia
mai pasiryžus atgauti jų laisvą 
vykdymų. Belaukdama išlaisvini
mo, Ji tiki, kad vyriausybės, ku
rios Jungtinių Tautų Organizaci
joje atstovauja laisvuosius kraš
tus, susilaikys nuo visa, kas galėtų 
pakenkti Lietuvos suvereninėms 
teisėms, o ypač ii* toliau nepripa
žins vadinamojo Lietuvos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą.

Aš būsiu Tamstai dėkingas, jei 
malonės! šį mano raštų pranešti 
Organizacijos nariams.”

KARALIENĖS MOTINA 
AUSTRALIJOJE

buvo visur labai iškilmingai ir en
tuziastingai sutikta publikos ir 
pagarbiai sveikinta augščiausių 
Australijos valdžios pareigūnų. 
Karalienė motina lankėsi Canber- 
roje, Sydnėjuje, nuvyko į Brisbaną 
ir aplankys kitus didesnius krašto 
centrus. Australiški laikraščiai jos 
keliones ir susitikimų su žmonė
mis labai plačiai aprašo, o kiek
viename numeryje apstu šaunių 
nuotraukų.

NASSERAS NORI SUDANO

Turima žinių, kad Egipto val
dovas, kuris dabar kartu yra ir 
prisijungusios Sirijos prezidentas, 
įsigeidė pasiglemžti kamyninį Su
danu. Nasseras pradžiai reikalau
ja tam tikros Sudano dalies, kuri 
esą teoretiškai priklausanti Egip
tui. šiuo reikalu vyksta pasitari
mai tarp Sudano ir Egipto, mat, 
norima ginčą išspręsti “broliškai”. 
Šituo domisi artimesni ir tolimes
ni kaimynai

TUNISIJOS ĮVYKIAI VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAI VISAME 
PASAULYJE

Vasario mėn. 8 d. 25 prancūzų 
karo lėktuvai, perskridę Tunisijos 
sieną, smarkiai bombardavo Tuni
sijos teritorijoje esantį Sakiet Si- 
dl Youssef miestelį. Tunisiečių ži
niomis 75 asmenys užmušti, 84 su
žeisti, sugriauta apie du trečdaliai 
visų pastatų, jų tarpe ir mokykla.

Prancūzai savo šį nepaprastą 
žygį teisina tuo, kad esą netoli su
bombarduoto miestelio esančiose 
nenaudojamose kasyklose slepiasi 
alžiriečių sukilėliai, kad esą ten 
esantis prešlėktuvinės artilerijos 
punktas apšaudęs ir privertęs nu
sileisti prancūzų žvalgybinį lėktu
vą. Taigi, Prancūzijos gynybos 
ministerio Delmas žodžiais, Pran
cūzija tepasinaudojusi savo teise 
“teisėtai apsiginti”.

Prancūzų žygis, betgi, padarė 
nepaprastų įspūdi Tunisijoj ir vi
same pasaulyje. Tunisijos vyriau
sybė, po nepaprasto kabineto po
sėdžio, paskelbė savo atsiteisimo 
priemones. Griežčiausiai neigda
ma, kad kokia nors priešlėktuvinė 
patranka šaudžiusi į prancūzų lėk
tuvus, Tunisijos vyriausybė nutarė 
byla perduoti JTO Saugumo Ta
rybai. Be to, atšauktas iš Pary
žiaus Tunisijos ambasadorius, pa
reikalauta atšaukti Prancūzijos 
dalinius, kurie pagal 1956 m. su
tartį stovi Bizertos uoste (apie 
12.000 vyrų), uždraustas tų dali
nių judėjimas. Tunisijos preziden
tas Bourguiba kvietė tautų laiky
tis ramiai. Išvengti incidentams, 
tunisiečių daliniai patruliuoja gat
vėse. Prancūzijos bazė boikotuo
jama — atsakytas vandens ir 
maisto pristatymas. Praėjus savai
tei po bombardavimo, Tunisijos 
darbininkai paskelbė 5 valandų 
streiką, o visa tauta paminėjo 
bombardavimo aukas. “Sahiet Die
nų” buvo pamaldos mečetėse, vyko 
milžiniškos demonstracijos.

Viso pasaulio reakcija dėl Pran
cūzijos akcijos Tunisijoje labai 
nepalanki prancūzams. Įtakingiau- 
sio JAV dienraščio “New York 
Times” žodžiais “bombardavimas 
yra tragedija visai laisvės idėjai 
— jis yra naudingas Maskvai ir 
Katrai/ kurie iš to turės pilnų 
naudų”. Toliau laikrašts tęsia, kad 
bombardavimas yra tragedija ir 
Prancūzijai, kuri pastarosiomis 
savaitėmis, atrodė, imasi žygių su
rasti priimtiną kompromisą su 
nuosaikiaisiais Alžirijos elemen
tais. Kaikurių Vakarų politikų 
nuomone, šis bombardavimas pa
darė Vakarams daugiau žalos, nei 
metus trukusi Maskvos propagan
da.

XXX
Po šių kelių praėjusios savaitės 

įvykių paminėjimo tenka šiek tiek 
paliesti gilesnes jų priežastis.

Jau beveik treji metai, kai pran
cūzai veda nuolatinę kova su Al
žirijos sukilėliais ir tos kovos ga
lo dar nematyti. Iš tikro, suki
limų Alžirijoje buvo ir anksčiau, 
ypač po to, kai karo metu propa
gandos sumetimais alžiriečiams 
padaryti pažadai, karui praėjus 
buvo sąmoningai užmiršti. Trum
pai suglaudus: 8 milionai Alžiri
jos arabų trokšta laisvės. Nuolat 
prancūzų pažadais apgudinęjami, 
jie pagaliau ryžosi griebtis gink
lo. Nebūdami šiuo atžvilgiu lygūs 
su prancūzais, jie veda pasalų ka
rą, nevengdami ir teroro, sabota
žo veiksmų. Viena sunkiausių pro
blemų šioje kovoje — ginklų gavi
mas. Jie ki šiol jų gaudavo per 
broliškus kraštus — Tunisijų, Ma
rokų ir iš dalies per Libiją. Vė

liau kontrabandos keliu per Vidur
žemio jūros pakrantes.

Prancūzijai karas Alžirijoje jau 
gerokai įkyrėjo. Didžiulės armi
jos laikomos kovos parengtyje; 
nuolatiniai teroro, sabotažo veiks
mai iš sukilėlių pusės, šis karas 
yra didelė našta Prancūzijos biud
žetui, kuris ir šiaip nelengvai ba
lansuojamas.

Todėl Prancūzija, nenorėdama 
nė pėdos pasitraukti iš Alžirijos, 
pagaliau ryžosi sustiprinti spaudi
mą į sukilėlius. Pastaruoju laiku 
sustiprinti įtariamų sukilėlių būs
tinių bombardavimai kalnuose, 
daug suėmimų, teismų, sušaudy
mų įvykdyta. Bet viehu iš pirma
eilių uždavinių šiuo metu pran
cūzai laike atkirtimą ginklų ir 
apskritai pagalbos tiekimo kelių 
sukilėliams tiek iš kaimyninių ara
bų kraštų tiek ir iš jūros pusės. 
Per praėjusius metus prancūzų 
pakrančių sargybos Alžirijos pa
kraštyje sulaikė ir patikrino apie' 
19.000 laivų, laivelių ir net pa
prastų žvejų valčių. Pora atvejų 
sukėlė net tarptautinių atgarsių, 
kada prancūzai buvo sulaikę lenkų 
ir jugoslavų laivus apie 50 mylių 
nuo kranto, t.y. tarptautiniuose 
vandenyse. Abu laivai vežė gink
lus į Maroką ir prancūzai ginklus 
konfiskavo. Ir Lenkija ir Jugos
lavija protestavo dėl tarptautinių 
vandens kelių teisių pažeidimo.

XXX
Sunkesnę betgi problemą pran

cūzams sudaro pagalbos sukilė
liams tiekimo kelių užkirtimas 
sausumoje. Iš vienos pusės Alži- 
rija turi sieną su arabiškąja Ma
roko valstybe, iš kitos su arabiš
komis Libijos ir Tunisijos valsty
bėmis. Daugiausiai prancūzai įta
ria Tunisijos pasienį. Todėl čia 
prancūzai ėmėsi įvairiausių prie
monių, pavyzdžiui: nuo Vidurže
mio jūros pakraščio, abipus ten 
esahčio geležinkelio linijos, jie 
nutiesė elektrifikuotas tvoras, už
minavo laikus, pastatė pagal 
tvorą sargybas ir stebėjimo bokš
tus. Ir tai tęsiasi virš 100 mylių. 
Nežiūrint į tai, sukilėliai įsigyja 
vis daugiau ginklų ir Jie gerėja 
kokybės atžvilgiu. Prancūzų tvir
tinimu, sukilėliai pasirenka blogą 
orą ir nakties metu numeta visoje 
eilėje vietų į elektrifikuotas tvo
ras granatas, nutraukia elektros 
srovę, paskui per minų laukus pir
ma savęs varo gyvulius. Ir taip 
pravalę praėjimą gabena mulais 
ginklus. Toliau, prancūzų tvirtini
mu, suklėliai Tunisijos teritorijo
je turi ginklų sandėlius, apmoky
mų vietas, kur paruošiami laisvės 
kovotojai. Marokas ir Libija, pran
cūzai tvirtina, taip pat esą tos 
vietos, iš kur sukilėliams plaukia 
ginklai ir kitokia pagalba.

Dauguma sukilėlių gaunamų gin
klų britų kilmės; juos egiptiečiai 
paėmė iš britų bazių Sueso zo
noje. Toliau eina rusų, vokiečių, 
čekų gamybos ginklai. Ginklams 
pirkti pinigų sukilėliai gauna pa
čioj Alžirijoj ir jiems suaukoja 
laisvųjų kraštų arabai. Prancūzų 
apskaičiavimu, įvairių aukų suki- 
kėlių reikalams per mėnesį su
renkama iki 2 mil. dolerių.

Prancūzų nuomone, naudojimas 
priemonių, kurios silpnintų alži
riečių pasipriešinimą, visai patei
sinamos. Alžiriečių sukilėlių įsiti
kinimu —• laisvės siekimas yra

kiekvieno žmogaus neatimama tei
sė ir kovoti už ją — nėra perdi- 
delės jokios aukos.
Kas gi pagaliau yra Alžirija?

Ji užima apie 847.000 kv. mylių 
su 8 milionais arabų (barberų) 
ir ape 1 milionu prancūzų kolonis
tų. Teritorija buvo prancūzų anek
suota 1865 m. ir šiuo metu, admi
nistraciniu atžvilgiu, yra laikoma 
Prancūzijos metropolijos dalimi, 

į Krašto ddžiumą sudaro tyrai, kal
nuotos sritys; pati derlingiausia 
pra pajūrio juosta, kur spiečiasi 
prancūzų kolonistai. Pastaruoju 
metu tose Alžirijos vietose, kur 
buvo manoma esant nenaudingus 
tyrus, surastos didžiulės atsargos 
naftos, įvairių mineralų ir apskri
tai žemės turtų. Sis faktas ypač 
sustiprino prancūzų pasiryžimą iš
laikyti Alžiriją bet kokia kaina.

Ligšiolinė prancūzų administra
cinė politika, beveik visų šios sri
ties žinovų nuomone, vertinama 
neigiamai. Ypač sukėlė vietinių 
gyventojų neapykantą prieš pran
cūzus derlingų pajūrio sričių kon
fiskavimas ir Jose įkurdinimas 
prancūzų kolonistų. Iš šių kolo
nistų buvo renkami kandidatai 
vietinei administracijai. Arabai 
buvo visur ignoruojami — ir Švie
timo ir administracijos atžvilgiu. 
Beveik nuolat iki į miliono bedar
bių, kas sudaro pigios darbo jė
gos pasirinkimą prancūzų kolonis
tams. 1947 m. vietiniams reika
lams buvo sudarytas vietinis par
lamentas, tačiau rinkimai į jį nie
kad nebuvo pravesti nešališkai.

Nevykusi prancūzų politika ir 
bendras arabų laisvės troškimas, 
ypač dabar, kai visi kiti arabų 
kraštai yra pasiekę savo neprik
lausomybę, sudaro tą foną, kuria
me vyksta Alžirijos įvykiai ir ku
riame reikia vertinti pastarieji 
Tunisijos įvykiai.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
’(IŠ VINIAUS RODIJO, “TIESOS” IR KITŲ ŠALTINIŲ)

— Lietuvoje įsisteigė alpinistų 
sekcija, kurios nariai vyks laipio
ti Kaukazo kalnynuose.

— Druskininkų vykd. komiteto 
pirmininkas “Tiesoje” karčiai nu
siskundžia statybos ministerija, 
kuri vis dar neužbagianti kino te
atro, vidurinės mokyklos, skalbyk
los ir kitų objektų statybas. Drus
kininkų kurorte esą daug netvar
kos. Ligonys nusiskundžia, kad gy
dyklose gaminamas neskanus val
gis, o visai užmiršti skanūs lietu
viški valgiai.
, — Gruodžio pradžioje akademi
nio operos ir baleto teatro kolek
tyvas lankėsi Maskvoje ir parodė 
lietuvių baletą ’’Audronė” ir ope
rą "Pilėnai.”

— Vilniečiai nelanko partinio 
švietimo paskaitų, pasiskundė par
tijos delegatė VolČkova Vilniaus 
komunistų konferencijoje. Klausy
tojai paskaitas lanko neregulia
riai, matyt jomis visai nesidomi. 
Ypač mažas lankomumas esąs kai 
kurių darbininkų rateliuose. Užsi
ėmimai vykstą “ne visada reikia
mame ideologiniame — teoriniame 
lygyje”. Valstybės konservatorijos 
partinės organizacijos sekretorė 
Girdzijauskienė ir operos ir baleto 
teatro partinės organizacijos sek
retorius Kunavičius nusiskundė, 
kad ideologiniame darbe dar vis

esą daug trūkumų. Ypač dar nepa
vykę “išauginti komunistų” kom
pozicijos, choro dirigentų, liaudies 
instrumentų katedrose. Konserva
torijoje dar esama liberalizmo... 
Susitarta "bendromis pastango
mis” kelti ideologinį darbą meni
ninkų tarpe.

— Viengungių mokesčius Lietu
voje turi mokėti vyrai nuo 20 iki 
50 metų, moterys nuo 20 iki 45 
metų. Mokestį turi mokėti ir netu
rintieji vaikų vedę vyrai arba iš
tekėjusios moterys.
— Kasmetinės premijos saviveik

los menininkams. Siekiant paska
tinti dramaturgus, poetus, kompo
zitorius ir choreografus, kurian
čius repertuarą meninei saviveik
lai, Lietuvos ministerių taryba nu
tarė įsteigti, pradedant 1958 me
tais, metines premijas už tokius 
kūrinius. Boriso Dauguviečio var
do premijos dramaturgams už pje
ses saviveiklai bus 5000-3000-2000 
rublių dydžio, Stasio Šimkaus var
do premijos poetams ir kompozito
riams to paties dydžio, taip pat ir 
premijos už sukurtus ir pastaty
tus liaudies šokius.

— Keturi nauji ministerial. 
Augščiausiosios tarybos prezidiu
mo įsaku iš vasario 10 dienos Liau
dies ūkio tarybos pirmininko pa
vaduotojai Kairys, Bilevičius, Kul-

viečius ir Mackevičius pakelti į 
ministerius. Tos tarybos pirminin
kas Ozarskis jau pagal pirmykštį 
įstatymą turi ministerio teises.

— Lietuvis vyskupas “Italijos 
— Sovietų Sąjungos draugijos" 
centro valdyboje. Draugija įsteig
ta Maskvoje vasario 7 d., kaip 
pranešė Vilniaus radijas vasario 
9 d. Tolygi draugija Italijoje 
esanti įsteigta jau 1946 metais. 
Naujosios draugijos valdybos pre
zidentu išrinktas artistas Alek
sandrovas, viceprezidentais “Kom- 
somolskaja Pravda" vyr. redakto
rius ir eilė kitų asmenų ir įvairių 
sovietinių respublikų. Pažymėti
na, kad į valdybą išrinktas ir lie
tuvis vyskupas Maželis.

— šimtamečiai kolūkiuose dar 
bandą gano. Vilniaus radijas sau
sio 18 d. pranešė apie Mykolą 
Aleksandravičių, gyvenantį Pasva
lio rajone viename kolūkyje. Jam 
šiemet prasidėję 108 metai. Jis 
dar visai žvalus ir pernai kolūkio 
bandą ganęs. Apsivesti iki šiol 
dar neturėjęs laiko. Kaimyniniame 
kolūkyje gyvenanti 107 metų Bar
bora Karpavičienė. Saločių kolū
kyje gyvena Jonas Murauskas, 
106 metų. Kitame kolūkyje seniau
sias žmogus yra Jonas Katilius, 
105 metų. Vilniaus radijo repor
terio paklausti, kaip jie sugebėjję 
taip ilgai išgyventi, visi jie pa
reiškę, kad tik darbas ilginąs žmo
gaus amžių. Vienas pasakęs: “Aš 
nežinau nė vieno tinginio, kuris 
ilgai būtų gyvenęs”.

Visose lietuvių kolonijose visa
me laisvajame pasaulyje pasiruoš
ta Vasario 16-ją paminėti šiemet 
kuo įspūdingiau. Ypač plačiai ap
vaikščiojama toji diena JAV-se, 
kur ir šiemet lietuvių parengimuo
se sutiko kalbėti atskirų valstybių 
gubernatoriai, Kongreso atstovai ir 
šiaip žymios asmenybės, netik pa
gerbdami Lietuvą, bet ir sustiprin
dami laisvės solidarumą. Kai ku
riose lietuvių kolonijose jubilieji
niai parengimai buvo pradėti jau 
vasario 9 d. ir tęsiasi iki vasario 
1G d. (pvz., Toronte, kur pasiža
dėjo kalbėti Kanados užs. reik, mi
nisteris Swith). Per spaudą, radi
ją, televiziją milijonai kitų tautų 
žmonių taja proga bus supažindin
ti su Lietuvos lasvės reikalu. Ne
tik Amerikos žemyne, bet ir toli
moje Australijoje ir Naujoje Ze
landijoje ir įvairiose Europos vie
tovėse mūsų tautiečiai pasiruošė 
švęsti te dieną susikaupę ir pasi
ryžę.

Vykdomoji Taryba ryšium su 
Vasario šešioliktąja eilei lietuvių 
bendruomenės apylinkių valdybų 
ir seniūnų Vokietijoje išsiuntinėje 
dovanų — knygų ir albumų apie 
Lietuvą.

Apie įvykusius parengimus, žy? 
mių asmenų ir laikraščių pasisaky
mus (pridedant Iškarpas) prašome 
pranešti “Eltos Informacijoms” 
nedelsia n t (Elta, Garten- 
str. 5, Reutlingen), kad galėtume 
tuos pranešimus laiku paskleisti 
per spaudą ir radiją.

