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“ 100 ĮVAIRIŲ GĖLIŲ” TAKTIKA 
LIETUVOJE

Raud. Kinijoje, kaip žinoma, 
prieš septynetų metų komunistų 
vadovybės buvo paskelbtas “100 
įvairių gėlių” šūkis. Tai turėjo 
reikšti, kad Kinijoje esą galimi 
įvairūs keliai į komunistinį rojų. 
Kiekvienas, turįs naujų ar savitų 
idėjų, galįs jas viešai reikšti, ne
privalėdamas bijoti partijos kerš
to. Tos “tolerancijos” pasėkoje 
didžioje kiniečių tautoje atsirado 
tūkstančiai intelektualų ir šiaip 
šviesuolių, kurie nesivaržydami 
kritikavo partinę linijų ir siūlė 
“naujus kelius”. Maždaug tais pa
čiais laikais ir Sovietų Sąjungoje 
buvo atsiradęs “atodrėkio” perio
das, Chruščiovas nuvainikavo Sta
lino didybę ir pasmerkė “asmens 
kultą”.

Kaip komunizmo žinovai iškart 
teigė, taip vėliau ir įvyko: Kinijo
je “10d įvairių gėlių” periodas 
greit baigėsi persekiojimu visų tų 
kritikų ir naujų idėjų siūlytojų, 
kurie buvo patekę į “tolerancijos” 
spąstus. “Valymas” buvo toks, kad 
tūkstančiai tokių “nukrypėlių” 
nuo partinės linijos buvo perse
kiojami, prievartos darbams trem- 
miami ir pan. Tolerancijos takti
ka buvo panaudota tik eventua
liems ir aiškiems priešams į viešu 
mą išvilioti.

Sovietų Sąjungoje ir sovietų 
valdomoje Lietuvoje “atodrėkis” 
irgi ne ilgai tęsėsi. Rašytojai, me
nininkai, mokslininkai ir kiti, ku
rie buvo drįsę bent kiek nukrypti 
nuo partinės linijos, buvo įvairio
mis formomis iš viešojo gyvenimo 
izoliuoti. Dar neseniai Lietuvos 
Rašytojų sąjungos partinė vado
vybė reiškė savo pasitenkinimą, 
kad atvykę įvairius revizionisti
nius nukrypimus išlyginti. Tikro
vėje vargu ar pavyko, nes kriti
cizmas prieš partinę ortodoksiją 
literatūroje ir kitose kultūros sri
tyse niekad negalės pasibaigti.

“SAVIKRITIKOS GAUSUMAS”
Sklaidant pastarųjų metų sovie

tinę spaudą Lietuvoje, krinta į 
akis “savikritikos” gausumas. Ži
noma, neleidžiama kritikuoti so
vietinės santvarkos ar valdžios 
viršūnių, nei komunistų partijos, 
bet atskiram komunistui ar vieti
niam partiniam komitetui dažnai 
tenka. Toji “savikritiką” dabar 
yra madoje visoje Sovietų Sąjun
goje. Pastabūs stebėtojai tai aiš
kina maždaug šitaip: Sovietinio 
režimo praktikoje yra nepapras
tai daug nesklandumų, negerovių. 
Leidus “savikritiką”, liaudies ne
pasitenkinimui sudaromas šioks 
toks ventilis. Kai vis randama kal
tininkų “apačioje”, režimo viršū
nės lieka lyg nekaltos. “Savikri
tika” tokiu būdu padeda režimui 
užmaskuoti vadovybės nesugebė
jimus ir padarytas klaidas.

YPATINGAS REIŠKINYS

Lietuvoje pastaruoju metu pas
tebimas dar kitas įdomus reiški
nys. Duodama vienu kitu atveju 
viešai pasireikšti net priešingoms 
partinei linijai nuomonėms. Duo
dama pasisakyti net kunigams ir 
tokiems studentams, kurie aiškiai 
nepritaria komunistinei ir ateis
tinei ideologijai. “Literatūros ir 
meno” 1960 m. 52-je laidoje pole
mizuojama su viduramžio gynė
jais. Duodama kun. A. Markaičiui 
-Markevičiui vietos išreikšti pasi
piktinimą tais, kurie (ryšium su 

kai kurių kunigų elgesiu) panie
kinamai rašo apie viduramžius. 
Žinoma, čia pat atsikertama, pri
menant kai kurių dvasiškių politi
nį ir kitokį vaidmenį.

Dar įdomiau, kad “Lieratūra ir 
menas” tame pačiame numeryje 
davė vietos pasisakyti ir Vilniaus 
universiteto studentui Adolfui 
Jdtuliui, kuris gina puolamuosius 
Kaltanėnų parapijos tikisčiuosius. 
Studentas baigė savo raštą prisi
pažinimu, kad esąs “tiek susijau
dinęs”, jog negalįs daugiau rašyti. 
Replikoje laikraštis rašo, kreipda
masis į Jatulį: ‘Pelėsių, tirpstan
čio vaško ir kodylo smilkalų tvai
kas, išleidžiamas iš bažnyčių... 
ne vieną žmogų, o kartu, matyti, 
ir Jus apsvaigino, uždengė rūku 
akis, kad nebematytumėt tikro
vės”. Pasirodo, laikraščio redak
cija, prieš eidama į polemiką su 
studentu, apie jį rinko žinias jo 
tėviškėje. Ten buvę draugai pa
liudiję, kad jis jau ir anksčiau bu
vęs “užsidaręs, kitų pažiūrų”.

KAS NE SU PARTINE LINIJA, 
TAS SU UŽSIENIO LIETUVIAIS 

NACIONALISTAIS
Nors Jatuliui ir davė platokai

POLITIKOS NAUJIENYBĖS
Nei Kalėdų, nei net Naujųjų 

Metų šventės nesumažino politi
nio įtempimo tarp Rytų ir Va
karų.

Chruščiovo sveikinimas naujo
jo Amerikos prezidento Kennedy, 
ir pastarojo atsakymas tebuvo tik 
nuogi kurtuazijos pareiškimai, ku
rie neįnešė šių valstybių santy
kiuose mažiausio atolydžio.

Bolševikinio fronto pastangos 
vis giliau ir stipriau infiltruotis 
į Vakarų pasaulio orbitą plečia
mos keliais frontais ir keliuose 
kontinentuose. Būdingiausias čia 
reiškinys vyksta Indokinijos vals
tybėlėje Laos, kur šiuo metu vyks
ta mūšiai dėl krašto ateities. So
vietai, padedami savo satelitų — 
Raud. Kinijos ir Šiaurės komunis
tinio Vietnamo — siunčia komu
nistinėms gaujoms, vadovauja
moms parašiutininkų kapitono 
Lee, įvairiausių rūšių ginklus, ku
rios, kaip paskutiniai pranešimai 
sako, vis daugiau ir daugiau kraš
to teritorijos užvaldo. Provokarie- 
tiškoji vyriausybės kariuomenė 
traukiasi sostinės linkui. Kaikuri 
Vakarų spauda čia pakaltina va- 
variečių neryžtumą ir neefekty
vią jų pagelbą savo sąjunginin
kams. Pradžioje šių mūšių ameri
kiečiai lyg ir buvo pasišovę į šį 
reikalą įsikišti visu savo svoriu, 
tačiau ir vėl, kaip ir kitais atve
jais, atšaldė juos Anglija ir Pran
cūzija.

Afrikos Konge vis dar nesusi
tvarkoma. Kaikuriose Kongo pro
vincijose įsitvirtino dabar kalina
mo nuversto min. pirm. Lulumbos 
šalininkai ir provakarietiškos kon- 
giečių pajėgos, atrodo, pamažu 
tirpdinamos. Kad Kongo, kuriame 
yra tūkstančiai UNO dalinių, va
kariečiai negali sutvarkyti, yra 
tikra gyvenimo ironija. Sklinda ži
nios, kad Lulumbos šalininkus gin
kluoja komunistai, savo karinę pa
galbą siųsdami per Lenkiją. 

pasisakyti, tačiau “100 įvairių gė
lių” taktika prieš jį tuoj buvo pa

keista pasmerkimu — ir dar ko
kiu:

“Po viso to, ar nepriartėjote 
Jūs drg. Jatuli, prie lietuviškųjų 
buržuazinių nacionalistų anapus 
Atlanto? Jie taip pat norėtų vi
sus mūsų laimėjimus nubraukti. 
Štai į kieno stovyklą Jus tempia 
religinės pasaulėžiūros gynimas”.

O kiek toliau seka ir pridengtas 
grasinimas:

“... kai šitaip elgiasi tarybinis 
studentas... tylėti negalima.

Apie tai turėtų gerai pagalvoti 
ir A. Jatulio kurso draugai ir uni
versiteto visuomeninės organiza
cijos, kurių pareiga auklėti tuos, 
kurie, gavę į rankas aukštosios 
mokyklos baigimo diplomą, patys 
eis auklėti mūsų jaunosios kar
tos”.

Tai tik keli pavyzdžiai, kurie 
rodo, kad komunistiniai politru- 
kai kaip nepažino, taip nepažįstą 
tikrosios tolerancijos skirtingoms 
pažiūroms. O kai retkarčiais duo
da pasisakyti ir skirtingai nuo
monei, tai nebent provokaciniu 
tikslu, kad galėtų dar labiau pa
brėžti partinę netoleranciją. E.

Kuboje diktatorius de Castro ir 
toliau vaidina nuskriaustojo far
są. Sovietinės paramos ginklais 
skatinamas jis nesidrovi urbi et 
orbi skelbti Amerikos imperializ
mą, kuris, girdi, norįs ginkluota 
intervencija okupuoti jo “išsilais
vinusį” kraštą.

Taigi komunistinė infiltracija 
vyksta visuose kontinentuose, o 
vakariečiai, atrodo, neturi nė ma
žiausio linkimo užkirsti tam kelią, 
tik žodžiais padejuodami ir daž
nokai patys teisindamiesi.

E'sant tokiai padėčiai, su ne
kantrumu laukiama Jungt. Ame
rikos Valstybių naujojo preziden
to Baltuosiuose Rūmuose. Šie va
kariečių silpnumai, kaikurių poli
tinių komentatorių manymu, kylą 
tik pereinamu valdžios pasikeiti
mo periodu, ką norį visomis prie
monėmis išnaudoti sovietai.

Angliją paskutinėmis dienomis 
ypač jaudina plataus šnipų tinklo 
atidengimas. Šie šnipai veikę vi
soje Britų Imperijoje, išduodami 
sovietams karinių pasirengimų pa
slaptis. Yra suėmimų.

LIETUVOS KILMĖS VOKIEČIŲ 
KALENDORIUS

Lietuvos kilmės vokiečių orga
nizacija Vokietijoje ir 1961 me
tams išleido turiningą knyginį ka
lendorių (“Heimatgruss. Jahrbuch 
der Deutschen aus Litauen fuel' 
1961”. Išleido: Landsmannschaft 
der Litauen-Deutschen. Redagavo 
ir grafiškai tvarkė Woldemar 
Guenther. 129 pusi. 49 iliustraci
jos). šiemet kalendorius skirtas 
daugiau repatriacijos 20 metų su
kakčiai atminti. Tąja tema yra 
eilė rašinių ir daug iliustracijų. 
Bet yra ir šiaip daug Lietuvos 
vaizdų, jų tarpe ir viena Ernst’o 
akvarelė. Kalendorius ir turiniu 
ir išvaizda daro gerą įspūdį.

BIJO NUKRYPIMU t
Nervingi Niunkos pareiškimai Maskvoje

Kaip jau trumpai pranešta, Lie
tuvis komunistų deputatas V. 
Niunka (vienas KKp vadų) Aukšč. 
taryboje Maskvoje vėl smarkiai iš
plūdo užsienio lietuvius. Dabar, 
kai gautas platesnis jo kalbos teks
tas, pasirodo, kad Niunka ta pro
ga nepaprastai koliojasi net per 
dvi laikraščio skiltis, čia pateikia
me tik kelias ryškias ištraukas.

Tarp kitko, smarkiai buvo pulti 
“Pavergtųjų tautų savaitės” or
ganizatoriai. Pavergtųjų Tautų 
Seimas Niunkos terminologija 
esąs “visokių nacionalistinių val
katų seimas” ir veikiąs pagal 
Amerikos žvalgybos nurodymus. 
Smerkiama Eisenhowerio admi
nistracija, kad ji “atvirai kurstė 
antitarybinei veiklai išdavikų ir 
žudikų gaujas, veikiančias Jung
tinėse Amerikos Valstijose prisi
dengus ‘nacionalinių komitetų’, 
“išvadavimo komitetų” ir kitomis 
iškabomis”. Prikiša vicepreziden
tui Niksonui, kad jis estų ir lietu
vių nacionaliniams komitetams 
užtikrinęs: “Aš su Jumis Jūsų drą
sioje kovoje ir moraliniame pasi
priešinime tarybiniam režimui”. 
Girdi, Niksonas ir į jį panašūs pra
radę bet kurį laiko jausmą. Pa
keltu balsu Niunka dar pasakė:

“Žinokite ponai, kad bet kurie

RAŠTAS JUNGT. TAUTOMS
Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio 

naujas raštas Jungtiniu Tautu Gen. Sekretoriui
I). HammarskjoeJd’ui.

Rugsėjo mėnesio 12 dieną aš 
pasiunčiau Tamstai raštą, kuria
me protestavau prieš Sov. Sąjun
gos primestą Lietuvai okupaciją 
ir priespaudą, šia proga aš iškė
liau tą faktą, kad tuo metu, kai 
Vakarai pripažįsta apsisprendimo 
teisę Afrikos tautoms, įskaitant 
kongoliečius, aršiausias kiloniali- 
nis rėžimas yra primestas Sov. 
Sąjungos pavergtai Europos da
liai. Mano raštas buvo užbaigtas 
pasiūlymu, kad Jungtinės Tautos 
sudarytų komisiją tirti tautų ap
sisprendimo teisės problemai.

J šį mano raštą, pasiųstą ginant 
Sov. Sąjungos pažeistas Lietuvos 
teises, man atsakė Jungtinių Tau
tų Sekretariatas (Politinių reika
lų ir Saugumo tarybos Departa
mentas) , patvirtindamas gavimą 
“rašto... adresuoto Jungtinių 
Tautų Generaliniam Sekretoriui 
Kongo padėties reikalu”.

Negaliu paslėpti, jog man sun
ku suprasti priežastis, dėl kurių 
Sekretariatas laikė galima duoti 
man tokį atsakymą, t.y., apibū
dinti mano raštą kaip liečiantį 
Kongo padėtį. Iš tikrųjų, aš atsi
sakau patikėti, kad būtų norima 
tuo būdu reikšti įžeidžiančios iro
nijos dėl mano krašto teisingos 
bylos, kuri buvo mano kreipimosi 
į Tamstą tema. Lygiai neprilei- 
džiau minties, kad Sekretariatas 
būtų norėjęs išvengti paminėti 
savo atsakyme Lietuvos vardą. 
Tad tenka spėti, jog klaidingas 
Sekretariato tvirtinimas esąs pa
grįstas neatydumu.

Tačiau jeigu tai yra tokios rū
šies klaida, manau, kad privalau 
atkreipti į ją Tamstos dėmesį. Aš 
jmatau, kad Sov. Sąjungos daly
vavimas Jungtinėse Tautose ir 
Sekretariate yra žalingas Orga

imperialistinės reakcijos kėslai, 
bet kurie mėginimai pakirsti ta
rybinių tautų draugystę, suvaidy- 
dyti Pabaltijo tautas su kitomis 
Tarybų Sąjungos tautomis, iš an
ksto pasmerkti gėdingai sužlugti. 
Nėra pasaulyje tokios jėgos, kuri 
galėtų pasukti Pabaltijo tautas iš 
tarybinio kelio”.

Baimė turi dideles akis. Ko bi
jomasi, tai ir nervina. Niunkos 
nervingi patikinimai (tikriau sa
kant sau drąsos įkalbinėjimai), 
kad niekas nepajėgsiąs Pabaltijo 
tautų nuo Sovietų Sąjungos at
plėšti, yra tik Lietuvos komunistų 
vadų pasąmonėje glūdinti baimė, 
jog vis dėlto gali kada nors ateiti 
sovietinio režimo galas Lietuvoje.

Niunka toliau tvirtina, kad so
vietinio ūkio laimėjimais Lietuvo
je esą paneigti “kai kurių Vakarų 
šalių pareiškimai apie tariamai so
vietų pavergtas Pabaltijo tautas”. 
Lietuvių tauta, girdi, rūsčiai ir 
ryžtingai paneigianti “šį niekšiš
ką šmeižtą”. Niunkai ir jo drau
gams būtų patartina pasistengti 
išgauti Maskvos leidimą, kad lie
tuvių tauta, Jungtinėms Tautoms 
kontroliuojant ir išvedus iš kraš
to sovietinę kariuomenę ir polici
nį aparatą, pati galėtų savo va
lią pareikšti!

nizacijos veiklai bei prestižui, taip 
pat kiek tai liečia Organizacijos 
laikyseną Sovietų pavergtųjų tau
tų atžvilgiu. Ir kaip tik bijoda
mas, kad ši žala nebūtų gilinama, 
laikau reikalinga pranešti Tams
tai kas išdėstyta aukščiau.*

Min. S. Lozoraitis tarnybos rei
kalais lankėsi Paryžiuje, kur bu
vo pakartotinai priimtas užsienio 
reikalų ministerijoje bei susitiko 
su Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menės valdyba ir Prancūzijos — 
Baltijos Draugijos vadovybe.

KVIEČIA VAŽIUOTI 
LENINGRADAN I TURGŲ

Lietu viję leidžiamuose laikraš
čiuose dedamas toks skelbimas: 
“Leningrade atidarytas naujas ge
rai įrengtas turgus (buvęs Smo
lensko). Turgaus direkcija kviečia 
Lietuvos TSR kolūkius ir kolūkie
čius atvežti ir realizuoti ’ žemės 
ūkio produktus •šiame turguje”. 
Toliau duodamas turgaus adresas 
ir jo administracijos telefonas.

PRIPAŽINO, KAD DERLIUS 
BUVO MENKAS

Chruščiovas vienoje kalboje pri
pažino, kad Sovietų Sąjungoje 
grūdų derlius 1960 metais buvęs 
menkesnis, negu tikėtasi.

SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
UŽDARYTA VĖL 100 BAŽNYČIŲ

Berlyno “RIAS” radijo praneši
mu Sov. Sąjungoje esą pastarais 
metais uždaryta apie 100 bažny
čių, jų tarpe ir ortodoksų. Įstai
gos aiškina, kad nebesą pakanka
mai parapijiečių, kurie bažnyčias 
išlaikytų.

KRAŠTO VALDYBA
PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Naujai išrinktoji A.L.B. Kraš
to Valdyba pasiskirstė pareigomis 
sekančiai:
B. DAUKUS — pirmininikas, 273 

Cooper Rd., Yagoona, NSW, 
tel. UY 5281;

A. JASAITIS — vice pirminin
kas, 1 Stanley St., East Syd
ney, NSW, tel. FA 3261;

V. KAZOKAS — vice pirmininkas,
13 Percy St., Bankstown, 
NSW, tel. 70 8395;

V. PATAŠIUS — sekretorius, 55 
Riverview Rd., Earlwood, 
NSW.

R. VENCLOVAS — iždininkas, 9 
Lemnos St., Homebush, NSW, 
tel. UM 6208;

J. ZINKUS — Kultūros reikalams 
narys, 84 Victor Ave, Picnic 
Point, NSW ir

B. STAŠ1ONIS — Jaunimo rei
kalams narys, 11 Berala St., 

Berala, NSW, tel. YX 9062.
★

A.L.B. Kontrolės Komisija taip 
pat jau pasiskirstė pareigomis: 
L. KARVELIS — pirmininkas, 
V. SIMNIŠKIS — sekretorius ir 
V. Danta — narys.

KAUNE PRADĖJO SPAUSDINTI 
“LIETUVIŠKĄ TARYBINĘ

ENCIKLOPEDIJĄ”
Prieš pat Naujus Metus K. Po

žėlos vardo spaustuvė Kaune ga
vusi 42 spaudos lankų rankraštį 
pirmajam “Lietuviškosios tarybi
nės enciklopedijos” tomui. Pirma
me tome būsią 252 iliustracijos. 
Leidinys būsiąs įrištas drobėje, su 
lietuvišku tautiniu ornamentu. 
1961 metais numatyta išleisti ke
turis enciklopedijos tomus. Pir
masis tomas išeisiąs apie birželio 
mėn. Leidinio tiražas numatytas 
— 30.000 egz. Enciklopedijai esąs 
gautas iš Leningrado specialus 
šriftas “Baltika”. Pasiruošimai tai 
enciklopedijai leisti buvo prasi
dėję jau prįeš eilę metų. Kai lei
dyba tiek ilgai užsitęsė, jau buvo 
girdėti spėjimų, kad Maskva gal 
būt nenori iš viso Lietuvai leisti 
turėti savą enciklopediją. Dabar, 
kai laisvojo pasaulio “Lietuvių en
ciklopedija” yra išėjusi jau dau
giau kaip 20 tomų, galų gale ir 
Lietuvoje žada pasirodyti pirmie
ji “tarybinės” enciklopedijos to
mai.

MASKVA BŪTINAI NORI SU 
AMERIKA "Į KALBĄ ĮEITI"
Ir Aukš . tarybos sesijos metu 

ir iš pastarųjų dienų pareiškimų, 
kuriuos padarė Chruščiovas, Gro
myko ir kiti, aiškėja Maskvos di
delis noras ruošti dirvą “geres
niems santykiams” su Jungt. 
Amerikos Valstybėmis. Ypač Mas
kva daug vilčių deda į naująjį 
prezidentą Kennedy ir jo tariamai 
“naująją politiką”. •

★ Lietuvos futbolo pirmenybė
se po dviejų rungtynių, išskyrus 
KPI, visos komandos prarado taš
kus. Pažymėtina, kad provincijos 
komandos, atėjusios į “aukštąją” 
klasę, nuvainikavo ne vieną pa
tyrusią vienuolikę.

★ Sov. Sąj. Pirmenybėse vil
niečiai futbolininkai sužaidė tre
jas rungtynes iš eilės lygiomis. 
“B” klasėje Kauno Banga irgi su
žaidė lygiomis su savo varžovu 
Lori.

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ 1961 m. sausio 13 d.

SU LIETUVIŠKA DAINA
KASO: ELENA 2IŽIENĖ KASO: RŪTA

NEVILTIES RAŠTIJA

Kasdieniniame jaunimo gyveni
me su moderniškuoju nihilizmu 
susiduriama įvairiais būdais. Jis 
pasiekia juos pirmiausiai per po
karinę literatūrą, taip kaip did
miesčio verslininkiški “idealai" 
ateina per dienraščius ir popu
liarioj:; spaudą.

Tiems, kurie užaugo Dantės, 
Miltono, Goethes bei Lamartino 
ar Krėvės-Mickevičiaus bei Puti- 
no-Mykolaičio raštų įtakoje, dvi
dešimtojo amžiaus paties vidurio 
literatūra yra nejauki, beveik gąs
dinanti. Jei ji kalbėtų apie toli
mą praeitį ar išsvajotas fantazi
jas apie kokios tolimos planetos 
gyvenimą, pirmą knygą perskai
čius, gal daugiau ir nebesinorėtų. 
Bet, kadangi tai yra balsas iš pa
čios dabarties širdies, nedrąsu 
prieš jį užsikišti ausis.

Naujausi raštai dažnai sukurti 
karštligiškai paskubomis, be dai
lių formų ir stiliaus puošmenų. 
Jie kalba kartais impulsyviai poe
tiškai, kartais grubia net vulga
ria proza, kartais aistringo siel
varto rauda, kartais šaltai ciniš
kai apie šimtmečio vidurio nusivy
limą, ir apie pokarinį beiliuzis- 
kumą, beprasmmgumą, apie visų 
senųjų vertybių sugriuvimą ir 
naujų nepasiro’ėt/mą, apie gyveni
mą juodam mirties šešėly, apie ne
viltį. Neviltis skamba net ir juo
ke, net ir neva džiaugsme.

Neieškant ir nerenkant, bet tik 
pripuolamai paminint kelis kiek
vienam skaitančiam žinomus var
dus, štai kad ir Francoise Sagan 
su savo ciniškai aprašytu, išsigi
musiu Paryžiaus kavinių nakties 
gyvenimu ("Bonjour Tristesse”, 
"Tokia Šypsena”, “Be šešėlio"). 
Iš kiekvienos jos talentingai pa
rašytos ir gyvai skaitomos knygos 
dvelkia visa ko tuštumas, jokio 
tikslo nebuvimas, nenuveikiama 
vienatvė ir nuobodulys. Jos vei
kėjai susitinka ir skiriasi, leidžia 
drauge dienas ir naktis, keičia 
meilužius, o nepažįsta nei džiau
gsmo, nei savo pamirštančius 
meilės, nei kūrybinio darbo im
pulsų.

“Kaip mažai mes tereiškiam. 
Gerai nors, kad dažnai patys to 
nesuprantam: kitaiap ir bandyt 
nebebandytame visiškai nieko” — 
("Be Šešėlio”).

“Vieną dieną tu jo nebemylė
si, tikriausiai ir aš kada nors nus
tosiu tave mylėjęs. Ir vėl būsim 
vieni, ir vėl viskas eis, kaip ėjęsi. 
Tik dar vieni metai bus dingę...” 
("Be šešėlio”).

Anglijos vėliausia ir ryškiausia 
rašytojų grupė, žinoma "Piktųjų 
Jaunuolių" vardu, turi visą eilę 
neabejotinų talentų, kurių roma
nai ir scenos veikalai darosi vis 
plačiau žinomi Vakarų pasaulyje, o 
ypač akademiniuose susibūrimuo
se. No vienas iš tų veikalų rado 
kelią j ekraną ir tuomi pagarsėjo 
net ir toje visuomenės dalyje, ku
rią ji karčiausiai kritikuoja. Ir 
vėl, nebandant ieškoti ar vertin
ti, o tik paminint pirmą galvon 
ateinantį pavyzdį, —• štai, kad ir 
John Braine su savo knyga “Kam
barys antram aukšte”, piešiančiu 
vieno Anglijos miesto turtingųjų 
pramoninkų ir juos aistringai be
sivejančių ir pamėgdžiojančių tar
nautojų gyvenimą. Jo vaizduoja
mieji nėra nei ypatingai geri nei 
blogi; — tik visi jų veiksmai re
guliuojami vienintelio akstino: 
noro užsitikrinti ekonominį ger
būvį ir prasimušti į viešpataujan
tį turtingųjų luomą. Tai yra idea
las, kuriam viskas nusilenkia ir 
paklusta. Liūdniausia, kada jį be
sivejąs žmogus, kaip knygos hero
jus, turi paaukoti net ir tai, kas 
jam pačiam regis vertingiausia: 
meilę, užuojautą, draugystę. Pa
siekęs tai, ko troško, jis nebeturi 
kuom džiaugtis. Savo viduje jis 
pasijaučia miręs, šaltas, abejin
gas, be jokių gyvų jausmų: jis 
pamato, kad ir jo asmeniškas gy
venimas yra virtęs toks pat be
prasmis ir beiliuzinis, kaip ir tos 
visuomenės, į kurią jis žūtbūtinai 
veržėsi, ir kurios nuo ankstyvos 
jaunystės ilgėjosi. Pačioje visuo
menėje rašytojas nesmerkia ats-

IV DALIS

kirai turtingųjų luomo. Jis tik 
stengiasi parodyti, kad visi ben
drieji miesto gyvenimo pagrindai 
yra supuvę: moralė senai pa va-- 
duota etiketu: santuoka virtusi ei
line biznio transakcija. Meilės, 
kaipo tokios, ir sąvokos nebelikę: 
besą lytiniai išgyvenimai, kurie, 
netekę romantiškų priedangų ir 
bet kokios įpareigojimo jėgos, ne
bėra nei svarbūs nei patenkinan
ti. Iš viso nieko nebesą tikrai 
svarbaus ir reikšmingo; žmogus 
praradęs bet kokį entuziazmą, 
vos beapsikenčiąs gyvenimu.

Miesto žmogaus padėtis dar niū
riau pavaizduota kito “Pikto Jau
nuolio” tik šįmet išleistame ir, 
kritikų nuomone, daugiausiai dis
kutuosimame 1960 metų romane 
— tai Colin Wilson “Nakties Ri
tualas”. Jo vaizdavimo laukas yra 
Londonas. Ir jo herojus visur te
mato neneprasmingumą, nuobodu
lį, šešėlišką Hades’o egzistenciją, 
kurioj gyvųjų nėra. Tik, vienas 
naujai sutiktas pažįstamas jį pa
traukia savo gyvybingumu, gaiva
lingumu, kažkuo panašiu į entu
ziazmą, į -jėgą, į mokėjimą stipriai 
jausti ir intensyviai gyventi. Int- 
rygai besivystant paaiškėja, kad 
tas vienintelis intensyviai gyventi 
mokantis asmuo yra lytinis iškry
pėlis, sadistas, pakartotinas žmog
žudys. Tai sužinojęs jo draugas, 
herojus, turi apsispręsti, ar išduo
ti jį policijai, tuom sustabdant 
neabejotinus ateities nusikaltimus 
ir visą Londoną išvaduojant iš be
veik isteriją pasiekusios baimės, 
ar bandyti padėti žmogžudžiui. 
Knygos herojus neabejodamas 
imasi žmogžudžiui padėti, ir tai 
ne vardan draugiškumo, kuris 
sugriuvo žmogžudystėm paaiškė
jus, bet dėl to, kad jam regis, jog 
ir šiaip apmirus visuomenė never
ta saugojimo nuo pamišėlio peilio, 
ir kad nesą pagrindo, kuriuo rem
damasis, jis pats, normalus, nuo
bodžiaujantis, gyvenimo jausmą 
praradęs, beprasmės bendruome
nės narys, galėtų smerkti egzal
tuotą žmogžudį.

