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Lygiai kaip mūsų Lietuva, taip 
ir Estija istorijos raidoje dalijasi 
panašiu likimu. Kadaise caristinės 
Rusijos okupacija, o šiandienų 
žiaurioji komunistinė imperija už
metė ir mažajai Estijai savo ver
gijos retežius.

Teturėdama tik per milijonų gy
ventojų, Estija ypatingai skaud
žiai jaučia brutaliąją Maskvos le
teną. Jos kultūringas kraštas ,iš
auklėti ir savam kraštui visa sie
la ir kūnu atsidavę tėvynainiai, 
šiuo metu yra nemažiau persekio
jami ir naikinami, kaip ir kiti 
Pabaltijo kraštų gyventojai.

š.m. vasario mėn. 24 d. viso pa
saulio estai atšventė 40 metų sa
vo nepriklausomybės sukaktį. Jie, 
kaip ir mes, šventė ją ne džiu
gesio trimitams skambant, bet gi
liam susimąstyme ir susikaupime. 
Jie, kaip ir kiti bolševikų paverg
tieji, šventė ją slapčiomis savo 
mieloj Baltijos jūros pakrančių tė
vynėje ir tolimųjų Sibiro taigų 
vergijoje. Jie, kaip ir mes su 
ašaromis prisiminė savąją nepri
klausomybę, kada laisvoji Estija 
triumfaliai švęsdavo savo tautines 
šventes, kada visame krašte skam
bėdavo džiaugsmo dainos, aidėda
vo paradų muzika ir šviesdavo dar 
gražesnės ateities perspektyvos, 
nes tik tada jų gyvenimas buvo 
kupinas džiaugsmo ir vilčių.

Tačiau mažoji estų tauta ir 
šiandieną nepuola neviltim Jos
kieti tėvynainiai, nežiūrint kokia
me jie pasaulio krašte bebūtų, tu
ri tik vienintelį tikslą — tęsti ko
vą už savo krašto laisvę ir nepri
klausomybę. Jie žino, kad ši kova 
reikalauja neapskaičiuojamų au
kų, tačiau ji yra verta visų ga
limų pastangų.

Mes gerai žinome, kad ir Aust
ralijoj gyveną estai yra taurūs ir 
aktyvūs patriotai. Atrodo, kad kai- 
kuriuose tautinės kovos aspek
tuose mes turėtume sekti jų pa
vyzdžiu. Su nuostaba mes žiūrime 
į senosios estų emigracijos, kuri 
čia susispietė prieš 30 metų, jau
nimą. Jis yra ir dabar sąmonin
gai estiškas ir gyvena tais pačiais 
vargais bei sielvartais, kaip ir 
naujieji jų ateiviai. Mes žinome, 
kad kiekviena estų šeima prenu
meruojąs! savo bendruomenės lai
kraštį ir, be to, dar jį noriai re
mia aukomis. Kas arčiau bendrau
ja su estais, tas puikiai žino, kad 
kiekvienas estų namas turi gražią 
savo knygų biblioteką, nes bemaž 
kiekvieną savo kalbos leidinį jis 
perkasi ne vien tik dėlto, kad jis 
būtų jam įdomus savo turiniu, bet 
kad palaikytų knygų leidyklų pas
tangas.

Čionykštė estų visuomenė ypa
tingą dėmesį kreipia į savojo jau
nimo estišką švietimą ir tautinį 
auklėjimą. Neperdedant galima 
tvirtinti, kad tik labai retas estų 
jaunuolis nelanko sekmadieninės 
mokyklos. Estų bendruomenė turi 
labai gražiai organizuotas savo 
jaunimo vasaros stovyklas, kurios 
tęsiasi visą vasarą. Tose stovyk
lose ypačiai kietai praeinama estų 
kalbos, istorijos ir geografijos kur
sas. Estų namai Sydnėjuje ir ki
tur vaidina tikrai svarbų tautinį 
vaidmenį, nes juose savo laisva
laikiu susispiečia jaunimas, kur 
skamba tik estų kalba ir jų dai
na. šitoks aktyvus tarpusavis ben
dravimas, savaime suprantama, 
dar arčiau ir glaudžiau suartina 
Estijos sūnų gretas ateities kovai

Didingos Lietuvos prieblandoje 
dar kartą sužibėjo sava brangeny
bė. Unija su Lenkija mūsų tautą 
silpnino, o valstybę — žlugdė. Vy
tauto Didžiojo laikais sukurtasis 
valstybės rūmas pradėjo aižėti ir 
byrėti. Lenkiškoji dvasia per bajo
riją veržėąi ir į Lietuvos liaudį. 
Aukštosiose valstybės institucijose 
kilo nesutarimų ir rietenų.

Didžiojo kunigaikščio dvaras 
Vilniuje vis daugiau priklausė nuo 
Krokuvos — Lenkijos karalių re
zidencijos, nes ir pats dvylipės 
valstybės valdovas dažniau gyveno 
ten, negu Vilniuje. Vilnius darėsi 
lyg antraeilis valstybės miestas, 
lyg žymesnioji sostinė. Moralinis 
miestų ir dvarų gyvenimas Lietu
vos — Lenkijos valstybėje nuolat 
smuko, ši yda veržėsi iš Vakarų 
Europos, kur pradėta nusisukti 
nuo doriniai kieto Viduramžių 
krikščioniško gyvenimo ir ieškoti 
tariamų laisvos buities kelių.

. Ir štai kaip tik tuo moralinio 
susvyravimo metu 1458 .metais gi
mė šv. Kazimieras. Jo tėvas Kazi
mieras, kuris tuo metu valdė Lie
tuvą ir Lenkiją, buvo Jogailos sū
nus, o motina — Austrijos kuni
gaikštytė Elžbieta.

Žmonijos istorija daug kalba 
apie tautinius didvyrius ir visuo
menės veikėjus, bet maža ji randa 
tokių asmenybių, kurie būtų ne 
tik pasaulietiški, bet ir religiniai 
didvyriai, šv. Kazimieras gi jungė
savyje ir tautinį, ir religinį her<>- 
jizmą. Jis buvo Ir žmogus, ir Šven
tasis.

Renesanso amžiuje didikų dva
rai pasižymėjo savo puikumu, bet 
ir pasileidimu. Vilniaus kunigai
kščio dvaras irgi neatsiliko, taigi 
jauną karalaitį Kazimierą taip 
pat supo perteklius, prabanga, ro
mantiški meilės nuotykiai ir dva
ro linksmybės. Kokia turėjo būti 
jaunojo karalaičio valia, išmintis 
ir ryžtingumas, jei jis sugebėjo ir 
tokiosi sąlygose nugalėti aplinką 
ir iš žmogiškos prigimties chaoso 
išugdyti darnią asmenybę pagal 
dievišką pavyzdį.

Mums pasakoja karalaičio bio
grafai apie santūrų, ir savyje už
sidariusį jaunikaitį, kuris nakties 
metu slapčia apleisdavo bepuotau- 
jančius rūmus Ir, pasivilkęs po sa
vo karališkais apdarais ašutinį, 
bėgdavo melstįs prie. Vilniaus Ka
tedros durų.

šv. Kazimiero tėvas buvo anų 
laikų papročių ir prabangos tik
rasis žmogus. Jis mėgino sūnų pa
lenkti į normalias, j" manyme, 
vėžes. Jis siųsdavo į karalaičio 
kambarį gražiausias dvaro mote
ris sūnui sugundyti, bet šv. Ka
zimiero idealizmas, valios stipru
mas ir tvirtas noras ieškoti laimės 
nežemiškuose dalykuose nugalėjo 
dvaro ir aplinkos pagundas. Ne 
nuostabu todėl, kad šv. Kazimierą 
didelė dalis didikų ryžosi net prieš 
karaliaus valią paskelbti didž. Lie
tuvos kunigaikščiu.

Savo asketizmu šv. Kazimieras

dėl savojo krašto nepriklausomy
bės.

Drauge džiaugdamiesi estų 
džiaugsmais ir drauge liūdėdami 
dėl jų nelaimių, mes, lietuviai, 
nuoširdžiai linkime Baltijos pa
krančių broliškąja! tautai greičiau
siu laiku švęsti savo nepriklau
somybę senojoj protėvių žemėje.

ELAGU EESTII

tampa tobulu krikščionimi ir kovo
ja su savimi. O ta kova nemažiau 
kieta, kaip kova kario su išoriniais 
priešais. Jis, Karalaitis, naktį ap
leidžia savo pūkinį guolį ir gula 
ant grindų. Po šermonėlių mantija 
jis slapta dėvi ašutinę. Jis eina 
persirengęs pas elgetas ir neša 
jiems išmaldą. Jis lanko ligonius. 
Bet jis ne vienuolis, kuris tik tam 
tikslui tegyventų. Jis turi daug 
tiesioginio administracinio darbo 
tėvo kanceliarijoje.

O kiek reikia valios įtam
pos sėdėti pokyliuose šalia 
tėvo, klausyti svaigaus juoko, ma
tyti išsipuošusias damas, kurių 
svajonė būti jo išrinktosioms. Tik
rai savyje reikia turėti šventumo 
pradą, kad išliktum giedriu ir ty
ru mintys**, gyvenant tokioj ne
šventoj aplinkoj.

Šv. Kazimieras mirė jaunas 1483 
metais, vos 25 metų amžiaus, džio
vos pakirstas. Jo kūną palaidojo 
Vilniaus Katedroje, kur jis beveik 
visą amžių ramiai ilsėjosi. 16 am
žiuje Lietuvą pradėjo terioti Šve
dai. Naikinimo banga siautė ne
paprastu smarkumu. Todėl Kara
laičio garbintojai perkėlė Jo Pa
laikus į Prūsus. 1622 metais rug
pjūčio mėn. 27 d. Šv. Kazimiero 
karstas buvo parvežtas atgal į 
Vilniaus Katedrą.

M.M. SLAVĖNIENĖ.

ŠVENTAM KAZIMIERUI
šviesioj vilty ir gūdumoj 
tyliai artinuosi
prie Tavo švento karsto.
Suklumpu ir meldžiu:
Kelkis... Kelkis, šventas Kazimierai, kelkis!
Palik tą mažą, amžiną, sidabrinę tvirtovę.
Apeik ir apžvelk:
Kieno rankos mūsų Tėvynės duris varsto, 
Koki kareiviai brangioj Gedimino pily sargybas stovi.

Kelkis, apeik, apžvelk!
Pavaikštinėk Tėvynės baltais vieškeliais 
ir žaliom giriom.
Sustok prie kuklaus, nežinomo Laisvės Kovotojo kapo — 
Motinų, ir sesių, ir baltaplaukio beržo 
tviska ašaros pabirę, 
o raudonas dobilas ir ramunės baltas žiedas 
ne medum, bet brolių krauju ir prakaitu kvepia.

Kelkis, ateik. —
Sustok ant Baltijos pasakiško kranto gintarinio.
Klausyk, kaip Eglė graudžiai šaukia žilvine-žilvinėli... 
Atplauks puta. Ne pieno — kraujo gryno...
Ir kelio nėra nei jai, nei mums 
j išsvajotą laimės šalį mielą...

Kelkis, kelkis, Šventas Kazimierai, iš karsto.
Palik tą mažą, amžiną, sidabrinę tvirtovę.
Pažvelk, kieno rankos mūsų Tėvynės duris varsto 
ir kokį didelį didelį skausmo lobį Jai amžiai sukrovė... 
Kelkis, ateik, pažvelk ir nugalėk!

PERONAS LAIMĖJO?

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

— Tebetelkiami "savanoriai” į 
Kazachstaną. Vilniaus "Tiesos” š. 
m. sausio 19 d. numeryje “Vyriau
sioji darbininkų perkėlimo ir orga
nizuoto telkimo valdyba prie LTS 
ministrų tarybos” skelbia perke
lianti darbininkus į Kazachstano 
kolektyvinius ir tarybinius ūkius, 
o taip pat telkia darbiniskus dlrb- 
ti “šalies įmonėse ir statybose”. 
Telkimo biurai esą Vilniuje, Kau
ne, Šiauliuose, Panevėžyje ir 
Klaipėdoje, o rajonų miesteliuose 
esą galima kreiptis į rajonų vykdo, 
muosius komitetus.

— "Vakarinės Naujienos” Vil
niuje pradėjo eiti sausio 25 d. Iš
eina 6 kartus savaitėje lietuvių Ir 
rusų kalbomis.

— Vilniaus pramonės įmonės 
pereitais metais davė už 15 milijo
nų rublių gaminių mažiau, negu 
buvo numatyta plano. Tai pranešė 
Vilniaus Stalino rajono komiteto 
sekretorius Raguotis miesto par
tinėje konferencijoje. Daugelyje 
įmonių pastebėta "liaudies turto 
grobstymai”. Ir Vilniaus statybi
nės organizacijos neįvykdė planų.

— K. Kubilinsko “Pernykštis 
sniegas”. “Tiesa” pasigardžiuoda
ma persispausdino iš neseniai “po
eto” K. Kubilinsko pasirodžiusios 
poezijos “Pernykštis sniegas” Ši
tokį meno šedevrą. Tuo “Tiesa” 
pailiustruoja, kiek teisybės turi 
buvę komunistai rašytojai Kanto- 
rowicz, Djilas, Fost ir kiti dezer
tyrai, kurie negalėjo pakęsti me
no pavergimo agitacijai. Kubilins
kas patinka “Tiesai” eilėraščiu 
“Raudos per "Amerikos Balsą”:

“Oi kaip gaila,
Kaip gaila Tėvynės —

...Balto dvaro...

... proferanso...
.. .šimto karvių...
... Aš šaukiu,
Aš verkiu,
Aš vaitoju —
Ne tautos
Paliktos: — 
Savo dvaro... 
... Ir tos kauniški-s 
Laisvės Alėjos...

Poetas Kubilinskas eilėraštį de
dikuoja “Amerikos lietuviškam 
Balsui”, kurio pasiklausęs jis tas 
eiles sudėjęs.

— J ievutė persistengė? Už 
"Augštųjų Šimonių likimą” ne
priklausomybės laikais apdovano
ta pinigingiausiomis literatūrinė
mis premijomis (užkulisiuose bu
vo tada kalbėta, jog tuo norėta 
padėt sergančiai mažlietuvių au
torei), Jieva Simonaitytė, lapkričio 
3, "Tiesoj”, dabar rašo: “. ..O 
Kas buvo ta “priklausomybė”? J*ai 
buvo duona! "Jeigu Tu reikši sim
patijas aniems, galėsi dvėsti. De
ja, reikia prisipažinti, jei žmogus 
nori gyventi, tai jis dažnai pasi
daro didelis bailys. Ir aš buvau, 
šiandien niekas man nebesako: 
“Jeigu... tai dvėsk”. Garbė ir šlo
vė Didžiajam Spaliui", tiksliai už
baigia Jieva Simonaitytė. Gal iš 
nesveikatos taip padlaižiauja, o 
gal visi) jos pasakymą reikia skai
tyti dviprasmiškai?

— Zigmas žemaitis prisimena 
Vilnių. 73 metų matematikos pro
fesorius Zigmas Žemaitis "Tiesoj” 
be jokių liaupsinimų partijai ir 
"vadui” prisimena Vilnių 1898 me
tais, taipgi rašo, kaip buvo visų 
sutarta atstegti Vilniaus universi
tetą 1919 m.

* Išbėgus Argentinos diktato
riui pulk. Peronui į užsie
nius, revoliucinė vyriausybė ilgai 
delsė skelbti parlamento rinkimus, 
nes, atrodė, laikė krašto padėtį 
nekonsoliduotą. Savo propogandos 
pagalba ji stengėsi visais būdais 
sukompromituoti buvusį diktato
rių, kurio šalininkų daugumą su
darė darbininkai.

Dabar vykusius prezidento rin
kimus iš 32 oponentų laimėjo Dr. 
Artūras F r o n d i z i. Jis tėra 
tik 49 metų amžiaus teisininkas 
ekonomistas, vadovaująs Argenti
nos radikalų partijai. Rinkimų lai
mėjimui padėjo jo priešrinkiminės 
kalbos, kuriose jis pažadėjo pa
leisti iš kalėjimų peronistus ir vėl 
legalizuoti Perono partiją.

Paskelbus rinkimų rezultatus, 
tremtyje Domininkonų Respubli
koj gyvenąs Peronas šį prezidento 
Frondizi laimėjimą priskiria sau. 
Esą, jis įsakęs Argentinoj rinkti 
Frondizi prezidentu. Peronas pa
reiškė viltį, kad jis greitai galė
siąs grįžti į savo Tėvynę.

NAUJA SOVIETU 
HIDROGENINE 

BOMBA
* Amerikiečių ir Japonų prane

šimais Sov. Sąjunga vėl susprog
dino hidn»geninę bombą šiaurės 
Sibiro taigose, šios bombos galia- Į 
gumas nesąs didesnis už pr. me
tais spalio mėnesį sprogdintą bom-' 
bą.

Amerikiečiai taip pat žada da-1 
ryti hidrogeninių bombų sprogdi-1 
nimų bandymus š.m. balandžio' 
mėnesį Enivetoko salyne; Ramia
jame vandenyne.

* Praeitą savaitę Sydnėjaus 
spauda buvo perpildyta žiniomis 
apie karalienės Elžbietos motinos 
triumfališką kelionę per NSW. Į 
Tūkstantinės minios sekė kelius,' 
kuriais karalienė važiavo. I

Savaitės Žinios
★ Pekino laikraščiai Kom. Kini

joj vienbalsiai pradėjo smerkti 
savo tautos dainų pobūdį, nes po
puliariose dainose esą daugiau 
seksualumo, negu marksizmo. Nuo 
šiol būsiančios proteguojamos tik 
socialinio ir bendruomeninio turi
nio dainos.

★ Korėjoje padėtis vis dar įtemp
ta. Pietų Korėjos vyriausybė ir 
UNO kariuomenės Korėjoje vyr. 
vadas gen. Olafas Kysteris vis dar 
griežtai reikalauja grąžinti prie
varta šiaurės Korėjon nutupdytą 
Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą. 
Komunistai, kaip paprastai, šito 
atsisako, iš savo pusės statydami 
reikalavimus, kad UNO kariuome
nė apleistų Pietų Korėją, Vašing
tonas paskutinėmis dienomis pa
reiškė, kad Amerikos kariuomenė 
liks ir toliau Pietų Korėjoje. Pietų 
Korėjos vyriausybė šį konfliktą 
laiko tiek rimtu, kuris, jos pareiš
kimu, galįs privesti prie ginkluoto 
susirėmimo.

