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4 Didieji Tariasi LONG LIVE THE QUEEN
Keturių Didžiųjų konferencijai 

Berlyne prasidėjus, jau iš pirmų
jų kalbų iškilo iš anksčiau gerai 
pažįstama Rytų-Vakarų nesuta
rimų šmėkla. Bet iš pradinių kal
bų buvo galima jausti, kad ma
žiausia bent Austriją kaustančios 
grandinės galėtų būti sutrauky
tos.

Iš pat pradžių atrodė, kad Dul
les (JAV) nusileidžia Molotovui 
priimdamas Molotovo pasiūlytą 
dienotvarkę, kurioje pirmuoju 
punktu ėjo svarstymas priemonių 
sumažinti tarptautnių santykių 
įtempimą ir Penkių Didžiųjų kon- 
ferencijįoa ąušaukimas, kviečiant 
i ją ir kom. Kiniją. Dulles mato
mai norėdamas išvengti ilgų ir 
bergždžių diskusijų dėl dienotvar
kė*, ir norėdamas vieną kartą aiš
kiai ir tiksliai, ir kuo greičiau So
vietams ir pasauliui pasakyti JAV 
nuomonę dėl kom. Kinijos, penk
tos didžiosios jėgos pozicijos pa
saulio politikoje, su Molotovo pa
siūlyta dienotvarke sutiko. Ilgai 
nedelsdamas vienoje savo kalbų 
taip aštriai puolė kom. Kiniją ir 
jos vadus, apkaltindamas juos 
valdžios ir jėgos svaiguliu, neat
sižvelgiant į milijonus žmonių, 
kad net buvo bijoma krizės konfe
rencijos pradžioje. Be to, jis ka
tegoriškai pabrėžė, kad Penki ar 
Keturi Didieji neturi jokio pag
rindo tvarkyti pasaulį savo nuo
žiūra Ir jam atrodą paradoksiška 
sėsti prie bendro stalo su “mili
jonų žmonių likvidatoriumi" kom. 
Kinijos užs. reik, ministeriu spręs
ti pasaulio taikos problemų. Be to, 
jo nuomone, sunku būtų 5 Didie
siems įvykdyti tai, ko Jungt. Tau
tų Organizacija neįstengusi pada
ryti per 9 metus.

Jis pareiškė: “JAV nesutiks 
prisidėti prie Penkių Didžiųjų 
konferencijos su kiniečių komunis- 
tais-agresoriais pasaulio taikos 
problemų spręsti.”

šiuo posakiu Dulles betgi pali
ko atviras duris tartis su kinie
čiais — komunistais dėl Tol. Ry
tų ir Korėjos problemų.

Molotovas su desperatišku aiš
kumu rodo, kad Sovietų reikalau
jama kaina dėl Vokietijos suvie
nijimo būtų visiškas Vokietijos 
nuo Vakarų atskyrimas. O šitos 
kainos Vakarai tikrai nėra pasi
ryžę mokėti, nes neutralizuota 
Vokietija, Vakarų galvosena, ga
lėtų labai greitai sumilitarizėti ar 
patekti Sovietų įtakos sferon.

Kiekvienu atvėju, pirmoji Ber
lyno konferencijos savaitė buvo 
sėkmingesnė, negu buvo tikėtasi. 
Mažai kas būtų išpranašavę, kad 
priėmus Sovietų dienotvarkę kon
ferencija galės pereiti nagrinėti 
Vokietijos problemų, dar nesuti
kus su Sovietų pasiūlyta Penkių 
Didžiųjų konferencija ir taip grie
žtai atsisakant priimti kom. Ki
niją. Pasitarimai dėl šio klausi
mo bus tęsiami toliau slaptuose 
posėdžiuose, bet visdėlto jau pri
eita prie svarbiausio dienotvar
kės klausimo — Vokietijos proble
mų.

Edenas (Brit.) patiekė detali
zuotą laisvų rinkimų Vokietijoje 
planą, kuris turi penkis pagrindi
nius punktus:

1. Laisvi rinkimai visoje Vokie
tijoje. 2. Tų rinkimų rezultato — 
tautinio parlamiento sušaukimas. 
3. Konstitucijos paruošimas ir 
taikos sutarties pasirašymo pa
rengimas. 4. Konstitucijos priėmi
mas ir vokiečių naujos vyriausy
bės suformavimas, kuri pasirašy
tų taikos sutartį. 5,. Taikos' sutar
ties pasirašymas ir jos įvykdy
mas.

Edeno patiektas planas smar
kiai susiaurina Sovietų manevra

vimo galimybes. Dulles ir Bidault 
šiam planui pritaria. Molotovas,
lauktina, patieks contra-planą.

Edenas pasiūlė, kad būsimoji 
vokiečių vyriausybė, sudaryta po 
laisvų rinkimų “turės įgaliojimą, 
prisiimti tarptautines teises ir įsi
pareigojimus Federalinės Vyriau
sybės (Vakarų Vokiet.) ir Sovie
tų Zonos vardu...” Čia Molotovas 
pareiškė, kad tokiu būdu ateities 
vokiečių vyriausybė bus įpareigo
ta prisiimti Bonos Kontraktu už
sidėtus įsipareigojimus ir E.D.C. 

(Europos Gynybos Bendruomenės) 
sutartį. Bet Eden nedelsdamas iš
aiškino, kad, pagal jo planą, bū
simoji vokiečių vyriausybė nebus 
įpareigota prisiimti sutartis ir 
įsipareigojimus, padarytus prieš 
ją sudarant.

Turint dabartinę padėtį galvoje, 
Molotovas aiškiai žino, kad suvie
nyta Vokietija, artimiausioje atei
tyje padaryta laisva susidaryti sa
vo nuomonę ir apsispręsti, beveik 
be abejo prisiimtų dabartinio kan
clerio Dr. Adenauerio varomą "va
karų politiką”. Tai būtų išdava, 
kurios Maskva taip desperatiškai 
iki šiolei stengėsi išvengti ir, ka
dangi Sovietų pasiūlymai ir sąly
gos, kuriomis šio rezultato galė
tų būti išvengta Vokietiją suvie
nijant, Vakarams yra, visiškai ne
priimtini, sunku įsivaizduoti, kaip 
susitarimas tarp Rytų ir Vakarų 
gali būti atsiektas Berlyno kon
ferencijoje.

Vyt. R.

Istorijos Klastotojai
Vilniaus radijo pasiklausius

Spalio 30 d. per Vilniaus radi
ją buvo perskaitytas straipsnis 
apie Simaną Daukantą jo 160 me
tų gimimo sukakties proga. Lie
tuviai jau yra apsipratę su bol
ševikiniais tiesos iškraipymais ir 
liteuvių tautos istorijos klastoji
mais, bet tokio šlykštaus melo ir 
akiplėšiško lietuvių pažeminimo 
iki šiol dar neišdrįso paskleisti 
ne tik Vilniaus radijas, bet ir bu- 
kaprotiškiausias kolūkinis agita
torius. Pamfleto autorius paskel
bė, kad Lietuvos valstiečių išlais
vinimo judėjimas ir lietuvių kul
tūros augimas prasidėjo nuo 1795 
m., t.y. po trečio ir paskutinio 
Lietuvos-Lenkijos valstybės pada
linimo ir Lietuvos prie Rusijos 
prijungimo. Esą, tik lietuvių tau
tai suėjus į tiesioginius santy
kius su rusų tauta, susidarė są
lygos tiesioginės priešakinės ru
sų kultūros poveikyje lietuvių 
kutūrai vystytis.

Ką reiškia toks kliedėjimas? 
Tai 'visiškai nauja dainelė, ke
lianti didelį susirūpinimą visiems 
lietuviams. Yra žinoma, kad bol
ševikai, prieš pradėdami kokią 
nors didesnę akciją, pirma į dar
bą paleidžia profesorių, akademi
kų ir panašiais imponuojančiais 
titulais papuoštus propagandinin
kus. Todėl kiekvienas lietuvis, 
spalio mėn. 30 d. išgirdęs per 
Vilniaus radiją maskoliško sam
dinio kliedėjimus, klausia: nejau
gi pavergtosios Lietuvos rusini
mas bus dar labiau sustiprintas? 
Bet grįžkime į praeitį ir pažvel
kime, kas įvyko 1795 metais ir 
kokią “socialinę ir kultūrinę pa
galbą” rusai suteikė lietuviams.

Iki Lietuvos — Lenkijos valsty
bės padalinimo Lietuva kultūriš
kai ir ekonomiškai už rusus ne
abejotinai stovėjo daug augščiau. 
Iki to laiko Lietuvoje veikė Lietu
vos statutas, pažangiausias to

Anglijos karalienė, su savo vy
ru Edinburgho kunigaikščiu Phi
lip, vasario 3 d. atvyksta dviejų 
mėnesių vizitui į Australiją.

Karališkoji pora iš Naujosios 
Zelandijos išplaukė sausio 30 d.

lt

meto Europos teisynas. Vilniuje 
veikęs Vyr. Tribunolas buvo vy
riausia teismo instancija ne tik 
Lietuvos, bet ir Lietuvos valdo
moms Rusijos žemėms. Rusiškų 
sričių gyventojų byloms spręsti 
tribunolas darydavo sesijas i 
Naugarduką.

Lietuvių švietimo židinys buvo 
Vilniaus augštoji akademija, įkur
ta 1579 m. karaliaus Stepono Ba
toro. šalia jo žymi mokslo įstai
ga buvo Zigmanto Augusto įkur
ta Gardino akademija su medici
nos ir gamtos mokslų fakulte
tais, botanikos sodu ir gamtos 
mokslų laboratorijomis. Tas pats 
karalius Gardine įkūrė ii- augštą- 
ją karininkų mokyklą, kurią bu
vo baigęs ir garsusis laisvės ko
votojas generolas Kosciuška. Bū
dinga, kad 1795 m. Lietuvos pri
jungimas prie Rusijos buvo įvyk
dytas panaudojant panašią apgau
lę ir klastą, kurią bolševikai pa
naudojo ir 1940 m. okupuodami 
Lietuvą.
Tenka tik prisiminti bolševikinius 
pažadus 1940 m., kad jie nesikiš 
į Lietuvos vidaus reikalus ir lie
tuviai savo krašte galės tvarky
tis taip, kaip jiems patinka. Ta
čiau vos spėjus Kotrynos masko
liams įkelti koją į Lietuvą, tuoj 
buvo panaikinta Lietuvos kariuo
menė, kanceliarija, iždas, o vie
toje pažangių lietuviškų įstaty
mų įvesti persenę ir tik atsiliku
sioms Rusijos sąlygoms tinkami 
rusų įstatymai. Neilgai reikėjo 
laukti ir Vilniaus universiteto už
darymo. Juo toliau, juo labiau di
dėjo maskoliška priespauda, kol 
pagaliau 1864 m. buvo uždrausta 
lietuviška spauda, o 1863 metais 
į Lietuvą sukilimo malšinti atsių
stas generolas Muravjovas—Ko
rikas pareiškė, kad per 40 metų 
nei lietuvių, nei lietuviškumo jo
kių pėdsakų krašte nebeliks —

ANGLIJOS KARALIENĖ AUSTRALIJOJE
Beveik pusiaukelyje tarp N. Ze
landijos ir Australijos karališkąją 
jachtą Gothic pasitiko 4 Australi
jos karo laivai ir lėktuvų eskad
ra. Nežiūrint labai audringos jū
ros, karalienė su vyru Australi- 

viskas bus surusinta.
O kok'ie socialiniai santykiai 

buvo anų laikų Lietuvoje? Istori
kas P. Šležas savo istorinėje stu
dijoje nurodo, kad valstiečių bū
klė, Lietuvai patekus į rusų val
džią, žymiai pablogėjo. Rusijoje 
valstiečiai buvo beteisiai vergai, 
su kuriais ponas galėjo elgtis kaip 
tinkamas: galėjo juos pardavinė
ti, prakortuoti, panorėjęs į kator
gą pasiųsti ir vėl susigrąžinti; 
Pardavinėdavo net išskirdami vy
rus nuo žmonų ir tėvus nuo vai
kų. Valstiečiams buvo uždrausta 
kam nors pasiskųsti. Nors ir Lie
tuvoje tuo metu nebuvo jokių val
stiečius ginančių įstatymų, ta
čiau tokio nežmoniški papročiai 
čia buvo retas dalykas. įsiviešpa
tavus rusams, pradėjo įsigalėti 
žiaurūs jų papročiai ir Lietuvoje. 
Ypač pablogėjo valstiečių padė
tis valstybiniuose dvaruose, ku
rių daugumas buvo išdalinta ru
sų generolams; šie tuojau čia įve
dė savo papročius ir ėjo pavyzdžiu 
Lietuvos bajorams.

Be to, buvo padidinti ir vals
tiečių mokesčiai. Anksčiau buvo 
mokėta nuo valdomosios žemės ir 
nuo “dūmo”, t.y. nuo sodybos, o 
rusai įvedė mokestį nuo “dūšios”, 
t.y. nuo žmogaus.