Amerikietis Jack Kerovac sukė
lė didžiausią bangą susidomėjimo 
savo 1957 m. išleista knyga "Vieš
keliu”, kuri per trumpą laiką Ame
rikoj pasidarė gausiausiai perka
ma knyga, o kai kurie kritikai ją 
skubiai apšaukė vienu iš svarbiau
sių ir stipriausių veikalų. Ta kny
ga buvo priimta kaip atviras XX 
amžiaus vidurio maištaujančių 
pasisakymas, beveik jų programos 
paskelbimas. Joje vaizduojama 
būrelis smarkių amerikiečių jau
nuolių, kurie neapsikęsdami biz
nieriško miesto kasdieniniam nuo
bodulyje, keliauja skersai — išil
gai visą Anieriką, dažniausiai pla
čiuose vieškeliuose pravažiuojan
čių pavėžinami arba kartais Savo 
pačių pigiai pirktuose arba ir vog
tuose senuose automobiliuose. 
Niekur jie nenori sustoti ilgiau, 
nes tuoj reikia taikytis prie nu
statytos kasdieninės tvarkos, prie 
nuobodulio. Taigi vis tik ir ke
liauja. Kur apsistoję, tuoj randa 
būdų suruošti ar bent prisidėti 
prie kitų ruošiamų laukinių po
kylių; gyvena jie beveik iš nieko; 
laikas nuo laiko vagiliauja, kar
tais iš reikalo, nes pritrūksta mais
to, kartais iš pramogos; bet svar
biausia, jie vis kalba ir kalba, — 
apie meilę, Dievą ir išganymą. 
Ištisom naktim jie pamaldžiai 
klausosi džazo muzikos mažose, 
prisigrūdusiose, dūmuose sken
dinčiose kavinėse; susipažįsta, gy
vena, skiriasi su vis naujom, gra
žiom laisvutėlių papročių mergi
nomis. Tos keistos knygos pasa
kotojos taip kartą išsireiškia: "Iš 
visų žmonių man patinka tik be
pročiai : tie, kurie moka beprotiš
kai gyventi, beprotiškai kalbėti, 
beprotiškai norėti būti išganyti; 
kurie nori visko tuo pačiu laiku; 
kurie niekad nežiovauja, ir nie
kad nepasako šabloniško sakinio, 
bet tik dega, dega ir dega...”

Kada knyga pavirsta filmu, jos 
įtaka pasidaro dar didesnė ir tie
siog! nesnė, ypač kad laisvame pa
saulyje vyksta gyvas tarptautinis 
pasikeitimas filmais. Ir čia, šalia 
pusmečiais rodomų, didžiausių re
klamų išgirtų, sensacionalistiškų, 

didžiųjų Amerikos bendrovių iš
leistų filmų, ateina ir kiti kuone 
iš visų pasaulio kraštų. Tarp ši
tų filmų vis dažniau pasirodo to
kie, kurie, kaip ir naūjausioji li
teratūra, yra persunkti gilaus lai
kų liūdesio. Ir vėl nesiimant ver
tinti, o tik žvilgterint į pačius vė
liausius, todėl, gal, labiau atmin
tyje užsilikusius filmus, tebūna 
paminėta “Hiroshima, mon am
our”. Filmo tema paprasta: ci
vilizuotas žmogus vienu myg
tuko paspaudimu nužudė šim
tą tūkstančių, taigi, kaip ir beno
rėti, kad jam rūpėtų vienos, dargi 
pasileidusios, mergiotės sielvartas 
ir gėda? Jei rasinė ar tautinė ne
apykanta, blakstienomis nemirkte
lėjus, du ištisus miestus paskyrė 
neįsivaizduojamai ugnies mirčiai, 
kodėl stebėtis, kad tėvai, gerą va
landą saugodami, išsižada savo 
vaiko, jį atiduoda beprotybei, klai
kiai vienatvei ir pagaliau jį visai 
iš savo namų išsiunčia? Kaip ste
bėtis, kati panašių įvykių paliestų 
žmonių gyvenime nebelieka nieko 
kito, kaip tik ieškojimas momen
tinio pasitenkinimo ir užsimirši
mo, o drauge ir to paties užsimir
šimo siaubas, nes jei užmirštama 
nepakeliamas skausmas, tai už
mirštama, kad iš visa kada nors 
iš tikrųjų gyventa, o netik šešė
liškai ir be prasmės slinkta per 
kasdienybę.

Kitame reto grožio filme “Kam 
lemta mirti” moderniojo pokarinio 
gyvenimo nei nesimato, jis teat- 
sispindi režisūros nuotaikoje. Ta
me filme vieno turkų valdomo 
graikų kaimo gyventojai išgyve
na pasikartojančią Kristaus isto
riją. Veiksmui beaugant vis stip
rėja įspūdis, kad du tūkstančiai 
krikščionybės metų mažai tepa- 
keitė pasaulį. Ir šiandien, kaip ta
da, viešpatauja brutali jėga, o my
lintieji, švelnieji, gailesčio ir žmo
nių meilės įkvėptieji, tebėra žu
domi, kryžiuojami. Ir šiandien tie 
vadinami cįorovingieji, rašto žino
vai, neturi nei supratimo apie ar
timo meilę; organizuotos bažny
čios atstovai ir šiandien gali vi
są būrį savo nelaimingų brolių 
pasmerkti bado mirčiai, kad tik 
nereikėtų su jais duonos kąsniu 
dalintis. “Dievas leido turtingus, 
Dievas leido ir vargšus”, sako fil
me kaimo popas ir tęsia: “Kaip 
drįsti, tu, durniau, priešintis am
žinai pasaulio tvarkai?” O kilnio
jo, mylinčiojo, už kitus pasiauko
jusio mirtis ir šiandien gali būti 
ženklas tik tolimesnei kovai, ne
sibaigiančiai tikrų brolių vienas 
kitam neapykantai.

MEDININKŲ SUKAKTYS
Gruodžio vidury 60 metų am

žiaus atšventė aktorė E. Bindo- 
kaitė — Kernauskienė, jau dau
giau kaip 20 metų be pertraukos 
vaidinanti Šiaulių dramos teatre.

75 metų amžiaus sukaktį at
šventė skulptorius A. Aleksandra
vičius.

MIKĖ DAILININKAS 
VILIUS JOMANTAS

Lapkričio 30 dieną Vilniuje mi
rė vyresniosios kartos dailininkas 
(grafikas) Vilius Jomantas. Pra
nešime sakoma, kad miręs “po il
gos ir sunkios ligos”.

LIETUVOJE KONCERTAVO
D. OISTRACHAS

Lapkričio pabaigoj Vilniuje kon
certavo ir konservatorijoje lankė
si pasaulinio masto smuikininkas 
Dovydas Oistrachas. Jis dažnai 
koncertuoja Vakarų Europoj ir 
Amerikoj. Pusėtinai pažįsta eilę 
lietuvių muzikų Lietuvoje ir užsie
niuose.

LIETUVOJE ATSIRADO 
NEGIRDĖTŲ RELIGINIŲ 

SEKTŲ
Besiskųsdami religinių “prieta

rų” patvarumu, ateistiniai veikė
jai atskleidžia, kad Lietuvoj, ypač 
Klaipėdoj, esama įvairių religinių 
sektų. Nors sako, kad tai “buržu
azinių laikų palikimas”, bet ištik
tųjų tokios sektos anksčiau Lietu
voje visai nebuvo girdėtos. LNA

Juokės žali medžiai, 
Žalios pievos juokės. 
Vykom nuo Seredžiaus, 
Klydome nuo Luokės.

Bijodama netekti bent vienos 
akimirkos iš didžiojo dainininkų 
sąskrydžio, nuo pirmos dienos įsi
jungiau į laukimo, sutikimo, vai
šinimo ir vežiojimo sūkurį.

JUNGTINTS LIET. CHORAS DAINŲ ŠVENTĖJE PR. METŲ GRUODŽIO 28 D. SYDNĖJAUS
TOWN HALL. Nuotrauka: V. Raštučio

Kai kurie dainininkai, kaip pa
vasario kregždės, anksčiau nei ki
ti pasirodę Sydnėjaus padangėje, 
buvo išgąsdinti ne lietuviškojo ba
landžio ankstyvo rytmečio šalno
mis, bet subtropikinių karščių. Jie 
gynėsi nuo tų karščių kaip įmany
dami: alumi, stipriais gėrimais, 
tušintais kopūstais, skaniomis deš
relėmis bei šaltomis maudyklėmis.

P. Alekna su Cabramattos Apy
linkės poniomis vienu autobusu at
važiavusio Melbourne choro gar
bei iliuminavo sodą šviesiu mėnu
liu, ilgą stalą papuošė lietuviško
mis dešrelėmis ir kitais skanės
tais, o kelionės dulkėms ir karščių 
nuplovimui parūpino alaus.

Visi gerokai susijaudinę, laukė
me didžiojo įvykio — koncerto.

Kiek galint greičiau, kol luna- 
tiška nakties įtaka mūsų neįvei
kė, pakrovėme savo daininką į 
mašiną ir nudūmėme Pacifiko link.

Kitą dieną buvo labai trumpa. 
Bendra repeticija — važiavimas 
20 mylių į koncerto salę ir atgal, 
ir vos papietavus ir nuplovus per 
dieną surinktą prakaitą, vėl važia
vimas į tą pačią salę koncertui — 
atšvęsti didžiausį įvykį pirmosios 
dekados lietuviškojo kolonizavimo 
kengūrų žemėje.

Didžiojo sąskrydžio suvylioti, 
1960 m. gruodžio 28 d. 8 vai. v. 
garsiąją Sydney Town Hali, užpil
dė lietuviškosios džiunglės gyven
tojai. Tiesa, praėjo geras pusva
landis besislapstant už korido
riaus kolonų, belaukiant choro pa
sirodymo scenoje, kol pagaliau vi
si išdrįso susėsti savo vietose.

Choristai, kaip mandagūs šeimi
ninkai, neužėmė scenos, kol sve
čiai nesusėdo ir taip vieni kitų be
laukdami koncertą (iš mandagu
mo) pavėlino visu pusvalandžiu.

Bet pagaliau atėjo didysis mo
mentas. Pasipylė į sceną dainin- 
kai, atnešdami mums didžiausią 
šio suvažiavimo dovaną — dainą 
ir tautinius rūbus.

Daina, išpildyta Adelaidės “Li- 
tuania”, Melburno Lietuvių Dai
nos Sambūrio, Newcastelio Lietu
vių Choro ir Sydnėjaus “Dainos” 
dainininkų, darniai, galingai skam
bėdama, išlaikė karštai plojančius 
klausytojus nuotaikingoj dvasioj 
tris valandas. Daina užpildė di
džiulę salę, nustebino savo galia 
to nesitikėjusį klausytoją.

Tautinių rūbų spalvingumas ir 
gintaro karolių turtingumas atpir
ko svetimą erzacą, kuriuo kai ku
rios choristės buvo priverstos pa
sipuošti, pristigusios autentiškos 
medžiagos.

Mes norėjome pirmiausiai išgirs
ti atskirus chorus, nes jungtinis 
choras savo galingumu susilpnino 
jų įspūdį. Bet klusniai pasidavėme 
šeimininkų valiai ir, sieloje, dar 
jausdami džiaugsmą dėl galingos 
jungtinės dainos, su didele simpa
tija klausėmės Adelaidės daininin
kų švelnių balsų, pasižymėjusio 

dirigento p. V. Šimkaus valdomų, 
pavienių balsų, sustiprintų balsų, 
srovenančių kalnų upelio vande
niu, nešančių į tolius, pagaunan
čių visus pojūčius šilta artuma.

Newcastle choras, lengvai, kaip 
įvyksta pasakų pasaulyje, su pa
prasta daina ir nerafinuotu išpil
dymu, perkėlė mus į gimtąjį kai

mą, kur jaunimo dainos žaviai 
skamba vakaro tyloje.

Sydnėjaus chorvedys p. K. Ka
valiauskas energingai, giliu rit
mingumu užvaldė ne tik savo cho
rą, bet ir publiką, garsų pyne su
keldamas- ilgesį tolimos šalies.

O kai lankstaus chorvedžio p. 
A. čelnos vedamas Melbourne 
choras dainos garsais prabilo, nu
traukdamas viešpatavusią tylą, 
prisipildė didžioji salė meliodijos, 
skambiais garsais užliedama visus 
pašalius. O po dainos — katutės, 
katutės be paliovos, privertė diri
gentą sugrįžti ir dainą kartoti.

Nuskambėjus himnui, visiems 
skirstantis, jutau, kad kažin ko 
trūko, kažin ko svarbaus nebuvo 
toje šventėje, kas turėjo būti. Gi
liai susimąsčiau. O gi nebuvo tau
tinių šokių!' — staiga sužaibavo 
smegenyse. Mums reikėjo bent 2-3 
šokių koncerto praturtinimui!

Ilga programa neužmigdė tau
tiečių, nors karštis visus kankino, 
tačiau dainos garsai laiįįė visus 
įtempime. Publika buvo išgelbėta 
nuo monotoniško žodžio, kuris vos 
-ne-vos girdimu šnabždesiu taip 
saldžiai migdė literatūros vakarą.

Sydnėjaus choras ne tik dar
bavosi scenoje, bet ir Lietuvių 
Namuose, kur negavę pasinaudoti

DEKLARACIJA PASAULIUI KLAIDINTI
... * i

Kg, iškepė b.emaž 4 savaites trukusi koinunisįtinių 
viršūnių konferencija Maskvoje. Komunizmų įgy
vendinti pasaulyje “kiek galint” be karo. “Koegzis
tencija yra tik viena iš klasių kovos formų”.

Komunistinių viršūnių konfe
rencija Maskvoje lapkričio mėnesį 
pagimdė lyg naują Kominterną. 
Kosferencijoje dalyvavo 81 šalies 
komunistinių partijų viršūnės. 
Konferenciją gaubė didelis paslap
tingumas. Savaitė po kosferenci- 
jos užbaigimo paskelbta deklara
cija atskleidė kai ką, bet ne vis
ką, nors ji sovietiniuose laikraš
čiuose užima apie pusketvirto pus
lapio. Moskvos radijo pranešėjui 
reikėjo daugiau negu dviejų va
landų, kol perskaitė visą deklara
ciją.

Savaime aišku, kad visa dekla
racija sukirpta daugiau pasauliui 
klaidinti, negu komunistinėms 
portijoms instruktuoti (tam Mas
kva turi ir kitų priemonių). Svar
biausias Vakarų mulkinimo kozy- 
rius, tai pakartotinas koegzisten
cijos ir taikaus sugyvenimo pa-, 
brėžimas. Girdi, naujas karas yra 
išvengiamas. Komunistinės šalys 
esančios tokios stiprios, kad ga
linčios naują karą sutrukdyti. Ta
čiau, kol pasaulyje dar yra kapi
talistinių ii- imperialistinių val
stybių, karo pavojus nesąs dingęs. 
Jei koegzistencija tarp skirtingų 
santvarkų valstybių ir galima, tai 
dar nereiškią, kad baigiasi pasau

bendruomenės staltiesėmis ir in
dais, esančiais išimtinoj Soc. G. 
Moterų D-jos globoje, tarp savęs 
sumedžiotomis balčiausiomis stal
tiesėmis apdengė stalus, apkrovė 
juos skanėstais ir po koncerto, 
atsivedę visus dainininkus ir cho
rų mylėtojus, vaišino alumi, drau
giškais pašnekesiais ilgai nesima

čiusių draugų ir pažįstamų.
Chorai neturį mirti, — p. Kava

liauskas, Sydnėjaus chorvedys, ta
rė. Karštai pritarė visi. O aš ant 
greitųjų padariau mažą kalkulia
ciją:

Jeigu visos lietuvių kolonijos 
Australijoje turėtų tiek ryžtumo, 
kiek Newcastelio lietuviai su jų 
chorvedžiu p. S. Žuku ir duotų 
choristų proporcingai gyventojų 
skaičiui, imant pagrindan New
castelio koloniją, tai sekančioje 
dainų šventėje ne pusantro šimto 
(kaip dabar), bet trys šimtai dai
nininkų, pasipuošusių tautiniais 
rūbais, užpildytų sceną, o dainos 
garsai suskambėtų galingai, atsi
liepdami aidu didžiųjų valstybių 
konferencijų salėse, reikalaudami 
laisvės pavergtam kraštui.

Tai tau, jaunime, ši kalkuliaci
ja! Tai tau, jaunime, paskleisti 
mūsų dainos garsus visame pasau
lyje!

Ankstyvam rytmečiui išaušus, 
vos porą valandų numigus po kon
certo nuvežiau savo dainininką į 
Cabramattą, kur laukė autobusas 
skubančių grįžti į Melbourną.

Iki kito karto! — sušuko išva
žiuojantieji dainininkai.

Iki pasimatymo Dainų šventėje 
už dviejų metų!

lyje klasių kova. Komunizmas vis- 
vien įsigalėsiąs pasaulyje.

Jau iš tų kelių deklaracijos po
sakių galima matyti, kad čia yra 
sąlygojama ir taikos galimumas 
(pagal Chruščiovo tezę) ir karo 
galimumas (pagal Mao Tse Tungo 
tezę). Kitaip tariant, pasauliui čia 
pateikiamas lyg ir kompromisas 
tarp Maskvos ir Pekino. Iš dekla
racijos galima išskaityti ir Chruš
čiovo teigimų patvirtinimą, ir Pe
kino tvirtinimų paneigimą.

Kiek ryškiai deklaracijos teigi
mai yra sąlygojami, matyti kad ir 
šio: karo, girdi, galima išvengti, 
jei ginklavimosi lenktynės bus su
stabdytos, jei atominių ginklų ban
dymai bus uždrausti, jei bus pa
naikintos karinės bazės užsieny
je, sulifcviduoti kariniai blokai, 
jei Vak. Berlynas bus neutrali
zuotas, jei bus pažaboti Vak. Vo
kietijos ir Amerikos militaristai ir 
panašiai. O jei to viso nebus pa
siekta, kas tuomet?

Deklaracijoje veidmainiškai, 
kalbama ir apie kolonializmo pa
naikinimą, nors visas pasaulis ži
no, kad pati Maskva vis dar ne
panaikino sovietinio kolonializmo 
Pabaltijyje ir kitur Rytų bei Vi
durio Europoje. E.

2
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VIENYBĖS ŽENKLE LAIMĖSIME TAUTAI LAISVE

TŪKSTANČIAI DEMONSTRAVO LIETUVIŠKĄJĄ 
VEIKLA

I

Paskutinėmis gruodžio mėnesio dienomis Sydnėjuje vyko itin efektingi Australijos Lietuvių 
Bendruomenės suvažiavimai: čia susirinko ALB-nės Krašto Taryba paprastajai Sesijai, AL Studentų 
S;ijungos nariai, skaitlingasis lietuviškųjų sporto kl ubų sąskrydis, vyko ateitininkų suvažavimas, Meno 
Dienos, Dailės bei Foto Mėgę jų parodos ir Australijos Rajono skautų stovykla. Be to, į didžiausi Australi
jos didmiestį susivažiavo taip pat ir šimtai neorgani zuotų tautiečių, kurie lietuviškos meilės kibirkštėlės 
vedini norėjo dalyvauti savųjų broliškame bendravime ir bendradarbiavime.
MŪSŲ NEDAUG...

Sulėkimas vienon vieton tūks
tančių tautiečių, kurių amžius svy
ruoja nuo šimtinės iki kelerių me
tų, yra leistina laikyti didžiuliu 
tautinės kultūros puoselėjimo lai
mėjimu.

Australijos Lietuvių Bendruo
menė yra sukurta tik prieš dešim
tį metų. Tada buvo nutiestos ne
drąsios gairės pirmus žingsnius 
rėpliojančio kūdikio, kai daugkas 
nė nesvajojo, kad tas kūdikis to
kiu trumpu laiku išaugs į milžiniš
ką tautos didžiavyrį, kuris sve- 
Čiame ir kartais ne visai bičiuliš
kame krašte išvystys tokią vienin
gą ir darnią visų sričių ir aspek
tų lietuvišką organizaciją, kur bur
tųsi ir mūsų senimas, ir jauni
mas, ir akademikai, ir sportinin
kai, ir dainos mėgėjai, taip pat 
mūsų ištvermingieji rašytojai, me
nininkai, lituanistinio sielvarto 
skleidėjai, dvasios vadovai ir* t.t.

“Mūsų Pastogė”, kaip bendruo
meninės paskirties organas, nie
kada nedvejojo, kad tautinis žibu
rėlis Australijoj, atėjus laikui, įsi
liepsnos galinga ir skaidria lietu
viškosios šilimos ir meilės ugnim. 
Tie, kurie visą dešimtmetį skendo 
abejonių purvuose, turėtų pasida
ryti rimtas išvadas ir ateičiai ne
laidoti lietuviškosios bendruome
nės į mirtingąjį guolį, o taip pat 
konstruktyviai ir nuoširdžiai dėtis 
prie tos ryškiausiai persveriančios 
daugumos, kuri savo poilsį ir lie
kamą skatiką aukoja tik lietu
viams ir tik lietuviškajai kultūrai 
bei Tėvynės Lietuvos išlaisvini
mui.

Gal būt, ištisi puslapiai reikė
tų prirašyti detalizuojant praėju
sios lietuviškosios demonstracijos 
atskirus pasireiškimus, tačiau mū
sų laikraščio apimtis, deja, teįga- 
lina atžymėti ir išryškinti tik tas 
šių sąskrydžių žymes, kurios yra 
tikrai būdingos ir svarios mūsų 
ateities veiklai ir jos skaidriam 
pagyvinimui.

ALB-NĖS
KRAŠTO TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS
Krašto Taryba yra vyriausias 

Australijos Liet. Bendruomenės 
reikalų tarėjas. Ją renka visi šiame 
krašte gyvenantys lietuviai demo
kratiniu būdu. Priekaištai, kad 
rinkimuose dalyvauja ne visur 
bendruomenės dauguma, yra ne
pagrįsti, nes Tarybos atstovų rin- 
kimuosna kviečiami visi pilnatei
siai tautiečiai ir gali juose daly
vauti. Kaikuriose vietovėse skys
tokai į Tarybos rinkimus besi
lanką tautiečiai turėtų nekaltinti 
kitų, o patys prisiimti kaltę savo 
lietuviškosios sąžinės apyskaitoje.

Tačiau šių metų Taryba, skai
čiuojant ją rinkusių susirinkimų 
dalyvių procentu, manyčiau, buvo 
išrinkta tikrai skaitlingesnių rin
kėjų skaičių, nei jų dalyvaudavo 
rinkimuose praeityje.

Taigi Krašto Tarybos suvažia
vimas buvo svarus ir visapusiškai 
darbingas, išreiškęs Australijos 
Liet. Bendruomenės užsimojimus 
ir nustatęs gaires ateities lietuviš
kajai veiklai.

Krašto Tarybos suvažiavime 
dalyvavo 75 atstovai iš visos Aus
tralijos vietovių. Šį kartą, kaip ir 
kitais atvejais, nebuvo atstovau
tas tik Perthas, kuris yra nutolęs 
nuo Sydnėjaus tūkstančiais mylių. 
Perthiečių neatvykimas pilnai su
prantamas dėl laiko stokos ir iš
laidų nepakeliamumo.

Tarybos suvažiavimas prasidėjo 
pr. metų gruodžio 28 d. pamaldo
mis St. Benedicts bažnyčioje Syd
nėjuje. šv. Mišias atnašavo Syd
nėjaus lietuvių kapelionas kun. P. 

Butkus, suvažiavimo proga pa
mokslą pasakė kun. P. Bacinskas, 
Geelongo liet, kapelionas.

Mandatų komisijon įėjo — pirm. 
P. Baltutis, ir nariai — p.p. Tal- 
lat-Kelpšienė ir J. Pocius; sekre- 
toriatan — pirm. V. Danta ir na
riais — V. Patašius ir J. Kanto
nas.

Krašto Valdybai pasiūlius ir su
važiavimui patvirtinus buvo su
daryta šios Tarybos sesijos pre
zidiumas; inž. V. Bukevičius — 
pirm, ir nariais — V. Raginis 
(Adelaidė) ir A. Mikaila (Mel

7-TOJI PAPRASTOJI KRAŠTO TARYBOS SESIJA
darbo metu Centr. Liet. Namuose Redferne pr. mt. gruodžio 30 d.

burnas).
Rezoliucijų komisijon buvo iš

rinkta ir pasiskirstė pareigomis:
E. žižienė — pirmininkė ir nariais 
— V. Jakutis ir J. Vėteikis.

Tarybos suvažiavimą raštu svei
kino visa eilė organizacijų Aus
tralijoj ir užsieniuose (žiūrėk bū
dingesnius sveikinimus šioje “Mū
sų Pastogės” laidoje).

Pirmuoju darbotvarkės punktu 
ėjo ataskaitiniai ALB-nės vado
vaujamų organų pranešimai.

Krašto Valdybos pirm. inž. Iz. 
Jonaitis pateikė sesijai plačią ir 
išsamią Krašto valdybos veiklos 
apyskaitą, kuri tik trims Tarybos 
nariams susilaikius buvo priimta 
vienbalsiai.

Pranešimas, kaip jau minėta, 
buvo tikrai išsamus ir nuoširdus. 
“M.P.” redakcija čia dės pastan
gų jį apibendrinti, pailiustruojant 
pranešimo ištraukomis.

Pirmajam skirsnyje, pavadintam 
“Bendrieji bruožai”, Krašto V-bos 
pirmininkas inž. Iz. Jonaitis pa
teikė Krašto Tarybos sesijai ben-, 
drą lietuviškosios veiklos Austra
lijoj aptarimą.

Tarp kita ko jis kalbėjo:
“Laiko tėkmėje keičiasi viskas, 

neišvengiamai vyksta pasikeitimo 
procesas ir mūsų Bendruomenėje. 
Anksčiau puoselėtos viltys už grei
tą Lietuvos nepriklausomybės ap
gavimą neišsipildė. Jei Bendruo
menė nori išlikti sveika ir gyva, ji 
turi persiorganizuoti į ilgesnio lai
kotarpio planingą veiklą. Vienas 
iš svarbiausių uždavinių yra — 
jaunosios kartos lietuvybės išlai
kymas ir pagyvinimas mūsų kul
tūrinio gyvenimo, kur galėtų visi 
Bendruomenės nariai sutilpti ir 
bendradarbiauti, o taip pat pasi
ruošti planingai veiklai gyvinant 
Lietuvos laisvinimo bylą šio kraš
to politiniame bei visuomeniniame 
gyvenime.

Šių tikslų siekdama, šios kaden
cijos Krašto Valdyba ir bandė 
šiąja linkme veikti, sudarinėdama 

pagrindus ateičiai. Krašto Valdy
ba stengėsi atsiliepti į visus gy
vuosius lietuviškos veiklos reika
lus, lenkiant juos vieninga kryp
timi ir įglaudžiant į tam tikrą sis
temą. Mes tesiekėme tik racioną-' 
lios centralizacijos, paliekant pas
kiriems Bendruomenės organams 
bei organizacijoms darbo inicia
tyvą ir veikimo laisvę.”

Krašto Valdybos pirm. inž. Iz. 
Jonaitis išryškino ir įsteigtosios 
prie Krašto Valdybos pagelbinės 
Krašto Kultūros Tarybos reikšmę 
bei jos atsiektus rezultatus.

čia jis detalizuotai pateikė Kraš
to Tarybos sesijai šio organo 
struktūrą ir užsimotus uždavi
nius. Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
veikimas dėl racionalesnio pasi
skirstymo yra sukauptas į šias 
sekcijas: lituanistinę, seniūnas — 
A. Krausas, Melburne; Muzikos 
ir Dainos — V. Šimkus, Adelaidė
je; Teatro — V. Gučius, Adelaidė; 
Foto ir Filmų — V. Ilgūnas, Ade
laidė ; Plastinio meno — V. Ra
tas, Sydnėjus ir Literatūros — V. 
Kazokas, Sydnėjus.

Šių sekcijų tikslas esąs apjungti 
visoj Australijoj išsisklaidžiusius 
šių sričių specialistus, pagelbstint 
Apylinkių Kultūros Tarybų veiki
mą.

Ikišiolinėj savo veikloj Lituanis
tinė sekcija įsteigusi lituanistinę 
biblioteką, aprūpinanti lietuvišką
sias savaitgalio mokyklas vadovė
liais bei žemėlapiais, pravedusi du 
savaitgalių mokyklų mokiniams 
rašinių konkursus ir sušaukusi 
liet, mokytojų konferencijų Mel
burne.

Muzikos ir Dainos sekcijos dė
ka, esą, mes turime šiųmetinę Dai
nų Šventę, kurioje dalyvauja nėr 
keturi Australijos lietuvių chorai 
iš įvairių vietovių.

Foto ii- Filmų sekcija jau anks
čiau suruošusi foto mėgėjų paro
dą Melburne ir šiarft sąskrydžiui 
dėjusi dideles pastangas suorga
nizuoti pirmąją visos Australijos 
foto ir filmų mėgėjų parodą.

Plastinio Meno sekcijos inicia
tyva buvusi suorganizuota visos 
Australijos grafikos ir piešinių pa
roda, išpopuliarinusi lietuvių var
dą ypač kitataučių menininkų 
sluogsniuose. ši sekcija suorga
nizavusi ir paskutiniąją parodą 
Meno Dienų proga Dainavos sa
lėje Bankstowne.

Literatūros sekcijos pirmuoju 
akivaizdžiu žingsniu esąs Meno ir 
literatūros vakaras, kuris vyko 
Meno Dienų proga Latvių Namuo
se Strathfielde.

Kultūros Tarybai savo atsimini
mų knygos “Kelionė po Pacifiko 
Kraštus” nemažą skaičių aukojęs 
žinomasis lietuviškosios veiklos 
rėmėjas J. Bačiūnas ir mūsų žino
masis kultūrininkas A. Zubras sa
vo lėšomis išleistojo “Rusiškojo 
komunizmo” net 300 egz. Šių kny
gų platinimas papildęs Kultūros 
Tarybos kasą.

“MŪSŲ PASTOGES” 
REIKALAI

, Krašto Valdybos pirm. Iz. Jo

naitis savo pranešime ilgokai ap
sistojo ALB-nės savaitraščio “Mū
sų Pastogės” leidimo ir redagavi
mo klausimais.

šiuo reikalu čia pateikiame kai- 
kurias pranešėjo mintis:

“Lietuvybei išlaikyti šiame kraš
te ir tarpusavio bendravimui pa
gyvinti lietuviškoji spauda turi 
lemiamos reikšmės. Krašto Valdy
ba stengėsi, kad Bendruomenės 
organas pasiektų juo daugiau mū
sų tautiečių, kad esamasis “M. 
P.” prenumeratorių skaičius ne
mažėtų, kad laikraštis būtų su
prantamas ir įdomus mūsų jau
nimui.

šios kadencijos Krašto Valdyba 
įstengė išlaikyti senąją prenume
ratos kainą, kuri buvo nustatyta 
prieš 5 metus, kai savaitraštis iš
eidavo tik 4 psl., nors spaustuvės, 
pašto ir tarnautojų atlyginimo iš
laidos yra beveik dvigubai padi
dėjusios.

Valdybai rūpėjo ne tik didinti 
laikraštį kiekybiškai, bet tobulinti 
ir jo kokybę, parengiant ir įtrau
kiant bendradarbių eilėsna jaunų
jų žurnalistų kadrą, kurie atėjo su 
jaunimą interesuojančiomis min
timis bei idėjomis ir, be to, tie 
jaunieji žurnalistai yra rengiami 
ateičiai, kaip senosios laikrašti
ninkų kartos pavaduotojai.

