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LAISVASIS PASAULIS MINI 16-JĄJA VASARIO
* JAV valstybės departamento 

pareiikimas.
Ryšium su Lietuvos neprkllau- 

somybės atstatymo 41-sioms meti
nėms JAV valstybės departamen
tas paskelbė užs. reikalų ministe- 
rio Dulles paruoštų pareiškimų, 
kuriame peržvelgiama Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklauso
mybių paskelbimo 1918 metais 
raida ir primenamos šių valstybių 
su Sovietų Rusija 1920 metais pa
sirašytos taikos sutartys. Pagal tas 
sutartis Sovietų Rusija atsisakė 
suverenumo teisių į Baltijos šalis.- 
To to sekė Sovietų Rusijos su 
Baltijos valstybėmis pasirašytos 
tarpusavio pagalbos sutartys, ku
rių pasėkoje Sovietai Baltijos 
valstybių teritorijoje įkurdino ka
rines bazes. Pagrečiui Sovietų Ru
sija su hitlerine Vokietija vedė 
slaptus pasitarimus, kurių pasėko
je Kremlius Baltijos valstybes' pa
vergė. JAV Sovietų įvykdytų Bal
tijos valstybių pavergimų vertino 
užpuolimu ir iki šiol nepripažįs
ta minėtų šalių aneksijos. Ameri
kos valstybės departamento pa
reiškimas, paskelbtas ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo 41-sioms metinėms, baigia
mas priminimu, jog Amerika Bal
tijos valstybių neužmiršo ir tebe
siekia “matyti atstatytas suvere- 
nes teises ir savivaldų tiems, ku
riems jos buvo prievarta atim
tos”,

* Vasario 16-ji JAV Senate ir 
Atstovų Rūmuose.

Kaip ir kiekvieneriais metais, 
taip ir šiemet Lietuvos nepriklau
somybė čia buvo plačai paminėta.

Senate Vasario 16-sios minėji
mų malda pradėjo lietuvis kunigas 
Jonas Petrauskas. Po to,Lietuvos 
klausimu kalbėjo 16 senatorių.

Atstovų Rūmuose (Kongrese) 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo 41-sios metinės buvo pradė
tos kun. J. Kidyko malda. Lietu
vos klausimu kalbėjo 69 atstovai, 
o 14 raštu pateikė pareiškimus, 
pasisakydami už lieutvių tautos 
neginčijamų teisę į valstybinę lai

KAIP YRA SU VILNIUMI IR VILNIAUS
VYSKUPU?

Vilniaus klausimas tarptauti
niame forume niekad galutinai 
lenkų naudai nebuvo išspręstas. 
1939 m. rudenį Vilnius, Lietuvos 
sostinė, grįžo tikriesiems jų šei- 
tnininkams — lietuviams. Vienas 
reikalas yra rėžimas, kitas gi te
ritorija. Pagaliau Vilnius grįžo 
Lietuvai, kai tebebuvo suvereni
nė Lietuvos valstybė. Atrodo ta
čiau, kad tebėra išlikęs vienas ne
normalumas: Vilniaus arkivysku
pija Vatikano, mūsų žiniomis, vis 
dar tebelaikoma Lenkijos bažny
tinės provincijos dalimi. Juk arki
vyskupas M. Reinys tebuvo tik 
tituliarinis Cipsalos arkivyskupas, 
paskirtas sufraganu arkivyskupu 
į Vilnių, kurį Vilniaus arkivysku
pas R. Jalbžikovskis ignoravo ir 
prie arkivyskupijos valdymo visai 
neprileido. Tik vokiečių okupaci
jos metu dėl grynai lenkiškos po
litikos Jalbžikovskis 1942 m. vo
kiečių karinės valdžios buvo iš
tremtas į Marijampolę, į Marijonų 
vienuolynų, ir tada arkivyskupi
jų ėmė valdyti M. Reinys, bet tik 
kaip arkivyskupijos valdytojas, o 
ne kaip Vilniaus arkivyskupas. 
Tomis pat teisėmis arkivyskupijų 
administravo ir Panevėžio vysku
pas K. Paltarokas.

svę.

* Nixon pareiškimas.
Vasario 6-tųjų minint JAV par

lamente, Amerikos viceprezidentas
R. Nixon Lietuvių Informacijų 
Biurui pasiuntė laiškų iš Kalifor
nijos, kuriame nurodė prisijun- 
giųs prie užs. reikalų ministerio 
Dulles Vasario 16 proga pareiš
kimo Baltijos valstybių klausimu.

★ 15 valstijų gubernatoriai Lie
tuvos klausimu.

Ryšium su 41-sioms Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo me
tinėmis 15 JAV gubernatorių Va
sario 16-sios proga paskelbė at
sišaukimus į gyventojus minėti 
Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo sukaktį. Vasario 16 pro
ga Lietuvos diena buvo paskelbta 
Kalifornijoje, Connecticut, Illi
nois, Indiana, Lowa, Maryland, 
Massachusetts, Michigan, New 
Jcrsy, New York, New Hampshi
re, Ohio, Pensilvania, R. Island,
S. Dakota.

“BALTIJOS VALSTYBIŲ 
ATEITIS”

Š.m. vasario 16 d., Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo meti
nių dienų, įtakingame The New 
York Times dienraštyje buvo til- 
pęs vedamasis straipsnis, kur, ma
tyt, buvo skirta palankių žodžių 
Lietuvai ir kitoms Baltijos valsty
bėms bei jų ateičiai, šitokia iš
vada prašosi iš kitos dienos, (va
sario 17) tame pat laikraštyje til- 
pusio skaitytojo laiško, atspausto 
ir The New York Times Interna
tional Edition numeryje, išėjusia
me Australijoje š.m. vasario 22 d. 
Laiškų yra parašęs Joseph Boley 
iš New Yorko. Jis rašo The New 
Times redaktoriui:

“Tamstos vasario 16 d. veda
masis straipsnis apie pavergtųsias 
Baltijos valstybes turėjo keletu 
padrųsinančių minčių, kurios dėl 
savo pobūdžio nebūna dažnai kar
tojamos. Tie žodžiai ypatingai

Mums ypatingai rūpi tas faktas, 
kad 1948 m. birželio mėnesį, dar 
Jalbžikovskiui esant gyvam, jis 
tuo metu gyveno Baltstogėje ir iš 
ten valdė Vilniaus arkivyskupijos 
dalį, pasilikusių prie Lenkijos, 
Vilniaus vyskupu buvo pašventin
tas kun. Suszynski. Būtų tikrai 
įdomu, kad redakcija išaiškintų, 
kaip dabar reikalai susiklostė: kę 
dabar Vatikanas laiko tikruoju 
Vilniaus arkivyskupu (Jalbžikov
skis mirė 1955 m.), ir kuriai baž
nytinei provincijai priklauso Vil
niaus arkivyskupija?

Vatikanas, tiesa, nesiskubina ir 
laukia, kol politiniai įvykiai nu
sistovi. Bet su Vilniumi jau yra 
buvę ir kitaip: šviesios atminties 
lietuvis vysk. J. Matulevičius gavo 
visdėlto atsistatydinti iš Vilniaus 
vyskupo pareigų — pasitraukti 
karšinčiaus dienoms j Marijampo
lės marijonų vienuolynų. Jam dar 
gyvam esant, Vilniaus arkivysku
pu buvo paskirtas lenkas J. Ciep- 
liak, kuriam tačiau neteko perim
ti arkivyskupijos (jis tik paskir
tas mirė), ir jį pakeitė arkivysk. 
R. Jalbžikovski.

Nemo

★ Minėjimas Kolumbijos sosti
nėje, Medelline.

Vasario 16-sios minėjimas buvo 
pradėtas Tėvų saleziečių bažny
čioje iškilmingomis pamaldomis 
už Lietuvę. Pamokslų pasakė sa
lezietis kun. Andrės Feroro. Pa
maldų metu bažnyioje prie Lietu
vos ir Kolumbijos vėliavų stovėjo 
garbės sargyba. Vakare Medelino 
radijo stotis pusvalandį transliavo 
lietuviškų muzikų. Sekančių dienų 
vietos spauda plačiai paminėjo 
Lietuvę. EI Columbiano Medelino 
laikraštyje buvo atspausdintas ve
damasis “Lietuva-laisvės simbo
lis”. O radijo stotis Radio Simfo- 
nia transliacijoms apie Lietuvę 
paskyrė visų valandų. Transliaci
ja buvo pradėtu Lietuvos himnu 
ir malda už tėvynę. Kun. M. Ta
mošiūnas tarė žodį į kolumbiečius, 
St. Goštautas skaitė paskaitę 
“Mes ir komunizmas”. Vasario 
16-sios proga Kolumbijos lietuviai 
gavo daug sveikinimų iš kolumbie- 
čių veikėjų.

paguos lietuvius, latvius ir estus, 
tebevedančius tylię kovę savo 
kraštuose bei pakeliančius vergi- 
ję Sibiro priverstino darbo sto
vyklose ar gyvenančius tremtyje 
— paguos tris tautas, kurios yra 
išskirtos iš pasaulio reikalų tvar
kymo ir paliktos savam liūdnam 
likimui. Gi valstybės sekretoriaus 
Dulles pareiškimas, kad tos trys 
tautos nėra pamirštos, o taip pat 
ir Tamstos tikėjunas šviesesne jų 
ateitimi neįkainojamai pakelia jų 
moralę.

šiuo metu niekas tiksliai pra
matyti aplinkybių negali, kurio
mis toji šviesesnė ateitis bus įgy
vendinta, tačiau, jei pakankama 
laisvojo pasaulio dalis ir toliau 
tvirtai ir nuoširdžiai tikės teisin
gumo ir laisvės principų taikymu 
visoms tautoms, tai tada tikrai 
ateis diena, kurię trys naujos vė
liavos puoš Jungtinių Tautų po
sėdžių sales.”

ATKURIAMAS KARO 

MUZIEJUS

Čikagoje, Amerikoje, įsteigtas 
Laisvės Kovų Muziejus ir atku
riamas buvęs Kauno Karo Muzie
jaus sodelis, šiam kilniam dar
bui įvykdyti talkininkauja lietu
viškos organizacijos: L.V.S-ga 
RAMOVĖ, L.K.K. Savanorių Sę- 
junga, Lietuvių Moterų “BIRU
TĖS” Sęjunga, šaulių Sęjunga, 
Inžinieriai, Menininkai ir kiti. 
Laisvės Kovų paminklas statomas 
Lietuvių Jaunimo Namų Aikštėje, 
Čikagoje. Paminklo projektų pa
ruošė inž. J. Mulokas. Viena ame
rikoniška firma šiam paminklui 
paaukojo akmenis, kurie jau sta
tybos vietoje. Muziejaus įrengi
mas ir paminklo pastatymas kai
nuos apie 6000 dol. Šitos lietuviš
kos šventyklos atkūrimui įsijungė 
talkininkauti ir Sydnėjaus Ramo- 
vėnai, kurie kviečia prisidėti prie 
šio kilnaus darbo ir visas kitas 
lietuviškas organizacijas bei pa
vienius asmenis, paaukojant nors 
vienų žvakutę, kuri spindės ant 
Laisvės Paminklo ir būsimoms 
kartoms primins, kiek daug buvo 
dirbta, kentėta ir karių gyvybių 
sudėta už Lietuvos laisvę. “RA
MOVĖS” Centro Valdyba dėkoja 
Sydnėjaus Ramovėnui J. Sadaus
kui už 10 dolerių aukų.

RUOŠIASI UŽVALDYTI ERDVES
Prez. Eisenhoweri* inspektuoja vandenilinių raketų fabri

kus, kuriuose gaminama ne tik įvairaus tipo vandeniliniai ir 
atominiai ginklai, bet ir specialūs drabužiai, kurie apgintų erd
vių lakūnus nuo radijavimo ir kosminių spindulių veikimo. Pa
veiksle matome prezidentų, liečiantį skristi pasirengusį erdvių 
lakūnų.

BAIME TURI PLAČIAS AKIS
DIDŽ. BRITANIJOS MIN. PIRM. KELIONĖ SOV. RUSIJON 

PASIBAIGĖ BE REZULTATŲ. IŠSIPRAŠYTA UŽSIENIŲ REIKA
LŲ MINISTERIŲ KONFERENCIJA, PRAPLEČIANT JĄ LENKIJOS 
IR ČEKOSLOVAKIJOS DALYVAVIMU IR PO TO DAR PAŽADANT 
VIRŠŪNIŲ KONEERENCIJĄ, VAKARIEČIŲ VIENINGĄJĮ NUSI
STATYMĄ BERLYNO KLAUSIMU DAR LABIAU SUPAINIOJO. 
MACMILLANAS SKLEIDŽIA PESIMISTINES NUOTAIKAS, ĮBAI- 
DYTAS RUSŲ PROPOGANDOS, KAD SOVIETAI ESĄ PASIRENGĘ 
KARUI. APIE BOLŠEVIKŲ PAVERGTAS IR NIOKOJAMAS RYTŲ 
EUROPOS TAUTAS IR ŠIUO KARTU NEUŽSIMENAMA NĖ ŽO
DELIO.

Kaip ir buvo galima laukti, D. 
Britanijos min. pir. Macmillano 
nusilenkimo vizitas Sovietijos val
dovų sųmokslinin lizdan — Krem- 
liun nedavė jokių apčiuopiamų 
rezultatų. Bendras pasitarimų ko
munikatas, kuris buvo paskelbtas 
prieš išskrendant britų delegaci
jai, dar labiau supainiojo vakarie
čių politines kortas. Kaip žino
me, Macmillanas skelbėsi, kad jis 
vyksta tik informaciniais tikslais, 
norėdamas patirti sovietų vadovy
bės ir gyventojų nuotaikas, žy
mi dalis Vakarų politikų ir net 
valstybių vadų į tų kelionę žiūrė
jo pesimistiniu žvilgsniu. Ame
rika ir Prancūzija, galima sakyti, 
tam vizitui buvo nepalankios, nes 
jis žymėjo malonės prašymo po
būdį, kai sovietų vadai aiškiai ak
centavo, kad jie Berlyno klausimu 
vykdys savo užsimotus planus ir 
nedviprasmiškai žvangino vande • 
nilinėmis raketomis. Vykstant pa
sitarimams tie gręsinimai buvo 
dar kiečiau pakartoti, gręsintojų 
eilėn įsijungė net Sov. Rusijos 
gynybos ministras marš. Malinov- 
skis.

šito akivaizdoje garbingas ir 
ambicingas žmogus teturėjo tik 
vienų galimybę — apsisukti ir 
grįžti, iš kur atkeliavęs. Tačiau 
paskutinis dešimtmetis garbės su
vokę taip sunarpliojo, kad žmog
žudžiais ir budeliais netik žavi
masi, bet jie priiminėjami prie 
bendro pietų stalo pas karalie
nes, kurių tikri dėdės buvo jų 
nukankinti... Atrodo, kad pasau

lio politiniuose sluogsniuose teli
ko nepaliestos tik dviveidiško biz
nio ir apgaulių kategorijos, vy
raujant įsitikinimui — kas aps- 
tatys, tas laimės.

Taigi ir grįžo Macmillanas, mo
suodamas popierėliu, kuriame su
sitarta dar kartę kalbėtis užs. 
reikalų ministeriams ir, supran
tama, dar kartę nieko nesusitar
ti, kaip tatai buvo per paskuti
niuosius penkiolikę metų. Eili
niam žmogui tatai yra aiškiau už 
dienos šviesę, kai sensterėję Va
karų politikos vadovai vis dar kaž
kodėl jieško būdų susitarimams 
su žmogiškos išvaizdos kreatūro- 
mis, savo dvasia ir siekimais bai
sesnėmis už baisiausi pragaro val 
dovę.

Tačiau reikia džiaugtis, kad Va
karų reakcijos dėl šios kelionės 
apskritai, o ypač Amerikos ir 
Prancūzijos nusiteikimas Berlyno 
klausimu, atrodo, nėra pasikeitęs. 
Nors Macmillanas ir laksto po 
Vakarų pasaulio didžięsias sosti
nes baimės kupinomis akimis, kad 
sovietai esu pasirengę karui, jei 
jų reikalavimai Berlyno klausimu 
nebūsiu išpildyti, tačiau daugelio 
blaviai galvojančių vakariečių re- 
akėjos yra radikaliai priešingos. 
Žymieji Amerikos politiniai ko
mentatoriai su pagrindu teigia, kad 
sovietai, nežiūrint vienos srities 
— atominių ir vandenilinių ra
ketų išvystymo, kitose karui svar
biose pasirengimo pozicijose yra 
visais atžvilgiais atsilikę nuo va
kariečių. Ir savaime suprantama.

Savaitės Žinios
KIPRO SALOS GYVENTOJAI 

LAIMINGI
Skaudžios kartais būna išei

viams dvasinės būsenos akimir
kos, kai sekami politikos įvykiai 
skelbia apie tos ar kitos tautos 
išsilaisvinimų, šiuo tarpu ta lai
mingųjų tapo Kipro sala, teturin
ti tik pusę mil. gyventojų. Iškil
mingai grįžo ir jos laisvės idėji
nis vadas ark. Makarios, kurį pa
sitiko dešimtys tūkstančių kiprie- 
čių. Britų kariuomenės įgulos sa
loje paliekamos ir toliau, kurios 
dar bus papildytos graikų ir tur
kų kariniais daliniais. Savo pas- 
kutnėje kalboje ark. Makarios pa 
brėžė, kad jis neatmetųs galimu
mo, jog Kipras įsijungs į Britų 
Commonwealth’u. -

* Jungtinėj Rodezijoj (daugiau
sia — Nyasalando) via dar vyks
ta pasipriešinimas prieš britus. 
Juodieji vietos gyventojai pradėjo 
streikus ir demonstracijas, reika
laudami pakelti atlyginimus, nes 
dabar jiems temokama tik 4 penai 
už darbo valandų. Vyriausybė 
ėmėsi griežtų apsaugos priemonių 
ir paskelbė apsiausties stovį. Vyk
domi masiniai juodukų suiminė- 
jimai. Į demonstrantus šaudoma 
ir yra kelios dešimtys aukų. Ang
lijos kolonijų ministeris Lennox
— Boyd skelbia, kad juodieji, esę, 
norėję pradėti baltųjų skerdynes. 
Kaikuriose vietovėse negrai pra
dėjo pulti kalėjimus ir policijos 
būstines. Visam pasipriešinimo 
sęjūdžiui vadovavęs Jungtinės 
Rodezijos kongreso vadas juodu
kas Dr. Hastings Banda, kuris 
taip pat esųs suimtas. Tačiau 
Anglijos laikraščių dauguma ne
pritaria vyriausybės politikui Ir 
pataria suteikti Rodezijai dau
giau politinių ir ekonominių lais
vių.

