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Austrai kaltina
Sovietus

Austrijos kancleris Raab spau-*- 
dos konferencijoje padarė aštrių | 
priekaištų Sovietų Sujungei, dėl 
jos nusistatymo buv. Berlyno kon
ferencijoje vilkinti Austrijis tai
kos sutarties pasirašymų ir neno
ro suteikti Austrijai pilnų nepri
klausomybę. Austrijos vyriausy
bės, kaip pareiškė kancleris, svar
biausias siekimas yra: 1. žymus 
sumažinimas okupacinių pajėgų j 
Austrijoje. 2. Panaikinimas kari- , 
nės teisinės santvarkos Sovietų, 
JAV, Anglų ir Prancūzų okupaci
nėse zonose. 3. Atstatymas Aust
rijos sienų kontrolės ir suteikimas 
vyriausybei muitų kontrolės teisę. 
4. Sugrųžinimas iš vokiečių perim
tų nuosavybių vyriausybės kon
trolei (dabar tas nuosavybes val
do sovietai.)

Kancleris Raab toliau pareiškė, 
kad, jo nuomone, Austrijos taikos 
sutarties pasiekti diplomatinių pa-> 
sikalbėjimų keliu būsią sunku. 
Todėl Austrijos vyriausybė darys 
žygių Maskvoje ir Wašingtone, 
kad okupacinės pajėgos būtų žy
miai sumažintos ir Austrijos vy
riausybė turėtų pilnų savo vals
tybės sienų ir muitų kontrolę. 
Raab nurodė, kad šitos visai su
prantamos Austrijos vyriausybės 
teisės’ nėra pripažįstamos' tik Sov. 
Sąjungos. Vyriausybė taip pat 
mėgins atgauti 400 pramonės ir 
žemės ūkio įmonių, kurios dabar 
yra sovietų kontroliuojamos ir ek- 
splotuojamos. Tačiau šitas nuosa
vybes norėdama atgauti Austrijos 
vyriausybė Sov. Sąjungai turės 
sumokėti 150 milijonų dolerių ir 
būtinai tvirta valiuta.

POLIO EPIDEMIJA PAKEITĖ 
KARALIENĖS KELIONĖS 

PLANUS
Polio susirgimų užregistruota 

įvairiose Australijos vietose. Bet 
šitos ligos epidemija plačiausiai 
yra pasireiškusi Vakarų Australi
joje, kur šiuo metu savo kelionę 
tęsia karališkoji pora. Kad apsau
gojus karalienę nuo galimo užsi
krėtimo — karališkoji pora ir vi
si palydovai, dar neturį 35 metų 
amžiaus, buvo paskiepyti, nežiū
rint į tai, kad prieš 5 savaites bu
vo jau skiepyti Canberroj. Nus
tatyta, kad karališkoji pora vizi
to metu Vakarų Australijoje gy
vens savo jachtoj| ir viešuose pri
ėmimuose karalienė nepaduos ran
kos jų sutinkantiems asmenims, 
o taip pat nedalyvaus ir baliuose.

Apie 20 polio susirgimų užre
gistruota Sydnėjuje.

Rūpesčiai dėl Sueso
Anglijos min. kabinetas sukvie

tė karinius vadus ir karinės tarny
bos viršininkus, aptarti susidariu
sių padėtį Sueso kanalo zonoje.

Nauja terorizmo banga prieš 
‘anglus Egipte, Londonui sukėlė 
naujų rūpesčių. Manoma, kad šitas 
karinių vadovų iškvietimas turės 
gilesnių pasekmių.

Anglijos užsienių reikalų minis- 
teris Edenas jau prieš keletu die
nų pareiškė, kad prie dabartinės 
situacijos derybų atnaujinimas 
tarp Anglijos ir Egipto vyriausy
bių del Sueso kanalo, esųs neįma
nomas. Jis pakaltino Egipto vy
riausybę dėl santykių pablogėji
mo.

Kosčiuškos kalnas praeitų savai
tę buvo padengtas pirmuoju šio 
rudenio sniegu. Dalis sniego nu
tirpo, bet viršukalnės ir atšlaitės 
dar tebėra padengtos sniego sluok
sniu, kuris vietomis siekia 3 pėdas.

Sydnėjaus aerodromas yra 12 
didžiausių pasaulio aerodromų ei
lėje. Praeitais metais aerodromas 
turėjo 892.790 keleivių, šiemet ti
kimasi pasieks 910.000.