Turime konstatuoti, kad savait
raščio prenumeratorių skaičius li
ko pastovus, nežiūrint net tos ap
linkybės, kad nemažas mūsų tau
tiečių skaičius išemigravo Šiaurės 
Amerikon.

Šia proga noriu plačiau pavaiz
duoti gerb. Atstovams tuos var
gus, su kuriais susiduriama “Mūsų 
Pastogę” leidžiant ir ją redaguo
jant, ypač kai daugelis užmetimų 
leidėjui ir redakcijai yra netiks
lūs ir tik dėlto, kad paskiri Ben
druomenės nariai nesupranta tik
rosios padėties.

“M.P.” leidimo metinės išlaido

Sovietų sudaryta ir palaikoma 
tarptautinė įtampa niekam nelei
do pernai atsidėti taikos stabili
zavimui pasaulyje. Kremliaus 
viešpačiai neišleido nė minutės iš 
akių savo aukų. Lietuvoje jie vi
sais būdais stengėsi įtvirtinti pri
mestąjį raudonąjį režimą. Tuo 
tikslu Maskva visaip garsino Lie
tuvos pavergimo dvidešimtmetį ir 
gausybe leidinių, įvairiomis kalbo
mis, ir nuolatinėmis radijo trans
liacijomis į visas pasaulio puses 
veidmainiškai ir primygtinai įti
kinėjo, kad Lietuva pati pasirin
kusi sovietų vergiją, šiuo metu ji 
neva besijaučianti patenkinta ga
linti komunistinei ekspansijai pa
tarnauti. Apie lietuvių tautos nu
teisinimą, paniekinimą ir išnaudo
jimą Maskva, žinoma, nė žodžiu 
neužsiminė.

•Siekdami dar labiau suintensy
vinti savo ekspansinius žygius, 
Kremliaus valdovai buvo sukvie
tę visų kraštų komunidtų vadus 
pasitarti ir besireiškiantį sukili
mą ir rivalizaciją tarp Pekino ir 
Maskvos išlyginti. Kiek tai pavy
ko, sunku spręsti. Paskelbtasis pa
sitarimo manifestas pritaria sam
būviui su Vakarais ir pabrėžia, 
kad komunistinė penetracija, ih- 
doktrinacija ii’ ekspansija bus vyk
domos dar sparčiau negu anks
čiau, nepaisant priemonių nei au
kos.

Akivaizdoje šios atšiaurios ko
munistų visuotinės ofenzyvos 
prieš laisvąjį pasaulį, Vakarai, 
deja, nepasirodė pasiruošę kont
ratakai. Be to, Amerikoje vykę 
prezidentiniai rinkimai ir sušlu
bavęs ūkis neleido stipriau rea
guoti prieš komunistų veržimąsi 
į Kubą, Pietų Ameriką, Kongo ir 
kitur. Net paties Chruščiovo iš
keltas Jungtinėse Tautose kolonia
lizmo klausimas nebuvo tinkamai 
išnaudotas. Mūsų pastangos pra
plėsti Jungtinių Tautų priimtąją 
tuo reikalu rezoliuciją, kad būtų 
galima ją plačiau pasinaudoti Lie
tuvos laisvės bylai, nerado lais
vųjų kraštų delegacijų pritarimo. 
Šioji rezoliucija, kaip daugel anks
tybesniųjų, nenuėjo toliau kolo
nijinių kraštų, kurie tebėra nepa
ruošti nepriklausomam valstybi
niam gyvenimui.

Sovietų okupuotoje Lietuvoje 
tuo pat metu visi ankstybesnieji
suvaržymai pasiliko galioje ir dar 
su didesniu tikslumu buvo vykdo
mi. Nenuostabu todėl, kad akcija 

siekia £ 6.000 svarų. Vadinasi, 
tiek pat turime gauti ir pajamų. 
Iš prenumeratos mokesčio tesu
renkama apie 3.200 — 3.300 svarų 
metams. Didžiausia pozicija trū
kstamoms išlaidoms sudaryti yra 
pajamos už skelbimus. Skelbimai 
yra sunkiai gaunami dėl mažo “M. 
P.” tiražo, ir mūsų pastangos su
rasti apmokamus skelbimų rinkė
jus buvo nesėkmingos.

Gelbėdamas padėtį “Mūsų Pas
togės” redaktorius surinko tikrai 
žymų skelbimų skaičių, be kurių, 
vargu, ar Bendruomenės organas 
būtų buvęs spausdinamas šešių 
puslapių dydžio. Už dalį redakto
riaus iniciatyva organizuotų skel
bimų buvo išmokėtas komisas pa
gal skelbimų rinkėjams nustatytą 
tarifą, tačiau dalis taip vadinamų 
komercinių skelbimų buvo redak
toriaus parūpinta be jokio atlygi
nimo. Toks redaktoriaus apkro
vimas netiesioginiais darbais, be 
abejo, sunkino jo tiesioginį dar
bą.

čia pažymėtinas kaikurių mūsų 
prekybininkų, šiuo atveju Kazio 
Butkaus ir Miko Petronio pasi
šventimas dedant į Bendruomenės 
organą komercinius skelbimus, 
kurie jų bizniui maža padėjo, bet 
jie tais skelbimais gausiais šimtais 
parėmė “Mūsų Pastogės” leidimą.

Iš kitų “M.P.” leidimui reika
lingų netiesiogių pajamų reikėtų 
paminėti Krašto Valdybos sureng
tieji du Spaudos Baliai, davę £ 640 
gryno pelno.

Savaitraščio tobulinimui buvo 
sudarytos sąląos įvesti “M.P.” kul
tūrinį priedą “Polėkius”, kurio 
redaktorium pakviestas žymusis 
mūsų raytojas Pulgis Andriušis, 
šis priedas rodosi apie 3 — 4 kar
tus į metus — Tautinių švenčių ir 

prieš bažnyčių, prieš tautinį są
moningumą ir prieš bet kokį reži
mo kritikavimą arba revizionizmą 
padidėjo. Kultūrinė ofenzyva bu
vo taip pat sustiprinta. Beveik 
kiekvienoje sovietų ekskursijoje 
ar delegacijoje į Vakarus buvo ir 
sovietų valios vykdytojų paverg
tajame krašte. Gruodžio mėnesį 
net ištisa jų grupė lankėsi Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. Su
tikdami laisvuosius lietuvius, šie 
Maskvos eksponentai visaip ban
dė aiškintis, savo vergavimą oku
pantui pateisinti. Tuomi jie aiš
kiai parodė, kad ne visa yra tvar
koje, ką jie daro, ir kad ne vien 
mes, bet ir pavergtieji broliai 
jiems prikaišioja dėl jų klystkelių. 
Veltui jų pastangos laisvųjų tau
tiečių pasitikėjimui įsigyti. Nieks 
jų pastangų nevertina. Vergija 
nesukurs pažangos, o kalėjimas 
liks kalėjimu, kaip jo administra
cija gerai begyventų.

Kultūrinė, socialinė ir ūkinė pa
žanga Lietuvoje pakils tik tada, 
kada jos žmonėms bus leista lais
vai tvarkytis ir laisvai pasirinkti 
sau tinkamą santvarką. O tai įvyks 
tik tada, kada sovietai pasitrauks 
iš okupuotojo krašto.

Naujuosius, 1961, metus sutin
kame nevien minėtąja tautos ne
dalia, bet plačiai įsisiūbavusiu, bet 
visuotiniu, judėjimu už laisvą tau
tų apsisprendim . ir už jų išlais
vinimą iš kolonijinės priespaudos, 
kieno ji bebūtų vykdoma: komu
nistų ar kitokių režimų, šis judė
jimas neabejotinai anksčiau ar 
vėliau turės palengvinti ir Lie
tuvai laisvę pasiekti. Turime ta
čiau įtempti visas savo jėgas ir 
priemones — spausdintą žodį, oro 
bangas, asmeninius santykius, su
sirinkimus ir diplomatinius žygius 
—■ sovietų kolonijiniam režimui iš 
Lietuvos nušalinti. Šiuo metu, kai 
pati Maskva pasisako už laisvę vi
soms tautoms, ji pirmiausia turė
tų jų grąžinti jos pavergtai Lie
tuvai. ,

Nuoširdžiai sveikindamas Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo x 
Komiteto vardu Naujųjų Metų 
proga, linkiu sėkmės, ryžto, ištver
mės, akcijos ir tvirto tikėjimo 
tautos laisve. Pasišventimu ir 
kieta kova Lietuvai laisvę laimė
sime.

Dr. A. Trimakas,
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisr

vinimo Komiteto Pirmininkas

Kariuomenės sukakties progomis.
Kad patrauktumėm jaunuosius 

laikraščio bendradarbius, Krašto 
Valdyba ir “Mūsų Pastogės” re
dakcija buvo paskelbusi jaunie
siems žurnalistams konkursą, ku
ris atnešė gražių rezultatų, nes 
Bendruomenės laikraštis susilaukė 
efektingo skaičiaus nuolatinių 
kūrybingų jaunųjų bendradarbių. 
Dėl šios priežasties itin pagerėjo 
“Jaunimo Kvieslio” ir “Studentų 
žodžio” skyriai “Mūsų Pastogė
je”.

Be to, susilaukta visos eilės jau
nųjų bendradarbių, koresponden
tų ir reporterių iš Melburno ir 
Bankstowno Lituanistinių Kursų 
žurnalistinių klasių, dėl ko Ben
druomenės padėka turėtų būti 
kreipiama A. Zubrui ir J. Vėtei- 
kiui. Kad įpratintume savaitgalio 
mokyklų mokinius kurti ir rašyti, 
jiems buvo skirtos premijos už 
geriausius rašinius, o premijuotie
ji rašiniai talpinti “Mūsų Pasto
gėje”. Šį darbą organizavo ir jam 
vadovavo nenuilstamasis kultūri
ninkas, Kultūros Tarybos lituanis
tinės sekcijos vadovas vyr. skt. 
A. Krausas.

Čia reikia pabrėžti, kad “Mūsų 
Pastogės” redagavimo darbas, at
liekamas vieno žmogaus, yra tik
rai sunkus ir reikalauja ypatingo 
atsidavimo, šešių puslapių dabar
tinio formato ir šrifto leidžiamam 
savaitraščiui redaktorius turi pa
rinkti bei paruošti medžiagą, iš
taisyti ją kalbiniu požiūriu, spaus
tuvėje suklijuoti į puslapius, tik
rinti net kelias korektūras ir sek
ti visą procesą. Kitaip tariant, 
redaktorius, be tiesioginio reda
gavimo darbo, turi būti dar tech
niškuoju redaktorium, mašininke

(Nukelta į 4 psl.)
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(Atkelta iš 3 psl.)
ir korektorium. Kiek man teko pa
tirti šitokį darbą normaliomis są
lygomis atlieka ne vienas, bet ke
li asmenys.

Laikraščio leidėjas ir redakto
rius visada priimdavo dėmesin ir 
laukdavo iš Bendruomenės narių 
pozityvių pasiūlymų bei konstruk
tyvinės kritikos laikraščio reika
lais, tačiau — ne asmeniškų gin
čių kėlimo Bendruomenės reiški
mosi plotmėje.

Nemalonu čia konstatuoti, kad 
kaikurie paskiri Bendruomenės as
menys, neturėdami aiškaus vaizdo 
dėl “M.P.” redagavimo sunkumų, 
reikšdavo pretenzijas j redagavi
mo smulkmenas — skleisdavo gan
dus gandelius apie leidėjus ir re
daktorių, daugkur aiškindami, kad 
ta ar kita žinutė turėjo būti taip 
ar kitaip parašyta, tokia ar kito
kia antrašte atžymėta, tam ar ki
tam puslapyje talpinta.

Turiu pastebėti, kad šioji Kraš
to Valdyba buvo sudariusi sutar
tį su redaktorium iki savo kaden
cijos pabaigos. Krašto Valdyba 
nutiesė redaktoriui bendrą reda
gavimo liniją, nesikišant į reda
gavimo detales. Tačiau bendro 
darbo praktika parodė, kad tarpu- 
saviuose paskirų Bendruomenės 
asmenų ar jos grupių ginčuose 
Krašto Valdyba turėjo visai arti
mus ir tamprius ryšius su redak
torium. Krašto Valdyba visais at
vejais atstovavo leidėją ir jos žo
dis būdavo lemiamas.

Redaktorius ir administratorius 
dirba po 60-80 valandų savaitėje 
pusvelčiui. Redaktoriui temoka
ma £ 19 svarų savaitei (iš šios 
sumos atskaitant taksos mokes
čius), ir pridedama 2 svarai be at
siskaitymo, kurie turi padengti 
laikraščių pirkimo, susirašinėjime, 
telefono, reprezentacijos ir kitas 
išlaidas. Administratoriui už laik
raščio administravimą, buhalteri
jos suvedimą, ekspedijavimą ir 
t.t. temokama tik £ 13 svarų į sa
vaitę (iš šios sumos atskaitant tak
sos mokesčius). Manau, kad Ben
druomenė turėtų būti dėkinga 
šiems “M.P.” tarnautojams dėl jų 
atsidavimo Bendruomenės labui”.

JAUNIMO REIKALAI
Toliau Krašto Valdybos pirm, 

inž. Iz. Jonaitis savo ataskaitinia
me pranešime išryškino suvažia
vusiems Tarybos nariams lietuviš
kojo jaunimo svarbą mūsų kultūri
nės veiklos ateičiai. Jis pabrėžė, 
kad pagal Australijos Liet. Bcn- 
druom'enės statuti} Krašto Valdy
boj esanti vieną valdybos nario 
jaunimo reikalams pozicija, kuri 
turinti ypatingos reikšmės. Šioji 
Krašto Valdyba dar mažai šiuo 
reikalu tepadariusi, tačiau buvę 
jieškota kelių, kaip prieiti prie 
mūsojo jaunimo ir jo organizaci
jų, kad Krašto Valdybos darbas 
būtų vaisingas.

Pranešėjo žodžiais:
"Krašto Valdyba pati negali 

statyti reikalavimų ar patarimų 
jaunimo organizacijoms. Kad su
rastų reikiamą kontaktą, Krašto 
Valdyba dar prieš pusmetį pradė
jo žygius prie Krašto Valdybos 
sudaryti patariamąją Komisiją 
jaunimo reikalams. Komisijos su
dėtį komplektuojant, buvo bazuo- 
tasi šiomis gyvomis jaunimo or
ganizacijomis: skautais, studentais 
sportininkais ir ateitinTnkais. Tri
jų pirmųjų organizacijų vadovy
bės delegavo į šią komisiją po vie
ną atstovą, tačiau ateitininkai ne 
tik neatsiuntė savo atstovo, bet 
nieko neatsakė net j patį Krašto 
Valdybos kvietimą.

Sudarytoji Jaunimo Komisija 
jau pirmame savo posėdyje nu
statė veiklos gaires: tarpe jauni
mo organizacijų išvystyti glaudų 
bendradarbiavimą, kurio tikrai pa
sigendama; stengtis įgyvendinti il
gesnio laikotarpio tautinių stovy
klų idėją, kas turėtų nepaprastos 
reikšmės tautiniam auklėjimui; 
aktyviai ir organizuotai prisidėti 
tautines šventes minint, jas ren
giant ir organizuotai jose dalyvau

jant; rengti bendrus jaunimo sąs
krydžius, iškylas bei vakarus ir 
rūpintis organizuoto jaunimo gre
tų pagausinimu.”

Toliau inž. Iz. Jonaitis pabrėžė, 
kad ši Centrinė Jaunimo Komisi
ja tiesiogiai atstovausianti NSW 
ir Queenslando lietuviškojo jauni
mo reikalus, kai tuo tarpu prie 
Melburno ir Adelaidės apylinkių 
valdybų esą numatomos sudaryti 
pagelbinės komisijos, kurios atsto
vautų Viktorijos — Tasmanijos ir 
Pietų — Vakarų Australijos jau
nimą.

Be šios ’Komisijos sudarymo, 
Krašto Valdyba moraliai rėmusi 
visas mūsų jaunimo organi
zacijas, o Kr. V-bos pirmininkas 
ar atstovai dalyvavę visur, kur tik 
buvę kviesti. Krašto Valdyba rė
musi jaunimo organizacijas ir ma
terialiai pagal turimus resursus. 
Šiuo būdu esą paremti skautai, 
sportininkai ir “M.P.” sporto sky
riaus jauniesiems bendradarbiams 
esančios premijų forma paaukotos 
lietuviškos knygos.

LIETUVOS 
LAISVINIMO 

REIKALU
Ši problema, suprantama, mums 

yra ypatingai svarbi. Nepriklau
somybės atgavimas mūsų Tėvynei 
Lietuvai yra pats svarbiausias 
mūsų, kaip politinių išeivių, užda
vinys. Be savai Tėvynei laisvės 
Panemunėse, mes ilgais amžiais 
netversime išlaikyti lietuviško 
reiškimosi svetimuose kontinen
tuose.

Todėl praeitos kadencijos Kraš
to Valdyba ir šiuo reikalu padarė 
gražią pradžią.

Pasekime, ką šiuo reikalu pra
nešė Krašto Valdybos pirmininkas 
inž. Iz. Jonaitis:

“Lietuvos laisvės bylos kėlimas 
šio krašto valdžios žmonių, poli
tikų ir spaudos pagelba, demaska
vimas komunizmo žiaurumų, o 
taip pat ir lietuvių reiškimosi svo
rio metimas į šio krašto politinį ir 
ekonominį sektorių buvo iki šiol 
palaidi veiksmai ir tesiribojo tik 
paskirų asmenų nežymiais pasi
reiškimais.

Krašto Valdyba yra perkrauta 
bėgamaisiais administraciniais rei
kalais, todėl jai nebuvo įmanoma 
šią veiklą reikiamai išvystyti ir 
neturėjo tiesiogio ryšio su tomis 
organizacijomis bei asmenimis, 
kurie galėjo būti naudingi Lietu
vos laisvinimo bylai. Iš antros pu
sės, Krašto Valdyba, reziduodama 
Sydnėjuje (NSW), negalėjo pa
siekti kitų valstijų ir jose kėlu 
šią problemą. Todėl atstovais į 
Baltų Komitetus ar kitas pana
šaus pobūdžio organizacijas buvo 
skiriąmi apylinkių valdybų vado
vybių. PET (Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo) atstovybės buvo 
sudarinėjamos iš šios organizaci
jos centro netarpiškai. Kadangi 
Lietuvos laisvinimo reikaluose 
Krašto Valdyba nebuvo centrali
zuojančiu veiksniu, o teturėjo tik 
sąlytį su apylinkėmis, tai ji tesi
ribojo tik bendro pobūdžio para
ginimais, iškilus kaikurioms aktua
lijoms Lietuvos laisvinimo reika
lu.

Kad centralizuotai ir planingai 
būtų garsinama Lietuvos išlaisvi
nimo byla, ši Krašto Valdyba pra
dėjo formuoti patariamąją politi
nę Komisiją, pavadintą Australi
jos Liet. Informacinis Biuras. Šio 
Biuro sudėtin Krašto Valdyba 
kviečia narius, ir šiuo tarpu joje 
jau dalyvauja Baltų K-to, PETO, 
Good Neighbour Council of Mig
rants, Liberal Party Migrant Ad
visory Council lietuviai atstovai 
ir eilė kitų tautiečių, kurie tinka 
Biuro uždaviniams vykdyti.

šios organizacijos tikslas:
Visomis progomis kelti Lietuvos 

laisvinimo bylą šio krašto vyriau
sybės narių tarpe; skubiai rea
guoti j kiekvieną staiga iškilusį 
tarptautinėje politikoje Lietuvą 
liečiantį klausimą (pav., Sovietų 
imperializmas, kolonializmas ir 

■ t.t.), o taip pat tampriai bendra

darbiauti su kitomis Europos pa
vergtų Tautų panašaus tikslo sie
kiančiomis organizacijomis”.

Čia Kr. Valdybos pirm. inž. Iz. 
Jonaiis nubrėžė sesijos dalyviams 
šio Biuro organizacinę struktūrą, 
primindamas, kad jo centras re
ziduoja Sydnėjuje, o skyriai galė
tų būti steigiami prie visų skait- 
lingesnių Bendruomenės apylin
kių.

Nuoširdžiai Pirmininkas prisi
pažino, kad ši Krašto Valdyba Lie
tuvos laisvinimo reikaluose ne
daug tenuveikusi, tačiau vis dėlto . 
davė detalizuotą apyskaitą ir šios 
srities veikloje. Buvę stengiamasi 
vadovauti visur ten, kur tik buvę 
progos kelti Lietuvos laisvės rei
kalą. Buvę rašyta eilė memoran
dumų Australijos vyriausybės na
riams ir opozicijos atstovams, į 
kuriuos yra gauti ir atsakymai, 
skelbti “Mūsų Pastogės” skiltyse. 
Šis judėjimas vis dėlto nelikęs be 
teigiamų rezultatų, ir atrodą, kad 
ateityje suaktyvinus politinės vei
klos sritį, naujoji Krašto Valdyba 
pajėgsianti šį klausimą ridenti 
veiksmingiau.

AUSTRALIJOS LIET.
METRAŠTIS

Trumpai peržvelgęs socialinius 
Bendruomenės reikalus ir pažymė
jęs, kad Krašto Valdybos ragini
mo dėka buvo Vasario 16-tosios 
gimnazijai ir vargstantiems tautie
čiams Vokietijoj išsiųsta per £ 
300, pirm. inž. Iz. Jonaitis ilgė
liau apsistojo prie Australijos 
Liet. Metraščio reikalų.

Ir vėl leiskime kalbėti pačiam 
pranešėjui:

“Praeitosios Krašto Tarybos su
važiavimas įpareigojo Krašto Val
dybą išleisti Australijos Lietuvių 
Metraštį. Pirmuoju jo redakto
rium buvo pakviestas a.a. velio
nis Jurgis Kalakonis — Kalakaus- 
kas. Po jo mirties šioms parei
goms Kr. Valdyba pasikvietė da
bartinį “M.P.” redaktorių Julių 
Vėteikį.

Gal būt, rasis čia atstovų, kurie, 
paklaus, kodėl Metraščio išleidi
mas taip ilgai užtruko?

Kaip jau daug kartų “Mūsų 
Pastogėje” buvo skelbta, laiškais 
rašyta ir atskiri paraginimai — 
aplinkraščiai išsiuntinėta, darbas 
užsitęsė dėl labai lėto reikiamos 
medžiagos apylinkėse sudarymo ir 
dėl negausaus metraščio prenu
meratorių skaičiaus. Pradžioje 
buvo manyta, kad metraščio išlei
dimas kaštuos apie 1.000 svarų, 
tačiau, padarius tikslesnę kalku
liaciją, paaiškėjo, kad visos išlai
dos sudarys £ 1.700.

Prenumeratomis tikimasi surink
ti £ 1.000, kitos pajamos reikės 
sudaryti kitais būdais.

Šiuo metu metraštis jau spaus
dinamas: medžiaga, neskaitant 
naujesnių papildymų, bemaž visa 
jau surinkta. Šio mums itin svar
baus istorinio leidinio išleidimas 
pareina nuo visų Bendruomenės 
narių, kurie gali ir, atrodo, turėtų 
šį darbą paremti, iš anksto jį už
siprenumeruodami.

čia turiu pabrėžti priešingai 
sklindantiems gandams, kad Met
raščio redakcijai be ateityje nu
matomo nedidučio atlyginimo, iki 
šiol nieko nėra mokėta, nežiūrint 
į tai, kad vyriausias jo redakto
rius, susirašinėdamas metraščio 
reikalu, jį ruošdamas ii- redaguo
damas yra padaręs nemaža asme
niškų išlaidų ir sugaišęs labai daug 
brangaus laiko.”

(Tęsinys sekančioje “Mūsų Pas
togės” laidoje)

BUVO SUŠAUKĘ 
ARCHITEKTUS

Vilniuje buvo sušauktas ketvir
tasis Lietuvos architektų sąjungos 
suvažiavimas. Svarstė miestų ir 
kolchozinių gyvenviečių statybos 
problemas. Organizacijos pirmi
ninku ir toliau pasiliko architek
tas A. Cibas. Pavaduotojai — M. 
Kleinas ir A. Rusteika, o sekreto
rius S. Pipy nė.

YRA SMERKIAMA”
Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio kalba 

pasakyta per radiją iiaujuju metu proga.

BRANGŪS TAUTIEČIAI IR TAUTIETĖS!
priespaudos džiunglių į laisvąjį pa
saulį.

Šis istorinis procesas, kova tarp 
laisvės —■ valstybinės, tautinės ir 
asmeninės laisvės — kurios siekia 
visa žmonija, ir nelaisvės, kurią 
atstovauja vien tik sovietai, — ta 
kova eina lėtai, bet nesustabdo
mai. Ji vyksta pirmiausiai idėjų, 
dvasios srity, kurioje sovietai ne
turi jokių mažiausių moralinių, 
dvasinių vertybių. Todėl neprivalo 
išsekti mūsų viltis, kad lietuvių 
tauta galop susilauks laisvės va
landos. Ir toji viltis yra vienas 
svarbiausių ginklų moralinėj re
zistencijoj ir dvasios kovoj prieš 
sovietus, už Lietuvos ateitį.

Ta ateitimi tikėdamas, Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos vardu reiš
kiu širdingus naujųjų metų linkė
jimus visiems lietuviams krašte ir 
užsieny.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ
LIETUVOS MINISTER!

Jo Šventenybė Popiežius Jonas 
XXIII priėmė Lietuvos minister} 
S. Girdvainį bendroje akredituotų 
Šv. Sosto diplomatinių misijų še
fų audiencijoje, kurioje dipl. kor
puso dekanas Austrijos ambasa
dorius pateikė Šventajam Tėvui 
naujųjų metų sveikinimo adresą.

Kalėdų švenčių proga Šventa
sis Tėvas teikėsi atsiųsti min. Gir
dvainiui Apaštališkąjį palaimini
mą ii- dovaną, du — aukso ir si
dabro — medalius, iškaltus Ponti
fikato metams paminėti.

Baigiantis seniesiems metams, 
mūsų mintis linksta padaryti tų 
metų įvykių apžvalgą, įvertinti 
juos Lietuvos interesų šviesoje. 
Vyriausias Lietuvos interesas bei 
siekimas yra mūsų valstybės ne
priklausomybės atstatymas. Todėl 
mums vyriausiai rūpi klausimas: 
ar šių metų tarptautiniai įvykiai 
yra davę ką gera mūsų krašto 
laisvės bylai? Aš manau, kad į tą 
klausimą galima atsakyti teigia
mai. Pirma, tarptautinėj padėty 
neįvyko jokios stabilizacijos, jokiu 
atoslūgio, kurie galėtų susilpnin
ti sovietų pavergtųjų tautų bylos 
politinę ir moralinę reikšmę pa
saulio akyse. Nei vienas esminis 
demokratinių Vakarų ir Sovietų 
Sąjungos santykių klausimas ne
buvo išspręstas. Priešingai, sovie
tai nesiliauja gilinę esančius prie
šingumus ir sudarinėję naujus 
konfliktus, nesiliauja kėsinęsi to
liau ardyti tarptautinę tvarką ir 
platinę komunizmą. Naujojoj is
torijoj dar nėra buvę tokio įtem
pimo, tokio chaoso, kokį dabar yra 
sukėlusi Sovietų Sąjunga.

Šios sovietų nuolatinės provoka
cijos, jų pastoviai griaunamoji 
akcija daug kam Vakaruose at
veria akis į pavojų, kuris gręsia 
žmonijai iš sovietų pusės. Daug 
kam vis daugiau atsiveria akys j 
tą pavojų, į kurį Lietuvos diplo
matai, užsienio lietuviai ir kitų 
Sovietų Sąjungos užvaldytųjų 
kraštų žmonės metų metais krei
pė svetimųjų vyriausybių ir vie
šosios nuomonės dėmesį. Tas mūsų 
balsas, nuolat keliamas už Lietu-
vos laisvę, sovietų naujų provo
kacijų prieš Vakarus patvirtini
mas, randa vis daugiau atgarsio ir 
supratimo. Nors sovietų okupaci
ja dar negali būti pašalinta iš mū
sų krašto, yra svarbu, kad Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
byla nebūtų pasaulyje užmiršta. 
Ir ji nėra užmiršta, šiais metais 
Sovietų Sąjunga susilaukė Vaka
ruose tiek pasmerkimo už Lietu
vos okupaciją, kaip dar niekados 
nuo bolševikų įsiveržimo į mūsų 
kraštą.

Primesta Lietuvai okupacija yra 
smerkiama, ne tik dėl to, kad ji 
savaime yra neteisėta, bet taip 
pat todėl, kad ji yra priešinga lie
tuvių tautos valiai.

Bet yra dar kita aplinkybė, ku
ri turi įkvėpti vilties mūsų tautai 
ir visiems, kas, kaip lietuviai, at
meta sovietų smurtą bei priespau
dą: tai visuotinis laisvės idėjos 
suklestėjimas, pasiekęs net pusiau 
laukines Afrikos tauteles, kurios 
viena po kitos tampa nepriklauso
mos. Paskutiniais metais Vakarų 
valstybės laisvu susitarimu sutei
kė nepriklausomybę dvidešimčiai 
Afrikos kraštų, apimančių šimtą 
milijonų gyventojų. Vakarai, to
liau vykdydami tautų apsisprendi
mo teisę, ruošia nepriklausomybei 
savo paskutines dabar jau nebe- 
skaitlingas kolonialines teritorijas. 
Už kelerių metų jos taip pat bus 
suvereninės ir nepriklausomos. 
Šio gaivalingo laisvės sąjūdžio plė
tojimasis yra kitas besibaigian
čių metų teigiamas mums požy
mis.

Šiame sąjūdy stovi atskirai, kaip 
nenormali išimtis ir gėdinga dė
mė, kaip izoliuota nežmoniškumo 
sala — Sovietų Sąjunga, aršiausio 
istorijoj kolonializmo kūrėja bei 
vykdytoja. Tuo pat metu, kada vi
sur kitur naikinamos kolonializmo 
paskutinės liekanos, ji neigia Lie
tuvai ir eilei kitų tokios pat aukš
tos civilizacijos tautų teisę į ne
priklausomybę, į apsisprendimą, 
į demokratinę santvarką, — tas 
teises, kuriomis šiandiena naudo
jasi pusiau laukinės Afrikos tau
tos. Bet mūsų viltis yra tame, 
kad laisvės sąjūdis, apėmęs visą 
žmoniją, turės ilgainiui taip su
krėsti sovietų kolonialinę valsty
bę, kad Lietuva ir kiti pavergti 
kraštai galės sugrįžti iš sovietinės

Gruodžio 24 d. Helsinkyje, Suo
mijoj, mirė Lietuvos konsulas 
Ragnar Oeller. /

Gimęs 1893 m. liepos 6 d., mo
kėsi Petrapilyje, Viipuri ir Helsin
kyje, studijavo Helsikyje ir Gree- 
noblyje ir studijas baigė filosofi
jos daktaro laipsniu, parašęs di
sertaciją apie Suomijos švedų li-
teratūrą.

