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KARO PROLOGAS AR TIK 
PROPOGANDA ?

Raudonieji grasina bombarduo'ti Amerikos žvalgybinių lėktuvų ba
zes. Pasaulio nustebimui Amerika nesigina, kad skraido Sov. Rusijos erdvėje 
špionažo tikslais. Viršūnių konferencija renkasi itam pos ir pykčio šešėlyje. 
Chruščiovas nenorįs būti Eisenhoverio batuose, jei tas atvyks į žadėtąjį vizi
tą Sovietijon.

Į PASAULIO LIETUVIUS | AKTUALIJOS

Nusivylusioms pesimistams dėl 
pasaulio ateities, dažnai gal pa
veiktiems bolševikinės propogan- 
dos, geriausiu klaidos įrodymu 
yra praėjusios savaitės inciden
tas, kuris kilo tariamai raketa pa
šovus Amerikis žvalgybini lėktu
vą virš Sverdlovsko, atseit — 1300 
mylių Rusijos teritorijos gilumo
je. Lakūnas jau buvęs prifotogra- 
favęs įvairių kariniu atžvilgiu 
svarbių pozicijų, vežęsis su savi
mi mirtinų nuodų ampulę ir ty
liai iššaunamą ginklą. Vadinasi, 
lakūnas, kuris jau nuo 1956 m. at
likinėjęs šią misiją, buvo prityręs 
ir su svaria praktika.

Iki šiolei mūsieji pesimistai te
manė, kad tik sovietai visais ke
liais siekia iššnipinėti savuosius 
priešus, o vakariečiai sėdi susidė
ję rankas ir laukia, kada raudo
nasis slibinas apsivynios aplink 
kaklą. Tačiau nuostabiausia, kad 
Amerikos sąjungininkų dalis, jų 
tarpe ir D. Britanija, išreiškė ne
pasitenkinančio nusistebėjimo dėl 
šio įvykio ir ypač dėl Amerikos 
vadų atviro prisipažinimo. Tačiau 
Amerika, būdama atsakinga už 

B Vakarų pasaulio saugumą, nepa
bijojo net oficialiomis savo užs. 
reikalų min. Herterio lūpomis pa
reikšti, kad šį špionažo būdą tęs 
ir toliau.

Sovietų vadai (marš. Malinova- 
kis ir pats Chruščiovas) pagrasi
no, kad ateityje jie apšaudysią 
bazes, iš kur pakilsią šie aukštojo 
pilotažo žvalgybos lėktuvai ir įs- 
krisią į Rusijos teritoriją. Ameri
ka atsakė, kad rusų kaltinamus 
sąjungininkus — Turkiją, Pakis
taną ir Norvegiją — ji ginsianti 
visomis įmanomomis priemonėmis.

Paskutinėje savo kalboje Chruš
čiovas, lankydamas tariamąsias 
nukritusio lėktuvo skeveldras, ku
rios šiuo metu demonstruojamos 
Maskvoje užsienio diplomatams ir 
žurnalistams, karščiuodamasis pa
reiškė, kad jis nusivylęs Eisenho- 
veriu ir nenorįs būti jo batuose, 
kai tas atvyksiąs į Sov. Rusiją vi
zito. Dėl šitokio karštuolio pareiš
kimo diplomatiniuose sluogsniuo- 
se daroma išvadų, kad Eisenhove- 
ris greičiausiai vizito į Sovietiją 
atsisakys. Baiminamasi, kad jis 
gali nevykti net į Viršūnių Kon
ferenciją Paryžiun.

Užsienio spauda praneša, kad 
panašių lėktuvų, galinčių fotogra
fuoti žemėje esančias detales, 
Amerika turinti didelį skaičių ir 
jau senai įvairiomis kryptimis jie 
raižą sovietų teritoriją. Tatai esąs 
pats tikriausias būdas surinkti da
vinius, kur sovietai gamina ato
minius ginklus, kur jie rengia ra
ketines bazes ir nustatyti nuosto
lius, kurie esą reikalingi karo at
veju, kad Amerikos raketos tiks
liai pataikytų į sovietinius strate
ginius taikinius. Iki šiol sovietams 
esą nesisekę nušauti šių erdvių 
Žvalgybininkų ir todėl šį kartą, 
kada pasisekė nutupdyti sveiką 
liudininką, pilotą Francis Powers, 
jie ir sukėlę šią audrą iš baimės ir 
nerimo. Iki šiol soyietai nė nesva
joję, kad išžvalgytos žinios yra 
tokios tikslios, pateikiančios visas 

jų slepiamųjų bazių smulkmenas.
Vakaruose vis dėlto kyla pa

grįstas įsitikinimas, kad sovietai 
nenušovė lėktuvo raketa, kaip jie 
giriasi, nes tuo būdu esą būtų ne
įmanoma, kad lakūnas liktų gyvas 
ir sveikas. Manoma, kad greičiau
siai čia buvo kitokios priežastys. 
Prileidžiama, kad galėjo lėktuvas 
sugesti ir lakūnas buvo priverstas 
nusileisti parašiutu, kadangi ne
išdrįso atlikti paskutinio pavedi
mo — pats nusižudyti ir sunaikin
ti įrodomąją medžiagą.

. Kaip ten bebūtų, tačiau kovo
jantiems su bolševizmu šis epizo
das suteikia tvirtybės ir vilties. 
Koegzistencijos legenda, kurią so
vietai taip liaupsina, o kaikurie

ŠALTOJO KARO EPIZODAS AR
ISTORINIS

Viena ypatybių, pažyminčių vir
šūnių konferenciją, kuri susirinks 
Paryžiuje gegužės 16 dieną, yra 
ta, kad jos paruošimas buvo labai 
ilgas. Jis buvo pradėtas tuoj po 
sovietų ultimatumo Berlyno klau
simu 1958 m. lapkričio 27 dieną, 
tai yra, prieš beveik 17 mėnesių. 
Per tą laiką kiekvienas vyriau
sias Vakarų didžiųjų valstybių ats
tovas yra turėjęs su Chruščiovu 
išsamių pasikalbėjimų — britų 
premjeras Macmillanas Maskvoje, 
Prezidentas Eisenhoveris ir Prezi
dentas de Gaulle Chruščiovui besi
lankant Jungtinėse Valstybėse ir 
Prancūzijoje. Tokių ilgų paruošia
mųjų derybų būtų pakakę, kad su 
bet kuriuo normaliu partneriu vi
sos svarstytinos problemos būtų 
išspręstos ir kad viršūnių konfe
rencijai teliktų formalus uždavi
nys priimti sutartus sprendimus. 
Bet šiuo atsitikimu padėtis yra ki
tokia.

Nežiūrint visų didelių pastangų, 
kurių Vakarai yra padarę, siek
dami paveikti sovietų vyriausybę, 
sutvarkyti bent dalį spręstinų 
klausimų, būtent, Berlyno laisvės 
apsaugojimą, Vokietijos suvieniji
mą ir nusiginklavimą, — Chruš
čiovas griežtai laikosi savo pir
mykščių reikalavimų. Šiandieną 
jisai tebereikalauja sąjunginių ka
riuomenės dalinių pašalinimo iš 
Vakarų Berlyno, įsteigimo tenai 
“laisvojo miesto” ir taikos sutar
ties sudarymo su vadinamąja Vo
kietijos demokratine respublika. 
Net nusiginklavimo klausimu so
vietų vyriausybė nėra padariusi 
mažiausio žingsnio prisiartinti 
prie Vakarų išmintingų pasiūly
mų. 10 valstybių nusiginklavimo 
konferencija, sušaukta, kaip žino
ma, viršūnių konferencijos dar
bams palengvinti, po kelių savai
čių bergždžių derybų su sovietais, 
bus atidėta... tam, kad nekliudy
tų viršūnių konferencijos darbų.

Prie šito Vakarų didžiosioms 
valstybėms nepalankaus balanso 
prisideda dar ta aplinkybė, kad 
beruošiant Paryžiaus konferenci
ją, Chruščiovas plačiausiai išnau- 

Vakarų pasaulio atsakingieji ją 
tiki, dabar griūva savo pagrinduo
se. Sovietų propoganda, grasini
mai ir įniršis ir Sovietijos žmo
nėms rodo, kad vakariečiai visdėl- 
to dar nėra galutinai užliūliuoti 
ir todėl jie privalo turėti vilties 
ateities išsilaisvinimui, šis faktas, 
reikia manyti, ypač sustiprins Ry
tų Europos pavergtuosius, kurie 
atsklindančiomis iš privačių šal
tinių žiniomis karo laukia, nes tik 
jis vienas yra jų. išlaisvintojas.

Reikia manyti, kad sovietai sa
vo propogandinį karščiavimąsi 
greit pamirs, nes jie dar tikrai 
nėra pajėgūs karui ir daugiau 
dreba dėl savo kailio, nei visi ki
ti. 1

POSŪKIS?
dojo savo atsilankymus Jungtinė
se Valstybėse ir Prancūzijoje at
virai ir be atodairos varyti pro
pagandai už sovietų santvarką bei 
komunizmą. Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos pirmasis sekre
torius ir vyriausybės pirmininkas 
galėjo juo lengviau atlikti tą 
propagandos akciją, kai jo šeimi
ninkai, matomai, laikydamiesi “se
nosios” '* diplomatijos taisyklių, 
dažniausiai nereagavo į tuos so
vietiško svečio išsišokimus.

Šitokiomis aplinkybėmis visiš
kai suprantama, kad Chruščiovas 
pakartotinai pasisakė esąs viršū
nių konferencijos paruošimu pa
tenkintas. Daug mažiau yra su
prantamas tačiau tas faktas, kad 
tam tikroje Vakarų politinių sfe
rų ir viešosios nuomonės dalyje 
vis dar girdima paguodžiančių lū
kesčių, esą nėžūrint ligšiolinės 
nesukalbamos sovietų laikysenos 
jie vis dėlto, gal būt, turi paruo
šę viršūnių konferencijai kaž ko
kių malonių staigmenų, nuolaidų.

Bet tuos optimistinius lūkesčius 
užginčija tiek kietai užsispyrusi 
Chruščiovo laikysena, tiek ypač 
visa agresyvi politika, kurią so
vietai veda Vakarų atžvilgiu nuo 
pat bolševikų revoliucijos laikų. 
Per 40 metų, praėjusių nuo smur
tu įvykdyto sovietų valstybės įs
teigimo, nebuvo galima išspręsti 
derybų keliu su sovietais nei vie
no pagrindinio saugumo ar teisin
gumo klausimo. Jeigu šiam kons
tatavimui paremti iš viso dar rei
kalinga ypatingų įrodymų, tai pa
kanka prisiminti du dalyku. Bū
tent, kad šiandieną Europoje so
vietai tebestovi ant Elbos upės 
ir Adrijos jūros — Albanijoje — 
krantų ir kad viršūnių konferen
cijai tenka užsiimti tokiais klau
simais, kaip didelės — vokiečių — 
tautos suvienijimas ir 2 milijonų 
berlyniečių laisvė, kuriai gręsia 
didelis pavojus iš sovietų pusės.

Kiekvienu atveju tačiau būtų 
didelė iliuzija laukti, kad vienoje 
ar keliose viršūnių konferencijo
se būtų pasiekta to, kas nebuvo 
galima pasiekti 40 metų bėgyje, 
būtent, paversti Sovietų Sąjungą

Šių metų gegužės 16 dieną mi
nime 40 metų Seigiamojo Seimo 
sukaktį. Steigiamasis Seimas — 
vienintelis Lietuvos istorijoje įvy
kis,nes pirmą kartą buvo renka
mas visos Lietuvos gyventojų de
mokratiniais dėsniais. Jį rinko vi
si Lietuvos piliečiai bei socialinės 
padėties, tautybės, lyties ir reli
gijos skirtumo. Tas faktas, kad ta 
rinkimų teise pasinaudojo apie 
90% turinčių teisę balsuoti, pa
rodo lietuvių tautos politinį susi
pratimą ir pribrendimą nepriklau
somam gyvenimui. Mūsų naujau
sioj istorijoj Steigiamasis Seimas 
yra ne tik būdingiausias, bet ir 
reikšmingiausias įvykis.

Steigiamasis Seimas dirbo dve
jus metus labai sunkiais, nera
miais ir pavojingais laikais. Jam 
teko tuo metu ir atkuriamai vals
tybei pamatus statyti ir ją ginti 
nuo besibraunančių priešų. Be to, 
ir Lietuvos viduje tų priešų agen
tai nemaža nerimo ir pavojų kė
lė. Bet visas tas nelaimes ir pa
vojus Steigiamasis Seimas nugalė
jo. Visi karai buvo laimėti, tik 
savo sostinės Vilniaus nepavyko 

normaliu tarptautinės bendruo
menės nariu ir priversti ją gerbti 
tos bendruomenės teisinius bei 
moralinius principus. Todėl civili
zuotasis pasaulis turi apsiprasti su 
mintimi, kad šaltasis karas, kurį 
sovietai pradėjo ir tęsia prieš Va
karus, eis toliau.

šaltasis karas, dėl kurio Chruš
čiovas kelia dabar tiek triukšmo, 
kaltindamas Vakarus jį vedant, 
yra pačių sovietų išradimas. Jie 
jį pradėjo 1918 metų pradžioje 
karo paliaubų derybose su Vokie
tija Lietuvių Brastoje, kada so
vietų vyriausybė per Trockį pa
skelbė ir įvedė į tarptautinę poli
tiką žinomą obalsį “Nei karas, 
nei taika". Dėl savo ideologijos 
bei interesų sovietų valstybė ne
gali atsisakyti nuo šaltojo karo. 
Jis yra vienintelė sovietų pripa
žįstama tarptautinės “taikingos 
koegzistencijos” forma. Ir viršū
nių konferencija tėra sovietams 
vienas jų šaltojo karo ofenzyvos 
etapas.

Kai dėl Vakarų, tai Paryžiaus 
konferencija — nežiūrint visų lig
šiolinių neigiamų aplinkybių — 
yra Vakarams didelė istorinė pro
ga apginti bei vykdyti tiems teisės 
ir teisingumo dėsniams, nuo ku
rių priklausys žmonijos ateitis. 
Žmonijai nėra pavojingos atomi
nės bombos ir rakietos, kuriomis 
Sovietų Sąjunga jai grasina, nes 
Vakarai turi pakankamai priemo
nių sulaikyti sovietams nuo tų 
ginklų pavartojimo. Tikrą pavojų 
Vakarams sudaro kas kita, būtent, 
atkaklios sovietų pastangos supa- 
raližuoti Vakaruose teisės bei po
litinės moralės pajautimą. Tačiau 
šitoje kovoje Vakarai turi tinka
mą, pakankamą ginklą prieš sovie
tinę politinę ofenzyvą. Tas gink
las yra sovietų pavergtų tautų, 
prie kurių priklauso žymi vokie
čių tautos dalis, laisvės atstatymo 
byla.

Vokietijos suvienijimas, tai yra, 
Rytų Vokietijos išvadavimo iš so
vietų priespaudos klausimas yra, 
be jokio mažiausio abejojimo, ne- 
atmezgamai surištas su visų Cent
ro ir Rytų Europos pavergtųjų 
kraštų išlaisvinimu. Nėra jokio 
pagrindo manyti, kad būtų galima 
išspręsti Vokietijos klausimą, pa
liekant kitą neišspręstą. Vakarai 
negali šio ryšio dešimtimis metų 

atgauti iš lenkų.
Baigęs visus karus, Steigiama

sis Seimas išgavo iš didžiųjų vals
tybių Lietuvos pripažinimą ir iš
rūpino priėmimą į Tautų Sąjun
gą. Jis sutartimis nustatė Lietuvai 
sienas, sutvarkė valstybės apara
tą, išleido lietuvišką pinigą — li
tą, kuris, nepaisant visų išgyventų 
sunkumų, išlaikė savo vertę. Stei
giamasis Seimas įsteigė universi
tetą, nusėjo visą kraštą įvairaus 
tipo mokyklomis ir suorganizavo 
visa tai, kas naujai atkurtai vals
tybei buvo reikalinga. Jis priėmė 
konstituciją ir žemės reformos įs
tatymą. Konstitucija garantavo 
piliečiams laisvę, lygybę, nuosa
vybės teisę ir saugumą, o vyriau
sias suverenumo teises sudėjo į 
tautos rankas. Ji pastatė valsty
bę ant stiprių teisingumo, demo- 
kratybės ir tikėjimo laisvės pa
grindų. žemės reforma taip su
stiprino žemės ūkį, kad jis tapo 
stipriu valstybės ekonominiu ram
sčiu ir gerovės šaltiniu.