PRIPAŽINS PEKINGO REŽIMĄ
"New York Times” korespon

dentas iš Kanados praneša, kad 
Kanados vyriausybės laikysena ro
danti, jog kounmisUnės Kinijos žino nariniu Jįjauaft... vytiausyb®

pradės jokios naujos agresijos.
Kanada, Australija ir N. Zelan

dija anksčiau rėmė JAV ir pripa-

Okupuotoje Lietuvoje

i Grasina Anglijos 
Karalienei

Anglijos karalienė grįždama iš 
Australijos numatoma vizituos ir 
Gibraltaru, kurį dabar valdo An
glija, bet į kurį pretenzijas reiš
kia ir Ispanija. Pastarosios vyriau
sybė yra padariusi demaršų An
glijai, nurodydama, kad karalie
nės vizitas Gibraltare būtų labai 
nedraugingas gestas Ispanijos at
žvilgiu. Ryšium su tuo Ispanijo
je buvo įvykę demonstracijų.

pripažinimas tesųs tik laiko klau
simas. Jis sako, kad Kanados vy
riausybė jau buvo nusistačiusi 
Pekingo režimų pripažinti anks
čiau, bet šitai nepadaryta ryšium 
su karu Korėjoje, kur komun. 
Kinija žmonėmis ir ginklais rėmė 
agresorių.

Dabar, kada Korėjos karas sus
tojo ir eis taikos derybos, Ka
nados vyriausybė nutarusi klausi
mų peržiūrėti ir, jeigu Genevos

Formozoje. Anglija, Indija, Pakis
tanas ir Burma jau prieš 4 metus 
yra pripažinusios kom> Kinijos 
vyriausybę.

Amerikos delegacijos pirminin
kas J ungtinėse Tautose Henry Ca
bot Lodge pareiškė, jog JAV ne
vengs panaudoti veto teisės, kad 
sukliudžius komun. Kinijos įėji
mų į U.N. Saugumo Tarybų.

Kiti šaltiniai praneša, kad Mo
lotovas Genevos konferencijoje

DU UŽSIENIO ŽURNA
LISTAI KALĖDAS

PRALEIDO ŠILUTĖJE
Kadangi ten nebuvo viešbučio, 

tai jie buvo pakviesti sustoti pri
vačiai — ir ta proga susipažino 
su gyvenimu ruso, atsiųsto iš 
Maskvos į Klaipėdos kraštą. Ta
čiau ir jo gyvenimo sąlygos buvo 
labai kuklios. Abu svečiai pasiry
žo per Kalėdas aplankyti bažny
čią, bet netrukus atsiradęs žmo
gus, prisistatęs kaip dvasininkas, 
paaiškino, kad, "deja, pamaldų 
dabar negalima lankyti, nes dėl 
per didelių šalčių bažnyčia turi 
būti uždaryta”. Taip jiems ir ne
teko sužinoti, ar bažnyčia Šilutėje 
tikrai “dėl per didelių šalčių” 
uždaryta, ar neveikia iš viso.

Apskritai, Klaipėdos krašto 
gyventojų apdaras yra labai skur
dus. Daugumas drabužių, atrodo, 
išlikę dar iš prieškarinių laikų. 
Niekur nematė automobiliu važi
nėjant civilio. Geresnių prekių ra
do tik apskr. miestuose, kaip 
Klaipėda ar Šilutė. Ten esą gali
ma gauti net pupelių kavos, kon
densuoto pieno dėžutėmis ir iš 
Archangelsko sardinių su alyva. 
Tačiau jų kainos sunkiai įkanda
mos net amerikiečiams. Vis dėlto 
tenka galvoti, kad jei tokių prekių 
yra, tai taip pat tun 'bfltl'lmornu,'

kurie net ir tokiomis kainomis 
gali jų nusipirkti., Tie "didžiūnai” 
— tai gerai apmokami sovietiniai 
drektoriai, inžinieriai, menininkai 
ir partijos pareigūnai.