* Amerikos vyriausiai laivyno 
vadas adm. Burke, kalbėdamas 
laviyno lygos metiniame susirin
kime, pareiškė eilę būgštavimų 
dėl Sov. Rusijos povandeninių lai
vų pavojaus. Nors daugumas šių 
laivų ir nešę ginkluoti atominė
mis raketomis, tačiau karo afvė- 
ju jie esę pavojingi Vakarų Sę- 
jungininkų jūrų tiekimo keliams.

* Ir Amerika su pasisekimu pa
leido vad. “saulės satelitų”. Pra
nešama, kad jis skrieja šonu mė
nulio ir spėjama, kad, įskridęs j 
saulės traukos orbitų, pradės skris
ti aplink jų. Satelitas nedidelis
— tesveria tik 13,5 svaro. Rusų, 
esu, buvęs didesnis.

kad pavergtas žmogus, kuris yra 
alkanas ir neaprengtas, niekada 
nesikaus su sočiu ir laisvu. Taigi 
sovietai ir patys netiki savo kari
niu pajėgumu, o nori gauti lai
mėjimų, matydami vakariečių ne- 
ryžtumę ir propogandiniais sume
timais gręsindami visuotinio ka
ro siaubu, šiuo atveju so tusia vi
sada nusileidžia, bijodamas pra
rasti savo ištaigių buitį.

Jau kitų savaitę Macmillanas, 
kviečiamas prez. Eisenhoverio, 
vyks į Amerikų. Gali būti, kad 
pasitarimų išvadoje vėl įvyks pra
džioje tik ministerių, o vėliau ir 
viršūnių konferencijos, tačiau nė
ra abejonės, kad ir jos nepakeis 
dabartinės politinės padėties. Ry
tų Europos okupuotųjų kraštų, iš
laisvinimo galimumas pažįstan- 
tiems bolševikus ir jų siekius te
galimas tik ultimatyvinių reika
lavimų ar ginkluoto susirėmimo 
išdavose. Kitų kelių nebėra.
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RAUDONOJI HIPNOZE IR MUSU ILIUZIJOS VAKARŲ PRANAŠUMAS
Kalbam čia apie "koegzisten

cijos" hipnozę, kuri rausvame 
padaže užmigdė kaikurias net ta
riamai išmaningas smegenis. Kal
bam apie tą bei kitą amerikieti 
a la Eaton & Rosy Comrades, 
ne apie britonus su ją bažnytinin
ku — dekanu, kalbam apie mūsą 
pačių koegzistentus. Kaip jie pa
našūs j anuos miškų primityvus, 
kurie ilgą laiką nekentė liūto, nes 
tas sutaršė 99 jų kraujo brolius, 
o šimtąjį kartą ėmė ir taip sau 
prakulniavo pro drebančią žmo
gystą, visai jos neužkabindamas. 
Ir klykavo jie iš džiaugsmo ir 
dūkuliavo girdami liūto kilnumą: 
regėkit, tautos vaikai, žvėris jau 
atsivertė...

Ne. Kruvinoji Siena (seniau 
vadinama Geležinė Siena) nenusi- 
metė ėdraus prigimimo — šian
dien ji dar labiau padrėkusi nu
žudytų tautų krauju, prakaitu, 
milijonų gyvybėmis. Ten alei vie
nas yra pasmerkiamas mirti ver
gu: benamis' ex-ūkininkas — 
baudžiauninkas, išprievartautas 
rašytojas, menininkas ar kultūri
ninkas — raudonasis automatas, 
sužalotas mokinys — studentas — 
šimteriopai jniršesnės rusifikacijos 
taikinys, suterorizuotas tarnauto
jas, ir taip visa lietuviškoji pa
dermė, nekenčiama už savo tau
tišką prigimtį.

Faktų apie raudonąjį sadizmą 
yra marių marios. Jų įrodinėjimas 
būtų tas pats, kaip anas aiškini
mas, kad vanduo yra šlapias. O 
tačiau reikia kalbėti, reikia šaukti 
tiems, kurie lunatiškai tiki, kad 
raudonasis jau atlyžo, kad liūtas 
atsivertė ir nebedrasko žmogaus.

Mes ėmėm šaukti apie kultūri
nį nuosmukį. Jau ėmė tuo pačiu 
atsišūkaut iir raudonasis žandaras 
Lietuvoje. Jie su didžiausio džiau
gsmo virpuliu savo vergams per
duoda kiekvieną mūsų šešėlį. Ir 
niekuomet nesako aniems bau
džiauninkams apie mūsų kultūri
nius atradimus, prasiveržimus į 
svetimuosius, mūsų visuomeninius 
— politinius dūžius prieš terorą 
tėvynėj, nes vergų kolonos laimin
giau trauktų į save orą.

Jau 14 metų komunistiniai pro
pagandistai pliauškia apie laisvę 
ir pažangą Lietuvoj. O per tą lai
ką raudonasis pavergėjas tautai 
leido pasirodyti tik su 4-5 grynai 
lietuviškos nuotaikos naujais vei
kalais. Gi išeiviai, kurie sudaro 1 
ar 2% tautos, visai privatinėmis 
pastangomis per tą patį laiką jau 

išleido formos ir turinio atžvil
giais brandesnių dalykų ne 4-5, 
bet šimtus, jau neminint laikraš
čių ir žurnalų visuose laisvo pa
saulio kraštuose, o dar pridedant 
mūsą raštijos vainiką — Lietuvių 
Enciklopediją su 14 tomų. O kur 
mūsą laisvoji daina, radijas, susi
rinkimai, seimai, kongresai, baž
nyčios, šalpos institucijos, laisvi
nimo sambūriai. Kokia svajonė 
būtų iš to viso bent trupinį para
gauti išprievartautam mūsų bro
liui katorgininkui Lietuvoje!

Teisybė, pastaraisiais metais 
prasidėjo “atolydis" Lietuvoj ir 
kitur už Kruvinosios Sienos. Gau
name viešas ir pridengtas žinias, 
kad vergas ten įtraukė daugiau 
oro, kad muravjovai leido lietu
viui lietuviškiau atsidusti, sudai
nuoti, šį tą parašyti. Ir vergas 
ten pasijudino. Teisybės vardan 
reikia tarti, kad anie, kurie lietu
višku drąsumu ten pakėlė galvas, 
yra keleriepi didvyriai, bet jų gal
vos raudonųjų detektyvų yra jau 
iš anksto apkainuotos. Vergas lie
tuvis ten stojo į didvyrio kelią, 
bet neužmirškim, kad jis yra nu
žiūrėtas ir galimam kankinio vai
nikui. Kultūrininkas lietuvis tėvy
nėj stovi ant ledo, kurio dugne 
prikabintas dinamito luitas, budė
jimo elektrolaidžiu sujungtas su 
muravjovo akimis ir pirštais. Anie 
didvyriai žino, apie tai jie ir mums 
pasisako perkeltiniais žodžiais. 
Jie visuomet yra koncentracijos 
stovyklos sėklų šviesos pluošte. 
Ir dar kartą — anie broliai ir se
serys yra didvyriai jie neša su 
rizika lietuvišką skundą — kny
goj, ansamblyje, vaidinime, išky
loj, operoj, dramoj, bažnyčioj. Jų 
nedaug palyginus su anais kolo
nistais, kurie užima riebiąsias va
dovų pozicijas įstaigose, stebėji
mo — alias čekos bokštų angose. 
Jų taip pat neperdaug ir šalia anų, 
kurie pametė motiną ir nuėjo Ju
do amato dirbtu Bet ją, tų did
vyrių užnugury yra tauta, yra 
masė pačioj tuvynėj, tradiciniame 
Muravjovo ir jo carų Sibire. Esa
me visa širdimi ir mes su jais, 
kurie pasitraukėme i saugesnius, 
humaniškesnius kraštus.

Ir kodėl tas "atolydis” tėvynė
je? tatai atsirado ne iš meilės 
išterorizuotai tautai. Tai ne rau
donųjų dvarininkų dovana savo 
baudžiauninkams. Tai padarė iš
eivių propaganda laisvuose kraš
tuose, vengrų-gondoljierių sąjūdis 
vengrų, lenkų, gruzinų ir kt. že

Milžiniškos Amerikos General 
Electric korporacijos finansų ko
miteto galva Philip D. Reed ne
senai grįžo iš kelionės po Sovietų 
Sąjungą. Jis buvo amerikiečių 
elektros pramonės delegacijos na
riu. Spaudai jis papasakojo per 
Bostono “Monitor” reporterį:

"Silpniausias Sov. S-gos gyve
nimo baras yra privatinės inicia
tyvos smaugimas. Visi gyvena ir 
laukia “plano”. Todėl Sov. S-gu 
niekad nepasivys Amerikos. Pvz. 
šiandien Sovietų Sąjunga pasiga
mina 48 mil. kilovatų elektros 
energijos. Norima 1965 m. gamy
bą padidinti iki 62 milioną kilova
tų. Nemanau, kad pavyks. Mes 
jau šiandien pasigaminame 150 
mil. kilovatų. Sovietų Sąjunga tik 
tada mus pavytų, jei pas mus įsi
viešpatautų visų galų suirimas. 
Tiesa, ji vienoje ar kitoje srityje 
gali pasidaryti pavojinga, nes gali 
nukreipti visą dėmesį į vieną tech
nikos ar pramonės tašką.

Sovietų liaudis kito karo nenori 
ir jo bijo. Rusų pramonės vadai 
kapitalizmo nekenčia daugiausia 
iš baimės, kad jis gyvenime pasi
rodys gajesnis, stipresnis ir našes
nis negu jų komunistinė' santvar
ka”.

Kodėl Maskva Berlyno klausi
mą kaip tik šiuo momentu paki
šo? Bostono “Monitor” sovietinių 
reikalų žinovas Paul Wohl aiški

mėse, suneramino išprievartautą 
vergų murniesys Sibire ir visuose 
kituose žudomo tautiškumo kraš
tuose. Vergai nutarė pagaliau pa
kartoti Hamleto filosofiją — gy-J 
venti, o jei ne — tai mirti. Nedi
deliu ir pavėlintu upokšniu į ke
lių šimtų milijonų vergą upės po-' 
tvynį kiek prisidėjo ir kaikurie ■ 
laisvieji “didieji” su savo akade
minio lėtumo ir neskubaus šaltu- 
mo politika... j

Kaikas bando užmegzti net su 
okupacinėm įstaigom susirašinė
jimą dėl atsikvietimo giminių. ' 
Būtų tiesiog paraližuojanti sen
sacija, jeigu šiandien iš Lietuvos 
normaliu vizos keliu atvažiuotų 
net paprasčiausias politiškai skais-' 
tutėlis kaimo žmogus. Ir taip jau 
vyksta net 14 metų. O pačioj im-1 
perijoj net 40. Jiems visais gra
sinimais uždrausta perplaukti kru-j 
vinąjį Rubikoną, patvinusį vergo 
— baudžiauninko krauju ir pra
kaitu. Teisybė, keli iš ten pateko 
į mūsų kraštą ramesniu keliu (ne-' 
skaitant bėgančių per sieną ar 
plaukiančią vandenimis ir tų, ku
rie atitrūksta nuo raudonosios | 
ekskursijos). Bet tik keli per 14 
metų! Ir kokiais keliais bei kokia 
kaina!

Po ranka yra 17 faktų iš dvie
jų paskutiniųjų metų. Laisvojo 
pasaulio žmonės, išeiviai ir se
nieji emigrantai kreipėsi į Lietu
vos valdžios “įgaliotinius”, prašy
dami patarpininkauti. Buvo atsi
liepta tik į keturius pasiteiravi
mus (ne pačių Sniečkaus ar Pa
leckio, bet kakžokių jų stebėto
jų). Spėjama, kad jie patys vi
sai nematė tų prašymų. Tie 4 
atsakymai buvo standartiniai: 
kreipkitės į Maskvą. Kaunas ir. 
Vilnius yra bevaliai be rusą Mas
kvos palaiminimo.

Pridengtinės žinios iš paverg
tos Lietuvos įspėja nedaryti jo
kių pastangų atkvietimo reikalu: 
raudonieji įgaliotiniai Vilniuje ar 
kur kitur netik nenori čia padėti, 
bet yra absoliutiškai bejėgiai. Ma
žiausias krutesys Lietuvoj turi 
būti aprobuotas Rusijoj, prieš tai 
ištyrus reikalą visu aštrumu ir 
skrupulu. f užsienį išleidžiama 
tiktai ekskursijos ar atstovai, bet 
ir šiuo atveju išleidžiamasis nei 
fiziniai, nei moraliai neturi lais
vės: už Kruvinosios Uždangos jis 
palieka šeimos narius, gimines, o 
pats yra stebimas detektyvo — 
raudonojo seklio.

TJŽ.I.

na:
"Sovietų Sąjunga pergyvena 

vidaus įtampą, bet mano, kad ir 
Vakarų pasaulis politiniai ir eko
nominiai tiek pakrikęs, kad nusi
leis. Sov. S-gos viduje, kaip ži
noma, pertvarkoma pramonės 
kontrolė, plėšiami dirvonai, kal
bama apie įstatymų ir teismų re
formą, skelbiamas Amerikos pa- 
sivijimas 1965 metais (Bulganiną 
ir sėbrus puldama, “Pravda” ra
šė, kad jie buvę “laisvės, teisin
gumo, taikos ir žmonių gerovės 
priešai”), partijos ideologai su
šilę jieško, kaip suderinti "ats
kalūnišką” kinų komunizmą su 
rusiškuoju, atsilikusiems kraš
tams siūloma naują ekonominių 
paramų, žvėriškai pultas rašyto
jas Pastarnakas.

Tokiu būdu Berlyno reikalas 
yra gal tik dūmai Vakarų dėme
sio nukreipimui nuo nevisai malo
nių diktatūrai dalykų namie. Da
roma visokių spėliojimų. Europo
je kaikurie finansų žinovai net 
galvoja, kad Maskva per komisarą 
Mikojaną slaptai ruošia panaudo
ti savo ligšiol taupytas ir slėptas 
aukso atsargas, kad galėtų rublį 
padaryti dolerio varžovu pasaulio 
rinkose ir tuo Vakarus “suban- 
krūtyti”. Kiti sako, kad rusai te
nori Vakarų Vokietiją atplėšti nuo 
Atlanto pakto ir gauti pripažinimą 
Rytų Vokietijai. Vienu žodžiu, į 

IRAKAS IR NASSERIS
IRAKO PREMJERAS KAS3EN NEPASITIKI ARABAIS 

NACIONALISTAIS

Čikagos Sun Times korespon
dentas Wilton Wynn iš Kairo 
praneša, kad sunku yra išlaikyti 
Iraką nuo komunizmo, nesišau- 
kiant Nasserio pagalbos.

Kaip anksčiau buvo pranešta, 
dabartinis Irako ministeris pirmi
ninkas Abdel Kerim Kassem yra 
nepriklausomos politikos šalinin
kas, ir, pakeisdamas vienus kitais, 
nori atsikratyti ir Jungtinės Ara
bų Respublikos ir komunizmo. 
Neseniai buvo pranešta, kad jis 
įtarė Nasserio šalininkų kėsini
mąsi prieš jį ir juos pašalinęs iš 
kabineto, įsileido j jį komunistus.

Sun Times laikraštininkas ra
šo, kad vakariečiu byla Irake yra 
visiškai sukompromituota. Dėl to 
irakiečiams yra galimi tik du pa
sirinkimai: arba eiti su komunis
tais arba su arabą nacionalisti

niu sąjūdžiu, besireiškiančiu Jung
tinėje Arabų Respublikoje ir va
dovaujamu Nasserio.

Niekas nesitiki, kad Irake bū
tų galima atstatyti provakarietiš- 
ką vyriausybę. Tiesioginis Vaka
rų susiartinimas su Kassem yra 
nenaudingas, nes Vakarai neturi 
galimybės jam pagelbėti. Karinė 
pagalba, jam suteikta, tik sustip
rintų komunistų pozicijas, kurie 
turi svarbių vietų kariuomenėje. 
Finansinė pagalba būtų nenau
dinga, nes Kassem turi pinigų, 
kiek jam reikia, iš naftos Šalti
nių. Didžiausia jo problema yra 
tinkamai tuos pinigus sunaudoti. 
Vakarų techninė ar diplomatinė 
pagalba tik labiau jį suplaktų su 
Vakarais, kas jam yra nenaudin
ga.

Jeigu Nasseris visu savo svoriu 

visokius kampus viduje spiriamas 
Chruščiovas galbūt drąsiai viena 
korta nori visokių tūzų nukirs
ti?”

Bostono “Monitor” iš Londono 
rašo :

“Maskva nori kalbėti apie Ber
lyną, o Vakarai — apie visą Vo
kietiją. šiuose nesuderinamuose 
noruose anglai jieško vidurio žo- 
džio, kuris būtų nauju keliu gal
vosūkio sprendimui. Suskaldytas 
Berlynas suskaldytoje Vokietijoje 
per dešimt metų daugeliui nesykį 
galvas priskaudino. Angiai sako: 
"Diplomatų pareiga yra kalbėtis, 
todėl visus rusų siūlymus reikėtų 
smulkiai išsijoti".

Kaikuriems anglams visai ne
baisu, kad Vokietija apsijungtų 
Rytų ir Vakarų Vokietijų “kon
federacijos” pavidalu. Jie sako, 
kad Vakarų Vokietija, laikui bė
gant, savo gerove, savo laisvėmis 
prarytų susovietintą konfederan- 
tą. Kiti spėja, kad Maskva užuo
dė pavojų tolimesniame Vokieti
jos suskaldyme. JAV juk davė 
Vakarų vokiečiams atominių gin
klų ir raketų. Gi Rytų Vokietijoj 
diktatūrai nekaip einasi, ir niekas 
jos nepripažįsta taip, kaip raudo
nąją Lenkiją ar Vengriją. Be to, 
lenkams rūpi Oderio ■— Neissės 
siena.

Šitokiose nuotaikose anglai ma
no rasti tinkamą vidurio žodį, 
nors pripažįsta, kad galbūt “jiea- 
ko tamsiame kambaryje raino ka
tinėlio, kurio išviso nėra”.