* Prezidentas pulk. Naseris, 
Egiptui susijungus su Sirija, visiš
kai rimtai triumfuoja savo pasi
sekimu. Jis kaip jungtinių Arabi
jos valstybių, turinčių 28 mil. gy
ventojų, vyriausias vadas, nuvyko 
į Sirijos sostinę Damaską, čia jį 
sutiko tūkstantinės minios su triu
kšmingomis ovacijomis. Kai tuo 
tarpu jis vieši Sirijoj, jo kariuo
menės daliniai okupuoja dalį Suda
no. Vakarų galybės, prieš du metu 
neįstengusios sutvarkyti Naserio 
užgaidų, ir šiandieną ramiai sau 
žiūri, kaip Arabų pasaulio idealo- 
gas pamažėle, bet sėkmingai iš
stumia jas iš šios žemės rutulio 
dalies.

* Indonezijoj ir toliau padėtis 
nėra aiški. Vidurinės Sumatros 
sukilėliai, daugiausia jauni pulki
ninkai, sudarė revoliucinę vyriau
sybę ir pareikalavo, kad preziden
tas Soekarno pavestų buvusiam 
vice — prezidentui dr. Hatta su
daryti naują vyriausybę be komu
nistų. Soekarno vyriausybė tuojau 
ėmėsi griežtų priemonių prieš su
kilėlius: pradėjo blokuoti visus 
Sumatros uostus Ir iŠ lėktuvų bom. 
bardavo sukilėlių sostinę Padang. 
Nors sukilėliai vis dar kalba apie 
kietą priešinimąsi, tačiau geriau 
Indoneziją pažįstą politiniai ko
mentatoriai yra nuomonės, kad su
kilėliai, kurie atstovauja ti Moslem 
religinę sektą, neturi didelio pa
sitikėjimo krašte ir šį savo lošimą 
praloš. Prezidentas Soekarno, nors 
jis ir nesąs aiškus Vakarų drau
gas, turįs absoliutų indonezų pa
sitikėjimą.

■* Pasaulio politiniai sluogsniai 
ir spauda su įtampa seka W. Chur. 
chill’io ligos eigą, žymusis anglų 
valstybininkas, būdamas jau 83 
metų amžiaus, pastaraisiais me
tais nebedalyvauja aktyviam poli
tiniam gyvenime, tačiau ypač svar
biems reikalams išspręsti vis dar 
Anglijos vyriausybė kreipiasi jo 
patarimų.

Churchill’is paskutiniu metu in
tensyviai rašo angliškai kalbančių 
tautų istoriją, kurios išeis visa 
eilė tomų. Norėdamas šį savo dar
bą dirbti ramesnėje aplinkoje, jis 
dažniausia atostogauja Nicoje ar 
kitose Viduržemio jūros vasarvie
tėse. Ir šį kartą jis guli Nicos 
ligoninėj, susirgęs plaučių uždegi, 
mu ir pleuritu.

Sužinojus apie jo ligą, iš Lon
dono išskrido jo prižiūrėti šeimos 
gydytojas. Paskutinėmis žiniomis 
Chruchill’io sveikata sparčiu Žin
gsniu taisosi.
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vienijimui yra šios: susitarimas 
tarp Rytų ir Vak. Vokietijos vy
riausybių, sudarant abiejų valsty
bių konferenciją, kurioje abi ša
lys pasilaikytų savo politines, ūki
nes ir socialines institucijas, ta
čiau kariniu ir užsienio politikos 
atžvilgiu liktų visiškai neutralios.

Vokiečių opozicijos nuomone, ku
rią remia nemaža įtakingų laik
raščių ir visuomenės, Adenauerio 
planas Vokietijai sujungti esąs vi
sai nerealus, atseit, esamoj pasau
lio jėgų pusiausvyroj neįgyvendi
namas. Nesą jokios vilties laukti, 
kad sovietai sutiktų leisti laisvus 
rinkimus jų okupuotoj Vokietijos 
dalyje, jau iš anksto nujausdami, 
kokios bus tų rinkimų išdavos, nes 
juk tokių rinkimų metu Vak. Vo
kietija “prarytų” rytinę.

Kruščiovas savo laiku yra pa
sakęs, kad jam esą geriau. turėti 
J8 mil. palankių vokiečių, negu 
70 mil. priešų. Tuo būdu opozici
ja ir mananti, kad geriau esą atsi
sakyti nuo atominių ginklų, kurių 
buvimas Vokietijoj visai užgęsintų 
susijungimo vilties kibirkštėlę. To
dėl sovietų ir lenkų planai, esą, 
turi būti priimti, kaip diskusijų 
bazė.

Suprantama, šiuo metu Adenau- 
eris turi pakankamai balsų parla
mente vykdyti savo valią. Politi
niai stebėtojai mano, kad Adenau- 
eris dar ir dabar laimėtų rinki
mus, tačiau vis dėlto krašte vy
kstąs, rūgimas ir daugelis žmonių 
norį užsienio politikos pakeitimo. 
Ši padėtis esanti labai palanki 
opozicijos propogandai.

žodžiu, sovietų planai, jų tai
kos propoganda ir Bulganino laiš
kų lietus nelieka be pasėkų. Ta
tai yra sudėtinės dalys naujų tab
lečių, kurių uždavinys sužadinti 
troškimą “taikos bet kokia kaina”, 
nors tatai truktų tik vieną dieną, 
o po to tos tabletės neštų mirtį.

J.S.

Pastarosiomis savaitėmis sovietų 
ir lenkų planai pašalinti įtampai 
tarp NATO ir Varšuvos pakto blo
kų sukėlė nenutrūkstamas disku
sijas Vakarų Vokietijos vyriausy
bės su opozicija, Ąioe diskusijose 
plačiai dalyvauja spauda, intelek
tualai ir plačioji visuomenė.

Bendrais bruožais, sovietų ir 
lenkų planų turinys, žinoma, su 
galimais varijantais, yra toks: įs
teigti Vid. Europoje zoną, kurio
je nebūtų atominių ginklų, suma
žinti, o vėliau visiškai atitraukti 
amerikiečių ir sovietų pajėgas iš 
dabartinių pozicijų visame Euro
pos plote tarp Atlanto vandenyno 
ir vakarinių Sov. Sąjungos sienų.

Be Danijos ir Norvegijos vy- Į 
riausybių, visi kiti kraštai, jų tar- j 
pe ir Vakarų Vokietija, atmetė 
Sovietų Ir lenkų siūlymus, kadan
gi jie sudarą naujus pavojus Vak. 
Europos saugumui. Tačiau dėl to 
jų diskutavimas Vak. Vokietijoj 
nesiliovė. Ir tatai yra visai su
prantama: užsienio politika, kuriai 
nepavyko pasiekti savo užbrėžtų 
tikslų, visada sukelia kritiką, ap
sivylimą ir net viešą opoziciją, 
nes kancl. K. Adenauerio užsibrė
žtas tikslas — sujungti Vokieti
ją — iki šiol nėra pavykęs.

Sovietų ir Adenauerio planai 
savo esmėje yra visiškai nesude
rinami. Todėl opozicija, ypač so
cialdemokratai ir vad. laisvieji de
mokratai, yra linkę išbandyti nau
ją situaciją, atseit priimti derybų 
baze sovietų ir lenkų siūlymus dėl 
Vokietijos sujungimo.

Kancl. Adenauerio planą dėl Vo
kietijos sujungimo remia jo parti
ja — Krikšč. Demokratai ir kitos 
vyriausybėj dalyvaujančios koali
cinės partijos, šis planas yra — 
laisvi rinkimai abiejose zonose ir 
po to savanoriškas pasisakymas 
dėl dalyvavimo NATO.

Sovietų sąlygos Vokietijos su

KAS YRA KRUSCIOVAS— 
diktatorius ar liaudies tribūnas?

šio straipsnio autorius yra žy
mus žurnalistas, nuo 1928 iki 1934 
m. buvęs United Press korespon- 
dentu Maskvoje. Beveik visą savo 
gyvenimą jis pašventė rusiška
jam komunizmui tirti, šiais klausi
mais jis parašė visą eilę knygų, 
kurių tarpe yra ir Stalino biogra
fija.

“M.P.” redakcija.

Laisvajame pasaulyje įsivyrau
ja nuomonė, kad Nikita Kruščio
vas reprezentuoja mažiau pavojin
gą komunistinį tipą, koks savo lai
ku buvo Stalinas. Tačiau ši nuo
monė yra visiems rūpestingai per
šama komunistų, kurie šiuo būdu 
stato spąstus, kad į juos pasigau
tų lengvatikius. Kaip žmogus, tei
singai, Kruščiovas griežtai skiria
si nuo savo mokytojo, kuriam jis 
taip ilgai- ir ištikimai tarnavo.

Stalinas buvo niūraus lokio, vi
sada pasiruošusio skaudžiai kąsti, 
tipas, retai matomas ir slypįs 
Kremliaus sienų šešėlyje. Gi jo įpė
dinis — Kruščiovas — išoriniai 
sudaro balsingo, socialaus, stor
žieviško, jumorą mėgstančio žmo
gaus įspūdį, kuris nepailstamai ke
liauja po visą pasaulį, drauge su 
savo partneriu Bulganinu, a prio
ri paskirtu juokdario vaidmeniui.

“Kodėl tu nenusikerpi šitos sa
vo kandžių apgriaužtos ožio barz
dos?” — ypatingai garsiai paklau
sė Kruščiovas viename britų pri
ėmime Bulganiną.

Tokiais grubiais (gal būt, iš 
anksto numatytais ir aptartais) 
posakiais Kruščiovas siekia popu
liarumo Vakarų pasaulyje. Prie
šingai Stalinui, pas kurį praktiš
kai jokie užsieniečiai negaudavo 
priėjimo, Kruščiovas duoda kiek
viena proga užsienio diplomatams 
ir laikraštininkams galimybę jį 
pamatyti ir išgirsti, pats bandyd.u 
mas juos įtraukti į laisvus pasikal
bėjimus ir juokelius.

Tačiau visa tai yrė tik rūpes-

TĖVAMS ŽINOTINA. Australi
jos federalinė vyriausybė kreipia 
ypatingą dėmesį | pergausų vaikų
žuvimą. Populiarus Sydnėjaus 
žurnalas “P i x” patiekė pasku
tinių keturių metų statistiką su 
nuotraukomis, vaizduojančiomis 
žūvančius vaikus.

Šiais duomenimis per vienus me
tus Australijoj žūna apie 600 
vaikų, kurių 33% nuskęsta, 
29% žūna eismo nelaimėse, 
14% miršta dėl nusideginimų ir 
nusiplikinimų, 11,5% apsinuodi
jant ir likusis nežymus skaičius 
dėl kitų nelaimingų atsitikimų.

BOLŠEVIKINIS NACIZMAS. 
Londono žiniomis Sov. Rusija vyk
do slaptą planą, stengdamosi iš
auginti vadinamų “antžmogių” 
tautą. Jau aštuoneri metai, kai so
vietų mokslininkai vykdo šį pro
jektą. čia jie renka žymių artis
tų, mokslininkų ir atletų vyriškąją 
sėklą į taip vadinamus “bankus”, 
organizuojamus tuo pačiu princi
pu, kokiu renka kraują Raud. 
Kryžius.

šį “supermenams” gimdyti pro
jektą jau 1949 metais Kremliui 
pasiūlė sovietų mokslininkas dr. 
S.T. Abronovas. Jis savo raginime 
siūlė, kad visi vyrai, kurie pasi
žymi ypatingais proto gabumais 
ar nepaprasta fizine jėga būtų 
kviečiami būti tais “aukotojais”. 
Pagal Abronovą Sovietų Sveika
tos Ministerija turėtų parinkti 
tam tikrą moterų rūšį, kurios ga
lėtų gimdyti tų gabiųjų ir stip
riųjų “aukotojų” vaikus. Pagal šį 
profesorių, kuris1 nors genialus 
“aukotojas” galėtų būti tūkstan
čio vaikų tėvų.

Esą, šis projektas nepaprastai 
patikęs Stalinui, kuris jį tuoj lie
pęs vykdyti. Projektas buvęs pa
vadintas “gimdymo planu” ir įpa
reigotos Kijeve, Maskvoje ir Le
ningrade mokslininkų grupės ji 
vykdyti. Pradžioje buvę susidurta 
su sunkumais, nes labai trumpu 
laiku gyvybė sėkloje žūdavo. Ta-

RAŠO: E. LYONS 

tingai paruoštas farsas tarptauti
nei parodai, norint laimėti naujų 
draugų arba neutraliųjų bei prie
šų nepasitikėjimui išsklaidyti. 
Kruščiovui labai reikalingas pri
pažinimas ir prestižas, kuriuos ga
li jam tik Didžiosios Vakarų De
mokratijos suteikti. Ir atrodo, kad 
jis šio savo tikslo labai greit pa
siekė — dar ir su kaupu.

Ženevoje Kruščiovas ir Co. su
sidraugavo su Jungt. Valstybių 
prezidentu; Indijoje, liaupsinami 
ir visur lydimi Neru, jiedu su Bul
ganinu buvo sutikti milijonų žmo
nių ovacijomis; Anglijoje jaunoji 
karalienė, kuri yra lyg ir simbo
lis teisėtos valstybinės santvarkos, 
ne tiktai juos pati asmeniškai 
priėmė, bet net ir su savo vaikais 
supažindino. Amerikoje juos turė
jo progos pamatyti visi, kurie tik 
norėjo, per nuolat rodomas televi
zijos programas.

Kruščiovas nori, kad pasaulis 
susidarytų apie jį šitokį vaizdą: 
linksmas, geras politinis vadovas 
— liaudies tribūnas, kuriam savo 
pavaldinių laimė ir pasaulio taika 
yra svarbiausias gyvenimo tiks
las. Kresnas, apskritu kaimiečio 
veidu, kuriame, atrodytų, švyti ge
raširdiška šypsena, atvirumas, ku
ris neva netyčia kartais prasprūs
ta jo kalboje — visa tai, ištikimų
jų, padeda šį įspūdį sukelti.

Tačiau pasaulis neturėtų leistis 
šio povazimo apgaunamas, nes, 
ištikrųjų, Nikitos Kruščiovo vidu
je slypi žmogus, neturįs jokių 
skrupulų ir nepaprastai žiaurus. 
Tatai — tironas pagal Stalino pa
vyzdį. Jis taip pat gabus intry- 
goirs, provokacijoms ir masinėms 
žudynėms, kaip ir miręs diktato
rius. “Jis gali meluoti išsijuosęs 
ir nė nemirktelėjęs” taip Kruščio- 
vą vaizdžiai charakterizavo vienas 
Amerikos žurnalistas, išklausęs jo 

' pranešimo Amerikos visuomenei 
I per televiziją, kad, girdi, Kadaras 
' reprezentuojąs vengrų tautą...

Svarbiausia gi tatai, kad po 
Kruščiovo šypsenos kauke ir ple
pumo skraiste slypi milžiniška 
energija, kurią jis semia iš fana
tiško ir kieto komunistinio moks
lo. Kruščiovas yra be kompromi
sų ortodoksinis komunistas, kurio 
galvosenoj nėra nė mažiausios vie
telės svyravimui.

Jau tik šis faktas, kad jis išliko 
gyvas ir net pasiekė šios savo po
zicijos, kai prieš tai buvo tiek 
daug partijos “valymų”, parudo, 
kokia kieta ir sukta asmenybė yra 
šis žmogus. Šios savo padėties 
Kruščiovas pasiekė tik per beato- 
dairinį savo žiaurumą, kurį jis 
buvo pasisavinęs kaip savo specia
lybę per ištisą 20 metų. Šią aukš
čiausią vietą jis pasiekė sovieti
niams valdovams įprastiniu būdu, 
kopdamas per lavonų kalnus.

Šiandieną, atrodo, kad 63 metų 
diktatorius nedaro į šalį nustu
miamo ar įbauginamo ristiko įs
pūdžio. Jis vis dėlto yra užtenka
mai gudrus, turi geležinę valią ir 
neginčijamų organizacinių gabu
mų, kad kas nors artimoje ateityje 
galėtų paveržti iš jo dabartinį 
postą.

Kruščiovas yra gimęs mažame 
ūkelyje Ukrainos parubežy. Jo tė
vas buvo paprastas darbininkas 
Dombase. Tris metus Nikita lankė 
pradžios mokyklą kaime, po to pie
menavo, o kiek paaugęs gavo dar
bo Donbaso fabrikuose. 1918 m., 
tuoj po revoliucijos, jis įstojo į ko
munistų partiją. Pilietinio karo 
metu jis kovojo sovietų pusėje, 
kaip partizanas. Trockio ir Leni
no valdymo metu buvo ant greitų
jų suorganizuotos darbininkų mo
kyklos, kurių vienon pakliuvo ir 
Kruščiovas. 1925 m. baigęs tokią 
mokyklą jis jau turėjo šiokių tor 
kių knyginių žinių, o, svarbiausia, 
buvo puikiai išmokęs sovietinį žar
goną ir naujosios santvarkos po
litinio pasisekimo receptus.

Pirmosios jo, kaip sovietinio vai-

įvairu ir idomu
čiau jau dabar pranešama, kati 
Abronovo vadovaujami šios srities 
specialistai radę būdus, kaip elekt- 
ro-cheminiu būdu užšaldyti jas ir 
išlaikyti ilegsnį laiką. Vienos pro
fesorių žiniomis, jau dabar Lenin- 
gra~de esą gimusių šiuo būdu kū
dikių.

šiuos sovietų mokslininkų ban
dymus vakarų mokslininkai verti
na pasimistiškai, nes, esą, vaikai 
ne visada paveldi savo tėvų gabu
mus ir talentus.

DRĄSŪS MŪSŲ ŽVEJAI PA
LIKTI AMERIKOJ. Kaip žinoma, 
trys sovietinio žvejų laivo jūri
ninkai, Lionginas Kublickas, Ed
mundas Paulauskas ir Juozas Griš- 
manauskas, uždarę rusus, 1951 
metais atplaukė švedijon, iš kurios 
1952 metais vasario 13, tapo įleis
ti į JAV laikino apsigyvenimo są
lygomis. Jiems globoti JAV vy
riausybė paskyrė žinomą visuome
nininką Dr. P. Grigaitį, “Naujie
nų” redaktorių ir Amerikos Lietu
vių Tarybos sekretorių.

