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I Penktuosius
Metus

Sovietų imperijos diktatoriai 
stengiasi visomis priemonėmis iš
naikinti mūsų tautą. Gerai žino
dami, kad be savitos kultūros nė
ra ir negali būti atskiros tautos, 
komunistai sugalvojo “tautinės 
formos ir socialistinio turinio” 
formulę, kuri turi pridengti di
džia — rusiška dvasia per
sunktas pavergtoms tautoms 
peršamas bolševizmo idėjas. Tai, 
ko spaudos draudimu nepavyko 
pasiekti rusų carams, dabar ban
do įgyvendinti komunistų partija.

Jeigu likusieji krašte yra pri
versti savo tikrąjį galvojimą ir 
troškimus slėpti giliau savyje, jei
gu kiekvienas tautinis pasireiški
mas yra visa valstybės galia slo
pinamas, tai juo didesnė pareiga 
krinta mums, gyvenantiems lais
vėje, puoslėti savąją kultūrą, ku
ri niekieno nevaržoma gali ir to
liau klestėti. Iš kitos betgi pusės, 
mūsų uždavinys negali apsiriboti 
vien tik savo kalbos, tradicijų bei 
papročių išsaugojimu. Mūsų pa
reiga — būti mūsų tautos kančių 
ir jos nepalaužiamo noro atgauti 
savąją laisvę skelbėjais. Mes ne
galime būti abejingi, ar lemiamą 
valandą Lietuva bus visų užmirš
ta Sovietų imperijos dalis, ar jos 
vardas, jai padarytas bolševikų 
smurtas ir jos laisvės troškimas 
bus žinomi visame pasaulyje.

Tiems uždaviniams įgyvendinti 
prieš ketverius metus VLIKas iš
leido atsišaukimą į lietuvius, esan
čius užsienyje, kviesdamas juos 
organizuotis į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Jai turėtų priklau
syti kiekvienas lietuvis, nepaisant 
jo pasaulėžiūros, politinių nusista
tymų ar pilietybės. Bet toli gra
žu jos pilnas organizavimas dar 
nėra užbaigtas. Daugelis lietuvių 
dar tebestovi nuošaliai, kiti tie
siog šalinasi nuo mūsų Bendruo
menės. Mes turėtume bendrus lie
tuvių namus statyti visiems lie
tuviams, gyvenantiems laisvajame 
pasaulyje.

Tačiau PLB įsteigimas nereiš
kia, kad joje turėtų ištirpti įvai
rias organizacijos. Atvirkščiai, at
skiros organizacijos turi būti PLB 
rėmėjos ir sudaryti jai užnugarį 
bei nugurkaulį. Jos turėtų užpil
dyti ir tas spragas, kurias tokia 
bendrinė organizacija, kaip PLB, 
savo veikloje palieka. Kaip kiek
viename valsčiuje veikia įvairių 
įvairiausios draugijos, sambūriai, 
taip kiekvienoje apylinkėje turė
tų aktyviai reikštis įvairios drau
gijos, sporto rateliai, chorai etc.

žengdami į PLB penkerių metų 
sukaktuvinius metus, dar glau
džiau ir aktyviau junkimės į tą 
lietuvišką bendruomenę, kuri su
darytų išeivijai lietuvybės atspa
rą. Ne visur lietuvių gyvenamose 
valstybėse yra sukurtos kraštų 
valdybos. Tai kliudo organizuoti ir 
PLB seimą ar vyriausią valdybą, 
kurie mūsų tam lietuviškam na
mui būtų lyg stogas. Tai, mieli 
Broliai Sesės, visi vieningai stoki
me į darbą, būkime aktyvūs ir ryž
tingai baikime realizuoti PLB. 
Tik šiuo keliu veikdami, sukūrę 
galingą ir veiklią PLB organizaci
ją, mes galime tikėtis tautiniu po
žiūriu įprasminsią savo egzisten
ciją emigracijoje ir nežūsią atkur- 
simai demokratinei Lietuvai.

Tebūnie 1954 metai mūsų išei
vijos istorijoje atžymėti PLB 
Seimo metais!

K. žalkauskas,

___  LIT Valdytojas

Berlyno konferencija
Užsienių reikalų ministerial 

Dulles (JAV), Eden (Brit.), Bi- 
dault (Prane.) ir Molotov (Sov. 
Sąjun.) susirinko Berlynan kon
ferencijai, kuri prasidėjo sausio 
25 d. ir, numatoma, tęsis kelias sa
vaites. Jau pats faktas, kad konfe
rencijai numatytas toks ilgas lai
kas, žinovų vertinamas neigiamai. 
Reuterio korespondentas iš Berly
no, dar prieš prasidedant konfe
rencijai sako, kad sprendžiant iš 
ankstyvesnių pasitarimų patyri
mo, daleistina, jog konferencija 
nesusitars dėl dienotvarkės. Ne
žiūrint j tai, Vakarų diplomatai 
atvyko "atsargaus optimizmo” 
nuotaikoje ir, prieš prasidedant 
konferencijai 3 Didieji turėjo ats
kirą pasitarimą. Sovietų delega
cija yra gausiausia ir skaičiumi, 
ir asmenybėmis. Joje, be Molotovo, 
dar dalyvauja jo pavaduotojas 
Gromyko, Malik (ambasadorius 
Britanijoje), Zarubin (ambasado
rius JAV-se), Vinogradov (amba
sadorius Prancūzijoje) ir Pushkin 
(Iš Užs. Reik. Ministerijos). Di
delę staigmeną padarė 12 kinie
čių komunistų stebėtojų atvyki
mas į Berlyną.

Šiaip taip susitarus dėl konfe

PAVOJINGA PADĖTIS GIBRALTARE IR MAROKE
★ Ispanų užs. reik, ministerija 

gavo neigiamą atsakymą iš Bri-i 
tanijos, kuriame Britai atsisako 
patenkinti ispanų prašymą, kad' 
Anglijos Karalienė nesustotų Gib-' 
raltare vizitui. Ispanai įspėja Bri- Į 
tus, kad Karalienės atsilankymas' 
ispanų tautos bus priimtas kaip 
nedraugiškas ir demonstratyvus 
žygis ir turėsiąs sunkių) pasėkmių 
Britų-Ispanų santykiams ateityje. 
Ispanai neatsižada Gibraltaro, gi 
Britų užs. reik. min. Eden pareiš
kė parlamente, kad D. Britanija 
niekuomet nesutiks pakeisti da
bartinio statuso.

* Tarp Prancūzijos ir Ispanijos 
vystosi pavojinga krizė. Prancūzų 
Marocco pasienis sustiprintas pa
pildomais kariuomenės daliniais. 
Marocco trečdalis yra ispanų ir 
du trečdaliai Prancūzų protekto
rate. Praėjusiais metais Prancū
zijos valdžia nušalino valdžiusį 
Sultaną ir ištrėmė j Korsikos sa
lą, pastatydami į jo sostą jiems 
palankesnį. Ispaniškosios dalies 
marokiečiai nutarė naujojo Sulta- 
no nepripažinti ir tebesimeldžia 
senojo sultano vardu. Tetuane 
(ispanų dalyje) renkasi apie 800 
šeikų ir kitų arabų vadovų religi
nei ir valstybinei demonstracijai, 
kurioje dalyvaus apie 70.000 asme
nų. Bijoma, kad Tetuano Kalifas 
nepasinaudotų proga viešai nepri
pažinti naujojo Sultano. Jo pavyz
džiu galėtų pasekti ir prancūziš
kosios dalies arabai ir tokiu būdu 
kiltų vidujinė krizė, kurios pran
cūzai mielai norėtų išvengti. Spė
jama, kad Tetuano demonstracija 
organizuota Arabų Lygos ir jos 
tikslas yra gražinti senąjį Sulta
ną ir vesti Marocco prie krašto 
susijungimo ir visiškos nepriklau
somybės.

★ Respublikonų valdžios JAV- 
se patiektas pirmasis biudžetas, 
rodo išlaidų sumažinimą 2.366 mi
lijonų svarų sumoje, palyginus 
su praėjusiais fiskaliniais metais. 
Išlaidos taip smarkiai sumažin
tos, jog Prez. Eisenhower galįs 
pasididžiuodamas tikėtis pasiekti 
tokios finansinės būklės, kada ir 
biudžetas balansuojasi ir mokes
čiai mažėja. Gynybos reikalams 
skiriama 68% biudžeto išlaidų su
mos, nors, palyginus su praėjusių 
metų biudžetu ir čia sumažėjo

rencijos vietos (pirma savaitė Va
karų, antra Rytų ir trečia vėl Va
karų Berlyno) laukiama, kad kon
ferencijos pirmieji posėdžiai leis 
spręsti apie konferencijos pasise
kimą ar nepasisekimą, nes jau da
bar Vakarų ir Sovietų nuomonės 
labai skiriasi dėl konferencijoje 
svarstytinų klausimų pirmumo. 
Vakarų užs. reik, ministerial siū
lys pirmoje eilėje svarstyti Vokie
tijos suvienijimo, Europos ateities 
taikos ir Austrijos okupacijos už
baigimo sutarties klausimus. Ma
noma, jog Molotov stengsis pir
miausiai iškelti globalinį Rytų- 
Vakarų problemų svarstymą, ko
munistinės Kinijos įsileidimą į 
Didžiųjų ratelį ir tarptautinio nu
siginklavimo klausimus.

į Berlyną atvykęs JAV užs. 
reik. min. Dulles pabrėžė, kad Va
karų valstybių pagrindinis prin
cipas susitarimui dėl Vokietijos 
esąs laisvu, visą Vokietiją api
mančių rinkimų įvykdymas. Tą 
patį pabrėžė ir Eden prieš išvyk
damas iš Londono. Iš to reikia 
spręsti, kad Vakarai stato Vokieti
jos klausimą, kaip Sovietų geros 
valios egzaminą, pirmojoje vie
toje ir tik susitarus dėl Vokieti

1800 milijonų svarų. Nežiūrint to, 
Prez. Eisenhower tvirtina, kad 
Amerikos saugumas nesusilpnės, 
bet priešingai, sustiprės. Ypatin
gai didelės sumos skirtos aviaci
jos ir moderniųjų ginklų gamy
bai.

★ Penktadienio naktį, pagal 
Jungt. Tautų nutarimą, Neutra
liosios Komisijos Indijos gen. Įeit. 
Thimayya atidarė belaisvių sto
vyklų vartus ir išleido ten buvu
sius belaisvius, 14.000 kiniečių ir 
8000 šiaurės korėjiečių. Iš viso 
tik 349 kiniečiai komunistai suti
ko grįžti j Šiaurės Korėją, bet 
Šiaurės Korėjai nesutikus jų pri
imti, jie ir toliau^ pasiliks stovyk
lose neutralioje zonoje, tuo suda
rydami naują problemą. Kiniečiai, 
nenorėję grįžti į komun. Kiniją, 
buvo išplukdyti į Formozą, kur 
jie įsijungs į Kiniečių nacionalis
tų dalinius. Korėjiečiai atsisakę 
grįžti į Šiaurės Korėją — tampa

RYTPRŪSIUS TEBEDALINA
Ryšium' su Vokiečių taikos kon

ferencija ir galimu Vokietijos že
mių rytuose nauju pertvarkymu, 
Bonnoje leidžiamas vokiečių dienr. 
"General — Anzeiger” š. m. sau
sio 4 d. įsidėjo per Vieną gautą 
pranešimą, kad Sovietai Rytprū
siams pertvarkyti turį "naujų pla
nų”. Iš Rytprūsių atėjusiomis ži
niomis, lietuviai komunistai darą 
žygių, kad kai kurios šiaurinės 
Rytprūsių dalies (vad. “Kalingra- 
do srities”) žemės būtų prijung
tos prie T. Lietuvos. Kadangi to
kiam planui, kaip ir iš viso atski
rų kraštų didesniam savarankiš
kumui, pritarė dabai- jau likviduo
tas Berija, tai klausimas, ar jam 
pritars Chruščiovas su kitais cen- 
tralistais ir ar jis iš viso bus įvyk
dytas. Esą, Sambija su Karaliau
čium ir Piliava, kaip uostų sriti
mis, sudarydami uždarą bazių vie
netą, turėtų ir toliau likti Mask
vos centrinės valdžios žinioj, o 
Tilžės kraštas su Gumbine ir Įs- 
rutimi — prijungti prie T. Lietu
vos. Lietuva norinti gauti šias bu
vusias Rytprūsių apskritis: Til
žės — žemupio, Tilžės miesto, 
Tilžės — Ragainės, Pilkalnio, 
eventualiai — dar Įsruties, Gum

jos, atrodo, būsią galima sėkmin
gai posėdžiauti toliau.

Visos Berlyno (rytų ir vakarų 
dalies) bažnyčios skambino var
pais maldai ir buvo atlaikytos spe
cialios pamaldos už konferencijos 
pasisekimą.

★ Sausio 18 d. Prof. Fantani, 
Italų Krikšč. Dem. kairiojo spar
no atstovas, sudarė naują italų 
vyriausybę. Joje dalyvauja kairie
ji ir dešinieji Krikšč. demokratai. 
Nauju užs. reik, ministeriu pas
iirtas Attilio Piccioni. Naujoji 
vyriausybė neatstovauja parla
mento visumos ji turės remti ma
žųjų partijų parama.