Bolševikai 1920 m. liepos mėn. 
12 d. pasirašyta su Lietuva sutar
timi visiems laikams išsižadėjo 
visų Rusijos pretenzijų į Lietuvos 
žemes. Tai jie patvirtino ir ne
puolimo sutartim. Tačiau 1940 m. 
birželio mėn. Sovietų Rusija, be 
mažiausios iš Lietuvos pusės prie
žasties, brutaliausiu būdu įsikišo 
į Lietuvos vidaus reikalus ir iki 
dantų ginkluotomis ir iš anksto 
paruoštomis divizijomis okupavo 
mūsų tėvynę. Prieš vykdydama šį 
smurtą, Maskva dar 1939 metais 
slapta sutartimi su Hitleriu buvo 
perleidusi nacių Vokietijai Lietu
vos teritorijos plotus iki Šešupės, 
tad bolševikai už lietuvių tautos 
nugaros begėdiškai prekiavo mū
sų žemėmis.

Bet Maskva savo gėdingus smur
to darbus pasiryžo įteisinti. Tuo 
tikslu 1940 m. liepos mėn. Maskva 
surežisavo Liaudies Seimo rinki
mus. Lietuvos žmonėms buvo pa
teiktas tik vienas pačių bolševikų 
sudarytas kandidatų į Seimą są
rašas. Rinkimai vyko visiškos ne
laisvės sąlygose, be žodžio, spau
dos ir susirinkimo, tad rinkikai 
net nežinojo kokius klausimus 
svarstys renkamasis Seimas. Prieš 
rinkimus keliolika šimtų lietuvių 
buvo suimta be jokios kaltės ir 
į kalėjimus sugrūsta.

Vadinamasai “Liaudies Seimas”, 
išrinktas apgaulės, klastos ir 
smurto sąlygose, pildė groboniš- 
kos Maskvos bolševikų norą. Nie
kas Lietuvoje, išskyrus saujelę 
samdytų agentų, nereikalavo Lie
tuvos į Rusiją įjungimo ir tary
binės santvarkos joje įtaisymo, — 

ignoruoti ir privalo galop pada
ryti tinkamas išvadas. Nes ligi 
trečdalis Europos tebėra sovietų 
vergijoje, yra neįmanoma patai
syti bendrą pasaulio padėtį ir pa
tikrinti jo laisvę. Jeigu demokra
tinės didžiosios valstybės iškels 
Paryžiuje sovietų pavergtų tautų 
apsisprendimo teisės ir laisvės su
grąžinimo problemą, jeigu jos tai 
padarys taip pat atvirai ir griež
tai, kaip Sovietų Sąjunga siekia 
sunaikinti Vakarų Berlyno laisvę 
ir padaryti pastovią komunistinę 
vergiją sovietų okupuotoje Vokie
tijos dalyje, — Viršūnių konfe
rencija iš šaltojo karo apizodo ga
lės pavirsti istoriniu posūkiu so
vietų sukrėstos tarptautinės sant
varkos atstatyme.

(Šveicariško laikraščio “Basler 
Nachrichten” vedamasis straips
nis, parašytas min. S. Loaorai- 
čio).

NUBAUSTI LIETUVOS 
KUNIGAI

Sydnėjaus “The Catholic Week
ly” patalpino žinią apie lietuvių 
kunigų traktavimą pavergtoje Lie
tuvoje. Esą, gautomis žiniomis per 
Berlyną kun. Mykolas Gylys (Kau
ne) nuteistas 9 mėnesiams kalėji
mo ir pabaudos 15% iš savo pa
jamų, kuris jau anksčiau buvo pa
šalintas iš savos parapijos ir su
spenduotas profesūroj iš kunigų 
seminarijos. Jo nusikaltimas: “ne
legalus religijos mokymas mažų 
vaikų”, kun. Gražys už prašymą 
aukų iš parapijiečių buvo nubaus
tas 6 mėnesius sunkiųjų darbų 
kalėjimo ir 15% iš savo pajamų.

ŽUVO SUKILIME

Pietų Korėjos sveikatos minis
terija praneša, kad sukilime prieš 
vyriausybę žuvo 183 žmonės, 200 
liks invalidais, o sužeistų buvo 
6259 asmenys.

PAKEISTOS PAREIGOS

Generolas Janiu Zarzycki (46), 
Lenkijos kariuomenės vadas, at
leistas iš savo pareigų ir paskir
tas Varšuvos burmistru.

LANKYSIS AUSTRALIJOJE
Maršalas Lordas Montgomery 

numato lankytis ir Australijoje 
lapkričio mėnesyje. Jis oficialiai 
lankėsi 1947 metais, bet šis jo vi
zitas būsiąs privatus.

toks nutarimas yra ir pasilieka 
niekinis.

Laisvai išrinkto, jokios pašali
nės jėgos neprievartaujamo; Stei
giamojo Seimo pagrindinis nuta
rimas atstatyti laisvą, nepriklau
somą Lietuvos valstybę ir šian
dien nenustoja savo galios. Kova 
už šį siekimą visiems mums pri
valoma.

Pati pavergtoji tauta Maskvai 
aktyviai pasipriešinti negali. Ta 
šventoji pareiga gula ant mūsų, 
kurie atsidūrėme laisvajame pa
saulyje. Tą pareigą turime atlik
ti, nesigailėdami laiko, pinigo, 
darbo, pasiaukojimo ir pasišven
timo.

Lietuvos išlaisvinimo idėjai rea
lizuoti, ne tik šios svarbios Stei
giamojo Seimo 40 metų sukakties 
proga, bet ir visomis kitomis pro- 
gimis turime statyti prieš akis 
šviesų Steigiamojo Seimo pavyzdį, 
jo idealus, jo pasigėrėtiną politi
nių grupių vieningumą Lietuvos 
gynimo reikaluose, jo pasiaukoji
mą savo tautai ir valstybei, jo de
mokratiškumą. Turime ne tik pa
tys vaduotis jo idealais, bet jais 
maitinti ir jaunąją kartą, kuri 
užims mūsų vietas ir tęs žūtbūti
nę kovą už savo tėvynės laisvę ir 
nepriklausomybę. Visi, kaip vienas 
turime suglaustomis gretomis ri
kiuotis prie Vliko ir Tautos Fon
do, nes jie yra tie organai, ku
rie grumiasi su raudonuoju oku
pantu ir tiesia kelią į laisvąją tė
vynę.

Steigiamasis Seimas yra ir turi 
būti lietuviams išeiviams šviesus 
pavyzdys ir kelrodis visame mūsų 
išeiviškajame gyvenime ligi grįži
mo į laisvąją tėvynę.

Steigiamojo Seimo nariai: K. 
Bielinis, J. Bildušas, S. Digrys, 
T. Draugelis, M. Galdikienė, P. 
Jočys, S. Kairys, V. Kasakaitis, 
M. Krupavičius, J. Makauskas, 
J. Pakalka, V. Požėla, J, Prons- 
kus, V. Sirutavičius, K. Šaulys, 
V. Šmulkštys, K. Škirpa, V. Vai
dotas, J. Valaitis, K. Žukas.
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V/£SNM IS “P£/?G4££S”
PONIA MILAŠIENĖ PASAKOJA SAVO

GIMNAZIJAI REIKALINGAS PASTATAS
GANA IŠKLIBUSIU BARAKŲ LIETUVIŲ 

JAUNIMUI
Š.m. balandžio 25 d. tiesiai iš 

Lietuvos, pakilusi kelionei Velykų 
antrąją dieną, per Maskvą lėktu
vu laimingai atkeliavo našlė p. 
A. Milašienė pas savo sūnų Algi 
Milašą, gyv. Sydnėjuje.

Kadangi tatai retas, o gal tik 
vienintėlis Australijoj atsitikimas, 
tai Jūsų bendradarbiui buvo įdo
mu pasimatyti su viešnia ir suži
noti kaikurių smulkmenų apie ke
lionę ir gyvenimą dabartinėje Lie
tuvoje.

Manant, kad toli keliavusi tau
tietė yra pavargusi ir gal dar ne
įsigyvenusi į naują aplinką, ji bu
vo aplankyta gerokai vėliau.

Nuvykus į naują ir ištaigų p.p. 
Milašų namą, jau svetainėje teko 
nustebti ant stalo išdėstytais lie
tuviškojo gintaro dirbiniais, tau
tinėmis juostomis, taut, kaklaraiš
čiais, audiniais ir tautinių motyvų 
mezginiais.

Kai jau gerokai pagyvenusio 
amžiaus Ponia po pietų poilsio pa
sirodė šioje (tarsi meno parodė
lės) svetainėje, Jūsų bendradar
bis vis dar negalėjo atsigrožėti iš
dėstytais eksponatais.

P. A. Milašienė po malonaus pa
sisveikinimo su šypsena pratarė:

— Tatai tik dalis to, ką galėjau 
atsivežti. Maniau, kad didesnio 
glėbio lietuviškųjų dirbinių nega
lėsiu atsivežti dėl muito, o be to, 
būtų buvę gal sunkoka juos ir 
tempti iš lėktuvo į lėktuvą. Per- 
sėdinėti gi teko net keletą kartų, 
nes sovietų lėktuvas mane atskrai
dino iš Maskvos tik iki Amsterda
mo. Po to teko jau vykti vakarie
čių oro linijomis su keletą persė
dimų.

Tačiau, kaip matote, atsiradau 
laimingai, ir iš Sydnėjaus areo- 
drdmo buvau su taxi atgabenta 
net iki savo vaikų namo durų.

Ponia Milašienė atrodė jaunes
nė pagal amžių esantį, su lengva 
šypsena lūpose ir džiugiu žvilgs
niu akyse. Jau pirmieji pasikeiti
mai žodžiais kažkaip suartino, 
kaip ir paprastai esti dviems lie
tuviams susitikus. *

Pasidalinus pirmaisiais įspū
džiais, kurių buvo gal net per
daug, ir blaškantis nuo klausimo 
prie klausimo, norėjosi pasirink
ti žinių iš dabartinės Lietuvos 
ekonominio ir kultūrinio gyveni
mo.

— Nedaug aš, suprantama, 
Tamstai galėsiu papasakoti apie 
Lietuvą, nes visą laiką po Antrojo 
Pasaulinio karo teko man išgyven
ti toje pačioje vietoje — “Perga
lės” kolchoze, kuris buvo sudary
tas tarp Raseinių ir Šiluvos.

Kolūkis buvo sudarytas, sujun
gus į jį keleto kaimų gyventojus, 
kurių daugumas dar iki šiol gy
vena senose savo gyvenvietėse, 
nors pats jo centras įkurtas bu
vusiame stambaus žemvaldžio 
Kaulakio dvare.

— Kolūkis kūrėsi pamažu, — 
toliau tęsė p. Milašienė, — nes 
pradžioje daugelis ūkininkų ėjo 
į jį nenoriai. Suprantama, daug 
kam buvo sunku atsisakyti savo 
individualių ūkių, kuriuose gyve
no ir dirbo jų tėvai ir protėviai.

Atsimenu, kad pradžioje kolū
kis buvo neturtingas: trūko gyvu
lių, žemei įdirbti įrankių ir t.t. 
Pirmaisiais metais aš pati buvau 
įjungta į jo organizavimo darbus 
ir pirmomis dienomis teturėjome 
kolektyve tik 4 karves ir vieną 
kiaulę. Kai pagaliau, laikui bė
gant, kolūkis išsiplėtė, aš nuo or
ganizacinių pareigų pasitraukiau, 
nes atsirado kiti pareigūnai.

— Ar Jūsų kolchoze, kitaip sa
kant kolūkyje, yra ir rusų parei
gūnų? — paklausiau p. Milašienę.

Ne, — viešnia atsakė, — rusų 
pareigūnų apie Raseinius man ne
teko matyti iš viso. Girdėjau tik, 
kad nemaža jų yra Kaune, Vil
niuje ir kituose didesniuose Lietu
vos centruose. Mes provincijoje 
veržiamės tarpusavyje, neprašyda
mi kitų pagalbos, o po Stalino 
mirties ir iš viso mūsų gyvenimas 
yra pagerėjęs.

— Kiek mokama kolūkio darbi
ninkams už darbadienį? — toliau 
norėjosi sužinoti iš viešnios.

— Mūsų kolūkis skaitomas vie
nu iš geresniųjų, todėl už vad. 
darbadienį, išdirbus kolūkio val
dybos nustatytą dienos darbo nor

mą, buvo išmokama po 2 rubliu 
pinigais ir po 2 klg. grūdų. Iš šio 
uždarbio, suprantama, būtų sun
koka pragyventi, bet mūsų žmo
nės turi kitokių galimybių verstis 
ir išsimaitinti. Kaip jau turbūt 
girdėjote, kiekviena kolūkiečio 
šeima gauna savo privačiam nau
dojimui 60 arų (virš pusės hekta
ro) žemės. Naudojantis bendro
mis kolūkio ganyklomis vasarą ir 
gaunant pašarų žiemai, dažnas ko
lūkietis iki šiol turėjo po dvi mel
žiamas karves ir galėjo nupenėti 
po keletą bekonų pardavimui. Ge
ra pieninga karvė pas mus kaš
tuoja iki 4.000 rublių, o ir beko
nas rinkoje perkamas, mokant už 
jį per 1.000 rublių.

— Tai privatus, ūkininkavimo 
būdas visdėlto yra našesnis? — 
teiravausi.

— Kaip matote iš palyginimo 
— taip yra. Juk kiekvienam žmo
gui savi marškiniai glaudžiasi ar
čiau kūno,.— nusišypsojo pasako
janti.

Apskritai, p. Milašienė dabarti
niame Lietuvos gyvenime išryški
no dvi epočhas, kurios esančios 
diametraliai skirtingos. Pokario 
gyvenimas, kada , Sov. Sąjungos 
valdžios viršūnėje sėdėjo Stalinas, 
buvęs sunkus Lietuvoje. Įvykusių 
gi Kremliuje pasikeitimų pasėko
je atsiradę naujų vilčių ateičiai, 
žmonės pasijutę laisvesni, vilda
miesi susilaukti geresnių dienų. 
Kada baimės akys susiaurėjusios, 
kūrybinis Lietuvos gyvenimas su
aktyvėjęs. Dabar esą žymiai nuo
širdžiau dirbama kuriant materia
lines gėrybes, o ir nacionalinis 
lietuvių tautos gyvenimas įgaunąs

KOLCHOZO
ĮSPŪDŽIUS
vis margesnes spalvas ir veiklų 
reiškimąsi. Lietuviška daina vėl 
skambanti mūsų kaime, tautiniai 
drabužiai ir šokiai esą populiarūs, 
knygų rinkoje jau pasirodą mūsų 
klasikų veikalai, pagyvėjusios ir 
kitos tautiniai kultūrinės paraiš
kos.

Paklausus, koki santykiai iš Si
biro grįžusių ir vietoje įsigyvenu
sių bei iškilusių pareigūnų, p. Mi
lašienė pabrėžė, kad didelių prie
šingumų nesą, nes grįžusieji iš 
Sibiro esą laikomi kaip atlikę 
bausmę ir žmonės į juos žiūrį ge
romis akimis.

— O kaip gi vystosi religinis 
Lietuvos gyvenimas? — buvo dar 
įdomu pasiteirauti.