Tokią priespaudą, lietuvių per
sekiojimą ir lietuviškumo naiki
nimą, maskolių pradėtą 1795 me
tais drauge su Lietuvos prisijun
gimu, Vilniaus radijo pasakotojai 
vadina “rusų pagalba lietuvių val
stiečių judėjimui stiprinti ir lietu
vių kultūrai vystytis”. Tai lygiai 
tokia pati “pagalba”, kurią Sta
lino maskoliai suteikė Lietuvai 
1940 metais — išsivaduoti nuo 
kultūringo ir laisvo gyvenimo ir 
tautos istorijos ratą pasukti ke
liais šimtmečiais atgal....

jos laivų saliutą priėmė ant savo 
jachtos stebėjimo platformos.

Karališkoji pora Australijos že
myną pasieks trečiadienį prie 
Farm Cove, Sydnėjuje. Po' 15 mi
nučių karalienė tars sveikinimo 
žodį Sydnėjaus gyventojams.

Karalienę sutikti pasiruošimai 
pradėti prieš keletą mėnesių. 
Šiuo metu Sydnėjus skęsta vėlia
vose. Karalienės ir Edinburgho 
kunigaikščio portretai puošia vit
rinas ir didžiųjų pastatų sienas. 
Parkų ir sodų medžiai, fontanai, 
spec, arkos nakties metu dega tū
kstančiais elektros lempų. Ir ši
tai tęsis tol, kol karališkoji pora 
viešės Sydnėjuje ir N.S.W.

Iškilmingame sutikime prie 
Farm Cove dalyvaus generalinis 
gubernatorius, Federalinės ir N.S. 
W. valstijos vyriausybių nariai, 
kiti augštieji valdininkai ir mi
nios žmonių.;

Karališkoji pora vizito metu ap
lankys visą eilę Australijos mies
tų ir gražesnes šalies vietoves.

Demonstracijos Madride
Ryštum su Ispanijos iš naujo 

reiškiamomis pretenzijomis į Gib
raltarą, kurį dabar valdo Angli
ja, Ispanijoje įvyko demonstraci
jų. Didžiausios studentų demon
stracijos buvo Madride.'Jose daly
vavo apie 10.000 studentų. De
monstrantai buvo užėmę Madrido 
radijo stotį, bet policija sutruk
dė jų transliacijas.

GYDYTOJAI PATARS 
POPIEŽIUI POILSĮ

Iš Romos pranešama, kad gy
dytojai paprašė Popiežių atidėti 
keletui dienų visas audiencijas. 
Popiežiaus sveikatos stovis nėra 
pavojingas, bet dėl stipraus bron
chito gydytojai pataria poilsį.

JAPONIJA APGINKLUOJA 
165.000 VYRŲ

Japonijos ministeris pirmjn^i- 
kas Yoshida paprašė Japonijos 
parlamento paskirti 61 milijoną 
svarų sterlingų apginklavimui 
165.000 vyrų. Toks skaičius jaunų 
japonų numatoma moderniškai 
apginkluoti vienerių metų laiko
tarpyje.

Dėl Japonijos ginklavimosi su
sirūpinusios daugiausiai 'Austra
lija ir Naujoji Zelandija, kurios 
dar puikiai prisimena praėjusio 
karo japonus. Japoniją ginkluotis 
skubina JAV, kadangi nori turėti 
tvirtą sąjungininką Azijos regijo- 
ne prieš komunistinį agresorių.

NAFTOS TEBEJIEŠKOMA

Vakarų Australijoje vis tebe- 
jieškoma naujų naftos šaltinių. į 
šiuos darbus įjungta 350 žmonių 
ir investuota £ 2 milijonai į įvai
rius įrengimus. Netrukus pradės 
trijų naujų šulinių gręžimą.

Gerb. Skaitytoju 
Domesiui

LIGI ŠIANDIEN DAR TEBĖ
RA NEMAŽAS BŪRYS TAUTIE
ČIŲ, NEATSILYGINUSIŲ Už 
1953 METŲ “MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ. “M.P.” ADMI
NISTRACIJA PRIMENA, KAD 
TIEMS, KURIE NESUMOKĖS 
Už PRAEITUS METUS SKOLOS 
IR NIEKO NEPRANEŠ — LAI
KRAŠTIS NUO KOVO MĖNESIO 
TOLIAU NEBEBUS SIUNTI
NĖJAMAS.

100.000
Imigracijos ministeris (Mr. 

Holt) pareiškė, kad Australija nu
mato 1954-1955 metais praplėsti 
imigracijos kvotą ir įsileisti 100. 
000 naujų imigrantų. Svarbiausia 
priežastis esanti ta, kad pasta

ruoju metu vėl padidėjo darbo ran
kų pareikalavimas. Be to, Austra
lija siekianti galimai greičiau pa
didinti savo gyventojų skaičių ir 
saugumo sumetimais.

Mr. Holt davė ir pavyzdžių, 
kiek imigrantai yra prisidėję per 
keletą pastarųjų metų prie Aus
tralijos gamybos padidinimo ir 
krašto gerbūvio pakėlimo aplamai.

Gyventojų skaičius šiemet pa
sieks 9 milijonus. Po šio karo į 
Australiją atvykusieji 80% buvo 
jaunesni kaip 40 metų amžiaus. 
Tai padidinę bendrąjį jaunesnio 
amžiaus žmonių skaičių. 340 tūks
tančių imigrantų po karo įsijungę 
j pramonę ir žemės ūkį.

Imigracijos plėtimui pritaria ir 
opozicija. Darbiečių partijos va
das Dr. Evatt pareiškė, kad Aus
tralijos ateitis priklauso nuo to, 
kaip greitai ir kokiu mastu augs 
gyventojų skaičius.

Plečiant imigraciją australų lai
kraščiai kelia klausimą dėl pas
partinimo naujų namų statybos ir 
parūpinimo darbo atvykstantiems.

Nepriklausomybės šven
tės minėjimas Sydnėjuje

Nepriklausomybės trisdešimt 
šešerių metų minėjimas Sydnėjuje 
atkeliamas į vasario 14 d., sekma
dienį.

Minėjimas pradedamas pamal
domis 12 vai. St. Benedicts bažny
čioje (Broadway, antras tramva
jaus sustojimas nuo centrinės st. 
—’ Abercrombie Str.)

Prieš pamaldas nuo 11 vai. bus 
klausoma išpažinčių. Pamaldas at
laikys kum P. Butkus.

Tuojaus po pamaldų čia pat 
esančioje salėje Nepriklausomy
bės minėjimas — aktas. Paskai
tą skaitys rašytojas Jūragis — 
Matiekovas. Numatoma turtinga 
meninė programa.

Po minėjimo toje pat salėje ruo
šiama arbatėlė, kurios metu iš 
toliau atvažiavusieji tautiečiai tu
rės progos su pažįstamais lietu
viškoje nuotaikoje pasikalbėti.

Visi tautiečiai maloniai prašomi 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti pa
maldose ir minėjime.

Vasario 16 minėjmą rengia Syd
nėjaus, Cabramattos ir Bankstow- 
no Apylinkių valdybos.

ADELAIDES LIET.
KULTŪROS FONDAS 

DIRBA
t. m. sausio 24 d.

Kultūros Fondo iniciatyva, bu
vo sušauktas sav. mok. liet, mo
kytojų ir tėvų komiteto posėdis, 
išsiaiškinti sušlubavusius lietu

viškosios mokyklos reikalus. Išdis
kutavus buvo nutarta tos mokyk
los vedėju pakviesti V. Statnicką, 
gi mokyklos globėju pasiliko Kun. 
Jatulis.

Pasikalbėjus su naujuoju mo
kyklos vedėju V. Statnicku, paaiš
kėjo, kad mokyklai trūksta moky
tojų. Adelaidėje yra, berods, apie 
30 buv. mokytojų, bet nevisi į tik
rąjį lietuviškos kultūros darbą dar 
iki šiol yra įsijungę. — Supran
tama, visi esame užimti dėl kas
dieninio duonos kąsnio, bet visi 
privalome atiduoti savo duoklę, 
ypač ten, kur eina klausimas apie 
mūsų jaunosios kartos išlikimą 
lietuviais.

Pasišventėliai, tęskite su kan
čia savo sunkų darbą Tėvy
nės 1 |a b u i . Tikėkimės, 
kad Jūsų darbai jeigu ne šiandien, 
tai bent ateityje bus tinkamai 
įvertinti.
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2 MŪSŲ PASTOGĖ 1954 m. vasario 3 d.

J. Pelenauskas

Ateities Lietuvos Klausimais j. n v.
Amerikos lietuvių veikėja A. 

Devenienė Tarptautinės Valstiečių

Sibiro Taigose
VERGU DARBAI SOVIETUOSE

Labai džiugu, kad spaudoje; o 
kartais ir gyvu žodžiu, pasisako
ma busimosios Lietuvos klausi- 
mais. Nežiūrint į tai kad gvildena
mų problemų sprendimai yra te
oriniai ir kad laikui atėjus dau
gis tų klausimų bus išspręsta ra- 
dikliai priešingai dabartiniams 
planavimams, bet visi šitie refe
ratai, paskaitos ir straipsniai do
mina lietuvį. Mums rūpi ne tik tai, 
kas šiandien darosi Lietuvoje, bet 
ir mūsų tėvynės ateitis.

. šituo klausimu pasisakyti ma
ne paskatino straipsnis “Pasikal
bėjimai apie ateities Lietuvą”, til- 
pęa “M.P.” Nr. 243, 1953 m. gruo
džio 3 d.

Kiek iš to, str. (santraukos) bu
vo galima suprasti, “šviesos” su
ruoštame forume buvo nagrinėja
ma daugiau ateities Lietuvos kul
tūriniai klausimai. Man rūpi pa
nagrinėti busimosios Lietuvos eko
nominis gyvenimas.

Ūkiškai pajėgus kraštas tinka
miau ir sėkmingiau gali išspręsti 
ir kultūrine^ bei socialines proble
mas. Nemokamas mokslas, platus 
bibliotekų tinklas, nemokamas gy
dymas su atitinkamu skaičiumi li
goninių, pareikalaus daug pinigų. 
Viehintėlė eksporto prekė — že
mės ūkio produktai — sunkiai ga
lės visas skyles užlopyti. Su kar
teliu turime sutikti, kad mūsų ža
liasis turtas — Lietuvos miškas, 
po visų okupacijų, nekalbant apie 
eksportą, vargiai patenkins vi 
daus rinką.

Pažvelgę į fizinį Lietuvos žemė
lapi matome, kad didelė pietų Lie
tuvos dalis, dėl savo lieso dirvo
žemio, žemės ūkiui beveik netin
ka. Smėlynuose, kurie apima Rūd
ninkų, Valkininkų, Varėnos, Mar
cinkonių, Rudiškių, Kapčiamies
čio, Veisėjų, Merkinės, Perlojos ir 
Liškiavos valsčius, skurdžiai gy
veno apie 15.000 žmonių, neįskai
tant tų, kurie laikinai išvykę pel
nėsi duoną kitose Lietuvos dalyse. 
Emigracija iš šitų vietovių visa
dos buvo didžiausia.

Lietuva žemės ūkio kraštas, bet 
tą ūkį pastatyti tinkamon. augštu- 
mon reikės organizuoti atitinka
mą pramonę, žemės ūkis turės bū
ti mechanizuotas. Arklys, tas iš
tikimas Lietuvos ūkininko padėjė
jas ir pagrindinė jėga žemės ūky
je, turės užleisti vietą traktoriui.

Tinkamą vietą užsienio rinkoje 
mūsų žemės ūkio gaminiai turės 
tik tada, kai jie bus augštos koky
bės ir laiku pristatyti. O šito pa
sieksime tik mechanizavę ir pakė
lę žemės ūkio našumą.

Žemės ūkio mašinos reikės ga
minti Lietuvoje. Jeigu 1939 m. 
metalo pramonėje dirbo 2980 dar-

bininkų ir buvo tais metais paga
minta tik 13 plūgų, tai išplėtus 
plūgų gamybą dešimtariopai mes 
dar nepatenkinsime savo rinkos. 
Ir kitos metalo pramonės šakos 
bus galima plėsti tokia pat pro
porcija, nesibijant perprodukcijos.

Jau keturi metai dirbu šio kraš
to žemės ūkio mašinų fabrike. Du 
tokie fabrikai aprūpintų Lietuvą 
reikalingomis žemės ūkio mašino
mis. Gi žemės ūkio mašinų fabri
ko įrengimai nėra labai kompli
kuoti, tuo pačiu nėra labai ir bran
gūs.

Netikslinga būtų Lietuvoje ga
minti traktorius, bet labai naudin
ga būtų turėti jų montavimo įmo
nes. Tokiose įmonėse nemažas 
skaičius žmonių gautų darbo, o 
dalimis įsivežant daug pigiau kaš
tuoja. Prie tokių montavimo įmo
nių turėtų glaustis ir variklių re
monto dirbtuvės.

ali, bet ateities Lietuvos pramonę 
kuriant ji gali būti neišvengiama.

PRAMONĖS DISLOKACIJA

FINANSAI
Kiekvieno plano [gyvendinimui 

reikės pinigų. O jų stigs. Sunku 
tikėtis, kad dabartinis okupantas 
ką nors daugiau be skurdo pa
liks. Pasitraukdamas jis stengsis 
dar labiau apgrobti Lietuvą. Tikė
tis reparacijų iš Sov. Sąjungos— 
dalykas labai proplematiškas.