* Senato užs. reikalų komitete 
JAV užs. reik. min. Dulles parei
škė, jog jam atrodą, kad dabar 
naujo karo galimybės esančios 
labai menkos. Be to, jis pareiškė, 
kad jei nebūtų buvę Jungt. Tautų 
organizacijos, jau būtume turėję 
naują pasaulinį karą. Užklaustas 
dėl Jungt. Tautų Chartos pakeiti
mų, kuris bus įmanomas 1955 me
tais, pasisakė, kad jis pritariąs 
kai kuriems pakeitimams, bet jo 
nuomone, kur kas geriau esą tu
rėti tokią Jungt. Tautų organiza
ciją, kokia yra dabar, negu jokios.

Pietų Korėjos piliečiais.
Komunistai tvirtina, kad visi 

belaisviai turėjo būti laikomi iki 
Politinės konferencijos susirinki
mo ir jos sprendimo ir belaisvių 
paleidimas yra nelegalus, nes lau
žo paliaubų sutartį, bet paskuti
niame gen. Įeit. Thimayya pri
siųstame rašte sako, kad komu
nistai nesiimsiu jokių drastiškų 
veiksmų tuo de facto sutikdami 
su dabartine situacija.

★ Sausio 16 dieną naujas Pran
cūzijos prezidentas M. Renė Coty 
oficialiai perėmė prezidento parei
gas. Viso pasaulio spauda giria 
buv. prez. Auriol, kuris išbuvo 
prezidentu 7 metus, ir pabrėžia, 
kad jis pastatęs “pirmojo respub
likos piliečio” prestižą tinkamon 

aukštumon, išsilaikydamas virš po
litinių intrigų ir parlamentarinių 
machinacijų.

Vyt R.

binės ir Stalupėnų apskritis. Ši
taip projaktuojamus pakeitimus 
norima duoti patvirtinti Karaliau
čiaus srities tarybai, kuri 1954 
m. turės būti iš naujo perrinkta. 
Joje atstovaujami rusai, vokiečiai 
ir lietuviai. "Sovietų Prūsuose”, 
be rusų, gudų ir lietuvių, dienraš
čio žiniomis, gyvena dar 440.000 
vokiečių.

Karaliaučius mires 
miestas

Grįžę iš Sovietų nelaisvės 
karo belaisviai ir civiliai internuo
tieji šiomis dienomis papasakojo, 
kad Karaliaučius, dabar vadina
mas Kalingradu, jiems padaręs 
mirusio miesto įspūdį. Keliaujant 
per Rytprūsius nustebinęs faktas, 
kad bolševikai ten nuardę ištisas 
geležinkelio linijas. Dar įdomu, 
kad vežamieji iš Rytprūsių Tapia- 
vos stovyklos belaisviai buvo ga
benami ne tiesusi per Elbingą, 
bet pro Kauną, Vilnių, Lietuvos 
Brastą ir Varšuvą ir tik iš ten 
jau į Berlyną. Tokius keistus vin
gius galėtų paaiškinti tik bolše
vikinio susisiekimo organizatoriai. 
Juk tai tas pat, kaip kad iš Šiau
lių į Kauną važiuoti per Rygą.

ANGLIJOS KARALIE
NĖ (ATVYKSTA AUS

TRALIJON
Vasario 3 d. į Australiją atvyk

sta Anglijos karalienė su savo 
vyru Edinburgh kunigaikščiu Pi- 
lipu.

Karališkosios poros belaukiant 
visa Australija gyvena didžiojo 
įvykio nuotaikomis. Sydnėjus ir 
kiti didieji miestai, net maži mies
teliai, kuriuos vizituos karališko
ji pora, puošia namus ir sutikimo 
vartus stato. Didžiausiu įkarščiu 
pasiruošimas sutikti karalienę vy
ksta Sydnėjuje, į kur karališkoji 
pora pirmiausiai ir atvyks.

Karališkoji pora, aplankė Didž. 
Britanijai priklausančias salas ir 
apie 2 mėn. viešėjo N. Zelandijoje. 
Visur buvo nepaprastai entuzias
tingai sutikta ir minios žmonių 
suplaukdavo j miestus iš tolimiau
sių užkampių.

DIPLOMATIJOS ŠE
FAS ST. LOZORAITIS 
KALBĖJO PER ITALI

JOS RADIOFONA
Naujųjų metų proga Italijos ra- 

diofohas lietįuviškų transliacijų 
programoj perdavė Italijos Res
publikos Prezidento Einaudi atsi
šaukimo vertimą. Po to Lietuvos 
Diplomatijos šefas S. Lozoraitis 
kalbėjo į lietuvius krašte ir už
sieny. ’Programa buvo užbaigta 
Lietuvos himnu.

S. Lozoraitis pateikė naujųjų 
metų sveikinimus Lietuvos diplo
matų vardu, kurie eidami savo 
įgaliojimais atstovauti Lietuvos 
valstybę ir lietuvių tautos intere
sus, ištikimai dirba Lietuvos lais
vei grąžinti. Jis pažymėjo, kad 
dar nėra visų prichologinių ir po
litinių sąlygų tam, kad civilizuo
tasis pasaulis trumpu laiku iš
stumtų sovietus iš jų okupuotų
jų kraštų. Tačiau Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas, kurio 
trokšta ir siekia lietuvių tauta, 
yra realus politinis tikslas, kuris 
priklauso prie didžiųjų pasaulio 
sutvarkymo problemų.

Tai patvirtina pastovus Jung
tinių Amerikos Valstybių nusista
tymas, kurį pastaruoju laiku pa
kartotinai išreiškė Prezidentas 
Eisenhower’is ir Užsienio Reika- 
Ministeris Dulles, aiškiai ir drą
siai pasisakydami už grąžinimą 
nepriklausomybės Lietuvai ir ki
tiems okupuotiems kraštams. Due- 
les’o pareiškimas, kad Amerikos 
vyriausybė žiūri j derybų stalą 
kaip į vietą savo principams įvyk
dyti, o ne kaip į vietą nuo jų atsi
sakyti, —< paliks tarptautinių san
tykių istorijoj kaip vienas kilniau
sių politikos formulavimų.

Lietuvos laisvė nėra svajonė, 
bet politinis tikslas, kurs gali bū
ti pasiektas ir bus pasiektas.

GAUSĖJA BALSŲ PRIEŠ
TAUTŽUDYBĘ

“New York Times” žiniomis, ge
nocido konvencijos ratifikavimo 
reikalas nors ir pamažu, bet stu
miasi j priekį. Neseniai Libanas 
ir Urugvajus pranešė, kad jų vy
riausybės netrukus perduos Jungt. 
Tautoms savo ratifikacijas, tuo 
pakeldamos remiančių šią sutartį 
šalių skaičių ligi 43. Kanada ir 
Jugoslavija ne tik konvenciją ra
tifikavo, I bet ir išleido iš jos iš
plaukiančius įstatymus. Ir ameri
kiečių atstovai ryškiau pasisako 
už šios konvencijos ratifikavimą. 
Ją remia ir prezid. Eisenhoweris, 
ir valst. sekret. Dulles. “N.Y.T.” 
skatina ir JAV senatorius taip pat

250
šiandien skaitome 250 "Mūsų 

Pastogės” nr. Tai penkeri metai. 
Kieto ir ištvermingo darbo metai.

Per 250 savaičių "M. P” lankė 
savo skaitytojus palapinėse, gara
žuose, nuosavuose ir svetimuose 
namuose, miestuose ir miškuose 
begyvenančius.

Laikraščio redaktoriai, o jų bu
vo visas būrys, stengėsi laikraš
tį padaryti galimai įdomesniu. 
Tačiau negausus puslapių skaičius 
dar anglų kalba privalomas ket
virtadalis, kartais ' ir geriausius 
-norus bei pastangas pakirsdavo. 
Na, o dėl stokos bendradarbių, 
patiekiančių gyvos kasdieninės in
formacijos, nevisada atsispindėjo 
mūsieji rūpesčiai, džiaugsmai ir 
lietuviškas gyvenimas aplamai. 
Bet laikraščio tobulėjimui ribos 
nėra — jeigu nebuvo ir nėra toks, 
kokio norėtume, dar nereiškia, 
kad jis*'nepagerės turiniu ir ne
bus gausesnis puslapių skaičiumi 
ateityje. Tai didžiąją dalimi pri
klauso nuo mūsų visų jungtinių 
pastangų.

Penkeri metai savaitraščiui — 
reikšminga sukaktis. Ypač trem
tyje. Ir šitai teikia garantijų, kad 
laikraštis ir toliau tvarkingai lan
kys savo skaitytojus.

Gerb. Bendradarbiams. .
“Mūsų Pastogė išleidžiama Šlfl’h* 4 

vieną pirmadienį. Laikraštis bai
giamas spausdinti apie 4—5 vai. 
Todėl siunčiantį rankraščius reikia 
apskaičiuoti taip, kad redakcija 
juos gautų bent 4 d. prieš spaus
dinimą. Tik trumpos žinios gali 
būti atiduotos ligi šeštadienio, 
{patingais atsitikimais — ekstra 
žinios, gali būti perduotos telefo
nu pirmadienį ligi 9 vai. iš ryto. 
Telef. nr. WB 1758. Šiuo nr. re
daktoriui skambinti pirmadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 ligi 15 vai.

Red.

KANADOS LIETUVIŲ AUKA 
VARGO MOKYKLOMS

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Šalpos Fondo Komitetas To
ronte pervedė Vokietijos Krašto 
Valdybos išlaidoms pradžios, ir, 
vargo mokykloms 300 dolerių, ku
rie buvo surinkti Toronto, Hamil
tono, Fort Williams ir Edmonto 
apylinkėse.

Kanados šalpos Fondo Komite
tas numato mokyklų reikalams 
surinkti kas mėnesį tokią sumą, 
šalpos Fondo Komitetas! apgailes
tauja, kad jo Apylinkių Komitetų 
organizavimas eina palengva ir 
todėl tenka lėšų telkimą kartais 
uždelsti. Be to, Kanados šalpos 
Komitetas tuo pačiu metu surin
ko ir išleido cukrui pirkti 1.000 
dolerių, norėdamas pasinaudoti 
nemokamu transportu pasiųsti 
maisto į Vokietiją.

ratifikuoti konvenciją, pasmerkian
čią genocidą ir numatančią imtis 
reikalingų priemonių. Tada ir Lie
tuvos byla geriau pasistūmės į 
priekį.

Paskiausiai gautomis iš JAV 
žiniomis, J^ Tautų pilnatis priėmė 
rezoliuciją genocido konvencijos 
reikalu, kurią buvo priėmusi 3-ji 
Komisija. JAV atstovas taip pat 
balsavo už ją.

VASARIO 16 MINĖJIMAS SYD
NĖJUJE ĮVYKS ST. BENE
DICT’S PARAPIJOS SALĖJE. 
VASARIO 14 d., SEKMADIENI. 
MINĖJIMĄ RUOŠIA SYDNEY, 
BANKSTOWN IR CABRAMAT- 
TA APYLINKIŲ VALDYBOS.

1
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Savi Namai
Sydnėjaus lietuviu namai siūlomi Bankstowne

ff&LlCTUUIM
Jau, bene, penkti metai kalba

me, kartais posėdžiaujame bei ta
riamės Sydnėjaus lietuvių namų 
įsigijimo reikalu. Intensyviau vei
kiama apie pusantrų metų: suor
ganizuotas Lietuvių Namams įsi
gyti Komitetas, renkami pasiža
dėjimai akcijas pirkti.

Nors daugumai Sydnėjaus lie
tuvių tokių namų reikalingumas 

nekelia jokių abejonių, tačiau daug 
tautiečių šituo reikalu mažai do
misi, laikosi šaltai bei rezervuo
tai. Tegu, sako, Komitetas vei

kia, o mes pažiūrėsime ką nuveiks.
Tenka labai apgailestauti dėl 

mūsų (gal net( daugumos) šitokio 
galvojimo ir nusiteikimo.

Konkrečių rezultatų iš kalbų, 
posėdžių bei silpnos informacijos 
laikraščiuose beveik nematyti. 
Kiek teko girdėti, surinkta pasi
žadėjimų per 1500 svarų ir šiek 
tiek grynais pinigais. Bankstow- 
no Apylinkės tautiečiai per pasku
tinį pusmetį pasirodė eųprginges- 
ni ir savo suplanuotiems namams 
— patalpai surinko pasižadėjimų 
per 600 svarų. Proporcingai tai 
žymiai daugiau.

Negerai, kad skaldomės, bet tu
rint galvoje laiką ir pasiektus re
alius rezultatus bendrųjų namų 
įsigijimo atvėju, toks Bankstow- 
no Apylinkės lietuvių žygis yra 
suprantamas. Jei Bankstowno 
Apylinkė savo namus — patalpą 
statydinsis, aš irgi prisidėsiu, nes 
bendrųjų namų “gorizonte” ne 
tik nesimato, bet ir mažai girdime, 
kada galėtume pamatyti.

Turint galvoje mūsų silptų eko
nominį pajėgumą pirmaisiais at
vykimo metais — nuosavų namų 
neįsigijimas iki šiol yra pateisi
namas. Tačiau dabar didžioji da
lis tautiečių ekonomiškai daug 
tvirčiau stovi, todėl, manau, lai
kas sukrusti ir nuo kalbų prie 
konkrečių darbų pereiti. Čia pa
teikiu keletą minčių sprendimo 
pagreitinimui.

Pirmiausiai siūlau atsisakyti 
noro įsigyti labai gerus, pilnai 
mūsų reikalus patenkinančius na
mus. Būkime kuklesni, realūs ir 
gyvenimiški. Laikinai, gal dešim
čiai metų,. pasitenkinkime papra
stu f ihro, ar pusiau fibro — 
lentų namu, su., pakankamo didu* 
mo sale ir kokiais dviem kamba
riais "Mūsų Pastogės” adminis
tracijai, Bendruomenės valdybų 
posėdžiams ir bibliotekai. Neno- 
rėkim ir neatatykim patalpų val
gyklai, . viešbučiui ir panašiems 
reikalams, šiokiadieniais ir dienos 
metu vavaitgaliais salę galėsime 
naudoti, mokyklai bei įvairiems 
kursams jaunimui. Taigi, laikinai 
tokios patalpos gali užtekti įvai

riems reikalams.
Pradėti darbą reiktų jau dabar. 