V.

paremtų Kassem, pasak W. Wynn, 
lengvai pasisektų atsverti komu
nistų įtaką Irake. Bet. Kassem 
nepasitiki arabais nacionalistais ir 
įtaria, kad jie nori jį nuversti 
Nasserio naudai ir Iraką įtraukti 
į Arabų Uniją, šį įtarimą esą su
žadinę anglai ir amerikiečiai ir 
tuo būdu prisidėję prie komuniz- 

' mo sustiprinimo Irake, šiuo metu 
■ Kassem j komunistus žiūri, kaip 

į pagrindinį savo rėmėją.
' W. Wynn pataria, kad vakarie
čiai geriausiai padarytų, sutaikin-

1 darni Nasserį su Kassem. Tam 
1 tikslui, be baejo, reiktų Nasserio 
' pažado, kad jis nesieks Irako įjun- 
I gti (■ Jungt. Arabų Respubliką.
1 Reiktų tik, kad Nasseris su Kas- 
I sem sutartų dėl bendros gynybos 
' ir užsienio politikos.

Tokiu būdu būtų galima turėti 
Irake neutralią vyriausybę, ko ir 
nori Vakarai, nes faktiškai ši vy
riausybė būtų antikomunistinė. 

' žinoma, iš to sustiprėtų Nasseris, 
bet kokią kitą išeitį turi Vakarai? 

' — klausia W. Wynn.

JUOZAS BUSODILGĖ

GYVOSIOS MOZAIKOS 
GYVOS IŠTRUPĖLĖS

PIRMŲJŲ TRANSPORTŲ LIETUVIAI YALLOURNE
Tęsiny, iš “M.P.” 9 Nr.

ŽMONĖS NURAŠYTI l 
TAUTINIUS NUOSTOLIUS

Kęstutis kažkaip nei iš šio, nei 
iš to, pats pasišovęs imtis lokali
nio pobūdžio veiksniuko darbo, 
surinko, daugiausiai iš gerokai 
įkaušusią draugą, storoką pluoš
telį žaliukų Sydnėjuj veikiančiai 
Australijos Lietuvių Draugijai. 
Jos pirmininkas Antanas Baužė, 
dėkodamas už aukas, rašė, kad 
tos pirmojo uždarbio aukos bus 
bolševikams lyg peilis po kaklu. 
Vakarais Kęstutis dar sumedžiojo 
apie 20 tik ką pasirodžiusios "Mū
sų Pastogės” prenumeratų. Tiek 
pat jau čia gaunama ir "Austra
lijos Lietuvio”, nors abiejų laik
raščių, draugiškai juos dalinan
tis, visiems užtektų tik keliolikos 
egzempliorių.

Kęstutis dažnai bando kur nors 
susimetusių draugų būrelį įtikin
ti, kad ne visi komitetininkai 
“džiaudavo” UNROS ir Balfo sku
durus: dauguma jų nebuvę tokie 
nenaudėliai, kokiais juos laikė ir 
vis dar tebelaiko'tik bloga visame 
kame matantieji žmonės.

Pav., jis pats, Kęstutis, Vokie
tijoj gavęs neblogą švarką ir nors 
kiek apytrumpes kelnes. Pats san
dėlio vedėjas, geriausias lagerio 
komendanto draugas, tada jam bi
čiuliškai pasakęs: “Nešiok sau 
sveikas Australijoj, ir perdaug 
nenusimink, nepakliuvęs j kom
paktinę masę..." Tik jis, Kęstu

tis, būdamas tikras, kad tropinėj 
Australijoj nereikėsią tokių sun
kių rūbų ir užteksią vien tik 
trumpą kelnaičių bei kumštinės 
skrybėlės, visą savo aprangą, iš
skyrus maudymosi kelnaites, “da
rn ušęs” Diepholze už kelias lietu
viškas knygas ir porą ištįžusių 
silkių... O jūs, amžinai kuo nors 
nepatenkinti, norėtumėte juk vi
sam pasauliui apskelbti; “Žiūrė
kite, kokį nuogą žmogų komite
tininkai išleido Australijon, patys 
visokiausio unrinio ir baltinio gė
rio prisigrūdę pilnus čemoda
nus!..."

— Vieno žurnalo redaktorius 
Vokietijoj (čia paminėjo jo pa
vardę) Australijon pasiruošusių 
lietuvių grupei pasakęs: “Mulkiai 
esate, važiuodami taip toli į juo
dųjų gulbių kraštą, kur paukš
čiai žindo savo vaikus, kur gyvu
liai juos nešioja savo sterblėse, 
kur triušis — baisiausias žvėris... 
Tai baisiai keistas ir apykvailis 
kraštas, kompaktinei masei visiš
kai netinkąs.

— Kur visi lietuviai netrukus 
bus nurašyti į tautinius nuosto
lius, — įterpė savo dvylėkį vie
nas grupės vyrų.

— Nė velnias manęs nenurašys 
į jokius nuostolius, jei aš to pats 
nenorėsiu, nors pačion peklon bū
čiau emigravęs, žinoma, išskyrus 
bolševiką raudonąjį “rojų”... Pa
matysit, baigę šią kvailą darbo 
sutartį, savo fiziniam užsigrūdi

nimui ir gerų žmonių naudai, ka
žin kiek tonų anglies savo jėgo
mis iškėlę į žemės paviršių, kur 
nors Melburne, Sydnėjuj ar Ade
laidėj išsirinksim savo valdžią, 
nes be jokios veldžios žmogus tė
ra palaida bala. Ir vėl turėsime 
pakankamai “zabovos” ją versda
mi ir vėl iš naujo rinkdami. Vėl, 
kaip “anais senais gerais laikais”, 
(anot i Pulgio) šoksim lenciūgėlį, 
garbinsim savo duondavius, dai
nuosime choruose sau ir svetimie
siems, kad net salių lubos kilnu
sis. Vaidinsime, stebindami savo 
senuosius teatralus, o savo čia 
leidžiamuose laikraščiuose riesi- 
mės, kiek tik mums patiks. Juk 
ir rietenos žmogui reikalingos. Juk 
ii- jos priklauso priq žmogiškojo 
charakterio apraiškos, šito žmo
gus dėl kurių nors priežasčių at
sisakęs, liautųsi buvęs tikruoju 
žmogum ir imtų išsigimti į savo
tiško mechanizmo robotą arba 
šuns balsu stūgautų mėnesienos 
naktį... Be to, atsiras čia mums 
ir šiaip visokio organizacinio bei 
kultūrinio darbo, kuris padės 
mums užmušti pilkąją, . kartais 
proto revoliuciją keliančią, kas
dienybę ir užmiršti nūdienes del
nų pūsleles. Tik nereikia mestis 
į apkiautimą ir jieškoti kaltinin
kų, kur jų nėra arba kur tėra tik 
aguonos grūdas vietoj arbūzo, — 
pylė kaip iš gausybės rago vienas 
iš 40-ties palapinių optimistiškiau
sių, sąmojingiausių ir šalčiausiai 
galvojančių gyventojų. Puikiai 
čia vienas apie jį prasitarė: “Jei
gu būtų visi tokie Žemės gyven
tojai, tai velniam reiktų nugaišti, 
o Dangaus linksmybių ir čia, že
mėj, visiems pakaktų didesniais 
kiekiais...

GERAI DAVĖ...
štai ir mūsų ilgasis Viktoras, 

amžinai besišypsąs anekdotų 
gaudytojas, jau kiek vėliau atvy
kęs į Australiją, čia taip pat at
liko darbo sutartį. Tik kažkodėl 
jo šelmiškos šypsenos šį kartą 
veidas nė trupučiuko nerodė... į 
jį buvo tiesiog-šiurpu pasižiūrė
ti: dabar jis kaip tik pareina iš 
Yallourno autobuso taip aplamdy
tas, kad jo veidas raudonuoja tik 
kraujuojančiais mėsgaliais.

— Matote, kaip atrodau...
— Matyt, šėtonai, gerai davė, 

— puse lūpų prasitarė vienas iš 
nuolat vengiančių kurių nors peš
tynių, bailiai žvilgterėjęs į napo
leoniškai išsižergusį Raulą, no
rintį tuojau pat sužinoti visas ap- 
sikūlimo smulkmenas.

— Aš ir pats nežnau, kaip vis
kas prasidėjo. į mane panašiai at
rodo ir keli su manim buvę pir- 
matransportiečiai. Jie vėliau pa
reis, nes kažkur jieško pirmo
sios pagalbos... Visi spjaudo krau
jais ir dantų nuotrupomis. Vie
nas visiškai negali kaklo pasukti. 
Sako, galva pusiau plyšta, ir, ne
laimė, ne nuo plonkės... Jei ku
ris dar galės kiek .žmoniškiau; 
operuoti savo liežuviu, tai smul
kiau papasakos. Tai buvo kažkas 
panašaus į Žalgirio mūšį... Iš vis
ko matyti, kad jie panaudojo mū
sų žaibišką muštynių stilių su vi
sais įnagiais ir strategine takti
ka. .. Kvailas, kad prisidėjau prie 
tokių peštukų, — apgailestauda
mas įvykį, Viktoras dingsta vie
no barako koridoriuje.

— Rupūžės, iš mūsų išmoko 
masinių muštynių, — keikėsi Kau
las, balsiai numatydamas efekty
viausią keršto planą. Dėja, visi 
jau buvo abejingi jo narsai ir įtū
žimui. Raulas jau kažkodėl pra
rado entuziazmą “aktyviems pa
sipriešinimams”. Juk šiaip ar taip, 
žmogaus veidas ne iš gumos pa

darytas, o kaulai — ne geležiniai: 
nuo nuolatinio daužymo visas žmo
gus pamažu sukniūžta... Jis tik 
retkarčiais, esant geram ūpui, 
smarkesnius karštakošius sukurs- 
tydavęs ir pats dingduvęs tik jam 
žinomoj slėptuvėj. O prieš tai nė 
vienam mušeikai neduodavęs ke
lio nuo to meto, kada savo gimti
nės karčiame j nuo vieno kahnie 
čio gavęs j ausį delnu, lyg pušine 
lenta...

RYTOJ SEKMADIENIS...
Rytoj — sekmadienis, šventa

dienio nuotaikos ir nedarbo diena. 
Kai kam dykinėjimo ar girtuok
liavimo, o kitiems — gilaus susi
kaupimo ir amžinai gyvų prisimi
nimų diena. Dirbantiems pamaino
se ji dažniausiai niekuo neišsiski
ria iš visų septynių savaitės die
nų, nors tai būtų Kalėdų, Velykų 
ar Naujųjų metų pirmoji diena. 
Jei mašinos dirba, tai ir žmogus 
turi dirbti...

Bet keli dievobaimingieji, o gal 
tik nykios vienatvės vejami daž
nai jieško paguodos ii- užsimirši
mo kelių šimtų žingsnių atstume 
esančioje gumos medžių pavėsy, 
iš kreivų lentgalių sukaltoje, pri
mityvioje katalikų bažnytėlėje, 
kokių galima aptikti beveik kiek
vienoje Pacifiko salos misiją sto
telėje.

Čia dabar kiekvieną sekmadie
nį pamatysi šalia senojo šio kraš
to gyventojo ir tolimosios Nemu
no šalies, bėdos šion žemėn at
vytą, sūnų, pakylėjimo varpeliui 
virpinant įkaitusį vidurdienio orą, 
ne įprastines liturgines maldas 
kalbantį, bet vieniša, susigraudi
nusia širdi mbesimeidžiantį: 
Apsaugok, Aukščiausias, tą myli

mą šalį,
Kur mūsą sodybos, kur bočių 

kapai... (B.d.)

KOVA DĖL NETOLIMOS 
PRAEITIES

A. Gricius, recenzuodamas bu
vusio enkavedisto Gudaičm-Guze- 
vičiaus naują veikalą teatrui “Ne
matomas ginklas” pažymi, kad 
netolima praeitis (priešbolševiki- 
niai laikai) jaunimui jau sunkiai 
besuvokiama. Nepaisant agitpro- 
po rodomų specialiai parinktų 
neigiamų fotografijų bei doku
mentų, jaunimui tie laikai virtę 
abstrakcija, netekę konkretumo. 
(Atseit, nors agitropas tuos lai
kus ir labai stengiasi juodinti, 
jaunimas to neima į galvą. LNA)

Guzevičius savo veikalą para
šė tam, kad vaizdingiau pajuo
dintų nepriklausomybės laikus. 
Koks tai menas, galima spręsti net 
iš vaidinimo personažų: Smetona, 
Smetonienė, Tūbelienė, Skučas. 
Povilaitis, gyd. Zacharinas, gene
rolas Vitkauskas ir t.t. Ir Gricius, 
atsiprašydamas, nevadina to vei
kalo jokiu literatūriniu terminu, 
o mandagiai parenka jam vardą 
— “kronika”. Bet ta kronika 
esanti gerai padaryta tai praei
čiai parodyti (taip, kaip partijai 
reikia). Veikale esą daug trūku
mų sceniniu požiūriu, kurie, esą, 
kaip tos septynios liesos karvės, 
gali suėsti gerąsias puses. Bet 
šiuo atveju, esąs nesuės, gal tik 
apkramtys.

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Nepamirškite savo pareigos: 

Postai notomis, čekiais ar money 
orderiais paskubėkite atsiųsti 
“Mūsų Pastogės” prenumeratą 
šiems melams ir atsilyginti (kas 
dar skolingas) už praeituosius.

PINIGUS SIŲSTI ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.
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LIETUVIAI PAKVIESTI TARPTAUTINĖN 
DŽIAMBORfiN

Lietuvių Skautų Sąjunga yra iš
variusi platų barų Lietuvos ir sa
vo sąjungos atstovavime. Ypač 
turi didelės reikšmės jos pasiunti
mas reprezentacinių vienetų j pa
saulio tarptautines džiambores. 
Dar nepriklausomybės laikais 1924 
metais Lietuvos skautai buvo pri
imti j tarptautinę skautų sąjungų 
ir jos atstovai dalyvaudavo tarp
tautinėse skautų konferencijose 
teisėtu nariu ir prisidėdavo pasau
lio skautijos klausimus spren
džiant. Esant nepriklausomai val
stybei, reprezentacinių vienetų pa
siuntimui Lietuvos Respublika 
skirdavo tam lėšų. Taip pat ir 
privačios firmos paremdavo lietu
vių skautų ambasadorystę užsie
niuose. 1924 metais lietuviai 
skautai dalyvavo tarptautinėj 
džiamborėj Danijoje, 1929 metais 
Škotijoje, 1933 m. Vengrijoje, 1937 
metais Olandijoje.

Užėjus antram pasauliniam ka
rui, ilgesnį laiką negalėjo įvykti 
tarptautinės džiamborės. Bolševi
kams okupavus mūsų kraštą, mes 
nustojome teisės dalyvauti tarp
tautinėse skautų konferencijose 
ir likome išbraukti iš tarptautinės 
skautų sąjungos. Bet lietuvių 
skautų veržlumas nugalėjo daug 
kliūčių ir pirmoje pokarinėje 
džiamborėje, įvykusioje Moissone, 
Prancūzijoje, dalyvavo net 81 lie
tuvis skautas, atstovaudamas Lie
tuvą ir Lietuvių Skautų Sąjungų. 
Nemažesniu pasisekimu lietuviai 
skautai dalyvavo ir kitose džiain- 
borėse: Austrijoje, Kanadoje, ir 
50 metų Jubilėjinėje Anglijoje. 
Gyvenant tremtyje ir emigracijoje 
teko patiems skautams pasirūpinti 
lėšų taip svarbiems žygiams. Jau
trūs skautų vadovai ir duosnūs 
mūsų tautiečiai įgalino mūsų 
skautus atstovauti Lietuvą ir skau
tų sąjungą ne tik tarptautinėse 
džiamborėse, bet ir kitų tautybių 
tautinėse stovyklose, nusiųsti savo 
atstovus, skelbiančius mūsų pa
vergtos tėvynės vargus ir kančias 
ir jieškančius kelių į kitų tautų 
žymiųjų asmenų širdis ir protus.

šiais metais, liepos mėn. 17 — 

26 dienomis įvyksta Pasaulio Tarp
tautinė Skautų Džiamborė Filipi
nuose. Tenka su džiaugsmu kons
tatuoti, kad į šią dešimtąją pasau
lio tarptautinę džiamborę yra pa
kviesti ir lietuviai skautai. LSS- 
gos Brolijos Užsienio Skyrius pa
vedė Australijos Rajonui atsto
vauti Lietuvą Ir lietuvių skautų 
sąjungą, nes kelionė iš Australijos 
pigiau kainuoja, kaip iš kitų kraš
tų, nors ir taip susidaro stamboka 
suma išlaidų kelionei apmokėti. 
Vieno asmens kelionė kainuoja 
275 svarai, įskaitant ir stovyklavi
mo išlaidas. Brolijos Užsienio 
Skyrius pageidauja, kad Australi
jos rajonas pasiųstų bent du at
stovus į Filipinus ir vieną atstovą 
į Tarptautinę Konferenciją, įvyk
stančią New Delhi, Indijoje. Kon- 
ferencijon bus siunčiamas atsto
vas tik tuomet, jei bus gautas į ją 
kvietimas.

Brolijos Vadeiva jau kreipėsi į 
vienetų vadovus, prašydamas telk
ti lėšas mūsų atstovų pasiuntimui 
į džiamborę. Tvirtai tikime, kad 
mūsų tautiečiai ne vien moraliai, 
bet ir materialiai, gausiomis au
komis parems šį mūsų skautų 
reikšmingą žygį. Aukas tam rei
kalui renka tuntininkai ir vieti
ninkai. sks

NAUJAS VYČIŲ BŪRELIS

Tautinės Stovyklos metu sep
tyni “Džiugo" Tunto skautai davė 
vyčių įžodį. Naujieji vyčiai yra 
šie: pskltn. Viktoras Adomavi
čius, v. skltn. Algimantas Kaz
lauskas, skltn. Karolis Kazlaus
kas, v. skltn. Narcizas Rama
nauskas, pskltn. Victoras Savic
kas, v. skltn. Vytautas šalkūnas 
ir sk. Arūnas žižis. Būrelis pasi
vadino “Dariaus ir Girėno” vardu. 
Jo vadu išrinktas paskltn. Vikto
ras Adomavičius, kasininku pskltn. 
Viktoras Savickas, kronikos vedėju 
skltn. Karolis Kazlauskas ir Va
do pavaduotoju v. skltn. Vytautas 
šalkūnas.

Iki šiol būrelis turėjo tris su
eigas. Sueigose buvo aptarta bū
relio veikla, atsižvelgiant ir į aus

tralų vyčių reikalavimus. J su
eigas buvo pakviesti vyr. sktn. 
Antanas Krausas ir vyr. sktn. 
Borisas Dainutis, kurie laikė pas
kaitas.

Per pirmą būrelio sueigą buvo 
priimti penki kandidatai: skltn. 
Antanas Fišeris, sk. Edmundas 
Karčiauskas, sk. Raimundas Kaz
lauskas, pskltn. Romualdas Pad- 
gurskis ir sk. Balys Stankūnavi- 
čius.