Studijuodamas suomių literatū
rą, germanų ir romanų filologiją, 
jis susidomėjo ir lietuvių kalba ir 
išmoko ją taip, kad laisvai ga
lėjo kalbėti ir rašyti. Dar giliau 
susipažinęs su lietuvių tauta ir jos 
istorija, pasidarė didelis lietuvių 
bičiulis ir daug padarė savo tau
tai supažindinti su Lietuva.

1922 m. Igno šeiniaus kvietimu 
jis atėjo dirbti į Lietuvos atsto
vybę Suomijoj ir dirbo joje, kol 
atstovybė buvo panaikinta (1927 
m.). Paskui jis ligi 1940 m. kaip 
garbės ir kaip generalinis konsu
las Suomijoje atstovavo Lietuvai.

Pats lankydavosi Lietuvoje, Suo
mijoje globodavo ten nuvažiuojan
čius ar studijuojančius lietuvius, 
nuo 1931 m. buvo suomių-lietuvių 
draugijos pirmininkas iki 1940 m. 
Ypač daug yra rašęs suomių spau
doje apie Lietuvą ir lietuviškais 
klausimais. Su N. Bohmanu išver
tė Biliūną, Krėvės, Vienuolio, Sa
vickio, Cvirkos ir Orintaitės no
velių, kurios buvo išleisto, atskira 
knyga 1940 m. Dar išleido ir ke
lis kitus leidinius lietuviškomis 
temomis (apie Basanavičių, Lie
tuvos mokyklas, Lietuvos vadovą 
turistams). 1922-29 m. Buvo Eltos 
bendradarbis. Naujai leidžiamajai 
suomių enciklopedijai teikė žinių 
apie lietuvius, bendradarbiavo Lie
tuvių Enciklopedijoje.

Už nuopelnus Lietuvai buvo ap
dovanotas Gedimino, Vytauto Di
džiojo ordinais, Šaulių žvaigžde, o 
studentų Fraternitas Baltiensis 
korporacija buvo jį išsirinkusi 
garbės nariu.

UNO rezoliucijos laisvės 
reikalu

Jau buvo praneštos kai kurios 
ištraukos iš rezoliucijos, kurią 
Jungtinių Tautų plenumas gruo
džio 14 d. priėmė vadinamo kolo
nializmo klausimu. Kai rezoliucija 
dabar jau galutinai priimta (89 
balsais, 9 susilaikius), verta su ja 
ištisai susipažinti, nes tai yra 
svarbus dokumentas, ypač tau
toms, kurios dar ir šiandien tebėra 
kolonijiniuose režimuose, kaip 
štai Lietuva, Latvija, Estija.

Jungtinių Tautų rezoliucijos 
tekstas toks:

1) Tautų pavergimas po sveti
ma valdžia ir išnaudojimas reiškia 
pagrindinių žmogaus teisių panei
gimą, prieštarauja Jungtinių Tau
tų įstatymams ir trukdo įkurdinti 
pasaulio taiką ir bendradarbiavi
mą.

2) Tautų apsisprendimo teisė 
priklauso visoms tautoms, kuria 
remdamasi jos gali laisvai spręsti 
savo politinį statusą ir laisvai vys
tyti savo socialinį ir kultūrinį gy
venimą.

3) Nepakankamas politinis, ūki
nis, socialinis ar auklėjimo pasi 
ruošimas niekad negali būti nau
dojamas pretekstu uždelsti suteik
ti nepriklausomybę.

4) Visos pavergimo priemonės, 
kokios jos bebūtų, prieš pajung
tas tautas, turi būti sustabdytos, 
kad toms tautoms būtų galima 
laisvai pasinaudoti pilna nepri
klausomybės teise. Jų tautinės te
ritorijos neliečiamumas turi būti 
gerbiamas.

5) Nedelsiant reikia daryti žy
gių, kad globojamose, nesuvere- 
ninėse ir kitose priklausomose sri
tyse visa valdžia pereitų į tų sri
čių tautų rankas, sutariamai su 
tų tautų laisvai pareikšta valia 
ir be rasės, tikėjimo ar spalvos 
skirtumo — kad tos1 tautos galėtų 
naudotis pilna laisve ir nepriklau
somybe.

6) Bandymai tautinį vieningumą 
ar teritorialinę nepriklausomybę 
dalinai arba visiškai sužaloti — 
yra nesuderinami su Jungtinių

I Tautų įstatų siekiais ir pagrindais.

7) Visos valstybės privalo išti
kimai ir griežtai paboti pasaulinę 
žmogaus teisių deklaraciją ir šį 
pareiškimą, imant pagrindan šiuos 
principus: lygybę, nesikišimą į 
kiti} valstybių vidaus reikalus ir 
gerbiant visų tautų suverenines 
teises jų teritorialinio neliečiamu
mo atžvilgiu”.

Iš baigiamųjų diskusijų kolonia
lizmo likvidavimo klausimu dar pa
žymėtini keli pasisakymai. Švedų 
delegatė Agda Rossel iš principo 
pritarė rezoliucijai, bet kartu tik 
pareiškė, kad nutarime esą pažy
mėti bendri dėsniai, panašūs į 
tarptautinę Žmogaus teisių rezo
liuciją, kuri jau seniai veikia, bet 
kurios ne visi laikosi.

Kaip jau pranešta, ALTo Vykd. 
Komitetas buvo nusiuntęs JAV 
užsienio reikalų ministeriui Her- 
teriui ir JAV delegatui prie JT 
Wadsworth’ui rezoliuciją, priimtą 
ALTo seimo Lietuvos, laisvės rei
kalu. JAV užsienio reikalų minis
terija savo atsakyce ALTui t.k. 
pareiškė:

“JAV vyriausybė ir toliau teber 
žiūri į Rytų Europos problemas 
kaip į pagrindinį tarptautinį rei
kalą. Teisingas šios srities proble
mos išsprendimas žymiai suma
žintų posaulinę įtampą ir padėtų 
pasiekti patvarią taiką. Mūsų vy
riausybės pozicija sovietų domi
nuojamųjų tautų Rytų Europoje 
atžvilgiu pasilieka tvirta ir aiški. 
Mes nepriimame dabartinės sovie
tų kontrolės nei kaip patenkina
mo, nei kaip pastovaus išsprendi
mo. Mes patvirtiname mūsų atsi
sakymą pripažinti Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos prievartinį inkor
poravimą į Sovietų Sąjungą. Tų 
kraštų žmonės turi teisę patys 
pasirinkti savo valdžią ir institu
cijas pagal savo valią, naudotis 
nenusavinamomis žmogaus teisė
mis ir džiaugtis savo pagrindinė
mis laisvėmis. Mes laukiame die
nos, kada jos vėl bus nepriklauso
mos — laisvos nuo svetimųjų 
viešpatavimo ir kišimosi į jų vi
daus reikalus”.
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A.L.B. KRAŠTO TARYBOS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO, VYKUSIO 1960 M.
GRUODŽIO MĖN. 28 — 30 D.D. PRIIMTOSIOS

VEIKLOS REZOLIUCIJOS
BODINGESNIEJI SVEIKINIMAI,

ATSIŲSTI A.L.B-NĖS KRAŠTO TARYBOS SESIJAI

1. Krašto Taryba dėkoja Kraš
to Valdybai už praeitos kadencijos 
atliktą darbą, vadovaujant trem
ties lietuvių bendruomeniniam gy
venimui ir siekiant palaikyti ir 
ugdyti lietuvių tautinę kultūrą. 
Nežiūrint bendrųjų sunkumų, Val
dyba dirbo entuziastiškai ir ėjo 
tautinės vienybės ir susiklausymo 
siekiančiu keliu. Ypatingai ver
tintina Kultūros Tarybos veikla, 
kaip apraiška, Įgalinanti planin
gai, darniai ir našiai vykdyti tau
tinės kultūros ugdymą bendruo
menės ribose ir skelbti savos kul
tūros vertybes už bendruomenės 
ribų. Krašto Taryba ragina visas 
bendruomenės apylinkes kultūros 
tarybų veiklą plėsti ir ją visoke
riopai remti, palaikant nuolatinį 
ryšį su Krašto Kultūros Taryba.

2. Suvažiavimo metu Sydnėjuje 
vykstančios Meno Dienos įrodė, 
kad lietuviai tremtiniai Australi
joje ne tik yra išlaikę gyvą ir 
stiprią savo tautinę individualy
bę, bet ir yra bendruomeniškai or
ganizuoti ir susiklausę. Taryba 
prašo, kad Meno Dienos būtų ir 
ateityje rengiamos. Krašto Tary
ba, įvertindama lietuvių chorų, di
rigentų ir choristų — chorisčių, 
menininkų, literatų, poetų, solis
tų bei muzikų, žurnalistų, sporti
ninkų ir kitų organizatorių labai 
didelį darbą lietuvybės išlaikymui, 
reiškia jiems nuoširdžiausią padė
ką, pasigerėjimą jų pasišventimu 
ir linki sėkmės ateičiai.

3. A.L.B. Krašto Taryba, kon
statuodama bendruomenės organi
zaciją esant tinkamiausia priemo
ne apjungti visiems lietuviams ir 
derinti visokias jų pastangas tau
tinei kultūrai ugdyti, kviečia vi
sus tautiečius ir jų organizacijas 
bei institucijas darniai ir vienin
gai jungtis bendruomenineje plot
mėje bendriesiems lietuvių inte
resams rūpinti.

4. Kiekviena lietuvių organiza
cinė veikla, būdama bendruome
ninio reiškimosi neatjungiama da
limi, yra remtina ir jų veikimas 
derintinas, nes lietuvybės stiprė
jimui sąlygos galima sudaryti tik 
planingu ir suderintu darbu.

5. Kiekvienas lietuvis branginti
nas, todėl ir tarpusavis santykia
vimas turi vykti tarpusavės pagar
bos ir tolerancijos dvasioje, iš
plaukiančioje iš krikščioniškos mo
ralės dėsnių, tvarkančių žmonių 
santykius, drauge ugdant vieny
bės ir solidarumo pajautimą.

6. Krašto Taryba skatina dėti 
pastangas stiprinti lietuvių trem
tinių vienybę, nenuilstamai jieš- 
kant kelių į įvairių ideologinių 
grupių susipratimą, bendradarbia
vimą, vieniems kitų ir skirtingų 
nuomonių toleranciją ir gerbimą. 
Būtinai derinti darbus bendruo
menės apylinkėse, kad būtų išven
gta dvigubinimosi darbe, lėšų eik
vojimo ir pastangų lygiagretumo. 
Kultūrinių apraiškų derinimo dar
bą vykdo Kultūros Tarybos.

7. Krašto Taryba ypatingai dė
kinga už darbą ir pasiaukojimą 
savaitgalio mokyklų mokytojams 
bei lituanistinių kursų dėstyto
jams, kurie dedą visas pastangas 
padėti išauginti mūsų jaunimą su
sipratusiais lietuviais. Taryba ska
tina ir ateityje palaikyti ir plėsti 
lietuvišką kultūrinę veiklą palai
kant, stiprinant, skatinant ir re
miant visas savaitgalio mokyklas, 
lituanistinius kursus, jaunimo or
ganizacijas, chorus, sporto klubus, 
teatro grupes ir visus kitus kultū
rinės veiklos vienetus, keliant ši
tokių vienetų darbo svarbą lietu
vių spaudoje, rengiant rašinių, 
chorų ar vaidinimų varžybas jau
nųjų kultūrininkų paskatinimui.

8. Kiekvienoje didesnėje apy
linkėje steigti jaunimo komisijas, 
kurias sudarytų jaunimo organi
zacijų atstovai. Šios komisijos ko
ordinuotų jaunimo organizacijų 
veiklos planą, darytų bendrus su
sirinkimus, pobūvius, iškylas ir 
apskritai ugdytų draugiškus san
tykius lietuviškoje dvasioje. Apy
linkių Valdybos turėtų imtis ini
ciatyvos tokioms komisijoms stei
gti ir įsipareigoti stebėti, kad or
ganizacijų tarpe viešpatautų bro
liška, tolerantiška dvasia.

9. Atsižvelgdama į sąlygas, Ta
ryba randa reikalinga atkreipti 
dėmesį į savaitgalio mokyklų pro
gramų persvarstymo reikalą ir ska
tina imtis žygių tas programas 
pritaikinti esamom aplinkybėm. 
Siūloma j savaitgalio mokyklų ar
ba lituanistinių kursų programas 
įtraukti privalomas tautodailės 
pamokas, kuriose praktiškai būtų 
mokoma juostų ir kaklaraiščių au
dimo ir kt. Rašytojai bei moky
tojai ragintini paruošti naujus 
mokyklų vadovėlius. Dėtinos pas
tangos steigti kursus australiškas 
mokytojų paruošimo institucijas 
baigusių lietuvių lituanistiniam 
paruošimui, tuo būdu paruošiant 
naują savaitgalio mokyklų moky
tojų kadrą.

10. Krašto Taryba, įvertindama 
lietuviškos spaudos reikšmę tau
tinei sąmonei išlaikyti ir jai stip
rinti, bendruomeniniam solidaru
mui ugdyti ir lietuvių vieningu
mui stiprinti, taip pat ir kovos už 
laisvę idėjai kelti, ragina Austra
lijos lietuvii; spaudą vengti vis
ko, kas trukdo tų tikslų realiza

vimui. Pripažįstant laisvę pareikš
ti savo nuomonei, raginama lai
kytis spaudos etikos dėsnių, ir 
ypač poleminiuose straipsniuose 
nejungti dalyko svarstymo su as
meniškumu.

11. Bendruomenės spaudos or
ganas “Mūsų Pastogė” visais bū
dais remtinas, jieškotina būdų lai
kraščiui plėsti ir tobulinti, panau
dojant priemones, užtikrinančias 
lietuvybės stiprėjimą.

12. Krašto Taryba atkreipia ben
druomenės apylinkių valdybų dė
mesį į gyvą reikalą suaktyvinti 
dabar spausdinamo Australijos 
Lietuvių Metraščio prenumeratų 
rinkimą.

REZOLIUCIJA KOVAI PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

Jau beveik dvidešimt metų, kai 
lietuvių tauta bolševikų pavergta, 
persekiojama ir naikinama.

Dėl didžiųjų politinių klaidų ir 
laisvojo pasaulio žmonių mažo ži
nojimo apie komunizmų, ši pasi
baisėtina pasaulio rykštė darosi 
rimta grėsme likusiam laisvam pa
sauliui.

A.L.B. Krašto Tarybos suva
žiavimas šaukia visus šio krašto 
lietuvius, lygiai kaip ir kituose 
kontinentuose gyvenančius, stoti Į 
prieškomunistinę veiklų ir kovoti 
kartu prieš Rusijos komunistini 
imperializmų visomis žmogui tu
rimomis priemonėmis: mintimi, 
žodžiu ir veiksmu.

REZOLIUCIJA DĖL
VEIKSNIŲ VIENYBĖS

A.L.B. Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimas randa, kad rinktų 
mūsų politinių veiksnių veikla, kaip 
— VLIK’o Vykdomosios Tarybos, 
Nepr. Talkos, A.L.T.o, Lie
tuvos Laisvinimo Komiteto ir 
kitų organizacijų — vykdoma 
individualiai, nėra centralizuo
ta ir niekeno koordinuojama, ne
retai esti paralelizmo, susikryžia
vimų, bereikalingų jėgų ir lėšų 
eikvojimų ir, trumpai sakant, ši 
veikla nėra efektinga ir tokia, ko
kia ji, iš tikrųjų, galėtų ir turė
tų būti.

Su apgailestavimu tenka pasa
kyti, kad per praėjusį dešimtme
tį nieko nebuvo, atsiekta susiskal
dymui pašalinti ir vienybei atsta
tyti.

A.L.B. Krašto Tarybos suvažia

ŽMOGAUS TEISES
ga priminti ir JT ir viešajai opi
nijai, kokia žmogaus teisių padėtis 
sovietų pavergtuose kraštuose, ir 
tuo pačiu skatinti labiau susirū
pinti žmogaus teisių vykdymu ir 
apsauga. Toks uždavinys buvo Pa
vergtųjų Seimo pilnaties posėdžių 
1960 m. gruodžio 9 d.

Seimo socialinių reikalų komisi
ja pasiūlė rezoliucijų, kuri, nu
švietusi žmogaus teisių padėtį Al
banijoje, Bulgarijoje, Čekoslova
kijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenki
joje, Lietuvoje, Rumunijoje, Ven
grijoje, šaukiasi į JT, kad suda
rytų ad hoc komisiją žmogaus 
teisių padėčiai šiuose kraštuose 
ištirti ir priemonių tų teisių ap
saugai numatyti. Dėl rezoliucijos 
pasisakiusieji, šių visų kraštų ats
tovai pateikė konkrečių duomenų, 
kaip žmogaus teisės yra sovietų 
sutryptos. Lietuvos delegacijos 
vardu kalbėjo V. Vaitiekūnas.

Pavergtųjų Seime ta proga ap
silankė ir žodį tarė Dahomey (buv. 
Prancūzijos kolonija Afrikoj) de
legacijos JT pirmininkas L. Igna- 
cio-Pinto, Afro-Azijos Tarybos Ti
beto reikalams atstovas JT, Indas 
P. Trikamdas, Madagaskaro (buv. 
Prancūzijos kolonija) atstovas JT 
R. Andriamaharo ir Žmogaus Tei
sių Lygos pirmininkas R. Bald
win. Būdinga, neseniai buv. kolo
nijų spalvotasis žmogus stoja gin
ti Centro ir Rytų Europos žmo
gaus teisių nuo sovietinės tironi
jos. Tatai paaiškina, kodėl Krem
lius taip stengiasi savo įtaką įtvir
tinti Afrikos žemyne ir uždusinti 
ten laisvės ir žmogaus teisių de
mokratinius daigus.

Pr. metais gruodžio 10 suėjo 
12 metų Jungtinių Tautų 1948 pri
imtai Visuotinei Žmogaus Teisių 
Deklaracijai.

Tarp savo pagrindinių uždavi
nių JT įsirašė ir žmogaus teisių 
apsaugą. Tam reikalui jau savo 
veiklos pradžioje ėmėsi konkrečių 
žygių — atitinkamai komisijai pa
vedė paruošti žmogaus teisių ko
deksą, kuris aptartų pačias žmo
gaus teises ii- nustatytų joms vyk
dyti garantijas. Tačiau, pradėjus 
dalykų praktiškai narplioti, pasi
rodė, kad pačiose Jungtinėse Tau
tose vienas iš privilegijuotųjų na
rių, turįs veto privilegijų, — So
vietų Sąjunga — dėl žmogaus tei
sių turi savotiškų nusistatymą, ku
ris esmiškai skiriasi nuo tų teisių 
demokratinio supratimo.

Jungtinės Tautos tačiau iš tos 
sovietinės kontradikcijos žmogaus 
teisėms nuoseklios išvados nesi
stengė padaryti. Vietoj to pradėjo 
ieškoti kompromiso žmogaus tei
sėms suderinti su sovietiniu tota- 
lizmu. Suderinti tai, kas iš esmės 
nesuderinoma. Bet vistiek, taiks- 
tydamosios prie Sovietų Sąjungos, 
Jungtinės Tautos atsisakė žmo
gaus teisių kodekso idėjos ir pra
džiai pasirinko tik žmogaus tei
sių deklaracijų, kuri neturi pri
valomos galios JT nariams, o tik 
paskatinančių rekomendacijų. 
Žmogaus teisių privalomų nuosta
tų išleidimas buvo atidėtas vėles
niam laikui. Tokių nuostatų, deja, 
ir po šiai dienai JT nepajėgia iš
leisti.

Visuotinės Žmogaus Teisių De
klaracijos metinės yra gera pro

13. Krašto Taryba ragina kelti 
Lietuvos vardą vietinių gyvento
jų tarpe stengiantis talpinti strai
psnius vietinėje australų spaudoje, 
išsirūpinant radiofone lietuvišką 
valandėlę bei dalyvauti radijo ir 
televizijos programose.

14. Krašto Taryba ragina pa
laikyti santykius ir bendradarbiau
ti su įvairiomis kitomis Australi
joje gyvenančiomis tautinėmis 
grupėmis.

15. Krašto Taryba ragina popu
liarinti tautinio solidarumo įnašo 
— lietuvio mokesčio ir pramogų 
mokesčio mokėjimą, kad užtikrin
tų pastovumą lėšų, naudojamų 
bendruomenės reikalams.

vimas su susirūpinimu žiūri į to
kių mūsų veiksnių veiklų ir jos 
ateities rezultatus.

Dėliai to mes, Australijos lietu
viai, nuoširdžiai kviečiam visus už 
Lietuvos laisvę dirbančius veiks
nius pamiršti tarpusavio nesantai
kų priežastis, sueiti visus vienon 
krūvon, išsirinkti vienų vykdomą
jį organų ir vykdyti Lietuvos at
vadavimų vieningai ir planingai 
visų lietuvių sutelktomis dvasinė
mis, fizinėmis ir ūkinėmis jėgo
mis.

REZOLIUCIJA

Santykiams tarp A.L.B. Krašto 
Valdybos ir Australijos Lietuvių 
Kunigų Sekretoriato sunormuoti

A.L.B. Krašto Tarybos Suvažia
vimas siūlo, kad anksčiau buvę 
nesklandumai tarp Kunigų Sekre
toriato ir A.L.B. Krašto Valdy
bos būtų pamiršti.

A.L.B. Krašto Valdyba prašo
ma daryti žygių pradėti glaudesnį 
bendradarbiavimų su Kunigų Sek
retoriatu, tikint, kad iš Kunigų 
Sekretoriato bus susilaukta nuo
širdaus ir konkretaus atgarsio.

REZOLIUCIJA LITUANISTINIO 
ŠVIETIMO REIKALU

A.L.B. Krašto Taryba, išklau
siusi Adelaidės pranešimų litua
nistinio švietimo reikalu, primena, 
kad bendruomenės mokyklos yra 
išimtinai bendruomenės tam tiks
lui sukurtų organų žinioje.

Šalia to, lituanistinis švietimas 
gali būti vykdomas ir net remtinas 
paskirų asmenų ar organizacijų, 
nežalojant tačiau jau veikiančių 
mokyklų.

/

Didž. Gerbiamieji Tarybos nariai, 
kiekvienai lietuvių bendruomenei 
buvo ir tebėra du pagrindiniai už
daviniai: išlaikyti savo ir priau
gančios kartos tautybę ir padėti 
tautai išsilaisvinti iš okupacijos 
jungo. Tai yra bendri reikalai vi
siems lietuviams ir jie turi mus 
jungti vienon lietuviškon šeimom 
Sunkumų buvo mūsų veiklai, bus 
jų ir ateity. Bet tas neturi ąei mū
sų gąsdinti, nei darbų lėtinti. Nes 
tik nuo mūsų norų, pastangų, dar
bų ir pasišventimo pareis ir darbo 
rezultatai. Pavyzdžiui, Australijos 
Lietuvių Bendruomenės veikla 
grynai politinėj srity davė pasigė
rėtinų rezultatų ir nuskambėjo ne 
tik per lietuvišką pasaulį, bet davė 
stebėtino atgarsio ir plačioje poli
tikoje Tai reiškia, kad ir ateity 
reikia dirbti su tokiu pat užsispy
rimu ir neatlaidumu.
PLB valdyba dėkoja visai Jūsų 
Bendruomenei už ligšiolinę veik
lą, už susiklausymą ir drausmę, už 
visus pasiektus organizacinius lai
mėjimus ii- linki ir toliau — to
bulinti pačią organizaciją, sie
kiant, kad visi lietuviai aktyviai 
atliktų savo pareigas, kelti savo 
tautos vardą ir kovoti už jos lais
vę.

Su geriausiais linkėjimais
(-) MATULIONIS, 

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS P-KAS

*
Mano brangūs Tautiečiai,

Australijos Lietuvių Bendruo
menės tikslai, rūpesčiai ir siekimai 
tebėra gyvi mano širdy.

Kaip upė tekantis laikas ir pa
saulio galybių kurtumas griauna 
mūsų viltis, žlugdo tikėjimą. Be
rods, atėjo valanda, kada turim 
pasitikėti tik savo jėgomis. Ben
druomenės gretos turi būti su
drausmintos ir dar glaudžiau su
glaustos, kad pajėgtūmėm ilgiau 
išsilaikyti ir svetimuose vandeny
se nepaskęstumėm.

Aš žinau, kad Australijos Lie
tuvių Bendruomenei tie uždaviniai 
yra didelis ir negęstantis rūpestis.

Šiandien, kai Jūs švenčiate 
Bendruomenės gražių idėjų, kil
nių pasiryžimų ir nuveiktų darbų 
dešimtmetį, leiskit ir man buvu
siam t^s organizacijos nariui, ton 
šventėn įsijungti ir Jus visus su

A.L.B. KRAŠTO TARYBOS 7-TOSIOS PAPRASTOSIOS SESIJOS 
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO, VYKUSIO 1960 M. GRUODŽIO 28, 29 IR 

30 DIENOMIS SYDNĖJUJE

PREZIDIUMO PADĖKA

Už nuoširdžius sveikinimus ir lin
kėjimus Austrolijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Tarybos atsto
vų 7-tosios Sesijos Suvažiavimu], 
vykusiam 1960 m. gruodžio mėh. 
28, 29 ir 30 dienomis, Sydnėjuje, 
N.S.W., Australijoje, ALB Krašto 
Tarybos Prezidiumas dėkoja:

1. P.L.B. Valdybos Pirmininkui 
p. J. Matulioniui;

2. V.L.I.K.’o Pirmininkui p. dr. 
A. Trimakui;

3. Diplomatijos Šefui p. S. Lo
zoraičiui;

4. Vokietijos L.B. Krašto Val
dybos Pirmininkui p. Br. Liubinui;

5. Naujosios' Zelandijos L.B. 
Krašto Valdybos Pirmininkui p. J. 
Pečiulaičiui;

6. Australijos Lietuvių Kunigų 
Sekretoriato Vadovui ir Sydnė
jaus Lietuvių Kapelionui kun. P. 
Butkui;

7. Lietuvos Skautų Sąjungos 
Rajono Vadui p. A. Krausai;

8. Australijos Lietuvių Studen
tų Centro Valdybai;

9. Lietuvos Kariuomenės Kū
rėjų — Savanorių Australijos Sky
riaus Valdybos pirmininkui ats. 
pulk. V. Šliogeriui;

10. Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdybos 
pirm. S. Urnevičiui;

11. Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Melburno Skyr. pirmi
ninkui p. dr. V. Didžiui;

12. Centrinių Lietuvių Namų 
Redferne Tarybos pirmininkui V. 
Simniškiui;

13. Buv. -ilgamečiui A.L.B. Kraš
to Valdybos pirmininkui p. J. Vai
čaičiui ;

14. P.L. Seimo nariui p. S. Či
birui;

15. A.L.B. Sydnėjaus Apylin
kės Valdybos pirmininkui V. Au- 
gustinavičiui;

16. Bankstown’o “Dainavos” Na
mų Valdybos pirmininkui B. Sta- 
šioniui.

Ypatingą padėką reiškiame buv. 
Krašto Valdybai už kruopštų or
ganizacinį darbą rengiant suvažia
vimą, buv. Krašto Kultūros Ta
rybai už gražias ir įdomias Meno

Be žmogaus teisių klausimo, PS 
svarstė ir priėmė Lietuvos delega
cijos nario J. Audėno pateiktą ra
portą apie žemės ūkio padėtį so
vietų pavergtuose kraštuose.

k. 

kakties proga nuoširdžiai pasvei
kinti.

“Kaip ąžuol's drūts prie Nemu
nėlio, lietuvis nieko neatbos!”

Aš ne tik linkiu, bet ir tikiu, 
kad Australijos Lietuvių Bendruo
menė bus tol veikli, ryžtinga ir 
stipri savo lietuviška dvasia, kol 
visiems mums patekės laukiamos 
Laisvės aušra.

Daugiau dėmesio ir šilimos lie
tuvių kalbai ir mūsų tautos kul
tūrai! Daugiau paskatinimo ir pa
ramos tiems, kurie vienokias ar ki
tokias kultūrnes vertybes kuria!

Jungiu Bendruomenės vadovams 
ir visiems jos nariams nuošir
džiausius Kalėdų Švenčių ir Nau
jųjų 1961 Metų linkėjimus.

Gyvuokit, tvirtėkit, nepasiduo
kit!

Visa širdimi Jūsų —
• (-) JUSTINAS VAIČAITIS 

★

Aukštai Gerbiamas Ponas Pirmi
ninke,

Tamsta malonėja! painformuoti 
mane, kad šio mėnesio gale Sydnė
juje susirinks Australijos- Lietu
vių Bendruoenės Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimas ir kad tuo 
pat laiku įvyks Krašto Kultūros 
Tarybos posėdžiai bei eilė Austra
lijos lietuvių kultūros, meno ir 
sporto parengimų.

Turininga suvažiavimo ir pa
rengimų programa liudija, kad 
Australijos lietuvių dvasia yra gy
va ir veikli visose tautinio darbo 
srityse. Tai yra didelis įnašas į 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo bylą, nes kova už mūsų tau
tos laisvę yra pirmoj eilėj dvasios 
kova, šioj kovoj mes nesame vie
ni: asmeninės ir tautinės laisvės 
siekimas vis daugiau plečiasi pa
saulyje ir šiandieną yra toks stip
rus, kaip niekada ligšiol žmonijos 
istorijoje. Toks dvasinis sąjūdis 
turės ilgainiui nugalėti komuniz
mą ir atnešti laisvę mūsų tautai, 
kuri jos nepakeičiamai trokšta.