Klaipėdoje jie buvo nuvesti į 
vieną, dai- iš Lietuvos laikų išli
kusią mokyklą, kur buvo suleisti 
į diskusijas su komjaunuoliais. 
Žurnalistų teigimu, tai priauganti 
fanatikų jaunoji karta, priimanti 
be jokios kritikos visokią bolše

vikinę propagandą. Miss June Tha- 
geny su jais ginčijosi lietuviškai. 
Kai pradėjo aiškinti, kad niekas 
Vakaruose negalvoja apie kitų už
puolimą, o taip skelbia tik Mask
vos radijas, — diskusijos “dėl lai
ko stokos" buvo netikėtai nutrau
ktos. Vis dėlto per jas paaiškėjo, 
kad ten leidžiami gandai, jog pvz. 
JAV-se ar D. Britanijoje darbo 
žmonės tegali išsilaikyti tik dėl 
to, kad gauna paramą iš sovieti
nių kraštų...

KLAIPĖDOJ PER NAUJUS 
METUS

amerikiečių limuziną užsimanė 
nupirkti vienas rusas. Sutarė 20. 
000 rb., bet paskui nuo pirkimo 
atsisakė — girdi , nesutikusi jo 
įstaiga. Automobilį pardavė vėliau 
Maskvoje, kur žurnalistai vėl pri
sijungė prie kitų. Panašių žinių 
suteikia ir iš Klaipėdos krašto 
grįžusieji'vokiečiai?1/"

Per darbo stovyklas ir kalėjimus
KONKR1AČIOS ŽINIOS APIE IŠTREMTUOSIUS, KALINAMUS 

IR MIRUSIUS LIETUVIUS.

konferencija eis sėkmingai, pri-. 
pažinti Pekingo režimą. Genevos 
konferencija prasidės balandžio 
26 in svarstys Korėjos ir Indo — 
Kinijos klausimus.

“New York Times koresponden
tas prie U.N. praneša, kad pasta
rųjų dienų Anglijos ir Kanados 
nusistatymas yra toks, kad šių 
valstybių atstovai balsuos už ko
mun. Kinijos priėmimą į U.N., bet 
su sąlyga, kad komun. Kinija ne

rengiąs! išvystyti akcijų, darant 
spaudimą Prancūzijai (Indo — Ki
nijos konflikto prasme), kad ir 
ši paremtų komun. Kinijos pripa
žinimą ir priėmimų į U.N.

Komunistinės Kinijos pripaži
nimas ir eventualus priėmimas į 
U.N., reikštų komunistinio bloko 
moralinį ir politinį laimėjimą ir 
sudadrytų atvirą grėsmę Formo- 
zai, kurią amerikiečiai laiko svar
biu atramos punktu Azijoje.

Iš Londono pranešama, kad An
glijos opozicijos vadas Attle ir 
darbiečių parlamento narys Da
vies yra gavę laiškus, kuriuose ra
šoma, kad jeigu karalienė važiuos 
į Gibraltarą, tai ji bus nužudyta. 
Laiškus tiria slaptoji policija. 
Abudu grąsinantys laiškai turi 
Londono pašto ženklus.

JAV KONGRESO NARIUS 
SAUGO POLICIJA

200 New Yorko policininkų spec, 
buvo pasiųsta žymesnių politikų 
ir kongreso narių apsaugai, ka
dangi policija buvo įspėta, kad 
Puerto-Riko nacionalistai ruošia 
naują pasikėsinimą, norėdami nu
žudyti keletą žymesnių Amerikos 
politikų. Nužudyti pasirinktų są
raše pirmuoju eina Henry Cabot 
Lodge, JAV delegacijos pirminin
kas Jungtinėse Tautose.

Prieš dvi savaites Puerto-Riko 
revoliucijonieriai apšaudė JAV 
kongreso narius posėdžio metu ir 
sužeidė 5 kongresmanus.

UŽPUOLĖ KONSULATĄ
Kovo 20 d. Rhodes saloje 6000 

graikų, prasiveržę pro policijos 
užtvaras, akmenimis apmėtė An
glijos kosulato namus. Išdaužyti 
langai. Sužeisti keli policininkai. 
Demonstrantai reikalavo britų 
kontroliuojamo Cypro prijungimo, 
prie Graikijos.

H BOMBAI SPROGUS SUJUDO 
VISAS PASAULIS

Praeitame “M.P.” nr. pranešė
me apie vandenilio bombos sprogi
mo rezultatus, kada už šimtų my
lių buvę žmonės buvo paliesti 
“radijacijoa” ir už 500 mylių su
gautos žuvys buvo taip pat “ra- 
diojo aktyvios” ir jų užvalgiusie- 
ji susirgo.