Vyr. skltn. A. Kazlauskas.

EGZILŲ SKAUTŲ VEIKLA

Kad išsikovotų lygias teises, iš 
bolševikų užimtų kraštų skautai 
yra apsijungę egzilų skautų sąjun
goj. Sydnėjuje tokia sąjunga jau 
anksčiau yra įsisteigusi, Melbur
ne tik praėjusių metų gale tepa
sisekė įsteigti. Melburne lietu 
vius skautus atstovauja vyr. sktn. 
Borisas Dainutis ir skautes — 
psktn. Danutė Cižauskienė. Pir
mas susiartinimas įvyko, kai atsi
lankė į Tautinę Stovyklą ukrai
niečių ir rusų skautai, š. m. ko
vo mėn. 14 dieną įvyksta egzilų 
skautų bendra iškyla, kurioje da
lyvaus Melburno skyriaus nariai: 
lietuviai, estai, ukrainiečiai ir ru
sai. Kitos tautybės dar į skyrių 
neįsijungė. sks

NE ŽODŽIAIS, BET 
KONKREČIAI REMIA

Su nepaprastu džiaugsmu iške
liu gražų mūsų tautiečių Teresės 
ir Alfonso Bikulčių pavyzdį. Ne
turėdami savo vaikų, bet nuošir
džiai sielodamiesi mūsų tautos 
reikalais, jie ne žodžiais,’bet kon
krečia parama prisideda stiprinant 
mūsų lietuvybę, štai p.p. Teresė 
ir Alfonsas Bikulčiai aplankė mū
sų skautų Tautinę Stovyklą ir 
paaukojo jos reikalams 10 svarų. 
Jiems vadijos vardu įteiktas lie
tuvių skautų albumas padėkos 
ženklan. Manome, kad ir kiti tau
tiečiai paseks jų gražiu pavyzdžiu 
ir parems lietuvių skautų atsto 
vus, vykstančius į Filipinus.

(sks)

RAJONO LAIKRAŠTIS

“Aušros” tunto laikraštis “Pėd- 
sekis” po vadovų suvažiavimo T. 
S. paskelbtas rajono laikraščiu. 
Jau pasirodė pirmasis šiais metais 
dvigubas numeris, aprašąs Tautinę 
Stovyklą. Jame yra du puslapiai 
spaustuvėje spausdintų T.S. vaiz
dų. Laikraštis gražiai apipavida
lintas, turinys įvairus. Vyr. redak
torium yra psktn. B. Žalys.

(sks)

Pagyvinkim Tautos Vadavimo Kovą
(ATVIRAS LAIŠKAS IŠ NAUJOSIOS ZELANDIJOS)

Ne taip jau reta lietuvių tarpe 
sutikti žmonių įvairaus išsilavini
mo' ir pažiūrų, kurie gan skeptiš
kai, o dažnai ir pajuokiančiai at
siliepia apie mūsų organizacinius 
veiksnius, institucijas ir pavienius 
individus, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu dirba Lietuvos išlaisvi
nimo ir lietuvybės išlaikymo dar
bą.

Tokie žmonės yra nusivylę (ir 
ne be pagrindo) Vakarų politika, 
bet kas varbiau — jie yra persi- 
gėrę medžiagine ir savanaudiška 
dvasia. Be abejo, tautinis darbas, 
ypač tremtyje, nedavė ir neduos 
medžiagiško pelno, saldaus kūniš
ko poilsio ar malonumo. -Tačiau 
šie žmonės negali šaltai žiūrėti i 
kitų lietuvių tautinį darbą be 
tam tikro sau išmetinėjimo. No
rėdami šį nemalonų ir savigarbą 
žalojantį reiškinį paneigti, tie 
žmonės ramina save, teigdami, 
kad bet koks rimtesnis tautinis 
darbas tremtyje yra mažų ma
žiausiai “neįmanomas”, o kraštu
tiniu atžvilgiu — tiesiog “bepro
tystė”. Toks galvojimas yra se
niai psichologijai žinomas savęs 
apgaudinėjimas — raminimasis.

Žinoma, tikrovėje yra kitaip. 
Tūkstančiai įvykių rodo, kad Lie
tuvos laisvinimo ir lietuvybės iš
laikymo darbas nėra neįmanomas 
ar beprotiškas. Paimkime pavyz
džiais Vasario 16-tos gimnaziją, 
Lietuvių Enciklopedijos leidimą, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimą ir eilę, kitų įvykių, kurių 
reikšmės negali paneigti net kie
čiausias skeptikas ar materijalis- 
tas. O buvo mūsų žmonių, kurie 
bandė įtikinėti, kad tokie užsimo
jimai yra neįvykdomos vaikiškos 
svajonės. Juk ir pats Vincas Ku
dirka, prieš įsijungdamas į lietu
višką darbą, anuomet kitų susi
pratusių lietuvių pastangas pava-* 
dino “vaikų žaidimu”.

Vėlyviausiu įrodymu, kad mes 
dar turime balsą ir net galime 
paveikti kaikurių valstybių pla
nus, yra iškovojimas Lietuvos Pa
siuntinybės veikimo prie šv. Sos
to. Iš eilės paaiškėjusių faktų be 
baimės galima teigti, kad Vatika
nas buvo užsimojęs diplomatiškai 
mandagia forma numarinti Lietu
vos Pasiuntinybę. Bet gausūs ir 
laiku atėję iš daugelio kraštų lie
tuvių protestai ir prašymai pri
vertė Vatikaną apsigalvoti mums 
palankia kryptim. Jei mes būtu
me tylėję, kaip pelės po šluota, 

reikalai būtų pakrypę kita link
me. Tiesa, šiuo atveju mums pa
dėjo ir laisvojo pasaulio spauda, 
dideliu nustebimu ir nepalankiais 
komentarais sutikusi naują Vati
kano posūkį.

Nepaprastai gaila, kad mes vie
ningai ir garsiai sušunkame tik 
tada, kai Lietuvos reikalus kas 
nors gyvybiškai paliečia, kaip šį 
kartą buvo Vatikano atveju. Tuo
met mes gynamės ir dargi neblo
gai. Juo greičiau mes pereisim j 
puolimą, tuo mūsų veiklos vaisiai 
bus geresni. Jei mes tokiu pat 
mastu sušuktumėme didžiųjų tarp
tautinių konferencijų metu, tik
rai Lietuvos vadavimas rastų kur 
kas didesnį atgarsį ir pasisekimą. 
Be abejo, mūsų diplomatai, poli
tiniai veiksniai, net ir paskiri 
žmonės tokiais atvejais siunčia 
memorandumus ar protestus, bet 
kelios telegramos ar laiškai iš 
New Yorko, Londono ar Romos 
niekuomet neturės kelių tūkstan
čių panašių memorandumų svo
rio, atėjusių iš viso laisvojo pa
saulio kraštų lietuviškų organiza
cijų. Kai mes vieno — kito savo 
diplomato ar politiko memoran
dumą paremsime šimtais mokslei
vių, studentų, darbininkų, profe- 
sijonalų ir intelektualų laiškų, 
tuomet reikalai pajudės sparčiau. 
Vis dėlto mums vieną kartą rei
kia įsisąmoninti, kad skaičiai ne 
tik imponuoja, bet turi ir užnu
garį. Tik kietu darbu ir pasiryži
mu pasieksime laisvę Lietuvai, o 
kartoti — “prieš vėją nepapūsi” 
— palikime nusigyvenusiems su
tvėrimams.

Mes dar nesame išbandę savo 
turimų jėgų tarptautinėje plotmė
je, o laikas tatai jau daryti. Nie
kas per daug nekreipė dėmesio į 
vengrus, kurie prieš herojišką 
1956 metų sukilimą pavieniui šen 
ir ten priešinosi barbariškam rau
donųjų prievartavimui. Kai veng
rų tauta masiškai sukilo prieš pa
vergėją,'visas pasaulis, net ir da
lis kiečiausių komunistų, pamatė 
žiauriojo rėžimo melagystę, ne
žmoniškumą ir aukas. Vengrų su
kilimas, nors ir numalšintas, kir
to smūgį sovietų imperijai, kurio 
galutinė reikšmė dar paaiškės vė
liau.

Taip pat yra su mūsų laisvini
mo veikla. Pavieniai pareiškimai 
bei pastangos niekuomet to nepa
sieks, ką gali padaryti gausus 
bendradarbiavimas. Mūsų visuo

menei ir ^organizacijoms reikia 
daugiau pasitikėjimo savimi, ju
drumo ir nebijoti naujesnių kelių 
mūsų darbuose. Mes negalime ti
kėtis, kad mūsų kraštas būtų iš
vaduotas be jokios aukos iš mūsų 
pusės (turiu galvoje Vakarų pa
saulyje esančius lietuvius, nes Lie
tuvoje likusiems tas yra kasdieni
nis reiškinys). Kiekvienas iš mū
sų gali ir turi, jei jis nori Lietu
vai laisvės, visomis išgalėmis — 
žodžiu, raštu, sumanymais, dar
bais ar pinigais remti tą darbą. 
Svarbiausia — nelaukti, kol kitas 
padarys, paukos ar paragins. Gal
vokime ir dirbkime patys!

Tie lietuviai, kurie šalinasi iš 
Lietuvos vadavimo ir lietuvybės 
ugdymo darbų, yra neverti lietu
vio vardo. Jokios priežastys ar 
įrodinėjimai jų negali pateisinti. 
Kas myli savo tautą ir kraštą, tas 
dirba ir aukojasi jų gerovei.

Antanas Vilnietis

DAUGIAU DĖMESIO 
JAUNIMUI

Atrodo, kad mes permažai krei
piame dėmesio jaunimui. Mūsų 
bendruomenės suvažiavimuose 
vien tik vyresnieji atstovai, val
dybose tas pat. Ar nebūtų laikas 
susirūpinti, įtraukiant į šį .darbą 
jaunosios kartos atstovus, kurie 
jau labai greitai turės vyresniuo
sius pavaduoti? Visi judėjimai — 
ideologiniai ir politiniai — didelį 
dėmesį kreipia į jaunosios kartos 
sąmoningumą, j jaunimo prieaug
lį. Jei emigracijoje Amerikoje su 
senimu buvo beišblėstanti lietu
viškoji dvasia, tai tik dėl to, kad 
nebuvo susigriebta priauginti są
moningų veikėjų iš jaunimo. Atei
tyje reikėtų į betkokias valdybas, 
j betkokias delegacijas bei repre
zentacijas būtinai rinkti ir jauni
mo atstovus. Tegu pratinasi.

Nemo

IDEOLOGINIS LŪŽIS
(IŠ LIETUVOS RAŠYT. SUVAŽIAVIMO)
NEI TREČDALIS RAŠYTOJŲ NEPRIKLAUSO KOMUNISTŲ 

PARTIJAI. SUNKU RAŠYTOJUS “PERAUKLĖTI”. — PARTIEČIAI 
JAUDINASI DĖL “NACIONALISTINIŲ” NUOTAIKŲ KRAŠTE IR 
DĖL UŽSIENIO LIETUVIŲ VEIKLOS {TAKOS.

Okup. Lietuvos rašytojų III su
važiavimas, įvykęs Vilniuje antro
je sausio mėn. pusėje tuoj po kom
partijos XI-jo suvažiavimo, matyt, 
turėjo tikslą Lietuvos rašytojus 
“ideologiniai” sustiprinti, juos ir 
jų veiklą labiau suderinti su par
tine linija. Visi kiti — literatū
riniai — klausimai buvo tik antra
eiliai.

Partija įsakė — rašytojas privalo 
atsiliepti: Klausau!

Lkp centro komitetas dar
prieš rašytojų suvažiavimą
parašė specialų raštą, ku
rio forma — sveikinimas, o 
tikrasis turinys — instrukcijos,
įsakymai. Pažymėjęs, kad laiko
tarpis po pereitojo suvažiavimo 
buvęs "kupinas kovos prieš praei
ties atgyvenas, prieš įvairaus 
plauko rėvizionistus”, lyg iškeltu 
basliu rašytojams aiškina, kaip di
džiai reikšminga esą demaskuoti 
“buržuazinės santvarkos išnaudo
tojišką esmę”. Rašytojams įsa
koma “dar labiau suaktyvinti ideo
loginę kovą prieš buržuazines 
praeities atgyvenas" ir už komu
nistinį turinį. (Laiškas įdėtas 
“Literatūros ir meno” š. m. 4-me 
numeryje).

J tą laišką, kaip ir pridera pa
klusniems partijos valios vykdyto
jams, atsakė nuolankiu laišku 
“Trečiasis Tarybų Lietuvos rašy

tojų suvažiavimas”, tikriau sa
kant jo komunistinė vadovybė. 
Pasižadėjo “kaip savo akies vyzdį” 
saugoti literatūros idėjinį tyrumą, 
jos “partinį kovingumą”. Gėrė
josi turinti “tokį išmintingą mo
kytoją, kaip komunistų partiją” 
(anksčiau, kaip pamename, pats 
"išmintingiausias mokytojas” bū
davo Stalinas). Toliau pasižada
ma: “Mes su dar didesniu prin
cipingumu ir nepakantrumu kiek
vienu atveju duosime atkirtį bet- 
kokiems buržuazinės ideologijos 
pasireiškimams”. Pasisakyta ir 
prieš “gyvenimo juodinimą”, ki
taip tariant prieš gyvenimo tam
siųjų pusių literatūrinį atvaizda
vimą.

Rašytojų s-gos p-ko A. Venclovos 
dejonės dėl "nukrypimų”.

Pagyręs eilę rašytojų, kad 
jie "kovingai, iš partinių 
pozicijų, sprendžia daugelį 
mūsų šių dienų ar praeities 
problemų”, A. Venclova ilgoje 
kalboje suvažiavime daugybę kar
tų kai-tojo savo susirūpinimą “ide
ologiniais nukrypimais”. Iš jo 
kalbos ir iš viso suvažiavimo taip 
ir buvo galima išskaityti, kad da
bartinės Lietuvos rašytojai, toli 
gražu, dar ne visi apjungti parti
nės ideologijos juosta. Išaiškė
jo, kad skersai Lietuvos rašytojų 
visumos eina “ideologinis lūžis”, 

kurio nepajėgia suklijuoti nei ko
munistiniai Rašytojų sąjungos 
vadovai, nei pati Lkp.

Venclova atvirai pasisakė “apie 
tarybinės liaudies priešų bandy
mus panaudoti mūsų partijos 
klaidas asmenybės kulto metais 
melagingam tvirtinimui, esą tuo 
metu mūsų literatūroje ir mene 
aplamai nebuvo sukurta nieko ge
ro. Revizionizmo banga, atplū- 
dusi iš užsienio, taip pat palietė 
kai kuriuos idėjiniu požiūriu silp
nai užsigrūdinusius rašytojus”.

Venclova ima narplioti, iš kur 
tokios negeistinos idėjos, ir randa 
naują jų atplūdimo šaltinį, iki šiol 
rodos, jų dar niekur neminėtą:

"... Mes atsimename tą laiką, 
kai ypač per lenkų revizionistinę 
spaudą, radiją ar kitais būdais 
prasiskverbusios į Lietuvą revizio
nistinės “idėjos” ir pas mus kai ką, 
nors ir labai nedaugelį, bus už- 
krėtę savo nuodais”.

Tos įtakos dėka buvę suniekinta 
tie kūriniai, kurie teigiamai pa
vaizdavę “liaudies kovas ir perga
les”. Tai buvę pavądinta “laka- 
vimu”. Venclova mano, kad "šitų 
nesveikų revizionistinių nuotaikų 
įtakoje laikinai žymiai sumažėjo 
visuomeninė tema mūsų poezijoje, 
savo vietą užleisdama meilės ir 
gamtos lyrikai, aiškiai, poezijos ko
vingumo nenaudai”. Tokiomis 
nuotaikomis kurį laiką gyvenęs 
K. Saja.

“O argi kaikurių draugų kova 
dėl neribotos “laisvės” vaizduoti 
ypač tamsiąsias gyvenimo puses 
(tai galimh įžiūrėti, kad ir J. Do
vydaičio straipsnyje “Susitikime 
su herojum”, išspausdintam “Lite
ratūroje ir mene”) nėra atsiliepi
mas į revizionistų pageidavimą, 
kad mūsų literatūra daugiau nie- 

| ko ir nedarytų, o tik vaizduotų 
tai, kas juoda, tamsu ir biauru”.

Prikiša Venclova J. Lankučiui 
(straipsnyje “Pergalėje” apie par
tiškumą ir visuomeninę literatūros 
paskirtį), jog jis užmiršęs, kad 
partiškumo principas pirmiausiai 
reikalaująs aktyviai kovoti prieš 
buržuazinę ideologiją. Venclova 
prisikabina ir prie kitų:

“O argi ne revizionizmo atvejis 
yra antimarksistinis V. Kubiliaus 
straipsnis apie B. Sruogos drama
turgiją (“Pergalės” žurnale), ku
riame visiškai atsisakyta mark
sistinės metodologijos, kaip ir ten 
pat atspausdinta R. Maekonio apy
braiža apie Stutthofą, kurioje jis 
buržuazinių nacionalistų veiklą 
hitlerinės okupacijos metu bando 
reabilituoti ir pavaizduoti kaip 
patriotinę”.

Prie revizionizmo reiškinių Ven
clova priskaito ir “vieningosios 
srovės” pasireiškimo atvejus Gro
žinės literatūros leidyklos (Vil
niuje) darbe, "be kritikos atren
kant ir išleidžiant, pvz., J. Pauk
štelio arba Br. Buivydaitės kny
gas, nekritiškai išleidžiant B. 
Sruogos raštų Vl-jį tomą, ideali
zuojant tokių žymių rašytojų, 
tačiau buržuazinių veikėjų kaip 
Vaižgantas, politinę veiklą ir pan. 
Prie šios rūšies reiškinių reikia 
priskirti ir kai kurių literatūros 
mokslininkų apolitiškus pasisaky
mus svarstant literatūros srovių 
klausimus...”

Kalbėdamas apie revizionizmo 
reiškinius dabartinėje Lietuvos li
teratūroje, Venclova ir vėl grįžta 
prie "buržuazinių nacionalistų", 
kurie, girdi, įvairiais būdais sten
giasi suniekinti tarybinės litera
tūros kūrinius, tuo pat metu 
kiek galint iškeliant buržuazinius 

rašytojus ir jų knygas, stengian
tis juos pavaizduoti kaip tikrojo 
“lietuviškumo”, “tautiškumo” gy
nėjus, kaip aukščiausio menišku
mo įkūnijimą, kalbėjo Venclova.