REIKŠMINGOS SUKAKTYS

Šiemet suėjo 40 metų nuo Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbi
mo, sueis 60 metų nuo Lietuvos 
himno sukūrimo, 100 metų nuo 
himno autoriaus dr. Vinco Kudir
kos gimimo, ir 500 metų nuo šv. 
Kazimiero mirties.

Soekarno susirūpino
Indonezijos problema tebekelia 

rūpesčio. Sumatroje sudarytąją 
“sukilėlių" vyriausybę remia ir 
Celebes karinė vadovybė. Esama 
pavojaus, kad palengva valdžia 
gali išslysti iš centro vyriausybės 
rankų arba prasidėti pilietinis ka
ras. Sumatroje sudarytoji vyriau
sybė reikalauja, kad centro vyriau
sybei sudaryti būtų pakviestas 
buv. prezidentas Hatta. Pereitą 
savaitę prezidentas Soekarno-su
sitiko su Hatta jo namuose Dja- 
kartoj, bet pasikalbėjimo rezulta
tai neskelbiami. Manoma, kad cen
tro valdžia (Djakartoj) bus pri
versta eiti į kompromisus su suki
lusių pulkininkų vyriausybe.
• Sakoma, kad septintoji ameri
kiečių armija, stovinti Vokietijoje, 
yra kariškai pajėgesnė, negu visos 
JAV karinės jėgos, Antram Pa- 
saul. karui baigiantis Europoje.
• N.S.W. vyriausybė paskyrė 1 
mil. svarų paspartinti gyvenamų
jų namų statybai. Tuo pačiu no
rima sumažinti bedarbių skaičių, 
kuris proporcinga iyra didžiausias 
šioje valstybėje.
• Iš Paryžiaus pranešama, kad 
Prancūzijos vyriausybė yra nuta
rusi įvesti taip vadinamą draud
žiamąją zoną išilgai Alžirijos — 
Tunisijos pasienio, kurios ilgis bū
siąs apie 500 mylių. Tokios zonos 
tikslas — sutrukdyti Alžirijos su
kilėliams pasprukti į Tunisiją.

• Tunisijos incidentas, tarpi
ninkaujant JAV ir Anglijai, atro
do, pasiseks laikinai nuglostyti. 
Amerikiečiai subombarduotam 
miesteliui paskyrė 75.000 doleriif.

— Kinijos sportininkė Chen 
Feng Yung pagerino moterų pa
saulinį šokimo į augštį rekordą, 
nušokdama 1.77 m.
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TAUTOS VALIA IR TEISĖ
Min. S. Lozoraičio žodis.

Du Nepriklausomybės Akto Signatarai
Tautiečiai ir Tautietės,

Lietuvos Nepriklausomybės šven
tė šiais metais turi ypatingos rei
kšmės, nes vasario šešioliktąją su
kanka 40 metų nuo Lietuvos vals
tybės atstatymo paskelbimo, ši su
kaktis įvyksta Lietuvai tebesant 
Sovietų Sąjungos okupuotai. Prie
šas vis dar mindžioja mūsų žemę, 
persekioja mūsų tautą, niekina 
mūsų tautinius jausmus. Tačiau 
tai nepadaro šios sukakties ma
žiau reikšmingą ir kilnią.

Nepriklausomybės atstatymo ak
tas, kurį teisėti lietuvių tautos 
atstovai paskelbė 1918 metais mū
sų sostinėje Vilniuje, buvo dauge
lio kartų kovos už lietuvybę pada
rinys. Jo pagrinde buvo visos tau
tos valia įvykdyti savo suvereni
nes teises ir sugrąžinti Lietuvą 
į laisvų valstybių tarpą, panaudo
jant tautų laisvo apsisprendimo 
dėsnį. Ta pačia valia ir tais pa
čiais jausmais visa tauta saugojo, 
ugdė ir tobulino Lietuvos Respub
liką, kurios pažanga, padaryta ne
priklausomybės metais kiekvienoj 
gyvenimo srity, kėlė mums pa
grįsto pasitenkinimo ir gavo sve
timųjų pripažinimą.

Tuo būdu, Vilniaus aktu lietuvių 
tauta atidarė naują savo istorijos 
tarpą ir sugrįžo į kelią, kuriuo 
eina visos laisvos tautos, pačios 
tvarkydamos savo gyvenimą ir 
kurdamos savo ateitį.

Tą kūrybinį ir taikingą kelią 
mums užkirto Sovietų Sąjunga, 
užpuldama Lietuvą, laikydama ją 
okupuotą ir primesdama jai sovie
tų santvarką, kurios vyriausi po
žymiai yra tautinės dvasios bei 
tikybinių jausmų slopinimas, bet 
kurios laisvės naikinimas,' žmogaus 
teisių paneigimas ir iš viso — 
žmogaus persekiojimas, štaip So
vietų Sąjunga yra sunkiai nusi
kaltusi Lietuvos atžvilgiu ir savo

JIE GYVENA VILTIMI...
KĄ PASAKOJA APIE LIETUVIŲ GYVENIMĄ GRĮŽUSIEJI Iš 

SIBIRO

Neseniai tam tikromis aplinky
bėmis grįžo iš Sibiro ir atvyko i 
Vakarų Vokietiją viena lietuvių 
šeima, su kuria “Eltos Informaci
jų” bendradarbiui teko arčiau pa
sikalbėti.

Šeima 1945 metais buvo pagau
ta Prūsuose, bebėgant nuo artė
jančio fronto iš Lietuvos į Vaka
rus. Sukrovė ją ir kitus nelaimės 
draugus į gyvulinius vagonus ir 
nuvežė į Sibirą. “Už tarybinės tė
vynės apleidimą be leidimo” tėvai 
buvo nubausti 10 metų priverčia
mojo darbo ir tuo pačiu ištrėmi
mo. Prievartos darbus atvergavo 
visus 10 metų. Tik 1955 metais Si
bire buvo “nuimti nuo komendan
tūros”. Tai išsireiškimas, labai 
populiarus Sibiro tremtiniuose; jis 
reiškia kad tremtinys gali gauti 
asmens dokumentus ir maždaug 
kaip laisvas žmogus vykti ten, kur 
patinka, net ir atgal i Lietuvą. 
Bet praktikoje tai jau ne taip len
gva įvykdyti, kaip iš tolimesnių 
pasakojimų paaiškėjo.

TEN, KUR GYVENO 300 
LIETUVIŲ ŠEIMŲ

Šeimą nutrėmė į Tomsko oblas- 
tį, j miestelį prie čulim upės, kur 
1945 metais nuvykę rado tik vos 
kelias apgriuvusias lūšnas. Gyven
tojų toje vietovėje tada buvo gal 
apie 5000. O jau 1957 metais čia 
gpveno apie 60.000 žmonių. Ypač 
iki 1952 metų pavasario čia gabe
no vis naujus tremtinių transpor
tus. Lietuvių pastarais metais ta
me rajone gyveno dar apie 300 
šeimų. Jie buvo kilę daugiausia iš 
Panevėžio, Marijampolės, Lazdijų, 
Alytaus, Leipalingio, Vilniaus, Pa
svalio, Kovarsko.

KLIMATAS SIBIRIŠKAS — 
MIRTINGUMAS BUVO DIDELIS

čulim upės pakraščiuose įreng
ti “lieszavodai” (medžių apdirbi
mo įmonės). Tremtinių-kalinių, 
kaip ir laisvųjų miesto gyventojų 
pragyvenimo šaltinis, tai miško 
pramonė: Miško kirtimas, plukdy

nusikalstamą darbą tęsia toliau. 
Ji yra vienintelis Lietuvos nepri
klausomybės priešas ir vienintelė 
mūsų tautą ištikusios nelaimės bei 
neteisybės kaltininkė.

Bet nežiūrint sovietų okupaci
jos, persekiojimo ir propagandos, 
vasario šešioliktosios sukaktis ne 
tik yra garbingas praeities atsi
minimas, bet taip pat išreiškia du 
svarbiausius Lietuvos ateičiai ele
mentus, kuriuos tauta išsaugojo. 
Būtent, jos valią ir jos teisę būti 
laisvai ir nepriklausomai. Kad 
taip yra, kad tie du elementai eg
zistuoja, kad nepriklausomybės 
atstatymo aktas tebėra galioje, — 
tai žino net sovietai, nes sunkio
mis bausmėmis draudžia tą aktą 
minėti.

Lietuvos istorijos tarpas, kuris 
prasidėjo Vilniuje 1918 metais, nė
ra sovietų okupacijos pabaigtas. 
Jis tęsiasi ir turės privesti prie 
okupacijos pašalinimo ir nepri
klausomos Lietuvos Respublikos 
atstatymo. Prisirišimas prie lais
vės — valstybės, tautos ir asmens 
laisvės — ir viltis, kad ji sugrįš, 
yra svarbūs ginklai prieš sovietus 
mums ir milionams kitų Maskvos l 
pavergtų žmonių.

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
vardu karštai sveikinu Jus, Bran
gūs Tautiečiai ir Tautietės krašte 
ir užsieny, ir reiškiu tokį pat svei
kinimą esantiems mūsų tarpe ne
priklausomybės akto signatarams. 
Širdingai prisimindamas mūsų bro
lius ir seseris, kenčiančius sovie
tų kalėjimuose ir ištrėmime, len
kiuosi prieš atmintį tų, kurie yra 
paaukoję Lietuvai savo gyvybę.

STASYS LOZORAITIS, 
LIETUVOS DIPLOMATIJOS 

ŠEFAS.
Roma, 1958 m. vasario mėn. 6 

dieną.

mas upe ir pakrovimas į vagonus. 
Didėjant mieste gyventojų skai
čiui, plėtėsi ir statybos. Darbinin
kams buvo statomi mediniai, vieno 
augšto nameliai, partijos ir admi
nistracijos įstaigoms ir augštes- 
niems pareigūnams geresni iš ply
tų. Bet miesto gatvės daugiausia 
negrįstos. Pavasarį ir.rudenį tomis 
gatvėmis netik praeivis, bet ir vi
kšrinis traktorius negali judėti. 
Gyventojai į tokių gatvių namus 
patenka šiaip taip sudurstytais ta
kais, visai purvini. Vasara labai 
trumpa, žiema prasideda kartais 
jau rugsėjo mėnesio viduryje ir tę
siasi iki gegužės ar birželio mėne
sio. Šalčiai siekia vidutiniškai 40 
laipsnių celzijaus, bet būna ir iki 
50 laipsnių. Mirtingumas tremti
nių tarpe buvo labai didelis, ypač 
vaikų ir senelių tarpe ir ypač Sta
lino valdymo metais. Ne vien dėl 
klimatinių, bet dar labiau dėl sun
kių darbo ir gyvenimo sąlygų. 
“Kai Stalinas mirė”, sako šeimos 
nariai, ’’Malenkovo laiku buvo pa
daryti kai kure palengvinimai. Bet 
šitie palengvėjimai po Chruščiovu 
vėl pamažu nyksta”.

12 KV. METRŲ KAMBARYJE 
— 6 ŽMONĖS

Šios šeimos galvai pradžioje te
kę dirbti statyboje. Mėnesinis už
darbis, atskaičius tam tikras duok
les, siekė 70 rublių. Iš to niekas 
nebūtų galėjęs pragyventi. Todėl 
kiekvienas darbininkas po darbo 
valandų dar ko ne tokį pat darba- 
laikį dirbdavo privačiai, prie indi
vidualinių namų įvairiems parei
gūnams ir panašiai. Moterys, kaip 
ir vyrai, dirbo miškuose ir kitus 
sunkius darbus. Gyvenimo sąlygos 
labai blogos. Šeimos turi tik po 
viena patalpą. Tai 12 kvadratinių 
metrų kambariai barakuose. Tokio 
pločio kambaryje dažnai gyvena 
šeimos iš 6 ir daugiau narių.

IR SIBIRE TA PATI 
KOLCHOZINĖ NETVARKA

Vasaros metu miesto darbinin
kai dažnai vykdavo “laisvanoriš-

Laisvajame pasaulyje tebegyve
ną du Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarai, prelatas J. Šau
lys (Šveicarijoje) ir prof. Mykolas 
Biržiška (JAV) patiekia per “El
tos Informacijas” šiuos jautrius 
žodžius, skirtus tautiečiams šiapus 
ir anapus geležinės uždangos.

Prof. Mykolas Biržiška:
“Kai prieš 40 metų — 1918 m. 

vasario 16 d. — skelbėme Lietuvos 
nepriklausomybę, mes, 20 senų ir 
jaunų Lietuvos vyrų, reiškėme ne 
vien savo, šio mažo būrelio, ar 
kad ir kiekvienas tik savo asme
ninį, politinį nusistatymą ir sieki
mą, ne vien net su viršum 200 
Vilniaus Konfrencijon iš visos 
Lietuvos suvažiavusių dalyvių pa
vestą mums uždavinį vykdėme, bet 
atlikome šį Lietuvos valstybės at
kūrimo žygį, suprasdami Ir jaus
dami visą gilią istorinę ir tautinę 
reikšmę. Ir neapsirikome!

Lietuvių tauta mus palaikė. 
Ūkininkai ir ūkininkaičiai, darbi
ninkai, moksleviai, kas tik jautėsi 
pajėgus, sudarė Lietuvos savano
rių pulkus ir ištisą jų armiją, ku
ri kruvinomis savo aukomis nu
stūmė nuo Lietuvos jon bežygiuo
jančius alkanus raudonmaskolius, 
neleido bermontininkams vokie
čiams jos paglemžti, nei to pat 
siekusiems varšuviniams ponu
liams, tad ginklu istorijon įriežda- 
ma Tautos nusistatymą. O kai lai
svu ir visuotinu, lygiu ir betarpiš
ku balsavimu, tada demokratiškai 
Tautos išrinktas Steigiamasis Lie
tuvos Respublikos Seimas 1920 m. 
gegužės 15 d. visais balsais pat
virtino 1918 m. vasario 16 d. mū
sų paskelbtą nutarimą, tuo pat 
aiškiai ir neginčijamai Lietuvių 
Tauta, Lietuvos Respublika, įstojo 
į laisvų, nepriklausomų valstybių 
tarpą, pradėjo naują istorijos la

piĮ. ‘
Lietuva po to išgyveno ištisus 

20 metų laisvėje ir gerbūvyje, 
įveikdama vidujines ir išorines 
sunkenybes ir kliūtis, kildama iš 
nieko ir stebindama pasaulį savo 
ekonominiais ir kultūriniais atsie- 
kimais, garsėdama kaimynuose 
‘Mažosios Amerikos’ vardu... Tuo 
pat ji ne vien ginklu, ne vien šei
miniu sprendimu patvirtino mūsų 
Vasario 16-sios aktą, bet ir tikro
vėje — pilkoje kasdieninėje tik
rovėje — vaizdžiai įrodė to akto 
teisingumą ir įspėjamai pamokė, 
jog tam, kad tauta tikrai laimin
gai ir tikrai kultūringai augtų ir 
gyvuotų, jai būtina tvirta laisvė ir 
tikra nepriklausomybė nuo bet ku- į 
rių, ypačiai nuo stipresniųjų savo Į 
kaimynų. Tai dar skaudžiai pa-l 
tvirtina žiaurių kaimynų 1940 m. Į 
jai primestasis įjungimas į sveti
mą valstybinį kūną, susietas ne i 
tik su svetima tvarka, bet ir su 
žiauriomis aukomis — kruvinomis, 
kacetinėmis ir sibirinėmis — poli
tine, visuomenine ir kultūrine ver
gija, ekonominių nuskurdimu ir 
visuotinu priverstinu ir šlykščių 
įsimelavimu.

Laisvasis pasaulis kvėpuoją lais
ve ir jos kuriama gerove, gerbia 
tautų nepriklausomybę, žino Pa
baltijo kraštų, tad ir Lietuvos 
1918 — 1940 nepriklausomybėje 

atsiektus laimėjimus, užjaučia sun
kią, žiaurią jų dabartinę būklę ir 
... laukia.

Kai mūsų tautoje pribręs ir įsi
sąmonins nebesuvaldomas laisvės 
pasiilgimas ir nepriklausomybės 
troškimas, tuomet mūsų tautos 
krašte ir už jų sienų — ir did
žiųjų laisvojo pasaulio galybių pa
stangomis Lietuvoje bus vėliai

kai” padėti rajono kolūkiečiams 
atlikti laukų darbus, derlių nuim
ti, bulves kasti ir panašiai. Rude
nį atsirasdavo net kombainų, kurie 
atvykdavo iš tų sričių, kur derlius 
jau būdavo nuimtas. Bet dėl sovie
tinės netvarkos atsitikdavo štai 
kas: Derlių nuimdavo, grūdus su
pildavo lauke ir jie čia rudens lie
tuje ir žiemos darganose sugęsda- 
vo. Tas pats atsitikdavo su bulvė
mis. Miesto darbininkai jas kasi- 
nėdavo iš apšalusios žemės, bet ir 
jas nuvežti kolchozas neturėjo 
transporto priemonių, tad ir bul
vės likdavo lauke ir sušaldavo.

KUR DAR LIETUVIŲ GYVENA.
— VISŲ ILGESYS: KUO 
GREIČIAU I TĖVYNĘ

Be šio rajono, dar daug lietuvių 
gyvena kituose čulim upės pa
kraščiuose, miškuose. Dar daugiau 
lietuvių yra Irkutsko oblastyje. 
čia daugelyje kolūkių po keletą 
lietuvių šeimų gyvena.

Lietuviai stengiasi, jei laisvi, 
kaip įmanydami greičiau vykti at
gal tėvynėn. Jie tai vadina “skris
ti”. Daug tokių ’’laisvais” pasida
riusių lietuvių jau išvyko. O tie, 
kurie dar negali grįžti į Lietuvą, 
telkiasi vis labiau į didesnius vie
netus, kad galėtų tarp savųjų gy
venti ir vaikams užtikrinti lietu
višką auklėjimą.

Vedybos vyksta daugumoje tik 
tarp lietuvių. Kartais būna vedy
bų ii- tarp pabaltiečių, bet su ru
sais lietuviai vengią maišytis. Ne
nori su rusais maišytis nei latviai, 
estai, ukrainiečiai, moldavėnai, 
nei kitos nerusų tautybės. Sibiro 
ištrėmime net žydai yra prieš ru
sus nusistatę.

LIETUVIŠKOS DAINOS SIBIRE

Kultūrinis gyvenimas lietuvių 
tremtinių tarpe vyksta, kiek sąly
gos leidžia, normaliai. Po sunkių 
dienos darbų jie dažnai susirenka 
ir dainuoja lietuviškas dainas, o 
šeimose vaikai mokomi lietuviškai. 
Visų tremtinių vaikai gali lanky
ti ir vidurines mokyklas; jie pri
valomai turi lankyti rusiškas mo
kyklas. Mokiniai verčiami rašytis 
į “spaliukus”, ’’pionierius”. Kai 
nesiraso, gali nukentėti ir tėvai 
ir vajkai. Grįžusios iš Sibiro šei-

DVIEJŲ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARŲ 
ŽODIS TAUTIEČIAMS SVETUR IR TĖVYNĖJE

įtvirtinta Vasario šešioliktosios 
diena

BUDĖKIME IR VEIKIME!” 
1958 m. vasario mėn.
Los Angeles, Kalifornijoje.