Tokius namus statant talkos būdu, 
manau, galėtume pastatyti už £ 
4000-5000. O tokią sumą surinkti 
nebūtų labai sunku. Pradžiai už
tektų sudėjus pasižadėjimų — ak
cijų bendriesiems ir Bankstowno 
Apylinkės namams pinigus, nes 
susidarytų suma apie £2500.

SYDNEY LIETUVIŲ NAMUS 
STATYTI SIŪLAU BANKSTOW
NE dėl to, kad šiame Sydnėjaus 
priemiestyje ir gretimose vieto
vėse gyvena apie 500 tautiečių. 
Tai tirščiausiai lietuviais apgy
ventas priemiestis ir dideliam 
skaičiui mūsiškių būtų lengva, 
dažnai net pėsčiomis, lietuviškus 
namus pasiekti. Mano įsitikinimu, 
Bankstownas ir kitais atžvilgiais 
yra didžiajai daliai Sydnėjaus lie
tuvių visiškai priimtinas. Be to, 
Bankstowno Apylinkė turi jau ir 
sklypą (ir geroje vietoje) užpir- 
kus. Tad reiktų tik darbą pradė
ti.

Atrodo laikas šaukti visų tau
tiečių, davusių pinigų ir pasira
šiusių pasižadėjimus, susirinki
mą ir nuodugniai reikalą aptarti. 
Susirinkimas turėtų nutarti: ar 
statysime pigesnius laikinius na
mus dabar, ar lauksime dar ke
liolika metą, kol surinksime dau
giau pinigų ir galėsime pasistaty
ti didelius ir brangius namus. Tik 
bijau, kad jei ilgai lauksime, tai 
daugelis gali visai atšalti nuo na
mų aplamai.

Man atrodo, kad geriau turėti 
neužilgo mažesnius namus ir gal 
be skolų, negu laukti rūmų daug 
metų.

Baigdamas atsiprašau Sydnė
jaus Lietuvių Namams Įsigyti 
Komitetą už viena kitą kritikos 
mintį. Užtikrinu, kad Komiteto 
užgauti nenoriu. Namų iki šiol 
neturim ne dėl Komiteto kaltės, 
bet dėl mūsų visų permažo susi
rūpinimo šiuo reikalu.

V. Šliogeris.

PA$Autyje

JURGIO BALTRUŠAI
ČIO 10 M. MIRTIES

SUKAKTIS
Sausio 3 d. suėjo dešimt metų 

nuo min. Jurgio Baltrušaičio mir
ties. Ta proga Paryžiuje kun. F. 
Jucevičius atlaikė mišias už a.a. 
Jurgio Baltrušaičio vėlę. Pamaldo
se dalyvavo prof. J. Baltrušaitis 
(sūnus) su šeima, Lietuvos atst. 
Dr. Bačkis su žmona, pik. Lans- 
koronskis ir vietos lietuvių koloni
ja. Popiet Dr. Lanskoronskis sa
vo ir Prancūzijos lietuvių var
du padėjo ant a.a. J. Baltrušai-

PRANCŪZIJA
—Vytautas Kasiulis, kuris tik 

5 metai gyvena Paryžiuje, suruošė 
septintąją savo kūrinių parodą. 
Paroda Stiebei galerijoje vyko nuo 
spalio 27 iki lapkričio 19 d. Me
no kritikai priskiria jam savą sti
lių, pasireiškiantį originaliomis 
formomis.

Šioje parodoje dail. Vyt Kasiu
lis išstatė 14 spalvotų litografi- 
nių darbų ir keletą paveikslų gou
ache.

— Skulptorius Moneys, grįžęs 
iš povestuvinių atostogų, pradėjo 
dirbti ir ruošti savo kūriniams 
projektus. Jis vedė skulptoriaus 
Martel dukterį.

— Krepšininkas Vyt. Grybaus
kas, Mulhouse krepšinio koman
dos kapitonas , su žmona ir sūnum 
išvyko į JAV. Grybauskas yra bu
vęs pirmuoju“1 Lietuvių šalpos 
Dr-jos Mulhouse skyriaus pirmi
ninku.

Prancūzijos vyriausybė labai 
augštai įvertino Grybausko darbą 
sporto srityje ir jį apdovanojo 
bronzos medaliu. Tai pirmas sve
timšalis sportininkas apdovanotas 
šiuo pasižymėjimo ženklu.

— Prof. A. Greimas, dėstęs va
sarą Sorbonos Universiteto Pran
cūzų Civilizacijos Kursuose pran
cūzų filologiją, paliko Paryžių,.* 
Jis su šeima, pabuvojęs dar kele
tą dienų pas p. p. Matorė Pietų 
Prancūzijoje, išvyko į Egiptą. 
Aleksandrijos Universitete jis dės
to prancūzų kalbą bei literatūrą.

Strasburge Laisvosios Europos 
I Kolegijoje yra šeši studentai: 
I Brinkis, Jasutytė, Macevičiūtė, 
Garbačiauskaitė, Čeginskas ir Nor- 
kaitis. Pastarasis praėjusiais mok
slo metais už pažangumą moks
le gavo Kolegijos skiriamą pre
miją.

Strasburge šalia Kolegijos dar 
studijuoja A. Aleksandravičius, o 
Nancy — Ivaškevičius Jonas.

J.A.V.
K. Jurgėla yra įteikęs Ford- 

hamo un-tui savo disertaciją 
"Lietuva ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės”. Stud. J. Šmulkštys Il
linois un-te Urbanoje rašo magis
tro darbą apie Lietuvos aneksiją 
1940 m. Reikėtų ir daugiau1 pana
šių darbų iš visų sričių.

čio kapo Montrouge kapinėse gė
lių puokštę su tautiniu kaspinu ir 
užrašu. Prie gėlių uždėjimo daly
vavo prof. Baltrušaičio visa šei
ma ir Prancūzijos lietuvių ben
druomenės atstovai.

N. ZELANDIJA

Lietuvis savo ūkyje
Jonas Pūkas j Naująją Zelan

diją nuvyko prieš pusantrų metų. 
Padirbo vienur, padirbo kitur ir 
nutrė, kad geriausia, kaip sakoma, 
ant savęs boso neturėti. Tauranga 
jam pasirodė tinkamiausia vieta 
pradėti savarankų gyvenimą: įsi
gijo mažą ūkelį ir sėkmingai ver
čiasi daržovių auginimu ir plečia 
vištų ūkį (turi apie 300 vištų).

Pradžia nėra lengva. Daržovių 
J. Pūkas užaugina daug, bet tar
pininkai lupa “devynis kailius”, 
todėl Pūkas nutaręs pirkti sunk
vežimį ir daržoves pardavinėti tie
siog vartotojams. Jis tikisi tokiu 
būdu betarpiai galėsiąs -pigiau 
šviežių daržovių žmonėms patiek
ti.

J. Pūkas yra darbštus vyras ir 
kliūtis ir sunkumus nugalės. Jis 
yra nuolatinis “M.P.” prenumera
torius. Zig.

ARGENTINA
— Zigmas Laniauskas atvykęs 

iš Australijos apsigyveno pas sa
vo • motiną. Kiek laiko padirbęs 
fabrike, iš Buenos Aires miesto 
valdybos išsirūpino leidimą važi
nėti sunkvežimiu. Uždirba neblo
gai.

KANADA
E. Simonaitis, MLT prezidiumo 

pirmininkas, atvykęs į Kanadą, 
numatytas pakviesti į specialų 
krašto valdybos posėdį. Be Mon- 
trealio, Toronto ir Hamiltono, jo 
vieši pranešimai organizuojami 
ir tose apylinkėse, kur Maž. Lie
tuvos Bičiulių Draugijos skyrių 
nėra. Krašto valdyba, susipažinu
si su VT URT-bas Lietuvos Lais
vinimo Talkos nuostatais, sudaro 
tam tikslui politinį irganą Mont- 
realyje.

VOKIETIJA
Tragiška lietuvio mirtis

Lapkričio 17 d. tragiškose ap
linkybėse nusižudė Dortmund-Ev- 
ingo gyventojas Stasys Petkus, 
gim. 1906. III. 18, kilęs nuo Tau
ragės, palikdamas žmoną su aš- 
tuoniais vaikais.

KOLUMBIJA
Lietuviai dėstytojai. Čia valsty

binio Bogotos un-to moderniųjų 
kalbų ip filosofijos dėstytojas yra 
Dr. A. Liaugminas, o Dr. A. Kim- 

I ša dėsto matematiką.

Vincas KAZOKAS

Siaurumas ar
Persistengimas

šių metų "Australijos Lietuvio” .
1 nr. tilpęs Liet. Kult. Fondo kon
certo Melbourne aprašymas, pasi
rašytas Prano Vilučio, verčia ma
ne neatidėliotinai reaguoti ir iš
reikšti viešą protestą prieš netei
singai mestus kaltinimus vieno 
minėtojo koncerto dalyvio atžvil
giu. Šiuo kartu buvo užpultas ra
šytojas Juozas Žukauskas, tačiau 
lygia dalia paliečia ir visus ano 
koncerto programos dalyvius. Iš 
tiesų tai nėra vien tik vieno as
mens užpuolimas, bet, kaip minė
jau, visų programos dalyvių, o 
drauge ir tos organizacijos, kuri 
tuo koncertu rūpinosi ir jį prave
dė. Tikėdamas, kad ir kiti progra
mos dalyviai, o taip pat ir Kul
tūros Fondas šio reikalo nepra
leis negirdomis, aš čia tik keletą 
žodžių noriu tarti, kas liečia J. 
Žukauską ir jo koncerto metu skai
tytą kūrybą.

Ką gi J. Žukauskas ten skaitė? 
Kiek man žinoma, J. Žukauskas 
rąžo romaną iš lietuvių tremtinių 
gyvenimo dar pirmojo karo metu 
Rusijoje. Koncerte autorius davė 
chrakteringą ir gana sugestyviai 
pavaizduotą momentą, kada Rusi
joje įsiliepsnojo revoliucija. No
rėdamas tiksliau chrakterizuoti 
aplinką ir metą, kur gyveno jo 
romano veikėjai — lietuviai trem
tiniai, Žukauskas negalėjo neduo
ti būdingų rusiškų tipų, kad per 
juos išreikštų aprašomojo momen
to nuotaiką, štai dėlko Žukausko 
kūryboje įvesta tiek daug rusiš
kų vardų, tiek duota būdingų dia
logų, iš kurių gaunasi gana tik
sli ir įtikinanti ano gyvenimo iš
karpa. Literatūriškai vertinda
mas turiu pripažinti, kad koncer
to meto Žukausko skaitytoji iš
trauka buvo viena iš geriausių.

Kiek kalbamoji ištrauka susi
kerta su lietuvio patriotiškais 
jausmais? čia iš viso labai slidus 
dalykas ir gal būt tektų aiškin
tis dėl pačių patriotizmo pagrin
dų. Vis dėlto suminėjimas kai ku
rių vardų, arba teigiamas pavaiz
davimas asmenų, tegu ir iš priešo 
pusės, dar nieko bendro neturi 
su patriotizmu. Aš bijau, kad Pr. 
Vilutis šiuo atvėju savo patrio
tizmą pertempė, apkaltindamas 
autorių, o tuo pačiu ir koncerto 
rengėjus, išdavimu, kas lietuviui 
brangiausia, šitokios Pr. Vilučio 
prielaidos, manyčiau, kilo iš jo 
siaurai suprasto patriotizmo, ir, 
norėdamas tai pademonstruoti vi
są reikalą gerokai pertempė ir iš
kraipė.

Pagaliau savo patriotizme Pr.

Vilutis nėra logiškas: laikydamas 
viską, kas rusiška, pažeidimu mū
sų patriotinių jausmų, jis gina 
rusų šventiką, lyg tasai jau nebe
būtų rusas. Esu tikras, jog rusų 
šventikų yra didelis nuopelnas, 
kad šiandien Rusijoje įsiviešpata
vo antireliginis komunizmas. Bet
gi autorius niekur ir nepalietė re
ligijos. Kita vertus, žinote, visur 
ir visose religijose buvo visokių 
dvasininkų. Bet aš netikiu, kad 
užuomina panašių dalykų gali pa
žeisti pačią religiją. Dar daugiau, 
Pr. Vilutis nenuoseklus savo išva
džiojimuose, nes palietė tik vieną 
J. Žukauską. Juk ir šokėjos nega
lėjo nepažeisti jo jautrių patrio
tizmo stygų, nes nešoko lenciū
gėlio, o išpildė Paderiavskio “Gra- 
ciozo” ir Skriabino “Tamburin”. 
Konsenkventiškai ir jie turėtų bū
ti mūsų priešai. Gi ir solistų re
pertuare buvo nelietuviškų vardų. 
Ir čia prasikiša Pr. Vilučio siau
rumas, arba (čia galima tik spė
ti) asmeniškumas.

Ar galėjo J Žukauskas išvengti 
šios “klaidos”? Žinoma, kad galė
jo. Galėjo jis visai neskaityti, ga
lėjo ir koncertas neįvykti. Ir aš 
bijau, kad ateityje prie šito pri
eisime. Po šitokio “pavaišinimo”, 
tegu didžioji porcija kliuvo J. Žu
kauskui, kas ateityje drįs pasirod
yti. Šiandien kliuvo vienam, kas 
garantuotas, kad ir ateityje ne
pasikartos panašių vaišių. O noris 
šunį mušti ir ant ledo susiras 
lazdą.