Praėjus 5 metams ir mūsų jū
rininkams nieku nenusikaltus, JAV 
80-tas Kongresas savo pirmoje se
sijoje suteikė jiems teisę pasto
viai apsigyventi JAV.

LIETUVIŠKA MUZIKA. Bre
mene spalio 11-14 buvo baltų die
nos. Liaudies muzikos koncerte dr. 
Dahmen, Stuttgardo radiofono di
rigentas, išpildė lietuviškų liau
dies dainų bei šokių aranžirimen-, 
tą. Bremeno simfoninis orkestras 
išpildė Amilcare Ponchieli operos 
“I Lituani” (Lietuviai) uvertiūrą. 
Koncerto svarbiausiu momentu bu
vo “Daina Suite” premjera, kurią 
1956 vasarą parašė suomių-čekų 
kilmės kompozitorius Vaclav Hel- 
hybei. Nors kompozitorius nieka
da nėra buvęs Lietuvoje, nors ne
slepia savito stiliaus, bet visos 
veikalo keturios dalys buvo parem-

dininko funkcijos buvo, palyginti, 
kuklios: Kruščiovas buvo paskir
tas partijos sekretorium apygardi- 
niam Stalino mieste, o vėliau toms 
pat pareigoms perkeltas Kijevan, 
kuriame tuo laiku sovietų politinį 
gyvenimą organizavo senas bolše
vikas Lazar Kaganovič. Jis tuoj 
atkreipė dėmesį į veiklų jaunosios 
kartos funkcionierių Kruščiovą ir 
paėmė jį savo globon. Jųdviejų 
karjeros nuo tų laiko buvo tamp
riai siejamos iki pereitų metų, ka
da Kruščiovas savo “geradarį” 
nuo visų partinių ir politinių pos
tų atstatė.

Kai anuo metu Kaganovičius bu
vo atšauktas į Kremlių naujoms 
pareigoms — Maskvos apygardos 
politiniam organizavimui — ši po
zicija buvo viena iš svarbiausių 
pozicijų komunistinės partijos he-

tos lietuvių liaudies dainų tema
tika. Suita praskambėjo su nepa
prastu įspūdingumu.

KOMUNISTAI PRIEŠ SAVUO- 
I SIUS. Camus, sykiu su Nobelio lau- 
I reatu Francois Mauriac, 31.X.1957 
pasiuntė telegramą komunistiniam 
Vengrijos premjerui, Janos Kadar, 
pareikšdami, kad juos labai stebi
na slaptas teismas prieš keturis 
Vengrijos rašytojus: Tibor Dery, 
Gyula Hay, Tibor Tardos ir Zol- 
tan Želk. Camus ir Mauriac reika
lauja, kad teismas būtų viešas ir 
kad teismo salėn būtų įleid
žiami užsienių spaudos korespon
dentai.

PRIEŠAS TAPO DRAUGU. Ka
da Paderevskis buvo Lenkijos mi- 
nisteris pirmininkas, vieną vėly
vą vakarą, jam besvarstant vals
tybės reikalus savo kabinete, prie 
jo atsirado užpuolikas su revolve
riu vienoje rankoje, o kitoje ran
koje laikė raštą ir reikalavo jį, 
Paderevskį, tuč tuojau, kad tą raš
tą pasirašytų. Raštas gi buvo Pa- 
derevskiui atsistatydinimas iš mi- 
nisterio pirmininko pareigų.

Paderevskio žmona, miegojusi 
kitame kambaryje, išgirdusi triu
kšmą atsibudo ir, kai įžengė į vy
ro kabinetą, rado šį besigrumiant 
su užpuoliku. Greit buvo pašaukti 
sargybiniai Paderevskis liepė 

, jiems paimti užpuoliką ir, išvedus 
į gatvę, paleisti. Nuo tos nakties 
— pasakodavo Paderevskis: — 
“Šis žmogus buvo mano draugas”.

MULTIMILIONIERIUS IR 
CHRUŠČIOVAS. Lapkričio pabai
goje Torontan buvo užsukęs pla
čiai žinoma8 Amerikos 
multimilionift^ns Cyrus S. Eaton. 
Toronte jisai turėjo spaudos kon
ferenciją, kurios metu pareiškė 
tarp kitko, kad Maskva yra jau 
atsisakiusi pasaulio • užkariavimo 
ambicijų ir kad didžiojo biznio 
vadovų manymu, koegzistencija su 
Rytais yra vienintelė išeitis iš gre
siančios žmonijai pražūties. Eato- 
no pareiškimai spaudai buvo iš
spausdinti Toronto didžiųjų dien
raščių pirmuose puslapiuose. Pir
mutinis į tuos pareiškimus atsilie
pė mūsų tautietis dr. Pranas An- 
cevičius, išspausdindamas The 
Globe & Mail straipsnį “Cyrus Ea- 
tonas ir Komunizmas”. Straipsny
je nurodyta, kad Cyras Eatonas 
galėjo panašius pareiškimus pada
ryti tiktai todėl, kad jisai visiškai 
nepažįsta komunizmo, kurio tiks
las buvo ir tebėra pasaulio užval
dymas. Kartu dr. Ancevičius nu
rodė, kad koegzistenciją bolševikai 
supranta tiktai kaipo vieną iš me
todų pasaulio užkariavimui, bet ne 
kaipo priemonę karo išvengimui. 
Savo įdomų straipsnį dr. Ancevi
čius užbaigė žodžiais: ‘Jeigu tokia 
koegzistencija, kaip bėgy praėju-

rarchijoj. Netrukus ir Kruščiovas 
buvo perkeltas į Maskvą, čia jis 
įstojo į vieną iš aukštųjų mokyk
lų — sunkiosios pramonės akade
miją, kurios dygo sovietiniuose 
didmiesčiuose, kaip grybai po lie
taus. čia, Koganovičiui rekomen
duojant, jis greitai buvo paskir
tas akademikų partijos sekreto
rium.

Kai 1929 m. Stalinas susidorojo 
su Trockiu, Bucharinu ir pradėjo 
“valymus” jų pasekėjų, žmonėm-?, 
turintiems gerus nervus, elastišką 
sąžinę ir pakankamą- brutalumą, 
atsivėrė neišmatuojamų galimybių 
progos, kurių tuoj ir griebėsi di
namiškasis garbėtroška Kruščio
vas. Jis taip energingai pradėjo 
persekioti opozicionierius, jog jo 
nuopelnai šioje srityje pasiekė net 
Stalino ausis. Kai Kaganovičius 
perėmė geležinkelių liaudies komi
saro vietą, Kruščiovas įsmuko į j<> 
vietą — jis tapo partijos šefu 
Maskvoje, o po metų užvaldė ir vi
są Maskvos apygardą. Tuo pačiu 
metu jis buvo pakviestas ir į aug- 
ščiausiąjį sovietą.

Tatai buvo meteorinis kilimas 
komunistų partijos herarchijoj, 
nes tik trijų metų laikotarpyje 
akademijos studentas Kruščiovas 
pasidarė vienu iš aukščiausių par
tiečių sovietinės imperijos širdyje! 
Nuo šiol jo tolimesnei karjerai jau 
nebebuvo jokių kliūčių.

(B.d.)
Laisvai vertė L.V. 

šių 40 metų, bus tęsiama toliau — 
bijau, kad Sputnikų eroje nebus
reikalingi sekantieji keturiasde-
šimt metų, kad patikr i n tų 
komunizmo triumfą likusioje mū
sų planetos dalyje ir išorinėse erd
vėse. Ypač, jeigu tokios įtakingos 
asmenybės Vakarų pasauly, kaip 
Mr. Eaton, negali suprasti dargi 
angliškame vertime pareiškimo, 
kurį Mr. Kruščiovas padarė len
kų ambasadoje Maskvoje 1956 me
tais lapkričio mėn.: “Ar tai tams
tai patinka ar nepatinka, Mr. Ka
pitaliste, istorija yra mūsų pu
sėje. Mes laidosime tamstą.” Tik
rai liūdna, kad dargi tokie žmo
nės, kaip Eatonas nieko nėra pa
simokęs iš 40-ties praėjusių me
tų, kurie buvo bolševizmo plėtimo
si metai.

STUDENČIŲ DAUGIAU, O 
KUR STUDENTAI? “Tiesoje” iš 
nuotraukoj matomų Vilniaus uni
versiteto 85 studentų medikų 71 
yra moterys. Krinta j akis vyrų 
trūkumas. Tą pat buvo pastebėję 
Kanados lietuvių komunistų dele
gacijos nariai. To amžiaus vyrų 
reiktų ieškoti Vorkutoj ar 
Kazachstano plėšiniuose ar dar 
kitur. Daugels Jų buvo apkaltin
ti partizaniniu veikimu. Kai kurie 
studentai tik dabar pradeda grįž
ti iš Sibiro, bet retas gauna leidi
mą saudijuoti. Daugumas betgi 
niekad negrįš.

VILNIAUS TELEVIZIJA. Vil
niečiai nesulaukia seniai pažadėto 
TV—mobilio. Televizijos aparatus 
turintieji turi tenkintis programa 
tik iš TV — centro. Jose dainuoja 
solistai, duodama kamerinė muzi
ka ir vis daugiau propagandos. 
Pabaigai duodamas maskvinis fil
mas.

ŽIRGINIS SPORTAS. Kaune 
įvyko pirmosios žirginio sporto 
pirmenybės. Laimėjo visi kaunie
čiai: A. Juodžbalis, B. Zarauskas, 
J. Bašinskaitė.

NAUJI VARDAI TEATRE. Vil
niuje buvo Juliaus Butėno dramos 
apie J. Janonį “Pamilau dangaus 
žydrumą” premjera. Režisavo A. 
Kernagis, vaidino H. Kurauskas, 
A. Leimonaitaitė, A. Zalanskas, I. 
Gerasimavičiūtė, G. Jasiūnaitė, V. 
Kybartas, P. Saudargas, J. Čepai
tis. E. Grlškevičiūtė, O. Juodytė. 
Dekoravo M. Percov, muzika V. 
Paltanavičiaus.

LIETUVOS JAUNIMAS KA
ZACHSTANE. “Komjaunimo Tie
sa” pranešė, kad Kazachstane že
mės ūkyje dirba 2000 Lietuvos 
jaunimo, geležinkelius tiesia 1,200 
lietuvių vyrų ir merginų. Kiti 5000 
Lietuvos jaunimo padėjo šią vasa
rą nuimti derlių 600,000 ha plote. 
Lietuviai Kazachstane suarę 64, 
000 ha dirvų. Net ir Bronius Zu- 
lonas, grįžęs iš Argentinos, buvo 
nugabentas ir į Kazachstaną, bet 
dabar grąžintas Vilniun. (aim)
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DAUGIAU ENTUZIAZMO
Jau prabėgo ištisas dešimtmetis, jo laiko skirs lietuvybės akcijai, DIDŽIOJI SUKAKTIS ADELAIDĖJE

kai pirmieji lietuviai išsikėlė į šįi 
kontinentą. Pradiniai mūsiškių žin-1 
gsniai buvo budrūs ir entuziazmo 
kupini. Jie žvelgė į ateitį šviesio
mis akimis, nes jie tada tvirtai ti
kėjo į savo naujosios buities lai
kinumą. Po ilgų stovyklinių metų, 
po karo vargų ir pavojų, po neiš
sakomo prarastosios tėvynės ilge
sio tada mums atrodė, kad nauja-
me gyvenime mes ne tik ieškosi
me medžiaginių gėrybių, bet dide
lę savo pastangų dalį širdingai au
kosime savajai Tėvynei ir jos iš
laisvinimo idėjai.

Atvyko čia pirmiausia jaunik
liai, dažniausiai viengungiai. Vos 
tik išlipę į krantą jie jau pradėjo 
dairytis lietuviškų paraiškų. Jie 
ieškojo čia senesniųjų lietuvių 
emigrantų, kurių pagalba norėjo 
rasti prietiltį lietuvybės idėjoms 
plėsti ir Lietuvos išlaisvinimo 
tiksi.ams realizuoti.

Pirmieji žingsniai buvo našūs 
ir vaisingi. Pasirodė net trys lie
tuviški laikraščiai, prenumeratorių 
skaičius buvo, palyginti, nemažas. 
Nors mūsų uždarbiai anuo metu 
buvo daugiau negu per pusę ma
žesni, nors mes neturėjome nuo
savų namų ir net nesvajojome 
būti automobilių savininkais,, bet 
lietuviškiems r-ikalams mes sky
rėme sunkesnį savo uždarbio ska
tiką. Niekas tada nesiskundėme 
dėl įkyraus ubagavimo.

Organizacinė veikla, atrodo, 
taip pat buvo gyvesnė, ir į ją jun- 
gėmės su didesniu entuziasmu. Ta
da juk nereikėjo ieškoti valdyboms 
žmonių, nes kiekvienas išstatytasis 
kandidatas laikė sau garbe būti 
vadovaujamame organe.

Metai bėgo, o mes vis daugiau 
ir daugiau grimzdome į čionykštės 
buities liūną. Medžiaginis dievu
kas vis giliau ir giliau knisosi mū
sų lietuviškoje sąžinėje, darydamas 
ją nejautria esminiams mūsų sie
kiams.

Mūsų mokyklinis jaunimas pa
mažu pradėjo pamiršti savo tėvų . 
kalbą. Kadangi tėvai, norėdami 
greitai susikurti turtą, dirbo die
ną Ir naktį, tai jų maži vaikai
čiai, grįžę iš mokyklos, daužėsi 
gatvėse ir neturėjo mažiausios 
progos pajausti savo kilmę ir pa
milti savo tėvų kalbą. Dabar dar 
tebeveikiančios mūsų savaitgali
nės mokyklos byloja apie dviejų 
rūšių tėvišką priežiūrą, šiai auk
lėjimo klasifikacijai tiesiog sunku 
yra rasti bendrą mastą, nes vie
nur tėvai, būdami be aukštesnio 
išsilavinimo, savo vaikus ugdo ge
rais lietuviukais, kalbančiais be 
priekaištų, kiti gi, baigę aukštuo
sius mokslus ir laiką save aukšto 
intelekto asmenybėmis, tegali su 
savo mažaisiais arba jaunaisiais 
jau tik angliškai susikalbėti, čia 
nedaroma jokio priekaišto, kad 
mūsų jaunimas ar senimas gerai 
moka ir noriai mokosi naujojo 
krašto kalbos, tačiau tik apgailes
taujama, kad pradeda pamiršti sa
vąją. Atrodo, kad panašioms smil
goms, lankstomoms nuo vėjelio 
dvelkesio, iš viso nereikėtų vadin
tis politiniais emigrantais, jeigu 
jie savo sielose neranda lietuviš
kos meilės dvelkesio.

Apdejuojant šį stagnacinį snū
duriavimą, tačiau nereikia praras
ti tikėjimo į ateities pagerėjimą. 
Graži dalis mūsojo jaunimo žen
gia tikru keliu, mūsų studentijos 
gretos kasmet gausėja ir, atrodo, 
kad jų lietuviškasis sąmoningumas 
tolydžio bręsta, šie jaunieji pio 
nieriai, reikia tikėti, greitu laiku 
užims tas organizacines pozicijas, 
kurioms šiandieną jau nėra leng
va rasti vadovų. Tatai tikrai džiu
gina tuos, kurie vis dar sielojasi 
lietuviškais reikalais.

Bet juk mes ir vėl visi galime 
įgauti daugiau entuziazmo ir su
krusti naujiems žygiams su dar 
didesniu užsidegimu, nei anksčiau 
tatai darėme. Dabar gi mes esa
me jau gana pajėgūs ekonomiškai. 
Nekvaršina mūsų galvų rytdienos 
nedateklius, turime ant savo pečių 
netekančius namų stogus, nesivar
žome su pinigu/ jei įeiname į 
krautuvę, išlepome skonyje ir rė
domas geriausiomis eilutėmis. Jei
gu kiekvienas iš mūsų dirbančių
jų tik šimtinę dalelį savo metinio 
uždarbio išleis lietuviškiems reika
lams ir tik vieną nuošimtį savo-

tai mūsų čionykštė buitis prasi- 
švies tautiniu džiaugsmu ir suspin
dės Lietuvos ateities laisve.

šiais metais, kaip jau buvo mi
nėta, mes švenčiame savo viešna
gės šiame krašte pirmąjį dešimt- 
metį. Mes tvirtai tikime, kad grei
tai bus sprendžiamas pasaulio jė
gų susikryžiavimo klausimas. Mes 
žinome, kad tada bus išspręsta ir
Lietuvos likimas mums palankia 
prasme. Kadangi mes esame ne 
savanoriai laimės ieškotojai, bet 
prievartos emigrastai, tai nėra 
abejonės, kad žymi mūsų dalis su 
nepaprasta skuba grįš į prarastą
ją protėvių žemę. Tik nepasidary
kime tokiais, kad žengiant mūsų 
mylimos tėvynės slenkstį mums 
tektų raudonuoti, tarsi kokiems 
nusikaltėliams. Tėvynė, lyg moti
na, gal bus atlaidi, bet juk mūsų 
pačių sąžinė neleis mums lengvai 
naudotis jos palaiminga globa.

Pajudėkime vėl entuziastingos 
veiklos linkme. Pradėkime akty
viai dalyvauti organizaciniame 
bendruomenės gyvenime, nepabijo
kime pabūti ir organizacijų parei
gūnais. Ypatingą dėmesį atkreip
kime į mūsų jaunimo lituanistinį 
švietimą bei auklėjimą, palaikyki
me esančias ir steigkimc naujas 
savaitgalių mokyklas, padėkime 
valdyboms jas išlaikyti ir nebėki
me nuo mokytojavimo pareigos.

Visada atsiminkime, kad tik su
jungtomis rankomis išsilaikysime* 
svečioje šalyje tais, kuriais mus 
paskyrė istorinis likimas.

LIETUVOJE
Lietuvoje šiais metais įsileistas 

tremtinys V. Krėvė, miręs 1954 m. 
Philadelphijoje. Jo raštai spausdi
nami nauja laida, spaudoje 
pasirodo straipsnių apie jo kūry
bą. Tai bemaž stebėtinas dalykas, 
atsimenant aplinkybes, kuriomis 
Krėvė per pirmąją okupaciją ir po 
jos atsimetė nuo sovietinio režimo 
ir išvyko iš Lietuvos, nenorėda
mas pergyventi antrosios sovieti
nės okupacijos.