Kaip vertina atskirus rašytojus?

Perėjęs prie atskirų rašytojų ir 
jų kūrinių vertinimo, Venclova 
pirmoje vietoje minėjo J. Baltu
šio "Parduotas vasaras”. J. Bal
tušis savo romanu “sudavęs triuš
kinantį smūgį buržuaziniams na
cionalistams, vis dar tebemėginan- 
tiems garbinti žiaurią buržuazi
nio kaimo tikrovę".

Venclova ir Putiną — Mykolaitį 
padaro klasių kovų rašytoju, ku
ris "Sukilėlių” 1-me tome pirmą 
kartą pavaizdavęs herojišką ir 
tragišką 1863 m. epochą. Cituo
damas Sniečkų, Venclova pastebi, 
romane esą parodyta, kad ‘lietu
vių revoliucionierius, vadovavu
sius tai kovai, įkvepia Rusijos re
voliucinių demokratų idėjos”.

Simonaitytės romanas “Vilius 
Karalius” išsiskiriąs, t. k. “nauja 
autorės pažiūra j paskutinių de-1 
šimtmečių Klaipėdos krašto gyve
nimo reiškinius”.

Paskutinis, ketvirtasis A. Gudai
čio — Guzevičiaus romano “Bro
liai” tomas parodęs “daug besiku
riančios buržuazinės Lietuvos vei
kėjų ir įvykių, davė tolesnės revo
liucinės kovos ir jos dalyvių pa
veikslus”. Venclova tačiau paste
bi, kad gausi autoriaus surinkta 
medžiaga dar ne visur esanti me
niškai apdorota. Girdi, “auto
rius toliau tobulina savo romaną”.

Boruta geras, Boruta blogas.
Apie rašytoją K. Boru

tą tame pačiame suvažia

vime buvo du skirtingi, 
vienas kitam bemaž priešingi ver
tinimai. Kaip žinoma, “Pergalėje” 
buvo išspausdintas Borutos roma
nas apie karo metu žuvusį skulp
torių V. Grybą. Vienoje savo kal
bos dalyje Venclova pagiria Bo
rutą, kad jo “stipriai pavaizduo
ta hitlerinė okupacija, buržuazi
nių nacionalistų siautėjimas ir 
masinis nekaltų žmonių žudymas”. 
Šiuo metu autorius romaną ruo
šia išleisti knyga, "stengdamasis 
ištaisyti kritikos nurodytus netik
slumus, vertinant kai kuriuos mū
sų kultūrinės praeities faktus ir 
veikėjus”.

O jau rašytojų s-gos sekretoriai 
savo pranešime valdybos vardu 
apie Borutą šitaip būdingai išsita
ria:

“Savo metu su didelėm viltim 
sutikome drg. K. Borutos įsijun
gimą į aktyvią kūrybinę veiklą. 
K. Boruta parašė romaną apie vo
kiečių sušaudytą skulptorių V. 
Grybą: “Sunkūs paminklai”. Ta
čiau romane šalia ryškių antifašis
tinių ir antinacionalistinių vaizdų 
yra klaidingų ideologinių koncep
cijų, painių, neteisingų praeities 
kultūrinio palikimo apmąstymų. 
Deja, drg. K. Boruta neteisingai 
reaguoja j kritiką, čia sutikdamas, 
čia vėl nesutikdamas su labai 
kantrių draugų pastabomis. Ro
manas vis dar neišvydo pasaulio 
atskiru leidiniu, o autorius, užuot 
skverbęsis j naujas temas, į nau
ją medžiagą, kuri atgaivintų jo 
talentą, jau kuris laikas tūpčioja 
vietoje”.

Venclova toliau paminėjo M. 
Sluckio pirmąjį romaną “Geri na
mai”, A. Baltrūno apysaką “To
limi keliai” (pavaizduojančią

(Perkelta j 4 psl.)
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V. JAKUTIS

gerbti atitinkamas teises i nepriklausomybėj’
(IŠ PASKAITOS GEELONGO LIETUVIAMS VASARIO 16 D. MINĖJIMO PROGA)

šiandienų, minint Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimų, mūsų 
mintis užgula naujas, visiems ži
nomas, prieš pat Kalėdų šventes 
buvęs įvykis, katras pažeidė vienų 
iš nedaugelio išlikusiųjų Lietuvos 
valstybinio gyvenimo išorinių 
ženklų, liudijančių bei bylojančių 
pasauliui apie nepriklausomos Lie
tuvos valstybės buvimų.

Pasakyta “Nepriklausomos Lie
tuvos valstybės buvimas”, nes 
Lietuvos valstybė teisiniu požiū
riu, de jure, egzistuoja, nors jo
sios faktinis reiškimasis dėl ne 
nuo jos pareinančių priežasčių ta
po sustabdytas: josios teritorija 
yra svetimųjų okupuota, gyvento
jai pavergti, jai primesta svetima 
administracija.

Valstybė, be jai privalių ele
mentų — gyventojų, teritorijos, 
valdžios ■— turi būti nepriklauso
ma, atseit, turi turėti laisvę veik
ti ribose, kurios yra nustatytos 
tarptautinės teisės nuostatų bei 
tarptautinėmis sutartimis.

Valstybės pripažinimas neat
šaukiamas ir negali būti panaikin
tas: tarptautinė t^isė neleidžia 
jokiai valstybei panaikinti kitos 
valstybės konstitucijos ir įstaty
mų, kaip tai padarė Sovietų -Su
jungs Lietuvoje ir kituose paverg
tuose' kraštuose.

Teritoriniai klausimai jokiu at
veju negali būti sprendžiami jė
ga ar prievarta, tad ir bet kokie 
teritoriniai pakeitimai^ padaryti 
kariniu būdu, okupacija, nėra pa
gal tarptautinę teisę galiojantic- 
ji-

Šiandienų Lietuva yra Sovietų 
Sųjungos kariškai okupuota — 
okupacija yra neteisėta, ir oku
pantas nėra kompetentingas Lie
tuvos suverenumų pasiglemžti, jį 
perkelti Sovietų Sųjungai.

Nėra jokio tarptautinio akto, 
kuris būtų Lietuvos valstybės 
tarptautinį pripažinimų pažeidęs. 
Nėra jokios tarptautinės sutarties, 
kuri būtų Lietuvos valstybės rei
kalu kų tarusi. Nėra pasirašyta 
jokios taikos sutarties, kuri būtų 
pakeitusi Lietuvos valstybės sta
tusų.

Lietuvos valstybės pripažinimas 
ir to pripažinimo padariniai tebe
galioja, kaip ir anksčiau, nes nė
ra jokio juridinio tarptautinio 
akto, kuris būtų Lietuvos valsty
bės pripažinimų de jure pakeitęs. 
Tarptautinė bendruomenė nenusi
lenkė Sovietų Sujungus jėgos vei
ksmams ir nepripažįsta smurtu 
įvykdyto Lietuvos užgrobimo tei
sėtu. Vienašališki Sovietų Sujun
gus veiksmai teisiškai nesaistu nei 
pačios Lietuvos nei kitų valstybių.

IDEOLOGINIS LŪŽIS
’’liaudies kelius nuo pat 1940 m. 
įvykių iki pokarinio kolūkių kūri
mo’’), H. Korsakienės apysakų 
“Gyveniman išėjus” (apie "jaunos 
tarybinės inteligentijos kelių su
dėtingomis pokarinės klasių kovos 
sųlygomis”), , A. Bieliausko “Ro
žės žydi raudonai”, J. Usačiovo 
romanų "Nemunas laužia ledus” 
(apie "kolūkių kūrimų ir aštrių 
klasių kovų, tuo metu vykusių Lie
tuvos kaime”), V. Rimkevičiaus 
romanų "Studentai”, S. Sirijos Gi
ros romanų apie prieškarinį Kau
nu “Buenos Aires”. Venclovos 
nuomone, šitas "kritikos gana nei
giamai įvertintas romanas, man 
rodos, vis dėlto turi tam tikrų 
reikšmę kaip kovos priemonė prieš 
buržuazinio gyvenimo idealizavi
mų”. Mini dar eilę daugiau ar 
mažiau pažįstamų rašytojų.

Siūlo rašytojui išsklaidyti 
po vilų Lietuvę.

Priekaištaudamas Lietuvos ra
šytojams, kad jie per mažai domi
si "šių dienų temomis", neapra
šo pramonę ir kolchozus, Venclo
va paskelbė tokį pasiūlymų, ku
riuo rašytojai vargu bus paten
kinti. Venclovos įsitikinimu, da
bar atėjęs laikas "mūsų rašyto
jams gyventi ne tik Vilniuje, bet 
kai kam keleriems metams, o gal 
ir ilgesniam laikui, persikelti į 
periferijų’’. Siūlo vieniems rašy
tojams apsigyventi Klaipėdoje, ki

Dauguma laisvojo pasaulio vals
tybių tebepripažįsta Lietuvos val
stybę, pasilikdamos laisvę tų rei
kalų spręsti tada, kai tarptauti
nėje plotmėje bus sprendžiamos 
visos problemos tarp Vakarų ir 
Rytų blokų, kai bus nuoširdžiai 
pasiryžta tarptautinę įtampų lik
viduoti ir Europos suskaldymo 
bei Vokietijos apjungimo klausi
mus išspręsti. (Pig. Dr. S. Bačkis, 
Lietuvos valsytbės tarptautinė ir 
teisinė padėtis, rinkinys “Lietu
va okupacijoje”, New York, 1958)

Kad ir nėra jokio juridinio tarp
tautinio akto, kurs būtų Lietuvos 
valstybės pripažinimų de jure pa
keitęs, tačiau esama valstybių, 
kurios faktinai — ar tai Sovietų 
Sųjungos spaudžiamos, ar tai po
litinių sumetimų ar, pagaliau, ko
kių saviškų jų išskaičiavimų vedi
nos, — atsakė pripažinimų Lietu
vos valstybės atstovybėms ar ap- 
varžė tųjų atstovybių ligšiolinį 
statusų, tuo aiškiai pritardamos 
ar netiesioginiai paremdamos So
vietų Sųjungos jėga ir prievarta 
padarytųjų Lietuvai neteisę ir jai 
paneigtųjį teisingumų.

Tarptautinės teisės nuostatų lai
komasi tvarkingame ir taikinga
me valstybių bendravime bei tarp- 
pusaviame santykiavime. Tųjų 
dėsnių šviesoje Lietuvos nepri
klausomybės byla yra aiški ir tvir
ta.

Lietuvos valstybės skirtieji jo
sios atstovai yra valstybės repre
zentantai svetimose valstybėse 
bei tarptautiniame forume, ir tuo 
jie simbolizuoja savos valstybės 
— Lietuvos buvimų valstybių šei
moje. Okupacijos atveju, užgrobi
mui radusis, tokių simbolių buvi
mas yra itin reikšmingas bei svar
bus: Lietuvos pasiuntinybių buvi
mas teigia Lietuvos valstybės eg
zistavimų de jure, rodo neregulia
rių padėtį esant tarptautinės tei
sės požiūriu, kalba apie pažeis
tuosius tarptautinės teisės dės
nius. Dėl to yra suprantamas sa
vosios (šiuo tarpu okupuotos) 
valstybės atstovybių branginimas. 
Suprantamos yra pastangos išlai
kyti jas nepaliestomis, supranta
mi yra mėginimai nepasiduoti už
mačioms, siekiančioms sumažinti 
tokių postų svorį ir reikšmę, bei 
pažeisti jų ligšiolinį statusų tvar
kingame valstybių tarpusavisame 
santykiavime.

Valstybės atstovo įprastinių tei
sių bei privilegijų paneigimas ar 
apvaržymas reiškia jo atstovau
jamos valstybės įprastinių teisių 
tiesiogini ar netiesioginį panei
gimų ar jos santykiavimų apvar- 
žymų. Tuo — reikia pripažinti — 

tiems Akmenėje, tretiems Kauno 
HES miestelyje, dar kitiems Šiau
liuose, Panevėžyje, įvairių Lietu
vos rajonų įdomiausiuose kolcho
zuose... Jei tai ncįvyksių, “padė
tis kasmet mūsų literatūrai dary
sis vis grėsmingesnė”. O jaunie
siems, pradedantiems rašytojams 
jau iš karto siūloma pirma eiti į 
dirbtuves, kolchozus ir kitur pa
dirbėti.

J. Dovydaitis vengiųs draugų, 
atsisakinėjus...

Skundėsi Venclova, kad Lietu
vos rašytojams trflkstų dar poli
tinio sųmoningumo. Ne visi mark
sistiniai suprantu įvykius, ku
riuos aprašo. Kaipo pavyzdį, 
smulkiau analizavo J. Dovydaičio 
romanų "Pasmerktieji", kuriame 
esu atgaivinama partijos sutriuš
kintoji “vieningosios srovės” teo
rija. Dovydaitis nedarus skirtumo 
tarp tikrųjų “herojų” ir jų priešų. 
“Ir kas keisčiausia, Vanago pusėje 
visos autoriaus simpatijos, apysa
kos herojus rodomas kaip likimo 
auka, nekaltas žmogelis, nelemtų 
įvykių mėtomas ir vėtomas”.

Kedeno vėliau Dovydaitį ir su
jungęs sekretoriai E. Mieželaitis 
ir M. Sluckis savo plačiame prane
šime apie valdybos veiklų. Pasi
rodo, kad ne visiems rašytojams 
patinka, kad valdyba kišosi į na
rių,.“idėjini” reikalų. Apie J. Do
vydaitį sekretorių pranešime pa- 

suduodamas ne tik moralinio po
būdžio smūgis okupuotąją! tautai, 
tos tautos narių teisingoms pas
tangoms teisei atstatyti, bet taip 
pat apsuifkinamas ir tarptautinės 
teisės pažeistųjų veikiančiųjų nor
mų bei tarpvalstybinių susitarimų 
gerbimo atstatymas.

Šiaip ar taip, tenka skaitytis su 
galimybe, kad su naujai sutveria
mais faktais ir tarptautinė teisė 
ilgainiui gal ir negalės nesiskaity
ti, nes tokiu elgimuisi sudarytoji 
faktinė padėtis gali tapti eventua
liu pagrindu nutiesti kelius kokiai 
tarptautinei sutarčiai, kuri savo 
ruožtuųgali sunormuoti nesutvar
kytus santykius tarp valstybių ir 
tuo gali nustatyti naujus — jau 
tarptautinių susiarimų remiamus 
nuostatus, galinčius būti žalingais 
ar pražūtingais Lietuvai ar lietu
vių tautai.

Mūsų tauta nori būti laisva ir 
nepriklausoma. Savo siekimus ji 
grindžia teisės pradais. Tie teisės 
pradai yra minimi ir popiežiaus 
Pijaus XII enciklikoje Sumini Pon- 
tifieatus. Pijus XII yra pasakęs, 
jog

“Pirmiausia, yra tikra, kad pa
grindinė ir galutinė priežaitii blo
gio, kurį Mes apgailestaujame šių 
laikų visuomenėje, yra paneigimas 
ir atmetimas moralės visuotinių 
normų, tvarkančių tiek individua
linį ir socialinį gyvenimų, tiek 
tarptautinius santykius. Tuo Mes 
turime galvoje nesiskaitymų, taip 
įprastinį šiandienų, ir pamiršimų 
pačios prigimtinės teisės” (23)

Toliau, popiežius toje pat en
ciklikoje sako, kad 
“darniems ir pastoviems ryšiams, 
o taip pat vaisingiems santykiams 
yra būtina, kad tautos pripažin
tų ir laikytųsi tarptautinės pri
gimtinės teisės principų, katrie 
tvarko tautų normalų vystymusi 
bei jų veiklų. Tokie principai rei
kalauja gerbti atitinkamas teises 
į nepriklausomybę, j gyvenimų ir 
galimybę pastoviai ugdyti kultū
rinį gyvenimų; toliau, tie princi
pai reikalauja būti ištikimais su
tartiems susitarimams, patvirtin
tiems sutinkamai su tarptautinės 
teisės nuostatais” (67).

Pacituotieji popiežiaus žodžiai 
paryškina principus, kurių priva
lu laikytis tarpusaviame santy
kiavime, gerbiant tautos teisę į 
nepriklausomybę, į savitų gyveni
mų. Tais principais, kaip minėta, 
yra grindžiama ir mūsų tautos 
teisė į laisvę ir nepriklausomybę.

Tokia yra, bendrais bruožais, 
mūsų tautos valstybinių siekimų 
padėtis. Tarptautinės teisės dės
niai yra aiškūs, ir jie kalba mūsų 
interesų naudai, Tačiau, deja, 

sakyta daug karčių žodžių. Jis 
aiškiai išpuiko, pradėjo be galo 
pasitikėti savo jėgomis ir neigti 
kitų rašytojų kūrybų, kitų draugų 
indėlį į literatūrų. Nuo tam tikro 
laiko drg. Dovydaitis ėmė kone 
visus rašytojus kaltinti "bekon- 
fliktiškumu!” tikrovės lakavimu 
tariamai pilietiniu bailumu, pre
tenzingai vaizduodamas save kone 
vieninteliu gyvenimo teisybės 
vaizduotojų”. Jis nekartų “ideo
logiškai klaidingai” orientavęs 
jaunuosius rašytojus, pasireiškę jo 
“ideologiniai nukrypimai”.

Savo apysaka “Pasmerktieji” 
Dovydaitis buvęs pasiuntęs “Per
galės” redakcijai, kuri atsisakiusi 
jų spausdinti, “nurodydama au
toriui jo politines klaidas ir žemų 
apysakos meninį lygį”. Dovydai
tis tačiau numojęs ranka j kriti
kų ir atidavęs kūrinį spausdinti 
Kauno laikraščiui ir Politinės lite
ratūros leidyklai. Rašytojų val
dyba esanti kalta, kad vengusi at
virai ir “griežtai” su Dovydaičiu 
pakalbėti.

"Paskutiniu metu drg. J. Dovy
daitis iš viso vengia draugų, kolek
tyvo pagalbos. Yra ir kitas kūri
nys, dar neišvydęs pasaulį. Tai 
romanas “Vilko bilietas”, kurį at
metė Grožinės literatūros leidy
kla ir “Pergalės” redakcija. Pro
zos sekcija siūlė drg. Dovydaičiui 
atnešti svarstymui romanų. De
ja, jis atsisakė”.

"Liūdesio, nuovargio, pesimizmo 
poezija”

Venclova pridengtai daro prie-

VASARIO 16-JI ADELAIDĖJE
šiųmetinė Vasario 16-tosios 

šventė Adelaidėje praėjo J.E. 
Vyskupo V. Brizgio vizitacijos 
ženkle.