Pr. Vilutis siūlo kitokių siu
žetų. Bet reikia atsiminti, kad kū
ryba turi savus dėsnius ir nesilai
ko programos,arba jei tokia pro
grama primetama, tai kūryba jo
je uždūsta.

Užbaigdamas noriu pastatyti at
sakymo nereikalaujantį klausimą: 
ar galima tokį Maironį suprofo- 
nuoti jo paties kūriniu, — kaip 
Pr. Vilutis ten pat prabėgom pa
mini Maironio minėjimą Melbour
ne? šita užuomina Pr. Vilutis pat
sai atgręžė ginklą prieš save. Jo 
paskutiniam sakiny paklausimas 
“kur mes einame ir ar gerai pa
žįstame vienas kitą? turi labai in- 
sinuuojančios prasmės. Todėl as
muo, kuris įžiūrėjo Maironio Či- 
činskio deklamacijoje to paties 
Maironio suprofonavimą, ar tik
tai ne pats bandė suprofonuoti 
ir minėtą koncertą?Iš Pr. Vilučio 
rašinio aš lyg tikiuosi p. Vilutį 
atpažinęs, ir tai mane verčia gi
liai abejoti, ar jis tai rašė grynai 
patriotiniais sumetimais.

N. B. Tkėdamas supratęs p. Vi
lutį, vis dėlto abejoju “Australi-

J. Tininis

(Legenda)
Aukštų kalnų papėdėje tryško 

šaltinis. Ir kai buvo aptikta, kad 
jo vanduo turi gydomų savumų, 
tada iš apylinkių ėmė ji lankyti 
visoki paliegėliai, ypač reumati
kai ir. lengvos formos paralitikai. 
Su nepaprastu pasitikėjimu jie 
gėrė jo vandenį ir plovė juo ligų 
ištiktus kūno sąnarius. Uolesnie
ji net prisistatė slėnyje palapi
nių ir jose apsigyveno, kad tuo 
būdu galėtij dažniau naudotis šal
tinio vandeniu. Nors išgijimų bu
vo neperdaugiausia, bet žinia apie 
juos greitai išsklido visame kraš
te, ir šaltinio lankytojų skaičius 
kasdien vis augo. Netrukus vieti
nės valdžio lėšomis slėnyje bu
vo pastatyti erdvūs sanatorijos 
rūmai ir juose priglausti visi li
goniai: tiek iš palapinių, tiek nau
jai atvykstantieji. »

Kai apie išgijimus sužinojo už
sieniai, tai ir iš ten ėmė atvykti 
ligonių į sanatoriją, stovinčią slė

nio lygumoje, pagražintoje liekno
mis vienišomis palmėmis, kurių 
vešliose viršūnėse rasdavo nakties 
poilsį margi paukščiai. Vienas to
kių užsieniečių buvo skulptorius 
Teofilis, vyras pačiame savo am
žiaus gražume. Niekas, išskyrus 
sanatorijos vadovybę, nežinojo, 
iš kurio krašto jis buvo atvykęs, 
o jis pats kažkodėl neatsakė. Li
goniai, su kuriais jid čia susitiko, 
patyrė tik tiek, kad jo tėvynė yra

toli šiaurėje, kur žiemą labai daug 
sniego ir maža saulės.

Teofilis nevaldė dešiniosios ran
kos, kuri buvo suparaližuota. 
Nors jis kelis kartus į dieną plo
vė ją šaltinio vandeniu, bet ji nė- 
kiek nesitaisė. Jis net pavydėjo 
tiems, kurie iš dalies ar visai pa
sveikdavo ir laimingai išvykdavo 
iš sanatorijos namo.

Vieną vakarą, kai Teofilis rymo
jo ant lėkšto sanatorijos stogo 
užtvaros, svajodamas apie tėvynė
je likusią savo sužadėtinę, prie 
jo prisiartino kažkoks luošas li
gonis ir jį užkalbino. Jis pasisa
kė, jog esąs reumatikas ir ken
čiąs aštrius skausmus sąnariuo
se. Išsipasakojęs visus avo ne
galavimus, pagaliau jis Teofilį 
paklausė:

— Ar žinote, kad šiuose kal
nuose, sunkiai prieinamoje vieto
je, nežinomoje uolos nišoje yra 
Madonos, statula? Kas ją suranda 
ir prie jos pasimeldžia, tas bere
gint išgyja. Aš jau nekartą buvau 
jos jieškoti, bet kol kas dar nepa
vyko man jos surasti, nes dėl 
skaudančių kojos sąnarių negaliu 
ilgai vaikščioti.

— Nežinau, — atsakė Teofilis, 
— bet jūsų pasakojimas man pa
tinka: tai graži legenda.

— Ne legenda, o tikra tiesa, iš 
kurios nepridera juoktis, — atsakė 
pyktelėjęs reumatikas ir pasišali
no.

Iš pradžių Teofilis manė, kad 
šią legendą sugalvojo pats reu
matikas, norėdamas sustiprinti 
jam išgijimo viltį, bet kitą dieną 
patyrė, kad ją žino visi ligoniai

ir kiekvienas tvirtai tiki, kad Ma
donos statula tikrai yra kalnuose. 
Toks jų įsitikinimas stebino Teo
filį. Netrukus ir jam pačiam kelis 
kartus į dieną ši legenda prabėg
davo per sąmonę ir vis giliau ir 
giliau į ją įsmigdavo. Juo toliau, 
juo ilgiau ir dažniau jis ėmė apie 
ją galvoti, ypač vakarais, sute
mus, vaikščiodamas lėkštu sana
torijos stogu arba rymodamas ant 
jo užtvaros ir žiūrėdamas į dunk
sančius nakties neaiškume kalnus, 
kurie atrodė lyg neišpasakytai di
delis užsnūdęs siaubas, viršum ku
rio drebėjo išsigandusios žvaigž
dės, tarsi bijodamos, kad jis neat- 
sibustų, neatvertų baisių savo 
žiaunų ir jų neprarytų.

— O gal ten tikrai yra Mado
nos statula? Kas gali žinoti? — 
svarstė Teofilis .

Praleidęs daug laiko sanatori
joje ir nebetekęs vilties išgydyti 
savo ranką šaltinio vandeniu, Teo
filis pagaliau nutarė bandyti eiti 
į kalnus jieškoti Madonos statu
los, apie kurią dabar dieną naktį 
galvojo ir jos buvimu beveik jau 
tikėjo.

Anksti rytą, niekam nė žodžio 
neprasitaręs, Teofilis slapta išėjo 
iš sanatorijos ir pasuko kalnų 
link. Patys kalnai buvo iš rudo 
masyviško granito, ant kurio be
veik niekas neaugo: jei koks au
galėlis ir bandė užsikabinti, tai 
saulė tuojau jį nusvilindavo. Visi 
kalnų šlaitai buvo apžarstyti vi
sokių pavidalų uolomis. Teofilis 
vis kopė aukštyn ir aukštyn, kol 
atsisukęs pastebėjo, kad balti sa
natorijos rūmai atrodo tarsi ko-

kia gulbė, nutūpusi į slėnį atsiil
sėti po ilgos kelionės. Pavargęs 
jis atsisėdo ant uolos kampo ir 
akimis bėgo per uolų kaskadas. 
Visur, kiek tik jo žvilgsnis siekė, 
buvo pilna uolų skeveldrų, atski
lusių nuo pagrindinės kalnų ma
sės. Gal pasaulio pradžioje Vieš
pats buvo pavedęs savo angelams 
iš granitinės šitų kalnų masės iš
tašyti savo paties didingą, sie
kiančią debesis statulą, kuri per 

amžius nesuskaitomos žmonių kar
toms primintų, į ką jos turi krei
pti viso savo gyvenimo mintis? 
Gal paskui Jis buvo Jievos pali
kuonių užrūstintas ir įsakė ange
lams pradėtą kūrinį sudaužyti, ir 
ttokiu būdu skeveldros liko ne
nuvalytos ir be tvarkos aplinkui 
išžarstytos? Atsiilsėjęs Teofilis 
pakilo nuo uolos ir, iš lėto ženg
damas, priėjo tokią kalnų vietą, 
kurioje milžiniškos stačios uolos 
sudarė savotiškas alėjas, renda- 
mas tik pasakų pasauliuose. Vis
kas čia atrodė nuo amžių nelies- 
t ažmogaus rankos, viskas dvelkė 
amžinybe. Teofilis vaikščiojo po 
šitas keistas alėjas, žvalgydama
sis į visus užkampius, nepalikda
mas neištyręs nė vieno uolos iš
lenkimo ar įdubimo, kuris galėtų 
atstoti nišą statulai.

Taip jam bejieškant Madonos 
statulos, kažkur toli, pakalnėje, 
suskambo varpai, duodami ženklą, 
kad jau vidurdienis ir laikas kal
bėti Viešpaties Angelas. Teofilis 
atsiklaupė ir nuolankiai sukalbėjo 
šitą maldelę.

— Negrįžk, nesuradęs Madonos, 
— jo sąmonėje nuolat skardeno vi

daus balsas.
Paskui jis vėl tęsė įieško jimą, 

visur akyliai žiūrinėdamas. Slin
ko valandos ir pagaliau uolų še
šėliai pasidarė ilgi, o jo kojos ėmė 
linkti iš nuovargio.

Nusiminęs ir nusivylęs jis ėmė 
leistis uolų kaskadomis žemyn ir 
pateko tarp tokių didelių uolų, 

kad jų šešėliuose atrodė tarsi koks 
nykštukas, apsuptas milžinų. Ap
sižvalgęs, kur čia būtų patogiau 
išeiti iš uolų painiavos, jis pasuko 
pro pačią keisčiausią uolą, kuri 
savo išvaizda buvo labai panaši 
į milžinišką žvakės liepsną, iški
lusią iš granitinės masės ir tarp 
lusią iš granitinės masės .ir taip 
sustingusią. Uolos pavidalas su
domino Teofilį, ir jis pasiryžo ap
žiūrėti ją iš visų pusių. Staiga 
nustebusios jo akys viename uolos 
šone išvydo savotišką nišą, prime
nančią nedidelį gotinės katedros 
langą, ii* joje stovinčią dailią Ma
donos statulą. Ji buvo iškalta iš 
rausvo šitos pačios uolos granito, 
vidutinio moters ūūgio, ir malo
nios jos akys tarsi su pasigailė
jimu žvelgė į nustelbusį ir nud
žiugusį Teofilį, kuris tuojau krito 
antį kelių ir ėmė kalbėti Avė Ma
ria. Jis meldėsi tol, kol visai su
temo ir nebegalėjo įžiūrėti Mado
nos veido, kuris tarsi šypsojosi 
neapsakomo gerumo šypsena. Už
baigdamas maldą, jis dar pridū
rė:

(Bus daugiau)

jos Lietuvio” Red., kuris tikį ra
šinį praleido. Ar ir jis nesivado
vauja panašiais “patriotiniais jau
smais”, kaip ir gerb. p. Pranas 
Vilutis.

LIETUVA — 
UŽMIRŠTAS KRAŠTAS

Bremeno “Wesor-Kurier” spa
lio 14 d. deda savo Skandinavijos 
korespondento Dr. A. Krueger il
gesnį straipsni šia antrašte, ku
rios kelias charakteringesnes iš
traukas čia paduodame:

"Kas kalba šiandieną apie Lie
tuvą. Jos likimas viešumos sąmo
nėje, atrodo, yra išnykęs. Tik re
tai išgirstama apie šį, kadaise 
žydintį, kraštą ir jo kančias komu
nistų diktatūros junge...”

“Lietuva valdoma fanatiško ko
munisto Sniečkaus. Jos prieš karą 
gražiai suklestėjęs ūkis šiandien 
visai 'sunaikintasj. . Vidutiniojo 
luomo, laisvųjų profesijų žmonės, 
valdininkai, mokytojai ir kiti inte
lektualai išsiųsti Rusijos gilumon 
ir pakeisti rusais... Gyvulių skai
čius, palyginus su 1939 m., krito 
daugiau 65%. Darbininko likimas 
yra kietas. Jo mėnesinis atlygi
nimas toks mažas, kad jis negali 
įsigyti naujų rūbų. Padoriai ap
sivilkę tėra rusai. Rusų kariuo
menės vadovybė Lietuvoje laiko 
šešias divizijas ir 2000. lėktuvų...

Seniau palyginti geras kelių 
tinklas, vokiečių ir rusų tankų 
suardytas, iki šiandien beveik ne
taisomas. Geležinkeliai apleisti. 
Viskas daro įspūdį, kad rusams 
Lietuva yra tik plotaą kariškiems 
tikslams". '
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PIVO.JI VGA LIGA
Netekę tėvynės ir atsidūrę sve

timose žemėse, pradžioje mes la
bai sielojomės tautos reikalais, 
laukdami greito grįžimo i savo 
numylėtą kraitę. Bet, atrodo, nuo
toliui didėjant ir mūsų abejingu
mas lietuviškiems reikalams pro
porcingai didėja, ir mes vis giliau 
pradedame pasinerti savo asme
niniuose reikaluose.

Sausio 10 d. Sydnėjaus Apy
linkės lietuvių visuotinis — me
tinis susirinkimas, vadovaujan
tiems organams išrinkti ir bend
ruomeniniams reikalams aptarti, 
kelia rimto susirūpinimo.