— Religija dabar Lietuvoje yra 
visai privatus kiekvieno reikalas. 
Suprantama yra skelbiama ir an
tireliginė propoganda, todėl aukš
tesniems pareigūnams dažnai gal 
ir neparanku lankytis į bažnyčias. 
Tačiau didesnėse šventėse bažny
čios gana pilnos. Sekmadieniais 
mes turime turgus, kuriuose kolū
kiečiai turi atlikti visokiausių rei
kalų, taigi dėl šios priežasties dau
gelis negali apsilankyti pamaldo
se, tačiau Velykose ir Kalėdose, 
jei jos išpuola sekmadienį, mūsų 
bažnyčios pripilnėja, kaip ir ka
daise būdavo. Šiluvoje, pavyzd
žiui, vėl vykstama į tradicinius at
laidus, kur šiuo metu gyvena net 
5 kunigai: klebonas kun. Graus- 
lys ir kunigai — želvys, Siemaš- 
ka, Kasčiukas ir Polonskis.

Kadangi p. Milašienė, kaip jau 
buvo minėta, visą laiką išgyveno 
viename kolūkyje, tai supranta
ma, gal jai ir sunkoka duoti pla-

POLITIKOS
IŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ SEIMO 

(ACEN) VEIKLOS
Prancūzijos prezidento sekreto

riatas atsakė į ACEN pirmininko 
protesto telegramą prezidentui de 
Gaulle dėl egzilų laisvės suvaržy
mo ryšium su Chruščiovo vizitu. 
Atsakymas apgaili tą Prancūzijos 
vyriausybės žingsnį ir užtikrina, 
kad šiuo atveju prieš 700 egzilų 
pavartoti suvaržymai jokiu būdu 
nereiškia Prancūzijos bendros po
litikos egzilų atžvilgiu pasikeiti
mo.

*.
Ryšium su ACEN pastangomis 

gauti audienciją pas prezidentą, 
assistant D.G. Morgan savo laiš
ke ACEN primena prezidento 
įvairiomis progomis padarytus pa
reiškimus, kad JAV vyriausybė 
suprantanti pasaulyje negalint bū
ti tikros taikos, kol Rytų Europos 
tautos neturi galimybės laisvai 
sudaryti savo valstybines institu
cijas ir pasirinkti savo vyirausy- 
bes, ir kad ji darysianti visas pas
tangas, kad tas galimybes Rytų 
Europos tautos turėtų.

Ryšium su Prezidento de Gaul
le vizitais Londone, Ottavoj, Wa
shingtone ACEN pirmininkas laiš
ku prezidentui de Gaulle išdėstė 
ACEN problemas ir pageidavi
mus.

ACEN ATSIŠAUKIMAS l 
EUROPOS TARYBOS 
PATARIAMĄJĮ SEIMĄ

Europos Tarybos Patariamasis 
Seimas renkasi savo 12 sesijos. 
Ta proga ACEN įteikė jam savo 
atsišaukimą, prašydamas paramos, 
kad ateinančioj Viršūnių Konfe
rencijoj būtų iškeltas sovietų pa
vergtų Centro ir Rytų Europos 
valstybių klausimas tautų apsi
sprendimo teisės pagrindu. Atsi
šaukimas iškelia, kokių liūdnų pa
sekmių galėtų turėti C. ir R. Eu
ropos tautoms ir pačiam laisva
jam pasauliui dabartinio status 
quo pripažinimas. Atsišaukimas 
dėkoja Europos Tarybai už ligšio
linį palankumą sovietų pavergtų
jų tautų reikalams ir, priminęs 
tos tarybos 1959.9.14. priimtą re
komendaciją, kad visose Vakarų 
derybose su Sov. Sąjunga turi bū
ti respektuojami C. ir R. Euro
pos tautų interesai ir kad europi
nių problemų sprendimas įmano
mas tik įgalinus šias tautas savo 
likimą spręsti laisvais rinkimais,

tesnę pilno - Lietuvos gyvenimo 
apžvalgą. Tačiau vaizdas jau ir 
iš patiektųjų išgyvenimų yra ga
na suprantamas. Mokslas šiuo me
tu Lietuvoje esąs propaguojamas
ir jau jaučiamas inteligentijos 
perteklius. Abiturientai jau esą 
raginami pasilikti dirbti savo ko
lūkiuose, nors jie turį dar kele
tą galimybių studijas tęsti neaki
vaizdiniuose institutuose. Lietuvos 
jaunimas apskritai kietai siekiąs 
mokslo, nes jis atidarąs kelius į 
lengvesnį gyvenimą.

Kolūkio administracija paskuti
niu metu susirašinėjanti su cent
rais lietuviškai, o prie stalininio 
rėžimo jau buvę susirašinėjamą 
dviemis kalbomis. Kadangi vals
tybinė degtinė esanti, palyginti, 
brangi, tai esąs išplitęs naminės 
darymas. Pirmą kartą pagautas 
naminės varytojas dabar esąs ati
duodamas į neseiai'sudarytus ko- 
lūkiuose vad. “draugiškuosius 
teismus”, kurie esą* minkščiau 
baudžia, nei administraciniai, čia 
dažniausiai esą apsieinama su vie
šo papeikimo nuosprendžiu.

Iš viso Lietuvoje gyvenimas 
vykstąs senų tradicijų vėžėmis, 
nes giminės ir draugai iškilmingai 
švenčių sutuoktuves, krikštynas, 
vardines ir kitas ryškesnių įvykių 
progas.

Pažadėjus viešniai ateityje dar 
kaiką papasakoti iš nūdienio Lie
tuvos gyvenimo, visdėlto pasijdo- 
mavau, koki jos pirmieji įspū
džiai čia, Australijoje.

Prisipažino, kad tokiu trumpu 
laiku dar negalinti susidaryti pil
no vaizdo, tačiau malonų įspūdį 
sudarą namai paskiruose darže
liuose, o ir krautuvės esančios pil
nos visokių gėrybių. Atrodą jai, 
kad gyvenimas čia esąs laisvas ir 
sotus...

J, Tautvydas

ĮVAIRUMAI t
— prašo Pataramąjį Seimą šį nu
sistatymą patvirtinti ir įtaigoti 
Viršūnių Konferencijai.

Kor.

PAVERGTOSE TAUTOSE 
IŠSAUKS KEISTUS JAUSMUS

“Neue Zuercher Zeitung" bal.
21 d. laidoje apžvelgia Nauj. Ze
landijos premjero ir užs. reik, 
ministerio Walther Nash lankymą
si Maskvoje ir stebisi Nasho per
nelyg entuziastiškais pareiškimais 
apie gyvenimą Sovietų Sąjungoje, 
apie sovietinės politikos laimėji
mus ir pan. Tai buvęs jau perdė
tas piršimasis į koegzistenciją su 
Sovietų Sąjunga. Nash ypač pa
brėžęs didelį rusų vaidmenį at
kuriant “galingą Sovietų Sąjun
gą”. Laikraštis priduria: “Nelais
vėje gyvenančiuose Sovietų Są
jungos tautose tokie pareiškimai 
gali iššaukti tik keistus jausmus 
ir savotiškus samprotavimus apie 
Vakariečių laisvės supratimą”. 
Nash kėlęs į padanges visus Chruš
čiovo (nusiginklavimo) pasiūly
mus, kurie, girdi, sudarą “naują 
erą”. Laikraščio nuomone, Nash 
visiškai aklai patekęs į sovietinės 
propagandos tinklus.

TAUTŲ APSISPRENDIMO 
TEISĖ TEORIJOJE IR 

PRAKTIKOJE
“Rudbrief”, Tarptautinio komi

teto krikšč. kultūrai ginti leidi
nio 14-jė laidoje išdėstoma fak
tais, kaip Maskva teorijoje kal
ba apie tautų apsisprendimo teisę, 
bet praktikoje ją paneigia, ką pa
rodė, pvz., ir patyrimai su Pabal
tijo valstybėmis.

PAMINĖJO GEN. DAUKANTĄ
“Helaingin Sanomat”, Suomijos 

didžiausias dienraštis, balandžio 
17 d. laidoje įsidėjo ilgoką nekro
logą (su atvaizdu) apie mirusį 
Argentinoje generolą T. Daukan
tą, kurį savo laiku rišo saitai ir 
su Suomija, kurioje jis eilę metų 
gyveno.

• 697 ASMENS ATVYKO IŠ 
LIETUVOS

Kas Lietuvoje gali dokumenta
liai įrodyti kokius nors šeimyni
nius ar kitokius saitus su Vakarų 
Vokietija, stengiasi per Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos tam 
tikrą įstaigą Vilniuje iš Maskvos

išgauti leidimą persikraustyti į 
Vakarus. Persikėlimas vyksta re
miantis Fed.- Vokietijos ir Sovie
tų Sąjungos susitarimu dėl abipu
sio repatriantų grąžinimo. Tokių 
asmenų perkeldinimas iš Sovietų 
Sąjungos į Vakarus eilę mėnesių 
buvo šiek tiek įstrigęs. Tačiau ko
vo mėnesio laikotarpyje į Vakarų 
Vokietiją (per Friedlando stovyk
lą) vėl atvyko 697 asmens iš Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo kraštų. 
Tam tikras skaičius jų tarpe buvo 
Klaipėdos krašto kilmės.

“DIEVE APSAUGOK 
URUGVAJŲ NUO 

KOMUNISTINĖS GRĖSMĖS”
Didysis Urugvajaus dienraštis 

“EI Dia” ir radijas “Voz del Ai
re” paskelbė čikagiečio Vlado 
Adamkevičiaus, lietuvių krepšinio 
rinktinės vadovo, atvirą laišką 
Montevideo studentams. Jis pri
mena įvykius lankantis Montevi
deo prezidentui Eisenhoveriui, 
kada tam tikra studentų grupė 
suruošė triukšmą. Atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad tai galėjo 'būti 
tik komuništų kurstytojų darbas. 
“Tai tikrųjų imperialistų pakali
kų darbas, tų imperialistų, kurie 
nuo 1939 metų užgrobė ir naikina 
nepriklausomas tautas. Lietuva, 
Latvija, Estija — tai valstybės, 
netekusios laisvės, bet niekados 
jos neatsisakiusios.

Dieve apsaugok Jūsų puikų Uru
gvajų nuo šitos komunistinės grės
mės”.

★ Filmas apie “Nemuno-Nor- 
tnandijos aviacijos dalinį” pradė
tas rodyti kai kuriuose Maskvos 
ir Paryžiaus kinuose. “Nemuno- 
Normandijos” aviatoriai buvo 
prancūzų lakūnai, kurie 1942 me
tų iki karo pabaigos veikė Rytų 
fronte, sovietinės aviacijos sąsta
te. Prancūzų kolektyvui priklau
sė apie 700 lakūnų ir pagalbinio 
personalo asmenų. Tvirtinama, 
kad prancūzai nušovę 300 vokie
čių lėktuvų. Į karo pabaigą dali
nys veikė dalinai ir Lietuvoje, 
Rytprūsiuose, paskiau Vokietijoje. 
1945 metų pradžioje prancūzų 
aviatorių štabas buvo Įsručio apy
linkėje. — Chruščiovui vykstant 
vizito į Prancūziją, Maskvoje bu
vo atidengta garbės lenta “Nemu
no Normandijos” aviatoriams. Li
kę gyvi prancūzų aviatoriai apdo
vanoti sovietiniais medaliais. Fil
mas pastaruoju metu rodomas ir 
Lietuvos kinuose.

E.I.B.

Šiemet sukanka 10 metų nuo 
to laiko, kai Vasario 16 Gimnazi
ja buvo įsteigta kareivinėse Die- 
pholze (Vokietijoje) ir šešeri me
tai, kai ji buvo apgyvendinta nuo
savoje Rennhofo pilaitėje. Šitai 
lietuviškai salelei įsigyti lietuvių 
visuomenė, ypač padedama Švei
carijos labdaros organizacijų, 
1953-56 metais sudėjo 75.000 do
lerių. Juos suaukojusiems — tik
riems gimnazijos fundatoriams, 
šiemet vasario 16 šventės proga 
ir buvo atidaryta gimnazijos sa
lėje garbės lenta, kaip Lietuvių 
Bendruomenės Vokietijoje dėkin
gumo ženklas.

Už suaukotus tada 75.000 dol. 
buvo nupirktas 4.7 ha. žemės skly
pas su parku, namais ir ūkio tro
besiais, taip pat buvo nupirktas 
ir pastatydintas didelis, medinis, 
nebenaujas barakas ir atlikti tuo
se trobesiuose perstatymai bei 
remontai reikalingi bendruomeni
niam gyvenimui ir mokyklos dar
bui. Buvusioj pily tilpo mergai
čių ir berniukų bendrabučiai, ben
droji salė, biblioteka, administra
ciniai ir bendrabučių vedėjų kam
bariai, o mediniame barake buvo 
įrengta valgykla, virtuvė, maisto 
sandėliukai ir klasėms kambariai. 
Bet eilės patalpų stigo. Po metų 
lietuvių kuopos prie amerikiečių 
kariuomenės vyrai išrūpino ir sa
vo lėšomis ir jėgomis pastatydi
no dar vieną nedidelį nebenaują 
baraką, kuris sumažino ankštu
mą, bet ir po to neliko patalpų 
mokytojų kambariui, skaityklai 
mokinių laisvalaikiams, gamtos 
kabinetui, chemijos kabinetui, ku
ris lig šiol tebėra mergaičių ben
drabučio vonios kambary, jau ne
kalbant apie gimnastikos salę, 
apie kurią gimnazija tegali tik 
svajoti. ’

Per praėjusius šešerius metus 
Rennhofe didysis vienos lentos 
storumo barakas visus privargi
no, nes žiemą jis nepakankamai 
sulaiko šaltį, o vasarą nuo sau
lės per daug įkaista. Be to, iškle
bo šito barako durys ir langai, o 
juodgrindžių balkiai gerokai pa
puvo. Visam šitam barakui reika
linga pagrindinio remonto, kuris 
ir ūkiškai nebeapsimoka ir nepa
šalina svarbiausių trūkumų.

Šitokia būklė' verčia gimnazi
ją ir jos teisinį laikytoją Lietu
vių Bendruomenę Vokietijoj pas
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tatydinti patvaresnį pastatą,, ku
riame tilptų valgykla, virtuvė, 
klasės, tiksliųjų mokslų kabinetai, 
kuriems galima dovanomis gauti 
mokamųjų priemonių, bet kurių 
nėra kur paaėti ir negalima gerai 
išnaudoti mokslui. tiimnazijOB va
dovybė ir Liet. B-nės Valdyba tiki, 
kad pabėgėlių metų proga būtų 
galima gauti iš vokiškų ir tarp
tautinių organizacijų pašalpos 
gimnazijos nebrangiam pastatui, 
tačiau pradžiai reikia turėti sa
vų pinigų. Bet nei gimnazija, nei 
valdyba jokių santaupų neturi ir 
iš neturtingų lietuvių Vokietijoj 
reikalingos 25.000 dol. sumos ne
gali sutelkti.

Todėl norint išlaikyti Vasario 
16 Gimnaziją, kuri lig šiol buvo 
ir tebėra gyvos lietuvybės sala ir 
visų laisvųjų lietuvių solidarumo 
bei ryžto simbolis, nelieka nieko 
kita, kaip prašyti visus lietuvius 
laisvajame pasaulyje suaukoti pa
tiems ir pasitelkus, kitataučius 
minėtą sumą šiais dešimtaisiais 
gimnazijos veikimo metais ir ši
taip pozityviai atsakyti Lietuvos 
pavergėjams, kurie džiūgaus šie
met, kad jau suėjo 20 metų nuo 
pirmosios sovietinės okupacijos 
Lietuvoje.

Kai sovietiniai komunistai šie
met varys Lietuvos jaunimą į de
monstracijas bei tariamas šven
tes šokti ir dainuoti, tegu lais
vieji lietuviai ryškiau parodo sa
vo solidarumą ir meilę neturtin
gam lietuviškam jaunimui, kad 
jis normaliose patalpose galė
tų mokytis ir bręsti lietuvių tau
tos šviesesnei ateičiai.