Papildomai iš Japonijos prane
šama, kad spec. įtaisai (“geige- 
riai”) Japonijoje (1600 mylių 
atstume nuo sprogimo vietos) po 
dviejų dienų užregistravo nepa
prastai stiprų radijo aktyvų vei
kimą. Radijo aktyvūs pelenai esą 
pasiekę Japoniją.

Anglijos, Australijos ir kitų 
kraštų spauda daug rašo šiuo 
klausimu ir įtikinėja, kad Ameri
ka neturi teisės daryti vandeni
lio bombų sprogdinimus Ramia
jame vandenyne, nes tai sudarą 
grėsmę kitiems kraštams.

Anglijos ministeris pirmininkas 
žada kreiptis j prezidentą Eisen
hower) ir Malenkovą, dėl šitos rū
šies ginklų apribojimo ir net už
draudimo.

Ypač didelį susirūpinimą rodo 
australų spauda, nes Britanija 
yra numačiusi susprogdinti van
denilio bombą Australijoje, kaip 
prieš metus yra išbandžiusi čia 
savo pirmąją atominę bombą.

REKORDINĖS SUMOS 
NAUJIEMS GINKLAMS

JAV kongreso komitetas kovo 
27 d. nubalsavo pasiūlymų skir
tinų sumų ginklavimuisi naujais 
finansiniais metais, pradedant lie
pos mėn. 1 d. Tik 1.189.960.000 
dol. (£ 531.232.000) skiriama Ato
minės Energijos komisijai. Tai 
yra apie 132 milijonai dolerių 
daugiau negu šiais metais. Šitoje 
programoje 321 milijonas dolerių 
skiriama atominės ir vandenilio 
(H) bombų tobulinimui ir nau
jiems bandymams.

Dėl radijoaktyvių dulkių ir pe
lenų, kurie yra pasiekę net labai 
tolimas vietoves, po vandenilio 
bombos išsprogdinimo š.m. kovo 
1 d., yra nukentėję per 300 žmo
nių. Neabejojama, kad tokių dul
kių veikimų turėjusi pajusti ir 
Sov. Sųjunga. Ateityje bandymus 
vykdant būsiu žiūrima didesnio 
atsargumo. Nauji sprogdinimai 
numatomi balandžio mėn. vidury.

Japonijos parlamentas priėmė 
rezoliucijų, kad būtų įvesta tarp
tautinė atominės energijos kon
trolė ir būtų uždrausta šituos iš
radimus naudoti kariniams tiks
lams.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Jų tikslumą sunku patikrinti, 
nes daugumas grįžusiųjų, būdami 
nelietuviai ir nemanydami, kad, 
kada nors grįžę savo tėvynėn, ga
lės vėl sutikti lietuvių, ypač sve
timos jiems kalbos pavardes yra 
savo atmintyje sunkiai išlaikę. 
Bet kiti iš jų, dažnai bendraudami 
su lietuviais, ir patys su laiku iš
moko palyginti neblogai lietuviš
kai. Jokių rašytinių dokumentų 
jiems nebuvo galima turėti ar 
parsivežti į Vakarus. Pagaliau 
daug kur jų bendro likimo drau
gai buvo šaukiami ne pavardėmis, 
bet daugiausia lietuviškais var
dais. Tad jie šiuos ir žino. Tačiau 
vien to dar nepakanka nustatyti 
jų asmens autentiškumui. Dėl šios 
ir dėl kai kurių kitų priežasčių į 
gautus iš jų duomenis reikia žiū
rėti labai atsargiai.

Pasirėmus grįžusiųjų teigimais 
ar jų parašytais atsakymais, tiek 
galima pažymėti, kad pvz. 1949 
metais į Rusiją buvo ištremtas 
karo belaisvis apie 50 metų lietu