Teks jsilesti užsienio kapitalą. 
Ir, mano supratimu, vertybių for
moje. Reikės užinteresuoti didžią
sias užsienio gamybos firmas ir 
pasinaudoti jų pagalba Lietuvos 
konstitucijos ribose. Tokios įmo
nės, jeigu joms apsimoka, pasta
to savo lėšomis fabrikus. Aišku, 
reikia mokėti už mašinų amortiza
ciją ir patentus, kas dažniausiai 
sudaro 40% įmonės pelno. įmo
nės personalas ir darbininkai to 
krašto, kuriame įmonė veikia. Ne
sakau, kad šitokia forma yra ide-

Nepriklausomoje Lietuvoje ir 
smulki pramonė daugumoje buvo 
sutelkta didesniuose miestuose. 
Taip buvo dėl to, kad miestai tu
rėjo elektrą, vandentiekį ir kitas 
sąlygas, palankesnes pramonei 
tarpti ir žmogui gyventi, negu 
kaime. Gyvenimo lygiui daugiau- 
suvienondinti ateityje turėtų būti 
pramonė paskirstyta, kuriant ją 
ir tose vietose, kur dėl žemės ne
derlingumo gyventojai gali susi
rasti darbo pramonėje.

Studijuojant Planavimo Komisi
jos darbus pastebimas ryškus Ne
priklausomos Lietuvos .pramonės 
kopijavimas, nevengiant praeityje 
pastebėtų klaidų. Taip pav., dipl. 
inž. Drąsučio paruoštas elektros 
enenrgijos paskirstymo ir suvarto
jimo centrų planas, jokiu būdu ne
apima visą Lietuvą, (žiur. Lietu
vos Žemės Ūkis ir Statistika”1, 
1948 m.). Planas bazuojasi buv. 
suvartojimo centrais ir pietinė 
Lietuvos dalis neįeina nei į trečios 
eilės elektros tinklą. Inž. Drąsu- 
tis teisina, kad tiekimas elektros 
į tas sritis ūkiškai neapsimokėtų 
dėl mažo vartotojų skaičiaus. Gal 
tai neapsimokėjo praeityje, bet 
tai neturi kartotis ateities Lietu
voje. I šias sritis ir turės būti at
kreiptas dėmesys, kuriant pramo
nę ir išlyginant gyvenimo lygio 
skirtumus tarp atskirų krašto vie
tų.

Baigdamas pageidaučiau ir dau
giau panašiomis temomis pasisa
kymų, kurios daug ką išryškin
tų ir mus rištų arčiau Lietuvos 
reikalų.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

. ENCIKLOPEDIJOS FONDAS LIETUVAI.
Gyvename tokį metą, kada vi-, net ir savo laisvoj valstybėj. Ne 

sos lietuvių dvasinės ir medžiagi
nės jėgos turi būti telkiamos kul
tūros vertybėms kurti. Lietuvių 
mokslas ir grožinės kūrybos ap
raiškos turi žengti drauge su mū
sų- visuomenine ir politine veik
la. Visų lietuvių talka gali ir tu
ri padaryti, kad šiandien ir rytoj 
mūsų mokslas ir kūryba ne tik 
laikytųsi pasiektoj aukštumoj, bet 
ir žengtų į priekį.

Laikraščiai if knygos yra ge
rai išbandytas lietuvių kovos bū
das už tautos laisvę, už savitą ir 
nepriklausomą lietuviškąjį žodį. 
Visų lietuviškų knygų didžioji 
knyga yra LIETUVIŲ ENCIKLO
PEDIJA. Jos pirmasis tomas ne
seniai išėjo iš spaudos, kaina 7.50 
dol. Viso bus išleista apie 20 to
mų. Į metus išeis 3 tomai. Malo
nu ją įsigyti: mes ja džiaugiamės

visos tautos, išleidusios enciklope
dijas. Enciklopedija — tautos dva
sinio lobyno rodiklis.

Lietuvių Enciklopedijos pirmo
jo tomo išleidimo proga, 1953 m. 
lapkričio 8 d. Bostono teisinin
kams iškėlus sumanymą įsteigti 
Enciklopedijos Fondą Lietuvai, 
kurio tikslas įgyti ir saugoti vieną 
tūkstantį (1000) Lietuvių Encik
lopedijos komplektų iki bus gali
ma juos parvežti nepriklausomon 
Lietuvon, kaipo laisvojo pasaulio 
lietuvių dovaną ilgai okupantų 
vargintai Tėvynei, rado didelį vi
suomenės pritarimą. Jau tą pačią 
dieną vienas bostonietis, pasiva
dinęs PAPRASTU PILIEČIU, per 
Bostono Rašytojų Klubą paauko
jo tam Fondui 800 dolerių, o po 
vieną kmplektą užsakė: baleto ar

tistė T. Babuškinaitė — Valsty-

Sąjungos konferencijoje New Yor
ke pasakė 2 kalbas. Ji yra mini
mosios sąjungos vicepirmininkė. 
L. Valstiečių Liaudininkų Sąjunga 
šiai organizacijai priklauso nuo 
1922 m. Savo kalbose suvažiavu
siems visų kraštų valstiečių at- 

I stovams ir amerikiečių ūkininkų 
organizacijų vadams nupasakojo, 
kaip bolševikai pagrobė Pabaltijo 
valstybes, griauna šeimą, bažny
čią, Lietuvos ūkį. Tačiau lietuviai 
komunizmu kratosi kaip įmanyda
mi. Konferencija proklamavo savo 
vienybę su pavergtaisiais ir pa
žadėjo jiems padėti laisvės kovo
je. Kaip A. Devenienė pastebė
jo per Am. Balsą, šiuo metu Lie
tuvos klausimas smarkiai išjudin
tas. Prie jo suaktualinimo ypač 
daug prisidėjo Kersteno rezoliuci
ja ir jo komiteto tyrinėjimai. Vi
sur spaudoje daug ir plačiai apie 
tai rašoma. Visi rūpinasi, kad 
pasaulis žinotų, kokia klasta mū
sų kraštas buvo prijungtas prie 
Rusijos. Jei Lietuvos bylą svar
sto JAV kongresas, tai yra vie
nas iš stipriausių žygių mūsų iš
laisvinimui.

— Komp. J. Gruodžio ir St. 
Šimkaus mirties metinės paminė
tos gražiu koncertu. Tai buvo vie
na iš gražiausių kultūrinių pramo
gų New Yorke. Jai vadovavo J. 
Tysliava. Minėjimo programą pra
dėjo savo žodžiu komp. J. Žile
vičius. Gruodžio sonatą smuikui ir 
fortepionui atliko smuik. T. Katz 
ir pian. J. Rajauskaitė - šušienė. 
Šis veikalas New Yorke buvo at
liktas pirmą kartą, ir tą faktą 
gražiai įvertino “New York Ti
mes” ir "Tribune” muzikos sky
riuose. Per koncertą gražiai už
sirekomendavo dain. L. Jodytė — 
Mathews, V. Jonuškaitė ir kt. Ta 
proga susirinkusieji buvo supažin
dinti su visa eile rečiau girdimų 
minimųjų kompozitorių kūrinių. 
Prie jų dainų išgarsinimo ypač 
daug prisidėjo kaip leidėjas Ksa
veras Strumskis, kuris tik vieno 
Šimkaus yra išleidęs apie 50 dai
nų.

Naujausios žinios apie lietuvius. 
Naujų žinių apie vergų darbus 
Sov. Sąjungoje parvežė grįžę iš 
TSRS vokiečių karo belaisviai. 
Tarp jų yra kelios dešimtys ka
lintų Vorkutoje. Jie papasakojo 
ir apie ten sutiktus lietuvius. Grį
žusiųjų žiniomis, įvairiose Vorku
tos stovyklose ligi paskutiniųjų 
laikų buvę itin daug lietuvių, vo
kiečių, lenkų, čekų ir prancūzų. 
Kaip visiems žinoma, bolševikai 
jau 1941 m. daug lietuvių išgabe
no į Vorkutos stovyklas. Daug jų 
ten, kaip ir kitose prievartos dar
bų stovyklose Sibire, žuvo. Iš Si
biro darbo vergų stovyklų ištrūk
ti pavyko tik JAV piliečiui Dr. 
Mykolui Deveniui, kuris dar ka
ro metu buvo paleistas JAV pre
zidento Roosevelto įsikišimu, ir 
buv. “Žydų Balso” vyr. redakto
riui Dr. M. Bubinšteinui. Skai
čius lietuvių, tebekalinamų Vor
kutos stovyklose, ištremtų pirmo
sios ir antrosios okupacijos metu, 
tiksliai nėra žinomas.

Grįžusiųjų teigimu, visa Vorku
tos sritis yra ištisas kalėjimas, 
kuriame vergiškai dirba apie 100.- 
000 pasmerktųjų. Daugumas yra 
paskirti į sunkiausių darbų kasy
klas, maždaug po 5.000 kiekvieno
je. Vokiečių žurnalistė Brigita 
Gerland, bolševikų pagrobta 1946 
m., 5 metus dirbusi sunkiausius 
darbus, pasakoja, kad prieš išvyk
stant iš Vorkutos tose milžiniško
se vergų stovyklose prasidėjo ma
siniai tremtinių streikai. 32-se ka
syklų šachtose streikas buvęs vi
suotinis — niekas nesileido į kasy-

jie rašė, bet vėliau paaiškėjo, kad 
nei vienas jų laiškas nepasiekė 
Vokietijos. Vorkutos stovyklose 
atsidūrė ir apie 50 vokiečių žur
nalistų, pagrobtų' Vokietijoje ir 
nuteistų ilgamečiams darbams. Iš 
grįžusiųjų pasakojimų susidaro 
įspūdis, kad daug tremtinių, ne
paisant sunkiausių sąlygų, vis dėl
to išlikę gyvi. Tarp grįžusių iš 
TSRS yra ir buvusia Vokietijos 
pasiuntinys Lietuvoje Dr. E. 
Zechlinas. Jis buvo suimtas 1945 
m. vasarą ir, visą laiką išlaikytas 
Vidur. Sibire, negalėjo taip pat 
su nieku susirašinėti, šiaip Sovie
tų nelaisvėje esą dar visa eilė vo
kiečių maršalų ir generolų, ypač 
Vladimirovkos stovykloje, 180 km 
nuo Maskvos. Tai esanti tarptau
tinė stovykla, kurioje kalinami ir 
kai kurie artimi Stalino giminės. 
Stalino sūnus Vasilijus yra ' iš
tremtas- prie Murmansko.

Čiurlionio Piano Kuriniu 
Plokšelė

..Amerikos Lietuvį:; Bendruome
nės Clpvelando apylinkės rūpes
čiu išleidžiama M. K. (Čiurlionio 
žymesniųjų kūrinių plokštelė. Plo
kštelėje yra žinomo mūsų pianis
to Andriaus Kuprevičiaus {skam
binti šie M. K. Čiurlionio kūri
niai: Muzikos bruožai, Trys pre
liudai* Noktiurnas ir lietuvių liau
dies dainos variacijos............... ... .
.. Minėta plokštelė pasirodė rin
koje. Plokštelė kaštuoja

S Amerikoje 5 dol. Jų gamina ži
noma R C A ‘Victor" firma.........

klų'urvus darbams.kitose šachto-l■ P^štelė įdėta į atitinkamų vo- 
se darbas dėl streikų sumažėjo. k? Papukų » vienos puses pa- 
Sugrįžusieji pasakoja, kaip bu- M' K. Čmrhomo grafika, iš 
vo sušaudyti 120 streiko vadovų,' klt°8 Piani8to A' Kuprevičius 
o daugelis kažkur išgabenti. Tai, "”®‘~uka. Tatj> pat yra ir abie- 
bus pačios naujausios žinios apie^ trumpos biografi-
tokius būdingus reiškinius sovie-p08’ . , ,, , ,
tinėse vergų stovyklose. Jos rodo. L, IS1®asd8ma Plokštele ALB 
kad TSRS gyventojų nepasitenki-j 
nimas ir nerimas sukelia sąmyšių; 
net prievartos darbų stovyklose. 
Ten ištremtieji negalėjo susiraši
nėti su savo artimaisiais. Tiesa,

bes Teatrui, kun. St. J. Vembrė 
— Šiaulių Vyrų gimnazijai, Bos
tono teisininkai — Teisingumo 
Ministerijai. Keliose darbovietėse 
jau susiorganizavo būreliai asme
nų, kurie mokėdami į mėnesį po 
nedidelę sumą, užsakė Fondui en
ciklopediją.

Mieli tautiečiai! Mes, žemiau 
pasirašę įvairių grupių, organiza
cijų bei pasaulėžiūrų asmens, di
džiai pritardami Enciklopedijos 
Fondo Lietuvai idėjai, kreipiamės 
į visus laisvojo pasaulio lietuvius 
ir kviečiame kiekvieną prisidėti 

pagal savo išgales įgyti nepriklau
somai Lietuvai vieną tūkstantį 
Lietuvių Enciklopedijos komplek
tų.

j Clevelando apylinkė nori prisidė
ti prie lietuviškos kultūros ugdy- 
mo ir jos garsinimo M. K. Čiur
lionio. kūryboje atspindi lietuvių 
tautos dvasia išaugusi ir giliai 
susijusi su mūšų gimtuoju krai- 
tu. Todėl prašome padėti šią plok
štelę platinti arba ją įsigyti.