šiai Apylinkei priklauso per 
500 lietuvių, turinčių teisę bal
suoti. Bet j svarbų susirinkimų 
atsilankė vos apie 35. Lietuviško
se pamaldose dalyvavo apie 100, 
bet kai Apylinkės valdybos pir
mininkas ir nariai (apie susirin
kimų iš anksto buvo skelbta “M. 
P.” ir priminta iš sakyklos bažny
čioje) dar asmeniškai kiekvienų 
kvietė vykti i susirinkimų, tai 
daugumas tik ranka numojo ir iš
siskirstė savais keliais. Tai labai 
liūdnas ir apgailėtinas reiškinys. 
Juo labiau, kad abejingumo liga 
lietuviškiems reikalams turi pa
linkimo plėstis. Todėl turime su
sirūpinti ir pajjieškoti kelių, kaip 
šios ligos plitimų sustabdyti.

Šitoks reiškinys gal būtų buvę 
galima pateisinti pradžioje mūsų 
kūrimosi Australijoje, bet tai ne
dovanotina dabar. Priešingai, lip
dydami garažėlius mes surasda- 
vome laiko ir i susirinkimus nu
eiti, skaitlingiau dalyvaudavome 
tautinių švenčių minėjimuose, lie
tuviškose pamaldose; turėjome 
chorų ir tautinių šokių grupė sėk
mingai dirbo. Gi dabar, kada dau
gelis turime savus namelius, kada, 
atrodo, didieji naujakurio rūpes
čiai ir vargai yra praėję, mes sa

i P. Sirgedas

Grioviakasio Kulinarija
Laužtuvo ir šiūuelės tarnybos 

dienas prisiminus
“Nežinomi” likimo draugai, iš

kabindami Petrinių išvakarėse 
virš mano būstinės (palapinės No. 
13) slenksčio palmės šakų vaini
kų, staltiesės formato lydraštyje 
— linkėjimuose skatino “nenugul
ta ranka” užfiksuoti vietinės ku
linarijos pasireiškimus.

Trupinant sunkiuoju laužtuvu 
griovyj užtiktą uolienų, jau tik 
retkarčiais pasivaidendavo maisto 
kortelių normos, kalorijų lentelės, 
bendrieji stovyklų katilai, vaizbū
nų neįperkamos prekės, nesulau
kiamieji iš Amerikos siuntinėliai 
ir kitokie liesųjų metų priedėliai.

Laužtuvo ir šiūpelės tarnyba įve
dė į riebiąsias dienas, o atsiganan
tieji pilvukai patiekė naujus rei
kalavimus — receptus: skaniaū, 
įvairiau, šviečiau, greičiau, o kai
na — nesvarbu. Tuo būdu grio
viakasių kulinarija jau ne
betilpo j kalorijų rėmus.

Pirmasis stovyklos krautuvės 
vaizbūnas, ryškiai primenąs sena
miesčio, Šančių ar Žaliakalnio pas
laugius kromelninkus, daug nusi
pelnė grioviakasių smaližiškiems 
reikalavimams. Jo aruodai, pripil
dyti europiečio gomuriui pritaiky- 

. tomis gėrybėmis kas vakaras iš
tuštėdavo. Apsukrus prekijas tei
kdavo prekes ir kreditan. Nelan
kstūs liežuviai svetimai kalbai 
pirmiausiai ppsitaikė pilvų reika
lavimams — prekių pavadinimams.

Ilgokos naujųjų australų eilu
tės rikiuodavosi prie krautuvės 
užpakalinių durų, kur prekybinin
ko paaugliai sverdavo normomis 
(po du svaru) retų prekę... bul
ves. Apelsinų, bananų, vynuogių 
ir kitokių skanėstų buvo galima 
pirkti kiek nori, bet tik ne bulvių. 
Kai kada, atrodo, ir vištos šioje 
pertekliaus šalyje sustreikuodavo 
nes kiaušinių taip pat buvo jau
čiamas stiglius.

Kulinarijos kursų lankyti neteko, 
jei neskaityti vienintelį atsitiktinį 
sų pobūvyje. Mažai pažįstami ir 
dalyvavimą lietuvaičių virimo kur- 
virtuvė^ užkulisiai. Todėl sunkoka 
išvesti sugretinimą tarp moteriš
kosios ir vyriškosios virtuvės. Ta
čiau mūsų vyrai virimo sugebėji
mais, atrodo, buvo patenkinti, ką 

.liudijo ir jų apvalėjančios figū
ros ir gilieji kanalizacijos — van

vos bendruomenės reikalų tvar
kymui turime dar mažiau laiko 
ir, tarsi, norime, kad tuos reika
lus kiti tvarkytų. Mano galva, 
pasikalbėti apie baldus, puošnes
nį namo įrengimų, automobilius 
jr pan., galima ir iš susirinkimo 
ar minėjimo išėjus. Nebūtina tam 
skirti visus savaitgalius-

Tas negausus būrelis pasišven
tėlių, nešančių bendruomenės or
ganizacinę naštą, negali visų lai
kų aukoti laiką ir lėšas, juo la
biau, kada jų pastangos ir dar
bas kartais palydimas pasišaipy
mu. Girdi: “Jie dirba dėl garbės 
ir iš neturėjimo ką veikti”. Aš 
manau, kad ir tie žmonės sugebė
tų smagiai praleisti laiką, suras
tų kelius ir susirinkimų metu į 
"byčius”, arba tysodami pavėsyje 
galėtų ramiai girkšnoti šaltų alu
tį ir plepėtis.

Mūsų emigracinė masė Austra
lijoje išsimokslinimo atžvilgiu ne
galima lyginti su tuo žalio kaimo 
jaunimu, prieš 40 metų emigra
vusių į Ameriką. Bet lietuviškos 
veiklos ir lietuvybės išlaikymo 
prasme anieji mus toli pralenkia. 
Juk jau ir šiandien dažnoj šei
moj su vaikais nebesusikalbame 
lietuviškai. Kiek, taip vadinamų, 
inteligentų nebeskaito lietuviško 
laikraščio, knygos. Tai liūdni fak
tai verčių giliai susimąstyti.

Bendruomenės veiklos dirva yra 
labai plati ir dirbančiųjų niekada 
nebus perdaug. Tad neužsidaryki
me savo asmeninių reikalų kiau
te, bet kiekvienas, pagal sugebė
jimus ir pajėgumų, junkimės 
j bendrų darbų ir sąžiningai atli
kime savo, kaip bendruomenės 
nario, pareigas, kad būtume verti 
lietuvio vardo netik iš vardo, bet 
ir savo darbais.

K.V.

dentiekio grioviai. Vyriškasis vi
rimo menas rėmėsi principu: gy
venti ne valgiui,bet valgyti, kad 
galėtume pajėgiai gyventi, dirbti- 

Grioviakasių kulinarija be už
kulisių. įdomu čia būdavo stebė
ti didžiąją virtuvę, kai apie 80 vy
rų pavakariais gamindavosi sau 
pietus. Ant ilgų, žalių stalų bū
davo paruošiami įvairiausi. patie
kalai: miltiniai, mėsiniai, daržo
viniai, bulviniai, vaisiniai, konser
viniai, žuviniai ir panašiai. Elekt
ros plytelės apkrautos įvairių iš- 
mierų puodais, puodeliais, bliū- 
dais, bliūdeliais, keptuvėmis, lėk
štėmis ir lėkštelėmis. Verda, kun
kuliuoja, spirga, čirška, svyla, įvai
riausi kvapai skleidžiasi nuo kurių 
ir be paragavimo nealkanas sočiu 
taptų. Iš puodų dydžio ir turinio 
nujaučiama jų savininkų tautybė, 
skonis bei pomėgiai.

Jei kas sumanytų surašyti grio
viakasių virtuvės meną, išeitų sto
rokas tarptautinės kulinarijos va
dovėlis (o gal net ir enciklope
dija), kurio įžanginiuose pusla
piuose riebiomis raidėmis būtų 
įrašyta “kiaulės veido” (šaltienos) 
gamybos receptas su prierašu: po
puliarus, sotus, skalsus, pigus ir 
lengvai pasigaminamas. Pirmo
mis apetito dienomis artimų vie
tovių mėsininkai nevisuomet įs
tengdavo išpildyti “kiaulės veido” 
pareikalavimo. Dažnai jumoristi

nių "patiekalų” pademonstruodavo 
patriotiniai kulinarai, įrodinėdami, 
kad namuose kiaušiniai, bekonas, 
lašiniai, sviestas, rūgusis pienas 
buvo niaistingesni ir gardesnį ne
gu čia. Kai kas mėgindavo pasi
gaminti valgių, išsivirti sriubų 
pagal neužmirštamus močiučių 
sengalvėlių receptus, bet vis ne
pataikydavo, nes negalėdavo pri
siminti (arba negaudavo pas vieti
nius vaizbūnus) anų skoningų rū
gštelių, prieskonėlių ir t.t.

Taupytojai, kurie gyveno šūkiu 
“nuosavi namai už metų”, turėda
vo savo meniu: kvietinių miltų 
blyneliai, pakepti ant taukų, malta 
mėsa, marmeladas, balta duona, 
arbatėlė ir, žinoma, "kiaulės vei
das . Taip, buvo galima prasimai
tinti ir už 10 šilingų per savaitę.

Vikriausiu kulinaru norėčiau at
žymėti "Mažiukų Karpiuką”, ku-

Min. Girdvainis audianci- 
joj pas Popiežių

Popiežius Pijus XII priėmė pri
vačioj audiencijoj Lietuvos Pasiun
tinį prie švento Sosto Ministerį 
Girdvaini, kuris Jo šventenybei 
pateikė Kalėdų Švenčių ir Naujų
jų Metų linkėjimus. Ministeris 
Girdvainis buvo lydimas Pasiun
tinybės sekretoriaus Lozoraičio jr. 
Audiencijos metu Lietuvos Pasiun
tinys painformavo Popiežių apie 
Lietuvos reikalus ir padėtį kraš
te. Šventasis Tėvas gyvai intere
savosi žiniomis apie Lietuvą ir 
suteikė Lietuvių Tautai Apaštališ
kąjį Palaiminimą, linkėdamas lie
tuviams ištvermės ir krikščioniš
kos kantrybės, išlaikant savo reli
ginius ir tautinius idealus.

LIETUVIAI KARIAI

VOKIETIJOJE
Uhlbrone, netoli Mainz, prieš po

rų mėnesių įsikūrė anksčiau Bad 
Kreuznach buvusios lietuvių dar
bo ir sargybų kuopos dalys. Kuo
pai vadovauja kapitonas O. Blium- 
chinas ir leitn. J. Matulaitis. 
Čia yra apie 120 įvairaus amžiaus 
ir įvairių profesijų vyrų. Kuopoje 
yra ir svetimtaučių, bet nedaug. 
Pilnas kuopas vien tik iš lietuvių 
šiandien Vokietjoje sudaryti neį
manoma. Keli rytprūsių vokiečiai, 
trys vengrai, vienas latvis, vie
nas pavolgio vokietis, olandas ir 
1 ukrainietis čia gyvena bendrą 
ne tik kuopos, bet ir tautinį lie
tuvišką gyvenimų. Apie 12 klai
pėdiečių, pamiršę lietuvių kalbą, 
yra padarę didelę pažangą jos 
pramokti. Nuo šių neatsilieka ir 
svetimtaučiai, kurie ir mūsų tau- 
tniams reikalams yra solidarūs ir 
aukoja nemažas sumas lietuvių 
kultūriniams ir karitatyviniams 
reikalams. Kuopoje vedusiųjų yra 
apie 40%. Jų šeimos gyvena ne
toliese.

Kuopoje lietuviškos spaudos 
gaunamai nemažai privačiai, o ke
li laikraščiai prenumeruojami ir 
visos kuopos vardu.

Tarp įvairių praktiškų pamo
kų po valandų kasdien yra skiria
ma ir tautiniams-kultūriniams rei
kalams: aiškinama literatūra, 
sportas, mokoma anglų kalba ir 
duodama žinių iš Vokietijos ir 
užjūrio lietuviškų organizacijų 
veiklos.

Kuopos gyv. patalpas ir kori
dorius puošia lietuviški tautiniai 
paveikslai, trispalvė, Vytis, Vy
tauto Didžiojo portretas ir kt., — 
tai vis kuopos vyrų rankų darbai. 
Gale koridoriaus matosi didelis 
herbas sudarytas iš trijų Pabalti
jo kraštų, apjuostų Amerikos vė
liava —• tai padidintas Pabaltie- 
čių kuopų ženklas, nešiojamas 
ant rankovės. Nestinga ir diplomų, 
kuopos gautų už įvairius pasižy
mėjimus, drausmę ir darbštumų. 
Karininkų romovės sienų puošia 
didžiulis freskas, iš Vyties, Tri
jų Kryžių Kalno, Gedimino Pilies, 
Laisvės Statulos, Vilniaus Kated
ros ir sodybos su kryžium, kom
binacijos.

ris sriubas išvirdavo per 15 minu
čių ir labiausiai neapkęsdavo tin
ginių besimaitinančių dešrelėmis, 
kiaušinienėmis ir ^pač “Kraft” 
sūriu.

“Dėl skonio nesiginčyjama”. 
prisimindavau romėnų posakį, žiū
rėdamas į valgančius bičiulius, 
prie gausių patiekalų pasistačiu
sius vyno butelį.

Labai nejaukiai jausdavomės ir 
nekantraudavome kai gaminamus 
pietus paliesdavo “biackout’asf’. 
Tuomet iš tamsių pakampių pasi
girsdavo nežinomų kaltininkų ad
resu pikti žodžiai. Kai pagaliau 
šaukštai po pietų nukeliaudavo į 
spinteles, virtuvė — valgykla pa
virsdavo mūsų seklyčia — klubu. 
Ir tame klube dar ilgokai aktyviai 
reikšdavosi “pulkininkai”, šach
matininkai, naujieji namų staty
tojai, karo ir politinių įvykių stra
tegai. Juk tik alkanam vien duo
na rūpi.