vis Morkys, o 1949 m. vasario mėn. 
ištremtas į Vorkutą apie 50 metų 
turėjęs kitas lietuvis, Norkus. 
Tavdos stovykloje, už Uralo, bu
vo laikomi šie lietuviai: 1. Adol
fas Šipulys iš Šiaulių, apie 30 m. 
amžiaus; 2. Vincas Grybas, 38 m., 
iš Šiaulių; 3. Vyt. Butkus, 23 m., 
iš Kauno; 4. Stasys Valickas, 24 
m., iš Rietavo; 5. Balys Grikšas, 
23 m., iš Šiaulių; 6. Vyt Naruše
vičius, 27 m,, kilimo vietovės grį- 
žusis neatsimena; 7. Albertas 
Brunevičius, 28 m., iš Pagėgių; 8. 
Vincas Bonaitis, 31 m.; 9. Jonas 
ronaitis, 27 m., iš Kauno; 10. kun. 
Grubliauskas, 42 m., iš Kauno; 11. 
Pranas Raukas, 31 m., iš Rietavo; 
12. Kazimieras šilinskas, 32 m., 
iš Marijampolės; 13. Ant. Žvirblys 
34 m., vietovė nežinoma. Ten iš 
viso buvo apie 40 lietuvių. Kitų 
pasakojimu, 1948 m. buvo išsiųs
tas į Sibirą su 4 vaikais ūkininkas 
Mazedauskas, gyvenęs 7 km nuo 
Šilalės, mokytojo sūnus Ambra-

zas iš Gudeliškių ir kt. Ūkininkė 
Pokvytienė buvo apiplėšta.,

Iš Sverdlovsko srity laikomų 
lietuvių atsimenamos pavardės 
šių: Petrutės Romanavičiūtės ir 
Br. Šato. Potmoje yra laikomas 
vilnietis lietuvis gydytojas Dr. P. 
Lapenis. Sigfriedas W. pasakoja, 
kaip jį daktarė šakenienė, chirur
gė, min. K. šakenio žmona, nuo 
1950 m. gruodžio mėn. iki 1951 m. 
gegužės mėnesio gydė Šilutės ligo
ninėj. Po karo ji buvusi ištremta 
į Sibirą, bet jai pavykę grįžti į 
Lietuvą. Už, tai ji buvo vėl suim
ta ir nubausta iš naujo 3 metams. 
Greičiausiai ji esanti vėl su ki
tais išsiųsta į Sibirą. 10 metų į 
Sibirą esąs išsiųstas ir jonos Sta
ras, apie 30 m., iš Kauno. Jis bu
bo suimtas 1945 metų pradžioje. 
V. šeštauskas, apkaltintas tarna
vęs vokiečių įstaigose, buvo nu
teistas 25 metams priverčiamųjų 
darbų ir dabar yra laikomas vie
noj iš Komi respublikos darbo sto
vyklų.

Parnešta žinių, kad 1951 metais 
mirė suimti Algis Ablingus, 27 
m., iš Kretingos apskr., 1950 m. 
mjręs Kostas Pacas iš Kauuno ap
skrities, o 1945 metais miręs ar
timas prof. A. Voldemaro gimi
naitis. Suimti ir buvo laikomi Kau
no kalėjime kilęs iš Latvių pasie
nio 29 m. Juozas Radvilavičius, 
Kazys Dairius iš Kretingos apskr., 
Br. Gurevičius (mokyt.?) iš Vilka
viškio apskr., Abišala — iš Šan- 
čų, Juozas Staugaitis iš Kauno, 
Jurgis Simonaitis iš Marijampo
lės, Petras Miškinis iš Raudonkal- 
nio, Dr. J. Stonys iš Kauno, Dr. 
Paltanavičius iš Kauno, Birklys — 
iš Šiaulių, Stasys Petrauskas — iš 
Šiaulių ir Jonas Baltenis (vieto
vės gręžusis neatsimena.) Stalin
grado belaisvių stovykloje yra lai
komas gimęs Lietuvoje dali. Eu
genijus Linskas, apie 50 m. am
žiaus, ir Arkadijus Blumas, apie 
40 m. amžiaus. Povilas P., sakosi 
Ufoje susitikęs 25 metams nu-

SOVIETŲ NOTA TURKIJAI
Sovietų Sąjungos vyriausybė 

įteikė aštrią notą Turkijai, įspė
dama pastrąją dėl pakto sudary
mo su Pakistanu. Notoje sakoma, 
kad Turkijos politika vedanti prie 
karinio bloko sudarymo, kuris 
grąsina Turkijos kaimynų saugu
mui. Sovietai Turkiją kaltina ag
resyvumu ir visą atsakomybę už 
galimas 'pasekmes palieka Turki
jos vyriausybei.