Spalio 17 būtų suėję Krėvei 75 
metai. Ta proga Lietuvos sovieti
nių rašytojų sąjungos žurnalas 
“Pergalė” spalio mėnesio numery
je įsidėjo Krėvės portretą ir ilgą 
(18 puslapių) J. Lankučio straips
nį, kur peržvelgiama visa Krėvės 
kūryba ir vertinama pagal sovieti
nius matus.

Autorius pradžioje prisimena 
Krėvės visuomeninę-politinę laiky
seną ir pripažįsta, kad jis žavėjo
si nepriklausomybe, buvęs net šau
lių Sąjungos centro valdybos pir
mininku, bet vėliau perėjęs į opo
ziciją, susidomėjęs Tarybų Sąjun
gos gyvenimu.

Trumpai prisimena, kad buvo 
ministeris pirmininkas, kai bolše
vikų kariuomenė užėmė Lietuvą. 
Tačiau visai praleidžia, su kokiu 
nusivylimu Krėvė grįžo iš Mask
vos įsitikinęs, kad Stalino-Moloto- 
vo režimas siekia Lietuvos paver

įkurtuvės dar neįvyko
feljetonas

Todėl ir kalbėti negali. Apkabinau 
jos kaklą, pabučiavau baltą skruo
stą ir dar kartą paklausiau:

— Kas įvyko, sakyk man?! 
Nieko nesuprantu...

— Aš manau, — pagaliau ištarė 
žmona, — sunku ir suprasti, kas 
čia darosi. Atėjo meistrai, sako, 
žemutinių aukštų dūmtraukiai dū
mų nepraleidžia. O anga užkimš
ta mūsų virtuvės sienoje. Ėmė ją 
ardyti. Ir štai, matai... Sakė ry
toj ateis tinkuotojai, dažytojai, 
bet negi dabar lauksime jų prie 
plytgalių krūvos, rankas sudėję...

Teko sutikti su žmona. Abu rin
kome plytgalius. Kelias pilnas dė
žes išnešiau į kiemą. O kai pas
kutinį plytgalį išgabenau, supra
tau, kad dūmtraukis iš tiesų buvo 
užmūrytas.

Tinkuotojai atėjo ne rytojaus 
dieną, o po trejeto mėnesių. Atsi-

)

bodo jų ir laukti. O kai atėjo, 
užtinkavo, ir palikę ryškius pėd
sakus nuobirų ant grindų, išdid
žiai nuramino:

— Ateis dažytojai ir uždažys...
— Kada? — pasiteiravo žmo

na.
— Ryt, arba poryt!...
Atėjo ne “rytoj” ir ne "poryt”, 

o po kelių savaičių, nors laukėme 
jų nekantriai, kaip brangiausių 
svečių. Mat, labai jau įkyrėjo kas 
dieną žiūrėti į sienoje išmėtytus 
tamsokus lopus, kurie niekaip ne
siderino su visos sienos piešiniu. 
O šluotai, parinkome ypatingą 
kampą, nes žinojome, kad ir po 
jų atsilankymo ji dar ne kartą 
bus labai riikalinga.

Ir... Vieną rytą mane pažadino 
ilgos skambučio čirškimas. Ati
dariau duris ir net aiktelėjau:

— Pagaliau jūs...
Svečias sukrovė savo įrankius 

prieškambaryje ir pareiškė:
— Matote, duris reikia taisyti

<

Mano žmona — didelė švaros 
mėgėja. Aš iŠ darbovietės į namus 
sugrįžtu visą valandą vėliau, negu 
ji, ir kiekvieną kartą ją surandu 
su šluota rankose. Ne vieną anks
tyvą rytą ji mane pažadina su ta 
pačia šluota. Kai mane aplanko 
draugai, ji nesidrovėdama įsako 
tuoj pat batus pakeisti šlepetė
mis, kad nepurvintų parketo, rū
pestingai išskusto ir išvaškuoto, 
blizgančio it veidrodis.

... Kartą sugrįžęs, namuose ra- 
dau neįprastą netvarką. Žiūriu: 
virtuvės siena išgriauta, grindys 
pilnos pribarstytos plytų nuolau
žų, tinko. Ant šluotkočio pasirė
musi stovi mano žmonelė, žiūri j 
plytgalių krūvą ir... tyli.

— Kas atsitiko? — klausiu ją.
Tylėjo ji ilgai. Aš net pam- 

niau, kad sienoje kažkas sprogo 
ir ją kontūzijo. Juk maža kas ga
lėjo įvykti, kada per Vilnių ne
kartą praskrenda žemės palydo
vas. Gali juk žvaigždę užkliudyti.

Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 40-ties metų sukaktis 
Adelaidėje buvo atšvęsta sekma
dienį, vasario 16 dieną. Minėjimo 
iškilmės, kurios susidėjo iš dviejų 
esminių dalių, praėjo tikrai paki
tusioj nuotaikoj, kurios neprislė
gė nė virš Adelaidės pakibęs karš
tis, apsunkintas tropikiniu tvan
kumu.

Sukaktuvinėse pamaldose, ku
rios vyko šv. Ksavero katedroje, 
dalyvavo tikrai gausi Adelaidės 
lietuvių kolonijos dalis. Iškilmin
gas mišias atlaikė lietuvių kape
lionas kun. J. Kungys, o sukak
čiai pritaikytų pamokslų pasakė J. 
E. Vyskupas Gleeson, D.D. Per 
mišias giedojo Katedros choras, 
vadovaujamas muziko James Go- 
venlock ir “Lithuania” choras, va
dovaujamas muziko V. Šimkaus.

Antroji minėjimo dalis buvo nu
kelta Į Lietuvių Namus ir vyko jau 
vakare, šios rūšies iškilmėmis lie
tuviai pirmų kartų susirinko jau 
nuosavuose namuose. Palikus salės 
dalį tautiniams šokiams, viduje vis 
dėlto rado vietos susėsti apie 400 
minėjiman atvykusių lietuvių.

Apylinkės valdybos pirmininkui 
S. Čibirui atidarius minėjimų, Pul
gis Andruišis prabilo apie smulk
menas ir stambmcnas. Grynai sa
vo andriušišku stilium jis kvietė 
visus lietuvius atsisakyti nuo 
smulkių reikaliukų, nuo grupinių 
ir partinių patiekalų ir sujungtom 
jėgom, visi kas kuo gali, dirbti 

VERTINAMAS V. KRĖVĖ
gimo. Autorius savotiškai apgaili, 
kad Krėvė nesuprato naujų laikų, 
nevirto komunistu, kad vėliau pa
darė oficialų antitarybinių pareiš
kimų, pasitraukė į Vakarus ir sa
vo “klaidos” nepataisė. Apie Krė
vės tremties dienas pasakojama 
labai trumpai, kad jis svetur var
gęs ir skurdęs.

Kalbėdamas apie jo kūrybą, au
torius pripažįsta, kad Krėvė esąs 
daugeliu atvejų susijęs su buržu
azine ideologija, estetinėmis pa
žiūromis, kurios dabar svetimos 
tarybiniam skaitytojui. Tačiau 
esąs priimtinas^ nes tai nekliudą 
gėrėtis jo kūryba, jo meile savo 
liaudžiai.

Toliau Lankutis apžvelgia pir
muosius Krėvės kūrinius, kuriuose 
atsispindi impresionistinės, sim
bolinės, romantinės tendencijos. 
Autoriui nepatinka, kad “Daina
vęs šalies padavimuose” pasireiš
kia tautinės ideologijos elementai, 
lietuviai esą perdėtai iškelti, ta
čiau pats turinys esąs liaudiškas ir 
giliai humaniškas.

“Šarūno” svarbiausioji idėja 
esanti tautinės sąmonės žadini
mas. Krėvė tęsiąs tautinio roman
tizmo tradicijas, kurios yra susi
jusios su S. Daukanto, S. Stane
vičiaus, A. Pietario, Maironio ir 
kitų lietuvių rašytojų vardais. 

didžiajam tikslui. Pulgis prikiša
mai nurodė visų eilę smulkmenų, 
kurios neprisideda prie jėgų sutel
kimo, bet tik atitraukia mus ar 
mūsų dalį nuo pareigos pašvęsti 
save ir priaugančią kartą didie
siems uždaviniams.

Meninę programos dalį pradėjo 
B. Lapšienės vadovaujama jauni
mo tautinių šokių grupė. S. Ginio- 
čiui akordeonu akomponuojant 
jaunieji tikrai gražiai pašoko Suk
čių, šustą ir žiogelius. Pastarąjį 
buvo net iššaukti pakartuoti. Ši 
jaunųjų šokėjų grupė yra jau daug 
kartų pasirodžiusi australams, ta
čiau dar nebuvo šokę tokiam gau
siam savų žmonių susirinkimui. 
Suprantamas dėl to jaunųjų šokė
jų jaudinimasis dingo jau po pir
mų apsisukimų ir jie visus savo 
šokius atliko tikrai grakščiai. Kai 
kurie šokėjai ir šokėjos rodė ir 
tam tikrą profesionalinį atspalvį.

Tolimesnę programą pakaitomis 
išpildė solistas Paulius Rūtenis ir 
“Lithuania” choras. Pradžioje Pau
lius Rūtenis padainavo tris liau
dies dainas (Tamsiojoj naktelėj, 
Lygiam lauke, Ir atlėkė sakalėlis), 
o “Lithuania” vyrų choras — Op, 
op Nemunėli. Toliau Paulius Rū
tenis dainavo V. Jančio Pavasarį, 
F. Schubert Serenadą ir Gounod 
Valentino maldą. Solistui abu 
kartu akomponavo nuoširdus lie
tuvių bičiulis muzikas James Go- 
venlock.

Programos pabaigai mišrus “Li

— išsivėpė... Greit ir užraktai 
nebelaikys... Tokie plyšiai! — pa
guodžiančiai stebėjosi svečiai.

Visą dieną staliai remontavo 
duris, langus, užkalinėjo plyšius, 
skyles... Bet taip remontavo, kad 
po savaitės paaiškėjo rezultatai — 
reikalinga remontuoti iš naujo. 
Ilgai teko mudviem su žmona pa
sidarbuoti, kol nebeliko jų pėdsa
kų: skiedrų, skiedrelių...

Išeidami staliai perspėjo:
— Ryt ateis tinkuotojai ir da

žytojai. ..
Bet... Rytojaus dieną atėjo keli 

vyrai, kurių vieną vadino inžinie
riumi. Gal būt, tie patys, kurie 
statė šį namą. Jie drąsiai apžiūri
nėjo visus kambarius, o vadina
masis inžinierius jaunam vyrukui 
liepė užrašyti:

— Reikalinga užtinkuoti sienas, 
užkalti duryse plyšius, užlipinti 
stoge skyles, perdažyti sienas, lu
bas. ..

— O langus? Nepamirškite jų 
perdažyti... Matote, dažų kaip ne
būta, — vėl įsiterpė mano žmone
lė.

— Ne, — atsakė inžinierius, — 
langus dažysime kitais metais. 
Sekančiais metais teks daryti ka
pitalinį remontą... Tada...

Aš nuo tos dienos beveik kas
dien nenoromis grįžtu iš darbo, 
nes žinau, kad sugrįžęs rasiu re
montininkų užterštus kambarius ir 
nuliūdusią žmoną su šluota ran
kose. Žinau, girdėsiu ir jos atodū
sius:

— Kodėl jie mus taip kankina. 
Juk galėjo visa tai atlikti prieš 
atiduodami namą gyventojams...

Iki šios dienos kentėjau ir nie
kam nepasakojau apie sunkumus 
kovojant už švarą naujame bute. į 
Tai buvo ir neįmanoma. Visi mano 
draugai ir pažįstami kiekviena 
proga sutikdavo ir palydėdavo ma
ne:

— Koks tu laimingas, brolau, 
gavęs butą naujame gražiame na
me. Sveikinu... Ruošk įkurtu
ves. ..

Po šitokių sveikinimų ar bega
lima aimanuoti- Juk niekas neti
kėtų. O įkurtuvių taip ir nesuruo- 
šiau. Mat, bijojau, kad mano 
draugai nepakeistų savo geros nuo
monės apie naują mano butą.

Tik šiandien, pavargęs nuo rū
pesčių, nuo kasdieninio statybinin- 
kų-remontininkų besilankymo, at
sisakiau bet kokio drovumo ir at
sakau visiems, kas mane sveikino 
ir kas dar sveikins.

— Gyvenu Vilniuje, naujame 
didžiuliame name prie pat Neries. 
Namas baigtas statyti šiais me
tais. Gyvenu šiame bute aš, mano

Krėvė už juos žymiai objektyviau 
suvokęs istorinius procesus. Ta
čiau J. Lankučiui nepatinka Šarū
no asmens individualizmas, vadiz- 
mas. Tai autorius atmeta iš pa
grindų. Kas be to, J. Lankutis 
labai džiaugiasi kad Šarūnas jau 
pagoniškoje Lietuvoje yra bedie
vis ir atmeta nuolankumą dievams.,

Tai juk atitinka komunistinės 
partijos doktrinai!

Apie “Skirgailą” autorius pasi
sako, kad tai žymiausias dramos 
veikalas ne tik Krėvės kūryboje, 
bet ir visoje lietuvių literatūroje.

“Šiaudinėj pastogėj” su savo de
taliu realizmu artima autoriaus 
visiems taikomiems matams. Jis 
iškedia jos psichologinį gilumą, 
ryškų tikrovės pavaizdavimą. “Li
kimo keliais” jau turi daugiau 
priekaištų, vėl autorių bare už 
buržuazines romantines Idėjas. 
“Raganius” gi esąs vienas geriau
sių Krėvės kūrinių, nes jo tipai 
išaugę kaimo dvasioje. ’’Mindau
go mirtį” jau mažai tevertina.

Apie Krėvės gyvenimą Ameri
koje autorius sakosi nieko neži
nąs, girdėjęs kad Krėvė dirbęs 
prie ’’Dangaus ir žemės sūnų”. 
Savo straipsnį Lankutis baigia, 
kad Krėvė esąs vienas iŠ stam
biausių lietuvių rašytojų, skyręs 
pagrindinį dėmesį tautinei psicho
logijai atskleisti.

, Lituanistinis
Kalendorius

thuania” choras padainavo J. Stro- 
lios Valiok, dalgele ir J. Žilevi
čiaus Laisvės dainą.

Programos klausę tie keli šimtai 
lietuvių nuoširdžiai reiškė savo 
padėką visiems programos išpildy
toj ams ir jų vadovams. Visi pa
matė, kad vis dėlto dar yra žmo
nių, kurie, nežiūrėdami kliūčių ir 
sunkumų, dirba su meile lietuviš
kam reikalui. Ir dirba nereikalau
dami, kad apie juos visais varpais 
skambintų, kad juos girtų ir gar
bintų. Jie nežiūri smulkmenų, o 
prieš akis turi didįjį tikslą ir jam 
dirba. Ypač tai tinka kalbant apie 
V. Šimkų ir jo vadovaujamą cho
rą. Per didžiausias kliūtis, prieš 
vėją ir lietų jau eilė metų eina V. 
Šimkus ir veda visą savo chorą. 
Visi jie aukoja valandų valandas, 
dienų dienas, aukoja savo laiką ir 
savo sunkiai uždirbtus pinigus, 
kad štai va tokiom bent iškilmin
gom dienom skambėtų lietuviška 
daina.

Minėjimo programa galėjo būti 
įvairesnė, jeigu rengėjai būtų ga
lėję prie jos pritraukti daugiau 
meninių pajėgų. Kadaise turtingi 
solistėmis, šį gi kartą neišgirdo
me nė vienos giedant Katedroje. 
Be Pauliaus Rūtenio niekas iš so
listų ir vakarinėj programoj ne
pasirodė. Vienas ar kitas artisto 
padeklamuotas patrijotinis eilėraš
tis būtų irgi suteikęs tinkamo 
iškilmingumo.

VI. Radzevičius.

SUDARĖ: R.E. MAZILIAUSKAS

Kovas

1 — 1918 m. mirė Mažosios Lie
tuvos veikėjas Mykolas Ašmys.
2 — 1939 m. mirė poetas O. Mi

lašius.
3 — 1386 m. Jogaila karūnuoja

mas Lenkijos karaliumi.
5 — 1919 m. pirmas naujokų 

šaukimas Lietuvoje.
12 — 1907 m. gimė rašytojas An
tanas Gustaitis.
13 — 1918 m. Amerikos lietuvių 
Seimas.
14 — 1945 m. mirė prof. M. Roe- 
meris.
15 — 1926 m. mirė Lazdynų Pe
lėda.
16 — 1907 m. gimė dailininkas 
V.K. Jonynas.
17 — 1943 m. vokiečių okupaci
nė valdžia uždaro Lietuvos univer
sitetus ir kitas aukštąsias mokyk
las.
18 — 1907 m. gimė Pulgis And
riušis.
20 — 1883 m. išeina “Aušra” 
No. 1.
21 — 1957 m. mirė dr. Ona 
Landsbergienė.
22 — 1868 m. gimė Vydūnas.
23 — 1899 m. gimė kalbininkas 
Pr. Skardžius.
25 — 1831 m. Lietuvoje praside
da sukilimas prieš rusus.
26 — 1882 m. gimė rašytojas A. 
Žukauskas — Vienuolis.
28 — 1911 m. mirė M. K. Čiur
lionis.
29 — 1922 m. Lietuvoje paskelb
tas Žemės Reformos įstatymas.

KULTŪRININKAI 
PIRMIEJI

Metraščio klausimas
Australijos Lietuvių Metraščio 

išleidimas, atrodo, sunkiai reali
zuojasi. Taip yra todėl, kad pre
numeratorių, įmokėjusių pinigus 
iš anksto, skaičius tebėra labai ma
žas. Prenumerata plaukia labai 
lėtai. Gi neturint pradinio kapita
lo, kurio ir tikėtasi iš prenumera
tos, neįmanoma spausdinimo dar
bo pradėti. Kad spaustuvė pradė
tų darbą, reikia apie 250 — apsi
mokėjusių prenumeratorių.

Neabejojama, kad metraštis, ka
da jis bus atspaustas, bus išpirk
tas ir jo išleidimo išlaidos apsi
mokės. Bet ALB Krašto Valdyba, 
leidėjas, nėra finansiškai pajėgi, 
kad galėtų metraščio išleidimą fi
nansuoti. Tad Metraščio išleidi
mas priklauso nuo mūsų pačių.