Tikimasi, kad gera lietuviška 
širdis padės užbaigti išgverusių 
barakų gadynę ir įvesdins Vasario 
16 gimnazijos jaunimą į patva
rias šviesias klases.

(Inf.)
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STEIGIAMOJO SEIMO PALIKIMAS KULTŪROS TARYBA

šiais metais gegužio 15 d. suei- 
na 40 metų, kai pirmą kartą su
sirinko Lietuvos Steigiamasis Sei
mas. Ginklu, darbu, prakaitu at
statytai nepriklausomai valsty
bei, tautos išrinktas Seimas turė
jo duoti valstybinius pagrindus, 
nustatyti valdymo formą, jos or
ganizaciją.
. Seimo dauguma norėjo lanksčios 
konstitucijos, pagal kurią gyve
nimas galima būtų tvarkyti nuo
lat keičiamais, lengvai gyvenimui 
pritaikomais įstatymais, visų lais
vių, teisių ir pareigų plačiai ne
aptariant.

Siame spontaniniame sprendime 
sunku neįžiūrėti sveiko tautos ins
tinkto ir gudrumo, kuris sunkiose 
tautai valandose pasireiškė majes
totišku, nepajudinamu rimtumu. 
Priimtoji konstitucija buvo pui
kus nugalėjimas savęs, mūsų ne
tobulumų, ydų ar tingėjimo gal
voti. Tai buvo valios bei organiza
cijos triumfas, netvarkos, privile
gijų pergalė. Sveika tauta visada 
mato savo ydas, su jomis kovoja, 
laikydama kiekvieną nuolaidą sa
vajam aš blogiausiu auklėjimo me
todu, kuris trugdo pažangą ir dva
sinių jėgų plėtojimąsi.

Priimtoji konstitucija, nors ji 
gal ir ne visus visuomenės reika
lus tvarkė, atidarė kelią plates
nėms ir visapusiškoms reformoms, 
perkėlė atsakomybę dėl krašto 
ateities visiems piliečiams, padė
jo pamatus veikliai valstybinei or
ganizacijai. Ji davė kraštui tvir
tus, seimo kontroliuojamus vyriau
sybės pagrindus, ekonominio gy
venimo gaires ir kariuomenės or
ganizaciją, kuri galėtų ginti val
stybės sienas. Vyriausybė, finan
sai, kariuomenė, visuomenės pa
žanga, štai — priimtos tada san
tvarkos tikslai, o taip pat testa
mentas, kurį mūsų tauta gavo iš 
Seimo. Norite būti laisvi — tarė 
konstitucija — turite gyventi sa
voje gerai organizuotoje valsty
bėje.

Kova dėl savos valstybės užpil
dė visą XIX amžių, tęsiasi ji ir 
dabar, šita gigantiška kova ėjo 
ne tik dėl laisvės atgavimo, bet 
taip pat dėl įžiebimo valstybinio 
instinkto pačioje tautoje, suprati
mo valstybės esmės, persiėmimo 
mintimi, kad gyvenimas savoje 
valstybėje reikalauja pasišventimo 
ir nepaprastų aukų. Neatėjo tatai 
greitai ir lengvai. Per ilgus de
šimtmečius žymi tautos dalis bu
vo abejinga laisvės idėjai ir lie
tuviškam valstybiniam galvojimui. 
1863 m. sukilimas nerado visuoti
no pritarimo. Dar 1914 m. mūsų 
kraštas buvo apsnūdęs. Sruveno 
kažkur didelės paslėptos jėgos, 
bet išoriniai veikė mažos, neskait
lingos, palyginti, grupės žmonių. 
Net 1918-19 metais ne visi dar jau
tė tą didelį persilaužimą, kurį 
pradėjo pergyventi kraštas atgau
tos nepriklausomybės įtakoje. Su
pratimas tų didelių vertybių, ku
rias davė Nepriklausomybė, ne- 

| buvo nei visuotinas, nei gilus.
Daugelis žmonių ilgėjosi patogių 
ir sočių “prieškarinių laikų”. Bu
vo sakoma: prie maskolių buvo 
geriau. Mums Nepriklausomybė 
tedavė teisę kalbėti lietuviškai 
įstaigose.

Ir tik palaipsniui, kai jaunoji 
karta išsiauklėjo jau laisvėje, sa
vos kariuomenės, bendrų pergyve
nimų, o taip pat ir bendrų rūpes
čių ir nusivylimų įtakoje, varge 
ir darbe išaugo naujoji lietuviško
ji tikrovė. Laisvė, nepriklausomas 
gyvenimas tapo absoliučiai neįkai
nuojamomis vertybėmis, kurių su
pratimas buvo visuotinas ir aiš
kus. Valstybė, kaip laisvės reiškė
ją, nustojo buvusi svetima, atoki, 
abejinga organizacija, bet ji tapo 
tuo, su kuo tauta organiškai ir 
stipriai susigyveno.

Kada atėjo krizė, kada atėjo di
dysis bandymas, nebuvo tautoje 
svyravimo, abejojimo nei apati
jos. Visas kraštas, visa tauta už
ėmė vieningai valstybės ir laisvės 
gynime veiksmingą padėtį, mesda- 
da ant svarstyklių kraują, turtą, 
patogų ir gerą gyvenimą. Pasiro
dė, kad visi skaitė savo pareiga 
ginti kraštą. Laisvės ir savos val
stybės idėja nustojo būti monopo
liu ar fantazija atskirų grupių.

RAŠO: K. ZD.

Laisvės idėja, savos valstybės sie
kimas išsiliejo plačia banga į ma
ses po visą kraštą, rasdama ten 
stiprias šaknis, kurių ir šiandien 
niekas jau nepajėgs išrauti, nes 
kiekvienas dabar nori savų "lietu
viškų laikų” grįžimo...

Tai yra mūsų didžiausia perga
lė, mūsų moralinis laimėjimas, ku
rį pasiekėme Nepriklausomybės 
laikais ir tai yra tikroji mūsų atei
ties laisvo gyvenimo garantija, šio 
įrodymas yra kupini dramatiškos 
jėgos ir didvyriško prisirišimo

MIRĖ GEN. T.
ŠIRDIES SMŪGIS PASAKIUS

“Eltos Informacijų” bendradar
bis praneša iš Buenos Aireso:

Buenos Airese (Argentinoje) 
balandžio 10 dieną nuo širdies 
smūgio mirė generolas Teodoras 
Daukantas, 75 m. amžiaus. Būda
mas Europos Pavergtųjų Tautų 
Išlaisvinimo Sąjungos Argentinoje 
pirmininku, tą dieną pasakė pra
kalbą kroatų nepriklausomybės 
paskelbimo 42 m. sukakties minė
jime. Kalbėjo ispanų kalba. Baig
damas sušuko Argentinos tautos 
himno žodžiais “Libertad!” Iš su
sirinkusiųjų tarpo pasigirdo "Viva 
Lituania!”. Generolas Daukantas 
tuo momentu sukniubo nuo šir
dies smūgio. Jį išnešė į gretimą 
kambarį, bet gyvybė nebegrįžo. 
Publika čia pat tylos minute pa
gerbė velionį.

Laidotuvės buvo iškilmingos, 
sudėta daug vainikų. Karstas bu
vo nešamas uniformuotų lietuvių 
skautų. Palaidotas inž. J. Čeka
nausko pastatytame šeimos pan
teone. Kapuose kalbas pasakė lie
tuvių ir kitų tautų atstovai (žurn. 
K. Čibiras iš Urugvajaus, buvęs 
Lietuvoje dr. Arnaldo Barsanti ir

IŠTRAUKOS IŠ EUROPOS 
ISTORIJOS

(SATYRA)
Mažai težinome apie Europos 

senovę. Ji apipinta legendomis. 
Viena jų byloja, kad šio kontinen
to vardas kilęs iš mergaitės Eu
ropos, kuri jodinėjusi ant Jupi
teriu vadinamo buliaus. Faktas, 
kad Jupiteris iš tikrųjų buvo ne 
bulius, bet dievaitis, jau duoda 
mums apytikrį vaizdą apie anų 
dienų netikslingumą.

★
Europos civilizacijos lopšys bu

vo Viduržemio jūros baseinas, o 
šio baseino kultūringiausias kraš
tas — Egiptas. Jis buvo valdomas 
faraonų, kurie turėję keistą pa
linkimą statyti piramides, šios ne
turėjo jokios rimtos paskirties, o 
tetarnavo tik kaip faraonų laido
jimo vietos. Egipto tauta indife
rentiškai žiūrėdavo į piramidžių 
statybą, bet visada baisiai džiaug
davosi, kai kuris jų mylimas fa
raonas atsiguldavo amžiams į pi
ramidę. ..

★
Graikijoje menas pasiekė savo 

tobuliausi laipsnį gyvenant Perik- 
liui. Visi menininkai buvo klasi
kai ir kiekvienas meno kūrinys — 
klasiškas. Nors meno kūriniai bu
vo kalami iš marmuro, šis istorijos 
periodas nevadinamas Marmuro 
Periodu, bet keistu būdu — Auk
so Amžiumi. Kai kurios statulos 
vaizdavo nuogus vyrus, dėvinčius 
figų lapus. Paslaptis dėvėti figos 
lapą be petnešų pagelbos dingo, 
senovės graikams išmirus. Visų pa
sitenkinimui moterų statulos netu
rėdavo figos lapo.

★
žymiausias Romos valdovas, be 

abejo, buvo Julius Cezaris. Jis su 
savo legijonais (kariuomenės tuo
met dar nebuvo) švaistėsi visoje 
Vakarų Europoje. Cezaris ypatin
gai nudžiugo užkariavęs Galiją 
(dabartinę Prancūziją), kurią pa
dalino į tris dalis: Veni, Vidi ir 
Vici. Cezaris buvo pirmas genero
las, palikęs mums savo memuarus, 

prie laisvės idėjos pavyzdžiai, ku
riuos lietuvių tauta duoda prade
dant 1940 m., nenutraukdama ko
vos savo krašte, kur sunkiausio
mis sąlygomis drąsiai, išdidžiai 
priešinasi, nenusileisdama galin
gam okupantui net ir tremtyje, 
kur organizuojasi, plečia savo vei
kimą laisvės bylai laimėti. O visa 
tai, vis dėlto reikia pripažinti, 
išjudino ir į vėžes įstatė Steigia
masis Lietuvos Seimas, prieš 40 
metų susirinkęs į pirmąjį savo ple
numo posėdį.

DAUKANTAS
POLITINĘ PRAKALBĄ

kt.). Pamaldose “Aušros vartų” 
bažnyčioje apeigas atliko kun. 
Venckus iš Urugvajaus.

Teodoras Daukantas buvo gimęs 
1884. IX. 8-20 d. Petrapilyje. Jau
nystėje tarnavo jūrų laivyne ir 
ėjo įvairias pareigas. 1922 metais 
grįžo į Lietuvą ir paskirtas Aukšt. 
karininkų kursų lektorium, vėliau 
Karo mokslo skyriaus viršininku. 
1924-25 ir 1927-28 metais ėjo kraš
to apsaugos ministerio pareigas. 
Lietuvos universitete dėstė geo
grafiją. 1927 metais buvo Genera
linio štabo viršininku. 1928-30: 
Valstybės tarybos narys. 1930-34: 
Lietuvos atstovas Pietų Amerikai. 
1936-38: Jūrininkystės inspekto
rius Klaipėdoje. 1941: Bolševikų 
kalintas Kaune. 1941-44: Vilniaus 
universiteto docentas. Pasitraukęs 
į Vokietiją, 1949 metais emigravo 
į Argentiną. Buvo įvairių organi
zacijų aktyvus narys arba vado
vas. Daug yra rašęs ir spaudoje. 
Iki pat paskutinės savo amžiaus 
valandos sielojosi dabartimi ir 
ateitimi gimtojo krašto, kurio jau 
nebeteko jam matyti.

Argentinos spauda plačiai ve
lionį paminėjo.

dėlko kilo precedentas: kad po jo 
iki šių dienų išleidžiama labai 
daug nerekalingų ir niekam vertų 
įvairių generolų memuarų.

Po Juliaus Cezario iškilo Markus 
Antonijus. Cezario žlugimas sieja
mas su jo flirtu su Kleopatra. Ta
tai rodo, kaip neišmintinga ir pa
vojinga yra perdaug įsileisti su 
moterimis.

★
Senovės Europos šiauriečiai va

dinosi vikingais. Jie trankydavosi 
savo laivais (arba sagomis) po vi
sas jūras. Viena jų grupė pasiekė 
net tolimą Rusiją, kur ir apsigy
veno. Tos grupės vadas vadinosi 
Riurikas, kas mūsiškai reiškia 
Raudonasis Erikas.

Mirę vikingai dažnai nuklysda
vo į Walhalą, kuri buvo tais lai
kais labai populiari, nežiūrint į tai, 
kad joje gyveno valkirijos — stuo
meningos ir krūtingos moterys su 
šiaudų spalvos kasomis ir ištreni
ruotais balsais, įgalinčiaiš jas dai
nuoti net Vagnerio arijas...

Kaip suprasti Viduramžius? Rei
kia žinoti, kad tada žydėjo rite
riškumas. O tatai buvo sistema, 
pagal kurią kiekvienas kilmingai 
gimęs vyrukas, vos tik jį pakėlus 
į riterio laipsnį, išeidavo iš savo 
pilies jieškoti mergelės, dėl kurios 
galėtų pasimušti su kitu riteriu. 
Kitaip tariant — eidavo jieškoti 
priekabių ir pešdavosi be jokio 
reikalo ir priežasties viešuose su
buvimuose arba turnyruose. Tada 
mušdavosi raiti riteriai ir pėsti jų 
tarnai — pažai. Kitas populiarus 
užsiėmimas buvo meilikavimasis 
su karalienėmis. Toji meilė vyk
davo karaliui išjojus medžioti ar 
kariauti.

*
Tamsiajame Amžiuje visi žmo

nės buvo tamsūs. Tik vėliau jie 
nušvitę, ėmę vienas kitą vadinti 
pavardėmis ir kai ką užrašinėti, 
šie užrašai vadinosi chronikomis, 
iš kur kilo mūsų chroniškos ligos. 

šiandie jau plačiai kalbama 
apie Kultūros Tarybą. Tačiau dau
gelis, nežinodami, kas ji tokia ir 
kokie jos uždaviniai, dažnai iš
kreiptai arba net pašaipiai apie 
ją atsiliepia. Nežiūrint to, Kultū
ros Taryba yra jau įvykęs faktas; 
ji egzistuoja ir veikia, jos autori
tetas kyla, nors, reikia pripažin
ti, kad jos sąstatas dar nėra galu
tinis ir jos veikimo planai bei už
daviniai neturi statutinių normų. 
Tik viena šiandie galima pasaky
ti, kad Kultūros Taryba rūpinsis 
ir domėsis visu lietuvišku 
kultūriniu gyvenimu, išskiriant 
tuos klausimus bei problemas, ku
rios yra specifinės atskiroms or
ganizacijoms arba pasaulėžiūroms. 
Kitaip sakant, Kultūros Taryba 
grindžia savo veiklą lietuviškos 
kultūros rėmuose plačiausia pras
me.

Kokios priežastys pašaukė gy- 
veniman pačią Kultūros Tarybą? 
Kuo ji pateisina savo egzistenci
ją? Atsakant į šį klausimą reikia 
išsamesnio paaiškinimo. Praėjus 
dešimtmečiui nuo mūsų įsikūrimo 
Australijoje, mes galime kai ku
riais darbais tikrai pasigirti: pir
mieji tarp išeivių lietuvių pasau
lyje sukūrėme Australijos lietuvių 
bendruomenę, turime autoritetin
gą organą ALB Krašto Valdybą 
(tokie latviai su pavydu žiūri į 
mus, jos neturėdami), pagaliau di
desnėse vietovėse išdygo po vie
nerius (kitur net po dvejus) lietu
viškus židinius — namus. Tai ad- 
ministratyvinė pusė, tai rėmai, 
kur turėtų reikštis ir plėtotis lie
tuvių kultūrinis gyvenimas. Kultū
rinė sritis, su kartėliu reikia pri
sipažinti, pas mus buvo ne tik ap
leista, bet net ja nesirūpinama, 
čia turima minty visus oficialiuo
sius bendruomenių organus, neiš
skiriant nė Krašto Valdybos, nors 
visose valdybose ir buvo oficia
liai po švietimo ir Kultūros vado
vą, tačiau pačiame gyvenime ne
sijautė nei jų autoriteto, nei kon
krečios veiklos. Visas mūsų kultū
rinis gyvenimas čia vystėsi ir 
reiškėsi partizaniniu 
keliu. Atskiri asmenys arba kai 
kurios organizacijos griebėsi šios 
srities, vieni išvarydami gilesnę

Atsirado universitetai, kuriuose 
mokė alchemijos, vietoj mūsiškės 
chemijos.