Maskvai labai nepatiko ir Vaka
rų Vokietijos kanclerio Dr. Ade
nauerio vizitas Turkijoje bei Grai
kijoje. čia irgi įžiūrima agresija 
ir grėsmė Sovietams.

2 JAV lėktuvnešiai patruliuoja 
Indo-Kinijos vandenyse. Jų tiks
las žiūrėti, kad komunistinė Kini
ja nevykdytų orinių puolimų 
ir išsaugotų savo “neutralumo” 
politiką Indo — Kinijos konflikte.-

. .JAV projektuoja atomines jė
gaines Arktikoje, kurios teiktų 
elektros energiją ten esančiom 
lėktuvų bazėm. Šitai norima pa
daryti svarbiausia dėl to, kad tie
kimas degalų į Grenlandiją ir ki
tas Arktikos sritis esąs labai sun
kus.

Mao-Tse-tungas, komunistinės 
Kinijos vadas, vėl pasirodė viešą- 
jame gyvenime- ir pirmininkavo 
Kinijos konstitucijos komiteto po- 
ėdžiui. Nesenai buvo pasklidę gan
dų apie jo pasitraukimą ir sun
kią ligą.,

"Raudonoji- žvaigždė” rašo, kad 
turbinini lėktuvą (jet) yra išradę 
rusai ir Sovietų Sąjunga dabar 
vadovaujanti pasaulinėje turbini
nių lėktuvų gamyboje.

Sov. Sąjungos ūkio politikoje 
reikšmingas posūkis pastebimas 
žemės ūkyje. Visoje Sov. Sąjun
goje' ir satelitiniuose kraštuose 
ūkininkams suteikiama daugiau 
galimybių parodyti iniciatyvą 
privačioje nuosavybėje. UNo eko
nominė komisija Europoje nuro
do, kad privačią nuosavybę smau
gianti kilpa po truputį atleidžia
ma todėl, kad sukolektyvintas že
mės ūkis visuose satelitiniuose 
kraštuose, kaip ir Sov. Sąjungoje, 
visiškai susmuko.

Jieškos alyvos ir N.S.W. Kelių 
ūkinių bendrovių sindikatas šitam 
reikalui paskyrė £100.000. Jieško- 
jimo darbai bus vykdomi Grafto- 
no rajone ir aplink Clarence upės 
baseiną.

Didž. Britanijos užsienių reika
lą ministeris Edenas pareiškė, kad 
Anglijos vyriausybė nesvarstys 
Sov. Sąjungos pasiūlyto Europos 
kolektyvinio saugumo plano, ka
dangi šituo siekiama izoliuoti JAV 
nuo Vakarų Europos ir siekiama 
sunaikinti Šiaurės Atlanto Gyny
bos Organizaciją.

Sydnėjus turės operos rūmus, 
šitą reikalą visu rimtumu prade
da judinti patys muzikai. Iš Eu
ropos gastrolių grįžęs Sydnėjaus 
simfoninio orkestro dirigentas Eu
gene Goosseną pareiškė, kad Syd
nėjaus gyventojai, neturėdami ligi 
šiol tinkamos salės koncertams, 
iš gėdos turėtų rausti, todėl jis 
netrukus žada paskelbti savo pla
ną ir tiki, kad operos rūmai ne
užilgo bus.

teistą lietuvį Leoną Mickevičių.
Iš viso su laisvuosius Vakarus 

pasiekusiais karo belaisviais ir 
grąžintaisiais civiliais internuo- 
taisiaią yra grįžę ir keli lietuviai, 
taip pat per 10 Lietuvos vokie
čių. Inform. Tarnyba yra susisie
kusi su apiq 200 grįžusiųjų į Va
karus. Iš jų gautosios apie mūsų 
tautiečius žinios, bylojančios apie 
žiaurų tremtinių likimą, bus pa
skelbtos vėliau. E.

1



2 MŪSŲ PASTOGE 1954 m. kovo 31 d.

T. F. ATSTOVYBES PATIKSLINIMAS
Pastaruoju metu pradėta užkliū

ti ir Tautos Fondo. Laikraščiuo
se kartais būdavo net piktokai pa
rašoma. Ir du laiškus Tautos Fon
do Atstovybė Australijoje iš Gerb. 
tautiečių yra gavusi, kuriuose apie 
“dingusius” pinigus kalbama.