Tiesa, jau pirmomis dienomis, 
vos paskelbus apie metraščio išlei
dimą, keliolika žmonių jį užsipre
numeravo, kitas ir auką prisiuntė. 
Pavyzdžiui metraštį kartu užsi
prenumeravo visi Lietuvių Kultū
ros Fondo Australijos Krašto Val
dybos nariai (A. Krausas, A. Mi
kaila, A. Zubras, J. Antanaitis, A. 
Pocius). Gražios talkos susilaukta 
iš nuoširdaus lietuviškos spaudos 
bičiulio, kultūrininko A. Munčeiio, 
iš Tasmanijos, kuris surinko apie 
20 prenumeratų. ALB Bankstow- 
no Apylinkės valdyba užprenume
ravo metraštį apylinkės bibliote
kai ir, berods, sykiu jį užsiprenu
meravo kiekvienas jos narys. Bet 
tai tik išimtini atvejai — buvo 
laukta, kad metraštį užsiprenume
ruos visų apylinkių valdybos, or
ganizacijos, na, ir žymiai didesniu 
skaičiumi paskiri australiečiai lie
tuviai.

Klausimas yra rimtas ir skubus, 
nes metraštį paruošti ir išleisti 
darbas didelis ir svarbus. (jk).

žmona Yr... šluota jau (!) septy
ni mėnesiai. Nežinau tik kiek kar-.' 
tų per mėnesį jį remontuos ir kas 
jį statė — pavardėmis. O žmona, 
kasdien paėmusi šluotą į rankas, 
atsidūsta ir visus juos vadina vie
nu vardu: brokdariai.

J. Liudgardas.

Iš “Tiesos”, 1957.X.31.
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TAUTIEČIAI,
Tarptautinės politikos raida, So

vietų Sąjungai paleidus erdvės ra
ketas, mums pavergtiesiems Įgavo 
pavojingą krypti- Kremliaus per
šamoji koegzistencija, bauginant 
jo naujais techniškais pasiseki
mais, šiandieną vis daugiau randa 
pritarėjų ir Vakarų politikų tar
pe. Ką ši koegzistencija reiškia 
mūsų tautai ir kitoms pavergtoms 
tautoms, daug aiškinti nereikia: 
tai yra Vakarų sąžinės užmigdy
mas ir kankinamųjų palikimas 
kankintojų malonei.

šaltojo karo laikotarpyje buvo 
mėginama veikti Sovietų imperijos 
sferoje pavergtųjų nuotaikas. Pa
vergtiesiems buvo teikiama *he tik 
moralinė parama, deklaruojant lai
svųjų kraštų solidarumą su jų as
piracijomis, bet taip pat medžia
giniai buvo remiama toji veikla, 
kuri siekė išlaikyti pavergtųjų 
laisvės viltis bei supažindinti lais
vąsias tautas su jų likimu.

I visą tai dabar pradedama žiū
rėti, kaip i šaltojo karo ginklus, 
kurių reikėsią Vakarams atsiža
dėti, norint su Sovietais tartis už 
žaliojo stalo. Mes iš naujo artė
jame į tą pokarinę būseną, kada 
demokratiniai kraštai -draugiška 
šypsena stengėsi suminkštinti Ry
tų tironijos charakteri, tikėdamie
si galėsią įgyvendinti tuos bibliš- 
kus laikus, kada ėriukas drauga
vo su vilku ir liūtas buvo žmo
gaus bičiulis.

žinome, kad Lietuva, drauge su 
kitomis pavergtomis tautomis bu
vo pamiršta: jų aimanos neprasi- 
mušė pro kilimais nukabinėtas 
konferencijų sienas, ir liejamas 
kraujas sunkėsi i miško dirvože
mį, nedarydamas įspūdžio Vakarų 
— Rytų konferencijų dalyviams.

Tautiečiai, šiandien vėl matome 
eilę reiškinių, kurie nedviprasmiš
kai kalba, kad “tylos sąmokslas” 
prieš pavergtuosius tarptautinėj? 
politikoje gali grįžti. To akivaiz
doje Tautos Fondas kviečia lietu
vių visuomenę savo aukomis ne- 
vien pademonstruoti jos vieningą 
susirūpinimą mūsų tautos likimu 
ir ateitimi, bet taip pat įgalinti 
atlikti tuos darbus, kuriuos iš mū
sų gyvenamas momentas reikalau
ja.

Tuo metu, kada didžiosios Vaka
rų valstybės, vesdamos šaltąjį ka
rą su Kremliumi, pačios rėmė ir 
domėjosi pavergtųjų reikalais, pas 
kai kuriuos atsirado jausmas, kad 
Lietuvos reikalai tarptautinėje are
noje bus ginami ir be pačių lietu
vių pagelbos. Kai kurie net skelbė, 
kad egzilėje vieningos politinės va
dovybės nereikia siekti. Tačiau, 
šiandien, kada aiškėja, kokie tra 
pūs yra svetimųjų, nors ir draugiš
kai mums nusistačiusiųjų, paža
dai, turi būti kiekvienam aišku, 
jog tinkamai ginti tautos reikalus 
tegali patys lietuviai. Tautos aspi
racijoms atstovauti tegali atsa
kingas prieš savo tautiečius, ne 
priklausomas, pačių lietuvių suda
rytas politinis organas.

šio organo—Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto — 
veiklai įgalinti, Tautos Fondas 
kviečia skirti aukas visus lietuvius 
nežiūrint, kur jie gyventų ir ko
kias pažiūras beturėtų.

Prašydamas iš lietuvių visuome
nės aukų Tautos Fondas kartu už
tikrina, kad jos nebus leidžiamos 
vidaus politinei kovai varyti, bet 
naudojamos tam, kad:

Išsklaidyti laisvojo pasaulio 
nepagrįstas viltis, kad su Sovie
tų imperija galimas taikingas 
sugyvenimas;

Sudominti pasaulio viešąją o- 
piniją padėtimi Lietuvoje, nu
šviečiant mūsų tautos nepalau
žtą valią nepriklausomam gyve
nimui.

Šių tikslų siekdamas, VLIKas 
leidžia informacinius biuletenius 
anglų, vokiečių, italų ir, žinoma, 
lietuvių kalbomis.

Jūsų auka Tautos Fondui reiškia 
rėmimą informacijų skleidimo 
apie Lietuvą svetimųjų politikų, 
mokslininkų, menininkų, visuome 
ninku tarpe bei naujų Lietuvai 
draugų laimėjimą.

Informacija turi būti tiksli,- 
greita, nauja bei aktuali. VLI
Kas išlaiko Radio Sekimo Stotį, 
kurios pagelba tučtuojau suži
nome apie kiekvieną svarbesnį 
įvykį Lietuvoje.

Jūsų auka Tautos Fondui reiš
kia kartu ir šios Radio Sekimo 
Stoties išlaikymą.

Sovietinimo Politika Lietuvoj t 
turi tikslą išrauti viską, kas yra | 
lietuviška, europietiška, kas su-j 
sietą su Vakarų krikščioniška ir t 
humanistine kultūra. Laisvasis 
Vakarų pasaulis išjuokiamas, o I 
demokratinė, laisvę užtikrinanti,; 
santvarka pravardžiuojama “su
puvusiu buržuaziniu išsigimi
mu”. Bolševikų tikslas izuoliuoti 
kraštą nuo laisvojo pasaulio.
VLIKas, su šiais bolševikų tiks

lais kovodamas, yra suorganiza
vęs transliacijas per Romos, Mad
rido ir Vatikano radiofonus. Tuo 
būdu radijo bangomis kraštas in
formuojamas apie tikrą padėtį 
Vakaruose.

Jūsų auka Tautos Fondui išlaiko 
šį nematomą Radio Bangų Tiltą 
tarp okupuoto krašto ir laisvųjų 1 
Vakarų, tarp kalėjmo ir laisvės. 
Aukodami Tautos Fondui Jūs gai
vinate ir išlaikote mūsų tautinės 
kultūros vakarietiškas tradicijas. 
Tautiečiai aukodami Tautos Fon
dui, parodykime, kad Vasario še
šioliktoji mums šiandien lygiai 
brangi, kaip prieš 40 metų!

Tebūnie šie mūsų valstybės ne
priklausomybės atstatymo jubilie
jiniai metai įrodymu, kad galime | 
ir norime emigracijoje atlikti tai, 
ko Tėvynė reikalauja!

Tebūnie mūsų sąmoningumas 
svetimiesiams įrodymas,kad Lie
tuvos bylos gynimas nepriklauso 
vien tik nuo svetimųjų jausmų ar 
baimės rusams!

Nepailskime bei nenuleiskime 
rankų tol, kol lietuvių tauta atgaus 
nepriklausomybę!

Aukokime Tautos Fondui, kad 
savo galimybių ribose pagreitintu- 
mėm tos akimirkos atėjimą!

Atlikime savo pareigą Kraštui 
ir Tautai!

AUKAS SIŲSTI:
Lithuanian National Fund 
c/o Very Rev. J. Balkūnas 
64-14 56 Rd., Maspeth 78 N.Y. 
U.S.A.
TAUTOS FONDO VALDYBA

New York’as, 1958 metai.

VĖL RINKIMŲ KOMEDIJA LIETUVOJE
Š.m. kovo 16 dieną Lietuvoje 

cijai ir visiems lietuviams brangi 
respublikose vyks rinkimai į vi
sasąjunginę “Aukščiausiąją tary
bą’’ (Sąjungos tarybą ir Tautybių 
tarybą). I Sąjungos tarybą Lietu
voje bus renkama 10 atstovų (de
putatų), į Tautybių tarybą 25 ats
tovai.

Kaip ir Stalino laikais, kai Lie
tuvoje tokių rinkimų proga būda
vo išstatomi kandidatais Stalinas, 
Berija, Molotovas ir kiti, taip ir 
dabar, kai partija krašte pradėjo 
rinkiminės agitacijos komediją, 
miestuose ir kaimuose Lietuvos 
atstovais į tarybas buvo pasiūlyti 
Chruščiovas, Mikojanas, Kiričen- 
ko, švernikas, Vorošilovas, Suslo
vas ir eilė kitų žinomų ir nežino
mų partijos asmenų. Darbininkai, 
suvaryti į tuos tariamus “rinkimi-

Kai kurie išstatytieji kandida
tai yra su rusiškomis, lenkiško
mis pavardėmis, aiškūs nelietu
viai. Kokios tautybių proporcijos 
čia laikytasi, sunku suprasti.

Kandidatų tarpe matosi ir ra
šytojas J. Grušas.

“Rinkiminė agitacija” vis labiau 
įsisiūbuoja. Kiekviename mieste ir 
miestelyje juda šimtai agitatorių, 
visoje Lietuvoje jų bus dešimtys 
tūkstančių. Jie gyventojams nega
li pasakyti nieko naujo. Kartoja
mos vis tos pačios frazės apie so
vietinės tvarkos laimėjimus Lietu
voje ir Sovietų Sąjungoje, nors 
žmonės tų laimėjimų tikrovėje ma
žai mato. Vilniaus radijas dieną 
naktį pila tą propagandą, spauda 
pilna “priešrinkiminių” svarsty

mų. Kai kada panaudojama agita- 
rijai ir visiems lietuviams brangi 
Vasario 16-sios sukaktis, žinoma 
iškraipant istorinius faktus. Ne 
pripuolamai vasario 12 dieną, taigi 
keletą dienų prieš šešioliktąją, Vil
niuje prasidėjo Lietuvos komunis
tų partijos X-sis suvažiavimas.

Ir rinkimų, ir to kp suvažiavi
mo proga Lietuvos darbininkai jau 
ilgus mėnesius prieš tai buvo va
romi į soclenktynes darbo našu
mui pakelti, kitaip tariant padir
bėti virš normos ir virš plano. 
Kiek čia neseniai baigėsi soclenk- 
tynės spalio revoliucijos proga, 
o čia vėl nauji įkyrūs raginimai 
įsitempti. Atvykę iš Lietuvos as
mens pasakoja, kokiu abuojumu, 
stačiai pašaipa, gyventojai žiūri į 
tokius “rinkimus”.

nius mitingus”, žinoma ir patys ( VV.VAVAWWVWt
netikėjo, kad Chruščiovas ir J” «EI neskaiTysi IR NEpRENUMERU0SI “MŪSŲ PASTOGĖS", 
bendradarbiai teiksis tikrai ats- NET ATEITyJEIŠ TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIS-
tovauti Lietuvos liaudį. Juk įuos _ __________ *tovauti Lietuvos liaudį. Juk juos 
su Lietuva jungia tik tiek, kiek 
gali jungti okupantą su okupuotu 
kraštu. _,

Kelioms savaitėms praėjus, va- | 
sario 9 dieną Vilniaus radijas ir^ | 
perteikė pareiškimą iš Maskvos, g 
kad Chruščiovas ir kiti išvardyti 
Kremliaus veikėjai paprašę visa
sąjunginio kp centro komiteto re
komenduoti jiems apygardas, ku- 
kuriose jie jau galutinai bus skai
tomi kandidatais (mat vienas kan
didatas gali kandidatuoti tik vie- 
noje apygardoje, nors jis būtų iš
statytas ir daugelyje apygardų). 
Tad ir paskelbtas sąrašas apygar
dų, kuriose tie asmens kandidatuos 
(Chruščiovas Maskvos 
apygardoje, Mikojanas 
je ir t.t.).

Kalinino
Armenijo-

Lietuvos kandidatų sąrašuose
taip ir bepaliks bemaž tik vieti
niai komunistai ir tariamieji “ne-
partiniai”. Tikrovėje visus kandi
datus atrenka ir iš anksto “sijo
ja” partijos centro komitetas ir
ck jau iš anksto žino, kas bus “iš
rinktas”. Išstatytųjų vietinių kan
didatų tarpe pirmoje eilėje eina 
“senoji gvardija”: A. Sniečkus, J. 
Paleckis, J. Matulis, A. Venclova, 
M. šumauskas, M. Gedvilas, K. 
Didžiulis, B. šarkovas, N. Sadaus- 
kaitė, I. Petrauskaitė ir kt.

KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI KAS.

ROMUVA
■ I

OVERSEAS PARCEL SERVICE
TEL. WM 6032

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

SAV. L. VACBERGAS

36 Walpole St., KEW, Vic.
Važiuoti 42, 44, 45 ir 48 Nr. tramv. iki 36 sustojimo 
KEW autob. iki Kew kryžkelės.

^iiiuuiniitiinnuuniiiHKiuiuiiinnuuiiiiKniniihiiiiroiUiniuiniiiiHuiiuiiiainiiuuinniBUinnnnfliinffiiBinnnnrannHBuni

B

■
arba s

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

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

Rockdale stotis. TeL: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 161 Queen St., St. Marys, N.S.W.

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

KELIONĖ j PACIFIKO KRAŠTUS (4)

Gyvenimas Tahiti Saloje
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS. MICHIGAN

Tahiti yra vulkaninė sala. Visur 
skalos, akmenys, net smėlis juo
das. Ant kaikurių kalnų nė med
žiai neauga. Sala turi apie 600 
kvadratinių mylių ploto. Klimatas 
panašus į Hawaii salų klimatą. 
Vidutinė. temperatūra apie 70 lai
psnių per ištisus metus. Beveik 
kasdien kiek palynoja, o tikri lie
tūs yra reti. Lynoja dėl to, kad 
debesys siekia kalnus ir atsiranda 
toks purškimas. Drėgmės, kaip 
Floridoje, yra mažai. Oras beveik 
vienodas, nėra karštų nei šiltų die
nų. Saulėje karšta, bet pavėsy ma
lonu.

Sala priklauso Prancūzijai, mo
kyklose vartojama prancūzų Ir ta- 
hitiečių kalbos. Mokslas privalo
mas, mokyklų ir bažnyčių saloje 
daug. Angliškai saloje susikalbė
ti sunkoka, mažai kas temoka.

Sala turi gerus ryšius su pasau
liu. Oro susisiekimas palaikomas 
kas dvi savaitės, keleiviniai laivai 
atplaukia iš Amerikos kas trys 
savaitės, bet yra laivų ir iš Pran
cūzijos, Vokietijos, Italijos ir kitų 
kraštų. Pinigas yra frankas —? 74 
frankai už dolerį. Svarbiausias 
eksportas iš salos — fosforas, ko
pra, kokoso riešutai, vanilija, per
lai.

Pirmą dieną vaikščiojant po 
miestą matosi krautuvėse daug 
Amerikos gaminių bei konservuo
to maisto, skalbimo miltelių ir Lt. 
Krautuvių savininkai kone išimti
nai kiniečiai, labai retas europie
tis, o tahiticčių krautuvininkų vi
sai nėra. Papeete mieste bevaikš
čiodami užėjome į pastatą, kur mo
terys plovė drabužius. Namo vidu

ryje buvo padarytas iš cemento 
didelis griovys 10 pėdų pločio, 16 
ilgio ir apie 3 pėdas gilumo. Van
duo buvo bėgantis. Tai viešoji skal
bykla.

XXX

Sekančią dieną išsirengėme au
tobusu apžiūrėti visą salą. Prieš 
pietus mums aprodė gražesnes ir 
istorines vietos, jų didvyrių pa
minklus, sodus, parkus ir Lt. Po 
pietų nuvažiavome į laivų kompa
nijos Tahiti atstovo įrengtą labai 
gražią vietą, kur mums buvo pa
rodyta, kaip vietiniai gyventojai 
parengia valgius. Juodame smėly
je išrausė duobę, pridėjo akmenų, 
ant tų akmenų sukrovė medžių, 
uždegė, ir kai akmenys gerai įkai
to, ant jų padėjo mėsą, vištą, 
paršelį, žuvų, visokių vietinių vai
sių ir daržovių, viską įvyniojo į 
tam tikrus lapus, paskui uždengė 
su panašiais kitais lapais, ant jų 
užpylė gana daug smilčių (kaip 
Lietuvoje kepdavo lauke bulves...) 
ir taip kepė apie porą valandų. 
Pačiupinėjau smiltis: jos karštos, 
kad vos vos ranka pakenčia. Po 
to, nurausė smiltis, nuėmė lapus 
ir išiminėjo jau paruoštus val
gius. Jie buvo tikrai neblogi ir 
kvapsnūs.