Mykolas Biržiška.

Prelatas J. Šaulys:
“Lietuvių tautos valia sukūrė, 

senais laikais, savą nepriklauso
mą valstybę. Amžių bėgyje nesy- 
kį teko vesti sunkias kovas, sau- 
gojant ar ginant valstybės nepri
klausomybę ir laisvę. Tvirta susi
pratusios tautos valia atlaikė, kad 
ir skaudžius, politikos smūgius ir 
įvykius.

Labai skaudus smūgis ištiko Lie. 
tuvą, įvykus buvusios senosios Lie
tuvių — Lenkų Respublikos pada
linimai 1795 metais. Padalinimų 
aktai išbraukė Lietuvą, kaip poli
tinį vienetą, iš nepriklausomų val
stybių skaičiaus, bet Lietuvos žmo
nių sąmonėje ir širdyje išliko gy
va, tvirta nepriklausomybės ir 
valstybingumo sąvoka ir tradicija. 
Gyva tėvų žemės meilė ir laisvės 
atgavimo troškimas buvo galingas 
veiksnys, stojant į kovą dėl ne
priklausomybės grąžinimo. Budė- 
jusieji tautos sargyboje veiksniai 
stebėjo politikos įvykius ir laukė 
tinkamos progos pradėti kovai, 
imtis griežtesnių žygių.

Laisvės atstatymo veiksniai žen
gė laipsniais. Pirmas stambesnis 
žygis buvo Didysis Vilniaus Sei
mas, įvykęs daugiau kaip prieš 
penkiasdešimt metų (1905). Sei
mas nutarė, tarp kitko, reikalauti 
kraštui politinės laisvės ir demo
kratiškai išrinkto Seimo. Tai buvo 
po rusų pralaimėto karo su japo

mos vaikai gerai kalba lietuviškai.
Tremtiniai, žinoma, yra sekami, 

ar nepasireiškia antisovietiniai. 
Sekama net, kas kokias dainas dai
nuoja. Buvęs toks atsitikimas: 
Kartą keletas jaunuolių dainavo 
lietuviškas partizaniškas dainas. 
Kitą dieną apie tai jau buvo su
žinojęs sovietinis saugumas. Du 
vyrukai ir dvi mergaitės buvo su
areštuoti ir išvežti į Tomską, čia 
juos sovietinis teismas nuteisė 
žiauriomis bausmėmis: Berniukus 
po 20 metų priverčiamojo darbo, 
mergaites po 15 metų. Kur juos 
vėliau išvežė ir kur jie dingo, nie
kas nesužinojo.

MOTERYS KUNIGŲ 
PAREIGOSE

Naujagimius dažniausiai krikš
tydavo pačios motinos, pasikvies- 
damos kūmais kaimynus. Sutuok
davo taip pat moterys, daugiausia 
senelės, kurios sutuoktuvines, apei
gas geriausiai prisimindavo. Mi
rusius laidodavo su tikybinėmis 
apeigomis — ir vėl moterys atlik
davo visas apeigas.

1957 metais buvo atvykęs (pir
mą kartą po 1945 m.) lietuvis ka
talikų kunigas, jau bausmę atli
kęs. Jis turėjo su savim visus 
bažnytiniam patarnavimui reika
lingus daiktus. Tačiau jis visa tu
rėjo atlikti slaptai. Vėliau rusų 
buvęs įskųstas ir iš Tomsko sri-

šoma ape Sibiro šalčius, adresato 
jau nepasiekdavo. Po Stalino, cen
zūra praleisdavo jau ir kitokio tu
rinio laiškus. Pašto susisiekime 
būna ir tokių keistenybių. Kartą 
iš Sibiro į Lietuvą ėjęs vos tik 8 
dienas (matyt oro paštu), tuo tar
pu telegrama, pasiųsta tą pačią 
dieną, užtruko kelyje net dvi sa
vaites.

LIETUVIAI DVASIŠKIAI 
NEPALOŽĘ

Laisvųjų tremtinių ne vienas 
jau turi įsigijęs radijo aparatą ir 
klausosi protarpiais ir laisvojo pa
saulio lietuvių transliacijų. Trem
tiniai laukia diena iš dienos per
mainų Rusijoje. Išvadavimo viltis 
juose tebėra gyva, todėl kiekvie
nas saugojas! busimosios Lietuvos 
labui, žmonės vieni kitiems pade
da kuo įmanydami. Kai čia apra
šomoji šeimo išvyko į Vakarus, li
kusieji juos išlydėjo labai jaut
riai. Net ir vargingiausios sene
lės atnešė savo rublius, kad tik iš
vykstantieji galėtų apsirūpinti rei
kalingais daiktais. Tremtiniams to
lima kelionė atgal į tėvynę labai 
brangiai atsieina. O rublių susi
taupyti, esant kalėjiminiame reži
me, neįmanoma. Tik kai jau pasi
daro laisvais, pradeda ypatingai 
taupyti rublius kelionei į tėvynę. 
Kad tų rublių niekas per daug ne
susitaupytų, tarybinė valdžia daž-

ties dingo.
Grįžusieji papasakojo dar tokį 

atsitikimą: .Kai lietuvių kunigas 
1957 metais lankėsi toje vietovėje, 
tremtiniai lietuviai katalikai ėjo 
pas jį išpažinties. Tai buvę orga
nizuota taip, kad barakėlyje, kur 
kunigas klausėsi išpažinties, buvo 
surengtas saviveiklininkų Ir spor
tininkų susirinkimas. Sportininkai 
netoliese žaidė futbolą. Vieni iš 
futbolininkų ėjo pas kunigą, tuo 
tarpu kiti, atlikę išpažintį, stojo 
žaisti jų vieton. Tai tęsėsi, kol 
paskutinis neatliko išpažinties.

SUSIRAŠINĖJIMAS

Susirašinėjimas tarp Sibiro ir 
Lietuvos vyko visą laiką. Stalino 
laikais laiškai nueidavo tik tuo 
atveju, kai juose buvo rašoma, kad 
“esame sv.iki” ir ’’mums einasi 
gerai”. Laiškai, kuriuose buvo ra-

„R O M U V A“ 
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS

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

Priimami jūsų pačių supirkti siuntinėliai persiuntimui į 
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

Visi kiti įkainavimai tikrai žemi.
Siuntinėlio persiuntimo kainą ir užklausimus galite gauti asme
niškai ir telefonu bet kuriuo laiku.

nais.
Tuo istorijos ratas pajudėjo 

nauja kryptimi: prasidėjo pirma
sis pasaulinis karas. Tas karas, iš 
vienos pusės, buvo Lietuvai bai
sus, kaip kiekvieno karo nelaimė, 
bet iš kitos pusės, karas baigėsi 
mūsų kraštui laimingai. Karo su
darytos sąlygos leido tautai ne
kliudomai laisvai išrinkti atstovus 
į Lietuvių Konferenciją Vilniuje 
(1917). Konferencija gi išrinko 
dvidešimties narių Lietuvos Tary
bą.

čia vėl pasireiškė kūrybinė tau
tos valia.

Lietuvos Taryba savo istorinia
me posėdyje, įvykusiame prieš 40 
metų vasario 16 dieną, paskelbė 
žinomąjį Nepriklausomybės nuta
rimo aktą, atstatantį Lietuvos ne
priklausomą valstybę.

Lietuvos žmonės paskelbtąjį ak
tą sutiko kupini džiaugsmo ir vil
čių. Taryba, neminint kitų jos 
stambių ir naudingų darbų ir žy
gių, paruošė sąlygas sušaukti Stei
giamąjį Seimą. Seimas, tarp kitų 
nuveiktų svarbių kraštui darbų, 
parašė ir paskelbė Lietuvės Kons
tituciją, pripažintą anuomet kaip 
vieną geriausių demokratiškos val
stybės aktą.

Atstatytoji Lietuvos suverene 
valstybė, laisvai egzistavusi dau
giau nei dvidešimt metų, sėkmin
gai atliko naudingą tautai užda
vinį visose krašto gyvenimo srity
se.

Bet istorijos ratas, netrukus, 
pariedėjo nepalankia Lietuvai 
kryptimi* Prasidėjus antrajam pa
saulinių karui> Lietuvos žemę už
plūdo rusiškojo komunizmo bei 
bolševizmo banga ir tai dviem at
vejais: 1940 metais, kuomet rusų 
armija įsiveržė į Lietuvos valsty
bės teritoriją ir laikė kraštą oku
puotą ligi 1941 m. birželio 22 die
nos, kuomet prasidėjo karas su 
Hitlerio naciais, ir rusams teko 
pasitraukti. Mažne ketverius me
tus Lietuvos žemę laikė užimtą 
hitlerininkai. 1944 metais, pasiša
linus vokiečiams, bolševikai yėl 
užplūdo Lietuvą, o krašto valdžią, 
kaip ir pirmuoju atveju, pavedė 
Maskvos pastatytiems ir palaiko
miems komunistams — bolševi
kams, kurie valdo ir vargina Lie
tuvos žmones prieš jų norą.

Tautos uždavinys ir tikslas šian
dien yra įmanomai greičiau at
gauti tikrąją politinę laisvę netei
sėtai užpultam ir valdomam kraš
tui, pašalinus svetimų okupantų 
pastatytuosius valdžios žmones.

Lietuvių tautos valia sukūrė sa
vo nepriklausomą valstybę; tautos 
valia saugojo ir gynė, per ilgus 
amžius, ir išlaikė gyvą, tvrtą val
stybingumo tradiciją ir neįveikia
mą tėvų žemės meilę. Tautos valia 
nugalės ir dabartinės neteisėtos ir 
neteisingos okupacijos žiaurią 
valdžią. Svetimiems okupantams 
neturi būti vietos laisvos Lietuvos 
krašte.”

Prel. J. šaulys.

nai keisdavo pinigus ir tuo pačiu 
numušdavo turėtų rublių vertę. 
Tad ne visada žmonės ir kelionei 
pinigų turi.
Grįžusieji baigė pasakojimą tvir

tinimu, kad Sibiro lietuviai visi 
yra išlaikę gyvą tautinę sąmonę.

Elta.

£ 2. 9.0 nežiūrint kokybės
9/- nežiūrint kokybės

16/- nežiūrint kokybės
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KALBOS KILTIIIA TU GALI TAI PADARYTI!...
Kalba, panašiai kaip judėsiai, šiaip 
laikymasis, atskleidžia mūsų vi
dinę dvasios sąranga, mūsų dva
sios kultūros laipsni. Kultūra yra 
tai, kas žmogaus sukurta, kas iš
ugdyta; priešybė yra gamta, pri
gimtis — tai tas, kas žmogaus 
kuriamųjų pastangų nepaliesta, 
kas tebėra taip, kaip Visata yra 
leidusi, žmogaus kūnas yra Visa
tos padarinys, bet fiziškai lavi
nant, jis gali gauti kitas formas; 
kontroliuojant apskritai kūno ju
desius, gaunasi kultūros paliestas 
išorinis reiškimosi būdas. Tempe
ramentas yra įgimtas, bei dvasios 
galias ugdant, žmoniškėjimą stel
biančius linkimus tvardant, sąmo
nei sprendžiamai dalyvaujant žmo
gaus žemėje paskirčiai suvokti, 
veikiant religijai, pasaulėžiūrai, 
susiformuoju kultūros sąlygotas 
žmogaus charakteris, subręsta as
menybė. Žodynas ir sintaksė kul
tūringo žmogaus, kalbiškai išmo
kslinto skiriasi nuo tamsuolio. Iš 
kalbos lengva patirti moralinė 
charakterio atrama, iš kalbos pa
žįstame vulgarų žmogų bei ciniką. 
Iš žodyno, sakinio ir kalbos rit
mo bei tempo galima spręsti, ar 
žmoguje augštesniosios dvasinės 
galios dominuoja ar tik impulsai 
bei emocijos, ar jis yra linkęs ir 
sugeba save tvarkyti ar tik nepa
žabotai reiškiasi prigimtis. Bet ir 
prigimtis prigimčiai nelygu — tu
rime galvoje temperamentą. Di
namiška, veržli asmenybė impul
syvi yra ir kalbant; pasinga, bai
li prigimtis yra santūri. Bet ir 
čia kultūra palieka savo pėdsakus. 
Teoretikas intelektualas gali būti 
gana santūrus kalbėdamas, iš ne
daugelio žodžių išskaitysime ji 
esant išmintingą bei išmaningą 
žmogų, bet šiaip jis gali būti ir 
veiklus ir veržlus. Tačiau iš kal
bos galėsime atskirti teoretiką in
telektualą nuo praktiko veiklos 
žmogaus. Veiklos žmogų nesunku 
vėl atskirti nuo pagyrų puodo. 
Pirmasis kalbėdamas yra kon
struktyvus, didžiadvasis, logiškas 
bei kritiškas, gi antrasis fantas
tas, besiblaškąs užsidegėlis, kalbąs 
nuotrupomis ir dažniausiai nelo
giškai, lėkštus, todėl neįtikinantis 
ir nuobodus. Toje pačioje vietoje 
sutinkame vaikščiojant j kūrėją: 
tai pasakotojai, sapnuotojai bei

A. ZUBRAS

KELIONĖ | PACIFIKO KRAŠTUS (3)

I TAHITI
SODUS, MICHIGAN.

Laivo ilgis — 564 pėdos, plotis 
— 76 pėdos, tonažas — 20.600 
tonos. Statytas tik praėjusiais 
metais ir kainavo ape 20 milionų 
dolerių. Tai labai modernus lai
vas, puikiai įrengtas, kiekvienas 
kambarys turi vėsintuvus ir visus 
normalaus miesto gyvenimo pato
gumus, kaip telefoną, radiją ir Lt. 
Virtuvė aprūpinta pačiais naujau
siais techniniais įrengimais, elek
trinėmis krosnimis ir kitokiomis 
mašinomis. Trys ledą gaminančios 
mašinos pagamina 1,200 svarų le
do per parą. Kita ledo mašina 
pagamina toną per parą smulkių 
ledo gabalėlių, šis laivas, berods, 
yra pirmas keleivinis laivas, tu
rintis 29 merginas, tarnaujančias 
prie stalų padavėjomis (šiaip visa
da laivuosi* patarnauja vyrai). Jų 
patarnavimas yra daug malones
nis už vyrų. Tuo pavyzdžiu, tur
būt, ateityje paseks ir kiti lai
vai.

Laivas plaukia į Sydney, Aust
raliją ir atgal ir kelionėje išbus 
42 dienas, tai turi pasiimti gana 
daug maisto į savo sandėlius bei 
šaldytuvus. Tam tikslui laivas tu
ri 37,000 kv. pėdų šaldytuvuose. 
Sandėliuose turi sukrovęs 52,841 
svarų daržovių, 26,818 svarų švie
žių vaisių, 9,515 svarų šaldytų 
daržovių, 6,578 svarus šaldytų vai
sių, 36,860 sv. šviežios mėsos, 
8,968 sv. rūkytos mėsos, 2,620 sva
rų sūdytos ar užraugtos mėsos, 
kaip corn beef, 4,819 svarų rūky
tų ir šviežių dešrų, 7,070 svarų 
kiautinės žuvies, 6 tonas visoke
riopų kitų virtuvės reikmenų...

Be to, dar 91,440 kiaušinių, 
12,797 kvortas pieno ir grietinės, 
4,660 svarų kavos, arbatos, kaka
vos ir pan., .433 svarus šakninių

PAKELIUI
JUOZAS J. BACHUNAS,

Norėčiau kiek smulkiau supa
žindinti su mūsų plaukiančiuoju 
“namu” — keleiviniu laivu SS 
MARIPOSA.

Keleivių šį kartą plaukė 332, 
nors telpa 365. Mat, ne visuomet 
taip susitvarko, kad visos vietos 
pasiseka užpildyti, tai ir šį kartą 
plaukiame tik 332 žmonės. Laivo 
įgulą sudaro 260 žmonių — kapi
tonas, jo padėjėjai, Jūrininkai, gy
dytojai, slaugės, virtuvės persona
las ir t,t

Man, kaip didžiąją gyvenimo da
lį turėjusiam ir tebeturinčiam 
reikalų su žmonių aptarnavimu ir 
jų maitinimu, buvo labai įdomu 
arčiau sužinoti, kaip šiuo atžvilgiu 
tvarkomas toks laivas, nes juk ir 
aš pats tokiais dalykais nuolat tu
riu rūpintis. Gal šie daviniai ir 
jums bus įdomūs, ir gal kas norė
site pamėginti šio biznio. Pasaky
siu, jis yra pelningas ir vertas 
pamėginti. Sąlygos tik tokios pa
prastutės: reikia labai daug dirbti 
(ilgiau, negu fabrike 8 vai.), nuo
lat apie tai galvoti, visą laiką 
mokytis iš savo klaidų ir daugiau 
patyrusių žmonių pavyzdžių, būti 
angeliškos kantrybės ir takto, na, 
ir gal turėti rupučiuką įgimto ta
lento. Kas yra genijus? Sakoma, 
kad genijus yra 99 procentai pra
kaito ir 1 procentas talento. Tai
gi, kiekvienas naują sritį pradėda
mas turi didelį šansą — 99 pro
centus. .. Savo laiku esu pateikęs 
apyskaitas, kiek kokio maisto ir 
kitų reikmenų suvartodavau savo 
vasarvietėse per sezoną. Dabar 
šio laivo kapitonas, Malcolm R. 
Peters mielai suteikė man visus 
davinius ir net davė specialų pa
lydovą aprodyti visą laivo opera- 
vimą.