Visos informacijos platintojams 
suteikiamos šiuo adresu:

Lithuanian — American 
Community of USA 
Cleveland Branch 

Enciklopedijos Fondas Lietuvai Mr- J- Nasvytis, 771 East 91 st. 
366 W. Broadway 
So. Boston 27, Mass., U.S.A.

Parodykime pasauliui, kad 
tuvių tauta savo kultūra yra 
maeilių tautų tarpe!

Užsakymus prašome siųsti 
adresu:

lie- 
pir-

šiuo

Cleveland 8, Ohio

EFL Valdyba:
Prel. Pr. Juras, Vyt. Čepas, J.J. 

Grigalius, A. Čaplikas, S.P. Shal- 
Ina, J. Vembrė, St. Santvaras, W. 
V. Šimkus, K. Mockus.

Taryba:
Vacį. Biržiška, B. Brazdžionis, 

J. Dačinskas, E. Gimbutienė, Ch.

J. Kalinauskas, J. L. Kasmauskas, 
J. Leimonas, Pr. Lembertas, J. 
Lola, A. Matjoška, S. Michelso- 
nas, St. Mockus, J. Sonda, K. 
Sidlauskas.

Revizijos Komisija:
St. Vaitkevičius, A. Juknevi

čius, A. Banevičius.

J. Tininis

(Legenda)
(Pradžia Nr 4)

— Madona, išgydyk man ranką, 
kad, namo sugrįžęs, vėl galėčiau 
valdyti kaltą. Aš, nuolankus tavo 
tarnas, pasižadu iš balčiausio mar
muro Iškalti tavo statulą, tokią 
tobulą ir dailią, kokią tik bega
lėsiu.

Teofilis meldėsi karštai ir il
gai. Paskui jis pakilo ir atsargiai 
slinko žemyn. Aplinkui jau buvo 
naktis, kurios tylą retkarčiais 
drumstė jo žingsnis ar netyčia ko
jos paspirtas akmenėlis. Netrukus 
pro kalnų keteras iškilo mėnuo, 
ir blanki jo šviesa išskyrė iš 
tamsos uolas, kurios dabar atro
dė tarsi kokios šmėklos. Tik apie 
vidurnaktį Teofilis pasiekė sana
toriją ir jautėsi tarsi didi palaima 
būtų nusileidusi j jo sielą. Apie 
Madonos suradimą jis niekam nė 
puse žodžio neužsiminė ir laukė, 
kada jo ranka išgis. Tačiau slin
ko dienos, ir ranka nesitaisė. At
sinešta iš kalnų džiugi nuotaika 
pamažu išnyko, ir jo veidas pasi
darė liūdnas kaip ir, anksčiau. Jis 
dabar vėl ėmė vilgyti ranką šal
tinio vandeniu, mažai beturėda
mas vilties, kad Madona išklau
syt jo maldingo prašymo.

Vieną vidurnaktį Teofilis pašo

ko iš miego, supurtytas baisaus i 
sapno ir išmuštas šalto prakaito,' 
ir jau nebemigo iki ryto, steng
damasis atspėti tikrąją šio sapno 
prasmę. Atsikėlęs jis ėmė rengtis 
ir neišpasakytai nustebo, pajutęs, 
kad gali abi rankas lygiai gerai 
valdyti. Iš džiaugsmo jis šūktelė
jo ir subėgusiems bendro likimo 
draugams ėmė rodyti išgijusią 
savo ranką, staigiais judėsiais ją 
ištiesdamas ir vėl sulenkdamas. 
Visi pripažino, kad ji sveika, ir 
stebėjosi staigiu 'jos išgijimu.

Tuo pačiu metu Teofilio sąmo
nę užgulė sunkiai išsprendžiamas 
klausimas:

— Nuo ko ji pagijo? Ar ją iš
gydė šaltinio vanduo, ar šiurpus 
sapnas ar Madonos stebuklas?

Šis klausimas jam nedavė ramy
bės kelias dienas. Pagaliau jis 
išsivadavo iš visų abejonių ir nu
sprendė, kad jo ranką išgydė Ma
dona, parodydama jam tokį dide
lį gailestingumą.

Prieš išvykdamas į savo kraštą, 
Teofilis pasiryžo dar kartą nu
vykti į kalnus ir padėkoti Mado
nai už suteiktą jam malonę. Tą 
dieną jis sutiko reumatiką, anuo- 
kart jam papasakojusį apie Mado
ną kalnuose, ir prisipažino, kad 
buvęs kalnuose ir suradęs Mado
nos statulą. Reumatikas net ap
siverkė iš džiaugsmo ir ėmė pra
šyti:

— Nuvesk mane tenai, skulpto
riau. Parodyk man ją. Aš taip pat 
noriu pasveikti.

Ir Teofilis su reumatiku išėjo 
į kalnus. Apie vidurdienį jie pa
siekė reikiamą uolą. Teofilis da
bar be galo nustebo, kalnuose ne
berado nei nišos, nei Madonos.

— Gal ne ta uola? — tarė skau
smo ir nuovargio iškreiptu veidu 
reumatikas.

— Ta pati. Juk kitos tokios vi
suose kalnuose nerastum, — at
sakė skulptorius, negalėdamas su
vokti, kas čia atsitiko.

Teofilis kelis kartus apėjo uo
lą, jieškodamas tos vietos, kurio
je turėjo būti niša su statula, bet 
nerado jos nė ženklo.

— Nejaugi man, nuodėmingam 
žmogui, galėjo pasirodyti Mado
na? — svarstė susijaudinęs skulp
torius.

Sekančią dieną Teofilis išsirašė 
iš sanatorijos ir išvažiavo į savo 
kraštą.

Stoty jį sutiko jo sužadėtinė, 
kuriai iš anksto buvo pranešęs 
apie savo atvykimą.

— Aldona, žiūrėk mano ranka 
jau sveika, — aiškino skulptorius, 
mikliai ją išttiesdamas ir vėl su
lenkdamas.

Paskui jis smulkiai nupasakojo 
savo sužadėtinei apie Madonos 
statulos suradimą kalnuose, apie 
neišaiškinamą jos pradingimą ir 
netikėtą savo rankos išgijimą, ir 
ji nėkiek nedvejodama tikėjo, kad 
jo rankai sugražino gyvastį ne 
vanduo, bet Madona.

Neužilgo buvo atšvęstos iškil
mingos vestuvės. Puotos metu sve

čiai kėlė vyno taures, linkėdami 
laimingai porai gražios ateities, 
neaptemdytos vargais ir nelaimė
mis.

Pirmas kūrinys, kurį skulpto
rius atšventęs vestuves iš mar
muro iškalė, buvo jo žmonos bius
tas. Jis išėjo toks tobulas ir dai
lus, kaip ir pats originalas. Jei 
kartais nebūdavo jo žmonos na
mie, tai užtekdavo jam tik pa
žvelgti į šį biustą ir jis jau nebe
sijausdavo vienišas.

Pasku jis pradėjo kalti iš mar
muro Madonos statulą, bet dar
bas labai nesisekė. Jis norėjo pa
daryti ją tokią, kokią buvo regė
jęs kalnuose, bet jo kaltas nepa
jėgė vaizduotėje turimo idealo iš
gauti iš marmuro. Pagaliau, su
daužęs dar nebaigtą ir nenusise
kusį kūrinį, jis ėmė vis dažniau 
ir dažniau galvoti apie regėtą 
Madoną kalnuose ir apie savo pa
žado neištesėjimą. Ilgainiui ši 
mintis nebedavė jam ramybės nei 
dieną nei naktį, visur jį persekio
dama, ir jis pagaliau tarė savo 
žmonai:

— Aldona, aš noriu važiuoti į 
kalnus, kuriuose man apsireiškė 
Madona, ir ten iškalti iš uolos jos 
statulą. Jei to nepadaryčiau, bū
čiau nedėkingas dangaus karalie
nei.

Nors Aldona ir labi priešinosi, 
bet atkalbėti nuo šio sumanymo jai 
nepavyko. Teofilis susidėjo į mai
šelį skulptoriaus įrankius, ir. Al
dona ašarotomis akimis ir skau

dančia širdimi išlydėjo savo vy
rą į stotį. Jis kiek apramino ją, 
pasižadėdamas sugrįžti ne vėliau, 
kaip už dviejų mėnesių.

Nuvykęs j kalnus, skulptorius 
susirado jau gerai pažįstamą sa
vo uolą ir netoli jos pasistatė pa
lapinę. Vandens ir maisto jis at
sigabendavo iš artimiausio mies
telio ir tik vieną kartą į savaitę, 
tam reikalui nusisamdęs asiliuką 
iš vietinio prekiautojo. Jis neno
rėjo, kad sanatorija žinotų apie 
jo atvykimo į kalnus tikslą, tol 
kol bus užbaigta statula, ir todėl 
su ja nepalaikė joki ųryšių.

Ir dabar skulptorius uoliai ėmė
si darbo. Madonos vaizdas tarsi 
gyvas stovėjo sąmonėje ir reikė
jo tik perkelti jį į granitą. Jis bu
vo toks ryškus, kad skulptorius 
regėjo vaizduotėje net smulkius 
jo bruožus: pailgas akis, apva
lius skruostus, tiesią nosį, dailiai 
išlenktas lūpas, drabužių klostes.

Teofilis kalė statulą maždaug 
toje pačioje uolos šono vietoje, 
kurioje prieš kelis mėnesius bu
vo regėjęs nišą su Madona. Iš 
po kalto šokinėjo kibirkštys. Kie
kvienas plaktuko smūgis suskil
davo kalnuose į tūkstančius gar
sų, sudarančių įspūdį, tarsi už 
kiekvienos uolos slėptųsi kareivis 
ir nuolat šaudytų, norėdamas iš- 
gązdinti skulptorių. Atėjus vaka
rui, skulptorius jausdavosi paten
kintas ne tiek dėl to, kad atliko 
dalį darbo, kiek dėl to, kad savo 
kalimu nebevirpina kalnų oro ir

leidžia nesuskaitomoms uoloms ra
miai sau miegoti spengiančioje 
tyloje amžiną savo miegą.

Skulptorius! dirbo bu dideliu už
sidegimu. Netrukus rausvame uo
los šono granite jau buvo galima 
išskirti nišos apybraižą, kuri nuo
lat didėjo ir iš savęs laipsniškai 
atdengė moterišką 'būtybę. Maž
daug po mėnesio statula buvo už
baigta. Madonos rankos atrodė 
truputi išskėstos, tarsi jos, norė
tų apglėbti kiekvieną nelaimingą
jį, kuris tik ateitų pas ją jieškoti 
paguodos savo žemiškuose var
guose, o iš jos gražaus veido 
dvelkė švelnumas ir meilė. Skulp
torius net pats stebėjosi, kad jam 
pavyko iškalti tokią dailią statu
lą, visai panašią į jo regėtąją.

Ties uolos pamatu susidarė krū
va granito skeveldrėlių, atkirstų 
iš uolos. Skulptorius ėmė jas 
žarstyti savo kojomis, norėdamas 
padaryti patogesnį priėjimą prie 
nišos. Tuo metu pradėjo niauks
tytis dangus ir netrukus kalnus 
užgulė migla. Dar kelios minutės, 
ir miglinius debesis ėmė varsty
ti žaibai, lydimi tokio smarkaus 
griaustinio, nuo kurio tarsi visi 
kalnai drebėjo iš pat savo pama
tų. Skulptorius stovėjo prie ni
šos ir iškėlęs galvą sekė žaibus. 
Pro jį prabėgo išsigandusi kalnų 
ožkutė ir pažemiu pralėkė šiur
piai klykiančių paukščių būrelis. 
Netrukus iškrito pirmieji lietaus 
lašai, ir pro uolų šonus ėmė verž
tis baisiai staugdami vėjai. Skulp-
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Spaudos Puslapiuose
KULTŪROS FONDO KONCERTO APRAŠYMA 

PASKAIČIUS
Lietuviškoji spauda, ypač trem

ties dienose, yra vienas svarbiau
sių lietuviškosios dvasios ir kul
tūros puoalėtojų. Spaudoje atspin
di bendruomeninis gyvenimas, per 
ją palaikomi organizaciniai ry
šiai. Taigi, nūdien spaudos užduo
tis yra ypač didelė ir reikšminga 
ir apie ją kalbėti tereiktų tik pa
garbiai.

Bet ir spaudoje pasitaiko nepa
girtinų dalykų. Kalbant apie ši
tai tenorima priminti, kad nuo to, 
kiek spauda supras savo augštą 
paskirti, daug priklausys ir jos 
klestėjimas, tuo pačiu padidės mū
sų visų susidomėjimas savais kul
tūriniais reikalais ir, dar daugiau, 
savana spauda.