Beveik visų savaitę adelaidiš- 
kiai gyveno šventiškoje nuotai
koje. Vyskupas Brizgys visus ati
traukė nuo blankios kasdienybės 
ir kažkaip tarsi sutrumpino tuos 
fizinius tolius, kurie tūkstančiais 
mylių driekiasi nuo Australijos 
iki Lietuvos. Daugeliu atvejų jis 
kiekvienų privertė pagalvoti apie 
Tėvynėje pasilikusius gyvus ir mi
rusius artimuosius, pagalvoti apie 
gimtuosius laukus ir pievas, ku
rias mūsų atmintyje temdo laiko 
ir kasdieniškų rūpesčių miglos.

Ir dėl to, kai vasario 22 dienos 
vidudienyje adelaidiškiai suplau
kė j šv. Ksavero katedrų,- kur 
minėjimas buvo pradėtas svečio 
Vyskupo laikomom iškilmingom 
mišiom, visi buvo tinkamai nu
teikti ir daug labiau su Lietuva 
suartinti, negu betkuriomis kito
mis tautinių švenčių dienomis. 
Tarsi nujausdamas lietuvių nuo
taikas, ir australas Vyskupas Gle- 
esen visus susirinkusius dar la
biau pakaitino, kai jis, įkopęs į 
sakyklų ir pasveikinęs Vyskupų 
Brizgį Adelaidės katedroje, Ūk
iai nuoširdžiai kreipėsi į lietuvius, 
ragindamas juos jokiu būdu ne
išsižadėti savo tautiškumo ir visa 
širdimi mylėti savo gimtųjį kraš
tų. Vyskupo Gleeseno patarimų 
klausydami tikrai nejaukiai galė
jo jaustis tie, kurie vienų ar kitų 
išskaičiavimų vedami,, Įi,eti savo 
gražias lietuviškas pavardes pa
keitė angliškomis. O be tų, ku
rie jau tai atliko, mes čia dar tu
rime pakankamai ir tokių, kurie 
didelę savo laisvalaikio dalį pra
leidžia, vartydami telefono abo- 

reikia pasakyti, kad kitų nelabai 
mums linkstama padėti teisingoje 
kovoje, taip kad liekamės vieni 
draugėje su kitais, panašiai nu
skriaustais ir skriaudžiamais da
bartiniame Europos surėdyme.

Esamoji padėtis apsprendžia 
mūsų laikysenų bei veikimo bū
dus mūsų tautos teisingiems bei 
teisėtiems siekimams siekti. Pa
čių kovų dėl mums priklausančios 
teisės, dėl teisingumo atstatymo 
tenka vesti mums patiems, lais
vame pasaulyje esantiems.

Turėdami prieš akis tokį didžiu
lį uždavinį, turime jį tinkamai pa
sitikti — taip pat didžiulėmis prie
monėmis jį spręsti. Minėdami Va
sario šešioliktųjų pasiklauskime: 
ar mūsų sųmoningumas yra pa
kankamai gilus, ar mūsų susipra
timas yra pakankamai platus, ar 
mūsų vieningumas yra pakanka
mai tamprus,.ar mūsų darbai bei 
veikimo būdai yra pakankamai 
efektyvūs, kad galėtume užtikrin
ti mums priklausantį laimėjimų?

Tie klausimai reik mums pa
tiems atsakyti, žinant, kad niekas 
mums laisvės ir nepriklausomybės 
neatneš ir jos nepadovanos.

Mažosios tautos tdturi tik vienų 
stiprybę, būtent, dvasios švarumų. 
Kada jose teisybės jausmas gyvas, 
budrus ir stiprus, kada jose tėvy
nės meilė yra skaisti ir karšta, ta
da ta tauta turi savyje visa, ko 
reikia jai gyventi viduje ir pakel
ti pasitaikančias sunkių bandymų 
valandas.

Vydūnas
(Santarvė Nr. 3-4, 1958) 

kaištų Tilvyčiui, kad per pastaruo
sius ketverius metus išleidęs tik 
vienų vienintelį eilėraščių rinkinį, 
o ir jame labai maža esu to, “ko 
iš ankstesnių poeto rinkinių skai
tytojas nežinotų”.

Būdingas buvo Venclovos prie
kaištas kai kuriems Lietuvos po
etams, kad jie perdaug pasiduo
da liūdėsiui,' pesimizmui. Venc
lova norėtų, kad poezija būtų “ko- 
vingesnė, negu ji yra dabar”. 
Kai kurie jauni poetai (matyt so
vietinėje tikrovėje nepastebėda
mi šviesesnių motyvų...) jau rašų 
“apie nuovargį ir liūdesį”. Kiti 
vėl linkstu į "apolitiškumų”, į 
"estecizmų”. Su stambiais idėji
nio pobūdžio trūkumais esųs pa
ruoštas Vilniaus universiteto stu
dentų almanachas “Kūryba”. Ki
tur vėl Venclova pastebi dekaden- 
tizmo, simbolizmo atrūgas.

nentų knygų angliškai pavardei 
susirasti...

J.E. Vyskupo Brizgio pamoks
las Katedroje buvo jo anksčiau 
kitose vietose pradėtų samprota
vimų tęsinys, papildymas ir pa
ryškinimas turiningų ir giliai pa
mokančių misijų, kuriose buvo 
stiprinama dvasinė adelaidišldų 
nuotaika.

Tos pačios dienos vakare ade
laidiškiai pilnai užpildė Australia 
Hall, kad čia išklausytų minėji
mui pritaikytos programos. Po 
kun. J. Kungio invokacijos, ku
ria minėjimas buvo pradėtas ir 
po Apylinkės Valdybos pirminin
ko J. Vasiliausko įvedamojo žo
džio, į susirinkusius kalbėjo Vys
kupai Gleesen ir V. Brizgys.

Adelaidėje gyvenus laureatas 
Pulgis Andriušis savo iškilmėms 
pritaikytais žodžiais, tarsi teptu
ko brūkšniais, rodė susirinkusiems 
Lietuvų, suprantamų tik širdimi 
ir jausmais.

Latvių, Estų ir Gerųjų Kaimy
nų atstovų sveikinimais buvo iš
semta pirmoji programos dalis, 
užtrukusi ilgiau, nei rengėjai bu
vo numatę.

Antrųjų minėjimo dalį sudarė 
jau meninė programa, kurioje pa
sirodė solistės A. Gučiuvienė ir 
G. Vasiliauskienė, choras Litua- 
nia, vadovaujamas V. Šimkaus, 
taip pat giedojęs ir Katedroje 
per iškilmingas pamaldas, nuošir
di lieutvių bičiulė pianistė Doro
thy Oldham, tautinių šokių gru
pė, vadovaujama B. Lapšienės. 
Tautiniam šokiam akordeonu gro
jo S. Giniotis, o solo su choru 
dainavo E. Dainienė.

Visa ta meninė programa bu
vo taip miela kiekvieno lietuvio 
širdžiai, kad tikrai būtų neteisin
ga jos išpildytojus kaip nors su
skirstyti. Kiekvienas iš jų atidavė 
tų vakarų visa tai, kų jis turėjo 
geriausio. Tiek solistės, tiek cho
ristės ar choristai, šokėjos ar šo
kėjai prieš akis turėjo vargstan
čių ir niokojamų Lietuvų, kurios 
laisvę ir nepriklausomybę su
žlugdė raudonasis slibinas. Jei tos 
dainos, nenustos skambėjusios, jei 
tautinis šokis nebus pamirštas ir 
jei lietuviškas žodis nebus panie
kintas, mūsų dauguma neužmirš 
kas esame ir kam priklausome. 
Tačiau nė vienam nebūtų pro ša
lį nuolatos kartoti J.E. Vyskupo 
Brizgio pacituotus pranašo Jere- 
mijaus žodžius: “O jeigu Tave 
užmirščiau, tegul nudžiūsta mano 
dešinė ir tegul sustingsta mano 
liežuvis gomuryje”...

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI I PASTA 

SU “MŪSŲ PASTOGĖS”
PRENUMERATOS PINIGAIS! j
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LIETUVIŠKA SIUNTINIU TARNYBA H 
* Bsiūlo Jums geras medžiagas ir kitas prekes už pigių kainų. Taigi Įjj 

geriausia proga Jums pasiųsti savo artimiesiems pavasario ir m 
vasaros dovanas tik per Taurų. (n

Atstovai: H
Mr. K. Makūnas, Barton House, Room 29, Canberra; Mr. K 

N. Butkūnas, 9 Cowper Str., St. Kilda, Vic.; Mr. A. Augusti- tn 
nas, D. 65, Railway Hostel, Greenacre, NSW.; Mr. I. Vitkū- Cj 
nas, 1 Guthrie Str., Hillside, Adelaide. S

Jieškome bendradarbių ir kitose didesnėse lietuvių bendruo- 3 
menėse. m

BIČIULIAI: Jei saviems padėti norit, m
Padarysi tai tikrai: K
Kreipkis tuč-tuojau pas Taurų, K
Ir neliks kišenė kiaura. “j

TAURAS, A. Briedis, 88, Godsmith Ave., London, W. 3. .J
England. iŠ

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KNYGYNAS

POLYGLOT KNYGYNAS
Didžiausias lietuviškų knygų pasirinkimas.

256 COLLINS ST., MELBURNE (ANTRAS AUKŠTAS).

Pareikalavus maloniai prisiunčiame katalogus' (veltui).

I

I
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“BONZOS” VYRAVO
RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIME

Jaunųjų rašytojų nemėgiamiau- 
si veidai vyravo sausio 21-23 d. 
Vilniuje vykusiame tarybinių ra
šytojų suvažiavime. T. Tilvytis 
suvažiavimų atidarė. A. Venclo
va, kaip pirmininkas, davė pa
grindinį pranešimų. Jaunesnieji 
(net ir tarybiniai) rašytojai vie
nų ir kitų vadina partijos, “bon
zomis” ir tiesiai — “partijos pe
niukšliais”.

JAU RODO GRICIAUS 
"KALAKUTUS”

Sausio 27 dienų viename Vil
niaus kino teatre pradėjo rodyti 
naujų vilmų, Griciaus komedijų 
“Kalakutus”. Komedijos tema — 
“buožės” ir klebono varžybos dėl 
parodoj premijuotų kalakutų, gal
vijų ir kitų gėrybių. Gricius to
liau specializuojasi neigiamybių 
pašiepimo srityje, tik tas skirtu
mas, kad jo “Palangoj” buvo pa
šiepiama ano meto dabartis, ir tai 
buvo rodoma valstybės teatre, o 
dabar jis drįsta plakti tik tų pa
čių ano meto dabartį, dabar jau 
praeitį, kurių patirštintai karika
tūriną.

KAS IŠRINKTAS l SOVIETI
NE LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄ
JUNGOS VALDYBĄ? Vilniaus ra
dijo pranešimu išrinkti: Ambra
sas, Avižius, Baltakis, Baltušis, 
Bieliauskas, Gricius, Guzevičius, 
Jonynas, Karosas, Marcinkevi
čius, Mieželaitis, Mykolaitis-Puti
nas, Metelskis, Mozūriūnas, Prano
kus, Reimeris, Simonaitytė, Sluc
kis, Šimkus, Tilvytis, Venclova. 
Kandidatais: Baltrūnas, Macevi
čius, Pocius, Rimkevičius.

DRUSKININKŲ KURORTE 
1958 metais gydėsi apie 23.000 

žmonių, kaip paskelbė Vilniaus ra
dijas sausio 18 d. Sekančiais 7 
metais numatoma pastatyti 4 nau
jos sanatorijos, kultūrinio gydy
mo baseinas, kultūros namai ir 
kai kurie kiti pastatai. 1965 me
tais kurorte numatomai gydysis 
100.000 žmonių.

SENATVĖS TYRINĖJANTI 
DRAUGIJA

Vilniuje neseniai įsteigė draugi
ja, kuri tyrinėsianti senatvės pro
blemas. šalia tuo klausimu 
besidominčių medikų, draugijos 
steigiamajam susirinkime daly
vavo ir praktikoje gero meto su
silaukę profesoriai ne medikai: 
J. Balčikonis ir Z. žemaitis. Da
lyvavo ir dailininkas A. žmudzina- 
vičius, einųs jau 82-rus metus. 
Draugijos pirmininku išrinktas ,— 
paskirtas gydytojas, medicinos 
mokslų kandidatas, A. Jurgelionis, 
anksčiau domėjęsis sporto medi
cina, dabar vadinamas senatvės 
problemų tyrinėjimo veteranu.
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Sporto Įvairenybės

KAS DARYTI?
(Tęsinys ii

PAGARBA VYRESNIESIEMS 

Šiais metais įvyksta X-ji Aust-
talijos lietuvių sporto šventė. De
šimts metų sportiniame gyvenime 
yra ilgas laiko tarpas. Paprastai, 
geras sportininkas savo aukštumo- 

• je išbūna tik keletu metų ir po 
to jo pajėgumas pradeda palaips
niui silpnėti, šioje istorinėje die
noje nebedaug bus tokių, kurie 
dalyvavo pirmoje Australijos lie
tuvių sporto šventėje, o jeigu dar 
bus, tai jų pajėgumas tikrai ne
bebus tas pats, koks buvo pirmais 
metais. Bet jeigu dar užtiksime 
vienų kitų sportininkų, kuris de
šimts kartų yra dalyvavęs Aust
ralijos lietuvių sportiniuose pa
rengimuose, tai rodys, kad jauni
mas dar nėra priaugęs šio spor
tininko pajėgumui ir todėl negali 
jo atstoti. Kaip ten bebūtų, at
rodo, kad būtų labai girtina, jei
gu šių dienų mūsų sportiškasai 
jaunimas daugiau pasitikėtų se
nesnio amžiaus ir daugiau paty
rusioms sportininkams. Treniruo
čių lankymas ne dėl pramogos, 
bet jieškant kelių tobulėti techni
niai ir taktiniai turėtų būti kiek
vieno jaunuolio šūkis. Ypatingai 
norėtųsi matyti iš jaunųjų spor
tininkų daugiau pagarbos vyres
niems ir daugiau pagarbos geres
niems.

Labai darosi koktu, kai, pralai
mėjus rungtynes, tenka išgirsti 
iš pralaimėjusiųjų visų eilę prie
kaištų teisėjams, žiūrovams ir net 
kitiems savo komandos žaidėjams. 
Retai tenka išgirsti teisingų įver
tinimų ir dar rečiau matome nuo
širdžios pagarbos išreiškimų lai
mėtojui. Kad ir veikia paprotys, 
baigus rungtynes, paspausti prie
šininkui rankų arba komandinėse 
rungtynėse vienbalsiai sušukti 
"valio” priešininko ir teisėjo pa
gerbimui, bet šis veiksmas yra at
liekamas taip paprastai, automa
tiškai ir be jokio nuoširdumo, kad 
nėra no kų kalbėti apie gilių pa
garbų.

Prieškariniam Lietuvos sporti
ninkų gyvenime šis momentas bū
davo kitaip išgyvenamas ir, vietoj 
neapykantos ir pagiežos, kurios 
šiandien taip dažnai matome, pa
sibaigus rungtynėms, ne tik kad 
jausmingai buvo pagerbiamas lai
mėtojas, bet būdavo net pasižada
ma vieno kitam, daugiau atkreip
ti dėmesio j pasiruošimų ir dėti 
pastangų siekti didesnio pažan
gumo.

Lygiai galima tų patį pasakyti 
apie rungtynių pradžių, kur šian
dien retai pastebėsime mūsų spor
tininkus rimtai nusiteikusius įver
tinti priešo pajėgumų. Savu laiku 
prieš rungtynių pradžių vienos 
komandos sportininkai, didesniam 
dvasiniam susikaupimui, net ben
drų maldų sukalbėdavo arba be 
žodžių, bet su gilia rimtimi viens 
kitam paspausdavo rankų, tarsi 
pasižadėdami dėti visas pastangas, 
kad rungtynes laimėtų. Sunku yra 
raštu išsakyti matomų skirtumų 
tarp mūsų jaunųjų' ir anų laikų 
Lietuvos sportininkų tiek fizinia
me sugebėjime, tiek ir dvasiniame 
nusiteikime.

Paskutinėje sporto šventėje iš
kilo dar viena neigiamybė, kurios 
nutylėti jokiu būdu negalima. 
Per dešimts metų mes jau pasisa
vinome ne vienų australiškų pa
protį. Iki šiol dar neteko paste
bėti, kad mūsų sportininkai būtų 
užsikrėtę viešomis lažybomis, šios 
šventės metu , su didžiausiu pasi
gailėjimu teko patirti, kad ne tik 
žiūrovai, bet ir aktyvūs sporti
ninkai, rungtynių žaidėjai stato 
nemažas pinigų sumas už vienų 
arba kitų žaidžiančių pusę. Kas 
skaudžiausia, kad šį reiškinį ma
tė sporto klubų vadovai, bet nė 
vienas nerado reikalo besilaži- 
nančius sudrausti. Būtų skaudu, 
jeigu šis reiškinys pradėtų daž
niau reikštis mūsų sportuojančio
jo jaunimo tarpe.

■M.P.” 9 (515) Nr.)

šiomis keliomis pastabomis ne
noriu sudrumsti mūsų sportuojan
čio jaunimo nuotaikos, tik noriu 
pabrėžti, kad po dešimts metų 
Australijos lietuvių sportinio gy
venimo, sustiprėjus Australijos 
lietuviškiems sporto klubams ir at
siradus geresnėms veiklos sųly- 
goms, mūsų jaunimui yra gera 
proga treniruotis visose sporto 
šakose ir siekti pažangos, idant 
savo sugebėjimais ir pajėgumu 
pralenktų vyresniuosius ir, pakė
lus žaidimo klasę, suįdomintų mū
sų visuomenę, kuri paskutiniu lai
ku neberodo tokio entuziazmo, 
kokį buvom pratę matyti dar prieš 
keletu metų.

Kų daryti, kad pritraukus dau
giau jaunuolių į sporto klubų už
siėmimus? Kų daryti, kad pakel
tume visų sporto šakų žaidimo 
lygį? Kų daryti, idant sportuojan
tis jaunimai turėtų geresnį išsi
auklėjimų visuose sportinio gyve
nimo klausimuose? Kų daryti, kad 
sportiniai žaidimai nuoširdžiai su
rištų visos Australijos lietuviškųjį 
jaunimų ir jų santykiavime maty
tųsi daugiau pagarbos ir nuošir
dumo?