★
Modernūs laikai prasidėjo ilgais 

karais ir šnekomis apie karą. Ypač 
ilgai šnekėti apie karą visi labai 
mėgdavo. Tais laikais prigijo gra
žus ,nors ir neišmintingas, papro
tys: kraštą valdė puošnios ir lin
ksmos gražuolės, o Liudvikai te- 
pasirašinėdavo dekretus. Tam pa
pročiui šiurkščiai padarė galą du 
bekelniai vyrai (prancūziškai “san- 
kiulotąi”) — Maratas Storasis ir 
Roberspjeras Plonasis.

Tada, nežiūrint į savo nežymų 
ūgį, žymiai iškilo Napoleonas. Jis 
tapo generolu, bet žmonės jį vis- 
vien vadindavo “mažuoju kapralu”. 
Jis buvo toks mažas, kad jokiu 
būdu nebūtų galėjęs pamatyti jo
kio parado, jei jis nebūtų buvęs 
kiekvieno parado vidury. Savo kar
jeros pradžioje jis užsidėjo skry
bėlę skersai galvos, ir per visą lai
ką niekas nedrįsdavo jam tos 
klaidos priminti. Su Kremliuje ap
svilusiais nagais jis vėliau apsigy
veno St. Helenos vasarvietėje.

*
žmonės išmoko kaip naudotis 

garu. Greit garvežys išstūmė pašto 
karietą ir garlaivis — burlaivį. 
Garą savo ruožtu nustelbė elekt
ra, kurią išrado trys nykštukai — 
Amp, Om ir Erg. Nežiūrint į elek
tros patogumą, garas vis dar at
lieka savo patarnavimus ir yra ge
resnis už elektrą laidant kelnes, 
atidarant svetimus laiškus ir jį 
uostant, kai gripas nosį užkemša.

★
Pirmas pasaulinis karas buvo 

pirmas numeruotas karas, ir nėra 
žinoma, kodėl anksčiau pasauliniai 
karai nebuvo numeruojami. Jei jie 
būtų buvę numeruoti, dabar tu
rėtumėm Pasaulinį Karą CXVIII. 
Antrasis pasaulinis karas taip pat 
vadinamas Paskutiniuoju karu, to
dėl jame buvo kariaujama iki pas
kutinio vokiečio (moksliškai išrei
kšta: “Wir kapitulieren niemals”). 

vagą, kiti, nerasdami pritarimo, 
pusiaukelėj sustojo, žodžiu, mūsų 
tarpe netrūksta kultūrininkų, bet 
kaip tik stinga jų darbo koordina
cijos, trūksta autoriteto, kuris jų 
darbus derintų, skatintų ir rem
tų. Norėtųsi čia paminėti vieną 
pavyzdį, kuris daugiau pasako, nei 
valandiniai išvedžiojimai. Prieš 
keletą metų tų pačių kultūrinių 
partizanų iniciatyva buvo bando
ma surengti dainų šventę, kas, aiš
ku, nepavyko, nes trūko ir susi
klausymo ir tuo pačiu autoriteto, 
kuris šį gražų sumanymą būtų rė
męs ir skatinęs. Tuo tarpu Kultū
ros Tarybai pavyko tuos pačius 
žmones suvesti į krūvą ir šito pa
sėkoje mes su džiaugsmu skaito
me pranešimus, kad tokia dainų 
šventė šių metų pabaigoje įvyks. 
Panašių nuotykių būtų galima su
minėti ir daugiau. Tas tik tai 
akivaizdžiai parodo, kokios svar
bos ir reikšmės turi toks koordi
nuojantis ir autoritetingas orga
nas, kaip Kultūros Taryba. Tiesa, 
anksčiau panašių funkcijų bei pa
reigų ėmėsi Kultūros Fondas, ta
čiau, nežiūrint gerų norų ir gra
žių užsimojimų, jis savo veiklos 
neišplėtė, daug kur nerasdamas 
visai pritarimo. Greičiausia, Kul
tūros Fondo nepasisekimo priežas
tis yra ta, kad jis savo egzisten
ciją grindė eilinės organizacijos 
principais, kas jam nedavė jokio 
pirmumo prieš kitas. Nežiūrint to, 
Kultūros Fondas yra daug Aus
tralijos lietuvių bendruomenei da
vęs, ypač mokyklų srityje.

Kultūros Tarybos steigimo idė
ja kilo palyginus gana seniai. Jos 
autorius yra Steponas K o r 
v a 1 s k i s . Dar 1957 m„ bū
damas Krašto Valdybos pirminin
ku, jis įsitikino, kad pati Krašto 
Valdyba, būdama persikrovusi ad
ministraciniais darbais, negali ap
rėpti kultūrinių reikalų, kurie ver
kiant prašosi vykdomi. Reikėjo 
šalia Krašto Valdybos naujo or
gano, kuris vadovautų ir rūpintųsi 
vien tik kultūrine sritimi. Paren
gęs atitinkamą planą, kuris buvo 
apsvarstytas Krašto Valdybose ir 
vėliau per bendruomenės atstovų 
suvažiavimą net įtrauktas į ben
druomenės statutą, šios minties

Versalio šiukšlyne gimė Adolfas 
Hitleris, vėliau pasivadinęs Heil 
Hitler. Jo žmoia buvo legendarinė 
Eva Braun, uždaryta nuo žmonių 
akių Berchtesgadano pilyje. Jis tu
rėjo penkis sūnus keistais vardais: 
Gestapo, SA, SS, SD ir KZ. Būda
mas pats žydiškos kilmės, Hitleris 
neapkentė žydų. Laikui bėgant 
Hitleris pasiuto, ir to pasėkoj pa
rašė nesąmonių knygą “Mein 
Kamf — dein Kamf” (turbūt, se
kant sena vokiška dainuška “Mei
ne Tante — deine Tante”). Vis 
labiau išprotėdamas, Hitleris pa
degė Reichstagą ir mėgino kariau
ti su visu pasauliu. Pagaliau jis 
asmeniškai nukeliavo pas savo 
protėvį Abraomą.

★
Juozas Stalinas buvo gimęs kaip 

Josif — Soso Vasarionovič Džiu
gašvili. Neturėdamas jokios vilties 
su tokia ilga pavarde praeiti rin
kimuose, jis savo pavardę pakeitė. 
Vėliau, kad apsidraustų, jis panai
kino ir pačius rinkimus. Jo paval
diniai, norėdami bent kai kūriam 
laikui atitolinti savo mirtį, pava
dino jo vardu įvairius miestus, 
būtent — Stalingrad, Stalino, Sta- 
linbad, Stalinogorsk ir kt. Būda
mas aistringas kolektyvistas, Sta
linas ne tik sukolektyvino žemės 
ūkį, bet ir surinko sau visos eilės 
Rytų Europos valstybių kolekciją. 
Arčiau jį pažinę teigia, kad jis 
ypatingai mėgdavo kraują ir lavo
nus. Todėl jis ir atsigulė šalia Le
nino mumijos, kuri, ištikrųjų, nė
ra jokia mumija, bet lėlė.

*
Tuoj po i ir II Pasaulinių Ka

rų, didžius rūpesčius Europai su
kėlė komunistai. Jie gyvendavo 
pogrindyje, kaip žiurkės, pelės ir 
kiti kenkėjai, bet kartą į metus 
(gegužio 1 dieną) jie išlysdavo 
į paviršių, kad patikrintų, kiek 
nuostolių yra pridarę. O šie nuos
toliai visada būdavo milžiniški.

Komunistus išgalvojo žydelis 
Karolis Marksas, parašydamas 

autorius ėmėsi konkretaus darbo, 
kviesdamas į numatytą Kultūros 
Tarybą atitinkamus žmones. Se
kančių metų pirmoje pusėje buvo 
sušauktas pirmasis Kultūros Ta
rybos posėdis, kuriame dalyvavo: 
S. Kovalskis (kaip Krašto Valdy
bos pirmininkas), J. Veteikis 
(anuo metu Krašto Valdybos švie
timo ir Kultūros vadovas ir vė
liau statutine tvarka Kultūros Ta
rybos pirmininkas) ir kviestieji 
nariai: P. Daukutė, J. Kalakonis, 
V. Ratas, V. Kazokas.) čia p. S. 
Kovalskis supažindino susirinku
sius su Kultūros Tarybos idėja ir 
jos numatomais uždaviniais ir 
kvietė imtis darbo. Deja, dėl dau
gelio priežasčių daugiau posėdžių 
ir neįvyko ligi pereitų metų pra
džios, kada švietimo ir Kultūros 
reikalus Krašto Valdyboje perė
mė p. T. Reisgienė. Jos pastan
gomis ir rūpesčiu Kultūros Tary
ba įgavo konkretesnes formas ir 
stojo j darbą.

Kultūros Tarybą sudaro kvies
tiniai asmenys su atitinkamomis 
kvalifikacijomis ir stažu atskirose 
kultūrinio gyvenimo srityse. Pagal 
atitinkamas sritis Kultūros Tary
bos veikla suskirstyta sekcijomis, 
kurių vadovai yra savos srities ži
novai ir jie veikia savarankiškai, 
šiuo metu į Kultūros Tarybą įei
na: T. Reisgienė (K. Tarybos pir
mininkė), V. Kazokas (vicepirmi
ninkas, literatų sekcijos vad.), V. 
Ratas (dailės sekcijos vad.), V. 
Šimkus (iš Adelaidės, muzikos 
sekcijos vadovas), A. Krausas, A. 
Zubras ir ponia Grigaitienė (visi 
iš Melburno, vadovauja lituanisti
nei sekcijai), A. Laukaitis, J. Bis- 
trickas; be to, foto ir filmų rei
kalams pakviestas iš Adelaidės V. 
Ilgūnas ir teatro reikalams Z. Ku
činskas ir G. Matulevičienė (abu 
taip pat iš Adelaidės). Tai tokios 
sudėties šiandie yra Kultūros Ta
ryba. Visi Kultūros Tarybos na 
riai angažuojami darbui penke- 
riems metams.

Savaime suprantama, kad pati 
viena Kultūros Taryba nieko ne
galės padaryti be artimo atskirų 
asmenų bei organizacijų bendra
darbiavimo ir visos visuomenės 
nuoširdaus pritarimo ir talkinin
kavimo. šiandie pradžia yra gra
ži; tikėkimės, kad bendro darbo 
rezultatai bus pasigėrėtini.

Kult. Taryb. Inf.

knygą “Kas Kaput — all”. Nors 
niekas šios knygos nėra skaitęs, 
ji vis dėlto visur plačiai kritikuo
jama. Komunistai ir dabar vaikšto 
iškėlę savo dešinį kumštį, ir todėl 
niekas negali jiems paduoti ran
kos.

* •
Po II Pasaulinio Karo sekė šal

tasis Karas, kuris dar neturi nu
merio. Jis kariaujamas tarp Rytų 
ir Vakarų persišaldžiusių vadų, la
biausia dėl užšalusio Berlyno, šis 
karas dar nepriėjo savo kulmina
cinio taško, nors ir žaidžiama 
augščiausia sprogstamąja medžia
ga, kuri kažkodėl vadinama A ir 
H raidėmis.

įsteigtų Jungtinių Tautų Orga
nizacijos didžiausias nuopelnas, 
kad prieita įsitikinimo, jog geriau 
yra ilgai kalbėti apie karą, negu 
trumpai kariauti.

*
Nikita Cruščiovas iškoliojo Sta

liną sadistu, o patas pasivadino 
turistu. Savo žodžiams patvirtin
ti jis pasiuntė šaudančius tankus 
į Vengriją (taip sakant, ekskursi
jai), o pats leidosi keliauti po pa
saulį. Būdamas JAV-bėse, jis įsiti
kino, kad, nors ir labai norėda
mas, neįstengs jos nukariauti, ir 
tik todėl pasiūlė taiką ir nusigink
lavimą. Bet ydant jankiai jo la
biau prisibijotų, Nikita iššovė dvi 
rakietas (daugau kol kas neturė
jo) Ramiajame Vandenyne ir pa
skelbė savo paties sufabrikuotą 
Mėnulio nuotrauką iš užpakalio. 
Norėdamas pralenkti Ameriką, Ni
kita neleido savo dukteriai nusi
pirkti Paryžiuje suknelės, nors 
toji ir labai norėjo; Nikita pasa
kė, kad už kokių trijų ar penkių 
dešimtmečių tokių skarmalų ir 
Maskvoje būsią pilna.

• ★

Šias tikriausias žinias ii senų 
ir naujųjų archyvų surinko

LEOPOLDAS LINKUVIS
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PAVERGTŲ TAUTŲ 
FOTOGRAFIJOS PARODA

iI £ DIMARCO BROS.
Adelaidėj nuo balandžio 4 iki 

8 dienos vyko bolševizmui pavaiz
duoti paroda, kuri yra pagaminta 
U.S.A, ir jau buvo rodoma Ame
rikoje, Prancūzijoje, Italijoje, o 
dabar atvežta Australijon. Deja, 
atrodo, kad lietuviai mažai arba 
visai nekreipia dėmesio į tokias 
parodas. Parodytas vienas žemėla
pis, kuriame Klaipėdos kraštas ir 
Rytprūsiai priskirti Lenkijai. Kie
no tai kaltė? Faktai gi sako, kad 
Klaipėdos kraštas priskirtas Lie
tuvai, o Rytprūsiai maskoliams.

Fotografijos geros, aiškios ir, 
pasakyčiau, charakteringos, bet 
parašai po jomis — tikras nesusi
pratimas ir nieko nesako žiūro
vams, e gal net priešingai nutei
kia. Pavyzdžiui, po. “Bezprizorni- 
ko” fotografija padėtas paaiškini
mas, kad tai esą Rusijos vaikai. 
Aišku, kad niekas į tai netiki ir 
į tolimesnes nuotraukas žiūri su 
nepasitikėjimu. Toliau seka Estų 
ir Rusų nepuolimo pakto pasirašy
mas, trėmimo vagonas, kankinimo 
spinta ir t.t.

Publika, pastebėjau, tikrovėje 
visiškai nesusigaudo. Pasisiūliau 
duoti paaiškinimų ir pastebėjau, 
kad efektas buvo visiškai kitoks, 
dėlko žiūrovai man padėkojo. Ne
puolimo pakto pasirašymas yra 
normalus dalykas, bet paaiškinus, 
kad tas paktas buvo pasirašytas 
ultimatyvių reikalavimų pasė
koje, o po to buvo įvestos bazės 
ir kiti padariniai, žiūrovams iš
aiškino padėtį ir reikalo prasmę. 
Dėl trėmimų vagono, mano many
mu, reikėjo paaiškinti, kad jame 
važiavo sukimšta apie 80 žmonių 
40 dienų kelionėje, suguldytų 
dviem eilėm, ir įspūdis būtų visiš
kai kitoks, negu lakoniškas para

šas: “Tremiami į Sibirą”.
Čia pateikiau kelius pavyzdžius 

tik iliustracijos dėlei. Ruošiant to
kias parodas, reikia turėti galvoje, 
kad publika nesupranta to ir nega
li įsivaizduoti tikros realybės, to
dėl po kiekviena nuotrauka priva
lo būti išsamus paaiškinimas.