Tik vėlai vakare, kai žmogaus 
kaulai įsigeisdavo poilsio, išeida
vo iš Klubo ir “direktorius” su pas
kutiniaisiais mohikanais, kad ry
tojaus dieną su nauja energija ir 
storais sviestainiais tęstų toliau 
laužtuvo ir šiūpėlės tarnybą, o va
kare ir vėl grįžtų prie tų pačių 
puodų, elektrinės plytelės ir pra- 
rymotų vakarus prie žaliųjų sta
lų.

Karas Oro Bangomis
Vokiečių spauda rašo, kad iš i 

plaukiojančio “propagandos am
basadoriaus", kaip kad vadinamas ■ 
laivas, Laisvosios Europos siųstu
vo Muenchene ir 1949 m. bendrai 
su graikų įstaigomis pastatyto 
galingo siųstuvo Salonikuose per
duodamos transliacijos sudaro tris 
pagrindines Vakarų propagandos 
tvirtoves. Plaukiojantis laivas 
“Kurier” siunčia savo transliaci
jas 150 kilovatų stiprumu, kai tuo 
tarpu stipriausi siųstuvai JAV-se 
teturi normaliai tik 50 kilovatų 
stiprumo. Transliacijas iš “Ku
rier” kasdien duodamos rumunų, 
bulgarų, albanų, čekų, rusų, toto
rių, ukrainiečių, arabų, persų, he
brajų, turkų, anglų ir prancūzų 

kalbomis ir sudaro 12 valandų pro
gramą. Programos paruošiamos 
pagal adm. Kirko direktyvas. 
Plaukiojančio siųstuvo kpt. Webb 
sako, kad bolševikai jį mielai pa
siųstų į jūrų dugną, ir tada nerei
kėtų jiems išleisti; tiek daug pini
gų įvairiems trukdytuvams orga
nizuoti. Tačiau jis tikisi, kad dar 
ilgai galės transliacijomis iš savo 
laivo pramušti geležinę uždangą.

Vokiečių spauda pažymi, kad 
bolševikai okupuotuose kraštuose 
imasi visokių priemonių, kad tik 
galėtų sutrukdyti klausytis radi
jo transliacijų iš Vakarų. Kadan
gi minimosios transliacijos iš Ro
dos salos ir iš Madrido yra ypa
tingai stiprios, tai pvz. Balkanų 
kraštuos^ pastaruoju metu paduo
ti pataisyti radijo aparatai taip 
“nutaisomi”, jog visai negalėtų 
tų transliacijų girdėti.

i Muencheno laikraščiai praneša, 
kad Echinge, į šiaurę nuo Muen-

1 cheno, pradėjo veikti pats galin
giausias Vakarų hemisferoje sių
stuvas, perdavęs kaip “Amerikos 
Balsas” saver programas didžiau
sia dalimi iš Amerikos ir dalimi 
iš savo studijų Europoje. Naujo 
siųstuvo statyba atsieina 21 mili
joną DM ir truko 17 mėn. Siųstu
vas veikia ilgomis bangomis ir ta 
pačia frekvencija, kaip Maskvos 
radijas. Jis girdimas ne tik visoj 
Europoj, bet ir toli Sov. Sąjungoj. 
Amerikiečių informacijos direkto

riaus Streiberto pareiškimu, Muen
chene naujo radijo siųstuvo galin
gumas siekia 1 mil. vatų, tiek pat, 
kiek Maskvos siųstuvo. Jis šiuo 
metu dirba ilgomis bangomis, tei
kdamas žinias 11 kalbų kasdien. 
Manoma, kad bolševikai jo tran
sliacijų per daug sutrukdyti ne
galės.

"Deutsche Zeitung”, kalbėdamas 
apie radijo bangomis vedamą su 
pavergėjais karą, pažymi, kad, be 
kitų, šiam reikalui Muenchene 
yra įtaisyti 2 galingi siųstuvai, 
būtent — “Radio Free Europe” 
ir "Radio Liberation”. Anglų par
ke įtaisyti Radio Free Europe bū
stai primena tikrą amerikinę įs
taigą, kur svetimomis kalbomis 
kalbama dažniausiai tik pašnibž
domis, šiap dominuoja anglų kal

ba. Amerikiečiai, vadovaujami gen. 
Clay, drauge su tremtiniais poli
tikais jį sukūrė, jam sudėjo pini
gus, amerikiečiai vadovauja ir 
kasdieniniai jo 20 valandų progra
mai. Bolševikai šį siųstuvą vadi-

A a f t a
Žinia, kad Vakarų Australijoj, 

950 mylių į šiaurę nuo Perth’o 
Exmouth Gulf rajone iš mėgina
mųjų gręžimo šulinių pradėjo ver
žtis nafta, Australijoje sutikta 
labai džiaugsmingai.

Šis naftos prasiveržimas, aišku, 
yra daug žadantis reiškinys, ta
čiau iki pilnai paaiškės tikra to 
atradimo vertė, gali užtrukti dar 
keli mėnesiai. Jeigu pasirodys, kad 
Exmouth Gulf’o laukuose ištikrų- 
jų yra didesni naftos kiekiai, pra
eis dar keli metai, kol tie naftos 
laukai galės būti pilnai eksplo
atuojami.

Sydnėjaus geologų ir naftos ek
spertų nuomonės, vietos laikraš
čių pranešimu, yra santūriai op- 
timitiškos. Jie sako, kad bando
masis šulinys, tiekiantis 20 stati
nių į valandą (maždaug 500 sta
tinių j dieną) yra daug žadan
tis, tačiau ne sensecinga. O ir 
arti vienas kito esančių, šulinių 
produkcija dažnai būna labai skir
tinga. Taip, pavyzdžiui, 1945 me
tais Amerikos paftos bendrovei 
pradėjus eksploatuoti West Ed
mond laukus Amerikoje, vienų 
šulinių produkcija siekė vos 26 
statines per dieną, tuo tarpu kai 
kiti šuliniai patiekdavo net 4800 
statinių. Turtingų Saudi Arabi
jos naftos laukų vieno šulinio 
produkcijos vidurkis yra apie 
5000 statinių į dieną. Sakoma, 
tačiau kad laukus, kurių vieno šu
linio dienos produkcijos vidur
kis yra 300—400 statinių, apsi
moka eksploatuoti.

Geologų nuomone, daug vilties 
teikia faktas, kad Austra
lijoj nafta buvo užtikta vos 
3605 — 3620 pėdų gilumoje. Ar
timųjų Rytų naftos laukų daugu
mos šaltinių gylis siekia nuo 5000 
iki 8000 pėdų, o JA Valstybėse 
kartais net ir 20.000 — 231000 
pėdų. Savaime aišku, kad juo ar
čiau žemės paviršiaus nafta su
randama, juo jos gamyba mažiau 
kaštuoja.

Australija suvartoja maždaug 
14 — 18 milijonų naftos produktų 
statinių kasmet ir tas jai kaštuoja 
apie 70 milijonų svarų svetima 
valiuta. Jeigu Vakarų Australi
jos laukai įstengs žymią Austra
lijos metinio naftos pareikalavi
mo dalį patenkinti, krašto tautos 
ūkis daug laimės. O jeigu, kar
tais, Australija virstų naftos pro
duktų eksporteriu, — krašto ger
būvis nepaprastai pakiltų.

Kariniu požvilgiu Australija, 
turėdama nuosavus naftos šalti
nius, sutvirtėja. Tačiau, iš ant
ros pusės, uranijus ir nafta da
ro ją labiau viliojančiu kąsniu, 
kurio saugumu Vakarų pasaulis 

turės smarkiau susirūpinti.
Greito Australijos naftos pra

monės suklestėjimo, tačiau, atro
do, netenka laukti. Visų pirma, 
įrengimų statyba reikalauja daug 
laiko, o antra, netenka pamesti 
iš galvos painios tarptautinės 
naftos producentų organizacijos.

1953 metų gruodžio mėnesį pa
saulis gamino ir suvartojo apie 
13.500.000 statinių naftos produ
ktų per dieną. Nežiūrint Persi
jos naftos laukų ir didžiausios 
pasaulyje naftos rafinavimo įmo
nės Abadane praradimo, naftos 
pasiūla įstengė patenkinti paklau
są. Tai paklausai patenkinti, prie 
susidariusios padėties prisitaikin- 

damos, septynios naftos bendrovės, 
kurių rankose praktiškai yra pa
saulio naftos produkcija, pakėlė 
naftos gamybą kitose vietose. Žy
mesnis naftos gamybos padidėji
mas, nesekamas suvartojimo pa
didėjimo (kurio žinovų nuomone 
šiuo metu netenka laukti), pri
vestų prie pasaulinės rinkos pa
krikimo (kainų kritimo). Todėl 
pasaulio naftos “imperatoriai” 
nuolat stengiasi savo gamybos 
dydį derinti prie suvartojimo ir 
stačiagalviškai nesimeta naujų 
šaltinių išnaudoti. Tų . šaltinių 
vertė, betgi, vistiek yra didelė. 
Žinomi pasaulio naftos šaltiniai 
talpina apie 63.000.000.000 stati
nes naftos. Tai yra daug. Tačiau 
šaltiniai pamažu išsenka ir todėl 
naftos bendrovės nuolatos ieško 
naujų naftos laukų. Greit ar lė
tai eksploatuojama nafta vistiek 
dar tebėra "juodasis auksas”.

S.

KITŲ TAUTŲ TREMTIES
BENDRUOMENĖSE

Did. Britanijos Lenkų Tautos 
Iždo suvažiavime konstatuota vis 
didėjantis lenkų organizuotumas 
ir nuolat augančios Iždo pajamos, 
kuris per trejus metus surinkęs 
90.000 su viršum svarų sterlingų.

— Sovietinę ukrainiečių eksplo
ataciją pavaizduoja “ABN Korres- 
pondenz” Nr. 11-12 skaičiais. Uk
rainos tarybinė respublika gyven
tojų skaičiumi sudaro beveik ket
virtadalį Sovietų Sąjungos. Kai 
kurių ūkio šakų pramonė Ukrai
noje sudaro pusę visos SSSR pro
dukcijos, o žemės ūkio produkcija 
javais ir cukraus gamyboje suda
ro visos Sovietų Rusijos S. Tuo 
tarpu bendrame Sovietų biudžete 
544 milijardų sumos Ukrainos res
publikai skiriama apie 18 miliar- 
dų arba vos viena trisdešimtoji 
dalis viso biudžeto. 

na “SS siųstuvu", o savo karika
tūrose stengiasi jį pavaizduoti 
kaip amerikietį su SS-ninkų ženk
lais, kaukuolėmis, monokliais ir 
pilnomis dolerių kišenėmis. Iš tik
ro jis šaltame kare vaidina svarbų 
vaidmenį. Vokiečių vyriausybė, 
laikraščio žiniomis, ne kartą davu
si suprasti, kad, pasibaigus oku
paciniam statusui, ji šios stoties 
veikimo taip pat nesustabdys.

Dėl “Radio Liberation”, įkurto 
buvusiame Muencheno — Oberwie- 
senfeldo aerodrome, varžosi apie 
Kerenskį ir apie istoriką Nikola
jevą susispietusios rusų emigran
tų grupės.

Pats stipriausias JAV-se siųs
tuvas pastatytas Vašingtono val
stybėj netoli Seattle. Jis girdimas 
visame pasaulyje. Statyti buvo 
pradėtas 1947 m., statyba atsėjo 
apie 14 mil. dolerių. Iš viso JAV- 
se veika per 300 radio siųstuvų, 
kurie perduoda transliacijas dau
giau kaip 40 kalbų. Jie taip pat 
žymiai prisideda prie antikomu
nistinės kovos sustiprinimo. Bol
ševikai, norėdami nustelbti jų vei
kimą, yra pastatę visą eilę “par- 
plių”, trukdančių jų klausytis. 
Net galingo Rias siųstuvo Berly
ne nebegalima taip gerai girdėti 
Rytinėse zonose, kaip anksčiau. 
Tačiau amerikiečiai jau turi užpa
tentavę naują išradimą, išsklai
dantį bolčevikų trukdytojų veiki
mą.

LIETUVIŠKAS MUZI
KOS ŽURNALAS

J.A.V., Chicagoje, penkioliktus 
metus einąs A.L.R.K. Vargoninin
kų S-gos leidžiamas žurnalas 
“Muzikos žinios” iki šiol buvo 
kiek siaurokos apimties — did
žiąja dalimi skirtas Vargoninin
kams. Tačiau pereitų metų pabai
goje redagavimą perėmus nauja
jam išeiviui Juozui Kreivėnui, 
žurnalas rodo ryškių tendencijų 
tapti visapusišku lietuviško mu
zikinio gyvenimo veidrodžiu.

— “M. žinias” norim išleisti 
tokias, kad jų reikėtų ne vien var- 
gininkams, bet ir šiaip jau muzi
kams ir dainos mylėtojams, o taip 
pat ir mokykloms. Mūsų many
mu, “M. žinios” bus naudingos ir 
kiekvienam choro dainininkui”.

(Iš naujosios redakcijos pasisa
kymo) .

“Muzikos žinių naują redakcinį 
kolektyvą sudaro žymūs senosios 
ir naujosios lietuvių išeivijos Ame
rikoje muzikai — kompozitoriai 
J. Žilevičius, V. Jakubėnas, L. Si
mutis.