Kalba pasiduoda ugdoma, taigi 
kultūrėja, nes ugdoma pasiduoda 
žmogaus dvasia. Tvarką mėgstąs 
žmogus yra tvarkingas parinkda
mas žodžius minčiai reikšti, gi kal
binis nerūpestingumas byloja apie 
šiaip jau tinginystę bei nerūpes
tingumą ir kitose žmogaus pasi
reiškimo srityse. Tvarkingas, sis
temingas žmogus rūpestingai iš
tars žodį jo nenukąsdamas, nepa- 
šykštėdamas reikiamai atverti 
burnos, stengsis mintį išryškinti 

j logiškuoju kirčiu (logiškasis kir
tis — svarbesnių žodžių sakinyje 
pabrėžimas), nepamirš Ir grama- 
tiškojo kirčio. Rūpestis gražiai, 
taisyklingai kalbėti rodo ir giles
nį žmogaus estetinį skoni. Jei žmo
nės žinotų, kad kalbėjimo būdas 
turi didelės socialinės reikšmės, 
tai jie dar daugiau dėmesio skir
tų tai kalbos daliai, kuri be dides
nių sunkumų duodasi ugdoma, 
kontroliuojama. Pirmas įspūdis 
apie žmogų susidaro iš jo kalbos, 
kalbos tembro, apskritai kalbinės 
kultūros laipsnio — dėl to pajau- 
čiam žmogui simpatijos ar anti
patijos jausmą. Būdinga yra gar
sus ir tylus kalbėjimo būdas. Vi
dinės energijos gausumas, pasiti
kėjimas sari m i yra dažniausiai 
priežastis garsaus kalbėjimo. Ta
čiau išauklėtas žmogus įpranta sa
vo kalbą kontroliuoti ir kalbėti 
atitinkamai aplinkybėms. Kitus 
žmones, paprastai, nervina garsus 
beatodairinis kalbėjimas privačia
me pašnekesy. Kalba nukariauja 
širdis meilei, draugystei, viešojo 
gyvenimo karjerai, o tuo labiau 
kalbinės kultūros reikia pasiren
kant išraiškos meną (vaidybą) bei 
politiką. Didžios kalbinės kultūros 
ir teoretinio žinojimo reikalingas 
rašytojas ir žurnalistas. Yra kal
bos dalis, kurios reikia teoretiškai 
išmokti — tai gramatikos, šiaip 
jau kalbinei kultūrai augti didelės 
reikšmės turi visuotinas asmeny
bės šviesėjimas. Gyvoji žmogaus 
kalba ir rašytinis stilius yra psi
chologinis testas asmenybei pa
žinti. Labai blogo įspūdžio daro 
kalbant gestikuliavimas rankomis. 
Jo reikia būtinai atprasti. Rankų 
judėsiai kalbant galimi tik viešu
moje kalbant — sakykloje, mitin
guose, salėje.

fantazuotojai. Jie papuošia gyveni
mą, paįvairina pobūvius, bet gali 
būti ir įkyriai nuobodūs. Iš kalbos 
bei stiliaus atsispindi amžius bei 
lytis. Su amžiumi eina ir patyri
mas, todėl natūralu, kad jaunimas 
kalbėdamas yra impulsyvus, kad 
jusmas nustelbia kritiškumą, kad 
pasigendame minties gelmių. Tas 
visa dar gali ateiti metams slen
kant Bet jau ir iš jaunimo kalbos 
galime išskaityti būsimą subren
dusią asmenybę, bent jos pradus, 
reiškimosi tempą. Moters kalbėda
mos, paprastai, mažiau kritiškos, 
impulsyvesnės, lengviau pasiduo- 
dančios nuotaikai negu vyrai. Mąs
tymas moters daugiau vaizdinis, 
vyrų sąvokinis, todėl moterų kal
bos ir rašto stilius vaizdlngesnis 
ir dėl to lengvesnis; vyrų abst
raktesnis, todėl suprasti reikalau
jąs didesnio protinio pasitempimo. 
Jausmų sritis vyrų gilesnė, mote
rų paviršutiniškesnė, lengviau už
deganti. šiaip jau vyrų dauguma 
agresingesnės prigimties, moterys 
lengviau linkusios pasiduoti. Mote
rys dažnai būna įžvalgesnės: jose 
mažiau, trukdomai reiškiasi intui
tyvus pažinimas, ypatingai jautrus 
bręstančiam vyrų pokalbyje kon- 
flktui, šiaip pavojingai situacijai. 
Vyrų didesnis kritiškumas, pasiti
kėjimas savimi yra pristelbęs in
tuiciją ir atsargumą.
Visi esame pastebėję, kad narko
tikai — alkoholis, menkiau niko
tinas, arbata, kava — veikia kal
bą. Narkotikai veikia žmogaus or
ganizmą, taigi ir dvasinį vyksmą, 
todėl tas matyti ir kalbant. Ne
teisinga pažiūra yra, kad narkoti
kų veikiamas žmogus parodąs sa
vo veidą. Kaip įvairių rūšių narko
tikai bei nuodai iškreipia fiziolo
ginį mūsų organizmo vyksmą (šir. 
dies, įvairių liaukų, skrandžio, 
smegenų veikimą), taip lygiai iš
kreipia ir dvasinį vyksmą. Todėl 
išgėręs žmogus ne tikrąjį savo 
veidą parodo, bet priešingai — iš
kreiptą. Reikia pastebėti, kad nar
kotikai labai įvairiai veikia, be
veik kiekvieną kitaip, tačau daugu
mą žmonių mažas kiekis narkoti
kų veikia pažadinančiai, didesnis 
slopinančiai.

ir kitokių prieskonių, 811 galonų 
aliejaus, 505 galonus ledų (ice 
cream), 505 galonus sherbet ledų. 
Duona ir visi kiti pyragaičiai švie
žiai kepami kasdien. Turi didelį 
sandėlį vyno, šampano, likerių, 
degtinės ir alaus. Taip pat turi 
modernią spaustuvę.

Vienas iš įdomiausių dalykų 
man buvo — tai apsirūpinimas 
gėlu vandeniu. Laivas pasigamina 
arti 40,000 galonų destiliuoto van
dens į parą. Jūros vandenį trans
formuoja į gėlą vandenį per žemo 
spaudimo garinimo mašinas. 48 
pompos varo vandenį į šaldytuvus. 
Laivas turi 300 tonų šaldytuvų 
mašinas.

O akiai ir dvasiai pašildyti ar 
atšaldyti laivas turi kino teatrą 
su 150 sėdimų vietų, kur dažnai 
rodomi filmai. Kitaip sakant, tai 
pilnas miestas ant vandens.

Bet užteks tų statistikų.
XXX

Nuplaukę nuo Los Angeles 3571 
mylią, per pusaštuntos dienos pri
siartinome prie Tahiti salos. Iš
vydome Papete miestą, {domiau 
mums buvo plaukti, nes per pas
tarąsias dvi dienas jūra pasmar
kėjo, pasupo, patriukšmavo.

Tahiti sala ir daugybė salelių 
aplinkui yra prancūzų valdomos. 
Tahiti sala yra čia svarbus uos
tas ir visokių prekių išskirstymo 
punktas: iš čia aptarnaujamos 
visos kitos aplinkinės salos.

Tahiti turi 30.500 gyventojų, ku
rių pusė gpvena sostinėje Papee
te. čia susispietę apie 11,000 tikrų 
tahitiečių, 3,000 kiniečių, apie 
1,000 prancūzų ir pora šimtų kitų 
europiečių.

Prieš įplaukiant laivui į uostą, 
su mažu Javeliu atvyko pilotas (lo- 
cas), kuris laivą įvairavo į uostą. 
O drauge su juo ir 25 tahitietės 
merginos apsirengusios iš žolių 
pasidarytas sijonais, bet basos 
(čia beveik visi po gatves vaikš
čioja basi). Jos atsivežė glėbius 

Jei Lietuva būtų laisva, kiek šie
met joje būtų džiaugsmo ir pasi- 
didžavimo švenčiant keturiasde
šimt metų nepriklausomybės su
kaktį. Skambintų visi varpai; Te 
Deum laudamus aidėtų visose baž
nyčiose; Lietuva tėvynė mūsų vi
suose minėjimuose ir mokyklose; 
trispalvė plevėsuotų visuose Lie
tuvos miestuose ir sodžiuose; mi
nių minios dalyvautų eisenose; 
senesnieji pasakotų jaunesniesiems 
apie laisvės ir nepriklausomybės 
kovas, o jaunesnieji ryžtingai pla
nuotų tiltus į vis šviesesnę tėvy
nės ateitį.

Deja, Lietuva rusiškai-sovietiš- 
kojo okupanto pavergta. Jau aš
tuoniolika metų okupantas trypia 
tautinę trispalvę, nutildė Tautos 
himną, užčiaupė mūsų brolių lūpas 
pareikšti laisvės troškimą ir sten
gias užkimšti jų ausis, kad iš lais-, 
vojo pasaulio nebūtų išgirstas nė 
vienas tiesos žodis. Už Tautos him
no giedojimą — areštas; už Va

sario 16 d. minėjimą — kalėjimas;
už tautiniai patriotinių jausmų 
pareiškimą demonstracijose — Si
biras.

Tylūs ir susikaupę bus šiemet 
Vasario 16-tąją Lietuvos miestai 
ir sodžiai. Miestų grindiniu ir 
krašto keliais kaukšės tik okupan
tų kareivių batai ir girdėsis jų 
rusiški keiksmai. Bus žūrima, kad 
verguvės pančiai laikytų kietai, 
kad išlaisvinimo viltis būtų už
gniaužta.

Tačiau viltis, kaip tas laisvų 
padangių paukštis: kuo daugiau ją 
baidai, tuo augščiau ji kyla; ir kuo 
augščiau pakyla, tuo toliau ma
to. Mato, kaip užgriuvusi audra, 
ir viesulo verpetai, ir perkūno, ir 
žaibai rauna šaknimis ar laužia 
pusiau didžiuosius medžius ir len
kia prie žemės mažesniuosius, bet 
taip pat mato, kad tolumoje už 
juodųjų debesų krašto šviečia sau
lė, kuri ateis, kuri išsklaidys tam
są, kuri atities audros nulenktuo
sius ir suželdins naujus dalgus 
ten, kur po audros liks dykynė.

Mūsų broliai ir sesės pavergta
me krašte prarado visa, bet išlaikė 
viltį ir tikėjimą, kad laisvės saulė 
Lietuvai patekės. Mūsų esančių 
išeivijoje pareiga, daryti visa, kad 

iš gyvų gėlių padarytų vainikų, 
ir kiekvienam keleiviui uždėjo ant 
kaklo po vainiką ir... pabučiavo 
į skruostą — malonaus sutikimo 
ir pasveikinimo ženklas. Kai ku
rios pradėjo šokti, vikriai kraipy- 
damos šlaunis.

Galėtum sakyti, kad tai roman
tiška. Rašytojai yra nemažai pri
rašę apie Tahiti malonumus, o 
dailininkai, ypač prancūzai, pri- 
piešę tų stovinčių, šokančių ir 
gulinčiu ant smėlio gražuolių.

Laivui pasiekus uosto krantinę, 
ten laukė daugybė žmonių. Grojo 
orkestrai, na, ir daugiau smarkiu 
šokėjų. Visa ta jų muzika mūsų 
ausiai gana keista. Pasakytų kas 
— tai “pagoniška muzika”: vie

GIFT PARCELS SERVICE
SAV. S. NARUŠIS

36 BERRILLE RD., BEVERLY HILLS, N.S.W.

Pranešu Gerb. dovanų pakietų siuntėjams, kad esu gavęs nau
jas kainas muitų ir persiuntimo išlaidų apskaičiavimui. Pavyz
džiui: 1) Vilnonės medžiagos jardas ......................... 0.10.0

2) Vyr., moter. kostiumai ir paltai .................. 2.10.0
3) Suknelės ........................................................... 0.15.0
4) Medvilnės, rayono medžiagos .....................  0. 4.0
5) Kojinės ............................................................. 0. 4.6
Visos kitos prekės apskaičiuojamos panašiai.

Už patarnavimą, tik £ 2 pakietui. Pristatymas garantuotas. Va
žiuoti pas mane į NARWEE stotį (East Hills line): 3 min. 
nuo stoties į Berrille Rd. Priėmimo vai.: treč.-ketv. 8-3 p.p. 
šeštad. 9-6 p.p.

Skyriai.
CABRAMATTA: 75A John St, Annabelle House (už pašto) 

antras augštas, 7 kamb. Valandos: 10-6.30 
vak. šeštad. 8.30-1 v. p.p.

NEWCASTLE: A. Šernas, 115 Janet Str., Merewether, Tel.: 
MF 1653. Priėmimas: nuo 7-9 p.p. kitu laiku 
susitarus.

ENFIELD: M. Petronis, 152 Liverpool Rd. Valand.: kasdien 
nuo 9 iki 6 vai. vak., šeštadieniais 9 iki 12.30 

vai. p.p. Tel. UJ 5727. Susitarus paima ir iš namų.

J TAUTIEČIŲ JAUSMUS IR 
IŠMINTĮ

jų viltys išsipildytų ir kad naujoji 
Aušra Lietuvai būtų priartinta.

Laisvėje esantis lietuvi! Tu esi 
susipratęs patriotas, Tu myli Lie
tuvą, Tu nori Jai laisvės ir švie
sos, Tu nori jai laimingesnio ry
tojaus!

Tu turi žinoti apie viską, kas 
tėvynėje darosi, Tu turi visam pa
sauliui skelbti apie Lietuvos skriau
dą, Tu turi šauktis laisvojo pasau
lio pagalbos ir paramos Lietuvą 
iš sovietinės vergijos išlaisvinti, 
Tu turi persergėti savo brolius 
tėvynėje apie naujus okupanto kę- 
slus ir kartu pranešti jiems kas 
Lietuvos išlaisvinimui yra daroma, 
Tu turi palengvinti jų priespau
dą ir padidinti jų viltį.

Tu gali tai padaryti ir darai. 
Ypač šiais sukaktuviniais Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo me
tais, kada šaukiamasi į Tavo jaus
mus ir išmintį.

žinok lietuvi, kad Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
esi Tu pats.

Tavo sudėtomis aukomis išlaiko
ma monitoringo stotis Vokietijoje, 
kuri kasdien nurašo Vilniaus ra
dijo stoties pranešimus apie įvy
kius krašte, kurie sudaro žymią 
dalį medžiagos VLIKo informaci
niams leidiniams (Eitoms), VLI
Ko išlaikomoms radijo valandė
lėms per Madrido, Romos ir Vati
kano radijo stotis, o taip pat ku
rie siunčiami kasdien Amerikos 
Balsui, Europos Laisvės Komite
tui, Lietuvos laisvės Komitetui ir 
kitiems.

Tavo sudėtomis aukomis VL1- 
kas išleidžia ELTOS informacijas 
anglų, vokiečių, italų ir lietuvių 
kalbomis, kurios praneša svetimų
jų ir lietuvių spaudai apie gyve
nimą ir Sovietų priespaudą oku
puotoje Lietuvoje.

Tavo sudėtomis aukomis surašo
mi memorandumai ir raštai Jung
tinėms Tautoms, svetimoms vy
riausybėms, tarptautinėms organi
zacijoms ir kitiems, prašant Lie
tuvos laisvinimui užtarimo ir pa- 
gelbos. , 

nas būgnas, paskui kitas būgnas, 
ir iš medžio išskaupti kažkokie, 
kaip ir lietuviški skudučiai, barš- 
kalynės, daužymas vienu pagaliu 
į kitą ir pan. Viskas, kas tokioj 
muzikoj ryšku, tai tam tikras rit
mas.

Tahiti saloje laivas pagal pro
gramą numato stovėti dvi dieni. 
Mudu pirmiausia stebėjome žmo
nes Ir jų elgesį. Visi vietiniai gy
ventojai — basi ir tedėvi gana 
mažai drabužių. Vyrai su visai 
trumpom kelnaitėm, o moterys 
vien tik sijonuku, ir dar gerai, 
kad tas sijonukas atrodo, kaip 
tikras sijonukas.

(Bus daugiau)

g

§

Tavo sudėtomis aukomis kasdien 
per Madrido, Romos ir Vatikano 
radijo stotis oro bangomis skren
da į okupuotą Lietuvą tiesos Žodis 
iš laisvojo pasaulio.

Žin«»k, kad peršamoji koegzis
tencijos dvasia gali aptildyti oro 
bangas į okupuotą kraštą iš sveti
mųjų stočių, bet iš Tavo aukomis 
išlaikomųjų stočių tiesos žodis į tė
vynę skris, iki Lietuva bus laisva.

Kad būtum tikras, kad Tavo dos
niosios aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalui sunaudojamos tinkamai, 
kad Tavo dosnumo nemažintų jo
kia propaganda, nei priešo, nei 
svetimųjų arba net kai kurių sa
vųjų, kitokius tikslus turinčiųjų, 
kad neabejotum — žinok:

Iš kiekvieno 100 dolerių, ku
riuos VLIKas gauna Lietuvos lais
vinimo veiklai, išleidžiama:

46 doleriai radijo valandėlėms 
Madride, Romoj i, Vatikane išlai
kyti ir monitoringo stoties darbui.

29 doleriai Eltos biuleteniams 
anglų, vokečių, italų ir lietuvių 
kalbomis.

10 dolerių politinei veiklai (iš 
kurių 7 dol. ryšiams — raštu ir 
asmeniškiems — su tarptautinėmis 
institucijomis, svetimomis vyriau
sybėmis, parlamentais, politikais, 
žymiais visuomenės veikėjais pa
laikyti ir 3 dol. Lietuvos apjungi
mo etnografinėse sienose klausi
mui).

8 doleriai ūkio išlaidoms (pa
talpų nuoma Europoje, kuras, 
šviesu, telefonas, paštas, raštinės 
reikmenys) ir

7 doleriai administracijos išlai
dų.

Ūkio išlaidas padalinus pusiau 
tarp informacijos ir politinės vei
klos, gausime, kad iš kiekvieno 
100 dolerių išleidžiama radijo ir 
informacijai 79 doleriai, politinei 
veiklai 14 dolerių ir adm., ku
ri taip pat susieta su politinės 
veiklos sritim, tik 7 doleriai. Visi 
tie septyni doleriai tenka išimti
nai Europai, kadangi visi politi
niai ir administraciniai darbai, 
kuriuos VLIKas dirba JAV, nėra 
atlyginami.

Lietuvi, Tu buvai ir esi tas, ku
rio auka ir pasiaukojimas įgalina 
tęsti visus Lietuvos laisvinimo dar
bus. Lietuvos nepriklausomybės 40 
metų sukaktį minėdamas, būk tei
singas sau ir Lietuvai — padidink 
savo ryžtą ir dosnumą. Ateina 
laikas, kada Lietuvos vadavimo 
darbai turi būti ne tik išlaikyti, 
bet dar daugiau išplėsti.

VLIKO PREZIDIUMAS IR 
VYKDOMOJI TARYBA.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balaton St., St. KiMa, Vic. 

TeL LB 4083.

PRENUMERUOKITE
"MOŠŲ PASTOGĘ”

J. STRAUTINŠ
5-th Floor, 306 The Causeway

Melbourne
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
USSR SU IS ANKSTO APMO
KĖTU MUITU IR KT.

Mes siunčiame su iš anksto ap
mokėtu muitu ir kitomis persiunti
mo išlaidomis Jūsų pačių paruoš
tus siuntinius iš Australijos iki 
44 Ibs. bendro svorio.
Mes taip pat priimame užsakymus 
ir įmokėjimus už prekes, siunčia
mas per DAUGAVA — PARCELS 
SERVICE, Stockholm, Sweden: 
tekstilės, avalynės, vaistų, mais
to ir k t
Reikalaukite mūsų kainaraščių!