Popiet prasidėjo labai įdomi mu
zika ir šokių programa, nes sce
noje, bet po atviru dangumi. Buvo 
dvi grupės muzikantų: viena — 
vyrams, kita — mergaitėms šokė
joms. Instrumentai buvo tie pa
tys, skyrėsi tik drabužiai. Vyrai 
buvo apsirengę iš žolių padarytais 
sijonais, jie buvo nusigrimavę ir 
dėvėjo šiaudines kepures. Vyrų

šokėjų buvo 30, jie šoko tautinius 
laukinio pobūdžio šokius. Mergai
čių buvo tiek pat, visos apsiren
gusios iš žolių padarytais priedan- 
galais. Jos buvo su vainikais. Šo
ko visos kartu, bet buvo ir solo 
šokėjų. Visų šokių išraiškos pag
rindiniai bruožai, tai rankų mosi- 
kavimas ir ypač apatinės kūno 
dalies kraipymas, kai kada ir 
smarkus kojų pakraipymas. Man 
buvo aiškinta, kad tai geriausios 
šokėjos, kurių daugelis jau pradė
jo šokti, būdamos 6 metų am
žiaus. Iš tikrųjų, čia buvo ir še- 
šėrių metų amžiaus berniukas ir 
mergytė, kurie šoko tokius pat 
šokius, ir... nepasakyčiau, kad 
būtų blogiau pašokę.

čia pat buvo pademonstruota, 
kaip basom kojom tahitietis įlipa 
į augštą kokoso medį ir viršuje 
nuskynęs numeta kokoso riešutą, 
čia visa muzikos ir meno progra
ma truko apie valandą laiko, šiaip 
ar taip, buvo įdomu susipažinti su 
kito pasaulio muzika ir šokiais.

XXX
Kiek vėliau mūsų autobusas su 

34 keleiviais važinėjo aplink Ta
hiti salą pažiūrėti, kaip gyvena 
žmonės toliau nuo miesto. Aplink 
salą yra 75 mylios kelio. Visas ke
lias gerai asfaltuotas ir rangosi 
pakrantėmis, o salos viduryje dun
kso dideli kalnai, apdengti debesi
mis. Iš jų tahitiečiai gauna van
denį, srovenantį nuo kalnų srovė
mis ir nemažomis upėmis. Kaikur 
buvo matyti, kaip vietiniai gyven
tojai įsirengia įtaisus vandeniui 
atsivesti prie savo namų. Kaip 
mes vartojame metalinius vamzd
žius, taip jie nendres, kurios su
deda prie specialaus tvenkinio, iš 
kurio jiems prie namo atiteka van
duo per nendres.

Namai daugiausia iš palmių ir 
kitokių lapų, supinti kaip kasos. 
Juos statant, pirmiau susmeigia 
kuolus ir juos suriša su iš žolių 

pasidaryta virve ir paskui deda 
tuos pintus lapus. Pasistatyti na
mą lyg ir nieko nekaštuoja, reikia 
tik pridėti darbo. Ne tik kaime
liuose, bet ir mieste nesimatė tink
lelių ant langų apsisaugoti nuo 
musių ar kitokių vabalų. Atrodo, 
kad tų įkyrių gyvūnų saloje nėra. 
Grįžtant mums į laivą jau buvo 
vakaras, tai kaikuriuose kaimuose 
matėme panašius valgių gaminimo 
laužus, koks jau mums buvo anks
čiau sped aliai parodytas. Kaimų 
namai viduje neturi jokių virtu
vių ir krosnių, žinoma, mieste vi
sa tai aptarnaujama gazu ir elekt
ra.

Vietiniai autobusai, kaip ir vi
sose tropikinėse šalyse, yra dau
giausia perdirbti sunkvežimiai, ati- 
dari, su sėdynėmis šonuose, o ant 
stogo sukraujama visokia keleivių 
ar prekybinė manta. Autobusai, 
kuriais mes važiavome, buvo tikri 
autobusai, vartojami tik turistams, 
ne vietiniam susisiekimui. Vieti
niai vežioja prekes kiniečių krau
tuvininkams, jie stoja prie kiek
vienos bakūžės, jei tik yra reika
las. Niekas neskuba, kiekvienas 
turi marias laisvo laiko.

Nameliai sustatyti prie kelio ar 
prie vandens. Beveik prie kiekvie
nos bakūžės yra salos “automobi
lis” — rankų darbo laivelis, iš
skaptuotas iš medžio, ir prie vie
no šono pririštas su lanku kitas 
medis, kad laivelis vandenyje ne- 
apsiverstų. Vietiniai gyventojai 
laivelį vartoja žuvims pagauti, 
kad turėtų ką valgyti. Vietoj auk
so ir kitokių brilijantų, vietiniai 
vartoja gėles, kurių čia visur pil
na. Važiuojant aplink salą, visur 
auga daugybė kokoso riešutmed
žių, o aplink kiekvieną medį apie 
10 pėdų nuo žemės yra apkalta 
skarda, kuri apsaugoja medį nuo 
žemės gyvūnų.

Mieste tikrai gyvas judėjimas. 
Vidury jo yra didelis pastatas, 
vien tik su stogu ir dratinėmis 

vielomis, — tai miesto centrinė 
rinka, kur ūkininkai iš kaimų su
vežą savo gaminius, užaugintus 
vaisus, daržoves, vištas ar savo 
rankų smulkius išdirbinius, ūki
ninkai, matyt, visur mėgsta anks
ti keltis, suvažiuoja jie čia tuoj 
po vidurnakčio ir paskui dar pa- 
miega šalia savo prekių ligi ryto, 
kuomet jau pradeda miestelėnai 
rinktis jų pasipirkti. Esu aplan
kęs tą rinką, kuri labai įdomi, «r 
čia viskas švaru, tvarkingai išdės
tyta, — ne taip, kaip kitose tropi
kinėse salose Karibų jūroje. Gi 
gėlės ir visokį karoliai pardavinė
jami visose, gatvėse. Jais prekiau
ja daugiausia moterys ir vaikai..

Tahiti senovėje buvo gyvenama 
polinėzų vikingų, tų pačių, kurie, 
kaip sakoma, vėliau yra atsikėlę 
ir į Havajų salas. Dabartinė Ta
hiti dar nesumoderninta taip, 
kaip Honolulu. Kada išvažiuoji to
liau iš Papeete miesto, tai viskas 
gana primityviška, tebestovi taip, 
kaip Dievulis yra sutvėręs. Gy
ventojai nedaug tevartoja ir dra
bužių. Kaip visur tropikinėse ša
lyse, vaikučiai ligi 7-9 metų daž
nai visai nieko nedėvi ir laksto 
sau, kaip Adomas rojuje. Namu
kai — bakūžės iš šiaudų ar med
žių lapų. Gyvenimo tempas ir jo 
šūkis: neskubėti, nesikarščiuoti, 
palaukti, pasnausti...

Prieš mūsų išvykimą iš Tabor 
Farmos, šeimos gydytojas, Dr. 
Blohm, vokiečių kilmės, supažin
dino mus su Mrs. Gunn, kuri se
niau ilgai gyveno Tahiti saloje ir 
jos sūnus yra vedęs vieno Tahiti 
augšto muitinės pareigūno dukte
rį. Tai — T. Dennis Brilliant. Pa
siekę Tahiti, mes su tuo ponu su
sitikome. Jis mums maloniai pa
pasakojo apie salos gyvenimą ir 
jo įdomiausias vietas. Išvažiuojant 
jis mus apdovanojo dviem ryšu
liukais vanilijos lazdelių, kurių 
kvepėjimas tikrai puikus. Dėkoja
me jam už vaišingumą ir drau

giškumą.
Mūsų laivas turėjo išplaukti ki

tą rytą 6 valandą. Atsikėliau anks
čiau, norėdamas saulėtekyje pa
matyti Tahiti salą ir kalnus iš jū
ros pusės. Uoste prisirinko daug 
žmonių mus išlydėti. Kada jau to
lokai nusiyrėme į jūrą, Tahiti kal
nai buvo uždengti debesimis, tik 
kaikur kyšojo jų viršūnės.

Visgi ši sala gera ir nebrangi 
vieta praleisti atostogoms, ypač 
mūsų žiemos metu. Gyvenimas 
būtų labai jaukus, .jei dar mokė
tum kiek susikalbėti prancūziškai. 
Laiškai išeina ir ateina kas dvi 
savaitės, laivai panašiai kiek 
rečiau.

(Bus daugiau)

UŽGAVĖNIŲ BALIUS 
ADELAIDĖJE

Vasario 16 d. išvakarėse gau
sus būrps Adelaidės lietuvių ma
loniai praleido vakarą lietuvių ka
talikų “Carito” rengtame Užgavė
nių baliuje. Balius buvo kruopš
čiai ir rūpestingai šeimininkų su
organizuotas. Be įvairiausių rūšių, 
didumo ir pavidalo blynų bei kito
kių lietuviškų skanumynų, svečiai 
gurkšnojo šaltą alutį ir kitokius 
gėrimus.

Vakaro programą paįvairino L. 
P. Gerulaičio, V. Vosyliaus ir Pr. 
Pusdešrio padainuoti kupletai. 
Staigmena buvo baliaus svečiams 
išdalintas “šlagerio” “Sugrįžki jau
nyste” lietuviškas tekstas. Teko 
girdėti gandų, kad šitos, kadaise 
itin populiarios dainelės lietuviško 
teksto autorius yra vienas adelai- 
diškis?

Grįžtant prie pačio Užgavėnių 
baliaus, tenka pagirti rengėjus už 
gražiai, tvarkingai ir rūpestingai 
suorganizuotą lietuvišką pasilinks
minimą. (rem).
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Redaguoja Antanas Laukaiti*.
Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

SUNKUMAI ADELAIDĖJE
Dirbant sportini darbą, dažnai- 

susiduriama su įvairiais sunku
mais. Didžiausia kliūtis veiksmin
gam darbui ir sportinės veiklos 
išplėtimui yra finansų stoka. 
Sporto klubo veikimas reikalauja 
daug išlaidų: brangiai kainuoja da
lyvavimas sportu šventėse, salės 
nuoma treniruotėms, brangūs ka
muoliai ir kitas sportinis inven
torius. Mokama dar už komandų 
ir žaidėjų registraciją.

Klubo pajamas sudaro: nario 
mokestis, pelnas iš viešų parengi
mų ir aukos bei pašalpos. Dau
gumas sporto klubo narių yra jau
niai — moksleiviai, ir jie yra at
leisti nuo nario mokesčio mokėji-

mandoms. Iš šio taško žiūrėti yra 
klaidinga, nes pagrindinis sporto 
klubo tikslas yra sujungti lietu
višką jaunimą ir ji išlaikyti .tauti
nėje dvasioje, bet ne pirmųjų vi»»- 
tų laimėjimams ruošti. Klaidinga 
yra tų tautiečių pažiūra, kuriems 
yra vistiek ar bus lietuviškas spor
to klubas, ar ne? Juos, atrodo, 
jau pavergė fanatiškas svaro gar
binimas ir jie nesirūpina savo 
jaunimo tautine veikla. Jeigu mū
sų lietuviškoji visuomenė ir vei
kiančios organizacijos nepadės da
bar priaugančiam jaunimui, tai vi
sas kitas lietuviškasis veikimas 
tremtyje su laiku išnyks, nes jam 
nebus paramos iš jaunosios kar-

Lietuvis Filmuoja gausios aukos

m<>. Studentai ir mergaitės moka 
nepilną nario mokesti, taip, kad 
mokančių pilną mokesti (vienas 
svaras metams) yra nedaug. Padi
dinti metini mokėjimą nariams yra 
negalima, kadangi žaidėjai patys 
įsigyja aprangą — uniformas ir 
susimoka už Įėjimą i rungtynes. 
Visi tautiečiai būtų mielai priima, 
mi nariais, bet gaila, nematoma 
didelio susidomėjimo ta linkme. 
Neaktyvūs sportininkai ir rėmė
jai yra labai sunkiai pritraukiami 
j klubo narius, greičiausia dėl to. 
jog reikia mokėti vieną svarą na
rio mokesčio metams, o, gal būt, 
ir dėl to, kad sporto klubas neat
stovauja Jokiai pakraipai ir skai
tomas kai kurių veikėjų viena iš 
nereikšmingų organizacijų...» Se
niau pagrindinis pajamų šaltinis 
buvo išrenkamas iš rengiamų ba- 
lių-šokių, gegužinių ir loterijų, bet' 
šiuo metu šie parengimai sporto 
klubui duoda labai mažai pajamų, 
kadangi dešimtys kitų organizaci
jų juos taip pat rengia. Be to, yra 
beveik neįmanoma, jieškant salės, 
pritaikinti tinkamesnę datą, jei ji 
jau nebūtų kieno nors užimta. 
Vyresnioji karta j kitų organiza
cijų rengiamus parengimus atsi
lanko gausiai, bet į sportininkų 
ruošiamus — atvirkščiai. Daugelis 
vyresnio amžaius tautiečių abe
jingai žiūri i sportininkų parengi
mus. Bet vis dėlto šis pajamų or
ganizavimo būdas yra didžiausias 
ir pagrindinis. Aukų rinkimas yra 
vengiamas daryti per dažnai, ka
dangi rėmėjai, kurie neatsisako 
paremti sportininkus, galima būtų 
ant pirštų suskaičiuoti. Nepatogu 
gi būtų iš kelių ir tų pačių asme
nų reikalauti nuolatinių aukų.

Prieš VlII-ją Australijos Lietu
vių Sporto šventę raštu buvo 
kreiptasi j devynias lietuvių orga- 
nizacijas, prašant pašalpos kelio
nės išlaidoms padengti ir vos tik 
dvi organizacijos — ALB Apylin
kės V-ba ir Moterų &>c. Globos 
V-ba —- davė teigiamus atsaky
mus, kai tuo tarpu kitos septynios 
organizacijos nesiteikė net dėl 
mandagumo į raštus atsakyti.

Jeigu nebūtų didelių piniginių 
trūkumų Adelaidėje, Sporto Klu
bo V-ba, tą laiką, kurį dabar pra
leidžia lėšų telkimui, galėtų daug 
prasmingiau ir geriau sunaudoti 
organizaciniam darbui. Sportinį 
veikimą galima būtų išplėsti daug 
plačiau, pvz., Adelaidėje yra daug 
Jaunimo, mėgstančio žaisti lauko 
tenisą ir juos galima būtų subur
ti į savo lietuvišką sporto klubą, 
bet gaila, nėra aikštės ir pinigų 
jos nuomai. Sporto aikštelių įren
gimas prie Lietuvių Namų duotu 
daug naudos jaunimui, juos subur
tų j vieną lietuvišką vienetą ir 
neleistų jiems taip greitai nutau
tėti. Žinoma, šių aikštelių vieni 
sportininkai negalės įrengti, jiems 
į pagalbą turi ateiti ir visos ki
tos organizacijos.

Prieš keletą metų, kada adelai- 
diškiai lietuviai neturėjo savo na
mų ir tiek daug nuosavų mašinų, 
jie sportininkus paremdavo daug 
daugiau, bet šiuo metu, būdami 
daug turtingesni, tautiečiai palie
ka juos savo valiai. Kai kas pri
kiša, kad nelaimima pirmų vietų 
ir dažnai pralaimima australų ko

tos, ir tautinis išlaikymas Aust
ralijoje atsidurs krizėje.

Padėti sportuojančiam jaunimui 
yra daug galimybių. Užsirašykime 
Sporto Klubo nariais, gausiai at
silankykime j sportininkų ruošia
mus parengimus, o tat bus svari 
ir jaunimą paskatinanti parama. 
Adelaidėje jaunimo sportinės gre
tos yra gana gausios, bet jos, be 
visuomenės paramos, ištirps sveti
moje jūroje. Lygiai kaip visuome
nė, taip ir sporto veteranai, ku
rie taip pat stovi nuošaliai nuo 
naujos priaugančios kartos spor
tinių reikalų ir rūpesčių, turi atsi- 
buati U to apsnūdimo ir savy bu
vusį sportinį • patyrimą tinkamai 
perleisti jaunimui tiek sportinia
me, tiek organizaciniame darbe.

Nepalikime šį svarbų darbą 
'dirbti tik keliems asmenims, nes 
jie, nors ir kažinkaip ryžtingi 
būtų, vieni patys negalės tinka
mai šio reikalo atlikti. Tik mūsų 
visų Adelaidės lietuvių ir esamų 
lietuviškųjų organizacijų bendras 
lietuviškojo jaunimo parėmimas 
įgalins mus tvirtai žengti tautiniu 
— lietuvišku keliu ir gražiųjų Lie
tuvos sporto tradicijų įgyvendini
mu jaunimo širdyse.

B. N.

Sveikindamas šį reikšmingą mūsų 
bendradarbio pasisakymą, aš no
riu pareikšti, kad vytiečių ir ypa
tingai jų jaunių gražus pasirody
mas paskutinėje sporto šventėje 
Geelonge suteikė ne tik jiems pa
tiems, bet ir visai Adelaidės lietu
vių bendruomenei, didelę garbę ir 
pasididžiavimą prieš visą Austra
lijos lietuvių bendruomenę. Aš siū
lau “Vyties” vadovybei surasti 
reikšmingą datą ir josios metu pa
daryti Adelaidės lietuvių visuome
nės ir jaur*>o susiartinimo ir su
sipažinimo vakarą, į kurį turėtų 
būti atskirais pakvietimais pa
kviestos visos lietuvių organizaci
jos ir įtakingesni Adelaidės lietu
vių veikėjai. Vakaro metu patys 
sportininkai, padedami kitų kultū
rinių veikėjų, turėtų paruošti vi
siems įdomią programą ir suorga
nizuoti Sportininkų Rėmėjų būre
lį, kuris daug palengvintų finan
siniuose reikaluose ir būtų mora
linė sportininkų paspirtis.

Sp. Sk. Red.

Adelaidėje
VYTIS — PORT ADELAIDE 

63:32 (26:15)

Šios rungtynės buvo laimėtos be 
didesnių pastangų, nors ateityje 
žaidėjams reikėtų kreipti daugiau 
dėmesio į tikslesnius sviedinio per
davimus. Labai gerai sužaidė Lap- 
šys ir L. Urmonas. Taškai: Pet- 
kūnas 19, Klimaitis 15, Lapšys 13, 
Pyragius ir L. Urmonas po 6, R- 
Urmonas 4.

JAUNIAI — WILLS 
50:18 (21:9)

Žaidžiant be pamainų, buvo lai
komasi lėto žaidimo formos. Jau
niams reikalingas geresnis žaidė
jų dengimas, nesvarbu, kad prie
šas yra ir silpnas. Taškai: Gum- 
bys 31, Kalibatas 13, Statnickas 
4, Andriušis 2.