Širdingai sveikindamas Krašto 
Tarybos atstovus ir visus Austra
lijos lietuvius, linkiu jiems pasi
sekimo Lietuvos darbe, o ypač 
stiprinant užsienio lietuvių ben
druomenę kaip vieningą, jokių 
kompromisų su sovietais nepripa
žįstančią tautinę, moralinę bei po
litinę jėgą. Aš sveikinu atskirai

Dienas, už dailės,' spaudos ir foto 
mėgėjų parodas, Sydnėjaus Lietu
vių kapelionui kun. P. Butkui už 
pama'ldas ir kun. Bačinskui už pa
mokslą Krašto Tarybos atstovams, 
Sydnėjaus, Bankstowno ir Cabra- 
mattos Apylinkių Valdyboms, ku
rioms, kaip šeimininkams, teko at
likti atsakingą technikinį darbą, 
Svečių Apgyvendinimo Komisijai, 
o ypač jos pirmininkui V. Augus- 
tinavičiui už darbą ir pasišventi
mą, parodytą apgyvendinant sve
čius, Moterų Socialinės Globos 
Dr-jai ii’ Bankstowno Apylinkės 
Valdybos ponioms už vaišinimą 
Tarybos atstovų posėdžių dieno- 

EUROPOS APSISPRENDIMO TEISĖS 
KONGRESAS

Nicoje, Pietų Prancūzijoje, pr. 
rudenį įvyko Europos tautų apsi
sprendimo teisės kongresas. Nors 
jis buvo daugiau akademinio po
būdžio, bet jo svarstymai ir nuta
rimai yra įdomūs ir Pabaltijo tau
toms. Kongresas įgaliavo žinomą 
Europos apjungimo skelbėją gra
fą Coudenhove-Calergi kongreso 
vardu parašyti laišką Sovietų Są
jungos ministerių pirmininkui 
Chruščiovui. Laiške reikalaujama 
suteikti teisę apsispręsti tautoms 
UŽ geležinės uždangos. Jei Mask
va ryžtųsi tokiam žygiui, tai bū
tų žingsnis į taikos ir draugišku- 
mi epochą visoje Europoje.

Coudenhove-Calergi savo laiš
ke primena Chruščiovui, kad Le
ninas svetimų tautų pavergimą 
yra aiškiai pasmerkęs: “Sekite jo.

pavyzdžiu” — rašo autorius. Rytų 
Europos tautos savo laiku buvo 
skriaudžiamos caristinio režimo. 
“Jei Jūs Rytų Europai suteiktut 
tautų apsisprendimo teisę, baigtųs 
šaltasis karas ir ginklavimosi lenk
tynės”. Laiške dar pabrėžiama:

“Tautų apsisprendimo teisės su
teikimas Rytų Europai reikštų iš
laisvinimą. Reikalas tas, kad patys 
europie iai galėtų pasisakyti, ar 
jie nori gyventi sovietiniame re
žime, arba mieliau nori jungtis 
su Vakarų Europa, arba gyventi 
neutralumo padėtyje tarp Rytų ir 
Vakarų”.

Ar negalėtų Chruščiovas eiti 
Lenino pėdomis, kuris pripažino 
apsisprendimo teisę Pabaltiečiarns, 
Lenkams, Suomiams? — klausia 
Coudenhove-Calergi.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

lietuvišką jaunimą, kurio patrio
tizmas, idealizmas ir energija yra 
būtini mūsų visuomeninei ir po
litinei veiklai tęsti ir tobulinti.

Reiškiu gilią pagarbą.
(-) STASYS LOZORAITIS, 

LIETUVOS DIPLOMATIJOS 
ŠEFAS

*
Mielas pone Pirmininke,*

Malonu patirti, kad Australijos 
L.B. Krašto Taryba susirenk;! 
svarbių Australijos lietuvių rei
kalų svarstyti, o taip pat nusags
tyti tolimesnės veiklos gaires. 
Skubu šia proga nuoširdžiai pa
sveikinti ir palinkėti visiems: vy
resniesiems ir jaunesniesiems su
važiavimų, meno dienos, dainų ir 
sporto švenčių ir skautų stovyklos 
dalyviams sėkmės parodyti pasau
liui, kad lietuviai, kur jie bebūtų 
ir kokiose sąlygose begyventų, pa
silieka ištikimi savo tautos idea
lams, kalbai, kultūrai ir tautinėms 
tradicijoms. Tokias manifestacijas 
stebi visi ir gėrisi jomis.

šiuo metu jos mums, mūsų tau
tos laisvės kovai, yra ypatingos 
reikšmės, šiandien, kada net la
biausiai atsilikusios tautos savo 
ryžtu ir pastangomis išsikovoja 
laisvę ir kada nerasime pasauly 
krašto, kurio žmonės nesiektų 
laisvės, Lietuvos vardas ir jos by
la turėtų būti visur plačiai garsi
nama. Turime parodyti savo gim
tąjį kraštą, kaip seną nepriklauso
mo gyvenimo ir tradicijų valsty
bę, deja, komunistų okupuotą ir 
kolonijaliniai išnaudojamą. Ji ta
čiau dinamiškai siekia atgauti sa
vo teises ir laisvę, ir ji yra vienas 
visuotinojo tautų judėjimo už 
laisvę ir nepriklausomybę aktyvus 
narys. Kovodama už savo ateiti, 
Lietuva kovoja už visų tautų toly
gias teises į laisvą, demokratiniai 
tvarkomą, valstybinį gyvenimą!

Dar kartą linkiu savo ir Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto vardu įžengti į Naujuosius 
Metus pakilia nuotaika ir tvirtu 
ryžtu įvykdyti visus konstrukty
vius dabar vyKstančiųjų suvažia
vimų nutarimus ir pašvęsti visas 
savo jėgas ir išmonę Lietuvos lais
vės aušrai priartinti!

Su tikra pagarba
(-) DR. A. TRIMAKAS, 

VLIK’O PIRMININKAS

mis, Centr. Lietuvių Namų Red
ferne Tarybai ir Bankstowno “Dai
navos” Namų Valdybai už patalpų 
pavedimą suvažiavimo posėdžiams, 
prelegentams — p.p. S. Kovals- 
kiūi, R. Zakarevičiui ir I. Venclo
vai — už kruopščiai ir įdomiai 
parengtus referatus, chorų diri
gentams, chorų dalyviams, meni
ninkams, literatams, poetams, so
listei p. A. Gučiuvienei ir pianis
tei p. D. Oldham, žurnalistams, 
Skautų Stovyklos dalyviams, Spor
to šventės dalyviams, visuomeni
ninkams ir visiems bendruomenės 
nariams, prisidėjusiems prie suva
žiavimo dienų sklandaus pravedi- 
mo bei paįvairinimo.

V. BUKEVIČIUS, 
A.L.B. Krašto Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas

A. MIKAILA ir 
V. RAGINIS, 
Prezidiumo nariai
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RAŠO: VII KLASĖS MOKINĖ ŽIBUTĖ VYK1NTA1TĖ

MODERNIAUSI SPYRUOKLINIAI 
ČIUŽINIAI (MATRACAI)

Daug vandens Nemune nubėgo, 
kai mes čia, Hūttenfelde, pasiklo
jome naują lietuvišką guolį. Sve
timame krašte įsikūrė sala, kurio
je gyvena didelė lietuviška šeima.

Seni, baltai apdažyti mūrai 
sveikina praeivį. Tuose, pelėsiais 
ir kerpėms apaugusiuose, namuo
se dirba mokiniai savo pamokas 
ir ruošiasi ateičiai. Skaitytojas 
paklaus: “O kur vyksta rytinis 
darbas?” Nenustebk. Mūsų dide
liam, gražiajam parke yra pasta
tytos dvi žalios dėžės. O kas gi jo
se? Tai mūsų darbo rūmai, kuriuo
se mes iš ryto su mokytojais pra
kaituojame, o nemokėdami pamo
kos suole drebame. Bet mes dre
bame ne vien iš baimės dėl neiš
moktos pamokos, bet mes drebam 
iš šalčio kaip drebulės.

Ateina ruduo ir žiema. Vėjas 
švilpia aplink tą malkinę milžino 
dėžę. Per kiekvieną skylę įlenda 
tas šaltas svečias. Jis aplanko 
kiekvieną. O mūsų gerieji drau
gai pečiai pasenę ir sugriuvę, kaip 
Trakų pilis. Ką jie dar prišildo, 
tą šaltasis vėjas savo glėbyje iš
neša staugdamas į dabar nejaukų 
parką. Mokiniai, ar tai mažieji, 
ar tie rimti devintokai, apsiren
gę kaip žmonės, kurie žada va
žiuoti į Aliaskos ekspediciją. Su

šilčiausiom ilgom kelnėm, ar tai 
berniukas, ar tai mergaitė atskirti 
negalime, storiausiom kojinėm, 
gal penkiais megztukais ateina j 
kovą su šalčiu, šalikai ant kaklų 
apvynioti, o šilčiausios pirštinės 
trukdo rašyti su koteliu. Bet kumš
tinių juk negalime užsimauti. Šal
tis į rankas pabučiuos. Nors sa
koma, kad jaunuolis nejaučia šal
čio, bet tai ne mūsų sąlygose. 
Kiekvienas mokinys kas žiemą 
serga ir praleidžia daug pamokų. 
O kokia muzika toje klasėje!1 Iš 
visų kampų kosti, čiaudo ir nosį 
šniurkščia. Visi jaučiasi, mokyto
jas tikrai, lyg būtų tarp kokių 
chroniškų košėtojų.

Bet ateina ir pakenčiamos die
nos, kai pavasario saulutė prade
da šildyti, ir visi mokslo metų ga
le gali pasitempti. Bet ir čia kai- 
kada oras nesveikas — ir parbloš- 
kia daug mokinių į lovą.

Kiekvienas laukia vasaros, kai 
“saulė kepina nenaudingą plotą”. 
Bet ir su miela vsara ateina ki
tos bėdos. Per tą karštį visi per 
pertraukas ieško pavėsio, pasilsė
ti. Klasėje išlaikyti neįmanoma. 
Kaip pirtyje. Prakaitas bėga ir 
varva. Visi mokiniai sutingsta, — 
net neturi jėgų galvoti. Išeiname 
per pamokas į parką. O tenai gam

ta, kuri visą mūsų dėmesį atkrei
pia nuo mokytojo. Ar tai dar
bas? Ne, tai niekais praleistos 
dienos.

Nei saulė, nei vėjas, nei lietus, 
nei sniegas mūsų neklausia, ar 
tai mums patinka, ar mes galime 
jiems prisitaikyti.

Audenį lietaus mušimas į lan
gus pažadina ir primena, kad mes 
jau klasėse. Barako malkos per
šlapusios — lūžta. O klasėse tam
su, nejauku. Kas rytą pasitinka 
mus keturios purvinos žalia spal
va nudažytos sienos. Mes net tu
rime klasėse nuolatinius gyvento
jus. Tai žiurkės ir pelės, kurios 
baigia griaužti malkinį pastatą.

Sienos labai plonos, ir kai tu
rime kokią nors pamoką, girdime 
dar už sienos dvi kitas, nes mo
kytojo balsas persiveržia ir į mū
sų klasę. Turėdami bet tiktai dvi 
ausis, mes klausomės tik viena 
ir stengiamės nekreipti dėmesio į 
trukdymą kitų klasių.

Taip visus metus mūsų batuose 
spaudžia kuri nors vinis, kurios 
negalime išimti, nes nėra tam lė
šų. Bet mes tikimės, kad vieną 
dieną kas nors padės pabaigti tą 
vargą mūsų didelei šeimai, ir nu
švis kiti rūmai — balti, šilti ir be 
žiurkių.

88 John 
Cabramatta.

Tel. UB

PATVARŪS

PATOGŪS

“SLEEPMAKER”
ČIUŽINIAI YRA:

galima gauti pas 
lietuvius prekybininkus:

CABRA-VALE HOME
FURNISHING,

Str.,
N.S.W.

2899

PUIKIOS IŠVAIZDOS

nes yra prikimšti solidžiu eluogsniu specia- 
fibro medžiago*.

abi pusės įvilktos į minkštą medvilnėsnes
pamušalą, kas leidžia maloniai išsimiegoti.

nei aptraukti gražiu Damasko šilko apval
kalu su apvaliais kampais.

KULTŪRINĖ KRONIKA
Įvairių spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokėjimo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri
statoma visur, kur pageidaujama.

★ Sovietinė* okupacijoj Lietu
voje dokumentai. Lietuvos Pa
siuntinybė Vašingtone išleido spe
cialų leidinį, kuris buvo išsiunti
nėtas visų Jungtinėms Tautoms 
priklausančių valstybių delegaci
joms ("Lithuania’s Occupation by 
the Soviet Union”, 28 pusi. Wash
ington 1960). Tai rinkinys doku
mentų. Jų paruošimas ir įteiki
mas JT delegacijoms yra itin svei
kintinas ir, be abejo, duos naudos 
Lietuvos laisvės reikalui. Tai yra 
viena iš priemonių, kurių reika
linga nuolat imtis, kad pasaulio 
tautoms geriau būtų suprantamas 
lietuvių tautos troškimas atgauti 
laisvę.

* Lietuvių-anglų kalboj žodynai. 
15.000 cgz. tiražu Valstybinė po
litinės ir mokslinės literatūros 
leidykla Vilniuje išleido “Lietuvių 
-anglų žodyną”. Turi 511 pusi., 
apie 27.000 žodžių. Žodyną suda
rė anglų kalbos dėstytojai B. Sve- 
cevičius ir B. Pesarskas. Redagavo
I. Karsavinaitė in D. šlapoberskis. 
Vilniaus “Tiesoje” užsiminta, kad 
studijuojančių anglų kalbą skai
čius vis augąs.

★ Skelbia paiaulio galą — žino
ma “kapitaliitinio” paiaulio. Vals
tybinė politinės ir mokslinės lite
ratūros leidykla Vilniuje išleido 
knygą “Pasaulinio kapitalizmo sau
lėlydis”. Tai vertimas amerikie
čio komunisto Foersterio knygos. 
Autorius imasi uždavinio, kurio 
nė iš tolo nepajėgia įveikti: įrody
ti, kad komunistinė santvarka 
esanti geresnė už kapitalistinę, 
kuriai jau artėjąs saulėlydis.

★ Knyga apie lietuvių liaudies 
audiniui. Valstybinėje leidykloje 
Vilniuje ką tik išėjo E. čepely- 
tės knyga: “Ausk, sesele, drobe
les". Knyga skirta lietuvių liau
dies menui, ypač lietuviškiems au
diniams. Aprašomi Lietuvoje daž
niausiai naudojami audimo būdai. 
Leidinyje daugiau kaip 360 psl.

h Bern. Brazdžionio premijuo- 
taiii ("Aidų" premija) poezijos 
rinkinys "Vidudienio sodai” greit 
bus išspausdintas. Rinkiny yra 90 
naujų eilėraščių. Autorius čia gi
linasi j žmogaus problemas, jaus
damas jo praeinamumą; jo pėd
sakus ateičiai išsaugo tik kūryba. 
Kitas mūsų laureato eilėraščių 
skyrius — religiniai. Tas skyrius 
pavadintas "Pax vobiscum”. Tre
čias rinkinio skyrius — “Dienos 
iš dangaus”, čia apdainuojamos 
įvairios nuotaikos, daugiau žvel
giama j gamtą ir stengiamasi į- 
žvelgti jos gilesnę prasmę. Ket
virtame skyriuje, pavadintame 
“Krivūlė”, poetas svarsto santykį 
su savo tauta. Paskutinis skyrius 
— “Septintasis stebuklas” — mo
dernia forma žvelgia į dabarties 
pasaulio chaosą ir pavergtų tautų 
likimą.

★ Premija už mokilo veikalą. 
Aidai paskelbė — skirs premiją 
už lietuvių mokslo veikalą, iš
spausdintą atskira knyga ar pe
riodinėje spaudoje 1958 ir 1959 
metais. Premija 500 dol. bus ski
riama už humanistinių mokslų 
veikalą — teologijos, filosofijos, 
literatūros mokslų, meno, istori
jos, kalbotyros, geografijos, ar
cheologijos, folkloro, visuomeni

nių mokslų ir kt., parašytą lietu
viškai. Jau išspausdinti veikalai 
ar rankraščiai turi būti iki 1961 
m. kovo 1 d. nusiųsti adresu: A. 
Vaičiulaitis, 4757 East Ave, S.E., 
Washington 28, D.C.

★ L. Dambriūno "Lietuvių kal
bos veiksmažodžių aipektai” (160 
psl.) pasirodys dar šiais metais. 
Šis lituanistinis veikalas laimėjo 
1958 m. Aidų premiją ir šiomis die
nomis atiduodamas rišyklai. Lei
džia Lietuvių Enciklopedija.

★ Domo Veličkoi “Lietuvių li
teratūra”, II dali*, jau įpusėta 
rinkti "Draugo” spaustuvėje. Tai 
trumpas lietuvių literatūros isto
rijos kursas su chrestomatija ir 
literatūros teorijos pagrindais 
aukštesniosios lituanistines mo
kyklos 6 klasei. Leidžia Čikagos 
Aukštesnioji Lituanistikos Moky
kla.

★ Spausdinta informacija apie 
Lietuvą susidomėjo tarptautinis 
studentų klubas Dehli, Indijoje; 
Lietuvos konsulatas New Yorke 
jiems pasiuntė “Lituanus”, “Lie
tuvių Dienas” ir kitą medžiagą.

★ Fabijonai Neveravičius ne
trukai numato baigti rašyti roma
ną iš Barboros Radvilaitės gyveni
mo — “Gulbių sala”. Prie šio ro
mano autorius, kiek oplinkybės 
leidžia, dirba nuo 1938 metų.

★ H. Nagio "Mėlynai miegas” 
(eilėraščiai) jau surinkti ir pasi
rodys iš spaudos. Knygą iliustra
vo čikagiškis dail. Algirdas Ku- 
rauskas; leidžia Lietuvių Enciklo
pedija.

★ Vlado Ramojau* pokario nuo
tykių knyga “Pavasaris už apka
sų’, jo pirmosios knygos "Lenkty
nės su šėtonu”, kurią buvo įlei
dęs "Draugas”, tęsinys bus pra
dėtas spausdinti.

★ Dail. kun. P. Brazauskas pa
kviestas suruošti savo aliejinės ta
pybos paveikslų parodą miesto bi
bliotekoje Springfielde, Amerikoj. 
Paroda prasidėjo gruodžio mėn. 17 
d. ir tęsėsi iki gruodžio mėn. 31 
dienos.

★ Prof. Mykolo Biržiško* atsi
minimu* apie Vilnių išleido Nidos 
leidykla Londone. Knyga pavadin
ta “Dėl mūsų sostinės”. Pirmam 
tome sudėti atsiminimai iki 1919 
liepos 1.

★ Pranas Naujokaitis, pernai 
davęs dvi knygai (romaną “Upe
liai negrįžta j kalnus” ir lyrinę 
poemą "Šviesos mergaitė”), šie
met irgi pasirodo su antra knyga: 
pirmiau išėjo jo elegijos “Akmens 
širdis”, dabar — pasakojimai jau
nimui — “Maži žingsniai”.

Knygoje yra pasakojimai iš vai
kų, jaunimo pasaulio, pavadinti: 
"Kalėdos pas zuikutį”, “Kalėdų se
nelių šalis”, “Kiškučių dovanos”, 
"Velykų rytą”, "Pempės pyragai”, 
“Vytukas ir voverytė”, “Mūsų 
varnėnas”, “žemė šaukia”, “Maži 
žingsniai”.

Pasakojimai lengvi, sklandus, 
papuošti eilėraščiais, iškeliu lietu
viškas tradicijas. Knyga turi 119 
puslapių.

★ Dail. Joną* Tričyi už geriau-

•ią natiurmortą (“Žaislai”) Min- 
neapolio parodoje, Amerikoj, ga
vo premiją. Mūsų dailininko šau
nus paveikslas “Saulėtekis” yra 
išstatytas taipgi Illinois Dailininkų 
Draugijos parodoje, dabar vyks
tančioje Čikagoje, Conrad Hilton 
viešbuty.

A Sibiro maldaknygė išversta Į 
vokiečių kalbą ir labai gražiai at
spausta. Vokiškai ji vadinasi “Ma
rio, rette uns”. Įvadą parašė Koel- 
no kardinolas Frings. Maldakny
gės lietuviškumas visur pabrėžia
mas.

★ Juozai Tininis, Vienoj Uni
versitete, Austrijoj, parašė diser
taciją “Estetiškumas Lukrecijaus 
kūryboje” (Das Estaetische in der 
Dichtung des Lucretius).

J. Tininis jau grįžo į JAV, ap
lankė draugus New Yorke, Phila- 
delphijoj, Chicagoj ir vėl gyvena 
Los Angeles, Cal.

★ Vytautas Kavolis Harvardo 
Univeriitete gavo filosofijos dak
taro laipsnį. Pakviestas dėstyti 
The Defiance College, Defiance, 
Ohio, U.S.A.

★ Dr. A. Anysas ruošia spau
dai rinkinį “Žymios lietuvės mo
terys padavimuose ir istorijoje”.

★ Draugo romano konkursui, 
kurio terminas baigėsi lapkričio 
1, prisiųsti 5 romanai. Komisija 
romanams įvertinti sudaryta Los 
Angeles, Calif. Laimėjusiam pre
mija bus įteikta šiais metais.

★ Vyt. Kašubą sukūrė firmos 
ženklą “Neries” tarp, prekybos 
bendrovei, panaudodamas stilizuo
tą stogų žirgelį, skydą su vyties 
kryžiumi.

★ S. Kairio atsiminimų antrą 
tomą yra numatęs dar šiais metais 
išleisti socioldemokratų spaudos 
fondas.

★ Atsiųsta paminėti “Knygų 
Lentyna” Nr. 4 už liepos ir rug
pjūčio mėn. Adresas: 1132 N. Wal
nut St., Danville, Ill.

KUKLIAI PRAĖJO
KIPRO PETRAUSKO SUKAKTIS

Kipro Petrausko 75 amžiaus su
kaktis Lietuvoje praėjo be žymes
nių iškilmių, žymiai kukliau net 
negu, pavyzdžiui, pernai A. Gri
ciaus 60 m. amžiaus sukaktis. Pa
sitenkinta tik pabarstymu laikraš
čiuose po vieną ar porą straipsne
lių. Kone tiek pat dėmesio buvo 
skirta ir keletą dienų anksčiau su
ėjusiai aktoriaus Petro Zulono 50 
metų sukakčiai. Oficialiais aktais 
(“apdovanojimais” valdiniu “gar
bės raštu”) buvo atžymėtos prof. 
Jono Bučo (ekonomisto) 60 metų 
ir prof. Merkelio Račkausko (kla
sikinių ’kalbų dėstytojo) 70 metų 
amžiaus sukaktys. LNA

VYRO AUTORITETAS
FAKTAI AIŠKŪS IK BE KOMENTARŲ

Per savo valdytojavimo Ukmer
gės rajono vartotojų kooperatyvų 
sąjungoj metus iš didelio savo va
lios tvirtumo Kudriavcevas nieko 
nepovogė. Ir jo geras vardas prie 
jo kaip prisiūtas laikosi. Reikšmin
giausia tai, kad autoritetas jam 
ir turtingą bobutę, ir gerąjį dėdę 
atstoja.

Kudriavcevo atlyginimas — 920 
rublių. O užeik į butą (žinoma, 
erdvų, su visais patogumais) — 
ten čekoslovakiškas saliono komp
lektas, dvi spintos kaip autobusai, 
sofos, foteliai, kokių retai kas ne
pavydėtų, švarūs kilimai visur pa
tiesti, pakabinti, kur tik vieta lei
džia. Kampe “Rubinas” žalsvu ek
ranu šviečia, tiksi laikrodžiai. O 
kiek dalykų jūsų akis nematys, 
kas spintose ir stalčiuose!' Visus 
šiuos daiktelius, kurių daugelis vi
so pusmečio algelę nusvertų ir jį 
patį su žmonele, beje, niekur ne
dirbančia. Paauglę dukterį dvi 
tarnaitės prižiūri — viena čia pat 
gyvenanti,'kita — ateinanti. Mo
derniškas vietinio pobūdžio rojus!

Kudriavcevai — žmonės linksmi, 
žmonių nebijo. Nusistovėjo tokia 
tradicija, kad ateina gruodis —■ 
Stepanas vardines švenčia, ateina 
vasaris — iįmona Konstancija sa
vo vardą pagerbia. O kur dai- gi
mimo dienos ir kitokios progos... 
Gi tokias istorines datas negi vie
niems minėti? Viršininkas nemė
gsta nuo masių atitrūkti, visą Uk
mergės prekybos tinklą kviečia. 
O kaip gi nenueisi, jei gerbiamas 
viršininkas siūlo? Pas savo brolį 
gali nenueiti, o pas valdytoją — 
būtinai. Ir eina žmonės, kas va
žiuoti, kas pėsti jo autoritetą pa
garbinti. Vis su pokeliais, vis su 
ryšulėliais pagal savo profilį — 
kas su kostiuminiu atraižėliu ar 
kilimėliu, kas melodingai skam
bančiu laikrodžiu, kitas su nieke
liu, kas saujoj sutelpa, bet, žino
ma, ne už dešimt-dvidešimt rub
lių.

Tokiems, kurie įžymiom Kud- 
riaveevų dinastijos datom nenori 
pasidžiaugti, valdytojas specialią 
įskaitą turi. Tas, mat, potencialus 
Kudriavcevo priešas. Niekur nera
šytas tokių žmonių sąrašėlis jam 
ir darbe padeda. Iš jo daromi ne
tikėtų revizijų grafikai, parduotu
vių sanitarinės būklės tikrinimo 
planai, etatų mažinimo sąrašai ir 
panašiai. Tai leidžia valdytojui 
išvengti bereikalingo galvos su- 
kimo, didžiai stiprina ir taip jau

didelį autoritetą.
Nebereikšmis valdytojo autori

tetas ir kasdienėje veikloje. Nu
sibosta žmonai Konstancijai mie
goti, klaidžioti tarp kilimų ir eina 
ji su vyro autoritetu parduotu
vių, sandėlių inspektuoti, kartu 
pasipirkti šį bei tą. Tokių atsa
kingų darbų tarnaitei nepatikėsi.

Ateina, sakysim, į audinių par
duotuvę, pačiupinės, patrins tarp 
pirštų medžiagą ir nekalčiausiai 
poreiškia: „

■— Man šitą paltukui...
Pardavėja atrėš, suvynios, surai

šios.
— Pinigų, žinot, su savimi ne

pasiėmiau. Vyras sumokės.
Kur čia nepatikėsi vyro autori

tetu. Net nepatenkinto veido ne
rodyk.

Taip vyro autoritetu Konstan
cija nusipirko ir porą atkarpėlių 
paltams, keletą atkarpėlių sukne
lėms, neskaitant tokių kasdieni
nių pirkinių, kaip duona, bulkutės, 
ar, sakysim, kokia dėžė gėrimėlių 
prieš šeimos šventes. Vis tuo šven
tu vyro vardu. Būna ir atvirkš
čiai. Atneša Konstancija į parduo
tuvę palto atraižėlę, tur būt, kai 
spinton netelpa, ar kita proga.

— Būk gerutė, parduok. Skati
ko pritrūkau. Žinai, tas mano vy
ras. Jis šventa siela, tau nepa- 
kombinuos, kaip kiti. O tos alge
lės — katės ašaros.

Ką gi, parduoda.
Taip galima būtų poniškai gy

venti vien autoritetu, kad nė ru
da lapė nesulotų, jeigu tas auto
ritetas būtų visų kaip reikiant su
prastas. Gerai, sakysim, kai tokia 
Sirnickienė, atrėždama “drapo” 
atkarpą paltui, dar porą šimtinių 
grąžos duoda. Su tokiais nepra- 
pultum. Bet yra ir tokių akiplėšų, 
kurie nesidrovi tiesiog pasakyti, 
kad iš tikrųjų reikės sumokėti už 
prekę.

Tokia buvo ir Jurevičienė. Už

klydo kažkaip Konstancija į par
duotuvę, patiko jai moteriškas kai
linis paltas. Parduotuvėje prie 
žmonių negi matuosi. Pasiėmė jį 
Konstancija pasimatuoti į namus. 
Juk tik pasimatuot, kas gi čia bai
saus? Praėjo koks pusmetis, ir 
Jurevičienė išdrįso pareikalauti 
pinigų arba palto! Dar daugiau, ' 
paimtą prisimatuoti suknelę pati 
atėjo į namus ir iš spintos iškabi
no, į parduotuvę atgal nunešė. Juk 
tai apiplėšimas su įsilaužimu! Ju
revičienė nedelsiant buvo išleista 
atostogų, o po atostogų tiek pra
rado kvalifikaciją, kad tos vietos, 
kur anksčiau dirbo, jai negalima 
buvo patikėti. Jai teko tenkintis 
kuklia vietele žaislų parduotuvė
je. Tai, tarp kitko, buvo gera pa
moka visiems galimiems akiplė
šoms, kuriems pinigai už prekę 
svarbiau, nei valdytojo autorite
tas.'

Pagrindinis šio pasakojimo he
rojus, kaip matot, pats liko lyg ir 
pamirštas. Bet tai ne per klaidą, o 
tiesiog jam nieko prikišt negalima. 
Jis nieko apie čia papasakotus da
lykus nežino, prie svetimo gero nė 
pirštu neprisiliečia. Jo valdytojiš- 
ko autoriteto, doro prekybininko 
vardo nė su kirviu neprakirsi.

Ir vis tiktai, nepaisant viso jo 
autoriteto, drįstame tvirtinti, kad 
Stepaną Kuriavcevą pavadinti 
dykaduoniu būtų per silpna. Tai 
kyšininkas, nors ant jo rankų dė
meliu ir nesimato.

V. Ginku*, Br. Akstinas
(Iš “Tiesos”)

KIEKVIENO PAREIGA — IŠ 
ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTĮ, 

kurio kaina: kietais viršeliais £ 
2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.

Užsakymus siųsti adresu: Box 
4558, G.P.O., Sydney, pažymint, 
kuriam tikslui pinigai siunčiami,

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir Išsimokėyimui. Mes kalbame vokiškai.
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Politinės Aktualijos
LORDŲ PASISAKYMAI PABALTIJO 

KLAUSIMU
Gauti — nors kiek pavėluotai 

— Britų Aukšt. Kūmų diskusijų 
pilnesnį tekstai, kuriuose pakar
totinai liečiami ir Pabaltijo kraš
tai.

Britų Aukštuose Rūmuose už
sienio reikalų ministeris lordas 
Home dėstė mintis, kurios Jungt. 
Tautų debatuose kolonializmo 
klausimu buvo britų delegato pa
reikštos bemaž tais pačiais žo
džiais: “Kai Sovietai kalba apie 
koegzistencijų, mums, savaime 
suprantama, tas reiškio pastovius 
kaimyninius santykius. Komunis
tams gi tas pats žodis reikia lai
kinų padėtį, kuri tęsis iki tos die
nos, kada pasaulį užvaldys komu
nistai. Didžiausias įžūlumas iš Ru
sijos pusės yro jos vadinama ko
va dėl kolonialinių tautų laisvės. 
Nuo 1939 metų jie prisijungė 6 
kraštus prie Sovietų Sųjungos, su 
22 mil. gyventojų. Trys naujosios 
Rusijos kolonijos pasaulyje yra 
Lietuva, Estija ir Latvija. Visos 
tautinių sąjūdžių pastangos rusų 
pavergtuose kraštuose atgauti tau
tų apsisprendimo teisę liko bergž
džios”. Lordas Home dar iškėlė 
rusifikacijos pastangas Pabaltijo 
kraštuose ir pabrėžė, kad šiame 
dvidešimtame amžiuje Sovietų Są
junga yra stambiausia kolonijų 
valdytoja.