L. Dambriūnas "Aidų” 7 nr. 
(Amerikoje) rašydamas apie spau
dos etiką, pabrėžia: “Būdinga mū
sų spaudai yra tai, kad jos bendra
darbiai dažnai skelbia apgštus ide
alus, skelbia krikščioniškosios ir 
kitokios etikos būtinumą, bet pa
tys jos nesilaiko ir aiškiai ne tų 
skeibamų idealų link žygiuoja. 
Per dažnai matome, ypač iš pole
minių straipsnių, kad autoriui ne 
tiek rūpi tiesa ir teisingumas, vi
suomenės ar lietuvybės reikalai 
bei kiti svarbūs dalykai, bet, pir
miausia, asmeninė garbė, asmeni
nis ar grupinis reikalas, “priešo” 
parbloškimas ar panašūs dalykai.”

Pavartykime Australijoje lietu
viškąją spaudą. Ir čia aptiksime 
dalykų, kuriais taip bodisi L. Dam
briūnas Amerikoje, štai str. "Pui
kus koncertas ir nepuiki jo pabai
ga” (šių metų “A. L.” nr. 1), ra
šant apie Kultūros Fondo koncer
tą, šitaip pasišauta vertinti rašy
tojas J. Žukauskas: "Visa vakaro 
nuotaika tapo sudrumsta, visa 
programa vienu smūgiu sujaukta, 
žmonės spjaudėsi.... Ir kam tas 
buvo reikalinga ir kam to šlam
što reikėjo’!” Toliau perspėjami 
koncertų rengėjai dar prieš kon
certus geriau susipažinti su pro
gramos buriniu, kad “auditorija 
nebūtų maitinama jovalu*’....

Jei literatūros kritikas būtų ra
šęs apie koncertą, tai jis būtų ir 
kitų dalyvių užkliuvęs, būtų jų 
kūrybą panagrinėjęs ir suradęs 
kiekvienam gerą ir gal papeikian
ti žedj. Bet, žinoma, kai užsimo
ta kūrybą nuvertinti rūšiuojant 
pagal “savą”, jau iš anksto nutar
tą “liniją”, be gilesnio literatūros 
pažinimo aplamai, tai ir pabars

torius spruko į palapinę. Vėjai 
kaskart darėsi stipresni ir ėmė 
kilnoti palapinės kraštus. Staiga 
iš debesų prapliupo toks smarkus 
lietus, Jog atrodė, kad jis priplos 
palepinę prie žemės. Vandenio 
srovės, besiveržiančios iš aukštes
nių vietų, beregint užtvindė pa
lapinę: Skulptorius nusprendė iš 

jos sprukti ir prisiglausti nuo aud
ros įsiūčio po kurios nors uolos 
nuokara, bet tuo pačiu akimirks
niu atskubėjo tokia galinga vėjo 
siūtis, kad ji staiga atplėšė pala
pinę nuo žemės ir su visu skulp
torium sviedė pro uolų tarpą že
myn.. Ji gal būtų nuridenusi skulp
torių iki pat kalnų papėdės, jei 
jos įnirčio nebūtų sulaikiusi vie
na milžiniška uola. Palikusi gulė
ti lietuje apdaužytą skulptorių ir 
suardytą palapinę, ji prasiveržė 
pro abu šios uolos šonus ir žymiai 
aplinkui nulėkė į pakalnę.

Pasitaikė, kad antrą ar trečią 
(Beną po šios audros siautimo į 
kalnus kopė du jauni turistai, no
rėdami pasižiūrėti, kaip iš aukš
tai atrodo apylinkės lygumos su 
savo kaimais ir miesteliais. Atsi
tiktinai jie užėjo prie uolos gu
lintį pusgyvi žmogų ir vargais ne
galais nugabeno jį pakalnėn j 
sanatoriją, kur netrukus jis buvo 
atpažintas.

— Juk tai Teofilis, buvęs mū
sų pacientas. Kur jį radote? — 
teiravosi gailestingoji sesuo.

— Kalnuose, netoli nuo Mado
nos statulos, — atsakė turistai.

— Apie kokią statulą jūs čia 
kalbate? Juk ten jokios statulos 
nėra. Tai tik legenda, — aiškino 
sesuo, nustebinta jų atsakymo.

— Atrodo, kad jūs, vietiniai, 
mažiau žinote apie šiuos kalnus, 

mesį iš toliau atvykusieji, 
~* atsakė nustebinti sesers žodžių 
turistai.

tyta vienam gėlių, o kitas su pur
vu sumaišytas. Taip pasak L. 
Dambriūno, norėta savo “priešą” 
parblokšti. Kita vertus, atskirus 
žodžius bei sakinius ištraukus iš 
veikalo visados galima prie jų pri
kibti. Koncerte jautėsi pakili nuo
taika ir gėrėtasi visų rašytojų kū
ryba, kaip lygiai dainininkais ir 
šokėjomis. Nebuvo matyti kad kas 
spjaudytus! koncerte arba išeida
mi iš jo (atsiprašau p. Pr. Vilutį, 
“kritikos" autorių — nemačiau 
ką jis darė).

“Australijos Lietuvio” bendra
darbis savo "kritika” stengėsi par
blokšti tik vieną programos daly
vį, bet jis nesijausdamas kirto ir 
visiems kitiems, taip pat ir kon
certo rengėjams. Jis pagaliau, 
smogė ir keliems šimtams Mel
bourne lietuvių, kurie dalyvavo 
koncerte ir karštai plojo visiems 
menininkams.

Atsitiktininis ar pradedantis 
bendradarbis gali visokių dalykų 
prirašyti. Jam gali būti svetima 
spaudos etika ir moralė, bet lai
kraštis turi dar redaktorių, kuris 
ir privalo atskirti spauadintinus 
rašinius nuo tų, kurie tinka tik i 
krepšį. Žinoma, jeigu redaktoriui 
rūpi laikraščio geras vardas ir 
jis paiso jam privalomos spaudos 
etikos.

J. Rimas (Melbourne)

VIEŠNIA Iš ŠVEICARIJOS
16 VASARIO GIMNAZIJOJE

Nepersenal, j gimnazijos 
naujuosius rūmus atvyko ponia 
Dr. R. Kagi-Fuchsmann, lydima 
dviejų studentų. Tai Šveicarijos • 
Darbininkų šalpos Organizacijos 
valdybos narė ir šveicarų Euro
pos Pagalbos atstovė. Norėjo ras
ti gimnaziją jau Renn-Hofe ir su
sipažinti su mokinių gyvenimu 
ir žinoma, labai gailėjosi, kad kiek 
per anksti atvažiavo.

Ji apžiūrėjo visus rūmų užkam
pius, net rūsius, baraką ir darži
nę, teiravosi kaip ir kokiuose 
kambariuose bus apgyvendinti mo
kiniai, kaip jie maitinami ir prie 
kokių darbų jie pritraukiami. Ji 
pažadėjo paveikti į Šveicarijos 
Darbininkų Šalpos Organizaciją, 
kad ši paskirtų gimnazijos įren
gimams 10.000 DM, be to, dar 
3.000 DM virtuvės personalo bu
tams daržinėje įrengti bei 2.000 
DM virtuvės įrengimams.

Tuo metu prie turistų priėjo 
antra gailestingoji sesuo, girdė
jusi visą šį pasikalbėjimą, ir be
veik šnabždomis tarė:

— Ar negalėtumėte nuvesti 
mane į kalnus ir parodyti Mado
nos statulą?

— Tai kad jūs, seserys, neti
kite, ką mes sakome? — atsakė 
jie.

— Mano draugė netiki, bet aš 
tikiu.

Turistams buvo parūpinta nak
vynė sanatorijoje, ir kitą dieną 
jie išėjo su seserimi į kalnus. Iš
vydusi nišoje Madoną, sesuo suk
lupo prieš ją ant aštrių skeveld
rėlių ir susijaudinusi kalbėjo sa
vo mylimą Avė Marija, kurią ji 
ir kitais kartais dažnai mėgo kar
toti. Tuo tarpu abu turistai uolų 
kaskadomis vis kilo aukštyn ir 
aukštyn.

Sugrįžusi į sanatoriją, sesuo 
papasakojo kitoms gailestingo
sioms seserims, kad Madona kal
nuose tikrai yra. Žinia apie MadoJ 
nos suradimą greitai pasklido li
gonių tarpe, ir netrukus beveik 
visa sanatorija ištuštėjo, išskyrus 
gal tik negalinčius vaikščioti pa
ralitikus. Ir tie, kurie vos kojas 
pavilko, ir tie, kurie gerai galėjo 
jomis naudotis, visi pasileido kai-, 
nų link, dažnai net vienas kitą 
pralenkdami. Ar norėdamos savo 
pacientus sulaikyti, ar ir pačios 
norėdamos išvysti statulą, gailes
tingosios seserys taip pat išsku
bėjo paskui juos. Nors ir be va
dovo, bet statula buvo greit suras
ta, ir prieš ją ėmė nuolat augti 
klūpančių ir karštai besimeldžian
čių minia. Madona šypsodamasi 
klausėsi jų maldų, o kalnų uolos 
stebėjosi, kas čia darosi nes nuo 
amžių jos nebuvo mačiusios pa
našaus vaizdo.

Tuo tarpu gydytojai stengėsi

TAUTIEČIAI!
Lietuvių Kultūros Fondo Aus

tralijos Valdyba yra paruošusi 
spaudai savo metraštį “ATOLAS", 
gausiai illiustruotą, ca. 200 pusi. 
Visi, kuriems rūpi kultūriniai 
klausimai, kviečiami tą įdomų ir 
turiningą leidinį iš anksto užsisa
kyti ir tuo paremti jo išleidimą. 
Prenumeratos mokestis 1 svaras.

Turiny arch. V. Žemkalnio įžan
gos žodis.

I. ŽODŽIO MENININKAI:
1. Pulgis Andriušis — A. Zub- 

ras,
2. Gegužinė Bružėje — Pulgis 

Andriušis,
3. Į užtrenktas duris (V. Krė

vė) — A. Karazijienė,
4. Galilėjos žvejų tarpe — V. 

Krėvė,
5. Iš V. Kazoko kūrybos,
6. Smūgių keliu — V. Krėvė,
7. Iš J. Žukausko kūrybos.
II. NEPAMIRŠTAMI VARDAI:
1. Stuoka-Gucevičius — Vyt. 

Žemkalnis,
2. Vydūnas — A. Krausas,
3. Atsiminimai ir svarstymai 

tikybos atžvilgiu — Vydūnas.
III. KULTŪROS BARE:
1. Kad nebūtų lyg sudžiūvęs 

lapas (M. Biržška) — A. Kara
zijienė,
2. Iš anapus Ramiojo Vandenyno 
— M. Biržiška,

3. Prof. Stp. Kolupaila — dipl. 
inž. V. Civinskas.

IV. VAIZDŲ IR GARSŲ PA
SAULY:

1. Lietuvių Dailė Tremtyje — 
Telesforas Valius,

2. Telesforo Valiaus tragiškoji 
kūryba — A. Vaičaitis,

3. Lietuviai dailininkai Austra
lijoje — Antanas Rūkštelė,

5. VI. Jakūbėnas.
V. DIENOS TEMOMIS:
1. LKF Australijos Apygardos 

1952-1953 m. veiklos apžvalga — 
J. Meiliūnas. Leidinį redagavo re
dakcinė kolegija: A. Karazijienė, 
A. Zubras ir A. Krausas. Meninė 
priežūra dail. V. Simankevlčiaua. 
Užsakymus ir pinigus siųsti lei- 
dėjui-redaktoriui: A. Krausas, 4 
Grandview Ave., Maribyrnong, 
Vic.

DIDELI DARBAI TIK SUTEL
KTINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGKI- 
MĖS I LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. ĮSIGYKIME UETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN
KLIUKŲ.

gelbėti skulptoriaus gyvybę. Nuo 
jo atgabenimo į sanatoriją buvo 
jau praėjusi para, bet jie vis dar 
nepajėgė sugrąžinti jam sąmonę. 
Apie vakarą skulptorius atmerkė 
akis ir, pastebėjęs tuo metu į pa
latą įeinančią gailestingąją sese
rį, vos girdimu balsu sušnabždė
jo:

— Aldona, eik arčiau prie ma
nęs: aš noriu su tavimi atsisvei
kinti.

Sesuo nesuprato, nei ką šie žo
džiai reiškė, nei kokia kalba jie 
buvo pasakyti. Ji bandė su juo 
kalbėti ir vienaip ir kitaip, bet 
jo lūpos daugiau nebeprasivėrė, 
ir netrukus jo širdis liovėsi pla
kusi.

Sutemus iš kalnų sugrįžo vie
nas po kito visi ligoniai, kalbė
damiesi apie Madoną ir tikėda
miesi greito pagijimo. Vienas iš 
jų sanatorjos vadovybei įteikė 
rastą kalnuose maišelį su skulp- 
tavimo įrankiais. Ir dabar visiems 
pasidarė aišku, kad Madonos sta
tulą kalnuose buvo padaręs skulp
torius Teofilis.

Žemutinėje uolos dalyje, tiesiai 
po niša su Madona, sanatorijos 
rūpesčiu buvo iškirsta antroji 
niša ir joje užmūrytas karstas su 
skulptoriaus kūnu. ' Laidotuvėse 
dalyvavo visi pajėgūs vaikščioti 
sanatorijos įnamiai, sudarydami 
keistą procesiją j kalnus.