Atkreipkite dėmesį, kad sausio — 
vasario mėnesiais mūsų įstaiga 
yra uždaryta pirmadieniais.
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NAUJIENOS “AUŠROS”

TUNTE

Metų pradžioje iš Tunto adj. 
pareigų atsistatydinus ps. B. Ža
liui, naujai šioms pareigoms pa
skirtas v.sl. A. Dudaitis. Pasikei
timų įvyko ir vienetų vadovybėje: 
DLK Kęstučio skautų d-vės drau
gininku paskirtas si. R. Miniotas, 
o adj u t. psl. M. Mauragis, jaun. 
skautų vadovas — si. G. Kišonas. 
L.K. Margio d-vės d-ku paskir
tas psl. A. Skirka, pav. psl. A. 
Migevičius.

Sk. Vyčių “Geležinio Vilko “bū
relis š.m. vasario 9 d. savo suei
goje nauju vadu išsirinko s. Ig. 
Pranulį.

VELYKINĖ STOVYKLA

Velykų atostogų proga (3.4.58
— 7.4.50), DLK Kęstučio ir LK 
Margio d-vės Ingleburne ruošia 4 
dienų stovyklų. Stovyklos v-kas si. 
R. Miniotas, adj. — psl. M. Mau
ragis, Ūkio v-kas — psl. A. Mige
vičius.

Stovyklos mokestis: 10 šil. die
nai. Mokestis įmokamas pas šiuos 
asmenis: si. R. Miniotų, 18, Brus
sel’s St., Homebush; psl. M. Mau- 
ragį — 82, Victor Ave., Picnic 
Point; psl. A. Migevičių — 1, Wa
ter St., Cabramatta ir si. G. Ki- 
šonų — 6, Henry St., Punchbowl.

Stovyklos metu bus praeinami 
atskiri dalykai iš skautų patyrimo 
laipsnių programų, žaidžiama bei 
sportuojama, ypatingų dėmesį at
kreipiant į pasiruošimų ruoši
moms balandžio mėn. tarpskilti- 
nėms (tarptautinėms) varžyboms.

Stovyklavietė — 4 ūkiai už Mrs. 
Baldney farmos (užpraeitų metų 
stovyklavietės). Stovyklauti kvie
čiami ir visi kiti “Aušros” Tunto 
skautų-čių vienetai.

ŽL

★ (sks) Akad. skaučių dr-vės 
Adelaidės skyriaus t.n. Nemira 
ŠURNAITĖ baigė Adelaidės u-to 
medicinos fakultetų ir gavo medi
cinos gydytojos diplomų. Mums 
malonu sveikinti jaunųjų pasiry
žėlę, kuri sunkiose sąlygose tapo 
daktare Australijoje.

★ (sks) Sausio 12 d. Čikagoje 
buvo reikšminga Skaučių Seserijai 
diena — įvesdinta į pareigas nau
joji Vyriausioji Skautininke.

Iškilmės pradėtos tėvų jėzuitų 
Jaunimo Centro koplyčioje pamal
domis, kurių metu tėvas J. Vaiš- 
nys S. J. pasakė progai skirtų pa
mokslų. Posėdis pradėtas Lietuvos 
ir JAV himnais. Garbės prezidiu- 
man pakviesti — LSS vyr. dvasios 
vadas kun. dr. J. Vaišnora, Bro
lijos dvasios vadas tėvas J. Vaiš- 
nys, SJ, Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis, Vyriausioji Skautinin
ke v.s. O. Zailskienė, v.s. L. Če
pienė, v.s. M. Budrienė, ps. J. 
Daužvardienė, v.s. S. Gudauskie
nė, v.s. Z. Juškevičienė, s. F. Kur- 
gonienė, s. A. Kliorienė ir ps. J- 
Krutulienė.

Baigusi kadencijų Seserijos Vs
— v.s. O. Zailskienė atsisveikin
dama trumpoje veiklos apyskaitoje 
paminėjo būdingesnius Seserijos 
Vadijos darbus. Perduodama 40- 
siais Lietuvos skautijos jubilėji- 
niais metais Seserijų naujai išrink
tajai Vyriausiajai skautininkei — 
v.s. Lidijai ČEPIENEI ir jos pa
vaduotojai v.s. Emlijai PUTVY- 
TEI, v.s. O. Zailskienė pabrėžė 
šių dienų skaučių vadovės uždavi
nio svarbų — akcentuoti tautinius 
idealus bei vertybes ir juos išlai
kyti.

LSS vyr. dvasios vadas kun. dr. 
J. Vaišnora kalbėdamas tarp kitko 
užakcentavo du džiuginančius rei
škinius — tarnybų Dievui ir lietu
viškos skautybės pobūdžio išlaiky
mų.

Lietuvos kons. dr. P. Daužvar
dis pabrėžė, kad augščiausias Se
serijos uždavinys — išlaikyti gyvų 
organizacijų, stiprėti, dirbti tautai 
ir valstybei bei siekti augščiausio 
tikslo — tautos išlaisvinimo. Reik 
dirbti ne tik savoje organizacijo

je, bet visur kur tik galima.
Vyr. sktn. Lidija Čepienė, per

imdama VS pareigas, pareiškė, 
kad žiūri į ateitį ir tiesia rankų 
bei nori pasiekti kiekvienų vado
vę, kiekvienų sesę — kiekvienai iš 
jų padėti. Naujoji Seserijos VS 
pažadėjusi daugiau pakalbėti po 
poros metų, kai bus pasibaigusi 
jos kadencija, dabar gi ji priimanti 
savo pareigas su šūkiu — VIS BU
DŽIU!

Aušros Vartų ir Jūrų skaučių 
tuntų tuntininkės — s.S. Stasiš- 
kienė ir s. F. Kurgonienė įteikė 
gėlių puokštes v. s. O. Zailskienei 
ir v.s. L. Čepienei.

Po iškilmingosios dalies buvo 
trumpa meninė programa: skautas 
K. Zapkus, palydimas G. Trečio
kaitės pianu, pasmuikavo porų da
lykėlių. Vėliau šventės dalyviai 
buvo pavaišinti Čikagos skauti- 
ninkių ramovės užkandžiais.

★ (sks) Sausio 9 d. buvo pasku
tiniojo Lietuvos Skautų šefo Pre
zidento a.a. Ant. Smetonos 14-sios 
mirties metinės.

STASYS BUTKUS

DAINUOJAME “PELĖDĄ”
Priėję Lentvarį susitikome vo

kiečius. Ant kelio buvo pasistatę 
kulkosvaidį. Mus sulaikė, bet pa
tyrę, kad esame lietuviai, pralei
do toliau eiti.

Jau buvo gili naktis, ir reikėjo 
poilsio. Iš vokiečių gavome patal
pas apsinakvoti. Kambariai nekū
renti, šaltoka.
. Po mūsų tuojau į Lentvarį pra
dėjo plūsti iš Vilniaus pasitraukę 
lenkų legionieriai. Vokiečiai juos 
sulaikydavo, nuginkluodavo ir in
ternuodavo. Paskui Juos perdavė 
lenkų vadovybei į Lenkiją.

Rytų atsikėlę, pamatėme dar
žuose suvarytus lenkus. Sustipę 
nuo šalčio, dreba. Mūsų savano
riai, šautuvus per petį pasikabinę, 
nuėjo sulaikytų lenkų pažiūrėti. 
Dauguma savanorių su užuojauta 
žiūrėjo į sušalusius lenkus. Už
miršo jų išdidumų Vilniuje. Bet 
mūsų didakis Antanas negalėjo 
užmiršti. Jis pakartojo dažnai 
Vilniuje girdėtus legijonininkų pa
sigyrimus: “Ot, teraz nasz porzų- 
dek!” (va, dabar mūsų tvarka).

Legionininkai, matydami, kad 
mūsų Antanas dar ginkluotas, ir 
manydami, kad jis dar nepatekęs 
vokiečiams į nagus, juokaudami 
rodo į ateinantį vokietį:

— Žiūrėk, jau ateina ir prie ta
vęs. Tuoj nuners nuo tavo pečių 
šautuvų.

— Nebijau! — atsakė Antanas.
Vokietis priėjo prie Antano, pa

žiūrėjo į jo kepurę ir, pažinęs 
lietuvį, draugiškai paplojo per pe
tį:

— A, lietuvis! Geras kareivis!
Lenkai nustebę išsižiojo. Pa

prastam kareiviui buvo neaiški tuo
metinė politinė būklė, kodėl vie
nus nuginkluoja, o kitų ne.

Tų dieną ilgokai ir mes paalko- 
me, kol iš mūsų grupės išsiųsti 
kareviai parvežė maisto iš vokie
čių. Kai parvežė, tai ne tik tą die
ną sočiai pavalgėme, bet dar ir 
kelionei turėjome.

Vokiečiai lenkų legionierius su
sodino į prekinių vagonų traukinį 
ir išvežė toliau iš Lentvario. Trau
kiniui pajudėjus, pradėjo dainuoti 
kažkokų liūdną patriotinę dainų.

Lietuviška vėliava Gedimino kal
no bokšte plevėsavo iki sausio 6 
d. Tą dieną rusai bolševikai, įsi
taisę Vilniuje, vėliavos dvi spalvas 
nuplėšė ir paliko tik raudonų.

Sausio 6 d. vakare traukiniu iš
važiavome iš Lentvario. Netoli te- 
nuvažiavome. Kaišiadorių stotyje 
išlipome ir stoties laukiamajame 
kambaryje praleidome naktį. Čia 
radome traukinio belaukiančių ir 
lenkų legionierių dalį, pasitrauku
sių iš Vilniaus.

ši atsilikusi lenkų grupė nebuvo

Sausio 12 d. Klevelando Nerip- 
gos skaučių ir Pilėnų skautų tun
tų atstovai pagerbė velionies at
mintį ii’ padėjo vainikų Knollwood 
mauzolėjuje. Skautėms ir skau
tams vadovavo psktn. J. Laikūnai- 
tė ir psktn. VI. Bacevičius.

Susikaupimo ir rimties atsilan
kyme mauzolėjuje dalyvavo p. So
fija Smetonienė ir adv. Julius Sme-
tona.

★ (sks) Sausio 18-19 d. Detroite 
LSS Vidurio Rajono vado psktn. 
Ant. Banionio sukviesti buvo su
važiavę skaučių-tų vadovai pasi
tarti šių vasarų pramatomos Tau
tinės stovyklos reikalais. Pasitari
muose dalyvavo Seserijos Vyriau
sioji Skautininke v.s. L. Čepienė, 
iš Bostono, Brolijos Vyriausiasis 
Skautininkas v.s. Stp. Kairys, iš 
Toronto, Taut. Stovyklos organiza
cinės k-jos pirm. v.s. Pr. Karalius, 
iš Klevelando, Vidurio Rajono va
das ps. A. Banionis, Detroito ir 
Clevelando skaučių ir skautų tun
tų vadijų nariai. Išdiskutuoti keli 
TS vietos Ir laiko variantai. Galu
tinį sprendimų visais tais reika
lais padarys TS organizacinė k-ja. 
Pats suvažiavimas buvo darbingas 
ir našus. Abu Vyriuasieji Skauti
ninkai išsivežė gerus įspūdžius sa
vo vadi joms pranešti.

Sausio 18 d. Detroito ASS sk. 
jaukiai atšventė Akad. Skautų Są
jūdžio dešimtmetį, kuriame pas
kaitų skaitė Korp! Vytis filisteris 
v.s. Stp. Kairys.

vokiečių saugoma. Gal tik aš ne
pastebėjau sargybos, nefi lenkai 
po stotį vaikštinėjo, žinoma, be 
ginklų. Mums pradėjus vakarie
niauti, prie manęs priėjo vienas 
jaunas legionierius. Jis pradėjo 
skųstis. Girdi, su jumis drauge 
važiuoja ii* jūsų karininkai, gau
nate maistą ir nesate palikti vie
ni. Mes savo vadų jau nuo Vil
niaus nebematome. Esame palikti 
vieni savo likmui, ir jau dvi die
nos, kai nieko burnoje neturėjo
me. Mūsų vadai pinigus susiėmė ir 
kažkur dingo.

Lenkas pradėjo teirautis, ar ne
būtų galima įstoti į Lietuvos ka
riuomenę. Jų daugelis pamestų le
gioną ir pereitų pas lietuvius, nes 
mato geresnę tvarką. Aš jam at
sakiau, kad kelionėje neįmanoma 
imti į kariuomenę. Kai pro Kau
ną juos veš, jei norės, galės ten 
pabėgti. O jau ten iš žmonių su
žinos, kur priima į Lietuvos ka
riuomenę.

— Pro Kauną vežant gal mus 
vokiečiai stipriau saugos. Gal ne
pasiseks ten pabėgti, — paabejojo 
lenkas.

Rytą Kaišiadorių stotyje sulipo
me į traukinį. Stotis nuo miesto 
buvo atitvarta aukšta vielų tvora. 
Pro vagono langus dairėmės i 
miestą. Juo toliau, juo daugiau 
ėmė rinktis žmonių prie tvoros, 
žiūri į mus, rankomis rodo ir kar
štai savo tarpe šnekasi. Pagaliau 
pradėjo mums moti, kad ateitu- 
mėm prie tvoros.

Aš su gimnazistu Miku išlipo
me iš vagono ir prieiname prie 
tvoros. Nustebome, kai vienas kai
miečių mus prakalbino angliškai. 
Jausdamiesi esą Lietuvoje, bet ne 
Anglijoje* ar Amerikoje, jiems at
sakėme lietuviškai. Kaimiečiai nu
džiugo ir sušuko:

— Ir lietuviškai mokate! Tur 
būt, esate Amerikos lietuviai?

— Ne Amerikos, bet Lietuvos, 
— atsakėme.

Išsiaiškinome. Kaimiečiai mums 
papasakojo, kad mus palaikė Ame
rikos kariais, šiandien turgus. 
Mieste paplito gandas, kad pro 
Kaišiadorius važiuoja Amerikos 
kariuomenė. Metę turgų atbėgo 
pažiūrėti amerikonų. Nors mes ir 
ne amerikonai buvome, bet kaimie
čiai lietuviai buvo patenkinti, pa
matę Lietuvos kariuomenę.

Traukiniui pajudėjus iš stoties, 
kažkoks kipšiukas įlindo savano
riams į galvas. Kai pradėjo pro 
langus į viršų šaudyti, karinin
kams vos pavyko sulaikyti.

XXX
Sausio 7 d. atvykome į Kauną.
Susitvarkę tuojau pradėjome 

karines pamokas. Mokėmės kam-

bariuose, kieme, na, išeidavome ir 
į miestą, į žaliąjį kalną. Moky
mui pasirinkome aikštę, kur vė
liau buvo statoma Prisikėlimo baž
nyčia.

Kariuomenės žygiuodamos dai
nuoja, taigi ir mes negalime atsi
likti. Reikia ir mums žygiuojant 
dainuoti. Tuomet dar neturėjome 
karinių dainų. Teko dainuoti pap
rastas liaudies dainas. Bandome 
vieną, kitų, trečią, bet netinka 
žygiui pagal koją. Pagaliau už- 
traukėm “Pelėdų”. Gerai, tinka žy
giui. žodžiai derinasi su kojos 
statymu. Na, ir pasklido daina 
Kauno gatvėse, lipant į Žaliąjį kal
ną.

— Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė, 
išėjo visi vaikai į miškų.

“Pelėda” buvo pirmoji savano
rių daina Kaune. Vėliau ir kitos 
liaudies dainos buvo pritaikytos 
žygiui. Iš Šiaulių atvykę mokslei
viai atnešė politinių kalinių dai
nas. Graži jų melodija patiko ir 
pradėjo prigyti. Teko pradėti kovą 
su tokiomis dainomis. Kitaip nega
lint išnaikinti, pačių kareivių (ne 
poetų) buvo sugalvotos karinės 
dainos tokios pat meliodijos, kaip 
pamėgtosios politinių kalinių dai
nos. Ir pasisekė! Karinė paplito, 
nustelbusi kalinio dainą.

Savanoriai pasirodė nesugriuvę 
kariniam mokslui.

Kartų, labai šaltų dienų, ką tik 
atvykusius 3 savanorius kambary 
mokiau rikiuotės. Tuo metu mūsų 
savanorius lankė krašto apsaugos 
ministeriš karininkas M. Velykis. 
Staiga į mūsų kambarį įėjo mi- 
nisteris, karininkų lydimas. Suko
mandavau “domės” ir ’’pagarba 
kairėn”, mano savanoriai puikiai 
pasirodė, lyg seni kareiviai. Kari
ninkai paaiškino, kad tik trečia 
diena, kai šie savanoriai atvykę. 
Nustebęs ministeris pagyrė, kad 
greit pažangų daro.

(Iš knygos “Vyrai Gedimino 
kalne”).

7 PROPAGANDISTAI ROMOJE
SEPTYNI LIETUVIAI “KATALIKAI”, ATVAŽIAVĘ IŠ LIETU
VOS, NEĮTIKINO ITALŲ KATALIKŲ, KAD LIETUVOJE ESA
MA TIKYBOS LAISVĖS.

Dienraštis “II Giornale dTtalia” 
rašo apie keistų spaudos konfe
rencijų, kuri įvyko viename Ro
mos viešbutyje sausio 4 dieną. 
Kaip žinoma, Italijoje artėjama 
prie politinių rinkimų. Tačiau apie 
tai nieko nežinodami, grupė taip 
vadinamų lietuvių “katalikų”, pa
kviesti ekskomunikuoto italų ku
nigo don .Gaggero, dabar tapusiu 
veikliu komunistu, atvyko į Italiją 
pasivažinėti. Atvažiavę į Romą, 
tie ponai, tai yra Martinaitis, Ma- 
tukynas, Mikalkevičienė, Medeška 
ir kompanija, staiga sumanė su
šaukti spaudos konferencijų. Ste
bėtinas tai įvykis ir todėl, kad pa
prastai turistai, jei ištikrųjų tu
ristiniais tikslais jie lankosi, Ita
lijoje spaudos konferencijų neda- 

I ro. Taigi konferencija buvo su- 
I šaukta viešbutyje prie Romos sto

ties, kuriame lieuviai turistai at
vykę iš sovietų okupuotos Lietu
vos, buvo sustoję. Konferencijos 
garbės svečiais buvo sovietų am
basados Romoje atstovai, konferen
cijos oficiali kalba — rusų. Į šią 
spaudos konferenciją susirinkę ita
lų žurnalistai buvo painformuoti, 
kaip gyvena okupuotoje Lietuvoje 
katalikai. Gyvena jie labai gerai, 
tvirtino blogas vertėjas. Lietuvoje 
katalikai, eina į bažnyčių, Valsty
bės bažnyčių, gali krikštyti nauja
gimius. Katalikai Lietuvoje net 
turėję žinių apie Popiežiaus pasa
kytų Kalėdų proga kalbą. Jie gali 
vartoti maldaknyges. Visas tas 
laisves lietuviams katalikams su
teikianti Sovietų Rusija, kuri, kaip 
visiems yra žinoma, yra okupavu
si Lietuvą. Minėtoje spaudos kon
ferencijoje viskas ėjo sėkmingai 
tol, kol žurnalistai nepradėjo sta
tyti klausimų.