Jau antrą kartą Dirva spaus
dina mūsų energingo jaunuolio 
Povilo Jasiukonio, besiveržiančio 
į naujas mokslo sritis, įdomius 
rašinius, šį kartą jis skaityto
jus, ypač jaunuosius, informuo
ja filmų mokslo galimybėmis.

Ta pačia proga mes skaityto
jus supažindiname ir su pačiu 
Povilu Jasiukoniu. Red.

Povilas Jasiukonis gimė 1932 m. 
liepos mėn. 9 d., Kaune. Pradžios 
mokslą išėjo Lietuvoje. Kaip jų 
daugelis lietuvių, taip ir jis, ant
rojo pasaulinio karo pasėkoje su 
tėvais ir broliais atsirado vakari
nėje Europoje. Lankė Wuerzburgo, 
Schweinfurto, Schwaeb. Gmuendo 
ir Vasario 16-tosios lietuvių gim
nazijas Vakarų Vokietijos tremti- ' 
nių stovyklose.

1950 metais V. Vokietijoje pra
dėjo leisti ir redaguoti religinio 
turinio Jaunimo laikraštį Jaunimo 
Ratelis, kuris, kitų redaguojamas, 
dar pasirodo ir šiandieną, tik kitu 
vardu, būtent Svečias.

1950 metais atvyko į JAV ir ap
sigyveno Los Angeles mieste. 1952 
metų pradžioje įstojo į Pietų Kali
fornijos Universitetą, kuriame 
pradėjo filmų gamybos meno ir 
technikos studijas daugiau gilin
damasis į filminę redakciją ir re
žisūros sritį.

Nuo 1953 iki 1955 metų tarna
vo JAV kariuomenėje — didesnę 
tarnybos laiko dalį praleisdamas 
V. Vokietijoje. Ten būdamas, 1954 
m., filme ir magnetofono juosto
se užfiksavo Vasario 16-tosios lie
tuvių gimnazijos mokinių ir moky
tojų gyvenimu sąlygas ir veiklą.

Nuo 1955 metų, šalia studijų, 
stengėsi filmuose įdokumentuoti 
Los Angeles lietuvių kolonijos vei
klą. Iki šiol savo Jėgomis ir vieti
nių organizacijų remiamas, yra 
pagaminęs tokius dokumentinius

filmus: Gamtos Draugai — Los 
Angeles lietuvių skautų veiklos ap
žvalga; Lietuviai Technikos Pasau
lyje — Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos Los Angeles skyriaus 
įsisteigimas ir laimėjimai; Palmių 
Pavėsy — Los Angeles Santaros 
skyriaus humoristinis veiklos pa
vaizdavimas; Skautai Akademikai 
vietos skyriaus įsisteigimas ir vei
kla; Prof. Mykolas Biržiška — jo 
dabartinis gyvenimas ir darbai 

*(dar nebaigta) ir daugelis kitų 
trumpesnių filmų veiklos temomis.

Šį rudenį visuomenėje pasirodys 
trys stambesni istorinio dokumen. 
tinio pobūdžio filmai, kurių ga
myba jau eina prie galo.

J. Jasiukonis priklauso ameri
kiečių profesionalų filmų gamin
tojų klubui SMPTE (Society of 
Motion Pictures and Television 
Engineers) ir Pietų Kalifornijos 
Universiteto filmų garbės klubui, 
kuriame šiuo metu yra vienas iš 
valdybos narių. Aktyviai dalyvau
ja lietuvių veikloje, Studentų Są
jungoje ir Studentų Santaroje.

Turi progų aplankyti Hollywoo- 
do filmų studijas ir stebėti gamy
bos procesą, taip pat pagelbėja, 
šalia mokyklinių projektų, filmų 
gaminime universiteto filmų ga
mybos vienetui — dirbdamas kaip 
garso technikas Ir redaktorius.

Labai prie širdies jam yra lietu
viškų filmų gamyba bei išsaugoji
mas ir sutvarkymas lietuviškos fil
minės medžiagos, atvežtos dar iš 
Nepriklausomos Lietuvos.

Povilas Jasiukonis taip yra vie
nas iš pranešėjų Los Angeles lie
tuvių radijo programose. Jau ant
rus metus transliuoja seriją, pava
dintą Lietuviškoji scena, kurioje 
naudojamos originalios ištraukos 
iš lietuviškų koncertų, vietos mu
zikinių pajėgų, chorų, solistų bei 
instrumentalistų. Nenaudojamos 
plokštelės.

I GIFT PARCELS SERVICE
SAV. S. NARUŠIS

36 BERRILLE RD., BEVERLY" HILLS, N.S.W.
g »
•x Pranešu Gerb. dovanų pakietų siuntėjams, kad esu gavęs nau- g: 

jas kainas muitų ir persiuntimo išlaidų apskaičiavimui. Pavyz- 
džiui: 1) Vilnonės medžiagos jardas .......................... 0.10.0 S

2) Vyr., moter. kostiumai ir paltai ...................  2.10.0 <:
g 3) Suknelės .............................................................. 0.15.0 g

4) Medvilnės, rayono medžiagos ........................... 0. 4.0 ;x
5) Kojinės .............................................................. 0. 4.6 :•:•
Visos kitos prekės apskaičiuojamos panašiai.

Už patarnavimą, tik £ 2 pakietui. Pristatymas garantuotas. Va- g: 
žiuoti pas mane į NARWEE stotį (East Hills line): 3 min. g 

$• nuo stoties į Berrille Rd. Priėmimo vai.: treč.-ketv. 8-3 p.p. į: 
g: šeštad. 9-6 p.p. g:

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

antras augštas, 7 kamb. Valandos: 12-5 p.p. :g 
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 :g 

•į susitarus. g
ENFIELD: M. Petronis, 152 Liverpool Rd. Valand.: kasdien

g nuo 9 iki 6 vai. vak., šeštadieniais 9 iki 12.30
g vai. p.p. Tel. UJ 5727. Susitarus paima ir iš namų.

JAUNIŲ DĖMESIUI

Vyties jaunių komandai reika
linga trejetas, nors gali būti ir 
daugiau žaidėjų. Suinteresuoti jau
nuoliai 15-18 metų amžiaus, pra
šomi kreiptis į Valdybą, arba tie
siai atvykti į treniruotes, vykstan
čias kiekvieną sekmadienį nuo 12 
iki 3 vai. p.p. Forestville Basket
ball Stadiume.

STALO TENISAS

Greitu laiku stalo teniso sekci
ja numato persikelti į Lietuvių 
Namus. Ten, esant daugiau vietos, 
bus pastatyta daugiau stalų. Jau- 
nuoliai-lės, norintieji žaisti stalo 
tenisą, užsiregistruoja pas sekci
jos vadovą R. Sidabrą, arba pas 
klubo vladybos narius, žinomoji 
Australijos stalo teniso žaidėja A. 
Snarskytė sutiko treniruoti jau
nas žaidėjas. Visi naujieji žaidė
jai turi įsigyti savomis lėšomis ra
ketes.

B.N.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMAMS AUKOJO LAIKOTARPYJE 
NUO PRAĖJUSIŲ METŲ VISUOTINIO ALS METINIO SUSIRIN- 

1 KIMO, 1957 M. VASARIO MĖN. 24 D. IKI 1958 M. VASARIO 
1 MĖN. 16 D.
I 

ŠIOS ORGANIZACIJOS BEI TAUTIEČIAI:

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga .........................................£ 200.0.9.
Adelaidės L.B. Moterų Sekcija ............................ £ 61.13.3. (155.11.7.)
Adelaidės Lietuvių Savaitgalio Mokykla .................................... £ 50.0.0.
A.L. Savaitgalio Mok. Tėvų Komitetas .................................... £ 50.0.0.
A.L.B. Adelaidės Apylinkės Valdyba ....................... £ 16.10.0. (40.0.0.)

St. Jonavičiesė .. £ 66.3.0. (5.0.0.) 
V. Linkus ....................... £ 50.0.0.
J. VenslovaviČius £ 35.0.0. (15.0.0.)

Po £ 25.0.0.
J. Doniela (25.0.0.), L. Garba- 
liauskas.

Po £ 20.0.0.
S. Savenis.

Po £ 15.0.0.
R. Arlauskas (1.0.0.), J. Aleksan
dravičius (1.0.0.), J. Staugaitis.

Po £ 10.0.0.
A. Fišeris, A. Gudas (2.0.0.), A. 
Jucius (10.0.0.), Mykolaitis, A. 
Morkūnas, Matijošaitis, B. Šukys, 
P. Tirva, V. Taraškevičius.

Po £ 5.0.0.
J. Arminas (19.12.6.), J. Bulaitis 
(5.0.0.), A. Alvikas, V. Dumčius, 

V. Germanas, P. Gavelienė (5.0.0.), 
A’. Gaigalas, J. Kalvaitis, J. Ki
veris (5.0.0.), J. Pyragius (33.0.0), 
V. Petruškevičius, E.L. Pimpės, 
J. Račkus (5.0.0.), V. Statnickas 
(10.0.0.), P. Satkus (5.0.0.), A. 
Šerdis (25.0.0.), X. Šliam«»kas, K.

Taparauskas, J. Velička (10.0.0.), 
T. žiūrauskas (5.0.0.).

Po £ 4.0.0.
L. Pacevičius (20.0.0.).

Po £ 3.0.0.
L. Kanas, V. Patapys.

Po £ 2.10.0.
E. Bruzdelinas, J. Deckys, Lenin- 
gienė, Gertauskas.

Po £ 2.0.0.
S. Baltulis (1.0.0.), A. Jasiūnas, 
E. Petrikaitė.

1 o £ 1.0.0.
Janulis (1.0.0.), V. Marcinkevi
čius, V. Neverauskas.

Po £ 0.10.0.
R. Baranauskas, Kačinskas.

Visiems aukščiau išvardintiems 
gerb. Tautiečiams bei Organizaci
joms, aukojusiems Adelaidės Lie
tuvių Namų įsigijimui, reiškiame 
padėką.

ALS Valdyba.

P.S. Greta pavardės skliausteliuo
se pažymėtoji suma buvo paauko
ta anksčiau.

g EUROPIETIS SPECIALISTAS

I
 OPTIKAS

Pritaiku Jūsų akims ir parduoda r' ų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St.* Melb. C.I. Telef. 
(Priešais Melbourno Town Hall.)

Centr. 1819

COSMOS TRADING COJj
SAV. A. VAITIEKŪNAS

SIUNČIAME JOSŲ PAČIŲ SUDARYTUS SIUNTINIUS 
LIETUVON IR SIBIRAN.

SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA Š.M. KOVO MĖN. 15 D. 
SIUNTINIAI IŠSIŲSTI ŠIUO LAIVU TURĖTŲ PASIEKTI 
ADRESATUS APIE BIRŽELIO MĖN. VIDURJ. PASKUTINE 
DIENA SIUNTINIAMS I ŠI TRANSPORTĄ PRIIMTI YRA 
KOVO MĖN. 10 D.

SIŲSKITE VELYKINIUS SIUNTINIUS ORO PASTŲ.
SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI KOVO MĖN. 6 D.

Praktika rodo, kad sekantieji prekių įkainavimai yra priimtini 
sovietų muitinėms:

Vilnonė medžiaga kostiumams 1 yd. ... ... 8/- — 15/-
Vilnonė medžiaga suknelėms 1 yd............ ... 5/----- 8/-
Medvilninė medž., rayon ir dirbt šilkas 1 yd. 2/- — 4/-
Batai .................................................................... 10/----- 35/-
Kostiumai ....................................................... ... 45/------ 90/-
Paltai ................................................... .,. 45/. — 80/-
Suknelės .......................................................... .. . 10/- — 25/-
Kojinės.......................................... ................. ... 2/- — 6/-
Oda padams 1 sv. svorio.............................. ... 2/- — 3/-.
Laikrodžiai ..................................................... ... 40/- — 120/-
Megztukai ....................................................... ... 12/- — 30/-

PADĖKA

Ponui Vaitiekūnui, veltui pasiun
tusiam mūsų siuntinį j Lietuvą, P. 
čeičiui už tarpininkavimą. Ponams 
Bachunams už malonų atsilanky
mą mūsų namuose ir parodymą 
atsivežtos iš Amerikos spalvotos 
filmos, Canberros Soc. Moterų 
D-jos Valdybai, p.p. Martišiams, 
Katauskams, Balsiams, Laurino- 
niams, Vėlioniškiams, Daubariams, 
Sipavičiams, Žilinskams Anslie, 
Dabregai ir Gaili ū na ms Wollon- 
gonge, už moralinę bei medžiaginę 
pagelbą lengvinant mūsų buitį 
sunkioje ligoje širdingiausiai dė
kojame.

Ona ir Vladas NARBUTAI

MUITINIŲ PRIIMTINOMIS 
GARANTUOTAS PER 3 — 3*

10/- už kiekvieną i Ibs svorio.

SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI 44 LBS SVORIO. PREKĖS 
ĮKAINUOJAMOS SOVIETŲ 
KAINOMIS. PRISTATYMAS 
MĖNESIŲ.

DĖMESIO!
Naujas oro pašto tarifas tik
Riba 22 Ibs. Tai pigiausias būdas vaistams arba skubioms do
vanėlėms siųsti. Pristatymas per 24-28 dienas.
Siųskite savo siuntinius paštu arba atneškite asmeniškai bet 
kuriuo laiku:

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

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

NAMELIAI MANO MIELI, 
MAN VISUR PATOGU, 
BET NIEKUR NĖR TIEK LAI

MĖS, 
KAIP PO JŪSŲ STOGU — 
KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO 
ĮNAŠAIS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ JSIGIJIMO1

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. Karpalavicius, 5 Yaraan St, North Geelong, Vic.

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

PERTHE: M. Liudienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
NEWCASTLE: 1. E. Gorov, 3 Smart St, Charlestown, New

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

5



6 MŪSŲ PASTOGE 1958 m. kovo 3 d.

MŪSV. PASTOGĖ
HOBARTAS

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Šių metų Nepriklausomybės 
šventės minėjimas Hobarte buvo 
pradėtas pamaldomis už Tėvynę. 
Jas atlaikė Tasmanijoj viešįs kun. 
Paltanavičius, šventės atidaromą
ją kibą pasakė Hobarto apylinkės 
pirmininkas A. Kantvilas. Po to 
savo kalboje kun. Paltanavičius 
išreiškė apgailestavimą, kad lietu
viai nėra pakankamai drąsūs vie
šai reikštis savo kultūriniais lai
mėjimais.

B. šikšniaus suorganizuotas 
jaunių (7-10 metų amžiaus) pasi
rodymas buvo maloni staigmena 
susirinkusiems. Seserys Paškevi
čiūtės įrodė, kad jaunos lietuvai
tės turi gabumų baleto meno sri
ty. R. šikšnius drąsiai at
liko dainininko — solisto pirmuo
sius žingsnius. Visa gi jaunių gru
pė darniai sukosi į “noriu miego” 
melodijos taktą.

Minėjimo meninę dalį užbaigė 
A. Munčelis, paskaitydamas iš V. 
Krėvės misterijos “Likimo keliais” 
tris paskutinius paveikslus.

ši mūsų šventė, į kurią atsilan
kė gražus būrys lietuvių, baigta 
Tautos Himnu.

Sengalvėlis.

PADĖKA
ALB Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba dėkoja visiems, kurie prisidė
jo š.m. vasario 16 d. Minėjimą — 
Koncertą surengti. Ypačiai dėkui 
programos dalyviams — p. G. Va
siliauskienei, p. D. Oldham, p. K. 
Dauguvietytei — šniukštienei, p. 
K. Kavaliauskui, “Dainos” chorui, 
p. S. Skoruliui — už režisavimą 
koncerto programos, p. H. Šal
kauskui — už meninės dalies tvar
kymą, p. R. Rudienei — už prezi
diumo stalo staltiesės pasiuvimą, 
p. Ivinskiams ir o. Daukams — už 
viešnių priėmimą, p. A. Baužei — 
už viešnių sutikimą, studentėms 
bei studentams, skautėms bei 
skautams vyčiams ir visiems ki
tiems, nuoširdžiai bendradarbiavu
siems su Apylinkės Valdyba.

Nuoširdus ačiū toms organizaci
joms bei apylinkėms, kurios mus 
parėmė pinigais: Liet. Moterų Soc. 
Globos D-jai, ALB Bankstowno 
Apylinkės V-bai, ALB Cabramat- 
tos A-kės V-bai, “Atžalos” teat
rui, “šviesos” sambūriui ir Sava
norių Kūrėjų D-jai.

Tas gi organizacijas, kurios 
taip pat pasižadėjo paremti pini
gais, tačiau dar jų neprisiuntė, 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdy
ba prašo juos prisiųsti kaip gali
ma greičiau Apylinkės iždininkui 
p. S. Osinui, 24 Pitt St., Parra
matta, N.S.W.

SKELBIMAS

Pranešu visuomenės žiniai, kad 
nuo šios paskelbimo dienos iš fir
mos “The Globe”, Overseas Parcel 
Service, atstovo pareigų Sydney 
pasitraukiu ir daugiau nieko ben
dra neturiu su virš paminėta fir
ma.

A. KIJAUSKAS.

PIGIAUSIAS KELIAS JŪSŲ PAČIŲ SUPIRKTIEMS X 
X SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ. į

| ’’THE GLOBĖ” j
OVERSEAS PARCEL SERVICE, | 

g 10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC. £
X Valandos: Pirmadienis — penktadienis 6 — 8 vai. vak.
X šeštadienis — sekmadienis 10 — 5 vai. vak. A
$ ž
X Skyriai: |
X SYDNEY: A. Kijauska., 12 Grosvenor Cres., Summer Hill, NSW
X NEWCASTLE: M. Šešku., 49 Fitzroy R.d, LAMBTON, N.S.W. •£ 
•J* B. Liūgą, 21 Henson Av., East MAY'FIELD, N.S.W. •>.
f GEELONG: A. Skėrys, 50 Osborne Av., N. GEELONG, VIC. X 
•J. HOBART: V. Augustauskas, 179 Easton Av. W. MOONAH, TAS. J;

Adelaidės Lietuviams
ALB Adeladės Apylinkės visuo

tinis metinis susirinkimas įvyks 
š.m. kovo mėn. 9 d. (sekmadienį) 
3.30 vai. p.p. Adelaidės Lietuvių 
Namuose, Eastry Street, Norwood.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas, 2. 