"Muzikos Žinios” išeina kas 
trys mėnesiai, 16-20 puslapių, ge
rame kreidiniame popieriuje, su 
populiariais ir rimtesniais muzi
kos klausimais, straipsniais, re
cenzijomis, korespondencijbmis iš 
visame pasaulyje išsiblaškiusių 
lietuvių muzikinės veiklos, gaido
mis, iliustracijomis ir prie kiek
vieno žurnalo numerio lietuviškos 
kompozicijos gaidų priedu (pav: 
pereitų metų paskutiniame nume
ryje — Jul. Gaidelio daina “Dai
nininkų maršas").

Iki šiol lietuviškame kultūrinia
me gyvenime tokios rūšies žurna
lo labai stokojame. Dabar jau jį 
turime, todėl belieka leidėjus ir 
redaktorius sveikinti ir palinkėti 
geriausios kloties, o tiems, ku
riems žurnalas yra skiriamas — 
patartina jį nedelsiant užsiprenu
meruoti.

“Mūsų Žinių” metinė prenume
rata ne Amerikoje 2 doleriai.

Adresas: “Music News”, 1602 
So. 48th Ct., Cicero 50, Ill., U.S.A.

Z.

URAGVAJUS
Uragvajun neseniai paskirtas 

naujas D. Britanijos ambasado
rius Lingeman ir JAV ambasado
rius Dempster McIntosh padarė 
vizitus Lietuvos pasiuntiniui ir 
įgaliotam ministeriui Pietų Ame
rikos valstybėms Dr. K. Grauži
niu!, kuris vėliau juos revizitavo, 
ta proga plačiau painformuoda
mas apie Lietuvos tragediją.

JAV užs. reikalų ministeriui J. 
F. Dulles už jo žygius Lietuvos 
laisvės bylai pareikšta telegramo
mis ir laiškais nuoširdi padėka 
iš Urugvajaus, Argentinos, Bra
zilijos.
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Nepamirštams Spektaklis

SYDNĖJUS
— "Mūsų Pastogės” — spau

dos balius gegužės 1 d. numatoma 
bus vienas šauniausių šios rūšies 

parengimų Sydnėjuje. Naujai įren
gta puiki ir labai erdvi salė, tal
pinanti apie 1500 svečių, turtin
gas bufetas, gera vakarienė, or
kestras ir pirmos klasės patarna
vimas — jau šiandien garantuo
ta. O programa? šiandien dar ne
galime tiksliai pranešti kas išpil
dys programą, bet dalykas yra 
tikras, kad programa bus įdomi ir 
turininga.

— Sydnėjaus lietuvių vaikų 
Teatro Studija, veikianti Banks- 
towne, po vasaros atostogų vėl 
pradėjo darbą. Studiją vadovau
ja V. Saudargienė. Dabar ją lan
ko apie 15 mergaičių. Numatoma 
pradėti darbą ir su berniukų gru
pe.

— Sydnėjaus Apylinkės valdy
ba vasario 24 d., Railway Institu
to salėje, rengia blynų balių.

— Sporto klubo Kovas sausio 
16 d. šokių vakaras Newtown e ne
buvo gausus dalyviais, bet praė
jo nuotaikingai ir labai tvarkin
gai.

— Sydnėjaus Lietuvių namams 
įsigyti komiteto narys P. Grosas 
surinko pasižadėjimų akcijoms 
pirkti lygiai £ 1000. Tai tikrai 
didelio ir uolaus darbo gražūs re
zultatai. Jeigu dar 5 tokie vyrai 
ir Sydnėjaus lietuvių namų klau
simas būtų išspręstas — ateinan
čius Naujus Metus galėtume su
tikti savų namų salėje.

— Per Kalėdas .Camperdowne 
pakrikštyti šie lietuviai vaikai: 
Virginija Savickaitė, duktė Prano 
ir Alfonsos žižytės Savickų; Ro- 
mas-Valentinas Gulbinas, sūnus 
Valentino ir Salomėjos Freitakai- 
tės Gulbinų; Jonas-Vytautas Pet
rulis, sūnus Jono ir Irenos Morai- 
tės Petružiu, Rita Usevičiūtė, Vy
tauto ir Zinaydos Lazarewos Use- 
vičių duktė. Gruodžio 27 d. pa
krikštyta Kristina-Marija Teresė 
Bute, duktė Vlado ir Marijos 
Schiebler Bute, o sausio 1 d. Ale- 
ksandras-JFeliksais-Kęstutis Bog- 
vila, sūnus Pranciškaus ir Gali
nos Osterytės Bogvilų.

Smithfieldo bažnyčioje (gruod
žio 25 d.) pakrikštyta Eugenija 
— Sofija Grinčelytė, duktė Tado 
ir Eugenijos Klygytės Grinčelių.

— Camperdowne gruodžio 26 d. 
per lietuvių pamaldas susituokė 
Kostas Krajauskas su Doris Mau
reen Sutton.

Krikšto ir jungtuvių sakramen
tus suteikė lietuvių kapelionas 
kun. P. Butkus. K.P.

— Sausio 22 d. Sambūrio švie
sa Sydney skyrius suruošė iškilą 
prie George River, Liverpool. Di
delis būrys šviesiečių ir bičiulių 
praleido popietę tyrame ore ir 
saulėje. Buvo suruošta komiški 
ir įvairūs kamuolio žaidimai, dis
kusijos spaudos klausimais ir 
plaukimo varžybos. Dalyviai pa
geidavo daugiau tokių iškilų.

—b —
NEWCASTLIO LIETUVIAMS
(T.S. Gaidelio S.J. informacija)
Sekančios pamaldos Newcastlio 

ir apylinkės lietuviams bus lai
komos vasario 14 d., 11.45 vai. ry
to (anksčiau 11 vai.) šv. Laury
no bažnyčioje, Broadmeadowe.

CANBERROS LIETUVIAMS
Sausio 31 d., T.S. Gaidelis S.J. 

laikys Canberros ir apylinkės lie
tuviams pamaldas. Apie pamaldų 
vietą ir laiką bus pranešta atski
rai.

Prieš pamaldas bus klausoma 
išpažinčių.

CABRAMATTA
— A.L.B. Cabramattos Apylin

kės valdybos adresas: J.A. Skir- 
ka, 98 Boyd Str., Cabramatta, 
N.S.W.

— Naujoji Apylinkės valdyba 
yra nutarusi organizuoti šachma
tų pirmenybes, kuriose dalyvauti 
kviečiami visi Sydnėjuje gyveną 
lietuviai šachmatininkai. Regis

truojamas! pas Apylinkės kultūros 
ir sporto vadovą Vyt. Deikų: 1 
Water Str., Cabramatta, N.S.W. 

Vieta, laikas ir sąlygos bus pra
neštos vėliau.

................ ADELAIDE................
— Adelaidės lietuvių bendruo

menėje praeitais metais pakrik- 
tyta 12 berniukų ir 14 mergai

čių. 11 vyrų apsivedė, 6 jų su ki
tatautėmis. Mirė trys, visi vy
rai.

— Per Kalėdas susituokė: Al
girdas Pranckūnas su Vanda 
Vorneckaite; Vytautas Patupys su 
Aldona Gudaityte; Stasys Matu
levičius su Margaret Joan; Anta
nas Škiperis su Mary Blanche ir 
Vytautas Dainius su Angele Viso
ckaite. Jungtuvių sakramentus su
teikė kun. Dr. Jatulis. Ed.

— Sausio 15 d. Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugijos Adelaide 
skyrius suruošė Klaipėdos krašto 
prie Lietuvos prisijungimo sukak
tį. Gerai paruoštą paskaitą skai
tė dail. Ant. Rūkštelė, padaryda
mas ekskursijas į Mažosios Lietu
vos ir Rytprūsių vietoves, kurios, 
kaip istorinis palikimas ir etno
grafiškai turėtų priklausyti Lietu
vai. Paskaitininkas užbaigdamas 
pabrėžė, kad ateis laikas, kada 
nebus nei didžiosios nei mažosios, 
bet bus viena Lietuva savo istori
nėse sienose.

Meninę programą išpildė choras 
ir Venclavičius, pritariant chorui, 
pedeklamavo. —1—

— Sausio 17 d. Sporto klubo 
Vytis Blackwoode surengta gegu
žinė buvo viena geriausiai nusi
sekusių Adelaidėje. Dalyvavo apie 
500 žmonių, (domia sportine pro
grama, kaip bėgimas, virvės trau
kimas ir kt. ir "senimas” gyvai 
domėjosi.

Gegužinė, kaip šiandien visa lie
tuviškoji Adelaidė šneka, buvusi 
tikrai šauni, tik vakaras į Black- 
woodą per anksti nusileidęs.

Tą sekmadienį Blackwoode kun. 
Dr. Jatulis ir pamaldas lietu
viams atlaikė, o tai sutraukė dar 
daugiau žmonių.

MELBOURNO kronikoje “M. 
P.” nr. 2 tilpo žinutė apie Mel
bourne Apyl. valdybos naro Vyt. 
Didelio sutuoktuves su Milda še- 
myte, neatitinka tiesą. Vyt. Dide
lis su Milda šemyte per Kalėdas 
tik susižadėjo. Sužadėtuvių pro
ga Vyt. Dideliu! ir Mildai Žemy
tei Redakcija siunčia geriausius 
linkėjimus.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
Vasario 26 d.

RAILWAY INSTITUTE SALĖJE 
, (Prie pat Centrinės stoties) 

RUOŠIA BLYNU BALIU 
Geras orkestras, bufetas ir kiti nuotaiką žadiną dalykai.

.WL*.*.*.******************************************->

DAŽYMAS DEKORAVIMAS
★ 25 metų patyrimas ★ 
J. MACIJAUSKAS, 

DAŽYTOJAS — SPECIALISTAS 
priima užsakymus.

63 MACLEAY ST., POTT’S POINT, NSW 
Patarimai ir įkainavimas veltui.

Nauja europietiška delikatesu krautuvė
VENTA

bus atidaryta netrukus 359 Chappell Rd.
BANKSTOWN

Visai arti Bankstown Hotel.
Didžiausias pasirinkimas europietiškų ir australiškų maisto 

produktų bus VENTOJ.
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T H E I M P E R I A L iŠ

į: Lurline Street, KATOOMBA, Blue Mountains. §:
| PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS

— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE
į: Savininkas ED. VALEVIČIUS. :•:•
S Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu- g: 
:•:• tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- g
■:•: dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin- g
:•:• kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant S
į: butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu g
g - £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų g
:•:• prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523. g
į: Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- g
:•!• žiausioje Australijos vietovėje. g

Savaitgalio Mokykla
Cabramattoj

Cabramattoj gyvena apie 250 
lietuvių, daugiausiai šeimos. Yra 
nemažas būrys mokyklinio am
žiaus vaikų. Tėvai ir Apylinkės 
valdyba jau senai kalba apie sa
vaitgalio mokyklos steigimą, bet 
dėl patalpų stokos šis opus klau
simas būdavo vis į šalį atideda
mas. Bet sunkiausia kliūtis jau 
nugalėta-mokyklai patalpą pasiū
lė p.p. Pauliukoniai savo namuose 
(104 LORD ST., CABRAMAT- 
TA.). Apylinkės valdyba pradė
jo mokyklinio amžiaus vaikų re
gistraciją ir tariasi su mokyto
jais.

šia proga’ Apylinkės valdyba 
prašo visus Cabramattoj gyvenan
čius lietuvius tėvus, turinčius mo
kyklinio amžiaus vaikų, juos leis
ti į savaitgalio mokyklą. Savait
galio mokyklos ir vaikų registra
cijos reikalu kreipiamasi į Apy
linkės valdybos pirmininką N. Ci- 
niną arba sekt. J.A. Skirką.

Iškilmingas mokyklos atidary
mas įvyks vasario 16 d. 18.30 vai.

Sk.

PADĖKA
P. p. Pauliukoniams, maloniai 

sutikusiems savo namuose pri
glausti Cabramattos lietuvių sa
vaitgalio mokyklą, reiškiame gi
lią padėką.

A.L.B. Cabramattos Apylinkės
Valdyba.

VLIKo ADRESAS
VLIKo ir jo pirmininko adresas 

yra tas pats, būtent:
(14b) Pfullingen, Goethestr. 16 

Naujasis adresas yra tik Vykdo
mosios Tarybos su jos tarnybo
mis ir “Eltos”, būtent:—

(14b) Reutlingen, Gartenstr. 5.

URUGVAJUS JUDINS 
LIETUVOS BYLĄ

Urugvajaus senatas vienu bal
su nutarė perduoti užsienių reika
lų ministerijai sugestiją, kad 
Urugvajaus atstovas atitinkamo
mis progomis prabiltų Jungtinė
se Tautose, paremdamas Lietuvą 
jos išlaisvinimo byloje.

KLAIPĖDOS PRIJUN
GIMO PRIE LIETUVOS 
SUKAKTIES MINĖJI

MAS
Mažosios Lietuvos Bičiulių 

Draugijos Sydney Skyrius, sausio 
16 d. surengė Klaipėdos prisijun
gimo prie Lietuvos sukakties mi
nėjimą, į kurį susirinko gausus 
bičiulių ir svečių būrys.

Skyr. Pirmininkas J. Reisgys, 
pagiedojus “Lietuviais esame mes 
gimę”, atidarė minėjimą trumpu 
žodžiu ir paprašė Kovalskį skai
tyti paskaitą apie “Jūros ir uostų 
reikšmę Lietuvai”.
Savo paskaitoje Kovalskis iškėlė 
originalių ir diskutuotinų min
čių.

Baigiant oficialią dalį J. Reis
gys perskaitė sveikinimus Bud
riui (Klaipėdos sukilėlių vadui), 
Mažosios Lietuvos Tarybai, Gai
liui (paskut. Klaipėdos Krašto 
gubernatoriui), p. Lozoraičiui, 
(Diplomatijos šefui) ir VLIK’ui.