Tiktai šitokiomis aplinkybėmis 
sužinojome, kad sovietų okupuoto
je Lietuvoje komunistai negali bū
ti katalikais, kad katalikų tikybos 
gali būti mokoma tiktai šeimoje, 
kad jokia katalikiškos srovės par
tija Lietuvoje negali egzistuoti ir 
kad taip pat neegzistuoja jokia 
katalikiška spauda: išskyrus minė
tas maldaknyges ir kalendorius. 
Nėra jokių katalikiškų organizaci-

jų ir draudžiama viešai diskutuoti 
religinius klausimus. Iš Lietuvos 
atvažiavę “katalikai” nesugebėjo 
atsakyti į sekančius klausimus: 
kiek vienuolynų yra Lietuvoje, 
kiek dvasiškių laikoma ar buvo 
laikoma kalėjimuose, kodėl lietu
viams kunigams draudžiama iš
vykti iš Lietuvos, kodėl valdžia ki
šasi į religinins reikalus. Jų pa
reiškimai tik aiškiai parodė kon
ferencijos propagandinį tikslų. Dėl 
blogai informuotų lietuvių “kata
likų” neatsakytus klausimus — 
rašo II Giornale dTtalia — štai 
keletas atsakymų ir paaiškinimų. 
Nuo tos dienos, kai Sovietų Sąjun
ga okupavo Lietuvą, spaudos lais
vė ten buvo panaikinta. Okupuo
toje Lietuvoje egzistuoja tik ko
munistinė spauda ir leidžiamos 
tik komunistinės knygos. Sovietų 
valdomoje Lietuvoje nėra vienuo
lynų, jie buvo visi sovietų panai
kinti. Taip pat buvo panaikintos 
katalikiškos organizacijos, kurios 
prieš sovietų okupacijų, turėjo aš
tuonis šimtus tūkstančių narių. 
Mokyklose draudžiama dėstyti ti
kybos mokslų, nors devyniasde
šimta procentų visų lietuvių yra 
katalikai. Kalėdų šventės panai
kintos. Visoje Lietuvoje liko tik 
viena dvasinė seminarija, kurioje 
tėra 50 seminaristų. Už bažnyti
nes vestuves ir laidotuves reikia 
mokėti mokesčius. Mokesčius turi 
mokėti ir bažnyčios, o jei negali 
mokėti, tai jos uždaromos. Lietu
voje teliko labai mažai dvasiškių, 
jų žuvo 2447. Iš viso to seka ši
tokia išvada: jei sovietai okupuo
toje Lietuvoje ligi šiol neįstengė 
visiškai panaikinti krikščionybės, 
tai tik dėka religinio jausmo, 
įkvepiančio lietuvius katalikus, ku
rie veda nenuilstamų kovų prieš 
sovietų valdžios ateizmą. Bet tą 
kovą veda tikri katalikai, o no 
tie kurie atvažiavo į Romą.

Septynių turistų nepasiruošimas 
kalbėti apie tikybos klausimus, su
kelia mumyse jiems labai liūdną 
įspūdį: nors jie savo krašte ir gali 
atrodyti pasirengę (reikia many
ti, kad į Romą buvo pasiųsti paty
rę tikybos srity propagandistai), 
spaudos konferencijoje jie aiškiai 
pasirodę nepakankamai painfor
muoti, nes negali būti tinkamo pa
siruošimo dvasios srity be laisvės 
šviesos.

Naujas Pėdsekis
Sidnėjiškių skautų vyčių “Gele

žinio Vilko” būrelio leidžiamo ro
tatorinio laikraščio “Pėdsekis” Nr. 
1-2 (4-5) 1958 išėjo 28 psl. Tai 
dvigubas numeris.

šitam numery itin apstu raši
nių iš stovyklų, kur įspūdžiai kar
tais patiekti tikrai įdomiai, gyvi 
ir mielai skaitomi ne tik stovyk
lautojų. Jūrų skautų skyrių reda
guoja v.v. A. Alčiauskas, skaučių 
skyrių — ps. L. Veteikienė.

Šis “Pėdsekio” numeris gausiai 
iliustruotas, yra žinių iš kitų tun
tų ir draugovių gyvenimo. Pami
nėta ir Lietuvos nepriklausomybės 
40 metų sukaktis.

“Pėdsekio” red. ps. Br. Žalys, 
redaguoja redakcinis kolektyvas. 
Meninė priežiūra ps. Algio Pluko. 
Technikinis darbas: v.sl. A. Gare
lio, psl. V. Gaidžionio ir psl. R. 
Cibulskio. Administratorius A. Bu
činskas. Redakcijos ir administra
cijos adresas: 31 Pyramid Ave., 
Padstow, N.S.W.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI Į TAS FIRMAS, KURIOS 
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Sausis

1 — 1714 m. gimė poetas Kris
tijonas Donelaitis.

2 — 1879 m. gimė dailininkas 
prof. Adomas Varnas.

3 — 1944 m. mirė poetas Jurgis 
Baltrušaitis.
5 — 1916 m. mirė kompozitorius 
Česlovas Sasnauskas.
6 — 1905 m. gimė rašytojas 

Kazys Boruta.
8 — 1863 m. rusų valdžia su

šaudė kun. A. Mackevičių — su
kilėlių vadų.
9 — 1943 m. mirė Lietuvos pre

zidentas Antanas Smetona.
10 — 1909 m. gimė dailininkas 
Petras Kiaulėnas.
15 — 1923 m. lietuviai sukilėliai 
užėmė Klaipėdą.
17 — 1835 m. gimė “Anykščių 
šilelio” autorius Antanas Bara
nauskas.
18 — 1918 m. mirė žymusis kny
gnešys Jurgis Bielinis — Baltasis 
Erelis.
20 — 1889 m. išėjo pirmas “Var
po” numeris.
21 — 1896 m. gimė Balys Sruo
ga-
22 — 1921 m. įsteigtas Karo Mu
ziejus Kaune.
23 — 1903 m. gimė aktorius Hen. 
rikas Kačinskas.
24 •— 1894 m. gimė poetas V. My
kolaitis — Putinas.
25 — 1890 m. gimė dail. Paulina 
Galaunė.
26 — 1914 m. gimė rašytojas 
Juozas K raminas.
29 — 1946 m. Hannau (Vokieti

joje) įsteigtas teatras “Atžalynas”.
30 — 1919 m. įkurta Lietuvos 
karo aviacija.

x

Vasaris

1 — 1794 m. Vilniuje sukilimas 
prieš rusus.
2 — 1956 m. mirė profesorius 

Vaclovas Biržiška.
5 — 1909 m. gimė smuikininkė 

Gražina Bacevičiūtė.
7 — 1919 m. Nepriklausomybės 

kovose žuvo pirmas Lietuvos ka
rys Povilas Lukšys.

8 — 1913 m. gimė rašytojas Jo. 
nas Kuzmickis — Gailius.
10 — 1876 m. gimė poetas Pra
nas Vaičaitis.
11 — 1917 m. gimė poetas Kazys 
Bradūnas.
13 — 1919 m. Alytuje žuvo kari
ninkas A. Juozapavičius.
15 — 1891 m. gimė poetas Faus
tas Kirša.
16 — 1922 m. Kaune įsteigtas 
Lietuvos universitetas.
16 — 1927 m. Vilniuje mirė dr. 
Jonas Basanavičius.
19 — 1861 m. Lietuvoje panai
kinama baudžiava.
21 — 1918 m. Vokietijos kancle
ris HertHngas pareiškė, kad Vo
kietija nepripažįstanti Vasario 16 
d. akto.
22 — 1387 m. Lietuvos krikštas.
23 — 1930 m. mirė kalbininkas 
J. Jablonskis — Rygiškių Jonas.
24 — 1877 m. mirė rašytoja M. 
Pečkauskaitė — Šatrijos Ragana.
25 — 1910 m. gimė grafikas Vac
lovas Ratas — Rataiskis.
27 — 1885 m. gimė Lietuvos pre
zidentas Aleks. Stulginskis.
28 — 1907 m. Vilniuje įsteigta 
Lietuvių Mokslo Draugija.
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Geelonge
METINIS SUSIRINKIMAS

9.2.1958 įvyko Geelongo Sporto 
Klubo "Vyties” metinis narių ir 
rėmėjų susirinkimas. Pirmininkas 
A. Bladzevičius nušvietė klubo 
veiklą per 1957-sius metus, pasi
džiaugdamas sportininkų padary
ta pažanga, tuo pačiu paraginda
mas ir toliau progresuoti. Sekcijų 
vadovai pądarė pranešimus apie 
paskirų sekcijų veiklą. Judriausia, 
pasirodė krepšinio sekcija, kurioje 
veikė dvi vyrų ir viena moterų ko
manda. Visos trys komandos' per
metus turėjo 129 rungtynes, iš ku
rių 89 laimėjo ir 40 pralaimėjo.

Po visų pranešimų buvo išrink
ta nauja “Vyties” sporto klubo 
valdyba, kuri pasiskirstė sekan
čiai pareigomis: Pirmininkas — 
R. Giedrys, iždininkas — A. Šim
kus, sekretorė — D. Bertašiūtė, 
narė — Lipšytė.

VYTIS — COMETS 25:9 (11:4)

1957-58-jų metų Geelongo mote
rų krepšinio pirmenybėse, sužaidus 
šešerias rungtynes, Vytis, laimė
jusi visus susitikimus, užtikrintai 
pirmauja. Paskutinėse rungtynėse 
po ilgokos pertraukos, bet su nau
jai įgytu patyrimu laike lietuvių 
sporto šventės, vytietės, darniai 
žaisdamos ir tiksliai mėtydamos, 
nugalėjo praeitų metų Geelongo 
meisterį — Comets. Taškus pelnė: 
Jonušaitė 15, Šimkutė 6, Bertašiū
tė 2, Bratanavičiūtė ir Starinskai- 
tė po 1.

VYTIS II — NORLANE Y.C.W.
39:22 (20:12)

Vyties antroji krepšinio koman
da sėkmingai pradėjo 1958-jų me
tų vasaros sezono pirmenybes, nu
galėdama stiprią australų koman
dą. Taškus pelnė: Lipšys 7, Jo
mantas 22, Kisielius 3, šutas 7. 
Vyties I-ji komanda šiose pirme
nybėse nedalyvauja.

— Dalyvis —

Melbourne
NAUJA VALDYBA

Š.m. sausio 27 d. Melbourne 
sporto klubas “Varpas”, visuoti
niame narių-rėmėjų susirinkimo 
perrinko klubo valdybą. Valdytam 
išrinkti: L. Baltrūnas pirm., V. 
Maleckas vicepirm., K. Miklius 
sekr., V. Baltrušaitis reik, ved., 
čirvinskas kasin. Visi klubo nariai 
-rėmėjai bei prijaučiantieji nuo
širdžiai dėkoja senąjai valdybai 
už įdėtą darbą ir linki naujajai 
pasiekti užsibrėžtus tikslus.

VARPAS — LEWBRY

29:19 (18:12)
Rungtynių įtampa abiejose ko

mandose buvo gana stipri, bet 
varpiniai, kiek tiksliau mėtydami, 
jau pačiose pirmose žaidimo minu
tėse gražiai prasiveržė pro aust
ralų gynikus ir, po tikrai gražiiį 
praėjimų, rungtynes baigė aiškiu 
laimėjimu. Taškai: Kuncaitis 14, 
Soha ir Kaladė po 6, Pūkys 3.

VARPAS — PORT MELBOURNE 

16:14 (12:7)
čia Melbourne varpietės parode 

gražų susižaidimą. Nors rungty
nių eigoje abi komandos žaidė ga
na atsargiai, bet varpietės ypatin
gai gražiai prasiveržė pro augš- 
tas australes ir pelnė puikių meti
mų. Antrojo puslaikio pabaigoje 
australės taškų skaičių išlygino, 
bet čia, Rubaževičiūtė, savo grei
čiu ir sėkmingu metimu rungtynes 
baigė laimėjimu. Taškai: Rubaže
vičiūtė 9, Lazutkaitė 6, Dapšytė 1.

VARPAS — MONTG.

Šioje klasėje australės gal yra 
ir stipriausios. Vos tik prasidėjus 
žaidimui, varpietės likusios tik ke
turios, nors ir gerais sviedinio

gionieriai esą žaidė su smėliu pri
piltais sviediniais.

į Angliją futbolas atvyko su Ro
mos legionieriais, nors žinios yra 
labai neaiškios, žinoma, tačiau, 
kad jau prieš 950 metų Anglija ir 
Škotija pravesdavo savos rūšies, 
tarpvalstybines rungtynes. Iš to 
sprendžiama, kad jau tais laikais 
buvo susidarę futbolo klubai. Ypa
čiai Anglijoj futbolas tapo toks 
populiarus, kad vaikai pradėjo jį 
ant gatvių žaisti, tuo trukdydami 
kitus praeivius. Apie 1320 metus 
karalius Eduardas II išleido įsta
tymą, pagal kurį bet koks futbolo 
žaidimas gatvėse būsiąs baudžia
mas kalėjimu, “nes ant gatvės ga
li įvykti daug nelaimių, kas esą 
prieš Dievo įsakymus”.

To pasėkoje anglų puritanai šį 
žaidimą visiškai uždraudė. Betgi 
per tą laiką futbolas ypačiai iš
populiarėjo Italijoj. Dokumentaliai 
yra įrodyta, kad 1490 metais Ita
lijoje yra įvykusios futbolo pirme
nybės. Florencija tais laikais buvo 
futbolo centras. Nors populiaru
mas ir pasiekė gan augšto laips
nio, bet vistiek neapsiėjo be su
varžymų — būtent, žaisti galima 
buvo tik tarp Trijų Karalių ir 
Užgavėnių. 1580 metais kažkas 
sustatė pirmąsias futbolo taisyk
les.

Ilgą laiką nieko apie futbolą 
nebuvo girdėti. Tik prieš maždaug 
130 metų anglų jaunimas vėl pri
siminė šį sportą, ir pirmosios 
rungtynės įvyko tarp garsiųjų 
Eton’o ir Harrow’o mokyklų. Pag
rindas dabartinėms futbolo taisyk
lėms buvo duotas 1862 metais. 
Pirmoji Vokietijos komanda buvo 
įsteigta Hannover’y 1878 metais, 
o austrai oficialiai pradėjo futbo
lą žaisti 1889 metais Vienoje. J 
Lietuvą futbolas atvyko 1920 me
tais.

Geriausią ir gražiausią futbolo 
stadioną turi Rio de Janeiro, į 
kurį galima laisvai sutalpinti 
200.000 sėdinčių ir 30.000 stovin
čių žiūrovų. Betgi, apsisaugojimui 
nuo karšto lotynų kraujo, aplink 
aikštę yra iškastas gilus griovys 
ir pripildytas vandens, taip kad 
ir “karščiausią” dieną žaidėjai ga
li užbaigti rungtynes netrukdomi, 
štai Anglijoj per vienas pirme
nybių rungtynes 34 žmonės buvo 
sumindžioti ir 500 sunkiai sužeisti 
— rungtynės, tačau, nebuvo per
trauktos ii* vyko toliau.

Ignoruojant, tačiąu, tuos kelis 
nelaimingus atsitikimus, futbolas 
yra vienas iŠ gražiausių, saugiau
sių, įdomiausių ir dvasiniai bei fi
ziniai lavinančių žaidimų.

— T J.R. —

perdavimais neįveikė priešų. Taš
kai: Kairaitytė 8, Rubaževičiūtė 
6, Dapšytė 5.

VARPAS — H.S.O. 48:26 (20:15)

čia Melbourne vyrai pasižymė
jo gražiomis pasuolėmis. Nors 
rungtynių pradžioje abi komandos 
žaidė atsargiai, bet varpiečių ver
žlumas ir geros pasuotos greit nu
lėmė rungtynes. Tikslūs Sohos me
timai patenkino žiūrovus ir davė 
gerą taškų skaičių. Taškai: Soha 
15, Kuncaitis 12, Bacevičius 9, 
Kaladė 4, Kairys 3, šėkas 3, Pū
kys 2. Vyt.

Futbolas Ir Pasaulis
Populiariausias pasaulio sportas 

atrodo būsiąs futbolas, šalia 15 
milionų aktyvių šios sporto šakos 
narių, šis sportas pritraukia be
veik tiek pat žiūrovų, kiek visojo 
Europoje yra gyventojų — būtent 
virš 500 milionų. Pasigėrėjimas 
futbolu yra didesnis už patį gi
liausią politinį fantizmą — nes 
tik futbolo aikštėje galima tiek 
prisirėkauti, prisijuokti, apkalbėti 
ir aprašyti, bendrai paėmus už-' 
miršti šią ašarų pakalnę. Ir visa 
tai gaunama be kraujo praliejimo 
(su mažomis išmtimis). Rimtai pa
galvojus atrodo, kad jeigu futbo- J 
lo nebūtų — jį reiktų išrasti.

Kaip kiniečiai price 5000 metų 
sugalvojo šį žaidimą, mes, turbūt, 
niekuomet nesužinosim. Tais lai
kais Tsen-tsiu (taip jie vadino 
futbolą) buvo žaidžiamas į vienus 
vartus. Laimėtojas buvo tas, ku
ris daugiau kartų įmušė sviedinį 
į vartus. Kokie tais laikais buvo 
žaidimo sviediniai, taip pat neži
nia, bet yra manoma, kad jie nebu
vo pripusti oro. IS Kinijos šis žai
dimas perėjo į Japoniją, kur jis 
ypačiai aistringai ir kietai buvo 
žaidžiamas.

Šiais laikais beveik neįsivaiz
duotina, kad Egipto faraonai būtų 
buvę futbolo teisėjais, bet yra ži
nių, kad kiekvienos futbolo rung
tynės buvo sprendžiamos pačio 
faraono, kuris ir nustatydavo lai
mėtoją. taip pat ir senovės grai
kai ir romėnai esą žinoję savos 
rūšies futbolą, nes jie yra jį įam
žinę savo reljefuose. Cezario le

■i

COSMOS TRADING CO,

SKYRIAI:
SYDNĖJUJE: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park., 

N.S.W. Tel. LL 5549
ADELAIDĖJE: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
GEELONGE: S. Karpalavičius, 5 Yaraan St, North Geelong, Vic.

BRISBANĖJE: K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St, Toowong, Bris
bane, Qld. TeL U 5827.

PERTHE: M. Lingienė, 21 Brookman St, Perth, W.A.
NEWCASTLEul. E. Gorow, 3 Smart St, Charlestown, New

castle, N.S.W.
2. G. Gont, 93 Northumerland St., Maryvil
le, Newcastle, N.S.W.