Ir dar visa eilė klausimų kybo 
ore, kuriuos turės išrišti mūsų 
sportinio gyvenimo vadovaujan
tieji asmenys ir vadovaujantieji 
organai. ELBE

“M.P. SPORTO SKYRIAUS” 
PINIGINIS VAJUS

VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOS SPORTINIAM JAUNIMUI
PAREMTI

Susitarus su Australjos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Valdyba, “Mūsų Pastogės” Spor
to Skyrius, atsižvelgdamas į labai 
sunkių Vasario 16-sios Gimnazijos 
sportuojančio jaunimo būklę, skel
bia Australijos lietuvių tarpe PI
NIGINĮ IR SPORTO REIKMENŲ 
VAJŲ, kuris įgalins bent dalimi 
palengvinti jaunųjų gimnazistų 
sunkių sportinę padėtį.

Aš kviečiu visas organizacijas 
ir paskirus bendruomenės narius, 
bent maža auka prisidėti, o visus 
Australijos lietuvių sporto klubus

MURRAY’S |
lealth Food Stores |
ILINGHURST ROAD, KINGS CROSS I 

SYDNEY, AUSTRALIA |
a 5195 
firma Australijoj, kuriai leista siųsti maisto ir dra X 
tinius tiesiai į Esti jų, Latvijų, Lietuvę ir U.S.S.R. 

X SIUNTINIUS PAŠTU TIESIAI SAVO GIMINĖMS. £ 
MUITAI DABAR YRA NUSTATYTI, SĄSKAITOS NEREI- ? 
KALINGOS. MES NESIUNCIAME SIUNTINIŲ PER LONDO- X 
NĄ, ŠVEDIJĄ AR DANIJĄ. RAŠYK ARBA SKAMBINK DĖL X 
MŪSŲ VĖLIAUSIŲ KATALOGŲ. į

PIRKITE, KĄ JŪS NORITE, ŽIŪRĖKITE, KĄ PERKATE, T 
O JŪSŲ GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS SIUNČIATE.

AGENTS: SYDNEY, N.S.W.: X
M. & N. PEKIC, Grocer, 143 Cabramatta Road, CABRA- į? 
MATTA, N.S.W. Tel.: UB 2082. į
OLYMPIC SURPLUS STORES, 293 Church Street, PAR- X 
RAMATTA, N.S.W. Tel.: YL9728. £

X M. CIBULSKIS, 468 Burwood Road, BELMORE, N.S.W. į 
* Tel.: 75 6578. X
? NEWCASTLE, N.S.W.: ?
£ FRY’S DELICATESSEN, 557 Hunter Street, NEWCAST- X 
X LE, N.S.W. Tel.: B 3596. X
X MELBOURNE, VIC.: X
X CONTAL CO., 387 Little Bourke Street, MELBOURNE, į
? VIC. Tel.: MU 1608, MU 3627. ?
X PERTH, W.A.: ?

S. & L. FURNISHERS, 229 Newcastle Street, PERTH, X 
a el.: BA 7842. X

IDE, S.A.: X
1. EICAS, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon Adelaide J 
1.: J 2879. ?
MURRO, 7 Hanson St, Adelaide, S.A. Tel.: W 4244 X 
LNE, Q’LAND: ?
1PALEFF, 538 Stanley St, South Brisbane, QIand. X 
1038. X

J. Dainauskas, rašydamas iš 
Europos ir plačiai apžvelgdamas 
sunkių Vasario 16-tosios Gimnazi
jos būklę, užsimena ir apie esa
mų sportinę jaunimo padėtį gim
nazijoje. Jis rašo:

“Ne mažiau “dirvonuojanti" ir 
sporto parengimų bei įrankių sri
tis. Gimnazija dar neturi sporto 
salės, gi sporto aikštėje dar nėra 
nei sportinių kopėčių, turnikų, 
įrengimų švedų gimnastikai ir 
kt. Stalo tenisui nėra stalų. Turi
me tik krepšinio bei tinklinio įren
gimus ir tose srityse gimnazijos 
komandos jau yra turėjusios ge
rų rezultatų, pvz. Tarptautinėse 
krepšinio rungtynėse Bonoje, kur 
dalyvavo ne tik Vokietijos, bet ir 
olandų ir jugoslavų komandos, 
gimnazijos komanda laimėjo ant
rųjų vietų. Nors šioms sporto ša
koms ir yra įrengimai, tačiau 
trūksta- sportinės aprangos, kaip 
sportinių batukų, sviedinių, o taip 
pat įrankių lengvajai atletikai. 
Šiuo metu su keliais esančiais 
įrankiais nieko negalimo praves
ti, nes norinčių sportuoti mokinių 
yra daug, kai visų įrankių tik 
keli, ir mokiniai turi laukti savo 
eilės, kol į rankas gaus tų ar kitų 
įrankį.”

Perskaičius šiuos ir kartais dar 
liūdnesnius žodžius apie mūsų vie
nintelės laisvajame pasaulyje lie
tuviškos gimnazijos mokinių sun
kius sportinius reikalus, prisime
na prieš LO-tį metų paliktos lage
rinės stovyklos Vokietijoje. Juk 
ir ten begyvendami, mes ir spor
tavome ir turėjome šiokius tokius 
sportinius įrankius, sviedinius ir 
aprangų. Tuo laiku mes buvome 
daug laimingesni, nei dabar gyve
nų jaunieji Vasario 16-sios Gim
nazijos sporto ištroškę mokiniai. 
Tada vis dėlto iš UNRO’S ar IRO 
gaudavome reikalingas sporto 

prašau pravesti savo narių ir rė
mėjų tarpe rinkliavas.

Tegul visų Australijos lietuvių 
sportininkų šūkis kovo ir balan
džio mėn. būna: “PADĖKIME 
VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOS 
SPORTINIAM JAUNIMUI”.

Visas aukas ir sporto įrankius 
siųsti iki š.m. balandžio mėn. 30 
dienos Sporto Skyriaus adresu: 
35 James St., Fairfield, N.S.W.

Visų aukavusių organizacijų ir 
pavienių asmenų sųrašas bus skel
biama Sporto Skyriuje.

Sporto Skyriaus Redaktoriui 

reikmenes.
šiuo gi metu Vasario, 16-sios 

Gimnazijos sportuojantis jaunimas 
neturi gerųjų UNROS ir IRO te
tulių ir jų išsilaikymo pagrindi
nės pajamos yra laisvojo pasaulio 
lietuvių aukos, kurios, daugumo
je, ir padeda šių jaunuomenės mo
kslo įstaigų išlaikyti. Niekuomet 
iki šiol dar nebuvo ir tikriausiai 
nebus gauta per daug aukų, to
dėl ir visos išlaidos Gimnazijos 
vadovybės yra labai ribotos.

Mes Australijos lietuviai sporti
ninkai, įžengę j savo veiklos 10- 
metį irgi nesame perdaug turtin
gi, nes čia žaidėjų registracija, 
visa apranga, nuomos'ir kt. labai 
daug kainuoja, o pajamų, ypatin
gai paskutiniaisiais metais, yra 
ne daug, kadangi dar iki šiol lie
tuviškoji bendruomenė neįstengia 
suprasti sportuojančio jaunimo 
reikšmės lietuvybei.

Taigi, būdami ir patys neturtin
gi, aš manau, Australijos lietu
viai sportininkai, sporto vetera
nai ir visi sportų mėgstantieji lie
tuviai, vis dėlto, parodys pasaulio 
sportuojančiam jaunimui ir visai 
lietuvių bendruomenei gražų pa
vyzdį ir savo atliekamų šilingų pa
aukos mūsų jaunesniems Vasario 
16-sios Gimnazijos sportininkams, 
už kuriuos anie galės įsigyti bent 
reikalingiausių sportinių įrankių, 
sviedinių ir kt

“Mūsų Pastogės" Sporto Sky
rius, atsižvelgdamas j šių sunkių 
jaunųjų gimnazistų sportinę pa
dėtį, paskelbė piniginį ir sporto 
įrankių vajų, kuris baigsis balan
džio mėn. 30 dienų.

Aš maloniai kviečiu visus sporto 
klubus, sportininkus ir visus lie
tuvius bent maža dalimi prisidėti 
prie šio vajaus.

A. Laukaiti* miliniui

I
|
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PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„ROMUVA
OVERSEAS

SAV.
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032

PIRMOSIOS AUKOS

Į paskelbtų jį Sporto Skyriaus 
vajų Vasario 16-sios Gimnazijos 
sportiniam jaunimui paremti, pir
mieji atsiliepė ir pinigines aukas 
paskyrė:

Austr. Liet Fizinio Auklėj, ir 
Sporto V-ba £ 5.0.0; Sydnėjaus 
Liet Sp. Klubo “Kovas” V-ba £ 
5.0.0; A. Alčiauskas £ 0.10.0; V. 
Daudaras £ 0.10.0; V. šutas £ 
0.10.0 ir S. Juraitis £ 0.10.0.

Pirmiesiems aukotojams Spor
to Skyrius nuoširdžiai dėkoja.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ

DAMAS ATSIMINK VARGSTAN

ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JŪS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS Į LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA ĮSTAIGA YRA: RAŠYKITE — BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo ii savo artimųjų, nes už siuntinį atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda suskaitau. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokius siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažų mokestį (informacijos šutei- 
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD.. LONDON, E. 2. ENGLAND.

K. MERKIS — AMERIKOS 
RINKTINĖJE

Amerikos koresp. šachmatų ly
ga įregistravo j IV pasaulio ko
resp. pirmenybes šešių žaidėjų 
JAV komandų, kurios sudėtyje, 
trečioje lentoje, yra ir žinomasis 
lietuvis šacmhatininkas Kazys 
Merkis iš Bostono.

K. Merkis j Amerikos koresp. 
žaidėjų viršūnes įkopė prieš pen
kerius metus. 1953 m. jis gavo
Postai meisterio vardų, kai 1957
metais jis baigė Grand National
(JAV koresp. pirmenybės), kurio
se dalyvavo 700 žaidėjų, trečiuo
ju. Praeitais metais New Yorko 
Chess Review skelbė K. Merkį 
Postai meisteriu iš 3.500 žaidėjų.

OLIMPINIAI ŽIŪROVAI

Daugiausiai žiūrovų olimpinėse 
žaidynėse turi lengvaatletai. Hel
sinkio olimpiados metu 1952 m. jų 
varžybas stebėjo 485.000 žiūrovų, 
kai Melburne 1956 m.’— 662.000. 
Antroje vietoje yra futbolininkai. 
Per jų rungtynes Helsinkyje bu
vo 281.000 ir Melburne 107.000 
žmonių. Po to seka plaukimas 
(76.000 ir 91.000), krepšinis (22. 
000 ir 60.000) boksas (30.000 ir 

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1226
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

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

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

36.000), gimnastika (18.000 ir 47. 
000), imtynės (28.000 ir 30.000) 
ir Lt.

Iš viso olimpines varžybas Hel
sinkyje stebėjo 1.116.300, kai Mel
burne buvo 1.307.200 žiūrovų. 
Abejos pastarosios olimpiados da
vė maždaug vienodas pajamas po 
10 mil. šveicariškų frankų, iš ku
rių pusę davė lengvoji atletika.

FUTBOLO ĮVARČIAI

Įdomių futbolo statistikų prieš 
keletu dienų paskelbė Ciuricho 
sportinis laikraštis “Sport”. Iš jos 
galima padaryti išvadų, kad tik 
ne daugeliui puolėjų pavyksta 
įmušti tiek įvarčių, kad jų skai
čius būtų lygus arba viršytų su
žaistų rungtynių skaičių. Šios rū
šies Europos futbolo “čempionu” 
tapo olandas Dilen, kuris savo ša
lies pirmenybėse per 34 rungtynes 
pelnė komandai 41 įvartį. Sekan
čias vietas užima Bekas (Vak. 
Vok) 33 įvarčiai iš 30 rungtynių 
ir Cisovski (Prancūz.) 33 įvarčiai 
iš 34 rungtynių. Kiek atsilieka 
nuo pirmaujančių anglas Charles 
per 42 rungtynes įmušęs 39 įvar
čius.

5
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Mtai vesioct
' REKOLEKCIJOS — MISIJOS SYDNĖJAUS 

LIETUVIAMS, VEDAMOS
I J.E. VYSK. V. BRIZGIO

Jos prasidės per šv. Juozapų — min. iškilmingas J.E7 vysk, suti- 
kovo 19 d. Camperdown bažn. kimas prie didžiųjų durų ir ėji- 

! (— prie Missenden Rd.) 7 vai. 30 mas Katedron giedant "Ecce Sa
miu. vakare Šv. Misiomis, kurias cerdos Magnus".

arbatinukų;
4. P.V. Krasauskas — lietuviš

kų pinigų: 2 monetas po 10 litų, 
2 — po 5 lit., 2 — po 2 lit., 4 — 
po 1 lit, 2 — po 50 centų, 2 — 
po 20 et, 2 — po 10 et., 4 — 
po 5 et, 4 — po 1 et. ir popie
rinį 100 litų banknotų;

5. P.A. Krausas — A. Žmuidzi
navičiaus paveikslo “Regėjimas” 
įrėmintų reprodukcijų;

6. Ponia V. Kuncaitienė — lie
tuviškų pinigų: 1 monetų po 10 
lit. 1 — po 5 lt., 1 — po 2 lt 
ir 1 — po 1 lt.

7. P.A. Milvydas — 1 — 50 lt. 
banknotų ir

8. P.G. Samsonas — 1 — 20 li
tų banknotų.

Lietuviški pinigai yra įrėmina
mi ir tuojaus puoš Lietuvių Na
mų sienas.

Dėkodamas M.K. Klubo Tary
bos ir visų lietuvių vardu čia iš
minėtiems tautiečiams, drįstu pri
mint, kad Lietuvių Namams dar 
daug ko trūksta: ir baldų, ir ki
tokio inventoriaus. Tautiečiai, ku
rie turėtų kokių atliekamų bal
dų ar kitų dalykų, prašomi juos 
paaukoti Lietuvių Namams.

Dar kartų norėčiau priminti ir 
mūsų menininkams: būtų labai 
malonu, kad jūsų kūrybos darbai 
puoštų Lietuvių Namų sienas. Jei 
negalite dovanoti, tai prašome 
bent paskolinti, kas jums nuosto
lių, tikiu, tikrai nepadarys.

Ignas Alekna

ADELAIDĖJE
SOLISTĖ G. VASILIAUSKIENĖ 

PER RADIJĄ
Žinomoji Adelaidės solistė G. 

Vasiliauskienė dažnai dainuoja 
lietuvių liaudies dainas per radijų* 
ne tik savo gyvenvietėj, bet jos 
įdainuotas plokšteles transliuoja 
ir kitų Australijos miestų radijo 
siųstuvai, š.m. vasario mėn. 3 d. 
jos įdainuotos lietuvių dainos bu
vo transliuojamos per , Sydnėjaus 
valstybinę stotį, o jau vasario 8 
d. jinai dainavo Adelaidės valsty
biniame radiofone.

Be kita ko, Sydnėjaus radijo 
žinių laikraštyje buvo įdėta apie 
dainininkės gyvenimų žinių ir pa
sikalbėjimas su ja.

PADĖKA
Adelaidės Skautų Tėvų Komi

tetas nuoširdžiai dėkoja organi
zacijoms ir pavieniams asmenims, 
parčmusiems pinigais Adelaidės 
skautus, vykusius į IV Tautinę 
Skautų Stovyklų Melburne:

1. A.L.B. Adelaidės Apylinkei 
£ 5-0-0; 2. Adelaidės Moterų Sek
cijai £ 5-0-0; 3. Kun. J. Kungiui 
£ 5-0-0; 4. Lietuvos Atgimimo
Sąjūdžio Adelaidės skyriui £ 3-0-0 
5. Adelaidės Kultūros Fondui £ 
3-0-0; 6. Domui Karpiui £ 2-10-0; 
7. A. Gaveliui £ 2-0-0 ; 8. Br. 
Straukui £ 0-10-0; 9. V. Linkui 
£ 0-10-0; 10. Bernaičiui £ 0-10-0; 
11. Pr. šatkui £ 0-10-0; 12. J. 
Strankauskui £ 0-10-0 ir 13. Vyt. 
Januliui £ 0-15-0. — Viso £ 28-5-0.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

Adelaidės Skautų Tėvų 
Komitetas

MELBURNAS
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
Vasario 16 d. šventė Melburne 

buvo atšvęsta vasario 15 d. (sek
madienį). Šv. Mišias atlaikė ir 
tai dienai pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. P. Vaseris.

Pamaldų metu giedojo p. Mor
kūno vadovaujamas choras.

Tuojau po pamaldų St Johns 
bažnyčios salėje įvyko iškilmin
gas Vasario 16 d. minėjimas. Mi
nėjimų atidarė Apyl. Valdybos 
pirm. A. Grigaitis, čia buvo pa
gerbti žuvusieji už Lietuvos lais
vę tylos minute. Latvių bendruo
menės pirm. p. Garša ir estų ben
druomenės atstovas p. Oats per
davė savo bendruomenių sveiki
nimus ir linkėjimus. Po to sekė 
p. J. Motiejūno paskaita. Jis il
giau sustojo prie konkrečių užda
vinių, kuriuos vykdydami mes ga
lime prisidėti prie Lietuvos lais
vės atstatymo. Prelegentas iškėlė 
du momentus: reikia nuoširdes
nio rėmimo ir paskatinimo trem
tyje dirbantiems kultūrininkams, 
ir visų pirma turį susirūpinti tė
vai, kad jų vaikai neužmirštų, kas 
jie yra ir išmoktų gimtųjų kalbų. 
Apyl. Valdybos pirm. A. Grigai
tis padėkojo prelegentui už turi
ningų paskaitų ir ta pačia proga 
paragino susirinkusius sumokėti 
lietuvio mokesti (vietoje buvusio 
solidarumo), pažymėdamas, kad 
nesumokėjusieji to mokesčio ne
galės rinkti ar būti renkami. Mi
nėjimas baigtas Lietuvos Himnu.

Meninėje minėjimo dalyje pir
miausia pasirodė Parapijos Sek
madienio mokyklos tautinių šokių 
grupė, vadovaujama p. H. Stat
kuvienės, kurie pašoko “Kalvelį” 
ir “Lenciūgėlį”, šokiams akord. 
grojo A. Fišeris.

Sol. A. Uknevičiūtė savo prog
ramoje išpildė "Kur bakūžė sa
manota” (Šimkaus), “Daina apie 
Nemunėlį” (Tailat-Kelpšos), “Tė
vynė manoji" (S. čiurienė).

Ponas Valius, jau ne kartų gir
dėtomis jo puikiai skambančiomis 
klarneto melodijomis, akompa
nuojant p. Valiuvienei, pagrojo 
"Nokturnas” (Verhey) ir "Can- 
zannetta” (S. Pierne).