Meninėje dalyje ponia Guoda 
Rauličkienė-Petrauskaitė, Br. Ki
veriui pianinu pritariantį nuotai
kingai padainavo “Kur“ bakūžė 
samanota” ir "Vilja, o Vilja...”, 
o St. Paulauskas padeklamavo 
Maironio “Jūratė ir Kastytis”. 
Jaunas pianistas Zakarevičius iš- 
pidė Debussy “Preliudą” ir Brah- 
mso “Balade”. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.

Salę puošė dailininko Meškėno 
specialiai šiam minėjimui tapytas 
Martyno Jankaus portretas. Nuo 
sienų kalbėjo šūkiai: “Doroje kru
tėk ir lietuviškumo neišsižadėk”; 
“Nuo jūros eina mūsų žemė”; 
"Prikelkime prūsus”. Svečiai ir 
bičiuliai maloniai ir jaukiai pra
leido laiką prie ponių Šimborienės 
ir Keraitienės paruoštų užkan
džių ir Jagučio virtos kavos. Šok
ta ir dainuota prie Alg. Pluko 
akordeono muzikos.

Sektiną pavyzdį padarė rengė
jai parinkdami keletą gražesnių 
mūsų liaudies dainų, atspausdin
dami į kelesdešimt egzempliorių 
(mašinėle) ir padalindami susi
rinkusiems. Tai daugeliui padėjo 
prisiminti visus dainos žodžius, o 
dėl to ir sutartinė buvo sklan
desnė ir daug maloniau buvo jos 
iš šond klausytis. Būtų gražu, kad 
kitos organizacijos savo parengi
muose panašiu būdu prisidėtų prie 
pobūviuose mūsų dainos lygio pa
kėlimo ir jos išlaikymo.

Vyt. R.

PADĖKA
Prisidėjusioms prie 1954 m. sau

sio 15 d. minėjimo surengimo ir 
programos išpildymo dail. p. Meš
kėnui už M. Jankaus portretu, 
teis. p. Kovalskiui už paskaitą, 
Menininkams p. Rauličkienei, p. 
Kiveriui, p. Paulauskui ir p. Za
karevičiui už meninės dalies iš
pildymą, p. Plukui už bendrų dai
nų pravedimą, p. Umbražiūnui už 
šokių muziką, arbatėlės šeiminin
kėms p. Šimborienei ir p. Kerai- 
tienei, o taip pat kitokiais dar
bais pagelbėjusiems p. Slonskiui, 
p. šimborui, p. Keraičiui ir p. Va
liuliui tariame lietuvišką ačiū.

M.L.B.D-jos Sydney Skyriaus 
Valdyba.

SAMBŪRIO “ŠVIESA” NARIUS 
Coli. Danutę BORTKEVIČIOTĘ- 
ŽILINSKIENĘ, Melbourne sky
riaus pirmininkę, sėkmingai bai
gusią medicininės sociologijos stu
dijas Melbourne Universitete ir 
Collg. Vytautą DONIELĄ, Aus
tralijos Reg. Valdybos narį, au- 
gščiausiu laipsniu baigusį Sydnė- 
jaus Universitete filosofijos mo
kslus, visų Sąmbūrio “šviesa” na
rių vardu sveikiname, džiaugia
mės ir visokeriopos sėkmės atei
čiai linkime!

Sambūrio Šviesa Regijonelinė 
Valdyba Australijoje.

Nauji abiturientai
Kasmet vis didesnis skaičius 

mūsų jaunų vyrų ir merginų pra
deda varstyti įvairių mokslo įstai
gų duris ir Australijoje. Kiekvie
name mieste gimnazijose ar toly
giose mokyklose sutiksime po ke
letą, keliolika ar net keliasdešimt 
lietuvių, štai ir šiais mokslo me
tais vien tik Sydney, Canberra 
ir Wagga-Wagga baigė gimnazi
jas 8 lietuviai:

R. Zakarevičius (S.P.C. Strath- 
field), R. Daukus (M.B.C. Para
matta), B. Jarašius iš Canberra, 
(St. Joseph’s, Hunter Hill), E. 
Kanteika (S.P.C. Strathfield), I

Anais metais P. Morkūnas su: Bosikis (kelionės draugas), L. 
Melbourne teatro mėgėjais pasta- Barniška (karalius), A. Karazi- 
tė Vytauto Alanto veikalą “Bu- jienė (karalaitė), I. Kaladytė (se- 
halterijos Klaida”. Praėjo ilgokas nutė), P. Baltutis (lėlių teatro 
laikas ir nebeturėjome vietinių 
mėgėjų pastatymų. Iš kitur sun
kiau atsikviesti. Adelaidės Teatro
Studija, vadovaujama rež. J. Gu- 
čiaus, sėkmingai gastroliavo Mel
bourne vieną kartą su trimis vei
kalais. Bet melboumiškiai ištroš
kę daugiau meninių, parengimų. 
Tą spragą užpildyti ėmėsi Šiau
lių Valstybinio Teatro aktorė G. 
Gasiūnienė pastatydama su Mel
bourne teatro mėgėjais danų ra
šytojo H.CH. Anderseno trijų vei

ksmų pasaką “KELIONES DRAU
GAS”.

Režisorės G. Gasiūnienės pasi
rinktas veikalas užgirtinas, nes 
šiandien mes savo jaunimui maža 
ką galime geresnio patiekti. Už
davinys nelengvas. Bet režisorė 
pasikvietė talkon prityrusius tal
kininkus ir visus sunkumus nuga
lėjo. Išraiškos šokio šokėja Elena 
Kepalaitė pusę metų su dideliu 
atsidėjimu mokė šokių, kurie gra
žiai išpildyti ir labai skoningai 
atlikti pagyvino veikalo pastaty
mą. V. Simankevičiaus ir A. Ga- 
beco dekoracijos, tinkamai atlik
tos, padarė gilų įspūdį į žiūrovą 
savo originalumu ir įvairumu. Vei
kalą lietuvių kalbon vertė A. Ka
razijienė.

Pagrindiniai vaidintojai buvo 
šie: V. Baltutytė (Jonukas), V.

Pasaulio Liet. Spaudoje
“Draugas” šitaip vertina JAV 

Kongreso Pabaltijo Užgrobimo 
Komisijos, vadovaujamos Kerste- 
no, pirmąją sesiją: “Ji paliko lie
tuviškąją visuomenę saikingai pa
tenkintą, (nes)... tai yra didelis 
pasitarnavimas ne tik lietuvių tau
tai ir Pabaltijui, bet ir visai 
žmonijai”. “Draugas” savo veda
majame toliau šitaip sako: “Prisi
minus, kaip žinios apie Letuvos 
tragediją buvo retos Amerikoje 
1944 m., Amerikos atsinešimas 
šiuo reikalu praėjusiomis savai
tėmis laikytinas ‘ lietuviškosios 
publikacijos švente ir senų lūkes
čių išsipildymu”. Neseniai JAV 
kongreso tyrinėtas lenkų karinin
kų Katyne, prie Smolensko, iš
žudymas 1942 m. nesukėlė Ame
rikoje nė dalies to susidomėjimo, 
kaip Pabaltijo tragedijos iškėli

mas. Savo kronikų skyriuje “Drau
gas” pastebėjo, jog Kerstenas tiek 
nuoširdžiai susibičiuliavo su lie
tuviais Amerikoje, jog neseniai 
buvo ALT-bos uolaus talkininko 
inž. A. Rudžio paskutinio sūnaus 
krikšto tėvu.

Kongreso vedamas Pabaltijo už
grobimo tyrinėjimas yra pagavęs 
visų lietuvių laisvajame pasauly
je mintis. “Karys” rašo, jog Lie
tuvos ats. gen. Nagiaus pasiūly
mas organizuoti Lietuvos išlaisvi
nimo kariuomenės branduolius su
silaukė entuziastiško karių orga
nizacijos “Ramovės” skyrių prita
rimo; jie kreipiasi į centro val
dybą Čikagoje, prašydami imtis 
reikalingų žygių. Kanadoje J. 

Kardelio redaguojama “Nepriklau
soma Lietuva” vedamajame “Ne

nutylėkime” iškelia kai kurių Ame
rikos lenkų grupių spaudimą Ker- 
steno komisijos nariams P. Boni- 
nui ir Tadeuszui Machrowicziui, 
kad jie Pabaltijo užgrobimo tyri
nėjimo metu kokiu nors būdu iš
gautų JAV Kongreso nuomonę 
dėl Vilniaus miesto ir srities. “Ne
priklausoma Lietuva” ragina lai
svuosius lietuvius būti budrius ir 
savo oficialiuose raštuose bei liu
dininkų parodymuose pabrėžti, 
kad Vilnius buvo, yra ir bus Lie
tuvos sostinė. Savaitraštis nuro
do, jog ateityje vargu pasitaikys 
tokia plati arena, kurioje būtų ga
lima deklaruoti lietuvių teises j 
savo sostinę. “Vienybė” ir "Dir
va” praneša, jog sausio 10 d. ke
liose Amerikos vietose minimos 
pirmojo Lietuvos prezidento A. 
Smetonos netikėtos mirties 10-tos 
metinės. “Sandara” rašo, kad per 
užsienio atstovams ruošiamus pri-

Kemežytė (St. Briget’s, Marrick- 
ville), žilytė (Santa Sabina, Stra- 
thfield, R. šilinis (Canberra), 
C. Žilinskas (Wagga-Wagga) ir 
Osinaitė, Sydney. —k.p   

direktorius), G. Gasiūnienė (bur
tininkė), V. Alekna (I skolinto
jas), V. Baltutis (II skolintojas),. 
Visi vaidintojai daugiau ar ma
žiau atatiko savo pasirinktoms ro
lėms, tik karalius nesukūrė ka
rališkos elgsenos ir judėsiu. Gal 
šios pasakos karalius toks turėjo 
būti.

Karalaitės draugių, lėlių ir 
burtininkės palydovių būrį suda
rė šios savaitgalio mokyklų mo
kinės: R. Krausaitė, L. Vrubliaus- 
kaitė, J. Kemešytė, R. Švambary- 
tė, R. Bulakaitė ir R. Laisvėnai- 
tė. Jaunosios šokėjos tikrai gra
žiai pasirodė savo suderintais ju- 
dėsiais, išbaigtumu, suteikda
mos žiūrovui estetinį pasigrožėji
mą.

Po spektaklio vaidintojai buvo 
LKF Australijos Valdybos pirmi
ninko V. Žemkalnio, LKF sky
riaus pirm. J. Antanaičio ir apy
linkės pirm. A. Vingio pasveikinti 
ir gėlėmis apdovanoti. Katučių 
audra išreiškė padėką žiūrovų, ku
rių buvo pilna salė. Garbė reži- 
sorei G. Gasiūnienei, vaidinto
jams ir kitiems talkininkams už 
įdėtą darbą ir pasiaukojimą. Ver
tėtų parodyti tą veikalą ir Mel
bourne kaimynams Geelonge.

A. Krausas.

ėmimus ar pokylius JAV prezi
dentūroje min. P. žadeikiui, kaip 
ilgiausiai išbuvusiam tose parei
gose, skiriama ypač pagarbi vie
ta. šalia prezid. Eisenhowerio pir
moj vietoj sodinamas augšč> tei
smo pirmininkas Varren, paskum 
eina ambasadorių dekanas Mon- 
gensteers, trečiojoj vietoj — JAV 
atstovas J. Tautoms Lodge, o ket
virtojoj — Lietuvos atstovas 
JAV-se min. P. žadeikis.

IMPORTAI,/
VYTIS — BUDAPEST 2 :2
ADELAIDE. Sausio 18 dieną, 

esant gražiam orui, Norwood sta- 
dijonan prigužėjo apie 6000 žmo
nių pasižiūrėti Vyties ir Budapest 
futbolo rungtynių.

Į aikštę išbėgo Vyties koman
da tokios sudėties: Karsteds, Bet- 
teli, Martusevičius, Lindenko, Sa
dauskas, čiplys, Petruška, Lange- 
vičius, Kitas, Virba ir Redjenko. 
Atsargoje pasiliko Armonas ir 
Binkevičius.

Vos prasidėjus rungtynėms Vy
tis spaudžia, bet be pasekmių- 
Vengrai pereina į puolimą, gra
žiais deriniais pasiekia Vyties 
vartus ir laimi pirmą įvartį. Sus- 
grimba ir mūsiškiai. Iš gražios 
Langevičiaus pasuolės Kitas ker
ta nesulaikomą įvartį. Po minutės 
vengrai jau veda 2:1. Pabaigoje 
antro puslaikio Vyties puolimas 
užgula vengrų vartus ir jų gynė
jas siunčia kamuolį savo vartinin
kui, bet šis nesulaiko ir rungty
nės baigiasi 2:2.

Geriausi Vyties žaidėjai šiose 
rungtynėse buvo Kitas, Karsteds, 
Sadauskas ir čiplys.

Vasaros sezone komandos turi 
taškų: Poloniu 10, Vytis ir Birka- 
la po 9, Budapest 8, Sturt ir 
Kingwood po 7, Juventus 4, Pors, 
Plymton 3. ,

Edas
— Vytis futbolo komanda tu

rės dar šias rungtynes vasaros 
sezone:
Vasario mąn. 1 d. 9,20 Vytis — 
Sturt.
Vasario mėn 8 d. 9,20 Vytis — 
Juventus.
Vasario mėn. 15 d. 8,10 Vytis — 
Birkala.
j E. Taparauskas

................ Komandos Vadovas
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