Prezidiumo rinkimai, 3. Vykdomų
jų organų pranešimai: (a) Apy
linkės Valdybos (I) Pirmininko, 
(II) Iždininko, (b) Moterų Sekci
jos, (c) švietimo Tarybos, (d) 
Rivizijos Komisijos, (e) Garbės 
Teismo. 4. Adelaidės Lietuvių Są
jungos pranešimas, 5. Diskusijos 
dėl vykdomųjų organų veiklos, 6. 
Apyskaitų ir veiklos tvirtinimas, 
7. Adelaidės Apylinkės Valdybos 
rinkimai, 8. Revizijos komisijos 
rinkimai, 9. Garbės Teismo rinki
mai, 10. Klausimai ir sumanymai, 
11. Susirinkimo uždarymas.

Reikiamam skaičiui bendruome
nės narių nesusirinkus nustatytu 
laiku, pusę valandos palaukus, su
sirinkimas bus laikomas teisėtu 
bet kuriam narių skaičiui dalyvau
jant.

Valdyba kviečia visus tautiečius 
kuo skaitlingiau dalyvauti susirin
kime.

ALB Adelaidės Apylinkė*

Pranešimas
MIELI TAUTIEČIAI,

Š.m. kovo mėn. 9 d., sekmadie
nį, 12 vai. St. Benedikto bažny
čioje ir salėje įvyks Šv. Kazimie
ro 500 m. gimimo sukaktie* mi
nėjimas.

Tuoj po pamaldų salėje įvyks 
akademija.

Programoje numatyta:
1. p. Antano Laukaičio paskaita,
2. “Dainos” choro liaudies dainos,
3. Poetų bei menininkų laisvos 
kūrybos skaitymas irv
4. įdomi, jaunimo atliekama me
ninė dalis.

Visus kviečiame gausiai daly
vauti.

Veiks bufetas: užkandžiai ir gai
vinantieji gėrimai.

A.L.K. Kultūros D-ja.

ALB Bankstowno 
Apylinkės 

Susirinkimas
Š.m. kovo mėn. 16 dieną, tuojau 

po pamaldų lietuviams, 12 vai. 
Lietuvių Namuose šaukiamas me
tinis ALB Bankstowno Apylinkės 
susirinkimas. Darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidaymas, 2. 
Prezidiumo kvietimas, 3. ALB 
Apylinkės Valdybos ir Revizijos 
Komisijos pranešimai, 4. Banks
towno L. Namų Valdybos prane
šimas, 5. Diskusijos dėl praneši
mų, 6. Pajamų — išlaidų apyskai
tos tvirtinimas, 7. Naujos Apy
linkės Valdybos rinkimai, 8. Revi
zijos Komisijos rinkimai, 9. Klau
simai — sumanymai. 10. Susirin
kimo uždarymas.

Skelbtu laiku nesusirinkus rei
kiamai daugumai, po pusės valan
dos šaukiamas antras susirinki
mas, ir jis skaitysis teisėtu neat
sižvelgiant į atvykusių narių skai
čių.

Visi apylinkėje gyveną lietuviai 
kviečiami jame dalyvauti.

ALB Bankstowno Apylinkės

BRISBANE
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Š.m. vasario 16 d. Apyl. Val
dyba suruošė Nepriklausomybės 
šventės minėjimą.

Po Vald. p-ko Kviecinsko pas
kaitos, sekė Pr. Budrio vyrų choro 
puikiai nuskambėjusios dainos, vė
liau Mališauskaitės ir Gražinos 
Statkutės deklamaciojs, Vilkinai- 
tės ir Mališauskaitės piano duetas, 
tautiniai šokiai. Galiausiai daina
vo Stankūno paruoštas , moterų 
choras, išpildęs tris dainas, iš ku
rių “O skambink per amžius” nu
aidėjo pasigėrėtinai.

Minėjimas pradėtas susikaupi
mo minute kritusioms už Tėvynę 
pagerbti ir baigtas Tautos Himnu.

Po minėjimo vyko metinis Apyl. 
susirinkimas.

Pasibaigus senosios V-bos ka
dencijai, išrinkta nauja: Kl. Stan
kūnas, K. Kriaučiūnas, Petr. Stel
mokas, Kz. Nicys ir Ant. Vilkinąs,

Taip pat išrinkta kontrolės ko
misija ir garbės teismas.

Kaip jau ir buvo iš anksto spė
jama, išstatytieji valdybon kandi
datai ėmė atsisakinėti ir si jotis, 
bet susirinkimui pirmininkavusio 
Stankūno griežtas “priturėjimo” 
metodas reikalą privedė prie lai
mingos pabaigos. Taigi naują val
dybą turime ir širdingai jai lin
kime visokeriopo pasisekimo.

A-B-C.

Mus Informuoja
Teko sužinoti, kad DUVET 

TRADING CO., 75 A John St., 
Cabramatta, N.S.W. (Cabramattos 
lietuvių prekybos bendrovė) išlei
do velykinius lietuviškus atviru
kus. Vienas atvirukas kainuoja 1 
šil. Siunčiami ir paštu. Be to, ši 
bendrovė turi daug lietuviškų kny
gų ir plokštelių. Prašant, išsiun
čiami katalogai.

Pranešimas
Sydnėjaus Moterų Soc. Globos 

D-jos V-ba, nuoširdžiai dėkodama 
visoms savo narėms, platinusioms 
bilietus daiktinėj loterijoj, prane
ša šiuos laimėjimų rezultatus:

1. Prosą laimėjo B. Kriauklys, 
Cabramatta, bilietu C-97 (gelto
nos spalvos).

2. šaukštus išlošė S. Surka, Ya- 
goona, bilietu C 62 (ružavos sp.).

3. Elektrinį prosą — H. Max
well, Sydney, bilietu A 27 (žalios 
spalvos),

4. Elektrinį virdulį — J. Pulli- 
nen, Arncliffe, bilietu A 43 (ža
lios spalvos).
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Pskt. Vyt. OPULSKl ir p-k SUSAN LEECH, 

sukūrusius šeimą, sveikina 

“VILNIAUS” TUNTAS ADELAIDĖJE

millllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

....
Jaunų dienų bičiuliui, mielam STASIUI AST

RA M S K I U I ir jo šeimai, jo tėveliui Lietuvoje mirus, 
širdingą užuojautą reiškia

Siručių šeima.
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| M. LUCAS & CO. |
BUILDERS & CONTRACTORS (RGD). ?

* Sav. M. Lukauskas. X
| 56 Yarrara Rd., Pennant Hills, N.S.W.
j NORĖDAMI įsigyti geros vertės namą, jį 
•į* kreipkitės tik į LUCAS & CO.
X UŽTIKRINTAI geras darbas ir tik geriausios medžiagos.
X DAROME planus ir paruošiame specifikacijas. Parūpiname
*:* paskolas. X
•į* STATOME ant savo ir Jūsų sklypų.

YRA statyboje keletas namų Merrylands ir Wentworthville ra-
X jone, jau nuo £ 2625 įskaitant ir žemės sklypą. Turime laisvų 
x sklypų. X

PERKAME sklypus nemažiau 2-jų vienoje vietoje, nurodan- »į* 
tiems mokame komisiją.

X KREIPTIS asmeniškai arba skambinti WJ 2272 iki 9 vai. ryto £
X arba po 6 vai. vakare. (2 min. nuo stoties). *:*

SYDNEJUS
PARENGIMŲ KALENDORIUS 

1959 METAMS
ALB Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba kviečia visų organizacijų pa
sitarimą, tikslu nustatyti parengi
mų kalendorių 1959 metams.

Pasitarimas įvyks kovo mėn. 16 
d., sekmadienį, Camperdown’o baž
nyčios parapijos salėje tuoj po pa
maldų.

Ta pačia proga bus tariamasi ir 
dėl lietuvių dalyvavimo šių metų 
“Waratah” festivalyje. Todėl visi 
lietuviai — minininkai yra prašo
mi skaitlingai dalyvauti.

ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba.

LIETUVIŠKI RANKDARBIAI 
VELYKŲ PARODOJ

Velykų Parodos — Easter Show 
metu “The Good Neighbour Coun
cil of New South Wales” turės 
imigrantų paviljoną, kuris, vadin
sis “Migrant Arts and Crafts Ex
hibition at the Royal Easter 
Show”.

Lietuviai, kurie norėtų savo 
rankdarbius (medžio drožinius, 
odos išdirbinius, lietuviškų raštų 
audinius, išsiuvinėjimus ir kt.) iš
statyti Easter Show — parodoje, 
kuri įvyks tarp 28 kovo ir 8 ba
landžio, prašomi tuoj pat pranešti 
telefonu LM 4146 p. A. Adomė
nui arba UA 3557 p. K. Adickui, 
kiek ir kokios rūšies eksponatų no
rėti} išstatyti.

Visi tie asmenys, kurie nori iš
statyti savo eksponatus, bus pra
šomi, jeigu jie gali, budėti ir duo
ti paaiškinimus Easter Show pa
rodos metu. Taip pat kviečiami ir 
kiti asmenys, ypač mūsų jauni
mas — studentės bei studentai, 
skautės bei skautai vyčiai padėti 
peržiūrėti eksponatus ir budėti 
Easter Show metų. Budėjimo lai
kas būtų arba nuo 9 ryto iki 12 
arba nuo 12 iki 3 p.p., arba nuo 
3 p.p. iki 6 p.p., arba nuo 7 p.p. 
iki 10 p.p.

Visi tie, kurie sutiktų budėti 
paviljone, prašomi pranešti, kokio
mis dienomis ir kokiomis valando
mis jie galėtų tatai atlikti.

Visais reikalais skambinti jau 
minėtais telefonais.

ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba.

STUDENTŲ DĖMESIUI
Pranešame, kad š.m. kovo mėn. 

9 dieną įvyks iškila į Bobbin 
Head. Renkamės 9 vai. ryto Syd
nėjaus Cintrinėje stoty po elekt
rinių traukinių laikrodžiu.

Senjorai, fuksai ir svečiai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Valdyba.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Sydnėjuj išnuomojamas kamba

rys, pusryčiai ir pietūs. Teirautis: 
K. Gilandis, 3 Ridge St., Moore 
Park, N.S.W.

ŠVENTASIS KAZIMIERAS 
— MŪSlį GLOBĖJAS

BROLIAI IR SESĖS,
Dangiškojo Globėjo šv. Kazimie

ro šventėje nuoširdžiai sveikinu 
visus brolius ir seses Australijoj 
ir Jūsų'tėvelius bei visus skautų 
rėmėjus ir bičiulius.

žinodamas, su kokiu jaunatvės 
džiugesiu ir meile Jūs kasmet 
švenčiate savo Globėjo ir Lietuvos 
Patrono dieną — noriu drauge su 
Jumis būti šioj šventėj ir pasida
linti mintimis apie šv. Kazimierą 
— ypač, kad šiemet sukanka 500 
metų nuo jo gimimo. Tatai jau ju
biliejiniai Šv. Kazimiero metai.

Kalbėti apie šventąjį ar šventu
mą mūsų jaunimui — gal kai kam 
atrodys svetima ir netikslu — ne
modernu, bet tai galėtų pasakyti 
tik tas, kuris nepažįsta jūsų bro
liai ir sesės ir jūsų jaunatviško 
polėkio vis kilti ir kelti, ieškot 
idealų žydrių kaip dangus, naujos 
kūrybos ir aukos žiedais papuošti 
pasaulį.

šv. Kazimieras kaip tik ir yra 
Jūsų siekių ir troškimų nemirtin
gasis atstovas — šviesus kelrody s 
kovoje ir aukoje už didžiuosius 
Kristaus, tautos jr žmonijos ide
alus, rodąs kaip reikia būti am
žinai' jaifflU 1F Šventu.

Gražus ir prasmingas yra vo
kiečių pi'iežodis. “Didvyriai praei
na — šventieji pasilieka”. Jau mū
sų akyse daug praėjo šių dienų 
didvyrių, daug užgeso buvusių 
“žvaigždžių” spindėjusių tik ram
pų šviesoje, bet ne savo dvasia. 
Tik šventieji vis gyvi — ir laiko 
dulkės neaptemdo jų žėrėjimo. Jau 
500 mitų Kazimiero šventumo dva. 
šia peržengia erdves ii- laiką ir pa-< 
siekia mus ir šį XX amžių, uždeg
dama jaunas širdis mylėti Tvėrė
ją, skaistumą, Tėvynę ir brolį...

šventumo pilnai mes įžvelgti ne
galim, nes tai Dievo malonės vei
kimas žmogaus Sieloje, tai darni 
asmeninė vienybė Dievo ir žmo
gaus, kur siela, tarsi smuikas vir
tuozo rankoj, išpildo dievišką sim
foniją, bet mes galim įžvelgti ir 
net sekti tuos būdus ir priemones, 
kuriomis į šventumą einama, ku
rių vieną kitą čia paminėsiu iš Šv. 
Kazimiero gyvenimo.

ISTORIKAI RAŠO, kad šven
tasis daug meldėsi: ne tik rytą ar 
vakare, bet kartais net visą nak
tį praleisdavo maldoj ir neretai 
net prie bažnyčios durų žiemos 
metu.

Kai mus apims tingumas rytą 
arba vakarą pasimelsti, arba sek
madienį nueiti šv. Mišių, — prisi
minkim Jo meilę Dievui, išreikštą 
malda.

Karališkas dvaras jį lepino min
kštu guoliu ir šilko aprėdais, o jis 
apačioj nešiojo šiurkštų rūbą — 
ir naktį palikęs minkštą patalą 
miegojo ant grindų.

Kai mus gundys noras garbinti 
savo kūną, ieškoti smagumų, pi
nigų, prabangos — prisiminkim jo 
drąsą galvoti ir veikti kitaip, ne
gu supanti aplinkos masė.

Jis, mylėjo vargšus, jų nelai
mėse guodė pagalbos ranka ir au
ka — vargšų tėvu vadinamas bu
vo, jis atleido net tam, kuris kar
tą kėsinosi jį nužudyti.

Kai mus nuoskauda ar užgavi- 
mas palies, ar mokėsim kantriai 
nukentėti, ar neužmiršime, kad 
mūs dešinioji laisva, kuri turi būti 
ištiesta kiekvienam reikalingam 
pagalbos?

Jis piešiamas su balta lelija — 
tai simbolis jo skaistumo, ūžian
čio dvaro naktyse buvo daug vi
lionių pinklių, geidusių pavergti jo 
širdį aistrai ir meilei, bet jis liko 
nepalaužtas, tiesus. Ne, nekuo- 
met! — spindėjo ryžtas jo akyse.

Mielas broli, kai tu grožiesi bal
tu lelijos žiedu, ar tu žinai, kad 
tavo ženkle yra lelija, su kuria 
piešiamas Šv. Kazimieras ir kuri 

reiškia tavo tyrumą.
Miela Sese, kuri savo ženkle ne

šioji Lietuvos rūtą,ar tu žinai, kad 
tai simbolis lietuvaitės skaistumo, 
jos jaunystės ir grožio?

Nors šimtai priešų — dienų ap
linkoj šioj kuždės ir vilios iš to ty
rojo kelio, neškit širdis aukštai iš
kėlę abiem rankom, nukreipę žvil
gsnį į savo Globėją ir į savo vadą 
Kristų; nis žinokit: kas nuskabys 
žiedus pavasarį, tas nesulauks gra
žių vaisių rudenį.

Tatai kova sunki, bet kova už 
jaunystę, jos tikrąjį džiaugsmą ir 
grožį, nes tik degdami tais ide
alais tapsite tikrais skautais, grą
žiusių dorybių nešėjais ir dvasios 
riteriais.

“šventas, garbingas Lietuvos vyre, 
Jaunystės kovą Dievui paskyręs, 
Išmelsk malonės kovot didvyriais 
Už Dievo tiesą, už širdį tyrą”.

(St. Yla.)

Jūsų išradingoji jaunystė ir mei
lė savo Globėjui atras dau£* įvai
rių būdų ir darbų sekant šventojo 
dorybių takais, čia aš pridėsiu ir 
keletą savo sugestijų Kazimin,.,. — 
jubiliejaus metams:
1. Per paskaitas, pokalbius ar re

ligines painokas gerai pažinti 
šv. Kazimiero gyvenimą, dory
bes ir stebuklus,

2. Patiems suruošti arba aktyviai 
dalyvauti šv. Kazimiero minėji.- 
muos: kovo 4 d., rugpjūčio 23 
d. — jo relikvijų perkėlimo 
šventė — ir spalio 3d. — gimi
mo dieną,

3. Kurioj nors tų švenčių priimti 
Šv. Komuniją ir padaryti iškil
mingą sueigą, iškylą arba laužą,

4. Išmokti maldą į Šv. Kazimie
rą, ir ją kalbėti sueigoj ai* pri
vačiai,

5. įsigyti šv. Kazimiero paveiks
lėlį ar statulėlę namuose, o sto
vykloj ar iškiloj paruošti S v. 
Globėjo altorėlį ar Koplytėlę.

BUDĖKIME IR MELSKIMĖS!
Kun. P. BUTKUS,

P.L.S.S. Australijos Rajono 
Dvasios Vadas.

ŠV. KAZIMIERO JUBILIEJUS

Šv. Kazimierą ir 500 metų jo 
gimimo jubiliejų minint, iškilmin
gos pamaldos Sydnėjaus lietuviams 
įvyks kovo m. 9 d. St. Benedict’s 
bažnyčioje, Broadway, 12 vai. 
“Dainos” coras, ved. muz. K. Ka
valiausko, giedos lotyniškas mi
šias ir lietuviškas giesmes. ~ x

Ši šventė, drauge yra ir mūsų 
tautos šventė, nes šv. Kazimieras 
yra visos Lietuvos ir jos jaunimo 
globėjas, o ypač mūsų skautų ir 
katalikų kultūrininkų, kurie šį 
šventąjį pasirinko savo organiza
cijų globėju.

Po pamaldų įvyks Šv. Kazimiera 
minėjimas — akademija, kuriame 
mūsų jaunimas išreikš savo nuo
širdžią pagarbą ir meilę Lietuvos 
šventajam.

Išpažinčių bus klausoma 
St. Benedict’s bažn. sekmadienį 
(9d.) nuo 9 vai. ryto iki pamal
dų.

šią dieną bus tik vienos pamal
dos, į kurias maloniai kviečiami 
visi Sydnėjaus ir priemiesčių lie
tuviai.

Pirmąjį penktadienį — kovo m. 
7 d. išpažinčių bus klausoma Basa 
— Hill bažnyčioje 7 vai.

K.P.B.

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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