SAV. A. VAITIEKŪNAS >
SIUNČIAME jūsų pačių sudarytus siuntinius į 

LIETUVON IR SIBIRAN. <
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA VASARIO MEN. 28 D. į 
ŠIUO LAIVU IŠSIŲSTI SIUNTINIAI PASIEKS ADRESA- 3 
TĄ APIE GEGUŽĖS MĖN. PABAIGĄ. PASKUTINĖ SIUNTI- į 
NIAMS I ŠĮ TRANSPORTĄ PRIĖMIMO DIENA YRA VASA- £ 
RIO MĖN. 24. ;!
SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI 44 LBS SVORIO. PREKES ;! 
ĮKAINUOJAMOS SOVIETŲ MUITINIŲ PRIIMTINOMIS į 
KAINOMIS. PRISTATYMAS GARANTUOTAS PER 3 — 34 į 
MĖNESIŲ. į

DĖMESIO! Š
Naujas oro pašto tarifas tik 10/- už kiekvieną į Ibs svorio. J 
Riba 22 Ibs. Tai pigiausias būdas vaistams arba skubioms do- J 
vonelėms siųsti. Pristatymas per 24-28 dienas. £
Siųskite savo siuntinius paštu arba atneškite asmeniškai bet jC 
kuriuo laiku: p

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 ?
BIURAS MIESTE: 300 LITTLE COLLINS ST., į

MELBOURNE, C. 1, TĖL. MX 2370 6-TAS AUGŠTAS. J
Valandos: 11 ryto — 5.30 vakaro, šeštadieniais 9 — 12 vai. p

Atsakymas
Į “FAKTUS IR KOMENTARUS"

”M.P.” N r. 5 (359) įdėtos kai 
kurios mintys nežinantiems tikros 
padėties, gali duoti klaidingą vaiz
dą, dėl tariamo nepakvietamo AL
FAS pirm. į VHI-tą sp. šventę, 
vykusią Geelonge, todėl pranešu, 
kad: ši šventė nebuvo tik Geelon
go Sp. Kl. šventė, bet A.L.F.A.S. 
Sp. S-gos VI II-ji Sp. šventė, ir 
jos oficialūs rengėjai buvo AL
FAS, techniniai.— Geelongo Sp. 
Klubas. A.L.F.A.S. sukvietė Sp. 
Klubus, ALFAS nustatė kiek ir 
kokios komandos turi teisę daly
vauti iš paskirų sp. klubų ir per
davė tolimesnį techninį vykdymą 
Geelongo Sp. Klubui t.y.: surasti 
sportininkams nakvynes, žaidi
mams patalpas, sustatyti žaidimų 
lenteles ir kit. Tik nežinia kodėl 
ALFAS vadovybė (oficialūs ren
gėjai) į šią švenę neatvyko, nors 
į Sydnėjaus Sp. Kl. atvykstančių 
sąrašus jų pavardės ir buvo įra
šytos.

O kilusiems ginčams žaidynių 
metu spręsti, kaip ir visur taip ir 
Geelonge, buvo išrinkta Sp. Kl. 
atstovų ginčų komisija.

A. Bladzevičius.

“Geras 
Gyvenimas“ 
LIETUVOS KOLŪKIEČIŲ

DARBADIENIAI

Daug kolūkių jau suvedė savo 
atskaitomybę ir apskaičiavo, kiek 
kolūkiečiams bus mokama už dar
badienius 1957 metais. Sovietinis 
radijas ir spauda tuos duomenis 
ir paskelbė, žinoma, tik apie rink
tinius, “pažangesnius” kolūkius. 
Štai Kalvarijos rajono 7 kolūkiai 
už darbadienius išduosiu vidutiniš
kai po 2 kg grūdų ir po 2,5 rbl. 
pinigais. Paskiruose kolūkiuose už 
darbadieni būsią išduodama po 3 
kg grūdų ir po 7 rublius. Vilniaus 
radijas, pranešdamas sausio 7 d. 
apie tų kolūkių atlyginimus, kal
ba apie “nemažus laimėjimus”.

Kalėdinių rajono ’’Rytų aušros” 
kolūkio darbininkai už darbadienį 
anksčiau gaudavo tik po 0,5 kg 
grūdų, praėjusiais metais kolūkie
čiai gavę po 2 kg grūdų ir po 3 
rublius pinigais (Vilniaus radijas 
sausio 5 d.). Kėdainių rajono “Ta* 
rybinio krašto” kolūkiečiai už dar
badienį gavo po 3 kg grūdų ir po 
8 rublius.

Išskirtinoje padėtyje, matyt, yra 
kolūkiai, kurie turi geresnes sąly
gas gamybai plėsti ir naudojasi 
visokiom pirmenybėm. Štai Vil
niaus radijas sausio 4 d. pranešė 
apie Kapsuko (Marijampolės) ra
jono “Šešupės” kolūkį. Ten nuo 
kiekvienos karvės primelžta po 
4233 kg pieno, o laukininkystėje 
iš kiekvien<, hektaro gauta po 18 
centnerių grūdų. Kiekvienas hek
taras naudmenų kolūkiui davęs 
2.492 rb pajamų. Kolūkiečiams už 
kiekvieną darbadienį išduota po 3 
kg grūdų ir po 14 rb. pinigais. 

Vidutinis kiekvieno darbingo kolū
kiečio uždarbis sudaręs 6.160 rb ir 
1.320 kg grūdų. Tasai kolūkis, ži
noma, yra labai reta išimtis. Jis 
turi lentpjūvę ir kitas įmones, yra 
netoli cukraus fabriko. Jis vargu 
ar gali būti pavyzdžiu kitiems.

Linkuvos rajono “Nemuno” ko
lūkis už darbadienius išdavė 2,5 
kg grūdų ir 5 rublius pinigais. 
Už kai kuriuos sezoninius atskirus 
darbus išmokėtas papildomas at
lyginimas.

Joniškio rajono Mičiurino vardo 
kolūkyje 1957 m. buvo išduota už 
darbadienius po 2,5 kg grūdų ir 
po 6,4 rb.

Apie Vilkijos rajono “Nemuno” 
kolūkio darbadienius Vilniaus ra
dijas sausio 19 d. laidoje žemės 
ūkio darbuotojams šitaip pasakė: 
“žmonės mato, kad kolūkis nuo
lat kyla. Darosi tvirtesnis jų dar
badienis. Už praėjusių metų dar
badienius kolūkiečiams numatoma 
Išduoti vidutiniškai po 2 kg grūdų 
ir po 3 rb pinigais”.

Pažymėtina, kad ir rinktinių, 
milionierių kolūkių atlyginimai 
kolūkieČams palyginamai visai 
skurdūs.

Mažai yra tokių, kurie iš smal
sumo ar malonumo lankytų Tas
manijos negyvenamus pietvaka
rius. Sakoma, — tai, bene, la
biausiai laukinis Australijos kraš
tas. Mūsų gi tautietis iš Hobarto, 
alpinistas Olegas Truchanas įro
dė, kad ir nesvetingi gaivalai nu
silenkia drąsuoliams. Jis savo atos
togų malonumų j ieškoti išvyko 
kaip tik į šį nesvetingą, bet savo 
paslaptingu laukiniškumu viliojan
tį kraštą.

Pasidirbęs išardomą baidarę iš 
aliuminijaus ir brezento, lėktuvu 
išsikeldino negyvenamos šalies vi
dury prie ežero (Lake Pedder), iš 
kurio pradėjo pavojingą, bet nuo
tykiais turtingą kelionę klastingo
je Serpentine (pavadinta pagal 
rastus mineralus, bet ji yra pana
ši ir į gyvatę) upe.

Nugalėjus šią upę, laukė nema
žiau žiauri Gordon upės srovė, 
įsiliejanti į nei žmonių nei žuvų 
nemėgiamą Macquarie Harbour 
įlanką, kurios saloje pereitam 
šimtmety buvo įrengta kalinių sto
vykla, bet dėl neprieinamumo 
greit uždaryta, šioje saloje Olegui 
teko pailsėti prieš užbaigiant ke
lionę.

Perplaukę,s šią įlanką (su pro
vizorine būre) ir išlipęs prie įlan
kos esančiam Strahan miestuke 
š.m. vasario mėn. 8 d., O Trucha
nas apvainikavo trijų savaičių ke
lionę visišku laimėjimu. J i s 
yra pirmas vienišas 
žmogus laimingai prasiveržęs šio
mis Tasmanijos džiunglių upėmis. 
Kitų mėginimai baigdavosi jau 
kelionės pradžioje.

Olegui irgi pirmą kartą nepavy
ko. Tai buvo 1954 metais, kada 
pusiaukely sudužo jo baidarė ir 
žuvo visa manta, išskyrus foto 
aparatą. Turėjo jis ir šiuo kart 
nepageidaujamų nuotykių, — te
ko apvirsti su baidare porą kartų 
ir prieš norą išsimaudyti.. Tačiau 
nuostolių dėl to beveik nepatyrė 
ir visą kelionę prisimena su užsi
degimu.

Su humoru pasakojo apie vieną 
nakties poilsį Serpentine upėje, ka
da pasistatęs ant “kranto” (sąna
šų padarinys) palapinę išsitiesė 
numigti. Po kurio laiko pabudęs 
iškišo ranką laukan ir pajuto čia 
pat prie palapinės vandenį (buvo 
lietingas metas). Kiek vėliau van
duo ėmė plūsti į palapinės vidų. 
Olegas greit surado išeitį — įsi
traukęs palapinės vidun baidarę, 
įlipo į ją ir išmiegojo iki prašvin
tant Pabudęs, pamatė esąs iškel
tas su baidare į palapinės “palu
bį”, o upė virtusi ežeru. Mat, pa
kilęs pelkėse vnduo susiliejo su 
upe.

0. TRUCHANAS PIRMASIS
Lietuvis Nugali Pavojingus Tasmanijos Pietvakarius

Nepamirštamą įspūdį paliko 
triukšmas, kurį sukelia upės, verž- 
damosios uolomis, krisdamos krio
kliais ir šniokšdamos pro stačiau
sius skardžius, vietomis 2000 pėdų 
augščio. Tas triukšmas toks stip
rus, kad atrodo kaip nuolatinis 
žemės drebėjimas.

Kada tai ir būta žemės drebė
jimų, kurių metu kalnai buvo per
skrosti skersai, o upė perskrodi- 
mus pasirinko sau vaga, Olegas 
perplaukė tris tokius perskyrimus. 
Prieš jo kelionę buvo žinomi tik 
du. Mat, tiriant tą kraštą iš lėk
tuvo, negalima aiškiai matyti upių 
linkmės, nes labai tanki augme
nija vietomis visai uždengia upių 
tėkmę p* leisdavo spėti, kad upė 
veržiasi požeminiais tuneliais.

Neįmanoma atpasakoti to viso, 
ką Olegas Truchanas patyrė. Ypač 
kai to krašto būdingų bruožų ne
galima palyginti su daugumui ma
tytais gamtos padariniais.

Tikimės, po kelių savaičių, iš
girsti iš Olego daugiau apie jo 
kelionę, kurią “Mercury”, vietos 
dienraštis, aprašydamas pavadino: 
“Baidarininko epinė kelionė per 
laukinius pietvakarius”, žinoma, 
jos pasisekimu tasmaniečiai labai 
abejojo ir vėliau negalėjo atsiste
bėti pamatę Olegą išlipant visiš
kai sveiką ir linksmai nusiteikusį. 
Valstybinio gi radiofono (B.B.C.) 
atstovas nekantriai trypčiojo ant 
įlankos kranto ir laukė Olego iš
lipant, kad gautų šviežiausių žinių 
iš džiunglių.

O. Truchano paskaita apie ke
lionę pailiustruota foto nuotrauko
mis, kurių jis padarė apie 120. 
Jos labai įdomios, kadangi Olegas 
yra ir talentingas foto meninin
kas, prieš kelius metus už savo 
kūrinius (daugiausia gamtos vaiz
dus) laimėjęs pirmas vietas. Gai
la, kad sąlygos neleidžia jam pa
sišvęsti šiam menui, kuris atrodo, 
yra vienas iš akstinų, raginančių 
Olegą alpinistiškom išvykom į 
žmogaus • dar neliestus regionus. 
Reik nepamiršti, kad šiam žygy 
jis nevisur naudojosi baidare. Daug 
kartų ir baidarę ir visą mantą 
reikėjo nešti ant pečių ir kopti 
uolotais tankumynais apaugusiais 
skardžiais arba leistis staigiais 
šlaitais žemyn.

Medžiaginiai išrokavimąi neduo
tų ištvermės tokiems žygiams. 
Olego sieloj yra jėgos, kurių daž
niausia pasigendama šių dienų 
žmoguje. Mes džiaugiamės jo lai
mėjimu.

A. MUNČELIS.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

MAAMVWVVWJWVOTWVWWVVUWVWWtMVVWVWVre, 
J MURRAY’S HEALTH FOOD STORES f | 
į 91 Darlinghurst Road., Kings Cross,

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195 •;
■J VELYKINIUS SIUNTINIUS SIŲSKITE JAU DABAR ;! 
Ji Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti- Ji 
j! nius tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. j! 
ij Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. į 
5 SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ ? 
J; GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS PASIŲSITE. !•
Jį Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito. Ji
į Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs ■' 

galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių. >J 
■J Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG IJ 
į į U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS į 

TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos. Ji
IJūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GRE1- JI

ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per ij 
2-2 b mėnesio. ij

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU. į
ORO PAŠTO PRIMOKĖ JIMAI TIK 14 SIL. UŽ 1 LBS., PLUS < 

I! KITOS IŠLAIDOS. 5
J Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. Ji 
Į MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ 5 
J ARTIMIESIEMS I U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO J! 
! MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys. ■{ 
I JOSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes į 
! Ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas). į

J Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne Ji 
J LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija, j 
■ Dėmesio: TIESUS KELIAS YRAPIGIAUSIAS KELIAS!!! ji 
i Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. «J

I šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai. įj

I MOŠŲ SKYRIUS: M. & N. Pekic, Grocery Store, 143 Cabra- Ji 
Į matta Rd. (sekančios durys už Royal kino teatro), Cabramatta. Ji 
J Atidaryta kasdien nuo 9-7 v. vak. šeštadieniais nuo 9-3 v. p.p. ji
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e MŪSŲ PASTOGĖ 1958 m. vasario 24 d.

HteUBĮSTOCt
VASARIO 16-JI SYDNĖJUJE Pranešimai

40-jų Nepriklausomybės šventę, 
kurios suruošimu rūpinosi ALB 
Sydnėjaus Apylinkės v-ba, vietos 
ir aplinkinių vietovių lietuviai šiais 
metais pradėjo pamaldomis St. 
Mary’s Katedroje. Pamaldose da
lyvavo ir Jo Em. Sydnėjaus arki- 
vysk., kardinolas N.T. Gilroy. Gie
dotines šv. Liudviko mišias celeb- 
ravo ir gražų, dienai pritaikintų 
pamokslai pasakė Spdnėjaus liet, 
kapelionas kun. P. Butkus. Giedojo 
“Dainos” choras, vad. K. Kava
liausko. Solo “Avė Maria” išpildė 
viešnia, solistė p. G. Vasiliauskie
nė.

Prieš pamokslų i liet, tikinčiuo
sius žodį tarė Jo Eminencija kard. 
Gilroy. Jis užbaigė žodžiais: “Lie
tuva nukryžiuota, bet ji vėl prisi
kels!”... Jam, tuoj po mišių, ten 
pat katedroje, trys taut, drabu
žiais pasipuošusios mažos lietuvai
tės įteikė rankų darbo stilizuotų, 
lietuviškų kryželi, su kuriuo kardi
nolas ir palaimino pamaldose da
lyvavusius. Po pamaldų, drauge 
su kardinolu, prie katedros nusi
fotografuota.

Pamaldose dalyvavo labai dide
lis skaičius žmonių. Milžiniška 
katedra buvo pilna. Atrodo, kad 
joje tuo metu buvo ir gražus bū
rys australų. “Aušros” Tunto skau
tai pamaldose dalyvavo organi
zuotai su tautino ir tunto vėliavo
mis.

Toliau minėjimas buvo tęsiamas 
netolimoje “Australia Hall” salė
je. Didelė salė, talpinanti 500 žmo
nių, buvo sausakimša ir tai dar 
daugeliui tautiečių prisiėjo stovė
ti.

Oficialioji dalis atidaryta Britų 
imperijos himnu. ALB Sydnėjaus 
Apyi. v-bos pirm. inž. V. Bukcvi- 
čius j Garbės prezidiumų iškviečia 
ALB Krašto V-bos pirm. S. Ko- 
valskj, buv. Liet. D-jos Australi
joje ilgameti pirm. A. Baužę, Kū
rėjų — Savanorių d-jos pirm, pul
kininkų V. Šliogerį, Sydnėjaus
liet, kapelionų kun. P. Butkų, Lat
vių bendruomenės pirm. M. Silinš, 
Estų bendr. pirm. A. Kuru ir ALB 
Bankstowno ir Cabramattos apy
linkių pirmininkus St. Pačėsą ir 
V. Bitiną.

ALB Krašto Valdybos pirm. St 
Kovalskis pakviestas tarti žodį 
pasveikino 40 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį švenčian
čius tautiečius ir bendro likimo 
bendruomenių atstovus. Trumpai 
stabtelėjęs prie Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo fakto ir 
laisvės kovų, akcentavo mūsų, po
litinių emigrantų, pareigas ir už
davinius siekiant Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir jos išva- 
davimo Iš komunistinio pavergi
mo.

Latvių ir estų bendruomenių 
pirmininkai, pasveikinę susirinku
sius vasario 16 proga, linkėjo ne
nuilstamai tęsti kovą už gimtojo 
krašto laisvės atstatymą. Savo 
angliškai pasakytus sveikinimus 
baigė lietuviškai, linkėdami, kad 
Lietuva būtų visados laisva.

Oficialioji dalis užbaigta susi
kaupimo minute, pagerbiant kritu
sius kovose dėl tautos laisvės. Su- 
giedamas Tautos himnas.

Meninėje programoje Sydnėjaus 
Liet. Dainos choras, vad. K. Ka
valiausko, išpildė: “Leiskit į tėvy
nę” (muz. St. Navicko), “Nudavė 
dukrelę” (muz. J. Štarkos), ”Už 
jūrų marių” (K.V. Banaičio) ir 
“Vakarinę dainų” (St. Šimkaus).

Vešnios, adelaidiškės: solistė po
nia G. Vasiliauskienė ir pianistė 
ponia D. Oldham (pastarajai 
akomponuojant šauniai sudainuo
ja: “Dainų apie Nemunėlį” (J. 
Tallat-Kelpšos), “Gėlės iš šieno” 
(VI. Jakuhėno), “Mano gimtinę” 
(A. Kačanausko), “Aguonėles” (J. 
Gruodžio) ir “Na, tai kas...” (K. 
Kavecko).