Lordas Morrison (Darbiečių ats
tovas), kalbėdamas opozicijos var
du, paneigė, kad Sovietų Sąjun
goje esama darbininkų diktatūros. 
Tikrovėje proletariatas ten visai 
neturi balso. Viešpatauja partijos 
sekretoriatas. Opozicijos atstovas 
pritarė užs. reik, ministerio pasa
kymui, kad šiuo metu didžiausi 
imperialistai ir kolonistai žemėje 
yra komunistai, “JMetiktai trys 
Pabaltijo valstybės buvo vienu 
plunksnos brūkštelėjimu vidurnak
tį užgrobtos ir inkorporuotos, Če
koslovakija, Vengrija, Bulgarija, 
Rumunija ir Rytų Vokietija — 
visos prarado savo laisvę, kai joms 
buvo primesta komunistų diktatū
ra. Tai yra imperializmas, tai yra 
kolonializmas.”

Lordas Beveridge išnagrinėjo 
Chruščiovo taktiką, išvesdaas kai 
kuriuos panašumus su caristiniu 
imperializmu. Beveridge laiko so
vietus didesniais imperialistais, 
negu carai. Sovietų teritorijų už
grobimais pradėjo jau po pirinojo 
karo, pvz., užgrobdami Gruziją 
ir Turkestaną, o 1939-47 metų 
laikotarpyje sekė Estija, Latvija, 
Lietuva ir kt. Stalinas jau seniai 
yra ciniškai pareiškęs, kad norįs 
prie Rusijos prijungti “vakarines 
sritis”.
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JUOZAS M1KŠTAS

VANDENYNUI

Siauski, vandenyne, siauski, begalini, 
Siauski tu su mano neramiom mintim. 
Ir nuneški žinią tolimon 
Kad aš gyvenu čia vien

gimtinėn, 
tiktai viltim.

Kad aš gyvenu čia, tavo 
Pasiilgęs vėjo Baltijos krantų.
Didis vandenyne,
Noriu aš audroti

vėjam pučiant,

žadink man krūtinę, 
su tavim kartu.

beribį tolį,Akimis įsmeigęs į
Aš kaip Robinzonas Kruzo čia jaučiuos. 
Mielas vandenyne, mano skausmo broli, 
Kaip ilgai dar busiu pas tave svečiuos?

ilgai rymosiu aš tavoj pakrantėj? 
ilgai kalbėsiu lūkesčio maldas?

Kaip
Kaip
Gal tiktai tu vienas čia mane supranti, 
Vėsini tėvynės ilgesio žaizdas.

KALĖDŲ EGLUTE VASARIO 16-TOS
GIMNAZIJOJE

SOVIETŲ SLAPTI PAVEDIMAI PABALTIJO 
IR KITIEMS TURISTAMS

“Eltos Informacijų” Skandina
vijos bendradarbio pranešimu, 
švedų vyriausybė suteikė azylio 
teisę latviui J. Mazulanui, kuris 
š.m. spalio mėn. pasišalino iš so
vietinės Latvijos turistų grupės ir 
pareiškė nenorįs grįžti į Latviją. 
Pasikalbėjime su “Svenska Dag
bladet” (Stockholm) Mazulans at
skleidė, kad:

visi sovietiniai turistai, kurie 
iš Latvijos ar kitų sričių vyksta 
į Švediją ar kitus šiaurės ar Va
karų kraštus, iš tam tikrų sovie
tinių įstaigų gauna slaptus pave
dimus, pvz., rinkti žinių apie egzi- 
linius estus, latvius, lietuvius ir 
kt.

Ir pats Mazulans pasisakė atsi
vežęs tokių uždavinių, kurie lietė

netik egzilus, bet ir padėtį Švedi
joje. Mazulans Rygoje dirbęs te
levizijos ir filmų srityje. Kai so
vietų slaptosios tarnybos įstaigos 
jam pavedė tam'tikrus uždavinius, 
jis nematęs jokio galimumo nuo 
jų atsisakyti. Prieš išvykstant jis 
dar buvęs specialiai apmokytas, 
kad savo uždavinius geriau galėtų 
išpildyti. Ir Sovietų Sąjungos am
basadoje Stockholme jis gavęs dar 
papildomų instrukcijų. Bendrai 
visiems turistams įsakmiai buvo 
draudžiama Švedijoje rodyti ko
kį nors pasigerėjimą švedų gyve
nimo sąlygomis. Buvo draudžiama 
sudaryti ir draugystės ryšius su 
švedais, draudžiama Švedijoje pa
likti iš Sovietijos atsivežtą daik
tą, arba jį išmainyti.

DAR APIE SUSLOVO VAIDMENĮ LIETUVOJE
Jau prieš kurį laiką buvo ra

šyta apie Suslovo nelemtą vaid
menį sovietinant Lietuvą, čia duo
dami kai kurie papildomi duome
nys apie tą žymų bolševikų veikė
ją, kuris visą savo amžių stengėsi 
veikti iš pasalų, 'paslapčia.

Ilgą laiką M.A. Suslovas išti
kimai tarnavo Stalinui, buvo jo 
tikras patikėtinis, paskirtas “pri
daboti” partinės linijos. Jis talki
ninkavo čekai, bet buvo toks ap
sukrus, kad “susidorojo” ir su 
čekos viršininku Ežovu. Visur, 
kur buvo “negeri reikalai”, Sta
linas siųsdavo Suslovą ir tas at
likdavo savo “uždavinį” į nieką 
neatsižvelgdamas. Kur tik buvo 
reikalingi “valymai”, Stalinas Su
slovo gabumais galėjo pasitikėti. 
Suslovas buvo vienas tų, kurie 
sunaikino Kalmukų autonominę 
respubliką ir kalmukus visus iš
trėmė į Sibirą. O kai buvo reika
lingas Lietuvos “apvalymas” — 
vėl Stalinas siunčia į Lietuvą Sus
lovą (1944), kuris, talkinamas Se- 
rovo ir vietinio Maskvos “gauleite
rio” Sniečkaus, kruopščiai per ke
letą metų įvykdė nežmonišką te 
vorą, kurio aukomis tapo šimtai 
tūkstančių žmonių. Suslovo su
manymu Lietuvoje buvo organi
zuoti vadinami “stribai”, turėju
sieji tikslą terorizuoti tautiniai 
nusistačiusius gyventojus. Jų dar
buotė buvo tokia baisi, kad į galą 
Suslovas ir jo draugai naikino 
tuos pačius stribus, norėdami iš
vengti, kad šie apie visų žiaurybių 
užkulisius neprasitartų ir tuo ne
pakenktų sovietinianf režimui.

Šiemet Suslovas — ryšium su 
bolševikine sukaktim — staiga vėl 
atsirado Lietuvoje, tariamai tik 
kaip Kremliaus delegatas, šven
tinis kalbėtojas. Bet iš jo kalbos 
paaiškėjo, kad jis ir šiandien dar 
“sielojasi” Lietuvos gyventojų lai
kysena. Net viešai stipriai kritika
vo kai kuriuos “revizionistinius” 
reiškinius Lietuvoje ir nukrypimus

nuo linijos. Matyt, jis Lietuvos 
reikalais dar ir šiandien “rūpina
si”.

Ir Sovietų Sąjungoje ir užsieny
je pasigirsta spėliojimų, kad Sus
lovas kada nors galėtų pasidaryti 
rimtu Chruščiovo konkurentu, tik
riau sakant įpėdiniu. Ypač, kai 
Chruščiovui imtų nesisekti ar tai 
užsienio politikoje (suklupus su 
koegzistencijos planais), arba vi
duje, pavyzdžiui akivaizdoje 
Chruščiovo nesėkmės su lakiais 
naujų žemių įsisavinimo planais 
Kazachstane ir kitur.

TILVYTIS KNISASI 1’0 
MIEŽELAIČIO SOSTU?

E. Mieželaičiui, lietuvių “tarybi
nių” rašytoji} pirmininkui, prisi
dengus sovietinio rašytojo titulu 
ir bevažinėjant po Ameriką, Vil
niuje įvyko rašytojų partiečių (ko
munistų partijos narių) susirinki
mas, kuriame Tilvytis, pasakęs 
Mieželaičiui mandagų komplimen1 
tą, ėmė jam prikaišioti, kad “kai 
kurie nepavykę šio poeto eilėraš
čiai galį daryti ne visai tinkamą 
poveikį jauniems kūrėjams bei mū
sų skaitytojams”. Kiti partiečiai 
gynė Mieželaitį nuo Tilvyčio prie
kaištų, ir kaltinimus perkėlė ne- 
utralesnėn plotmėn, tai yra, nu
kreipė juos į “kai kuriuos” poe
tus, pavardžių neminėdami. Reiš
kė nepasitenkinimą, kad “įmant
rumo vaikymasis, minties ir poeti
nio vaizdo abstraktumas atitrau-' 
kia rašytojus nuo svarbiausių 
klausimų”. Partiečiai reikalavo 
kūryboje “aiškios raudonos spal
vos” ir jspėdinėjo rašytojus, kad 
“nepakęstinas joks miglotumas”.

Teko nuo partiečių ir p. šir
viui. Jie kalbėjo, kad “toks ta
lentingas poetas, kaip P. Širvys, 
daro rimtas, su tarybinio rošytojo 
vardu nesuderinamas klaidas "savo

Kaip anksčiau taip ir pereitų 
metų gruodžio 10 d. buvo suruošta 
mokiniams ir svečiams Kalėdų Eg
lutė. Ją ruošė trijų organizacijų 
vadovai: Ateitininkų vadovas kum. 
dr. Navickas, Vokietijos Skautų 
Vadeiva brolis sktn. T. Gailius ir 
Evangelikų Jaunimo Ratelio vado
vas mkt. Fr. Skėrys.

Mokytojas Skėrys pasveikino 
atvykusius svečius, gimnazijos di
rektorių prof. dr. Gronį, Vokieti
jos Krašto Valdybos reikalų vedė
ją p. E. Simonaitį, jos kasininką 
J. Stankaitį, ponią Kilienę, (misio
nieriaus Kibelkos duktė), kuri spe
cialiai atvyko nuo Dūnojaus kraš
to į šitą Eglutę, mokytojus, moks
leivius ir moksleives.

Vokiečių kalba mkt. Skėrys pa
sveikino Lampertheimo parapijos 
kunigo Werner atstovą ir “Mann- 
heimer Morgen” žurnalistą p. Kar- 
biner.

Savo sveikinimo kalboje jis pri
minė visiems lietuvių ir vokiečių 
kalba Kalėdų šventės reikšmę ir 
Kalėdas — Nepriklausomoje Lie
tuvoje. Kaip ir paskutiniaisiais 
metais, taip ir šį kartą visi lietu
viai švenčia Kalėdas, išsklaidyti 
po visą pasaulį. Jis išreiškė viltį, 
netrukus Kalėdas vėl švęsti lais
vojoje Tėvynėje Lietuvoje.

Po sveikinimo, kalbėjo Vasario 
16-tosios gimnazijos direktorius 
prof. dr. Gronis, katalikų mokslei
vių kapelionas kun. dr. Navickas 
ir evangelikų kun. Urdzė.

Po visų kalbų mokt. Skėrys per
skaitė gautus gausius sveikinimus 
moksleiviams-ėms, direktoriui ir 
mokytojams bei linkėjimus Kalėdų 
proga iš įvairių organizacijų bei 
atskirų asmenų.

Ypatingai gražų sveikinimą at
siuntė Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Valdyba iš New Yorko:

Jie rašo:
“Jaunimo Ratelio” pasigėrėtina 

veikla — kelia didelį džiaugsmą 
visai lietuvių išeivijai.

Gerai žinodami, kad jaunimas 
yra mūsų tautos ateitis ir giliai 
įvertindami Jūsų visų veiklą, nuo-

elgesy, neveiklus savo kūryboje”. 
P. širvį į paklydėlius Tilvytis jau 
buvo įskaitęs netrukus po Vengri
jos revoliucijos. Tada Širvys buvo 
Maskvoj, ir Tilvytis stebėjosi, ko
dėl net Maskva pasidarė tokia vie
ta, kur nuvykę jauni rašytojai, 
kaip P. Širvys, “ištvirksta”.

Partiečių rašytojų grupė išsi
rinko naują savo vadovybę. V. 
Reimerio, gal už silpnoką rašytojų 
priežiūrą, nebeišrinko. Šimtanuo- 
šimtinio politvadovo vietą dabar 
užėmė M. Sluckis. Lyg tyčia, ir 
jis tuojau po to pateko į Ameriką 
atvykusion ekskursijon, nors jo 
keliai ir nebus tie patys, kaip 
Mieželaičio. Sluckio pavaduotojai 
partiečių grupės vadovybėje bus 
K. Ambrasas ir J. Chlivickas, be 
to vadovybėje dar bus J. Baltušis 
ir VI. Mozūriūnas. LNA
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širdžiai sveikiname Jus visus su 
Kalėdų šventėmis ir linkime daug 
džiaugsmo. Kartu linkime pasi
semti iš Kalėdų Eglutės daug jė
gų, vienybės, kad būtumėt ap
ginkluoti mokslo ir moraliais gink
lais, kad būtumėt naudingi ir iš
rinkti mūsų mielos tautos didie
siems išlaisvinimo darbams.

Kunigas Dagys rašo mkt. Skė
riui: ’

Asmeniškai esu Jums už daug 
ką dėkingas. Mano pagarba Jums 
yra didžiausia, nes idealistų šiais 
laikais beveik nebeturime. Todėl 
dėl visų Jūsų darbų visada džiau
giuos, didžiuojuos ir visa širdimi 
linkiu Jums nepailsti dirbti ir vi
somis jėgomis kelti mūsų mieląjį 
jaunimą, kad jie lyg arai pakiltų 
savo jaunatvės sparnais į gyveni
mo aukštybes, kad eitų ir nepa
vargtų, kad bėgtų ir nepailstų. 
Mes meldžiame už Jus, kad Aukš
čiausiasis duotų jėgų, įkvėpimo 
vesti jaunimą vien gražiaisiais ke
liais į šviesos ir aukštybės kalnus, 
kad jis įsigytų pačią gražiausią 
širdį ir sielą ir kad būtų gyvenime 
ne vien gyvi pavyzdžiai, bet palai
ma savo tautai ir visai žmonijai.

Tad priimkite, labai mielas mo
kytojau, mūsų visų sveikinimus, 
labai nuoširdžius ir tokius pat per
duokite visam jaunimui. Nepails
kite dirbti ir turėkite tikrai džiau
gsmingas ir palaimintas Kristaus 
gimimo šventes.

Po visų kalbų, sveikinimų, sekė 
kalėdiniai eilėraščiai lietuvių ir 
vokiečių kalba, piano ir fleita iš
pildyti muzikos dalykėliai. Gim
nazijos choras, paruoštas ir diri
guojamas muzikos mokytojo ^La
zio Matgabio, pagiedojo penkias 
Kalėdų giesmes: “Šiandien gimė 
Jėzus Kristus”, “Tyli naktis, šven
ta naktis”, “Ateikit tikinčiosios 
sielos”, “Žinau aš skaisčią rožę” 
ir “Linksmą giesmę mes užtrauk
sim.”

Komisijos vardu mkt. Skėrys 
padėkojo visiems, prisidėjusiems 
prie programos išpildymo, kalbėto
jams ir visiems svečiams už atsi
lankymą. Jis palinkėjo svečiams, 
direktoriui, mokytojams ir moki- 
niams-ėms džiaugsmingų ir palai
mintų Kalėdų Švenčių bei laimin
gų Naujų Metų.

Išdalinus dovanas, mkt. Skėrys 
padėkojo visiems aukotojams už
jūryje ir Europoje, kurie savo au
komis daugiausia prisidėjo prie 
Eglutės praturtinimo.

Atlikus programą ir išdalinus 
dovanas, visi svečiai ir mokiniai 
prie gražiai paruoštų užkandžių 
praleido dar vieną valandą geroj 
nuotaikoj gimnazijos valgykloje. 
Mokiniai-nės čia padainavo keletą 
lietuviškų liaudies dainų.

žurnalistas p. Karbiner parašė 
straipsnį “Mannheimer Morgen” 
apie vykusią Kalėdų Eglutę Va
sario 16-tosios gimnazijoje. To 
dienraščio tiražas siekia 300.000 
egzempliorių.

Koresp.

LIETUVOS PAJŪRIO ŠVENTEI
RAŠO: ALB. POCIUS

Sausio 15-toji niekada neišnyks 
iš lietuvių atminties. Tą dieną 
mes minime visada, kai prisimena
me, kad 1923 m. sukilę lietuviško
jo pajūrio lietuviai nusikratė sve
timųjų valdžia, susijungė su savo 
broliais laisvoje Lietuvoje.

Kiekvienais metais švęsdami šią 
dieną, mes su pagarba minime žu
vusius išsilaisvinimo žygyje, 'ta
čiau su apgailestavimu prisimena
me savo padarytąsias klaidas at
lietuvinant šį kraštą. Džiaugia
mės, kad Klaipėdos uostas išaugo, 
pagražėjo ir ekonominiai sustiprė
jo laisvės metais, bet kartu pri
mename visiems, kad sausio 15-tos 
dienos žygis dar nebaigtas, nes 
anapus Nemuno esanti Vydūno tė
viškė pasiliko už Lietuvos ribų. 
Sukilimo metu tebuvo išlaisvintas 
tik kairiajame Nemuno krante 
esantis lietuviškojo pajūrio kam
pelis, o visa Mažoji arba Prūsų 
Lietuva pasiliko ir toliau vokiškų
jų teutonų valdžioje.

Karas su kryžiuočiais,' didysis 
Herkaus Montės vadovaujamas 
prūsų sukilimas ir Žalgirio perga
lės neišnaudojimas nualino prūsų 
jėgas, bet nesunaikino jų dvasios.

Prūsų Lietuvoje pasirodė pirmo
ji lietuviška knyga — Mažvydo 
katekizmas. Prūsų Lietuvoje pasi
rodė pirmieji lietuviški laikraš
čiai — Lietuviškos Zeitungos. čia 
buvo spausdinama ir Didž. Lietu
vai skilti laikraščiai — “Aušra”, 
“Varpas” ir “Apžvalga”, čia na
cių išžudyta Jogomastų šeima 
spausdino lietuviškas maldakny
ges, iš kurių spaudos draudimo ga
dynėje meldėsi mūsų tėvai ir se
neliai.

Ne mūsų kaltė, kad Lietuva pa
siliko suskaldyta. Kaizerinei Vo
kietijai pralaimėjus pirmąjį Pasau
linį karą, Prūsų Lietuvos lietu
viai dėjo pastangas pagal 1918 m. 
lapkričio 20 d. Tilžės Deklaraci
ją prisijungti prie Lietuvos, bet 
Vakarų sąjungininkai dėl savo biz
nio išskaičiavimų paneigė lietuvių 
teises į laisvę. Svetimųjų smurto 
veiksniai atsikuriančiai Lietuvai 
užgrobė rytuose sostinę Vilnių, o 
vakaruose neleido Maž. ir Didž. 
Lietuvai susijungti į vieną vals
tybę.

Pasibaigus antrajam pasauli
niam karui, Potsdamo konferenci
joje, Rytų Prūsija buvo atskirta 
nuo Vokietijos. Buvo nutarta visą

teritoriją padalinti tarp Lenkijos 
ir Lietuvos. Lenkijai skirtąją dalį 
gavo lenkai, bet Lietuvai skirtąją 
dalį su Karaliaučiaus ir Tilžės 
miestais “iki Lietuvoje susitvers 
pastovi civilinė valdžia” pasisiūlė 
mandato teisėmis valdyti rusai.

Prūsų Lietuvos lietuviai tikėjo
si, kad pagaliau jų didysis troški
mas išsipildė prijungiant jų tė
viškę nors ir prie tarybinės Lietu
vos. Tačiau viltys buvo tuščios. 
Praėjo vieneri metai, ir visiems 
teko labai nusivilti, kai “didysis 
brolis” — Rusija apvogė savo 
“mažąją seserį” Lietuvą, neteisė
tai pasisavindama lietuviškąją Ka
raliaučiaus sritį, prijungiant ją 
tiesioginiai prie Leningrado apy
gardos.

Norėdami paslėpti vagystės pėd
sakus, jie žiauriau negu naciai 
išdraskė lietuviškus krašto vieto
vardžius, pakeisdami rusiškais iš
galvotais vardais ir suklastojo 
krašto istoriją. Veltui jie šiandien 
šaukia, kad tarybinė santvarka 
“padėjo galutinai apjungti visas 
lietuviškas žemes į vieną valsty
bę”. Tai — melas. Lietuva pasi
liko suskaldyta. Mes klausiame, 
kodėl už tarybinės Lietuvos ribų 
pasiliko Narutis, Lyda, Gardinas, 
Suvalkai, Įsrutis, Gumbinė, Gol- 
dapė, Karaliaučius, Pyluva, Rūd- 
kalnis, Ragainė, Tilžė ir kiti mū
sų gimtosios tėviškės miestai. Nei 
vienas Maž. Lietuvos lietuvis ir 
nei vienas jų brolis iš Didž. Lie
tuvos negali sutikti su šia netei
sybe.

Rusijos atstovai tarptautinėse 
konferencijose garsiai kalba apie 
laisvės suteikimą visoms koloni
joms, bet pamiršta naujausią ko
loniją prie Priegliaus krantų.

Šiandien švęsdami Lietuviškojo 
Parūrio šventę, mes sakome: Jei
gu jums tenai Maskvoje taip jau 
labai rūpi kolonijų panaikinimas, 
tai pradėkite nuo savęs, grąžinki
te Karaliaučiaus kraštą Lietuvai.

Šis kraštas nuo amžių priklausė 
Lietuvai. Vokiškoji okupacija dar 
neduoda niekaih teisės šį kraštą 
pasisavinti ir padaryti savo kolo
nija.

Skelbkime visam pasauliui apie 
šią padarytą skriaudą lietuvių tau
tai ir reikalaukime, kad Lietuva 
atgautų savo teises į visą Lietu
viškąjį Pajūrį.

NAUJAS PASKYRIMAS SENAM 
OKUPANTUI

Gruodžio 3 dieną paskelbta, kad 
A.T. prezidiumo (kurio pirminin- 
kos yra J. Paleckis) įsaku “drau
gas Borisas Dubasovas paskirtas 
Centrinės statistikos valdybos prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
viršininku”.

Pažymėtina, kad Borisas Duba
sovas statistikos valdybos viršinin
ku Vilniuje yra jau daug me
tų. Jis yra jau senas okupaci
nės valdžios Lietuvoje aukštas 
valdininkas, paskirtas iš Maskvos. 
Tik dabar, turbūt norint pabrėž
ti tariamą Lietuvos “nepriklauso
mybę”, vilniškiam prezidiumui bu
vo leista pasireikšti ir pasirašyti 
Dubasovo paskyrimo įsaką (Ka
dangi Paleckis šiuo metu darbuo 
jasi Maskvoj, tai įsakas bus buvęs 
pasirašytas J. Matulio arba J. Bal
tušio).

Galimas dalykas, kad Dubasovas 
jau netrukus išeis į pensiją. Tada, 
galbūt, galės būti paskirtas kas 
nors iš lietuvių (Dubasovo auklė
tų ir lavintų marksistiškai elgtis 
su statistikos duomenimis). Gali
mas Dubasovo įpėdinis greičiausia 
būtų Vytautas Lukoševičius, gy
ventojų surašymo skyriaus virši
ninkas. Ligi šiol vilniškei statis
tikos valdybai Maskvos statistikos 
centrinė valdyba didelio pasitikė
jimo dar neparodė: dar neleido 
paskelbti jokių smulkmenų gy
ventojų surašymo duomenų. Mas
kva pati tik trupučiuką tų duo
menų teatskleidė.

Kad statistikos valdyba ilgai
niui gali likti lietuvio (bet turin
čio Maskvos pasitikėjimą) ranko
se, leidžia manyti kaikurie kiti

pavyzdžiai. Pasitraukus prokuro
rui G. Sacharovui (išbuvusiam 
Lietuvoj daugiau kaip 10 metų), 
jo vietoj liko jo auklėtinis, buvęs 
pavaduotojas Vytautas . Galinis. 
Vietoj pasitraukusio pensijon ge
ležinkelio viršininko Kožuchovs- 
kio, liko buvęs pavaduotojas že
maitis (geležinkeliai yra tiesiogi
nėje Maskvos priklausomybėje, 
vilniškė valdžia geležinkelių rei
kalais neturi jokios galios).

Bet kai “decentralizavo” ryšių 
(pašto-telegrafo-telefono) ministe
riją, tai buvęs tiesiog iš Maskvos 
skirtasis ministeris Bielioninas ir
gi, panašiai kaip dabar Dubaso
vas, ministeriu buvo “paskirtas" 
vilniškio prezidiumo, ir taip jis 
pasidarė “tikras lietuvis”: nese
niai reprezentavo Lietuvą Lenki
joj, kur susitarė su Varšuvos val
dininkais televizijos perdavimo 
(relay) linijos reikalais, kad Lie
tuvoj būtų galima matyti Varšu
vos televizijos programą ir Varšu
voj bei apylinkėse — Vilniaus.

LNA.

KYŠIAI

Kyšių ėmimas Lietuvoje dabar 
klesti visose srityse. Net į šokius 
Kauno profsąjungos klube (buv. 
Darbo Rūmuose) patekti reikia 5 
rublių kyšio, kitaip kelią užkerta 
kategoriškas užrašas “Bilietai iš
parduoti”. Metropolio restorane 
svečiai irgi susiduria su užrašu 
“Laisvų vietų nėra”, bet 20 rub
lių, įspraustų į administratoriaus 
saują, restorano duris atidaro ir 
vieta atsiranda.
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LIETUVOS JAUNUOLIAI PATYS 
SAVE AUKLĖJA

Istorija išėjo į viešumų tuo, kad 
vienas Panevėžio muzikos mokyk
los moksleivis “Literatūros ir me
no” redakcijai Vilniuje paraše 
laiškų žmogaus asmenybės, cha
rakterio, valios ugdymo klausi
mais. Laiške t.k. buvo parašyta:

“Man teko skaityti keletą se
nos laidos Orison-Svet-Mardeno, 
prof. T, Totho, Fersterio knygų. 
Visos jos parašytos dorovės, jau
nimo auklėjimo tikslais. Jų sti
lius, pavyzdžiai, nepaprastai nu
teikia jaunų žmogų, praturtina jo 
dvasinį pasaulį. Aš galiu pasaky
ti, kad už tai, jog iki šiol išlai
kiau sveikų savo moralę, neprara
dus jos vertybių, didžiausia dali
mi esu dėkingas toms knygoms...”

Jaunuolis dar rašąs, kad ir kiti 
moksleiviai tas knygas ir jų vertę 
auklėjimo klausimais diskutuoją. 
Matyt tos knygos eina per rankų 
rankas.

“Literatūros ir meno” redakci
ja dėl tokio laiško atsidūrė keb
lioje padėtyje. Juk anie jaunimo 
auklėjimo raštai yra išėję dar 
priešbolševikiniais laikais ir para
šyti, žinoma, ne komunistinių idė
jų pagrindu. i Bet jų auklėjamo
sios idėjos yra tiek svarios, kad 
jos daro įtaką net komunistiniai 
auklėjamam jaunimui. Ką turi 
atsakyti į tai sovietinis laikraštis? 
Jis prisipažįsta: “Redakcija ma
no, kad ir laiške aptariami fak
tai, ir pati jaunuolio pažiūra į 
šią lektūrų verčia pagalvoti apie 
kai kuriuos mūsų jaunimo auklė
jimo trūkumus”.

Redakcija paprašė Mokyklų 
mokslinio tyrimo instituto pedago
gikos sekretoriaus vedėją B. Biti
nų, tuo “nemaloniu” klausimu 
plačiau pasisakyti. Jo dėstymai til
po “Literatūros ir meno” 1960 m. 
50-je laidoje. Kiekvienas pedago
gas, ideologinio fronto darbuoto
jas, negalįs nesusimąstyti dėl laiš
ke keliamų minčių, rašo jis įžan
goje, ir toliau nuliūdęs tęsia:

“Jaunuolį ir jo draugus dešimt 
ir daugiau metų auklėjo tarybine 
mokykla, o jis štai mano, kad jo 
auklėjimui svarbiausią poveikį tu
rėjo buržuazinės ideologijos sklei
dėjų, reakcingos dvasininkijos ats
tovų parašytos kelios knygos...”

Tačiau, nenorėdamas nieku pa
versti-gražias jaunuolio pastangas 
save auklėti, Bitinas priduria: 
“Aišku, reikia įvertinti jaunuolio 
norą ir siekimų išaugti tauriu žmo
gumi, išugdyti puikias asmenybės 
savybes”. Tačiau nesu galima likti 
abejingu, kad tarybinę mokyklų 
baigęs jaunuolis sugretinąs prag
matizmo atstovų Mardeną, jėzui
tą Tothą, buržuazinį krikščioniš
kąjį pedagogų Fersterį, su “žy
miaisiais tarybiniais pedagogais”, 
kai jis net A. Makarenką lyginąs 
su šiais “nuolankių buržuazijos 
tarnų auklėtojais”. Nesą vienos, 
visiems laikams ir visiems žmo
nėms tinkančios moralės. Tik ko
munistinė dorovė esanti “tikroji” 
dorovė, nes padedanti griauti se
nąją išnaudotojų visuomenę ir 
kurti naujų, komunistinę.

Bitinas pripažįsta, kad minėtų 
autorių knygose esą ir vertingų 
patarimų, bet čia reikią įžiūrėti, 
kas slypi po tais patarimais. Mar- 
deno tikslas esąs išauklėti tipiškų 
“amerikoniškojo gyvenimo būdo” 
atstovą. Tothas visą jaunimo auk
lėjimą remiąs katalikiška ideolo
gija. O Fersteris manąs, kad auk
lėjant žmones krikščioniškosios 
meilės pagrindu, galima pašalinti 
vidinius imperializmo prieštaravi
mus, išspręsti socialines proble
mas. Bitino nuomone, tokios ide
ologijos atstovai “mums netik sve
timi, bet ir priešiški”.