Ir dabar kiekvienais metais į 
šiuos kalnus atvyksta iš šiaurės 
krašto juodai apsirengusi daili 
moteris ir vieną raudonų rožių 
puokštę padeda prie Madonos ko
jų nišoje, o antrą t— uolos papė
dėje prie įmūrytos marmurinės 
lentos, už kurios ilgu miegu giliai 
miega skulptorius, laukdamas 
kada amžių pabaigoje angelo tri
mitas prižadins jį naujam gyve
nimui.

Pranašavimai
(LAIŠKAS Iš

Amerikoje jau kuris laikas šne
ka apie ateinančias liesąsias die
nas. Pastaruoju metu apie tai daž
niau ir garsiau namuose fr gatvė
se prasitariama, laikraščiai para
šo. Vieni mano, kad tai laikinis 
reiškinys, kiti gi perspektyvoje 
mato nedarbą ir rimtą krizę. Sun
ku šiandien pasakyti kas bus už 
keletas mėnesių, ar metų, bet šios 
dienos faktai didelio optimizmo, 
bent man, nesužadina.

Nedaug metų esu šitoje Ameri
koje išgyvenęs, bet truputį susi
vokiu kasdieniniuose įvykiuose, o 
skaitydamas laikraščius ir susitik
damas su žmonėmis matau, kad 
palengvėle slystamą žemyn. Tie
sa, Amerika didelė ir turtinga — 
duoda dolerių ir gėrybių visiems, 
kas tik paprašo. Bet tai jau kitas 
reikalas. Šitai mes vadiname poli
tika.

O dabar ir vėl prie tų ekonomi
nių reikalų. Savo Australijoje jus 
turėjote “trabelių" su darbais 
kiek anksčiau. Dabar jau ir vėl, 
turbūt, bosai prie fabrikų vartų 
gaudo darbininkus. Mūsų Ameri
koje šitokių dalykų neatsimenu— 
darbą visados reikėjo susirasti ir 
suktis, (vikriai norint išsilaikyti. 
Dabar kartais ir labiausiai besi
sukantį ima ir "išsuka” pro var
tus į gatvę. Paskui toks sukasi 
aplink visokių fabrikų vartus ir 
negali į vidų įsisukti. Nepersenai 
tokiame Detroito mieste per tris 
dienas nedarbo sūkurys “įsuko” į 
bedarbių eiles apie 23000 vyrų ir 
moterų. Yra fabrikų, kurie duoda 
savo darbininkams atostogų. Rei
škia, moka beveik visą algą ir 
liepia nieko nedirbti. Mėnesį, du, 
tris taip žmogus prasibasto. Pas
kui pašaukia į darbą, arba visai 
paleidžia.

Bet valdžios žmonės ir visokios 
ekonominės komisijos guodžiasi ir 
aiškina, kad krizės nebus. Bet 
spauda ir kitaip pašneka, štai toks 
Assoc. Press biuletenis neperse
nai rašė: “Senai prisibijdmas biz-

BOMBARDAVAU KREMLIŲ
Prie mano lovos be paliovos 

skambėjo telefonas. Aš buvau pa
siutusiai išvargęs, tad vos prisi
verčiau paimti ragelį ir atsakyti.

— Čia kalba Roemer — pasi
girdo balsas — Ar aš kalbu su 
majoru Schultz?

— Taip.
— Aš norėčiau užeiti pasikal

bėti... — Pasikalbėti, šiuo nak
ties laikuį?) Tpčiau (aš atsakiau, 
kad gali ateiti.

Aptvarkydamas kambarį, gal
vojau, kas galėtų būti tas Roe- 
meris. Paprastai tokios rūšies 
skambinimai reiškia Gestapo. Bet 
tuo perdaug nesirūpinau. Svar
biausia, aš norėjau miego ir tik 
miego, ir sulaukti to prakeikto 
karo galą. Aš pasitaisiau savo 
Riterio Kryžių prieš veidrodį. 
Pasigirdo skubus pasibeldimas į 
duris.

—Prašau! — Įžengė aviacijos 
pulkininko uniformoje vyras.

— Roemer — šypsodamas pa
sakė uždarydamas duris.

Pasikratėme rankomis pasisvei
kindami ir paprašiau atsisėsti. Jis 
atsisėdo apžvelgdamas kambarį gi
liu žvilgsniu.

— Gal išgerti? tariau siekda
mas konjako.

— Taip, dėkui.
— Prosit — pasisveikinome 

stikliukais.
— Aš eisiu prie reikalo — pa

sakė jis, dėdamas stikliuką ant 
stalo. — Atėjau prašyti jūsų ma
lonės.

Išmušė mane tuo iš pusiausvy
ros, nes juk niekas aviacijoje pa
valdinių neprašo malonės.

— Kaip jūs, be abejo, žinote — 
kalbėjo Roemeris — padėtis yra 
gana bloga. — Pritariau aš link
telėdamas. — Mes išsiuntėme tai
kos pasiuntinį į Londoną, ir kaip 
generalinis štabas mano, gal 
mums pavyks susitarti su Vaka
rais. Pranešimas iš Londono tu
rėtų būti greitai gautas ir mes 
vesime taikos pasitarimus su gana 
apgalvotais planais. — Aš galvo
jau ką jis tuo nori pasakyti. — 
Majore Schultz, — tarė jis — aš 
turiu gauti iš jūsų garbės žodį,

ir kasdienybe
CHICAGOS)
nio leidimasis žemyn 1954 m., vi
dutiniškai imant, tepasieks 5% že
miau 1953 m. lygio”. Tokia yra 
nuomonė 13 vadovaujančių JAV 
pramonininkų, kurie sudaro prie 
JAV prekybos departamento pa
tariamąją tarybą.

šis pranašavimas, tikriau nuo
monės pareiškimas, buvo priimtas, 
kaip labai padrąsinantis, optimis
tiškas tų Eisenhowerio ministe- 
rių, kurie dalyvavo šios tarybos 
uždarame posėdyje. Taryba nuro
do, kad plieno gamyba gali kris
ti iki 85% normos (tikrumoje jau 
1953 m. rugsėjo mėn. plieno ga
myba siekė 89% normos).

Automobilius vis sunkiau par
duoti. Tai aiški išvada, kad auto
mobilių pramonė mažins (gamy
bą. Praeitais metais pagaminta 
7,5 milijonai autovežimių. Žemės 
ūkio mašinų pramonė savo gamy
bą smarkiai apkarpė jau praeitų 
metų gale. Dar tebekrinta.

Baldų gamyba krinta. Jos atei
tis daug priklausys nuo naujų- 
namų statybos.

Lėktuvų gamyba dar dirba pil
nu tempu. Karinių lėktuvų, visų 
rūšių kartu sudėjus, dabar gami
nama 1000 per mėnesi, tai visai 
netoli numatytos viršūnės. Numa
toma gamybą krisiant kiek vėliau 
metų bėgyje.

Apie elektros ir naftos pramonę 
žinios geros — netgi 'praplėti
mai planuojami.

Apie tekstilės ir drabužių pra
monę aiškių duomenų neskelbia
ma, bet padėtis nepuikiausia.

Apie ginklų pramonę tylima, 
bet tai iš dalies nusako ' plieno 
pramonės sumažėjimas net 15%. 
Prisibijoma, kad plieno pramonę 
netrukus gali pasekti lygiu pro
centu ir daugelis kitų pramonės,1 
šakų. Bet faktas yra tai, kad pra-, 
monės bendros gamybos sumažėji
mas 5%, reiškia 3 milijonų nau
jų bedarbių armijį.

M. Terainis.

kad jūs niekam apie tai nepraši-, 
tarsite.

Daviau aš jam žodį. Jis patai
sydamas cigaretę ant peleninės 
tęsė: — Mes turime Kremliuje 
veikianti savo agentą. Anksti šį 
vakarą gavome žinią iš jo, kad 
rytoj naktį 23 v. Politbiuras su
sirinks ir mes galėtume užbaigti 
karą.

Tuomet jau aš žinojau, ką jis 
toliau norės pasakyti. Aš buvau 
narys "General Wever” grupės 
slaptiems tikslams ir jau buvau 
skridęs keliolikai slaptų misijų. 
Pagaliau jis norėjo dar vieno skri
dimo, bet ši kartą, atrodė, lyg 
vieno galo kelio. Priešlėktuvinė 
Maskvoje buvo žiauri ir naktiniai 
naikintuvai gana taiklūs. Aš pa
žvelgiau į jo Riterio kryžių, gra
žiai kabantį po jai kaklu, ir prisi
miniau kitos rūšies kryžių, kurį 
gavo iš mano lėktuvo įgulos vy
ras virš Londono... kita slapta 
misija...

-r- Aš atėjau prašyti jūsų ma
lonės išpildymo — tarė Roemer
— Ar bombarduosi Kremlių ry
toj naktį?

Trenkiau cigaretę ant grindų.
— Kodėl jūs prašote tik mane, 

kai yra daug kitų gerų lakūnų, 
kaip ir aš... kodėl ne vieną iš 
jų, o mane vėl? Nuo 1936 m. aš 
skridau kautynėms t Ispanijoje, 
Lenkijoje, Prancūzijoje, Anglijo
je ir dabar fronte 400 misijų... 
ne, šį kartą aš neskrisiu... ši 
kartą aš būsiu stebėtoju... Po
ne pulkininke — aš...

— Aš žinau. Jūs neatsisakysit 
majore Schultz — pertraukė jis 
mane.

— Bet jūs nesuprantate...
— Taip, aš suprantu. Ši misi

ja reikalinga geriausio patyrimo, 
ir jūs esate geriausias lakūnas iš 
visų turimų.

Jis atsistojo ir priėjęs uždėjo 
rankas ant mano pečių.

—■ Užtruko mėnesiai ir paau
kota daugybė gyvybių išgauti 
šiai trumpai žiniai. Apsigalvokit
— dabar viskas priklauso nuo 
Jūsų.

Aš atsistojau. Mano kojos lin

MINISTERIS GIRDVAINIS AU
DIENCIJOJE PAS POPIEŽIŲ

ROMA. Popiežius Pijus 
XII priėmė iškilmingoje audienci
joje visą prie šventojo Sosto akre
dituotą Diplomatinį Korpusą, ku
ris per savo Dekaną, Airijos Am
basadorių, išreiškė užuojautą dėl 
Lenkijos Primato Kardinolo Višin
skio suėmimo. Savo kalboje Airi
jos Ambasadorius pažymėjo, kad vi
sas diplomatinis korpusas giliai at
jaučia Popiežiaus skausmą, kurį su
kelia Katalikų Bažnyčios persekio
jimai Lenkijoj ir kituose užimtuo
se kraštuose, persekiojimai, kurie 
primena pirmuosius Krikščionybės 
laikus. “Mes linkime, baigė savo 
kalbą Ambasadorius, kad persekio
tojai suprastų, jog šviesi ateitis 
tebus galima, kada bus respektuo
jama sąžinės laisvė ir atstatyta 
pagarba žmogaus sielos šventajam 
pobūdžiui."

šventasis Tėvas padėkojo diplo
matiniam korpusui už užuojautų 
ir pareiškė įsitikinimą, kad visos 
tautos, kurios šiandien stovi tvar
kingo socialinio gyvenimo sargy
boje, parems kenčiančiuosius už 
savo tikybines ir politines teises 
ir tuo pačiu suteiks jiems naujų 
vilčių. Dabartiniai sunkumai jokiu 
būdu negali sunaikinti pasitikėji
mą gražesne ateitimi. Teisybė ir 
teisingumas nėra tušti žodžiai, nes 
jie turi tą pačią jėgą kaip Aukš
čiausiasis, kuris yra jų gynėjas ir 
garantas. Tegul Viešpats leidžia 
Jums ir Jūsų kraštams išvysti tą 
visų laukiamą dieną, dėl kurios 
šiandien daugelis aukoja savo skau
smus ir savo gyvybę, baigė Popie
žius.

Po kalbų, šventasis Tėvas paa- 
siveikino su atskirais Misijų še
fais.

Lietuvą šioje audiencijoje atsto
vavo Pasiuntinys prie šv. Sosto 
Ministeris Girdvainis, lydimas pa
siuntinybės sekretoriaus S. Lozo
raičio jr.

SOTUS IR APSIRENGUS BO
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROMUS VOKIETIJOJE.

ko, iš akių biro ašaros. Maniau, 
kad pradėsiu verkti.

— Jūs galit užbaigti karą, 
Schultz;

Aš apsHpau. Jo žodžius girdė
jau lyg per miglą.

Vakarų galybės bus sukalba- 
mesnės... dėkingumas milijonų 
žmonių... _

Ir po to išgirdau savo balsą 
klausiantį, kada galėsiu smulkiau 
viską sužinoti.

— Tuojaus — atsakė jig — 
mano mašina laukia prie durų.

Kai mes pasiekėme vadovietę — 
kautynių grupės — generolas Fla
de jau stovėjo prie rytų Europos 
žemėlapio. Mano lėktuvo įgula 
jau buvo susirinkusi — Kurt 
Buettner — navigatorius, Bruno 
Dressier — radistas, Ir Herman 
Krauss — mechanikas. Jie ra
portavo generolui, kai mes įėjo
me.
Flade, egoistiškos išvaizdos, lyg 
zuikio skeltomis lūpomis, dėstė 
savo planus ir bombardaviųių tak
tiką, lyg jis būtų skridęs begali
nes bombardavimų misijas.