Girdėjau, kad ruošiama antra 
dalis tos parodos, todėl atkreipiu 
lietuvių atstovų dėmesį, kad že
mėlapis turi būti ištaisytas ir grie
žtai užprotestuota prieš, mano 
nuomone, lenkų sauvaliavimą. 
Man rodos, kad lietuvių atstovas 
yra Pavergtųjų Europos Tautų 
sambūryje. Beto, paroda ruošia
ma pavaizduoti bolševizmą, todėl 
ir paaiškinimai turi būti aiškūs ir 
įtikiną, o ne lakoniški. Sugrupavi
mas irgi turėtų būti logiškiau at
liktas. Be to, reiktų paruošti aiš
kintojų grupę, kuri visuomet bu
dėtų ir duotų žiūrovams tikslų 
apibūdinimą. Be to, asmuo, nusi
manąs apie fotografijų prasmę, tu
rėtų budėti bent tada, kai lanky
tojų daugiausia, kad atsakytų į 
publikos paklausimus.

žiūrovų buvo pasiūlyta, kad bū
tų tokia paroda nuolatinė ar čia 
bent ji truktų ilgesnį laiką. Pa
siūlymas tikrai vertas dėmesio tų, 
nuo ko tatai pareina, nes sakoma, 
kad “lašas po lašo ir akmenį pra
tašo”. •

Pabaigai reikėtų pastebėti, kad 
vietinė spauda pro šią parodą 
praėjo tylomis. Nežinau tiksliai 
aplinkybių, bet galvoju, kad ren
gėjai nesuruošė spaudos žmonėms 
konferencijos ir nedavė tinkamų 
paaiškinimų, nes jie patys tai tik
rai negalėjo susigaudyti pačioje 
parodoje.
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SUDUŽUSI SVAJONE
IS TAUTINIO KOMUNIZMO PRAEITIES

RAŠO J. Vidzgiri* (ELI)

Antikomunizmas šiuo metu nė
ra populiarus dalykas Vakaruose. 
Tuose sluoksniuose, kurie dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių nega
li visiškai atsisakyti nuo kovos 
su komunizmu, vyraujanti kryp
tis bent tuo tarpu yra nepaisyti 
pavergtųjų laisvės troškimų, jų 
neremti ir jais nesiremti, bet ri
botis griežtu dviejų komunizmo 
požiūrių išskyrimu: tarptautinio 
ir tautinio. Jei tik pavyktų komu
nistinio režimo valdomuosius kraš
tus padaryti savarankiais, atpalai
duoti nuo Maskvos, tai, atrodo, 
jog nebebūtų sunkumų su tokia 
“tautinio komunizmo” lytimi su
sitaikyti.

Koks klaidingas savyje bebūtų 
toks galvojnnas, negalima tvirtin
ti, jog visiškai neturėtų jokio pa
grindo tikrovėje. Tautinis komu
nizmo požiūris nėra iš piršto iš
laužtas. Apie tai byloja, palyginti; 
dar labai trumpa, bet pakanka
mai šiurpi sovietinė istorija. Jos 
nematyti, iš jus nepasimokyti bū
tų nedovanotinas trumparegišku
mas.

Vyraujanti vakarietiškoji nuo
taika veikia ir mus, tolydžio vis 
labiau suaugančius su gyvenamą
ja aplinka, tokia labai skirtinga 
nuo paliktosios tėvynės ir apskri
tai sovietinės imperijos sąlygų. 
Todėl nenuostabu, jog ir mūsuose 
galima užgirsti balsų, jog ligšioli
nė kryptis buvusi perdėm klaidin
ga, kad reikėtų pasitenkinti kuk
lesniu vaidmeniu, būtent, “padė
ti” lietuviškiesiems (tautiniams) 
komunistams atsipalaiduoti nuo 
Maskvos, karštai sveikinant kiek
vieną įvykį ar apraišką tokia 
kryptim.

Tautinio komunizmo galimybes 
ir ribas bene geriausiai nušviečia 
konkretus netolimos praeities pa
vyzdys, ties kuriuo čia ir stabtel- 
sime.

UKRAINOS KOMUNISTŲ 
TRAGEDIJA

Revoliucijos metais ukrainietiš- 
kasis komunizmas nebuvo užsieni
nės propagandos importuota for
mulė, bet ypatingų istorinių kraš

to sąlygų padaras. Trys paskuti
niai šimtmečiai Maskvos valdžio
je Ukrainai nebuvo nei šviesūs 
nei laimingi, tačiau neišdildė jos 
troškimo. Palyginti, negausi švie
suomenė šio mžiaus pradžioje bu
vo palinkusi į kairę ir degė visuo
meninio perversmo mintimis. Bu
simieji komunistai išriedėjo iš so- 
cialrevolucionierių (eserų). Kita 
dalis spietėsi apie socialdemokra
tų darbo partiją. Komunizme jie 
matė vienintelį kelią ukrainiečių 
tautai išvaduoti ir jos tautiniam 
bei valstybiniam išsivystymui už
tikrinti. Jie svajojo ant komuniz
mo pamatųjpastatyti šviesų laisvės 
ir gerovės rūmą.

Savo tautai laisvės ir gerovės 
nė kiek nemažiau troško ir ukrai
niečių demokratai, tačiau komu
nistai su jais nutraukė ryšius dėl 
to, kad netikėjo demokratinių 
priemonių sėkmingumu, o visas 
viltis sudėjo į Markso ir Lenino 
programą: proletariato diktatūrą, 
vienos partijos valdymo sistemą ir 
būtinybę paversti demokratinę re
voliuciją socialistine. Konkrečiai 
jie siekė sukurti Ukrainos tauti
nę socialistinę valstybę, laikydami 
komunistų partiją priešakine ir 
pažangiausia jaunos ukrainiečių 
tautos dalimi, o varguomenės dik
tatūrą — geriausia sąlyga krašto 
visapusiškam išsivystymui. Atsi
sakius demokratinių priemonių ir 
atitrūkus nuo tautos masių, beli
ko tik dar labiau šlietis prie bol
ševikų, kurie nuo pat pradžios bu
vo griežtai priešingi betkokiam 
Ukrainos atsiskyrimui nuo Mask
vos. čia glūdėjo ukrainiečių ko
munistų tragedijos šaknys: giliai 
neapkęsdami Maskvos, jie patys 
jai padėjo kovoje su savaisiais.

Kai 1918 m. ukrainiečių komu
nistai pradėjo formaliai organi
zuotis, jie nesutilpo į vieną par
tiją. Maskvai priešingi būrėsi apie 
Ukp, o jai palankūs apie Ukp 
(b). Pirmieji antruosius viešai va
dino Maskvos agentais, okupanti- 
ne organizacija, nes jos narių žy
mi dalis buvo rusai. Kol padėtis 
buvo netikra, Maskva leidosi su 
jais į kalbas, tačiau, pašalinus 

Petliūros pavojų, netruko svars
tykles pakreipti bolševikų naudai. 
Susijungę su bolševikais, tautiniai 
komunistai griebėsi taktikos veik
ti iš vidaus, kol galutinai patys 
buvo sulikviduoti, prasidėjus di
diesiems stalininiams valymams.

KULTŪRINIS, POLITINIS IR 
EKONOMINIS 

SAVARANKUMAS
Viena pagrindinių susikirtimo 

priežasčių buvo ukrainiečių kal
bos klausimas. Nors 8-jo Rusijos 
kp suvažiavimo nutarimuose 1919 
m. buvo pabrėžtas reikalas, kad 
rusai Ukrainoje “veiksmais pripa
žintų” šio krašto gimtąją kalbą, 
tačiau tai liko tik žodinis pareiš
kimas. Su Stalino įtakos stiprėji
mu tolydžio stiprėjo didžiarusių 
šovinistinės tendencijos. Tautinio 
komunizmo kryptį karštai rėmė 
jaunimas ir intelektualai. Pradžio
je jie spietėsi apie vad. Vąplitą 
(proletarinės literatūros laisvoji 
akademija). Ukrainiečių komunis
tų kultūrinio sąjūdžio “šalin nuo 
Maskvos!” tikrasis įkvėpėjas buvo 
Mykolą Chviliovy, talentingas ir 
populiarus polemistas. Ypač aštrus 
buvo jo pasisakymas cenzūros už
drausta ir nelegaliai 1925 m. išpla
tinta brošiūra “Ukraina ar Maža- 
rusija?” (Mažarusijos vardas Uk
rainai buvo primestas carinių ru
sintojų). Kaip įsitikinęs komunis
tas, Maskvą jis laikė ne tik sve
timos priespaudos jėga, bet "visa
sąjunginiu smulkiosios buržuazi
jos centru”. “Tas velnias (t.y. 
Maskvos simbolizuojamoji rusų 
smulkioji buržuazija) — rašė 
Chviliovy — yra tos pačios veis
lės, kaip mūsiškė buožija”. Jam 
atrodė, jog tikrąją revoliuciją ir 
socialistinę idėją įgyvendinti te
gali tik jauna ukrainiečių tauta, 
jos varguomenė ir komunistinė 
šviesuomenė. Griežtai atmesdamas 
vergišką rusų sekimą literatūroje 
ir reikalaudamas ukrainiečių lite
ratūrą išvesti į pasaulio meno 
aukštumas, Chviliovy rašė: “Padė
tis Ukrainoj sudėtingesnė negu 
Rusijoj, nes prieš save mes turi
me skirtingus uždavinius, nes mes 
esame jauna klasė jaunoje tau
toje, nes mūsų raštija yra jauna, 
kuri dar neturėjo savo Levų Tols
tojų, bet turi jų turėti”.

Kultūrinio savarankumo idėja 
nuosekliai vedė į politinę nepri

klausomybę. Todėl jau Chviliovy 
rašė: “Ar Rusija nepriklausoma 
valstybė? Taip. Todėl ir mes esa
me nepriklausomi!” Ukrainiečių 
politinio savarankumo klausimą 
išplėtojo O. šumskij, vienas pir
mųjų Ukp steigėjų. Nors jis mė
gino atsiriboti nuo Chviliovy, ta
čiau nesiliovė reikalavęs nurusin- 
ti ukrainiečių miesto varguomenę, 
stiprinti ukrainizaciją ir buvo 
drauge pasmerktas, kai 1926 me
tais Stalinas atkreipė tuometinio 
Ukp (b) sekretoriaus Kaganovi- 
čiaus dėmesį į Chviliovy raštus. 
Įdomu pastebėti, jog tuo metu 
šumskį taktikos sumetimais rėmė 
M. šapovalo vadovaujami ukrai
niečių socialrevoliucionieriai išei
vijoje.

Bene giliausiai tautinio komu
nizmo programą išdėstė ekonomis
tas M. Volobujev 1928 m. “Ukrai
nos bolševike” atspausdintam 
straipsnyje “Ukrainos ekonomikos 
klausimu”. Jis nurodė, jog Ukrai
na praeity nebuvusi paprasta Ru
sijos provincija, bet kolonijinis 
kraštas. Todėl naujos ūkinės pro
gramos tikslas — ne pasivyti Ru
siją, spartinant krašto plėtotę, bet 
galimai greičiau pašalinti dirbti
nes kliūtis, kuriomis carinis reži
mas buvo suvaržęs Ukrainos ga
mybinių jėgų išvystymą. Anot jo, 
išplėtojus krašto gamybines jė

gas ir valstybinį savarankumą “ga
lima bus pakelti vietinę kalbą, li
teratūrą ir apskritai ukrainietiš- 
kąją kultūrą iš provincinio į tau
tinį lygmenį”. Volobujev griežtai 
atmetė didžiarusių pažiūrą, jog 
Ukraina tesanti vieno nedalomo 
Rusijos ūkio sudėtinė dalis.

LIŪDNAS GALAS
• Chviliovy, šumskij ir Volobujev 
buvo ryškiausi nepriklausomos ko
munistinės krypties atstovai. Jei 
atvirai siekė Ukrainos nepriklau
somybės ūkiniu, valstybiniu ir 
dvasiniu požiūriu. Tačiau tautinės 
idėjos nebuvo svetimos nė M. 
Skripniko vadovaujamam sparnui, 
kuris nemanė galutinai skirtis 
nuo Maskvos ir jai ilgai talkinin
kavo partijos vidaus kovose. Sta
linas gabiai išnaudojo savo aukų 
tarpusavius nesutarimus, vieną po 
kito opozicininkus privedęs nutil
ti, viešai atgailoti ir galop visai 
išnykti.
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JŪS GALITE DABAR SIŲSTI 

SIUNTINIUS Iš AUSTRALIJOS Į
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", (Ukrainą, Rusiją, Baltijos Valstybes)

” TIESIAI PER ’•* «»

CHARLES S. WHITE Į
- • 245 Regent St., London W. I. England.
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” AUSTRALIJOS DOVANINIŲ SIUNTINIŲ TARNYBAI.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpila! ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

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

1933 gegužės 13 d. optimistiška
sis Ukrainos komunistų įkvėpėjas 
Mykolą Chviliovy jau nebematė 
geresnės galimybės kaip nusišau
ti. Liepos 7 d. jo pavyzdžiu pase
kė ir jo ilgametis priešininkas 
bendravardis Skripnik, per vėlai 
atsipeikėjęs ir mėginęs ištiesti 
ranką nepriklausomybės šalinin
kams, šumskij ir kiti žymieji va
dai buvo suimti ir išgabenti į So- 

lovkas. Prasidėjo masiniai kp na
rių valymai, o visoje Ukrainoje, 
kurią Stalinas įkinkė į kolchozi
nės baudžiavos jungą, išsiplėtė 
badmiris. Ne toks komunizmas, 
ne tokia Ukrainos laimė buvo sva
jota!

Veltui tad šiandien tūli vaka
riečiai mėgina antrą kartą įpiršti 
netikrą tautinio komunizmo pini-
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VYTIS II — UNIVERSITY 
49-26 (21-18)

Antroji komanda turėjo sezono 
pradžiai lengvą laimėjimą, nors 
pirmas puslaikis buvo žaistas silp
nokai. Taškus pelnė: Merūnas 15, 
Rakauskas 8, Gudelis su Zablovs- 
kiu po 7, Kitas 6, G. Statnickas 4 
ir Ramonaitis 2.
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SYDNfiJAUS ŠACHMATININKAI
Reikia pastebėti, kad Sydnėjaus 

liet Šachmatininkai pergyveno 
tam tikrus sunkumus, o ir laimėji
mus, nors niekada dar nebuvo 
taip stipriai susiorganiavę, kaip 
australų klubai. Pagrindiniu sun
kumu reikia laikyti tai, kad lietu
vių šachmatininkų (uolių šachma
tininkų) nėra jau toks didelis 
skaičius, kurie pajėgtų keliauti 
15 ar daugiau mylių, kad sužaistų 
partijų. Tatai juk atbaido ir patį 
didžiausią mėgėją. Taigi visi spėjo 
susirasti arčiau savęs klubą ar 
šiaip vienodo lygio kaimyną žai
dėją, kad žaistų vietoje.

Kita didelė kliūtis, stabdanti 
mūsų sportinį veiklumą, yra pa
maininis darbas, kūrimasis ir mo
kslas. šias visas priežastis susu
mavus, matome, kad surinkti pen
kių žmonių komandą, kuri galėtų 
dalyvauti tarpklubiniuose turny
ruose, mažiausia reikia turėti 12 
registruotų žaidėjų, iš kurių, rei
kalui esant, nebūtų sunku sudary
ti penketuką, paruoštą kovai.

Per dešimtį šachmatų žaidimo 
metų buvo suruošta nemaža turny
rų savųjų tarpe ir vyko vienas 
didesnis atsiekimas: Pabaltiečių 
Pereinamosios Taurės turnyras, 
kuris kartojosi jau trejus metus. 
Šį gražų darbą vykdant, reikėjo 
aukoti nemaža laiko ir pastangų 
tiek iš vadovų, tiek iš pačių žai
dėjų tarpo. Vienas iš dabartinių 
šachmatų vadovų yra V. Augusti- 
navičius, kuris gana trumpu lai

ku jau spėjo suruošti simultaną, 
iškviečiant buvusį pasaulio šach
matų korespondencijos ir Austra
lijos čempijoną C.J.S. Purdy ir 
taip pat užregistruoti mūsų klu
bą tarpklubiniame “A” klasės tur
nyre, kuris prasidėjo š.m. balan
džio 26 dieną, kur mūsų šachma
tininkai išplėšė pirmąją gražią 
pergalę. Šie naujojo vadovo dar
bai yra sveikintini.