Anot Bitino, reikią paimti iš 
buržuazinės visuomenės “visa tai, 
ką gero žmonija yra sukaupusi”. 
Bet nesą galima taikstytis su prie
šingomis komunizmui idėjomis, su 
jų skleidimu visuomenės ir jauni
mo tarpe. Problema esą kiek pla
tesnė, negu kad atskleidžiąs mi
nėto jaunuolio laiškas. Tarp kitko, 
Bitinas stato klausimą, kodėl pe
dagogai nepajėgūs kovoti prieš 
svetimas ideologijas? Cituojamas 
.Sniečkaus posakis, kad “buržuazi
niai nacionalistai” permeta savo 
kovų į ideologinį frontų. Girdi, 
ir mažiausia nuolaida stiprinanti 

nacionalizmo, revizionizmo pozi
cijas.

Bitinas apgailestauja, kad dar 
nemažai knygų, persunktų buržu
aziniu nacionalizmu, turi ir atski
ri asmenys ir ypač dvasininkai.

“Jos eina iš rankų į rankas, ne
retai jaunuoliui specialiai pakiša
mos”. Pamažu, nepastebimai, jos 
žalojančios jaunuolio sąmonę.

Bitinas praneša apie panašius 
atsitikimus ir vienoje mergaičių 
mokykloje, kur taip pat “nepagei
daujamos” knygos ėjusios iš ran
kų į rankas. Jis atskleidžia moky
tojų darbo trūkumus. Girdi, reikią 
jaunimą auklėti pagal komunisti
nį šūkį: “Visi už vieną, vienas už 
visus”. (Senas kooperacijos šū
kis. E.).

Prikiša Bitinas rašytojamas ir 
leidykloms, kad tiek mažai išeina 
knygų auklėjimo klausimais. Į pa
tį pagrindinį Lietuvos jaunuolių 
klausimų Bitinas neatsakė. Kodėl 
Lietuvos jaunimas nemėgsta ko
munizmo? Kad nemėgsta, rodo ir 
faktai, kuriuos liečia “Literatui a 
ir menas” ir Bitinas. E.

MIRĖ M. MICKIS
Gruodžio 12 d. mirė Matas Mic

kis, pirmaisiais bolševikų Lietuvo
je viešpatavimo metais buvęs že
mės ūkio ministeriu. Po karo jis 
buvo keletą metų Žemės ūkio aka
demijos rektorium, nuo 1953 metų 
dėstė žemės ūkio įmonių organi
zacijos kursų, buvo pakeltas į do
centus.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.
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VACLOVAS SIDZIKAUSKAS, PET SEIMO IR 
LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO 
PIRMININKAS, LANKĖSI PIETŲ 

AMERIKOJE
Sao Paulyje (Brazilijoje) V. 

Sidzikauskas padarė viešą prane
šimą tenykščiams lietuviams, ap
lankė buvusią Dr. J. Basanavičiaus 
vardo mokyklą Sao Paulo prie
miestyje, dalyvavo Lietuvos kon
sulo Aleksandro Polišaičio suruoš
tame priėmime. Be to, Lietuvos 
konsulo lydimas, aplankė Sao Pau
lo gubernatorių ir žymesniųjų 
laikraščių redaktorius. Kalbėjo 
per radiją. Be Lietuvos konsulo, 
Sao Paulyje jam gražiai talkino 
prel. Pijus Ragažinskas ir inž. L. 
Bačelis.

Rio de Janeiro V. Sidzikauskas, 
kaip PET pirmininkas, Lietuvos 
įgalioto ministerio dr. Friko Mei- 
erio lydimas, buvo priimtas Bra
zilijos užsienio reikalų ministerio, 
Horacio Lafer (kilusio iš Lietu
vos, jo motina dar kalba lietuviš
kai) ir kardinolo-arkivyskupo Dom 
Jaime de Barros Camara, kuris 
rodė didelį prielankumų Sovietų 
pavergtosioms tautoms, ypač lietu
viams. Jis taip pat turėjo labai 
gyvą ir gausingų spaudos .konfe
rencijų. PET Delegacijos Rio de 
Janeiro pirmininko Christophe 
Kallay (vengro) lydimas, pasiro
dė televizijoj — 15 min., aplankė 
žymius parlamento narius ir laik
raščių redakcijas. Be to, V. Sidzi
kauskas turėjo posėdį su PET De
legacija ir Centro Brasilero para 
Europa Livre, kalbėjo per Vera 
Cruz radijų, pabendravo su Rio 
de Janeiro gyvenančiais lietuviais. 
Buvusioj Brazilijos sostinėj V. 
Sidzikauskui maloniai talkino Lie
tuvos įgaliotas ministeris dr. Fri- 
kas Meieris, ii' jo sekretorius Pet
ras Babickas, kanauninkas Zeno
nas Ignatavičius, PET Delegaci
jos pirmininkas Kalloy ir tos dele
gacijos nariai lietuviai inžinieriai 
J. Abraitis ir K. Audenis.

Urugvajaus sostinėje Montevi
deo V. Sidzikauskas buvo priim
tas Užsienio reikalų ministerio dr. 
Mateo J. Margarino de Mello ir 
parlamento pirmininko dr. Ale
jandro Zorilla de Son Martin, bu
vo subuvime su abiejų didžiųjų
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
PARENGIMŲ KALENDORIUS 1961 METAMS

★ Mirė dail. Paulius Augis-Au- 
gustinavičius. Mirė gruodžio 7 d. 
Čikagoje po to, kai buvo padary
ta sunki galvos operacija. Ėjo 51- 
sius amžiaus metus. Buvo gimęs 
1909 m. rugsėjo 2 d. žem. Kalva
rijoje. Baigė Telšių gimnazijų, 
Kauno Meno mokyklų ir studijavo 
menų Paryžiuje. Dalyvavo eilėje 
dailės parodų Lietuvoje ir užsie
nyje. 1938 m. už iliustracijas ga
vo Lietuvos valstybinę premijų. 
Po karo iš Vokietijos emigravo į 
JAV. Savo kūriniais daug prisi
dėjo prie Lietuvos vardo garsini
mo pasaulyje.
« ★ Į Ameriką prieš Kalėdas at
vyko Lietuvos turistų ekskursija, 
kurioje yra rašytojai Bieliauskas, 
Reimeris, Sluckis, keli žurnalistai 
ir fotografai, tarnautojai, vienas 
kolchozo pirmininkas ir keli as
mens rusiškomis pavardėmis, ku
rie, galimas dalykas, eina “polit- 
rukų” pareigas. Grupėje apie 15 
asmenų. Amerikoje pabusią 2 sa
vaites.

★ Valstybinė drama Kaune 
gruodžio 19 d. šventė 40 metų su
kaktį. Dalyvavo pirmojo vaidinimo 
artistai P. Kubertavičius, A. Vai- 
niūnaitė, J. Stanulis ir T. Vai
čiūnienė, be to senesnės kartos 
artistai: P. Kubertavičius, A. Vai- 
J. Petrauskas, N. Vosyliūtė, A. 
Sutkus ir kt. Teatro istoriją refe
ravo raš. J. Grušas.

A JAV prezidentas Eisenhowe- 
ris uždegė lietuvišką eglutę, kuri 
kartu su kitų tautų eglutėmis bu
vo pastatyta prie Baltųjų rūmų.

★ Ir senasis prezidentas Eisen- 
howeris ir naujasis Kennedy Nau
jųjų Metų proga per radiją pasvei
kino Rytų Europos tautas ir palin
kėjo joms jų laisvės troškimo iš
sipildymo.

A Karštą kalbą prieš Pabaltijo 
laisvinimo veiksnius Sov. Sąj. auk. 
taryboje Maskvoje pasakė Lkp ek 
narys Niunka. Vak. Vokietijoje, 
JAV-se ir Kanadoje esą dar visa 
eilė asmenų, kurie padarę karo 
nusikaltimus Lietuvoje. Eisenho-

Urugvajaus politinių partijų ly
deriais, buv. užsienio ir vidaus 
reikalų ministeriais, kitais parla
mentarais ir laikraščių redakto
riais. Taip pat turėjo gausingą 
dalyviais spaudos konfereniją, kal
bėjo per Radio Oriental į urugva
jiečius ir per lietuvių radio va
landėlę — į Urugvajaus ir Argen
tinos lietuvius.

Lietuvos įgaliotas ministeris dr. 
Kazys Graužinis ir jo ponia su
ruošė V. Sidzikausko lankymosi 
proga gražų priėmimą su dviem 
patarėjas Kinijos ambasadoriaus, 
eile žymių urugvajiečių ir egzilų, 
PET Delegacijos Montevideo na
rių.

Argentinos sostinėje Buenos Ai
re* V. Sidzikauskas dalyvavo Pir
mojo Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongreso iškilmingame akte ir 
bankete bei koncerte, kur- pasakė 
kalbas. Aplankė lietuvių laikraš
čių redakcijas, lietuvių muziejų ir 
lietuvių organizacijas Buenos Ai
res bei lietuvių kolonijų Berrisoje, 
visur tarė žodį. Buenos Aires V. 
Sidzikauskas buvo priimtas Ar
gentinos prezidento Frondizi, taip 
pat užsienio reikalų ministerio, 
buv. Argentinos prezidento gen. 
Aramburu, Senato pirmininko ir 
kt. Buvęs Argentinos diplomati
nis atstovas Lietuvoje Arnaldo 
Barsanti su ponia V. Sidzikauskui 
pagerbti suruošė gražų priėmimų, 
kuriame dalyvavo ir eilė aukštų 
užsienio reikalų ministerijos pa
reigūnų. V. Sidzikausko lankymo
si Buenos Aires proga ten buvo 
paskelbta Pavergtųjų Tautų Sa
vaitė (gruodžio 5-11 d.d.). Du 
kartu pasirodė Buenos Aires tele
vizijoje — pirmų kartų su visais 
PET Delegacijos nariais, progra
ma tęsėsi 75 min., kitų kartų vie
nas — 10 min.

Argentinos sostinėje V. Sidzi
kauskui talkino PET Delegacija 
ir naujai įsteigto PET Biuro di
rektorius, bet ypač lietuvių atsto
vai toje delegacijoje Seferinas 
Juknevičius ir Jonas č.ikštas. 

werio administracija atvirai kurs
tanti “antitarybinę veiklų”.

A Kalbininko Jono Jablonskio 
100 metų gimimo sukaktis gruo
džio 30 d. minima Lietuvoje ir 
užsienyje. Lietuvoje ta proga į- 
vyksta mokslinės konferencijos. 
Nutarta sutvarkyti Jablonskio ant
kapį Petrašiūnų kapinėse.

A ACEN (Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo) atstovybės Bonnoje 
metinis susirinkimas įvyko gruo
džio 18 d. Iš lietuvių dalyvavo 
VLIKo VT p-kas J. Glemža (ku
ris kartu yra Tarpt, laisv. prof, 
sųjungų egzilėje atstovas) ir dr. 
P. Karvelis. Apie ikšiolinę ACEN 
centro ir atstovybės veiklą refe
ravo p-kas dr. Salijski ir vicep- 
kas generolas Hennyey. Pavergto
sios tautos darė rūpimais klausi
mais daug žygių. Atstovybė Bon
noje dar neturi pilno sąstato, nes 
dar nedalyvauja lenkų ir čekoslo- 
vakų atstovai. Iš kitos pusės, šiais 
metais įsijungė albanų atstovas. 
Vykdant rinkimus (kurie būna 
kasmet), naujuoju ACEN atstovy
bės Bonnoje p-ku išrinktas dr. P. 
Karvelis (Lietuva), vicep-ku dr. 
Salijski, ypatingu įgaliotiniu gen. 
Hennyey. Generalinis sekretorius 
(Lapadatu-Rumunija) nerenka
mas, o iš centro skiriamas. Ben
drose diskusijose tartasi dėl atei- Į 
ties veikimo gairių, turint galvo
je tarpta utinę padėtį.

A Pabaltiečių ir kitų svetimšalių 
jaunimo koncertas Koelne. Gruo
džio 18 d. Koelne, Belgų rūmuose, 
įvyko pabaltiečių, vokiečių (Deut
sche Jugend, dės Ostens) ir veng
rų jaunimo parengimas — kon
certas, kurio prasmė buvo: padė
koti <už rūpinimąsi pabėgėliais, 
ypač jaunimu. Dalyvavo daug vo
kiečių visuomenės, su Koelno vyr. 
burmistru priešakyje, kuris tarė 
įžangos žodžius. Koncertinėje da
lyje dalyvavo vengrų solistė Ani
ta Monti ir kapelmeisteris J. Ujj, 
be to, kaip minėta, įvairių tauty
bių jaunimo meno grupės. Lietu
vių gimnazijos šokių ansamblis 
tautiniais rūbais itin sėkmingai 
pasirodė ir susilaukė visų svečių 
simpatijų.

A Mirė odvokatas D. Nargela- 
vičius. New Yorke lapkr. 28 d., 
išgulėjęs 10 dienų ligoninėje, mi
rė žinomas prieškarinėje Lietuvo
je advokatas Dominikas Nargela- 
vičius, eidamas 73-sius amžiaus 
metus. Buvo gimęs 1887 m. rugsėjo 
4 d. Raseiniuose. Tėvas caro lai
kais buvo prokuroras Sibire. Bai
gė Šiaulių gimnaziją ir Petrapi
lio universitete teisių mokslus. 
Prieš pirmąjį karą tarnavo cari
nės Rusijos senate, įstatymų in
terpretacijos skyriuje, karo metu 
kurį laiką buvo cenzorius. Jau

A. W. A.
FRAZER

PUIKIOS KOKYBĖS REIKMENIŲ GAMYBA

GAMINA: FRAZER1O PROS1J1MO LENTAS (10 MODELIŲ) 

— BALDUS SODELIAMS — SUDEDAMAS KĖDES IR STALUS — 

KĖDES VERANDOMS — KOPĖČIAS — KĖDUTES — KOPETI- 

NES KĖDUTES — VEŽIMĖLIUS PIRKINIAMS — PINTINES RŪ

BAMS — SKALBINIAMS VEŽIOTI RATUKUS — VAIKŲ UŽTVA- 

RĖES IR SKĖČIUS PAPLŪDINIAMS.

Visus šiuos gaminius Jūs visada galite gau/ti su tikrai 

palankia nuolaida

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖJE

Cabra— Vale Home Furnishing Co,,

88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.

Tel. UB 2899

Pr. m. gruodžio 4 d. (sekmadienį) 2 vai. p.p. įvyko Sydnėjaus 
Centriniuose LIETUVIŲ Namuose, Redferne, lietuvių organizacijų, 
esančių Sydnėjaus ribose, pasitarimas dėl pasiskirstymo kalendorinė
mis datomis 1961 metais ruošiamiems pobūviams, šokiams ir minė
jimams. Visoms organizacijoms, dalyvaujančioms šiame pasitarime, 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba dėkoja.

SUSITARTA PASISKIRSTYTI ŠIUO BODU:

Sausio 7 d. — šeštadienis — Caritas;
Sausio 14 d. — šeštadienis — Abiturientų Pagerbimo Balius;
Sausio 28 d. — šeštadienis — S.L.S.K. “Kovas”;
Vasario 4 d. — šeštadienis — Bankstowno Apylinkė;
Vasario 11 d. — šeštadienis — Bankstowno Namai;
Vasario 18 d. — šeštadienis — 3 Apyl. (Cabr., Bankst. ir Syd.) 
Kovo 18 d. — šeštadienis — studentai;
Kovo 25 d. — šeštadienis — Sydnėjaus apylinkė;
Balandžio 2d. — sekmadienis — Bankstowno Namai;
Balandžio 8 d. — šeštadienis — S.L.S.K. “Kovas”;
Balandžio 29 d. — šeštadienis — Sydnėjaus apylinkė;
Gegužės 6 d. — šeštadienis — Sydnėjaus namai;
Gegužės 20 d. — šeštadienis — Skautai;
Gegužės 27 d. — šeštadienis — Bankstowno apylinkė;
Birželio 3d. — šeštadienis — Skautų Tėvų komitetas;
Birželio 10 d. —• šeštadienis — Baltų komitetas;
Birželio 24 d. — šeštadienis — Bankstowno namai;
Liepos 1 d. — šeštadienis — Jaunimo komitetas (Krašto V-bos);
Liepos 8 d. — šeštadienis — Ramovė;
Liepos 15 d. — šeštadienis — Soc. Moterų draugija;
Liepos 22 d. — šeštadienis — S.L.S.K. "Kovas”;
Liepos 29 d. — šeštadienis — Sydnėjaus namai;
Rugpjūčio 5 d. — šeštadienis — Bankstowno namai;
Rugpjūčio 5 d. — šeštadienis — Choras;
Rugpjččio 19 d. — šeštadienis — Krašto Valdyba;
Rugpjūčio 26 d. — šeštadienis — Bankstowno apylinkė;
Rugsėjo 2d. — šeštadienis — Sydnėjaus namai;
Rugsėjo 9 d. — šeštadienis — Sydnėjaus apylinkė;
Rugsėjo 16 d. — šeštadienis — Skautų Tėvų komitetas;
Rugsėjo 23 d. — šeštadienis — Katalikų draugija;
Spalio 7 d. — šeštadienis — Bankstowno namai;
Lalpkričio 11 d. — šeštadienis — Bankstowno apylinkė;
Lapkričio 19 d. — sekmadienis — Bankstowno namai;
Lapkričio 25 d. — sekmadienis — Sydnėjaus apylinkė;
Lapkričio 26 d. •— sekmadienis — Ramovė;
Gruodžio 26 d. — antradienis — 3 apyl. (Cabr. Bankst. ir Syd.) 
ir gruodžio 31 d. — sekmadienis — S.L.S.K. "Kovas”.

SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA

Petrapilyje bendravo su lietuvių 
visuomene. Kurį laiką buvo Lietu
vos pasiuntinybės Maskvoje juris
konsultas, o grįžęs į Lietuvą vi
daus reikalų ministerijos juriskon
sultas. Vėliau tas pareigas ėjo 
Ūkio Banke, šiaip jau visą laiką 
vertėsi advokatūra. Tarp k. daly
vavo gynėju tokiose garsiose bylo
se, kaip Voldemaro, Lapėno, Klai
pėdos nacistų Neumano — Sasso 
byloje ir kt. Iš Vakarų Vokietijos 
į Ameriką atvyko 1951 metais ir 
kurį laiką dirbo fizinį darbą, vė
liau gyveno iš kuklios pensijos. 
Iki pat amžiaus galo gyvai rūpi
nosi Lietuvos likimu.

A Prof. inž. St. Kairiui-Kaminu- 
kui, kuris, kaip jau pranešta, sun

kiai serga, New Yorke amputuota 
koja virš kelio. Tuo tikimasi iš
gelbėjus ligonio gyvybę.

★ Ilgu straipsniu pagerbė VI. 
Požėlą. “Suomen Sosialidemokaa- 
tti” (Helsinki) gruodžio 10 d. 
laidoje ilgu straipsniu (su atvaiz
du) pagerbė Australijoje mirusį 
Lietuvos socialdemokratų veikėją 
ir visuomenininką VI. Požėlą.

A Lietuvos studentai į Čekoslo
vakiją. Net į satelitinius kraštus 
sovietinės įstaigos išleidžia labai 
mažą Lietuvos studentų skaičių. 
Prieš Kalėdas į Čekoslovakiją iš
vyko 5 fizikos-matematikos stu
dentai, kurie Čekoslovakijoje pa
busią 45 dienas. E.

8
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XI-JI SPORTO ŠVENTĖ
Praeitų metų gruodžio 27 — 31 

dienomis Sydnėjuje vyko XI-sis 
Australijos lietuvių sporto sąskry
dis, kuriame dalyvavo apie 230 
sportininkų, atstovaujančių šiuos 
lietuvių sporto klubus: Adelaidės 
“Vytj”, Melburno “Varpą”, Geel- 
ongo “Vytį”, Hobarto “Perkūną”, 
Canberros “Vilką” ir Sydnėjaus 
“Kovą”. Sporto šventė prasidėjo 
gruodžio 27 dieną 12 vai. iškilmin
gomis šv. Mišiomis, kuriose visi 
šventės dalyviai, pasipuošę savo iš
eiginėmis sportinėmis uniformo
mis, nešdami paskiras savo klubų 
vėliavas, kartu su bendrąja sporto 
šventės vėliava, skaitlingai daly
vavo. Kartu su sportininkais baž
nyčioje dalyvavo ir kitos dvi jau
nimo organizacijos: studentai ir 
ateitininkai, kurie tuo pačiu metu 
turėjo savo suvažiavimus. Jauni
mo pamaldas laikė svečias kun. 
Bačinskas, o gražų ir šventei pri
taikytą pamokslą pasakė Sydnė
jaus “Kovo” Garbės Narys ir dva
siškis, vienintelis Lietuvoje turė
jęs sidabrinį K.K. Rūmų Ženklą, 
kun. P. Butkus. Pamaldų metu la
bai gražiai giedojo Sydnėjaus lie
tuvių choras, vadovaujamas muz.
K. Kavaliausko.

Pasibaigus iškilmingoms pamal
doms visi sportininkai ir kviesti
niai svečiai susirinko į bendruo
sius sportininkų pietus, kurių me
tu sportuojantį jaunimą sveikino, 
daug sėkmės linkėdami, įvairių 
Sydnėjaus organizacijų atstovai. 
Daugumas vietinių organizacijų, 
suprasdamos didelę sporto reikš
mę mūsų jaunimui, paskyrė šven
tės laimėtojams dovanas, parody
dami glaudų bendradarbiavimą su 
mūsų jaunimu. Pietų metu AL
FAS V-bos pirmininkas S. Urne- 
vičius savo žodyje iškėlė mūsų 
sporto spaudos reikšmę ir paskel
bė, jog ALFAS V-ba nutarė skir
ti tris dovonas geriausiems mūsų 
bendruomenės organo “Mūsų Pas
togės” Sporto Skyriaus bendradar
biams, iš kurių vieną išrinko pati 
ALFAS V-ba, kai kitas paskyrė 
Sp. Skyriaus redaktorius. ALFAS 
V-bos skirtoji dovana teko A. Lau
kaičiui, o geriausi praėjusių metų 
sporto bendradarbiai buvo adelai- 
diškiai — B. Nemeika ii' A. Me- 
rūnas. Dovanas įteikti buvo pa
kviestas “Mūsų Pastogės” redak
torius J. Vėteikis, kuris savo žody
je su džiaugsmu pasigėrėjo, kad 
Sporto Skyrius yra reguliarus ir 
išeina su kiekvienu laikraščio nu
meriu. “Tėviškės Aidų” sporto 
bendradarbiui E. Taparauskui te
ko Adelaidės S.K. “Vyties” do
vana.

Pietų metu buvo perskaityta ir 
gausybė raštiškų sveikinimų, iš 
kurių paminėtini: š. Amerikos Fiz. 
Auklėjimo ir Sp. S-gos (talpina
mas atskirai) Juozo Bachūno iš 
Sodus, Michigan, kuris, gražiais 
žodžiais pasveikinęs, pridėjo ir 50 
dol. auką, “Sporto” laikraščio iš 
New Yorko redaktoriaus K. čer- 
keliūno, buvusių Australijos lie
tuvių sportininkų, dabar gyvenan
čių J.A.V. — J. Jonušo, A. šėko 
ir S. Dargio, kurie, neužmiršdami 
savo sporto draugų, labai šiltais 
žodžiais linkėjo geriausios sėkmės 
visiems šventės dalyviams. Buvo 
ir daugiau sveikinimų.

Oficialusis šventės atidarymas 
įvyko gruodžio 27-sios dienos va
karą Nowtown'o Police Boy’s sa
lėje, kur, dalyvaujant pilnai salei 
žiūrovų, visi šventės dalyviai su 
savo vėliavomis išsirikiavo salėje 
ir, “KOVO” pirmininkui V. Au- 
gustinavičiui bei ALFAS V-bos 
pirmininkui S. Urnevičiui tarus 
atidarymo proga kalbas, oficialiai 
šventę pradėti buvo pakviestas 
Krašto V-bos pirmininkas inž. I. 
Jonaitis. Savo kalboje jis su džiau
gsmu pasigėrėjo mūsų sportinio 
jaunimo dirbamu gražiu darbu, 
kuris be savo fizinių gėrybių daug 
prisideda ir prie lietuvybės išlai
kymo mūsų augančioje jaunimo 

kartoje. Oficialiai daliai pasibai
gus, Sydnėjaus tautinių šokių gru
pė “švyturys”, vadovaujama A. 
Alčiausko, pašoko labai gražiai 
“Rugučius” ir “šustą”. Grupės 
akordeonistas buvo A. Plūkas. *

Pirmosios tą vakarą krepšinio 
rungtynės vyko tarp vyrų studen
tų ir šventės dalyvių rinktinių, 
kurias gana nesunkiai laimėjo 
šventės dalyvių rinktinė 51:32 
(28:15) rezultatu. Pertraukos me
tu Sydnėjaus lietuviai studentai 
— R. Daukus, M. Mauragis ir V. 
Stašionis — pirmą kartą lietuvių 
visuomenei parodė japoniško “Ju
do” sporto imtynes. Būdami pas
kirų klasių universiteto meiste
riai, jie labai įdomiai ir gražiai 
įvykdė šias parodomąsias imtynes, 
•kurios žiūrovams patiko ir jie su 
susidomėjimu sekė kiekvieną jų 
atliekamą numerį. Šis ir studentų 
rinktinės pasirodymas sporto šven
tėje dar daugiau suartino mūsų 
besimokantį ir sportuojantį jauni
mą, kurių daugumas aktyviai da
lyvauja abiejose organizacijose.

Antrosios vakaro rungtynės vy
ko tarp moterų australių ir lietu
vių rinktinių, šios rungtynės iki 
paskutiniosios minutės buvo labai 
įtemptos ir laimėtojai nebuvo aiš
kūs, nors lietuvaitės beveik visą 
žaidimo laiką vedė savo naudai. 
Rungtynės baigėsi lietuvaičių 
rinktinės laimėjimu 33:28 (14:17) 
rezultatu. Paskutinės atidarymo 
dienos krepšinio rungtynės vyko 
tarp vyrų australų ir lietuvių 
rinktinių. Kaip ir moterų, taip ir 
vyrų kova buvo labai kieta. Pir
mąjį puslaikį lietuviai pajėgia 
daugiau atsiplėšti, tačiau antrojo 
puslaikio gale australai žaidimą 
išlygina ir taškas seka tašką, nors 
galutinė pasekmė tenka lietuvių 
laimei — 64:62 (27:25). Smulkes
nis rungtynių aprašymas tilps 
krepšinio skyriuje.

Prieš prasidedant rungtynėms 
australai vyrai ir moterys buvo 
apdovanoti šventės sporto ženkle
liais, o šventės atidarymo metu 
Adelaidės S.K. “Vytis” padarė la
bai gražią staigmeną, apdovano
dami visus šventėje dalyvaujan
čius klubus specialiai pagaminto
mis atsiminimui vėliavėlėmis.

Pasibaigus draugiškoms austra
lų — lietuvių krepšinio rungty
nėms, pirmosios dienos atidarymo 
iškilmės baigėsi ir sekančią dieną 
prasidėjo kietos tarpklubinės šven
tės dalyvių kovos.

(Bus daugiau)

A. L-ti*

Adelaidėje
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

SPORTO KLUBŲ SEKRETORIŲ 
DĖMESIUI!

Adelaidės L.S.K. “Vytis” sek
retoriui B. Nemeikai pasitraukus 
iš Valdybos, jo eitas pareigas 
perėmė E. Taparauskas, gyvenąs 
22 Melbourne St., Lower North 
Adelaide. Visą susirašinėjimą Klu
bo reikalais prašome siųsti čia 
duodamu adresu.

PADĖKA

Nuoširdžią padėką A.L,S.K. “Vy
tis” reiškia p. Andziuliui, paau
kojusiam £ 5.0.0 kelionės į Syd- 
nėjų išlaidoms padengti. P. And
ziulis, pats turėdamas sulaužytą 
ranką ir nedirbdamas, tikrai paro
dė gerą pavyzdį paremdamas spor
tuojantį lietuvių jaunimą.
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NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MŪSŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ ADRESU: 
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XI-TOSIOS SPORTO ŠVENTĖS ATIDARYMAS, 
pradėtas 1960 m. gruodžio 27 d. pamaldomis St. Benedict’s bažnyčioje Sydnėjuje.

XI-JAI ŠVENTEI PASIBAIGUS...
Vienuoliktą sykį rinkosi Austra

lijos lietuviai sportininkai į Syd- 
nėjų savo didelei šventei ir spor
to varžyboms. Laike šių vienuo
likos metų sporto šventės iš kuk
lių krepšinio varžybų išaugo ir iš
siplėtė į skaitlingą dalyviais ir 
gausų kultyvuojamomis sporto ša
komis sportininkų sąskrydį. Pas
kutinėje sporto šventėje dalyvavo 
net šeši sporto klubai, atstovau
dami savas vietoves. Tuo pačiu 
metu Sydnėjuje vykstant kitų or
ganizacijų suvažiavimams, šven
tės šeimininkai turėjo sunkumų 
su sportininkų apgyvendinimu. 
Dideli nuotoliai Sydnėjuje sudarė 
daug nepatogumų sportininkams, 
bet nuoširdus lietuviškas vaišin
gumas šį nepatogumą daugeliui 
sušvelnino. Iš daugumos pasitaikė 
keliems sportininkams gyventi — 
pas tautiečius, kur jie jautėsi ne
pageidaujami ir prievarta primes
ti. Sunku pasakyti, kieno tai buvo 
kaltė, vis dėlto, sportininkams, 
gyvenusiems tokiose vietose, pali
ko karčios nuosėdos širdyje. Bu
vo dar vienas nėpatogumas — tai 
savotiškas Sydnėjaus karštis, bet 
dėl to negalima kaltinti šeiminin
kų. šventės atidarymas buvo skys
tokas ir nepaliko gilesnio įspūdžio. 
Pietūs buy o surengti gerai, tik per
daug buvo kalbėtojų.* Varžybos 
buvo pradėtos studentų ir neštu- 
dentų krepšinio rungtynėmis. 