Aktorė ponia K. Dauguvietytė 
— šniukštienė nuotaikingai padek
lamuoja P. Jurkaus oil. “Aš netu
riu” ir "žiburėlius”.

Ponios D. Oldham piano-solo 
išpildo Čiurlionio ir F. Liszt’o kū
rinius. I scena vėl išeina, jau spė
jusi užkariauti klausytojų širdis, 
p. Vasiliauskienė su G. Puccini’o, 
Mimi arija iš operos “Bohema”, 
P. Tchaikowskio “Pievoje žalia žo
lele žaliavau”, Fr. Schubert’u 
“Upėtakiu’’ ir G. Puccini’o Butter- j 
fly arija iš operos ’’Madame But- I 
terfly”.

Minėjimo programų išpildžiusi*.*- j 
ji gausiai apdovanojami gėlėmis 
ir jiems visų susirinkusių vardu' 
nuoširdžių padėkų išreškė Sydnė-I 
jaus apyl. v-bos pirm. V. Bukevi- 
čius, tuo pačiu uždarydamas ir 
minėjimų.

Minėjimų tenka laikyti geriau-' 
šiai pavykusiu iš iki šiol ruoštų l 
Sydnėjuje. Padėka už tai priklau- ‘ 
so ALB Sydnėjaus Apyl. v-bai ir. 
Jos nuoširdiems talkininkams, iš 
kurių ypač paminėtini dail. H. 
Šalkauskas ir St. Skorulis, tvarkę ' 
meninę paruošimo dalį ir scenų.

Pats minėjimas p. V. Raštučio 
įamžintas į lietuviškų filmų.

Vyt. šiaurys.

PERTHAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 40 metų sukaktį Perthe 
buvo paminėta iškilmingai. Minė
jime dalyvavo itin didelis skaičius 
tautiečių, atvykusių ir iš tolimes
nių vietovių.

Turininga paskaitų skaitė K. 
Miliauskas, vaizdelį meninei pro
gramai paruošė V. Kalinauskas, 
p. V. Repševičienė ir K. Miliaus
kas parodė puikiai paruoštus tau
tinius šokius, V. Skrdys ir Taskū- 
nas davė muzikinę daį p. Brazd
žionienės — Rimkienės paruošti 
vilkučiai davė deklamacijų pynę, 
p-lės I. Kaminickaitė ir Garnytė 
pašoko baletų, pianinu palydint
p-lei Karalevičiutei, A. Klimaitis 
pagrojo akordeonu, o p-lės G. 
Knistautaitė, Z. Kulikauskaitė, 
šeštokaitė ir I. Miliauskas padek
lamavo gražių eilėraščių.

Minėjimą ruošė ALB Pertiio 
Apylinkės valdyba. Pats minėji
mas vyko vasario 16 išvakarėse — 
Š4>štadienį.

šios šventės proga apylinkės 
valdybos rūpesčiu buvo gautas 
pusvalandis per radiją: programo
je buvo paskaita angliškai apie 
Lietuvą ir vasario 16-ją ir lietuviš
kų plokštelių muzika. Kitos die
nos australų laikraščiai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo jubiliejinę sukaktį ir l’ertho 
lietuvių suruoštų šventę.

Minėjime surinkta keletas sva
rų Tautos Fondui. (v)

PADĖKA

40 metų Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo dienos minėji
me, įvykusiame 15 vasario (16 Va
sario išvakarėse), prisidėjusiems 
prie šios šventės paruošimo: p. 
Kęstui Miliauskui už gražią turi
ningą tai dienai pritaikytų kalbą, 
p. V. Kalinauskui, už gražų pa
ruoštų vaizdelį, p-nia V. Repševi- 
Čienel, p. K. Miliauskui, už puikiai 
paruoštus tautinius šokius ir tau
tinu šokių šokėjams, p. Taškūnui, 
p. V. Skroliui (atvykusioms iš to
limo Merridino), už muzikalinę 
dalį, p-niai Brazdžionienei — Rim
kienei su savo vaikučiais (links
maisiais broliais), už deklamaci
jas, p-lei I. Kaminckaitei, p-lei 
Gamytei, už gražiai pašoktų bale
tą, p-lci Karabcvičiutei už pas- 
kambinimą baletui, p. A. Klimai- 
čiui už pvgrojimą akordeonu, p-lei 
G. Knis tau ta i te i, Z. Kulikauskaitei, 
šeštokaitei, p. I. Miliauskui, už 
eilėraščius, ir visiems tautiečiams, 
prisidėjusiems prie šventės paruo
simo, tariamo lietuvišką ačiū,

ALB Pertho Apylinkės V-ba.

LIEČIA BANKSTOWNO 
LIETUVIŲ NAMUS

Pranešame mielų tautiečių ži
niai, kad esantis prie Liet Namų 1 
Bankstowne sklypas jau užpirktas. : 
šis sklypas labai reikalingas lie-1 
tuviškai gyvybei palaikyti. Jauni
mas mėgsta sportų, gryną orų ir 
saulę, čia galėsime įrengti žaidi-1 
mų ir sporto aikšteles ir pilnai ’ 
naudotis jomis. Kviečiame visas 
organizacijas, o ypač sportiniu- ' 
kus, ateiti mums į pagalbų orga
nizuojant lėšas šiam sklypui iš-• 
pirkti. Sklypo kaina £ 1400, kaina 
augšta, tačiau sklypas mums būti-1 
nas. Tik Ji įsigiję mes galėsime' 
pilnai pasidžiaugti ir pasididžiuo- j 
ti tikru lietuvybės židiniu ir savu I 
sportuojančiu bei mokslo siekian-1 
čiu jaunimu.

Visiems — jauniems ir seniems Į 
— bus malonu rinktis į vienų vie- į 
tų, kurioje rasime aikštėse spor- ( 
tininkus, salėje teatrų ir chorų ir 
kitokius lietuviškus parengimus ir 
sueigas. Tad visi į talkų: tegul, 
nelieka nei vieno nuošaliai stoviu-, 
čio ir abejingai žiūrinčiu į mūsų 
dideli darbų.

Bankstowno Lietuvių 
Namų Valdyba.

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE 

šiais metais sueina 500 metų 
nuo šv. Kazimiero gimimo, šv. 
Kazimieras yra Lietuvos patronas ! 
ir mūsų Jaunimo globėjas. Tauta Į 
atžymėtų šį savo šventąjį dideliu į 
dvasios pakilimu ir iškilmingu ■ 
blizgesiu, bet dabar to padaryti į 
negali, todėl mes, tremtiniai, tu
rime atlikti tai ko tauta negali 
atlikti. Mes turime iškilmingai 
švęsti savo karalaičio gimimo rei
kšmingų sukaktį ir jo idėjas bei 
šventumų skleisti ne tik savųjų 
tarpo, bet visų tikinčiųjų žmonių 
tarpe.

A.L.K. Kultūros D-ja Š.m. kovo 
mėn. 9 d. ruošia šv. Kazimiero mi
nėjimų šv. Benedikto bažnyčioje 
ir parapijos salėje, Sydnėjuje.

Visi Jauskime katalikiškų ir tau
tinę pareigą dalyvauti minėjime 
ir maldose už tėvynės laisvę.
Smulkesnė informacija bus pas
kelbta vėliau.

A.L.K. Kultūros D-j«.

Pajieškojimai
★ Igno Stuko, sūn. Vitoldo, gim. 
1926 m. Jieško motina, gyv*. Kau» 
ne. Kreiptis Mrs. O. Žilėnas, 1216 
S. Elmwood Ave., Berwyn, 111., 
U.S.A.

* Algimanto .Markuzo, s. Simo, gi
musio 1925 m., iki karo gyvenusio 
šakiuose, kurį laikų buvusio Ins- 
temburgo lagery, jieško motina 
iš Lietuvos. Prašomas atsiliepti 
arba apie Jį ką nors žinantieji ma
loniai prašomi pranešti šiuo adre
su: Ona Budnikas, 133 Clark Pla
ce, Elizabeth, New Jersey, U.S.A.

★Viktorijos Gonkytės — Baukie- 
nės, Valentino Gorskio ir Prano 
Gorskio, kilusių iš Anykščių m. 
Jieško motina iš Lietuvos. Atsi 
liepti Šiuo adresu: Ona Budnikas, 
133 Clark Place, Elizabeth, New 
Jersey, U.S.A.

★ Feliksui šilinskui, 1949 m. 
dirbusiam Home Rule Fireclay 
Pty. Ltd. yra laiškas iš brolio Ipo
lito (iš Panevėžio). Kreiptis “Mū
sų Pastogės” Redakcijon.

★ Ant. Sėdžios (ar šidžius) ir jo 
sūnus Remigijus, gevenę Chullora 
Railway Camp, N.S.W., pajieško- 
mi giminių iš Lenkijos. Kreiptis: 
“Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P. 
O., Sydney, N.S.W.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS AUCKLANDE

Aucklande (N.Z.) minėjimų su
rengė Liet. B-nės Apylinkės v-ba 
16 vasario, St. Patrick’© salėje.
• Apylinkės pirm. J. PeČiulaitis 
pasveikino susirinkusius lietuvius 
Nepriklausomybės šventės proga, 
linkėdamas ir toliau išlikti ištiki
miems mūsų tautai ir papročiams.

J. Gaigalas skaitė smulkiai pa
ruoštų paskaitų, apimančių laikus 
nuo Nepriklausomybės atgavimo 
iki laisvės praradimo. Jo žodžiais, 
Lietuvoje pasiektas gerbūvis ir 
pažanga buvo visos tautos nuopel
nas, lygiai tiek pat darbininko ne
šiojančio plytas, kaip ir įstaigos 
tarnautojo ar mokslinį darbų dir
bančiojo.
Jaunieji padeklamavo ir paskam

bino. Ponia E. Paukštienė paskai
tė savo literatūrinės kūrybos. 
Oficialioji dalis baigta Lietuvos 
himnu.

Toliau sekė kavutė, kurios metu 
buvo surinkta apie 26 svarai Tau
tos Fondui, Vasario 16 gimnazijai 
ir vargo mokykloms. Minėjime da
lyvavo apie 50 lietuvių.

Paroda
Paminėti 40-ties metų Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbimo su
kaktį, Aucklando Miesto Bibliote
koje surengta paroda.

Erdviame bibliotekos vestibulyje 
ant sienų kabo Lietuvos vėliava, 
Vytis, istoriniai ir Nepriklausomos 
Lietuvos žemėlapiai, užrašas LI
THUANIA ir plakatas, paaiškinąs 
lietuvių tautos kilmę, kalbų ir is
torijų.

Parodoje daugiausia vyrauja 
vaizdų bei meno knygos. Yra taip, 
gi juostų, medžio, odos išdirbinių, 
pašto ženklų, gintaro, medalių ir 
pinigų rinkinys, kurių seniausia 
moneta yra 1527 metų.

Išviso yra penki stikliniai sta
lai skirti pavaizduoti Vilniui Lie
tuvos sostinei, lietuvių menui 
tremtyje, liaudies menui nepri
klausomybės laikais (knygoms), 
mūsų rankdarbiai, gintaras ir Lt.

Paroda tęsis nuo 12 iki 24 vasa
rio, jų surengė lietuvis studentas. 
(G. Procuta. Red.) Eksponatus pa
skolino Aucklande gyvenantieji 
lietuviai.

Nepriklausomybės šventės išva
karėse “Auckland Star” dienraštis 

Mieliems ponams

VACLOVUI IR STANISLOVUI RATAMS,

jų tėveliui Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
R.A.V. Skeiviai.

Maloniam Bendradarbiui

DAIL. VACLOVUI RATUI

tėvveliui Lietuvoje mirus, gilią užuojautų reiškia 
“Mūsų Pastogės” Red.

PŪKINĖS KALDROS
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.

I J». EUCASdfcCO. i
X * ?
I BUILDERS & CONTRACTORS (ROD). ?
? Sav. M. Lukauskas. |
❖ 56 Yarrara Rd., Pennant Hills, N.S.W. j
❖ NORĖDAMI įsigyti geros vertės namą, X
X kreipkitės tik į LUCAS & CO. f 
Ž UŽTIKRINTAI geras darbas ir tik geriausios medžiagos.
Y DAROME planus ir paruošiame specifikacijas. Parūpiname į. 
•į* paskolas. X
į STATOME ant savo ir Jūsų sklypų. £
X YRA statyboje keletas namų Merrylands ir Wentworthvillc ra-
X jone, jau nuo £ 2625 įskaitant ir žemės sklypų. Turime laisvų X 
X sklypų. X
į* PERKAME sklypus nemažiau 2-jų vienoje vietoje, nurodau- X 
.ji tiems mokame komisijų. X
X KREIPTIS asmeniškai arba skambinti WJ 2272 iki 9 vai. ryto £ 
X arba po 6 vai. vakare. (2 min. nuo stoties). X

įdėjo trijų lietuvaičių nuotraukų 
tautiniuose rūbuose, darytą minė
toje parodoje. Ten pat esančiame 
straipsnyje aprašyta ateinanti 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė, 
sovietų okupacijos žiaurybės ir 
paberta keletas komplimentų lie
tuvių tautai, kaip turinčiai seniau
sių Iš dabar pasaulyje vartojamų 
kalbų bei žėrinčių istorijų Europos 
civilizacijos raidoje. G.P.

ADELAIDĖ
ADELAIDIŠKIAI, 1 SAULĘ!

šis patrauklus šūkis mūsų sau
lėtoj apylinkėj didesniu ar mažes
niu mąstu vykdomas kas mielą 
sekmadienį, tačiau kovo 2 d. sek
madienį, be labai rimtos priežas
ties ir patikimo pasiteisinimo ne
turėtų likti dulkino ir tvankaus 
miesto ribose nė vienas tautietis. 
Ir štai dėl kokių sumetimų:

1) National Parko kvapiuose 
pušynuose rengiama jungtinė visų, 
be įsitikinimų skirtumo lietuvių 

gegužinė,
2) Rengia švietimo Taryba, ne

seniai įsteigta rūpintis lietuviško
jo priešmokyklinio, mokyklinio ir 
pomokyklinio jaunimo reikalais, 
kuriems būtinos lėšos prieš netru
kus prasidedant naujam žiemos 
sezonui: savaitgalio mokyklai, pa
skaitoms, knygoms, kursams, pra
mogoms, varžyboms.

3) Rengėjai visų laikų budės ir 
išsijuosę dirbs (ne žodžiais!), kad 
šis didžiausias Adelaidės lietuvių 
persikraustymas į gražiosios gam
tos prieglobstį būtų kiekvionam 
asmeniškai atmintinas, jaukus, gai
vinamas, o visuomeniškai — nau
dingas mūsų jaunimo ateičiai.

Jungtinės gegužinės vieta — Na
tional Park, kur visuomet rengia
mos liet, iškylos, netoli Belair 
gelžk. stoties. Iš Adelaidės trau
kinys išvyksta 10 vai. 20 m. rytų.

Tad, priėmę dėmesin augščiau 
išdėstytuosius sumetimus, adelai- 
diškiai, pirmyn į saulę!

P. Andriušis.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN

ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

“MOŠŲ PASTOGĖ S”

redaktorius J. Kalakauskas, gydy
tojų prašomas, vasario 26 d. per
sikelia laikinai gyventi į ligoninę. 
Kol gaus gydytojų leidimų grįžti 
į Redakcijų, “M.P.” redaguos ALB 
Krašto Valdybos narys švietimo ir 
kultūros reikalams Julius Veteikis, 
24 Lovonl St, Cabramatta, N.S.W.

CABRAMATTA
IŠRINKTA VALDYBA

Metiniame ALB Cabramattos 
Apylinkės narių susirinkime, iš
klausius valdybos pirmininko, iž
dininko ir kontr. komisijos prane
šimų, susirinkimas buvo paprašy
tas rinkti naujų valdybų ir kontro
lės komisijų. Bet susirinkimas 
vienbalsiai tarė, kad senoji valdy
ba dirbo labai gerai ir visus rei
kalus tvarkė pavyzdingai, todėl 
prašė jų pasilikt ir kitai kadenci
jai. Ir taip perrinkti visi buvusios 
valdybos žmonės: V. Bitinas, inž. 
L. Sabulis, inž. Vazgelevičius, P. 
Alekna ir Vyt. Deikus.

Kontrolės komisijon perrinkti 
Z. Staugirdas ir A. Dudaitis.

BANKSTOWNAS
BANKSTOWNO MOKYKLA 

SAVUOSE NAMUOSE

Bankstowno lietuvių savaitgalio 
mokykla, viena iš didžausių (bene 
daugiausiai mokinių turinti savait- 
galnė mokykla Australijoje), šiuos 
mokslo metus numato pradėti lie
tuvių namuose. Mokslas prasidės 
kovo mėn.

Šios mokyklos tėvų susirinki
me išrinktas naujas Tėvų komite
tas: J. Zinkus — pirmininkas, J. 
Penkaitis ir St. Šatkauskas — 
nariai.

PADĖKOS

Geelongo Liet Sporto Klubas 
“Vytis” dėkoja narių-rėmėjų gru
pei, kuri savo sutelktomis lėšomis 
padengė didelę dalį klubo treni
ruotės išlaidų 1957 mt.: p.p. L. 
Bertašiui, Pr. Zenkevičiui, J. Ren- 
kauskui, J. Raškauskui, M. Janu
liui, V. Didinui, Andriukoniui, J. 
Grybui, D. Paliuliui, M. Kyman
tui, L. Valodkai, Dargvainiui, J. 
Mačiuliui, P. Saldukui, J. Gailiui, 
Mažyliui, S. Skapinskui, A. Gvil
džiui, K. ViluČiui, P. Šileriu:, V. 
Bindokui, J. Manikauskui, K. Šim- 
kevičiui.

Ypatingas ačiū p. Pr. Zenkevi
čiui, kaip tos grupės organizato
riui.

x
Nuoširdžiai dėkojame narių-rė

mėjų grupei p.p. J. Lipšiui, P. 
' Malkauskui, J. Grybui, Z. Gocen- 
• tui, S. Milkauskui, V. CerakaviČiul, 
J. Sedlioriui, Kiužauskui ir grupės 
organizatoriui p. V. Didinui už do
vanotų “Vyties” klubui krepšinio 
sviedinį.

x
Sportiškas ačiū p. M. Januliui 

už paaukotus £ 5. I-os krepšinio 
komandos uniformų pirkimo rei
kalui, ir p. J. Antanaičiui už didelę 
pagalbų VIII-tos Sporto šventės 
metu.

Geelongo Lietuvių Vyties Sporto 
_ Klubas.

S S =‘=-=-=5

PATRIA
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

131 HAMPSHIRE RD., 
SUNSHINE, VIC.

Pigiausias ir garantuotas siunti
nių persiuntimas. Mokėti nieko 
nereikia kol siuntinys pasiekia ad
resatų.
Darbo vai. nuo 9 vai. ryto, iki 9 
vai. vakaro.

Tel. MM 2532

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