Atrodo, kad žiemai atėjus prasi
dės tikras šachmatininkų darby
metis, kadangi, be kita ko, numa
toma surengti ir mūsų tradicinį 
žiemos turnyrą. Mano ir daugelio 
šachmątininkų nuomone, tatai tu
rėtų būti daroma truputį kitaip, 
negu anksčiau būdavo. Reikėtų, 
jeigu atsiras daugiau žaidėjų, juos 
suskirstyti į dvi klases; atrinkti 
stipresniuosius, kurie žaidė įvai
riuose klubuose, kurių faktinis pa
jėgumas nėra gerai žinomas, ir jų 
tarpe pravesti rimtą, pajėgumą 
nustatantį, turnyrą. Jeigu ši sek
cija arba klubas įstengtų paskirti 
vertingą dovaną (piniginė premi
ja yra populiari australų pirme
nybėse), tai iš 8-10 žaidėjų būtų 
padaryta pati tikroji žaidėjų at
ranka. Tatai palengvintų vadovo 
darbą jam beskirstant žaidėjus 
kitoms pirmenybėms.

Šios mano mintys yra nesveti
mos ir vadovui V. Augustinavičiui 
ir, manau, jas panagrinėjus, mes, 
išsisklaidę mėgėjai, gausime pra
nešimą stoti kovon. A.D.

VYTIS III — PLYMTON 
REBELS 48-16 (24-2)

Jauniausioji mūsų komanda taip 
pat pasistengė laimėti. Daugalis,, 
kaip ir vasaros sezone, tiksliai mė
tė ir surinko 26 taškus, Ruzinskas 
16, Kapočiūnas, Kirša ir Stanke
vičius po 2. Morkūnas su Rudzen- 
sku žaidė gynime ir, gaila, nors 
ir turėjo progų, bet pamiršo mė
tyti.

VYTIS I (mergaičių)—FALCONS 
38-39 (24-10)

Mergaitės pirmas sezono rung
tynes pradėjo nuostabiai gerai, 
tačiau gaila, kad paskutinę minu
tę laimėjimą atidavė priešininkėm. 
Pirmą puslaikį buvo žaista gerai 
komandiniai. Naudota buvo didelė 
sparta ir staigūs prasiveržimai. 
Antroji žaidimo pusė pradėta taip 
pat gerai. Vėlau, padarius keletą 
klaidų, žaidėjos pradėjo viena ant
ra nepasitikėti ir žaisti solo, kas 
davė priešininkėms progą rezul
tatą pavojingai aplyginti. Prie pra
laimėjimo prisidėjo ir labai blogas 
baudų mėtymas. Likus žaisti tris
dešimts sekundžių, dar vesta vie
no taško skirtumu. Priešininkės 
panaudojo spaudimą ir, iškovoję 
kamuolį, padarė lemiantį metimą. 
Taškai: M. Kelertaitė 12, Kitienė 
10, šiukšterytė, Andriušytė ir D. 
Radzevičiūtė po 4 ir Pečiulytė su 
L. Radzevičiūte po 2.

PILNAS BUTO ĮRENGIMAS PAS

PERRAM’S

S
g

Moore St., Liverpool 
priešais paštą

Tel. UB 7837

Žemo* spintos 
(Lo-Boy) 

nuo £ 17-15-6
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Melburne
VARPO VEIKLA

Žiemos sezonui prasidedant, 
Melburno Varpo krepšininkai-ės 
įsijungė i turnyrus trimis koman
domis: dvi vyrų ir viena moterų.

Vyrai sudarė bendrą komandą 
su Geelongo krepšininkais ir žai
džia A rezerve, kur laimėtojas 
įeis į Viktorijos krepšinio žiemos 

į pirmenybes.

VARPAS I — YMCA 55-38
Geriausias žaidėjas Plečkauskas. 

Soha pasirodė vienas iš geriausiai 
skirstančių kamuolį ir visą žaidi
mą pravedė labai darniai. Taškus 
pelnė: Plečkauskas 17, Soha 4, Ur
bonas 14, Bertašius 14 ir Vaišu
tis 6.

VARPAS II — REPCO 71-30
Jauniai, vadovaujami V. Kun- 

caičio, pradėjo žaisti B klasėje. 
Bungtynėse su REPCO pasirodė 
labai gerai ir lengvai laimėjo. Taš
kus pelnė: Valiukevičius 24, A. 
Vaišutis 18, V. Kuncaitis 14, R.

į Vaišutis 5, Žvinakis-4 ir Sima-
į nauskas 0.

VARPAS (mot.) — COTTIES
. 35-15

Mergaitės pirmą kartą stojo į 
turnyrą ir atrodo, kad laimė jų 
pusėje. Be Adelaidėje buvusios 
šventės, merginos dar nebuvo da
lyvavusios jokiame turnyre. Pa
mažu iškyla naujos žaidėjos, kaip 
— kleinaitytė, G. Kalvaitytė. Dau
giausia taškų , pelnė: Kleinaitytė 
14, G. Kalvaitytė 8, Lazutkaitė 9, 
Urbonaitė 4, A. Kalvaitytė 0, A. 
Šilvaitė 0.

GRAŽI AUKA
Melburno Lietuvių Bendruome

nės Apylinkės Valdyba paskyrė £ 
30 sporto klubui “Varpas”. Klu
bo valdyba dėkoja ir tikisi, kad ir 
ateityje nebus pamiršti.

šiandien sportuojantis jaunimas 
neišgali be šalutinės pagelbos — 
pašalpos išsilaikyti. Tai ypatingai 
liečia besimokančiuosius. Gražus 
M.L.B.A. Valdybos žestas tebūna 
pavyzdys ir kitoms, finansiškai 
pajėgioms organizacijoms.

S.K. Varpas Valdyba

VARPAS BRENNANS 
49-39 (31.4.60)

Šoise rungtynėse geriausiai pa
sirodė š. Urbonas, padarydamas

19 taškų, V. Kuncaitis 16, A. Pleč
kauskas 6, A. Vaišutis 3, J. Kun
caitis 3, V. Soha 2, R. Vaišutis 0 
ir G. žvinakis 0.

VARPAS -VYTIS — MALAYA 
HALL 27-48 (30.4.60)

Jau pirmose minutėse mūsiškiai 
pasirodė stokoją tarpusavio susi- 
žaidimo ir drausmės. Rungtynės 
buvo galima lengvai laimėti, nes 
Malaya Hall nėra pajėgi koman
da. Taškus pelnė V. Soha 9, Š. Ur
bonas 9, A. Plečkauskas 7, A. Ber
tašius 2, A. Vaišutis 0 ir A. Kala
dė 0.

VARPAS (mot.) — V.P.I.

V.P.I. jauna ir neperseniausiai 
pradėjusi žaisti komanda. Mūsų 
merginos neturėjo daug vargo lai
mėti šias rungtynes. Taškus pel
nė: E. Kleinaitytė 5, A. Lazutkai
tė 4, A. Kalvaitytė 4, G. Kalvai
tytė 3, D. Urbonaitė 2 ir A. šil
vaitė 0.

V.B.

Adelaidėje
VYTIS I — SOUTH ADELAIDE 

64-52 (31-23)

Po nesėkmingo vizito Melburne, 
vytiečiai žiemos sezoną pradėjo 
gražiu laimėjimu. Žaista buvo la
bai gražiai .ir visi žaidėjai dėjo 
pastangų kad atsiektų laimėjimą. 
Komandos negalima buvo atpa
žinti, lyginant žaidimą Melburne. 
Vasaros turnyre prieš South Ade
laide vytiečiai, žaisdami ketvirčio 
finalus, buvo labai dideliu rezul
tatu pralaimėję. Taškus pelnė: 
Ignatavičius su Gumbiu po 21, Vi
sockis 10, Petkūnas 6, Lapšys 4 
ir Statnickas 2.

VYTIS I — BUDAPEST 
52-69 (28-40)

Antrose turnyro rungtynėse vy
tiečiai susitiko su Pietų Australi
jos čempionu — Budapest koman
da. Vytiečiai žaidė be Ignatavi
čiaus ir Petkūno. Visų dideliam 
nustebimui, mūsų žaidėjai pasiro
dė labai gerai ir, nors pralaimė
jo, bet rungtynės buvo labai gra
žios ir gerai sužaistos.
Gerai mėtė Lapšys — 15 taškų, 
Gumbys 14, Statnickas 9, Visockis 
su Urmonu po 7. Alkevičius ne
pelnė taškų, bet labai gerai žaidė 
gynime.

VYTIS II (MERGAIČIŲ — 
PAYNEHAM 13-53 (5-25)

Perkėlus tris puolėjus į pirmą 
komandą, antroji komanda labai 
susilpnėjo. Pirmu kartu matėme 
žaidžiant naujas žaidėjas Maine
lytę ir Kuncaitytę. Pirmame var
žybų rate reikia tikėtis ir daugiau 
pralaimėjimų bet, laikui bėgant, 
bus sustiprėta ir pasiekta laimė
jimų. Taškai: Powierza 9, Bačku
tė su Mainelyte po 2.

B.N.

MIEGAMIEJI

KITI BALDAI

VENECIŠKOS UŽDANGOS

GERIAUSIA!GREIČIAUSIA!

LIETUVIŠKAS KELIAVIMO IR
TURIZMO BIURAS

Patariame ir užiakome vieta* laivuose ir lėktuvuose.

VISI PATARNAVIMAI VELTUI

KITŲ VIETOVIŲ LIETUVIAI PRAŠOMI RAŠYTI

HISPANO AMERICAN
TRAVEL BUREAU

GRINDŲ APDANGALAI 

ELEKTROS REIKMENYS

Padedame pasų, vizų ir kitų kelionė* dokumentų reikalai*.

Parūpiname Amerikos ir Kanados geležinkelių bilietus.

Apdraudžiamo ir pasirūpiname bagažu ir t.t.

24 Hardware Street, Melbourne, C.l. (Shell Auto-Park Pastate)

Tel. 67-3888 Sav. A. ŽILINSKAS

Dabar naujose patalpose, įėjima* iš gatvė*.

ATSTOVAI DIDŽIŲJŲ ORO IR LAIVŲ BENDROVIŲ

Sykiu veikia dokumentų vertimo ir vertėjavimo biuras 
(pripažintas J.A.V. Konsulato)

Atdara kasdien nuo 8.30 vai. ligi 18.00 vai. šeštadieniais — nuo
8.30 vai. ligi 13.30 vai.
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Valgomojo bufetas 
nuo £ 27-0-0

VISKAS JŪSŲ NAMUI:

Geriausios išsimokėjimo sąlygos 
ir

greitas pristatymas

BAT1C STORES LTD
421 Hackney Road

LONDON, E. 2. ENGLAND.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 
gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito
kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.

Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus.
Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik
lo rėžtukai ir kt

PIGIAUSIA!

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”
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MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ (DELIKATESŲ) 

geriausia, pigiausia ir įvairiausia parduotuvė 

CABRAMATTA RD., ARTI KINO TEATRO CABRAMATTOJ

BAYPLA PTY. LTD
Oja kalbama vokiškai ir kitomis Europos kalbomis. Cabrąmattos 
lietuviams tikrai apsimoka čia pirkti geriausius mėsos gami
nius pigia kaina.

GARSŪS VISAME PASAULY,

BRANDY, 
VERMOUTH - LIKERIAI

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.

Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronį 
152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite 

ir Stock gaminius.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.l. (Priešais Melburno Town Hall) 

. Tel. 62-2231
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B. F. 1IAIIS
INTERNATIONAL PARCELS SERVICE

105 COLLINS STR., MELBOURNE, 

pirma* aukštas, 5 kambarys.

Maistas, vaistai, medžiagos ir tt iš atsargų jau esančių 
Europoj. Gavus užsakymą išsiunčiama 10 dienų laikotarpyje.

Pačių pokuoti pakietai taip pat siunčiami.
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VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

LAFITTE
ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

M. PETRONIS,
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152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 
Tel. UJ 5727

X X 
i 
i x
X X

I

4—t—t—!»«l**.*4****^*^*l—♦—.*4*****«—1*4—1*4^—**4**.**Im**

i 
I 
I
H | |
II ftI I I
fi gI

5



MOŠŲ PASTOGE i960 m. gegužio 13 d.

ntau PASTOGĖ
MOTINOS DIENA CANBERROJE

šiais metais pirmą kartą taip 
įspūdingai tapo atšvęsta Motinos 
Diena, kurios minėjimą ruošė Can- 
berros lietuviai skautai-ės. Rytą 
lietuviškos pamaldos, skautai uni
formuoti ir drausmingi stovi už 
trispalvės. Priima šv. Komuniją 
už motinas, meldžiasi už likusias 
ir kenčiančias.

Po pietų 2 vai. minėjimas. Pra
džiai inž. P. Dirkis pateikia susi
rinkusiesiems tikrai gražių ir nuo
širdžių minčių pynę apie motiną, 
jos mąilę, pasiaukojimą. Ir paga
liau salėje esančioms motinoms 
siurpryzas — gražiausias ir nuo
širdžiausias joms pasveikinimas — 
skautų įžodis ir skautiška nuošir
džiai atliekama programa.

Įžygiuoja naujutėlaitėse unifor
mose šviečią mažiukai (11-ka mer
gaičių ir 6 berniukai), vyresnieji 
skautai įneša vėliavą, kurią sa
liutuoja skautai ir pagerbia atsi
stojimu publika. Paskautininkas 
P. Pilka pristato iš Sydnėjaus spe
cialiai šventėn atvykusį Aušros 
tunto tuntininką A. Dudaitį, per
skaito įsakymus, seka įžodis.

Vienuolika mažiukų pipirų ir 
keturios vyresnės mergaitės saliu
tuoja iš eilės vėliavai ir iškilmin
gai taria: “Aš pasižadu stengtis 
mylėti Dievą, tėvynę... ” Klaupia
si ir bučiuoja vėliavą. Ne vienam 
iš salėje esančiųjų sublizga ašara 
akyse, jau nekalbant apie moti
nas, kada mūsų švenčiausiąją pa
reigą, lyg kokią laimėjimų taurę, 
iš mūsų perima ir pasižada tęsti 
mūsų mažieji — mylėti savo tėvy
nę Lietuvą ir dirbti jos labui. Su 
ašarom akyse ir susijaudinę svei
kina jaunuosius jų vadai: paskau- 
tininkė Keraitienė ir psk. Pilka. 
Svečias tuntininkas A. Dudaitis 
užriša kaklaraiščius, spaudžia ma
žytes rankeles, taria jiems ir pub
likai sveikinimo žodį, pasidžiaug
damas, kad iš negausaus canbe- 
riškių skaičiaus staiga išaugo gra
žus ir didelis skautų būrys. Toliau 
Canberos apyl. vald. pirmininkas

A. Alyta įsega 4 skautėms valdy
bos dovanotus ženkliukus. Seka 
skautų pasirodymas: deklamuoja 
tiek mažieji, tiek vyresnieji, skam
bina, groja akordeonu; pagaliau 
visas skautų choras sudainuoja 
skautišką dainelę ir pašoka 2 tau
tinius šokius (ką publika ilgais 
plojimais palydėjo). <

Minėjimas baigiamas Tautos 
Himnu, kurį veda visu užsidegimu 
geltonais ir raudonais kaklaraiš
čiais pasipuošę jaunučiai skautai. 
Į minėjimą atsilankęs vietos kle
bonas australas buvo tikrai nu
stebintas, kad priėjęs prie p. Ke- 
raitienės pasakė: “You doing 
wonderful job!”...