I....... ...... MURRAY’S............. |
HEALTH FOOD STORES |

ii 646 George St., Sydney, Australia |
s (Kampas Liverpool St.) ?•
x TEL.: 21-4254 arba BA-4254 H
| (ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) |

Vienintelė firma Australijoj jau 12 metų sudariusi kon- f: 
traktą su Inturistu, kuri turi teisę SIŲSTI SIUNTINIUS j'j 

ft TIESIAI i ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS K 
jį KITAS USSR RESPUBLIKAS. d

MES PRIIMAME SIUNTINIUS 11 Ibs IR 22 1b. SVORIO. f: 
į: Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus
t; visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos. f:

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
g Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais. ,-j

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie- 
kia gavėjus per 2 — 2i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 % 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už i svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija. ji

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, Ū 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- f:

ft čiame paštu Jums katalogus. ;•
j! AGENTS: 0
:.t SYDNEY: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 Cabramatta Rd., g 

Cabramatta. UB 2082. j]
Olympic Surplu* Store*, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. ft 

f: Bankstown Quality Centre, 5 Kitchener Pde., Bankstown K
Tel.: UY 8089. $

Į: K. & N. Disposals, 107 Wentworth St., Port Kembla, J 1372 £ 
... Gringila Disposal#, 5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372 
:: NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, H

Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel- f« 

K bourne MF 8498 arba 63-8498. 8
ft BRISBANE, QLD.: E. JURKA, 10 Vale Street, Red Hill, 
:• Brisbane, Queensland. ;•!
jj PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth, f- 
j; BA 7842 S
g ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., HendonW 
:: Tel.: J 2879. 0

Rungtynės buvo nuobodžios ir že- 
moko lygio, neįnešusios didesnio 
susidomėjimo į žiūrovų tarpą, kaip 
to buvo kaikas tikėjęsi. Lietuvai
čių ir australių rinktinių varžy
bos buvo sutiktos daug šilčiau ir 
atnešė į žiūrovų tarpą susidomė
jimą ir įtempimą. Lietuvaitės pa
siekė laimėjimą, nors jų tarpe sto
kojo darnaus žaidimo ir ypatingai 
geros gynybos. įdomiose ir kietai 
kovotose rungtynėse vyrų rinkti
nė nugalėjo australus, kurie rodė 
stiprų pasipriešinimą. Laike ati
darymo gražiai užsirekomendavo 
tautinių šokių grupė, pašokusi po
rą šokių. Tai tikrai puikus ir žva
lus lietuviškojo jaunimo vienetas. 
Krepšinio varžybose šioje šventė
je buvo netikėtumų: tatai Adelai
dės vyrų pralaimėjimas Melbur
no “Varpui” ir Adelaidės mergi
nų pralaimėjimas Geelongo krep
šininkėms. Varpiečių puikesnis 
kovingumas ir geras nuiminėjimas 
atšokusių kamuolių atnešė jiems 
dviejų taškų pergalę. Šis adelaidiš- 
kių pralaiėjimas buvo gera pamo
ka nepasitikėti perdaug savo pra
našumu ir įnešė įdomumo į toli
mesnes krepšinio varžybas. Ade
laidės merginos žaidė apsnūdusiai 
ir neturėjo vaistų prieš puikią zo
ninę geelongiškių gynybą. Nega
lima praeiti nepagyrus puikaus 
sportiško geelongiškių drausmin
gumo, kuris turėtų būti pavyzdžiu

Nuotrauka: V. Raštučio

ir kitiems sportininkams, ir ypa
tingai Adelaidės merginoms, ku
rios pamiršo, ko atvyko į Sydnėjų 
ir visą dėmesį nukreipė ne į spor
tines varžybas, bet j “partijas”.

Be abejonės, geriausia šios spor
to šventės krepšininkė buvo gee- 
longiškė žaidėja E. Buckytė. Tai 
ne tik gabi ir greitai progresuo
janti krepšinio žaidėja, bet ir pa
vyzdingo elgesio entuziastė spor
tininkė. Tinklinio žaidime padary
ta didelė pažanga ir žiūrovams te
ko pamatyti keletą gerų tinklinio 
varžybų. Penkių setų kova fina
liniame susitikime tarp Adelaidės 
“Vyties” ir Melburno “Varpo” 
vyrų komandų buvo labai įdomi 
ir įtempta, kur puikų žaidimą pa
demonstravo abidvi komandos. 
Gražiu žaiadimu ir puikiais smū- 
giavimais pasižymėjo žinomas 
tinklinio žaidėjas Soha ir pirmus 
metus žaidžiąs tinklinį J. Gumbys. 
Norint ir toliau tobulinti šį žai
dimą, vyrų komandos turi tobulin
ti užtvaras-blokus, o mergaičių ko
mandoms reikalinga išmokti smū- 
giavimo. Stalo teniso vyrų varžy
bose trūko daugelio “žvaigždžių”, 
kas labai atsiliepė į žaidimo lygį. 
Mergaičių grupėje buvo matyti pa
daryta pažanga ir varžybos buvo 
įdomesnės. Lauko tenise matėme 
daugiau jaunų naujų pajėgų ir ši 
sporto šaka progresuoja, šachma
tininkai yra vieni iš geriausiai or
ganizuotų vienetų ir savo varžy
bas pravedė pavyzdingiausiai.

Šventės uždarymas ir dovanų 
įteikimas buvo pravestas greitai ii 
nenųvargino sportininkų, bet kaip 
ir atidaryme, trūko iškilmingumo. 
Į atidarymo ir uždarymo ceremo
nijas reikštų kreipti daugiau dė
mesio ir jas iš anksto planingai

* t:
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ARTINASI KALĖDOS...
Siųskite savo siuntiniu* į USSR ir į Pabaltijį, 

Siuntiniai gali būti pačių pokuoti ar standartiniai, už kuriuos 
nereikia primokėti. Tarpininkauja Jums

NYMAN & SCHULTZ
SWEDEN,

100 metų senumo ir patyrimo firma.
44 1b. siuntiniai saugiai pristatomi ir pilnai apdraudžiami. Už 
persiuntimą imami žemiausi mokesčiai Australijoje.
Australijos skyrius:

56 Cooper Street, Surry Hills, Sydney, N.S.W. Tel. 31-3335. 
Noriai pasiunčiame paštu katalogu* susipažinimui.

MUS SVEIKINO
ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 

FIZINIO AUKLĖJIMO IR
SPORTO SĄJUNGA

360 Palmetto St., Brooklyn 
27, U.S.A.

1960 m. gruodžio 19 d.

Nr. 100-60

XI-SIOS AUSTRALIJOS 
SPORTO ŠVENTĖS 

RENGIMO KOMITETUI

Brangūs Australijos lietuviai 
sportininkai, malonūs sporto va
dovai!

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos vardu sveikiname Tamstas vie
nuoliktąjį kartą suskridus į Syd- 
nėjų Australijoje išbandyti savo 
jėgų sporto aikštėse, atnaujinti 
tarpusavio ryšius ir pasisemti nau
jų jėgų tęsti lietuviškas sportines 
tradicijas toli nuo mūsų numylė
tos tėvynės Lietuvos.

Mes, Amerikos lietuviai sporti
ninkai ir vadovai, šiandien kartu 
su Jumis džiaugiamės Jūsų laimė
jimais ir atsiekimais ir linkime 
Jums visiems ištvermės, tankinant 
savo gretas, tobulėti sportinėje 
srityje, ugdyti lietuviškumą ir nie
kados neužmiršti, kad:

“Lietuviai# esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt! 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt!”

Su Sportine Pagarba

Aleksandras Vakselis, 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 

Komiteto Pirmininkas

Jaroslavas Kepenis,
Generalinis Sekretorius

! . ................ .. .......... "............ 111 1 "

ir tvarkingai suorganizuoti. Klu
bų atstovų ir sporto šakų vadovų 
informacinis susirinkimas buvo 
pravestas nevykusiai. Vėliau vy
kęs klubų atstovų posėdis buvo 
tvarkingas ir sklandus, tik perdaug 
ilgai buvo svarstomi ir diskutuo
jami esminės reikšmės neturintys 
reikalai ir klausimai. Čia iškelti 
šventės nesklandumai ir trūkumai 
nėra priekaištas šeimininkams, 
nes dauguma iš jų atsirado dėl 
lygiagrečiai vykstančių kitų orga
nizacijų suvažiavimų ii' kitų tech
niškų kliūčių.

Sekančios šventės šeimininkai 
Geelongo “Vytis” Klubo V-ba 
šventės organizavimo darbus tu
rėtų pradėti iš anksto, ir, dirbda
mi kruopščiai, tikrai išvengs ne
sklandumų, kurie pasitaikė šioje 
šventėje.

B. Nemeika
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NŪSU PASTOGĖ
ADELAIDĖ

Iš ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS VEIKLOS

Liet. Namų salės grindy* numa
tytos nuskusti ir ištepti plastiki
niais dažais, šį darbą norima at
likti Savaitgalio Mokyklos atosto
gų metu. Šiuo laiku aiškinamos 
darbų kainos ir kitos su tuo rei
kalu surištos technikinės aplinky
bės.

Atskira* namai (Nr. 10), kurį 
Sąjunga prieš kiek laiko nupirko 
ir talkininkų nuoširdžiu darbu at
remontavo, dabar jau išnuomotas 
p. Gyliui už £ 5 savaitinės nuo
mos.

Sąjungos valdyba tyrinėja ga
limybes atidaryti Lietuvių Na
muose lietuviškos spaudos (kny
gų, žurnalų ir laikraščių! kioską. 
Paskutiniu laiku jo reikalingumas 
ypač suaktualėjo.

Nauji Sąjungos nariai. Sąjun
gos Valdyba džiaugiasi galėdama 
pasveikinti naujai j Sąjungą įsto
jusius adelaidiškius: Vytautą Pa- 
tupą, V. Venslovavičienę, Joną 
Venslovavičių ir Sigitą Martinkų. 
Linki visiems prisijungti prie ak
tyvaus Sąjungos veikimo.

APLANKYTI LIGONYS
Kaip teko patirti, Adelaidės 

Apyl. Moterų Sekcijos atstovės 
prieš pat Kalėdų šventes aplankė 
Parkside ligoninėj 14 ligonių, Ka- 
lyra Sanatorijoj du ligonis, North- 
fielde — vieną ir Royal Hospital 
besigydantį Andrių Kriščiūną. Li
goninis buvo įteiktos atitinkamos 
dovanėlės.

SAVU KELIU
Pranas Matiukas (4 Halinon 

Ave., Everard Park, Tel. LF-4023) 
žinomas dar iš Lietuvos kaip ga
bus smuikininkas, grojęs simfoni
niuose orkestruose ir styginiam 
kvartete. Pasitraukęs iš tėvynės 
savo muzikinę karjerą jis tęsė 
Austrijoj, Vokietijoj, o Adelaidėj 
jau eilė metų groja Pietų Austra
lijos simfoniniam orkestre. Kaip 
smuikininkas solistas jis dažnai 
girdimas lietuvių ir australų ren
giamuose koncertuose.

Greta savo muzikinės profesi
jos, Pranas Matiukas yra ir ne
kilnojamo turto pirkimo ir par
davimo agentas, turįs savo namuo
se Land Agents firmą vardu "Su
burban Estates”. Licenziją tam 
reikalui Pranas Matiukas įsigijo 
prieš penkerius metus, ilgoką lai
ką atidirbęs ir praktikos įsigijęs 
įvairiose nejudomo turto parda
vimo firmose kaip žemės ir namų 
pardavėjas.

Savo agentūroje Pr. Matiukas 
tarpininkauja perkant arba par
duodant namus, žemės sklypus, 
butus, krautuves ir sudaro visus 
pirkimo-pardavimo dokumentus. 
Jo patarnavimais daugiausia pasi
naudoja svetimtaučiai, nota ne
trūksta ir savųjų.

PEIZAŽŲ PARODA
Kalėdų švenčių metu dailinin

kas St Neliubšys surengė šia Jte- 
ma savo peizažų parodą, išstaty- 
damas 24 naujus kūrinius.

Ligšiol Neliubšys mums buvo 
žinomas, kaip sunkių*spalvų mė
gėjas, įkvepiąs savo paveikslams 
paslėptu tragizmą. Tačiau kurda
mas peizažus "Mieliems Lietuvos 
kampeliams", sunkias spalvas dai
lininkas pakeitė lengvesnėm, su
teikdamas dominuojančią vietą 
melsvam pilkumui ir įvairių ats
palvių žalumui.

Pamėgęs pakelės kryžius ir kop
lytėles, jis įkomponavo tai beveik 
j kiekvieną savo peizažą, o kaimo 
bažnytėlėms suteikė savito mistiš
kumo. Patrauklios kaikurios mi
niatiūros. Plieniniai melsvas snie
gas, apglėbęs pastatus ir apklojęs 
žemę, žiemos peizažus sustingina 
giliam šalty.

Dalis kūrinių buvo nupirkti jau 
pirmąją dieną.

ATGAIVINTA "RAMOVĖ”
Minėdami Kariuomenės šventę 

Adelaidėje gyveną kariai savo susi
rinkime nutarė atgaivinti "Ramo
vės” veikimą ir išrinko naują Lie
tuvos Atsargos Karių Sąjungos 
"Ramovės" vadovybę: pirmininkas 
C. Zamoiskis, pavaduotojas — iž
dininkas J. Jasys ir sekretorius 
A. Levickas.

KOCIŲ VAKARAS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Po ilgų metų pertraukos ALB 
Moterų Sekcijos darbu ir rūpes
čiu šiemet buvo atgaivinta dar 
kun. Dr. P. Jatulio pradėtos tra
dicinės bendros Kūčios Adelaidės 
lietuviams.

Kas prisimena, pirmosios ben
dros adelaldiškių Kūčios buvo Ka
tedros salėje. Nora Ir po gražaus 
metų skaičiaus, atgaivintas ben
dras Kūčias Moterų Sekcija jau

galėjo surengti savuose Lietuvių 
Namuose, įgytuose geros valios 
adelaidiškių gausiomis aukomis ir 
nenuilstamu darbu.

Prie skaniai ir gražiai Kūčių 
valgiais padengtų stalų Kūčių va
karą susėdo 94 lietuviai, kaip vie
na darni, krūvon susirinkusi lie
tuviška šeima su senimu ir jauni
mu. Pasimeldus, pasidalinus plot- 
kelėmis ir šventiniais sveikinimais, 
teko ragauti Kūčių valgių, atsi
radusių čia iš įvairiuose Lietuvos 
kampeliuose augusių lietuvių šei
mininkių patyrimo.

Giedant kalėdines giesmes, ku
rioms vadovavo J. Maželienė ir 
M. Rudzenskas (akordeonu prita
riant Grigoniui) Kūčios praėj’o 
tikrai darniai rimtoje nuotaikoje 
su viešai neišreikštu dėkingumu 
Moterų Sekcijai už darbą ir pa
sišventimą pasitarnauti tokiam 
gražiam tautiečių būriui.

Kūčiose su šeimomis dalyvavo 
ALB Apylinkės Valdybos narys 
švietimo reikalams, A. Maželis, 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos pir
mininkas V. Raginis, Kultūros 
Fondo pirmininkas B. Straukas, 
“Ramovės” pirmininkas Č. Zamois
kis, L.A.S. pirmininkas 1. Taunys, 
o taip pat Andriušiai, Garbaliaus- 
kai, net iš Renmarko atvykusi Či
birų šeima, Lapšiai, Pyragiai, Rei- 
sonai, Rudzenskai ir visa eilė ki
tų veiklių bendruomenės narių.

“A.LJŽ”

MELBURNAS
PAREIŠKIMAS

Į p. J. Klovo užkabinėjimus, 
siekiančiu* diskredituoti mano 
asmenį (Žiūr. "Tėviškės Aidų” 47 
ir 49 Nr. Nr.), nematau reikalo 
atsakinėti.

A. Mikaila
1961 m. sausio 5 d.,

Melbournas

ALBURY, VIC.
NAUJAS LIETUVIO KAPAS
Iš mažutės Alburio Apylinkės, 

palyginti trumpu laiku negailes
tinga mirtis pasirinko jau nebe 
pirmą tautietį.

Š.m. lapkričio mėn. 22 d., po 
ilgos ir sunkios ligos, Albury Mer
cy Hosp., mirė Juozas Pacevi- 
čius.

Velionis buvo gimęs 1908 m. 
lapkričio mėn. 6 d. pasiturinčių 
ir susipratusių ūkininkų šeimoje, 
Giedraičių valsčiuje.

Neprikl. Lietuvos laikais vėlio
ms tarnavo Geležinkelių policijoj.

1 Australiją atvyko 1948 m. ir 
netrukus pradėjo kurtis Alburyje.

Nuo pat Alburio Apylinkės įsi- 
steigimo, Juozas Pacevičius akty
viai dalyvavo Liet. Bendruomenės 
veikloje, būdamas ar Apylinkės 
V-bos, ar Kontrolės Komisijos na
riu.

Nors ir viengungis būdamas, 
velionis mokėjo pavyzdingai tvar
kytis. Atliekamu nuo darbo metu 
buvo pasistatęs savo pastogę, kur 
kiekvienas svečias būdavo malo
niai priimamas.

Sunkios ligos palaužtas, tolimes
nių užsimojimų nebebaigė.

A.a. Juozas buvo visų mėgia
mas, tad ir nenuostabu, kad prie 
jo kapo atsisveikinti susirinko ne 
tik alburiškiai, bet ir tolimų Al
burio apylinkių lietuviai ir gausus 
svetimtaučių būrys.

Ilgos ir sunkios ligos metu, ve
lionį prižiūrėjo ir juo širdingai rū
pinosi" A. Stupuras su žmona. Prie 
gražiai gėlėmis ir vainikais ap
krauto kapo atsisveikinimo žodi 
tarė Apylinkės V-bos Pirminin
kas.

Velionio Juozo asmenyje albu
riškiai neteko ne tik gero priete- 
liaus, bet ir tauraus lietuvįo.

Kor.

CANBERRA
LIETUVIS ATSTOVAUS

Good Neighbour Council pas
kyrė p. A. Balsį atstovu sekan
čioje Elnigracijos Konvencijoje, 
kuri įvyks 1961 m. sausio mėnesį. 
Pastaruoju metu į šią konvenciją 
nebeskiriami emigrantai atstovai 
iš už geležinės uždangos, bet tik 
dabar atvykstantieji.

VAIKAMS EGLUTĖ
Pr. m. gruodžio mėn. 10 d. 

C.W.A. patalpose Canberros Apy
linkės Moterų Socialinės Globos 
Sekcija surengė vaikams eglutę, 
kurioje dalyvavo bemaž visi Can
berros mokyklinio ir darželio am
žiaus vaikai. Kalėdų Senelis (J. 
Hčiukas) apdalijo vaikus sekcijos 
supirktomis dovanėlėmis. Daugelis 
vaikučių pasakė gražius eilėraš
čius.

C.2.B.

BANKSTOWNAS
SAVAITGALIO MOKYKLOS 

TĖVŲ KOMITETO 
PRANEŠIMAS

1960 mokslo metų pabaigoje 
mums kreipiantis raštu į tėvus, 
pinigais po vieną svarą aukojo:

p.p. Bartkus, Belkus, Bernotas, 
Bitinas, Deikus, Dulinskas, Kaz
lauskas, Marašinskas, Mickus, 
Penkaitis, Reisgys, Reisgys J., 
Sankauskas, Šatkauskas, šurka ir 
Zinkus.

Pilna atskaitomybė ir išlaidų są
skaitos perduotos Apylinkės Kul
tūros Tarybai.

. Tėvų Komitetas

"HAVAJŲ VAKARAS” 
DAINAVOJE

Jau praėjo visi metai nuo Ha
vajų vakaro, ruošto Dainavos sa
lėje Bankstowne. Šį vakarą Ban
kstowno Apylinkės Valdyba nuta
rė laikyti tradiciniu pobūviu, ku
ris vyktų kasmet maždaug tuo pat 
laiku, šiemet “Havajų vakaras” 
įvyks š.m. vasario mėn. 4 d., šeš
tadienį Dainavos salėje, East T-ce, 
Bankstowne.

Šiam vakarui yra užsakytas spe
cialus orkestras, kuris patenkins 
ir jaunimą ir senimą. Kadangi 
laukiama atsilankant daug svečių, 
tai staliukus prašome iš anksto 
užsisakyti pas bet kurį Valdybos 
narį.

Primename ir jaunimui, ir vy
resniajai kartai, kad rengiamasi 
į šį pobūvį kuo paprasčiausiai ir 
kuo margiausiai. Po šio Havajų 
vakaro baigiasi ir dabartinės Ban- 
kstowno Apylinkės Valdybos ka
dencija. Taigi ypatingai kviečiame 
dalyvauti visus bankstauniškius, 
atsinešant j šį vakarą havajiškių 
įpročių svetingumą ir nuoširdu
mą. Bankstowno Apylinkės Valdy
bos darbai įrodė, kad jai visi lie
tuviai buvo lygūs. Reikia tikrai 
pasidžiaugti praėjusiais' metais, 
kai visos trys Sydnėjaus apylin
kių valdybos dirbo ranka rankon 
be mažiausių kivirčų. Sucemen
tuokime tuos draugiškus ryšius 
dar tvirčiau, kad nebepajėgtų jų 
išardyti jokie nepalankūs nuotai
kų vėjai.

Šia proga Bankstowno Apyl. 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems apylinkės gyventojams už 
bendradarbiavimą ir nuoširdumą 
praėjusiais metais. Tikimės, kad 
ir sekanti Valdyba susilauks tų 
pačių rezultatų.

ALB Bankstowno Apylinkės 
Valdyba

SYDNĖJUS
VĖL ATVYKO IŠ LIETUVOS
Vis dažniau išleidžiami kaikurių 

šeimų nariai iš Lietuvos.
Maždaug prieš mėnesį laiko lai

mingai atskrido Sydnėjun p. Rač
kausko žmona su sūnumi, o prieš 
pačias Kalėdas p-lė Grybaitė, ži
nomų sydnėjiškiams “Maisto” b- 
vės savininkų p.p. Grybų duktė, 
jauna paskutiniosios klasės gim
nazistė.

Laukiama dar ir daugiau atvyks
tančių iš mūsų Tėvynės.

Artimoj ateity “Mūsų Pastogė” 
stengsis pateikti savo skaitytojams 
kaikurių žinių apie dabartinį Lie
tuvos gyvenimą, nušviestą pačių 
atvykusiųjų tautiečių.

M.P.I.

PADĖKA
“Dainos” choro surengtais po

būvis Dainų šventės dalyviams — 
daininkams 1960.12.28 d. Lietuvių 
Namuose Redferne pavyko tik 
dėlto, kad eilė asmenų prisidėjo 
darbu, pinigais, transportu ar ki
tokiu būdu.

Choro vardu nuoširdžiai dėkoju 
ponioms: Reisgienei, Petrukevi- 
čienei, Jantauskienei, Zigaitienei, 
E. Kapočienei, Zakarienei. Ra
manauskienei, Cibulskienei, Šid
lauskienei, Simanavičienei; p.p.

PADĖKA 
CABRAMATIŠKIAMS
Laike pirmosios Australijos Lie

tuvių Dainų Šventės Sydnėjuje 
Cabramattos apylinkės lietuviai 
organizuotai sutiko Melburno lie
tuvių Dainos Sombūrio narius, 
juos apgyvendino pas savus tau
tiečius, dosniai ir skaniai maitino 
ir visą šventės metą gražiai ir 
nuoširdžiai globojo.

Už tokį nepaprastai gražų dar
bą, didelį pasiaukojimą ir sutei
kimą progos Melburno dainoriams 
ramiai pasiruošti Dainų šventei 
visų Sambūrio narių vardu reiškiu 
nuoširdžią padėką ir linkiu lai
mingų Naujųjų Metų.

Sambūrio Administratorius

KITI APIE MUS
KOMUNISTAI MANO, KAD 

PASAULIS UŽMIRŠO, KOKIOM 
PRIEMONĖM BUVO PAVERG
TOS PABALTIJO VALSTYBĖS

"Bullettin” (Bonn), Fed. Vo
kietijos vyriausybės spaudos ir 
informacijos įstaigos leidinys, 
234-je laidoje komentuoja Mask
voje paskelbtą “manifestą” ir t.k. 
pastebi: Atsišaukimas spekuliuoja 
bloga žmonių atmintim. Manifesto 
autoriai maną, kad pasaulis jau 
yra užmiršęs, kokiomis priemonė- 
nėmis buvo pajungtos Sovietų Są
jungai Pabaltijo valstybės. Jos 
buvo įjungtos į Sov. Sąjungą lau
žant sutartis ir prieš gyventojų 
valią. Manifestas esąs veidmainin
gas pareiškimas.

VOKIEČIŲ VISUOMENĖ GĖRISI 
LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS 
“Memminger Zeitung” plačiai 

aprašė Memmingeno lietuvių cho
ro “Darna” sukaktuvinį koncer
tą, diriguojant žinomam chorve
džiui muzikui L. Budriūnui. j 
koncertą buvo atvykę daug vietos 
vokiečių su vyr. burmistru dr. H. 
Berndl priešakyje, kurie gėrėjosi 
lietuvių dainomis. Recenzentas 
baigė savo recenziją pastaba, kad 
koncertas klausytojams perteikęs 
“laiminančią patirtį”.

LAUKIAMA DAR 3000 
REPATRIANTŲ IŠ LIETUVOS 

“Westdeutsche Allegemeine” 
(Essen) gruodžio 30 d. citavo Lie
tuvos kilmės vokiečių organizaci
jos veikėjų informacijas, kad Lie
tuvoje šiuo metu esą dar apie 3000 
asmenų, kurie jau turi Fed. Vo
kietijos vyriausybės leidimą per
sikelti į Vakarus, tačiau dar ne
turi sovietinės išvykimo vizos. 
Pereitais trejais metais iš Lietu
vos į Vokietiją atvyko apie 3000 
asmenų. Vak. Vokietijoje dabar 
esą apie 32.000 Lietuvos kilmės 
vokiečių. Ajiie 18.000 esą žuvę ar 
dingę karo ar pokario metais.

Augustinavičiui, Saudargui, But
kui, Petroniui, Mikalauskui, Ka
minskui.

Nepaprastai esame dėkingi Lie
tuvių Namų Tarybai už leidimą 
naudotis patalpomis ir visais įren
gimais. K. Kavaliauskas,

"Dainos” Choro Dirigentas

H. ŠALKAUSKO PAVEIKSLAS 
PUOŠIA LAIVĄ

Kaip jau buvo rašyta, prieš ku
rį laiką žinomojo mūsų dail. Hen
riko Šalkausko paveikslą buvo nu
pirkusi laivų bendrovė, kad pa
puoštų savo ištaigų laivą “Ori- 
qua”, kuris ilgesnį laiką šiuo ka- 
lėdmečiu stovėjo Sydnėjaus uoste.

Keli mūsų tautiečiai šia proga 
laivą aplankė ir įsitikino, kad mū
sų dail. paveikslas kabo puikiame 
laivo salione tarpe kitų įžymiųjų 
dailininkų paveikslų. M.P.I.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Sydnė

jaus Apylinkės Valdybai už pen
kių svarų dovaną Camperdowno 
savaitgalio mokyklai.

Tėvų Komitetas

TAUTIETI, TAUTIETE, DĖMESIO!
1961 M. SAUSIO 28 D. MELBURNO LIET. ŠOKIŲ KAPELA 
LIET. NAMUOSE, 12 FRANCEIS GROVE, THOKNBURY,

ruošia

TIKSLU SUTELKTI LĖŠŲ LIET. NAMŲ SALĖJE {DĖTI 
NAUJAS GRINDIS.

Esant gražiam orui, staliukai bus (ne visi) statomi ir lauke, 
juos iliuminuojant ir suteikiant tikrai malonų įspūdį pobūviui.

Gėrimų nesineškit, nevarginkit savęs.
Atsiveskit draugų ir draugių, būkit ištroškę, bet nepavar

gę, nes reikės šokti.
Bilietus galima užsakyti telefonais — 66 6628 ir JJ 3691.

Laukiam — Jūsų kapela

A. t A.
Mažajam Juliukui mirus, jo tėvelius 

p.p. ČEIČIUS 
giliai užjaučia

Sipavičiai

NEWCASTELIS
PALAIDOJOM TAUTIETĮ

Pr. mt. gruodžio 30 dieną mi
rė a.a. Bronius Kazlauskas gerk
lės ir plaučių vėžiu. Į Australiją 
atvyko 1949 m. Velionis buvo gi
męs 17.6.1906 Alytaus apskrityje. 
Buvo nevedęs, Lietuvoje yra likę 
trys seserys. Buvo palaidotas 
Sandgate kapinėse 1961 m. sausio 
2 d. Velionį palydėjo į amžino 
poilsio vietą gausus lietuvių skai
čius. Jis buvo susipratęs lietuvių 
bendruomenės narys.

R.L.

44-4-4 44444-4-4444-444444 444-4
f MERGAITEI

DARBAS- •
■; (16 — 18 metų amžiaus)
" SIŪLOMAS PRIE
” PORTFELIŲ GAMYBOS
-- LIZARD CO., tel. MX 2667,
:: 104 REGENT ST.,
" REDFERN.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^  .... .
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VIENINTĖLĖ TIKRA 
VODKA

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

STOLICNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ,
| 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.

:: 
g

I| 
II u

MODERNI KONTINENTALINĖ MOTERŲ KIRPYKLA

Plaukų kirpimas, sudėjimas, dažymas, pusmetinė šukuo
sena ir nuspalvinimas.

Adresas: Frisina Chambers, 359 Chapel Road, Bankstown.
Tel. UY 4279. Kalbame įvairiomis kalbomis.

g

II
II
gV

I: CABRAMATTA HOTEL J
f _ Tel. UB 1619
Y o v. . . *t*
J* moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto. V
❖ Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- 
ę sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — 
X gera muzika.
»•*♦*♦ •**♦*♦♦*♦ *♦* ♦*♦ ****** *♦* •♦*♦*• ♦*♦•** ♦*♦ ****** ♦** ♦*♦ ♦*♦ ♦*• ♦.* ****** ♦*• ****** •*♦ •*• •*• *** ♦*• •*♦ •** ********* ****** *** •** ♦*• •*• *•* ♦*•
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THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre,
Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. 
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

“ SIUNTINIŲ TARNYBA Į USSR
- ►
“ Jei nori pigiai, greitai ir tikrai pasiųsti savo standartinį

ar paties supirktą siuntinį per 100 metų senumo Švedijos firmą,
■ ■ tai kreipkis į: < ►

:: NYMAN & SCHULTZ, Sydney
56, COOPER STREET, SURRY HILLS, N.S.W.

ivi • ai.aaas

*^*>*>*>*>«><**J**>*>*><*<**>*Z«*>*>*>*>*>*>***^

NUOSAVUS NAMUS, | 

įmokėjus mažą depozitą, “Į* 
GREITAI, TVARKINGAI | 

IR GRAŽIAI £ 
... PASTATO JUMS
i REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. ?

M. LUCAS & CO. j 
į 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. { 
£ PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. $

X IŠRŪPINAME PASKOLAS. X
X Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272. į
K.*..**.y.t.*|*.y.t*-***.*-y*.**i**.**.*,.*4,*.**.-*.***-*.—.**.**.-*.**.-4**.**.*4-4—.-*i—.-*.**Z**.,*.**Z**.—.**.****-.**,*4>*J.Ą,I.

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney 
(Tel.: 75 7094), for the Publisher Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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