— ... Fuehrerio akys jus seks 
iki taikinio ir pats Goeringas bu
dės prie telefono, laukdamas re
zultatų iš jūsų misijos, majore 
Shultz.

Tai viskas ką generolas turėjo 
pasakyti ir tuojaus išsinešdino iš 
kambario.

Mes su Kurtu likome smulkiau 
išstudijuoti ir apskaičiuoti skri
dimo planus. Mes turėsime paim
ti 250 kg. bombų su delsiamu de
gikliu. Bombarduoti galvojau ap- 
skridus Maskvą iš rytų ir iš 4000 
metrų virš taikinio smigti, išme 
tant krovini, kas truks Ūk kelias 
minutes, ir jei pavyks — būsime 
pasiekę tikslą.

Aš pro Kurto pečius stebėjau 
jo skaičiavimus ir atsargiai tik
rinau jų tikslumą — ne, kad ne
pasitikėjau juo, bet dėl dvigubo 
atsargumo. Kai baigėme, jau bu
vo pats vidurnaktis. - - ■ -

(Bus daugiau)'’
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MŪSŲ PASTOGĖ
SYDNĖJUS

— Baltų Komitete lietuvius at
stovauja St Skorulis ir Alg. Bu
činskas. Šiemet Komiteto pirmi
ninku išrinktas St. Skorulis, vi- 
cepinn. — Germanis (latvis), 
sekr. — Alg. Bučinskas ir iždin. 
— Kais (estas).

Komitetas palaiko glaudžius 
ryšius su kitų pavergtų tautų ati
tinkamomis organizacijomis ir jau 
pradėjo svarstyti tragiškųjų bir
želio deportacijų minėjimo planų. 

’ — ai —
— Vasario 6 d. ir 13 d. 8.30 vai. 

per 2CH radijo stoti bus trans
liuojama lietuviška muzika. Plo
kšteles radijofonui parūpino Syd
nėjaus Apylinkės valdyba.

— A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba prašo lietuviškų organi
zacijų Sydnėjuje pranešti apie nu
matomus viešus parengimus bent 
I šių metų pusmečio laikotarpyje. 
Sitai reikalinga tam, kad išven
gus lygiagretumo ir galimų nuos
tolių rengėjams. A.L.B. Sydnėjaus 
Apylinkės valdybos adresas: Alg. 
Bučinskas, 82 Hinder St., Dar
linghurst, Sydney, N.S.W. —al—

— Sydnėjaus Lietuvių Plunks
nos klubo pirmininkas praneša, 
kad Klubo narių pasitarimas įvy
ksta vasario 6 d., šeštadieni, 17 
vai. 64 The Avenue, Hurstville.

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
Penktadieni, vasario 19 d., 6.30 

vai. vak., 12-14 Ennis Rd., Milson’s 
Point, jvyks Austr. Liet. Studen
tų Sųj. Sydnėjaus skyriaus susi
rinkimas. Visi dabartiniai ir bū- 
simieji universiteto bei kitų au- 
gštųjų mokyklų studentai kvie
čiami būtinai dalyvauti. Dienot- 
varkėjų valdybos rinkimai ir atei
ties planų svarstymas.

Valdyba.

MIELUS KOLEGAS
Danutę Žilinskienę (Melb.), 
Dr Jonų Mikuižį (Adei.) ir 
Vytautų Donielų (Sydn.), 

sėkmingai baigusius universiteto 
kursų širdingai sveikina

Austr. Liet Stud. Sųj. 
Atstovybė.

ADELAIDES SPORTO 
KLUBO VYTIS

METINIS SUSIRINKIMAS šau
kiamas vasario 14 d., tuojaus po 
pamaldų šv. Juozapo bažnyčios 
salėje.

Dienotvarkė: 1. Valdybos ir re
vizijos komisijos pranešimai. 2. 
įstatų ir padalinių veikimo tai
syklių papildymas. 8. Sportinės 
veiklos nustatymas. 4. Valdybos 
ir revizijos komisijos rinkimai. 5. 
Sumanymai.

Klūbo sportinė veikla taip išsi
plėtė, kad jai yra būtinas tvirtas 
organizacinis pagrindas. Jeigu 
mūsų sporto reikalams skiriame 
savo dėmėsi per kiaurus metus, 
nepagailėkime dviejų valandų ir 
organizaciniams reikalams aptar
ti. Klflbq nariai yra įpareigoti da
lyvauti susirinkime.

Klūbo Valdyba.

SKELBIMAS

APIE POPIERINIUS KARUS, 
VISUOMENINES RIMTYBES 
BEI LINKSMYBES RAŠO NAU
JAI PASIRODĘS

Rykštės Nr. 10
Gaunamas Melbourne p. L. 

BALTRŪNO Spaudos Kioske ar
ba Administracijoje: 2/58 Grey 
St., ST. KILDA, Melbourne.

ASVASVAVAWAVAW1, 
MĖGĖJAS FILMŲ' .

AIŠKINTOJAS.

Atliekamas kopijavimas europie
tiškų fotografijų.

Užsakymai priimami ir paštu: 
LUX—IVON Photo Service, 190 
Bourke St., Melbourne.

MELBOURNIEČIAI GEELONGIEČIAII

vasario 19 d. (penktadienį) 8 vai. 
GRANDIOZINIS

UŽGAVĖNIŲ IR KAUKIŲ

BALIUS
DIDŽIOJOJE PRAHRAN TOWN HALL SALĖJE.

XXX
TIKRI BLYNAI. KAUKES PREMIJUOPAMOS.
• LAIMĖS ŠULINYS. LOTERIJA. BUFETAI.

XXX
įėjimas 12 šil. Bilietai gaunami vietoje, bibliotekoje.

PELNAS LABDARAI.
Rengia ir Jus širdingai kviečia

SOC. GLOBOS MOTERŲ D-JA.

* JŪSŲ fotografas:
Portretai: vestuvių—vaiku—sporto ir 

seimu grupiu 
COMERCINE FOTOGRAFIJA

ALLAN STUDIOS
.318 Smith Street, COLLINGWOOD, N.5. Vic, 
Telef.: JA 2026.

DAŽYMAS DEKORAVIMAS
A 25 metų patyrimas A

J. MACIJAUSKAS, 
DAŽYTOJAS — SPECIALISTAS 

priima užsakymus.
68 MACLEAY ST., POTT’S POINT, NSW

Patarimai ir įkainavimas veltui.
iwwmvwwwmAwwwwaa

Kai reikalas atsiduria.
mirties taške

Sausio 24 d. Canberros Apylin
kės valdyba sušaukė visuotinį — 
metinį susirinkimų, į kurį atsilan
kė beveik 20 tautiečių.

Pradžioje visi reikalai ėjo sklan
džiai: susirinkimui pirmininkauti 
buvo išrinktas senas veikėjas čei- 
čys, protokolui surašyti Pilka, 
valdybos ir kontrolės komisijos 
pranešimai praėjo be ginčų, veik
la užgirta karštais plojimais. Pre- 
sšdijumas trynė rankas, nes tikė
josi suaMnklmų lengvai pravesti.

Prasidėjo naujos valdybos ir 
kontrolės komisijos rinkimai. Nuo 
čia tad ir prasidėjo prezidijumo 
vargai. Kandidatais buvo pasiū
lyti visi salėje esantieji, bet jie 
visi, išskyrus vienų pasiryžėlį, tuč 
tuojaus savo kandidatūras parei
kalavo išbraukti. Kai kurie dar 
gražiai pašnekėjo, bet į valdybų, 
vistiek niekas nesutiko būti ren
kamu. Buvo nubalsuota rinkti 
spec, komisijų, kuri laikinai eitų 
valdybos pareigas, bet ir į jų kan
didatų neatsirado.

Prezidijumo pirmininkas, dar 
kartų nubraukęs nuo kaktos pra
kaitų, ryžosi gelbėti padėtį ir, su
sitaręs su Dehnu ir Makūnu, lai
kinai sutiko eiti valdybos parei
gas, — sušaukti artimiausioj atei
tyj susirinkimų ir dar kartų mė
ginti išrinkti Apylinkės valdybų.

Canberros lietuviai, kurie buvo 
susirinkiman atvykę, šnekučiuoda
miesi skirstėsi namolio ir pasiža
dėjo į kitų susirinkimų atsivesti 
ir tuos, kurie ramiai anų karštų 
sekmadienio popietę namučiuose 
pratūnojo. O gal? Dieve duok, kad 
taip atsitiktų ir visi susirinktų.

— P —

Mašinistai —
Siuvėjai-jos

Reikalingi prityrę mašinistai 
augštos kokybės moteriškiems pal
tams siūti.

Pastovus darbas. 4i dienos per 
savaitę. Augščiausias atlyginimas.

Geros sųlygos.

Kreiptis: B. MANNING,

20 kamb. II augštas,
Royal Arcade,
Pitt Str., Tele/.: MA 7850.

Klaipėdos atvadavimo 
minėjimas Melbourne
Mažosios Lietuvos Bičiulių 

Draugijos suruoštas Klaipėdos 
prie Lietuvos grįžimo trisdešimt 
vienerių metų sukakties minėji
mas įvyko šv. Jono bažnyčios sa
lėje.

Mnėjimų atidarė M.L.B.D-jos 
centro valdybos pirm. Dr. V. Di- 
džys. Paskaitų: “Lietuviškojo pa
jūrio sargyboje" skaitė Alb. Po
cius.

Minėjimų baigiant dar žodį ta
rė A. Krausas "Keleivio” ir Vy
dūno fondo reikalu.

Po oficialiosios dalies praneši- 
[ mų apie N. Zelandijos ir Chica- 
I gos lietuvių gyvenimų padarė mo
kyt. Piežaitė, kuri nuolat gyvena 
Amerikoje ir tik laikinai yra at
vykusi į N.Z. mokytojauti.

VASARIO 16 D. ATIDAROMA 
SAVAITGALIO MOKYKLA

CABRAMATTOJE
Vasario 16 dienų Cabramatto- 

je, 104 Lord St., Cabramatta (p. 
p. Pauliukonių namuose) pradės 
veikti lietuvių savaitgalio moky
kla. Visus lietuvius tėvus, gyve
nančius Cabramattoje, Liverpoo- 
lyje, Fair Fielde, Carramaroje ir 
kitose gretimose vietovėse prašo
me siųsti savo vaikus į šių mo
kyklų. Mokyklinio amžiaus vaikai 
registruojami pas A.L.B. Cabra- 
mattos Apylinkės sekr. J.A. Skir- 
kų, 98 Boyd Str., Cabramatta, N. 
S.W. ir pas Apylinkės pirm. N. 
Cininų, 97 Boyd Str., Cabramat
ta.

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

A.L.B. Cabramattos Apylinkės
Valdyba

LIETUVIŠKA SIUVYKLA

BANKSTOWNE

Priimami užsalcymai vyriškiems 
ir moteriškiems kostiumams su 
užsakytojo medžiaga. Tarpinin
kaujama perkant medžiagas.

Priimami Įvairūs pataisymai.
Tautiečiams nuolaida.
513 Chapel Rd., Bankstown. 

Važiuojant 27 autobusu 4 susto
jimas.

Telef.: U Y 2144

“M. P.” PRENUMERA
TORIAMS

1. Pasitaiko, kad kai kurie prenu
meratoriai, siųsdami pinigus Mo
ney Order, neprisiunčia jų dubli
katų, kuriuos jie gauna pašte. 
Negavus tokių dublikatų “M.P.” 
administracija negali atsiimti pi
nigų. Todėl visi gerb. prenumera
toriai, naudoju M. O., prašomi ne
pamiršti prisiųsti M. O. dublika
tus ir bent ant voko aiškiai užra
šyti savo adresų.
2. Prisiunčiama prenumerata ir 
čekiais. Už čekių deponavimų, jei 
tų čekių mokėjimo vieta nėra ku
ris Sydnėjaus bankas, reikia sumo
kėti 6 — 10 penų deponavimo 
mokestį apmokant. Prašome ap
mokant “M. P.” prenumeratų če
kiais pridėti 6 — 10 penų depona
vimo išlaidoms.
3. Siunčiant “M. P.” prenumeratų 
malonėkite adresuoti taip: 
“MŪSŲ PASTOGĖ”, Box 4558, 
G.P.O. Sydney, N.S.W.

“M. P.” Administracija

Nauja Apylinkės Valdyba 
Hobarte

A.L.B. Hobarto Apylinkės me
tinis susirinkimas įvyko sausio 10 
d. Dalyvavo 33 Apylinkės nariai. 
Susirinkimui pirmininkauti buvo 
išrinktas A. Kantvilas. Po Valdy
bos ir Kontrolės komisijos prane
šimų buvo renkami nauji valdo
mieji organai. Pagal balsų dau
gumų į Valdybų išrinkti: A. Kan
tvilas, V. Kučiauskas, A. Jakštas 
ir kandidatai B. Bukevičius ir J. 
Motiejūnas. J kontrolės komisijų 
išrinkti: Redenis, Zozas ir Buke
vičius; kandidatais: (Motiejūnas 
ir Martišius. Į garbės teismų: Mo
tiejūnas, Simanauskas, Rederis, 
Adickienė ir Jucius.