Programai pasibaigus, tie uni
formuoti mažieji vaišina svečius, 
mamas, nešioja arbatą, pyragai
čius, aptarnauja. Tiesiog nesinori 
tikėti, kad tie patys išdykėliai, 
kurie anksčiau per minėjimus mi
nutės ramiai nusėdėti nemokėjo, 
dabar tokie drausmingi, manda
gūs. Už tai didelė pagarba ir pa
dėka tenka jų organizatoriams ir 
iniciatoriams — Petrui Pilkai ir p. 
Keraitienei, kurie ne tik savo lai
ką aukoja, bet rodo meilę, kantry
bę ir pasišventimą tiems mažie
siems! Ne tik tėvai, bet visa vi
suomenė tikrai jiems labai dėkin
gi-

Nuostabu, kad tokiu trumpu lai
ku (vos tik pora mėnesių) jie 
taip sugebėjo tuos mažuosius pa
ruošti, išmokyti ir jų širdeles skau- 
tybei laimėti.

Pereitą sekmadienį jie visi iš
laikė egzaminus, o programa ga
na plati, kur įeina ir Himnas, dai
nos, eilėraščiai, pasakos... Tikrai 
vietoj buvo australo kunigo pas
taba: you doing wonderful job!

Dažnai girdime įvairių priekaiš
tų jaunimui; jie yra bereikalingi! 
Jei iš vyresniųjų tarpo atsiras ge-
rų vadovų — jaunimas eis per 
ugnį ir vandenį!

RE.

BRISBANE
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Skautų “Ventos” Vietininkijos 
suruoštas Motinos Dienos minėji
mas įvyko gegužio 1 d. St. Ma
rie’s parapinėje mokykloje, Sth. 
Brisbane.

Šventė prasidėjo kun. Johnson 
bažnytėlėje suteiktu laiminimu ir 
jo pasakytu nuoširdžiu žodžiu lie
tuvei motinai pagerbti.

Persikėlus gretimon mokyklos 
klasėn, minėjimą atidarė Skautų 
vietininkas Pov. Kviecinskas, ty
los minute pagerbiant vergijoje 
kenčiančias ir tremtyje esančias 
motinėles. Sukvietęs garbės pre
zidiumą, jis paprašė K. Stankūną 
tarti žodį.

Jautrioj kalboj prelegentas iš
kėlė beribę motinos meilę, jos pa
siaukojimą ir besąlyginį savęs at
sižadėjimą savųjų vaikų labui.

Tolimesnėj programoj N. Mali- 
šauskaitė ir Virg. Stankūnaitė 
skambino pianinu, Rūta Kudžiutė 
deklamavo eilėraštį “Papasakok, 
Mamyte”, skautės padainavo dvi 
daineles: “Mergaitės Daina” ir 
“Bernelio tinginėlio lopšinė”. Da
lius Sagatys vykusiai pagrojo 
akordeonu, trys skautės suvaidino 
kūrinėlį “Motinos rankos” ir pa
baigai Prano Budrio vyrų chorelis 
nuotaikingai sudainavo “Tris 
dzienas” ir “Pavasarėliai”, iš ku
rių antrąją turėjo pakartoti.

Minėjimą baigus “Marijos gies
me”, skautų vietininko P. Kv. pa
kviesti, visi perėjome užkandžių 
patalpon, kur buvome. pavaišinti 
kavute, pyragais ir sumuštiniais, 
paruoštais skautų lėšomis ir skau
čių — mergaičių rūpesčiu. Ir taip 
nuoširdžioje draugystėje besisve
čiuojant, nepastebimai prabėgo 
pora valandų, kol ėmėme skirsty
tis į artimus Brisbanės priemies
čius ir tolimus užmiesčius į savą
sias buveines.

Visos motinos, prieš įžengiant

minėjimo patalpon, buvo papuoš
tos gėlių žiedais.

Minėjimo pertraukėlės metu 
skautų vietininkas kreipėsi į tėve
lius su nuoširdžiu prašymu, kad 
leistų savo sūnelius į retėjančias 
skautų gretas ir pažadėjo juos 
mokyti vien tik gero. Taip pat ir 
pasidžiaugė tokiu gausiu tautiečių 
dalyvavimu minėjime, už ką svei
kino ir padėkojo.

•Iš tikrųjų, reikia džiaugtis, kad 
tas jaunasis mūsų gėlynas, dau
gumoje tremtyje jau pražydęs, 
susispietęs taip neskaitlingo
se Brisbanės lietuvių skautų eilė
se, nuoširdžiai pluša lietuvybės 
dirvonuose, su pasididžiavimu at
lieka prisiimtas pareigas ir kartas 
nuo karto pasirodo viešumoje, su
teikiant mums — seniesiems — 
pasigėrėjimo ir paguodos.

Mieli skautai, jauskitės drąsiau 
mūsų tarpe. Mes visada su jumis!

Co r indą* Povei*

MELBURNAS
LIETUVIŲ KLUBAS 

MELBURNO
KVIEČIA

Gegužio 28 d., šeštadienį, Mel
burno Lietuvių Namuose, Thorn- 
bury, įvyks įruoštos salės atida
rymas. Yra numatyta trumpa me
ninė programa, kavasherry ir šo
kiai. Ta proga Namuose bus iš
statyti mūsų dailininkų paveiks
lai.

Yra kviečiami visi nariai su 
šeimomis.

Pradžia 5 vai. vakaro.
MELBURNO LIETUVIŲ 

KLUBO TARYBA

WOLLONGONGAS
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Nors Wollongongo apylinkė ir 
nėra skaitlinga, tačiau, palygin
ti, veikli. Ji ruošia kasmet Naujų 
Metų sutikimą, surengia keletą

pabūvių ir per mėn. vieną kartą 
aplanko ją Sydnėjaus Liet, kape
lionas kun. P. Butkus, atlaikyda
mas Wollongongo katedroj lietu
viškas pamaldas.

Š.m. metinis susirinkimas, vy
kęs kovo 27 d.,' priėmė Valdybos 
ir Kontr. Komisijis patiektąsias 
apyskaitas ir išsirinko naujus val
domuosius organus.

Naujoji valdyba jau pasiskirstė 
pareigomis: pirm. — J. Černiaus
kas, sekr. — M. Gailiūnas ir ižd. 
— B. Liubinskienė.

Susirinkimui pirmininkavo p. 
Dulaitis, sekretoriavo — p. Jurs- 
kis.

Susirinkusių apylinkės ,tautiečių 
buvo nuspręsta dar aktyviau rei
kštis šiais metais ir pagyvinti 
Australijos mokesčio rinkimą.

M.P.I.

ADELAIDE
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Š.m. gegužio 8 d. Motinos Die
nos proga laike lietuviškų pamal
dų kun. J. Kungys pasakė dienai 
pritaikytą pamokslą, o po pietų, 
Lietuvių Namuose, įvyko minėji
mas. Minėjimą suruošė Adelaidės 
Moterų Sekcija. Motinas pagerb
ti susirinko pilna salė tautiečių, 
nemažai jaunimo ir vaikų. Kiek
viena atsilankiusi motina buvo pa
puošta gėle. Minėjimą atidarė ir 
pravedė mokyt. J. Neverauskas. 
ALB Apylinkės Valdybos vardu 
motinas sveikino pirm. Ostraus
kas. '

Dienai pritaikintą paskaitą skai
tė rašytojas Pulgis Andriušis, iš
keldamas motinos garbinimo pra
dą, išlikusį liaudies mitologijoj, 
ypač lietuvių tautosakoj, sugretin
damas Motinos žemės ir gyvosios 
(Motinos moters) panašumą.

Po paskaitos Moterų Sekcijos 
pirm. p. Jasiūnienė įteikė Adelai
dėje steigiamai koplyčiai Adelai
dės Moterų Sekcijos dovaną — 
Altoriaus Kieliką. Dovaną priėmė 
ir padėkos žodį tarė “Caritas” 
draugijos atstovas Pr. Pusdešris.

Baigus oficialią minėjimo dalį, 
sekė mūsų mažųjų pasirodymai. 
Jaunesnių skaučių skiltis parodė 
vaizdelį prie skautiško laužo. Sa
vaitgalio mokyklos mokiniai, va
dovaujami A. Grigonio, padaina
vo kelias lietuviškas daineles. Įdo
mią programos dalį paruošė mo
kyt. E. Varnienė, parašiusi ir pa
stačiusi dainų, eilių ir vaidybos 
montažą Motinai pagerbti, kurį

išpildė jaun. ateitininkai, savait
galio mokyklos mokiniams talkau- 
jant.

Jau eilė metų, kai Adelaidėje 
ruošiamuose Motinos Dienos mi
nėjimuose didelę dalį programos 
išpildo mūsų mažieji, tuo pagerb
dami savo mamytes ir drąsiai iš
eidami viešumon su savo lietuviš
ku žodžiu, šiais metais jų pasiro
dymas buvo daug sklandesnis ir 
gražesnis.

Po minėjimo jau įrengtose lie
tuviškos mokyklos klasėse įvyko 
Moterų Sekcijos ir svečių suneš
tinės vaišės — arbatėlė.

J. Mockūnas

SYDNEJUS
IŠLEISTUVIŲ PIETOS

š.m. gegužio 22 d. (sekmadie
nį) 2 v. p.p. Sydnėjaus sporto 
klubas Kovas Sydnėjaus Liet. Na
muose Redferne rengia išleistuvių 
pietus Geelongo liet, sporto vete
ranui J. Jonušui su šeima. Jie iš
vyksta į Jungt. Amerikos Valsty
bes.

SPORTININKŲ ŠEIMA
Gegužio 7 dieną Sydnėjaus Lie

tuvių Namuose, dalyvaujant gau
siam giminių, draugų ir svečių 
skaičiui, buvo atšvęsta žinomųjų 
jaunųjų veikėjų Aldonos Berno
taitės ir Stasio Kapočiaus vestu
vės. Abu jaunavedžiai, neskaitant 
jų dalyvavimo kitose lietuviškose 
organizacijose, yra aktyvūs spor
to klubo “Kovo” nariai, ilgesnį 
ar trumpesnį laiką dirbę klubo 
valdybose. Aldona buvo ne tik 
sportininkė, bet ir mokytoja “Ko
vo” tautinių šokių grupėje, vado
vavo klubo meninei sekcijai, kuri 
statė keletą gražių scenos veika
lų, suteikusių ne tik sportuojan
čiam jaunimui, bet ir sydnėjiškei 
visuomenei malonaus pasigerėji
mo. Aldona, būdama Sporto Sky
riaus bendradarbė, aktyviai daly
vauja ir sportinėje spaudoje. Sta
sys, buvęs aktyvus ir geras fut
bolininkas, į Australiją atvykęs iš 
Kanados, aktyviai įsijungė į Syd
nėjaus sporto gyvenimą.

Vestuvių vaišių metu Sporto 
Skyriaus redaktorius A. Laukai
tis pasveikino senųjų sportininkų 
vardu. Po to N. Gilienė buvusiųjų 
žaidėjų vardu įteikė jaunave
džiams dovaną. Be šių linkėjimų, 
jaunuosius dar sveikino “Dainos” 
choro vardu p. Kavaliauskas, Mo
terų Soc. D-jos vardu — p. Ka
minskienė ir už gimines — jau
nojo dėdė p. Kapočius.

Tikimasi, kad jaunoji pora ir 
toliau aktyviai reikšis lietuviško
je veikloje.

ai.

PADĖKA
Jautriai išgyvenau įspūdžius, 

pirmą kartą dalyvaudama Sydnė
jaus lietuvių ruoštame Motinos 
Dienos minėjime. Atkeliavus iš
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VISI! VISI! VISI!

į Sydnėjaus “Aušros” Tunto ruošiamą

KAUKIU BALIU
I I

KARNAVALĄ
ĮVYKSTANTĮ Š.M. GEGUŽIO 21 D.

7 VAL. VAKARO CABRAMATTOS

CIVIC

Geriausia muzika, kaukių paradas ir jų premijavimas, tur
tingas bufetas, loterija. t k‘ J

Programoje “Rožytės” su nauju repertuaru ir kitos įvai
renybės.

Bilietų kaina 15/-

Bilietai gaunami pas “Geležinio Vilko” būrelio vyčius ir 
kasoje prie įėjimo.

Pelnas skiriamas stovyklavietei įrengti.

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME!

ALDONĄ BERNOTAITĘ ir STASĮ KAPOČIŲ, 
vedybų proga, 

nuoširdžiai sveikina ir daug laimės linki

Sp. KI. Kova*

Lietuvos ir matant tokį gausų 
Australijos lietuvių susibūrimą, 
man buvo tikrai džiugus ir jaudi
nantis momentas.

Nuoširdžiai dėkoju iškilmių ren
gėjams ir ypač p. Ang. Laukai
tienei už jautrumą ir gėles, kurio
mis buvau taip gausiai pagerbta.

Jūsų A. Milašienė

PATIKSLINIMAS
Praeitoje “Mūsų Pastogės” lai

doje, aprašant Sydnėjaus “Dai
nos” koncertą australams, įsivėlė 
nemaloni klaida. Buvo parašyta: 
“Pranešėjui paaiškinus, kad. p. 
Bernotienė nėra jokia solistė, sa
lėje kilo nusistebėjimo banga”. 
Turėjo būti: “Pranešėjui paaiški
nus, kad p. Bernotienė ne profe

sionalinė solistė, salėje kilo nusi
stebėjimo banga”.

P-na Bernotienė dėl klaidos nuo
širdžiai atsiprašoma.

"M.P.” redakcija

Pajieškojimai
* Pajieškoma Jono Ridikio, 

apie 48 m. amžiaus, kil. Gudžiū
nų mst., Kėdainių apskr.

Jieško motina ir sesuo.
Rašyti adresu: Kėdainių rajo

nas, Gudžiūnų paštas, Z. Ilinskie- 
nė, Lietuvos T.S.R.

★ Pajieškomas Juozą* Paltana
vičių*, gyvenę* Horton St., Bass 
Hill, N.S.W.

Rašyti: S. Dapkus, Cabramurra, 
via Cooma, NSW.
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KAIKAS

Veršieno* žiopsai — 
tik 3/11 1b.

Paauglių čiopiai — 
tik 1/9 1b.

ėriuko šlaunis — 
tik 9/11

ėriuko priešakį* — 
tik 7/11

Geriausios kokybės metinių ir jaunų galvijų

jautienų, būkite jtjikri, nusipirksite tik

GAMBRILL’S BUTCHERY
PRIEŠAIS STOTĮ — ŠALIA WOOLWORTH’O

CABRAMATTOJE

Nauja parduotuvė DABAR ATIDARYTA

SPECIALIOMIS KAINOMIS:

■ūdyto* šlauny* 
tik 8/11

. kiaulienos žiopsai 
tik 4/11 1b.

Puikios kokybės mėsa išpardavimo kainomis!

COSMOS TRADING CO
SEKANČIAM TRANSPORTUI' Į LIETUVĄ SIUNTINIUS 
PRIIMAME IKI GEGUŽĖS MĖN. 24 D., 1960.
Siuntiniu* galite apsidrausti iki £ 150.-! Garantuojame įaugu 
pristatymą.

Pagal naujausius sovietų nuostatus kai kurių daiktų skai
čius siuntiniuose apribojamas: pvz. 10 skarelių, 3 megztiniai, 
12 porų kojinių, 30 yds medvilninės medžiagos ir Lt. Praktika 
rodo, kad šiuo būdu ekonomiškiausiai siųsti 22 Ibs siuntinius. 
Taip pat laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležinke
lio stotį prekine važta:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325.
Mieste: 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas). 

Tel. MF 2370.
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Sydnėjuje S. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. 
Tel. LL 5549.

Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St.,"Perth, W.A.
Briibanėje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld.

Tel. 7 5827. . v
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DĖMESIO! Ieškome agentų Bankstowne bei Cabramattoje. M 
Pageidaujame prekybininkų, turinčių jau savo krautuves. Rusų J»j 
kalbos mokėjimas būtinas. 4
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NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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