Pabaigoje scenoje išsirikiavo 
gausingas melburniškių choras, di
riguojamas p. A. čelnos. Choras 
išpildė: "Laisvės dainų”, “Vai žy
dėk” (Kačenausko), “Mergužėle 
mano miela” (Gruodis) ir “šiau
rės Pašvaistė” (Sodeikos).

Meninės programos eigų nuo
taikingai ir gražiai pranešinėjo 
p. Karazijienė.

Iškilmingose pamaldose ir mi
nėjime dalyvavo apie 550 žmo
nių.

T.A.I.

GRAŽI DOVANA'
Dailininkas p. Juozas Raukus 

padovanojo Melburno Lietuvių 
Namams didelį (36”x30”) įrėmin
tų paveikslų (aliejus) "Nemunas 
Saulėlydy”, ši prasminga daili
ninko p. Baukaus donava jau puo
šia Lietuvių Namų svetainės sie
nų ir kiekvienam atsilankančiam 
primena taip mielų ir brangų Tė
vynės kampelį — Nemunų su Pa
nemunės pušynu.

Dailininkui p. Juozui Baukui 
už šių dovanų Melburno Lietuvių 
Klubo Taryba visų leituvių var
du nuoširdžiai dėkoja.

Ig. A.

AČIŪ UŽ DOVANAS!
Melburno Lietuvių Klubo Ta

ryba jau senai man buvo pave
dusi pareikšit viešų padėkų tau
tiečiams, skyrusiems Lietuvių 
Namams dovanų. Už pavėlavimų 
visų nuoširdžiai atsiprašydamas, 
jaučiu malonumų čia išvardinti 
(pagal alfabetų) didesnį skaičių 
tautiečių, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu prisidėjo prie Lietuvių 
Namų praturtinimo:

1) P.p. L. ir J. Balčiūnai pado
vanojo 50 stiklinaičių;

2) P.V. Baltokas — puošnų, su 
dviem inkrustuotom šachmatų 
lentom, stalų;

8) Ponia Kalvaitienė — gražų 

JUBILIEJINIO ŽENKLO 
KONKURSAS

Australijos lietuvių sportiniam 
10-čiui atžymėti, Adelaidės Lie
tuvių Sporto Klubo “Vyties” Val
dyba, ryšium su įvykstančia 10-ja 
sporto švente Adelaidėje, skelbia 
SPORTO ŽENKLO KONKURSĄ.

Kviečiami dalyvauti visi Aus
tralijos lietuviai dailininkai ir me
no mėgėjai. Laimėtojui klubo val
dyba yra paskyrusi premiją. Vi
sus pavyzdžius siųsti “Vyties" 
Valdybos sekretoriui iki š.m. bir
želio mėn. 30 dienos adresu: B. 
NEMEIKA, 70 CUMING Street, 
MILE — END, S.A.

W0LL0NG0NGAS
LANKĖSI J.E. VYSK. 

V. BRIZGYS
Š.m. vasario 10 d. vysk. V. 

Brizgys, vykdamas į Canberrą, pa

keliui aplankė ir Wollongongo lie
tuvius. Nors pasitaikė darbo die
na, tačiau gana didelis lietuvių 
būrys su džiaugsmu pasitiko savo 
Ganytoją. Tautiniais drabužiais 
pasipuošusios lietuvaitės įteikė 
svečiui gėlių ir trumpą pasveiki- 
simo žodį apylinkės lieutvių var
du tarė M. Gailiūnas.

Wollongongo katedroj J.E. su
teikė ganytojišką palaiminimų ir 
pasakė jautrų pamokslų. Pamaldo
se dalyvavo Wollongongo australų 
vyskupas, o J.E. asistavo vietos 
kunigai australai.

Po pamaldų vietos lietuviai su
rengė svečiui iškilmingų vakarie
nę, kurioje dalyvavo ir australai 
svečiai, čia sveikinimo žodį ALB- 
nės Wollongongo apyl. vardu ta
rė M. Gailiūnas, dėkodamas sve
čiui už apsilankymą, iškeldamas 
lietuvių atsiradimo Australijoj 
priežastis ir pabrėždamas PLB 
svarbų mūsų kultūriniam gyveni
mui. Po to dar kalbėjo Wollon
gongo australų vyskupas, gerb. 
svečias vysk. V. Brizgys ir Syd
nėjaus liet, kapelionas kun. P. 
Butkus.

Su ypatingu dėmesiu buvo iš
klausyti vysk. V. Brizgio gilūs ir 
pamokantys žodžiai, kurie ilgam 
liks Wollongongo lietuvių atmin
tyje.

M. Sakalas

SYDNĖJUS
INITIUM SEMESTRI

Sena studentų tradicija — pra
dedant naujus mokslo metus su
rengti šventę, vad. Initium Se- 
mestri.

Tokias šventes Sydnėjaus liet, 
studentai rengia jau nuo 1952 me
tų, nors anais laikais studentų 
skaičius šiame universitete buvo 
tikrai negausus. Dabar Initiumai 
yra rengiami kasmet ir laikomi 
vienu iš svarbiausių ir įdomiau
sių pobūvių. Jie paprastai pasižy
mi įvairia savo programa su svei
ka satyra ir jumoru, kuria paten
kinti būdavo ir svečiai, o studen
tai galėdavo išsisiausti prieš pra
dedant studijinius rūpesčius.

š.m. Initium Semestri įvyks ko
vo 14 d. 7 v.v. Bankstowno Liet. 
Namuose. Kviečiame dalyvauti vi
sus studentus bei jų tėvus ir arti
muosius, o taip pat ir visus abi- 
turijentus. Dalyvaus ir kviesti
niai (su pakvietimais) svečiai.

Valdyba

ŠAUKIA SUSIRINKIMĄ
Lietuvių Veteranų S-gos RA

MOVĖ Sydnėjaus Skyriaus Val
dyba šaukia visuotinų narių susi
rinkimą kovo 14 d. 5 vai. p.p. Lie
tuvių Namuose, 18-20 Botany Rd., 
Redferne. Bus renkama Valdyba 
bei Revizijos Komisija ir bus 
svarstomi kiti aktualūs klausimai.

Skyriaus nariai ir visi buvusie
ji lietuviai kariai kviečiami 
dalyvauti.

Valdyba

AUKOS APYL. VALDYBAI
Bankstowno apyl. valdyba pra

dėjo sudarinėti knygynų — bib
liotekų. Prašomi apylinkės lietu
viai, kurie turi atliekamų lietu
viškų knygų, aukoti mūsų knygy
nėliui, kuriuo galės naudotis visi.

P. O. Stantomienė, be kitų, yra 
paaukojusi iš karto 7 lietuviškas 
knygas, už ką esame nuoširdžiai 
dėkingi. Ne mažiau dėkojame ir J. 
Bartkevičiui už paaukotų apylin
kei Lietuvos Vytį.

VALDYBOS PADĖKA
Baigiantis dabartinės Sydnėjaus 

S. Klubo “Kovo’ valdybos kaden
cijai, .norėtume mes padėkoti vi
siems, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo, lengvindami mū
sų sportinį ir tautinį jau
nimo auklėjimo darbą.

Pirmoje eilėje didelis sportinis 
ačiū visiems tiems, kurie, valdy
bai būnant Melburno sporto šven
tėje, pravedė sporto klubo Naujų
jų Metų sutikimo balių, būtent 
— p.p. Laukaičiui, Grosui, Bačiu- 
liui, Sakalauskui, Lašaičiui, šar
ka uskui, Baškiui ir kt.

I Didelis ačiū A.L.B. Sydnėjaus 
ir Cabramattos Apyl. Valdyboms, 
kurios nemažomis piniginėmis su
momis prisidėjo prie sportininkų 
išsiuntimo į Melburną. Ypatinga 
padėka Sydnėjaus Apyl. V-bai už 
gražų sportininkų priėmimo su
ruošimų, kuris įvyko sausio 31 

I dieną. Priėmimo metu Valdybos 
' pirmininkas A. Jasaitis įteikė kny

gas sporto komandų vadovui V. 
Daudarui.

Nuoširdi padėka priklauso ir p. 
A. Ničajui už jo rankų darbo Ge
ležinį Vilką ir p. A. Plūkui už 
dovanotų stilizuotų Vytį.

Valdyba taria sportiškų ačiū vi
siems sekcijų vadovams, kurie vi
sur ir visuomet parodė savo gerų 
valių bendrame organizaciniame 
darbe ir visiems koviečiams spor
tininkams ir sporto rėmėjams už 
jų paklusnumą savo vadovybei, 
nes tik susiklausydami pajėgsime 
pakelti mūsų sportinio gyvenimo 
lygi-

Mes linkime vieningai ir to
liau dirbti sekančios vadovybės 
žinioje, kurią turėsite /progos iš
sirinkti š. metų metiniame susi
rinkime, įvyksiančiame balandžio 
mėn. 5 dienų.

Valdyba

ATSISVEIKINIMO 
KONCERTAS

Sydnėjaus jaunimo organizaci
jų (skautų ir ateitininkų) vado
vybių atstovai, susirinkę posėd
žio š.m. vasario 25 d., nutarė su
rengti J.E. vysk. V. Brizgio gar
bei
ATSISVEIKINIMO KONCERTĄ.

Koncertas įvyks kovo 22 d. (sek
madienį) 3,30 vai. p.p. punk
tualiai TROCADERO salė
je, George Str., City.

Kadangi organizatoriai tikisi, 
kad Sydnėjaus ir apylinkių lietu
viai skaitlingai į šį koncertą atsi
lankys, todėl ir užsakė vienų iš 
gražiausių ir didžiausių Sydnėjaus 
salių. Rengėjai, atsižvelgdami į 
gausių šeimų padėtį, įėjimo mo
kesčio nenustatė, tačiau tikisi, kad 
atsilankiusieji atsižvelgs į aukštų, 
salės nuomų ir prie įėjimo nepa
gailės dosnios aukos, įgalinan
čios organizatorius padengti vi
sas koncerto rengimo išlaidas.

Koncerto programoje dalyvaus 
stipriausios Sydnėjaus liet, meni
nės pajėgos.

Prieš koncertų salėje bus parda
vinėjami sumuštiniai ir vaisvan
deniai.

Kadangi salę reikalinga apleisti 
nustatytu laiku, todėl dar kartų 
primenama, kad punktualumo bus 
griežtai laikomasi.

Organizacijų valdybos ar jų at
stovai, norintieji įteikti šio kon
certo metu Jo Ekscelencijai do
vanas, maloniai prašomi ne vė
liau kovo 15 d. apie tai painfor
muoti kun. P. Butkų adresu: 
Christian Brothers School, The 
Boulevarde, Lewsham, NSW. Te- 
lef: LM 1297.

Paskiri raginimai tuo tikslu or
ganizacijoms nebus siuntinėjami.

GEELONGAS
VIEŠNIA IŠ ANGLIJOS

Viktorija Puidokienė, atvykusi 
iš Londono, viešėjo Geelonge. Iš
buvusi Australijoje aštuonias sa
vaites ir aplankiusi didžiuosius 
Australijos miestus bei lietuvių 
kolonijas, susipažinusi su Austra
lijos lietuvių ekonominiu bei kul
tūriniu gyvenimu ji galėjo paly
ginti su Anglijos lietuvių buitim, 
kurie taip pat esu jau neblogai įsi
kūrę: turi nuosavus namus, auto
mobilius ir tt Tik Anglijos lietu
viai daugiau besiverčių savystoviu 
darbu •— amatais. Daugelis turį 
mažas dirbtuvėles arba susidėję 
didesnes įmones.

Kultūrinis Anglijos lietuvių gy
venimas esųs taip pat gyvas. Cho
ras net rengiąsis gastrolėms Ame
rikon.

Geelongo lietuvių kolonijų p. V. 
Puidokienė pavadino maža Lietu
va. čia, esu, kiekviename žingsny 
sutinkamas lietuvis kaimynas, sa
va bažnyčia, mokykla ir tt

LIETUVIŲ SAVAIT. MOKYKLA
Dr. V. Kudirkos vardo savaitga

lio mokyklos metinis tėvų susi
rinkimas įvyko vasario mėn. 1 d. 
Lietuvių Namuose. Apie mokyklos 
veiklų ataskaitini pranešimų pa
darė tėvų k-to pirm. p. I. Valod- 
ka. Revizijos komisijos aktas, už
ginantis komiteto darbų, priimtas 

laikys J.E. vyskupas, giedant “Dai
nos” chorui. Po jų pirmasis misijų 
pamokslas ir išpažintys. Jau nuo 
7 vai. išpažinčių klausys Tėvai L. 
Paltanavičiui ir kun. Pr. Vaierii. 
Prašoma neatidėlioti išpažinties 
šeštadieniui ar sekmadieniui, kad 
nebūtų sunkumų.

Kovo 20 d. — penktadienio va
kare nuo 7 vai. išpažintys; 7 vai. 
30 min. Kryžiaus Keliai, misijų 
pamokslas ir išpažintys. Išpažin
čių klauiyi: J.E. vysk., kun. Pr. 
Vaseris ir vietos kapelionas per vi
są misijų laiką.

Kovo 21 d. — šeštadienį nuo 5 
vai. p.p. išpažintys, 6 vai. palaimi
nimas su Šv. Sakramentu ir pa
mokslas, o po jų vėl išpažintys — 
kol bus visi išklausyti.

Kovo 22 d. — sekmadieni — už
baigiamoji misijų diena jau St. 
Mary's Katedroj (prieš Hyde 
Park). Išpažintys nuo 9 vai. ryto 
(— klausyklose kairėje pusėje al
toriaus ir Katedroj). 12 vai. 45

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Pone Redaktoriau,

gyvenu tolimesniam Sydnėjaus 
priemiesty. Vieną šeštadienį atvy
kęs į miestą ir atlikęs anksčiau 
reikalus, sumaniau aplankyti Syd
nėjaus lietuvių namus Redferne 
ir truputį pasilsėti. Tik kelias mi
nutes tenai pabuvęs, pastebėjau 
ko trūksta, kad namai pateisin
tų savo vardą ir pagrindinį tiks- 
lo

štai keletas pageidavimų Lie
tuvių Namų Tarybai:

1. Nedelsiant užprenumeruoti 
abiejų einančių Australijoje lie
tuviškų laikraščių bent po vieną 
egzempliorių;

2. Paraginti narius karts nuo 
karto atnešti lietuviškos periodi
kos ir paaukoti namams. Dauge
lis mūsų net pundais gauna iš 
J.A.V,, Kanados ir kt., įvairių 
lietuviškų laikraščių ir žurnalų, 
kurių nekomplektuoja. Lietuvių 

vienbalsiai. Aptarta sekančių me 
tų mokyklos darbo gairės.

Naujan komitetan išrinkta ir 
pasiskirstė pareigomis: pirm. p. 
P. Šileris, ižd. kun. dr. P. Ba
šinskas ir sekr. p. Jarinkevičienė. 
Malonu pastebėti, kad ir labai 
karštam orui esant daugelis tėvų 
atsilankė ir susirinkimas praėjo 
sklandžiai.

SUTIKSIME SAVO VYSKUPĄ
Jo Eks. Vysk. Brizgys į Geelon- 

gą atvyksta kovo mėn. 14 d. 
(šeštadienį) apie 8 vai. vak.

Pageidaujama tą dienų apie 8

SPORTO KLUBO KOVO VALDYBA

Š.M. KOVO 29 DIENĄ (VELYKŲ PIRMĄJĄ D.) RENGIA

Margučiu šokiu vakara
kuris įvyks Sydnėjaus Lietuvių Namuose, 28 Botany Rd., 

Redfern (3 min. pėsčiam nuo geležinkelio stoties)

Gros gera kapela, bus puikus velykinis bufetas ir kt
Sp. Kl. Kovas Valdyba

įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI

zl PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.
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Lygiai 1 vai. p.p. J.E. vyskupas 
atnašaus Šv. Mišias už Sydnėjaus 
lietuvių parapijų, giedant "Dai
nos” chorui, vad. muz. K. Kava
liausko. II-ji rinkliava J.E. kelio
nės išlaidoms padengti.

Laike Mišių bendra Šv. Komu
nija (— 3 vai. nevalgius) ir užbai
giamasis misijų pamokslas.

Tuojau po iškilmingų mišių bus 
teikiamas Sutvirtinimo Sakramen
tas prie didžiojo altoriaus.

Po apeigų visų Konfirmantų 
bendri pietūs “Trocadero” salėje 
dalyvaujant J.E. vysk. V. Brizgiui.

I pamaldas Katedron ir į kon
certų Trocadero salėje mergaitės 
ir ponios kviečiamos tautiniuose 
drabužiuose.

Atidėję visus pasisvečiavimus ir 
nepabaigiamus darbus, paskirkime 
šiuos 3 vakarus ir sekmadienį sa
vo sielos atgaivinimui, J.E. Gany
tojui ir jo taip svarbiems didžios 
patirties ir broliškos meilės pa
mokslų žodžiams. K.P.B.

namams tai būtų vertinga ir kul
tūringa dovana;

3. Paskirti vienų kambarį skai
tyklai, geriausia, didįjį kambarį 
apačioje iš dešnės namo pusės, 
kur sudėti visą kalbamų lietuviš
kų periodikų. Čia kiekvienas ra
miai galėtų pasilsėti ir paskaity
ti. Lietuvių nhmai būtų patrauk
lūs ir tems, kurie neieško alaus 
ar lošimų ir

4. Pakabinti aiškioj ir visiems 
prieinamoj vietoj užrakinamų au
kų dėžutę, kur kiekvienas laisva
noriškai galėtų įmesti atliekamą 
varinukų ar sidabrinukę. Per mė
nesį ar kitą susirinktų pakanka
mai pinigų užsakyti laikraščiams 
ir kitoms smulkioms išlaidoms, 
tad nereikėtų tiems reikalams 
liesti namų “pagrindinio kapita
lo".

Su pagarba —
P. Zipkus

vai. vak. prie Shell kiek galint 
daugiau automobilių, pasipuošu
sių tautinėm vėliavėlėm ar kaspi
nais sutikti J. E. ir palydėti į 
Lietuvių Namus, kur bus pašven
tinti Lietuvių Namai, o vėliau 
konferencija-rekolekcijos.

Sekmadienį, kovo 15 d. S,t John 
bažnyčioje David St North Gee
long 10 vai. konferencija — iš
pažintis, 11 vai. iškilmingos pa
maldos.

4 vai. p.p. Lietuvių Namuose 
meninė sutikimo programa. Apie 
7-8 vai. vakaro ten pat bendra va
karienė.

NUOSAVUS NAMUS,
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