Aptarus aktualiuosius reikalus 
susirinkimas baigtas Tautos Him
nu.

Apylinkės valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. Kantvilas, 
sekr. Kučiauskas ir ižd. Jakštas. 
Kontrolės komisijos pirm. L. Zo
zas. Garbės teismo pirm. J. Mo
tiejūnas. —k—

ŠVIESOS KULTŪRINIAI PA
RENGIMAI 1953 M. I PUSM.

Sausio 24 d. iškila prie George 
River.

Vasario 27 d. Paskaita: “Prieš
istorinės Lietuvos ribos, gyvento
jai ir kaimynai. Po paskaitos dis
kusijos. Įėjimu visiems laisvas. 
Pradžia 19 vai.

Kovo 20 d. Paskaita “Australi
ja ir mes”. Prelegentas Vyt. Ri
mas. Po paskaitos diskusijos. Įėji
mas visiems laisvas. Pradžia 19 
vai.

Balandžio 17 d. “Lietuvių poe
zijos tonais”. Įėjimas su pakvieti
mais. Pradžia 19 vai.

Gegužės 15 d. Paskaita: “Būsi
mos Lietuvos įstatimdavystės pro
blemos. Prelegentas L. Karvelis. 
Įėjimas visiems laisvas. Pradžia 
19 vai.

Birželio 26 d. Metinė Sambūrio 
šventė. Smulkesnė programa bus 
paskelbta vėliau.

Visi parengimai vyks Milson’s 
Point, Ennis Rd. 12-14.

Smulkiau bus pranešta prieš 
kiekvienų parengimų. Nariams at
skirų pakvietimų nebus siunčia
ma.

Sambūrio šviesa 
Sydnėjaus ak. Valdyba.

PADĖKA
Prie Soc. Globos Moterų Drau

gijos pravesto vajaus Melbourne 
pasisekimo, labai žymia dalimi 
prisidėjo p. AUGA1TIS, leidęs 
naudotis savo patalpomis drabu
žių sukrovimui, p. DIDŽIAKIS, 
aukojęs pokavimui medžiagų; p. 
KUNCAICIAI, jr., talkininkavę 
drabužius pergabenant.

Jiems ir kitiems, daugiau ar ma- 
iau talkininkavusems, Soc Globos 
Moterų Draugija širdingai dėkoja.

N. Z. LIETUVIAI PRAŠO 
GAIDŲ

Vasario 16 N. Zelandijos lietu
viai radiofone gauna valandėlę ir 
nori transliuoti lietuviškas dainas. 
Jie prašo gaidų su akompon. dai 
noms: “Ten kur Nemunas banguo
ja,” ir "šalia kelio vieškelėlio gy
veno šaltyčius.”

Turintieji šias gaidas maloniai 
prašomi paskolinti ir pasiųsti ad
resu: Vyt. Vyčius, 9 Council St., 
St. Kilda, Dunedin, NEW ZEA
LAND. Visas išlaidas Vyt. Vyčius 
pasižada tučtuojaus atlyginti.

■Šaudymai
(Laiškas iš Adelaidės)

Stovyklos naudingumas pasiro
dė keleriopas, tačiau pats svar- 
biausias-lietuviškumas. Nors ir 
trumpam laikui vaikai buvo ati
traukti nuo nutautinančios aplin
kos. Dvi savaites jie kalbėjo, žai
dė, dainavo ir galvojo lietuviškai. 
Tai žymiai praturtino jų lietuvių 
kalbos žodynų Jie išmoko gražių 
lietuviškų žaidimų ir skambių lie
tuviškų dainų. O rengėjai nuėjo 
dar toliau. Jie pakvietė kelis pe
dagogus, kurie supažindino vai
kus su Lietuva, su jos vargais ir 
kančiomis. Pasakojimai, pagrįsti 
daugiausia asmeniniais pergyve
nimais, vaikams paliko gilų įspū
dį. Klaipėdos atvadavimo minėji
mas ir partizanų vakaras buvo 
tikrai išgyventi jaunose stovyk
lautojų širdyse. Jie patys buvo 
tų minėjimų rengėjai ir dalyviai. 
Jie sekė pasakas ir dainavo dai
nas. Jie pynė ir leido jūron vai
nikų. Jie patyrė kas yra šių dienų 
Lietuvos partizanas ir dėl ko jis 
kovoja.

Pats būdamas vienu iš tėvų, 
kurių vaikai naudojosi šia stovyk
la, negaliu nesidžiaugti tos stovy
klos laimėjimais. Nors jau praė
jo gražus laikas, bet vaikai namie 
tebegyvena stovykline dvasia. Jie 
dainuoja lietuviškas dainas, lie
tuviškai žaidžia ir kalba lietuviš
kai daug gražiau, negu anksčiau. 
Savo vaikiškam pasaulyje jie il
gai, gal ir visus metus, puoselės 
ten patirtus pergyvenimus.

Ne be pagrindo tėvai per sto
vyklos uždarymo iškilmes prašė, 
kad ateinančiais metais vėl būtų 
surengtas panašus stovyklavimas 
jauniesiems.

•
Grupė entuziastų, norinčių bū

ti artistais, nepriklausančiais jau 
gražiai veikiančiam Adelaidės Lie
tuvių Teatrui — Studijai, irgi 
imasi savotiško bandymo. Jie šau
kia vietos lietuvius pasižiūrėti jų 
mėgėjiškos vaidybos “Aušros Sū
nuose”. Apie šitų bandymų kal
bama daug ir gana įvairiai. Vieni 
tai laiko visuomeniniu nesubren
dimu ir kišimu lazdos j veikian
čio Teatro — Studijos ratus. Kiti 
gi laukia, kad mėgėjai irgi .gali 
neblogai pasirodyti. Svarbu kad 
kų nors veikia lietuviška linkme. 
Girdi, Teatras — Studija nėra 
turtingas lietuvišku repertuaru.

Ateitis parodys ko verti mėgė-- 
jai ir ar jų įdėtas triūsas apsimo
kės bent moraliai. Taip pat reikia 
manyti, kad mėgėjai nepadarys 
neigiamos įtakos gražia užsireko
mendavusiam Teatrui — Studijai, 
kuris per dvejus metus tikrai įro
dė savo naudingumų. Jis yra iš
varęs gražaus darbo gilių vagų, 
išauginęs darnų kolektyvų. Jie 
dirba atkakliai ir gali didžiuotis 
savo darbo vaisiais. Jeigu ir mė
gėjai taip dirbs, gal ir jie patei
sins savo užsimojimus.

V. Minvydas.

Bandymai išsiplėšt! iš emigran
tinio apsnūdimo čia buvo pradėti 
dar praėjusiais metais, kai Teisi
ninkų Draugijos organizuotas tei
smas nagrinėjo Pietų Australijoje 
gyvenančiam lietuviui tremtiniui 
iškeltų bylų. Ir tas tremtinys bu
vo pripažintas kaltu, kad nesumo
ka solidarumo mokesčio ir kad ne
sirūpina auginti vaikų lietuviškoj 
dvasioj, neleidžia jų j lietuviškų 
sekmadienio mokyklų, neprižiūri, 
kad jie gražiai kalbėtų lietuviškai.

Kitų kaltinimų, kurie buvo tam 
tremtiniui primesti, prokuratūra 
nesugebėjo įrodyti ir dėl to teis
mas negalėjo jo nubausti, kad jis 
pamiršta lietuvybę ir savo asme
ninius reikalus stato pirmoj vietoj, 
kad jis neremia ir aktyviai neda
lyvauja lietuviškose organizacijo

se, kad nepalaiko lietuviškos spau
dos, kad jaunimas nesiburia į lie
tuviškas organizacijas ir kad pats 
organizacinis darbas vyksta ne
patenkinamai.

Galime būti vienokios arba ki
tokios nuomonės tais klausimais, 
tačiau teismas, apsvarstęs visas 
aplinkybes, nerado galimu kalti
namojo nubausti, nors bylos na
grinėjimo metu paaiškėjo daug 
netikslumų, apsileidimo žymių. 
Daug kliuvo Kultūros Fondui, 
sekmadienio mokyklai ir kitiems. 
Paaiškėjo, kad darbas dažniausiai 
reiškiasi tik popieriuje, kad tarp 
žodžių ir darbų yra neperžiangia- 
ma praraja. Visi daug ir noriai 
kalba, švaistosi prašmatniais žod
žiais, bet maža tokių, kurie jun
giasi į konkretų darbų.

•
Pirmo realaus bandymo žodžius 

paversti darbu šį kartų pasiėmė 
Adelaidės ateitininkai. Pasinaudo
dami mokyklų atostogomis, jie su
organizavo 7-14 metų lietuvių vai
kams vasaros kolonijų pajūryje. 
Barakėlyje, susidedančiame iš 
dviejų kambariukų, valgyklos ir 
primityvios virtuvės, tegalėjo til
pti tik 20 vaikų, nors norinčių bu
vo žymiai daugiau. Kolonijoje 
vaikai praleido naudingai dvi sa
vaites.

Tai buvo pirmas ir rizikingas 
bandymas, į kurį tėvai, siųsdami 
savo vaikus, žiūrėjo gana skeptiš
kai. Ne per didžiausių entuziaz
mų jautė ir patys organizatoriai- 
ateitininkai su kolonijos vadove 
ponia Stepaniene. Tačiau ji ir jos 
talkininkai Milaknienė, Kubilius, 
Grubliauskas ryžosi žodžius pa
versti darbu.

Nors vieta pajūryje ir nebloga, 
tačiau patalpų primityvumas ir 
medžiaginiai ištekliai (vaikui iš
maitinti buvo skirta £ 1.10.0 per 
savaitę), nieko negalėjo ypatingai 
džiuginti. Bet jau pirmos savai
tės bėgyje visos abejonės išsis
klaidė. Taupus šeimininkavimas, 
tėvų parama ir puiki jaunųjų sto
vyklautojų nuotaika užtikrino ge
ras darbo ir gyvenimo sųlygas.

“M. P.”
“Mūsų Pastogė”, kaip ir dau

gumas lietuviškų laikraščių trem
tyje, vos galus su galais suveda. 
Bet laikraštis — kaip adelaidiš- 
kiai savo spec. nr. rašė — tai ug
nis. Ir kad šita ugnis neužgestų 
dedamos visos pastangos. Sunkias 
sųlygas supranta ir didžioji dalis 
tautiečių: laiku sumoka prenume
ratos pinigus, paragina kitus lai
kraštį prenumeruotis ar talkon 
ateina laikraščio prenumeratų rin
kdami. Kiti gi dar ir aukų atsiun
čia skylėms, kaip sako, palopyti.

Štai mūsų bičiuliai, pastarosio
mis savaitėmis atsiuntę aukų “M. 
P.”:

Petras Bakas, Darvin, vienin- 
tėlis prenumeratorius N.T., užsi
sakydamas laikraštį 1954 m. at
siuntė £3; St. Montvidas, Goul- 
bum, atsiuntęs skolos likutį už 
praeitus metus, užsisakė 1954 m. 
ir likusius šilingus rašo paliekųs 
už pavėluotų atsiskaitymų, pra
šo siuntinėti laikraštį tol, kol bū
sime Australijoje; G. Calynas 
prie prenumeratos pridėjo dar 
£ 1 aukų. V. Morkys, Adelaide, 
prie 1954 m. prenumeratos pridė
jo 10 šilingų; J. Ruzgys, Brisba
ne, rašo: “Siunčiu £2.10.0 už 1954 
m. prenumeratų ir 10 šil. "bau
dos”; V. Tamošaitis, St. Kilda, 
Melbourne, rašo: “Pasiunčiau £5

RĖMĖJAI
“M.P.” sustiprinimui. Sėkmės”; 
A. B., Sydney, įbrukęs £2 pagrų- 
sino pavardės neskelbti; B. Sa
vickas, Lismore, N.S.W., prisiun
tė 10 šil. aukų; A. Vaičiulis, Ade
laidė, su prenumerata atsiuntė 5. 
šil. aukų; B. Savickas, Melbourne, 
prisiuntė 10 šil.; J. KaritonaS, 
Sydney, — 10 šil.; M. Reinke, 
Avelande,.... ” nors pavėluotai 
siunčiu £ 5. Savo laiku buvau nu
taręs "M.P.” nebeskaityti, bet lie
tuvišku atkaklumu laikraštis ir 
toliau buvo siuntinėjamas. Taip ir 
reikia! Prašau ir toliau siuntinėti 
— sumokėsiu”; J. Rakauskas, 
Selmers Eng. (Snieguoti kalnai) 
atsiuntė 9 šil.; J. Simaitis Bun- 
jil, W.A., atsiuntė £3.0.0 — 1954 
metų pren. ir 10 šil. prašo sunau
doti kur labiausiai reikalinga; J. 
Skuodas, South Wallsend, atsiun
tė 5 šil. (b.d.)

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef. WB 1758, for the publi
sher, Vytautas Simnlškis, as 

President of the Australian — 
Lithuanian Community, 19 Car
rington St., Balmain, Sydney, 
N.S.W.
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