Tautos Fondo Atstovybė mano, 
kad šalia skelbiamos metinės apy
skaitos dera paaiškinti, kaip čia 
iš tikrųjų yra.

Pereitų metų vasarų “Mūsų Pas
togės” humoro styriuje buvo už

TAUTOS FONDO ATSTOVYBES 
AUSTRALIJOJE 

1953 m. APYSKAITA
Pajamos Išlaidos

£ i
1. Saldo 1953 m. sausio 1 d.
2. Aukos Tautos Fondui (be ženklelių)

411.16.5
10. 0.0

8. Pasai ir ženklai (debit.)
4. Paskolos (grąžino ALB Krašto V-ba ir skautai)
5. Persiųsta Tautos Fondo V-bai
6. Turtas

396. 1.8
85. 6.6

0. 3.5

850. 0.0
0. 8.6

7. Paštas ir raštinė
8. Kelionės išlaidos (grąžinta kaip nesunaudotos)

0. 2.64
15. 9.6

9. 5.9

Viso 1953 metais 
Saldo 1954 m. sausio 1 d.

918.16.74 859.12.8
59. 3.114

Balansas 918.16.74 918.16.74

Pastaba: Paskola ALB Krašto Valdybos ir Sydnėjaus skautų, 
grąžinus £ 85.6.6 — 1954 metams lieka £ 395.0.0.

siminta, kad Tautos Fondui surin
ktus pinigus reikėtų laikyti Aust
ralijoje ligi gršim j Lietuvą. Po 
to “Australijos Lietuvis” išėjo su 
priešingu pasiūlymu — teisingiau 
reikalavimu — tuč tuojaus visus 
pinigus siųsti Tautos Fondo Val
dybai. T.F. At-bė Sitai palaikė 
dviejų žmonių pasišnekėjimu per 
laikraščius ir nieko neatsakė.

Prieš tai, tiesa, buvo gautas laiš. 
kas iš panelės Petrikaitės (Ade- 
laide) ir kiek vėliau iš p. Jurgio 
Glušausko (Adelaide). Tuose laiš
kuose buvo kalbama apie suteiktą 
paskolą ALB Krašto Valdybai

1953 m. lapkričio Z d., “Mūsų 
Pastogėje" ALB Krašto Kontrolės 
Komisija paskelbė nepilną T.F. 
At-bės pusmetinės revizijos aktą. 
T.F. Atstovybė perskaičiusi šį ak
tą laikraštyje, tuč tuojaus kreipė
si į kontrolės komisijos pirminin

ką, prašydama paskelbti pilną kon
trolės aktą.

1953 m. lapkričio 15 d. “Aust
ralijos Lietuvis" atspausdino str
aipsnį: "Abejotina Tautos‘Fondo 
apyskaita”. Straipsnelio autorius, 
remdamasis kontrolės komisijos 
akto daviniais, paskelbtais lapkri
čio 2 d., juos sugretinęs su T.F. 
At-bės apyskaitos, skaitytos Ta
rybos suvažiavime Adelaidėje da
viniais, pagrįstai pasigedo apie 
400 svarų.

8.m. sausio mėnesį “Mūsų Pas
togėje" ir “Australijos Lietuvy
je” pasirodė kontrolės komisijos 
papildymai ir paaiškinimai. Atsi
rado ir tie “dingę” 400 svarų.

Br. Zumeris šiuo reikalu parašė 
“Darbininke” ir kalbėdamas apie 
netvarką su Tautos Fondo apys
kaita Australijoje, užaliarmavo 
Amerikos lietuvius. “Tėviškės ži
buriuose” tuo reikalu parašė tū
las Australietis. Anuose abiejuo
se laikraščiuose beveik ištisai kar
tojami "Australijos Lietuvio" iš
vedžiojimai. Nurodo dar, tiesa i 
tai, kad T.F. At-bė Australijoje 
banke laiko apie 800 svarų, kai 
tuo tarpu pinigai esą labai reika
lingi Lietuvos laisvinimo kovai. 
] šitai dėmesį buvo atkreipęs ir 
“Australijos Lietuvis”, nors tame 
pačiame numeryje informacijoj iš 
Kanados skelbė, jog Kanados Tau

tos Fondo Atstovybė banke laiko 
apie 3000 dolerių. Bet dėl šito, 
rodos, nei Kanados lietuviškoji 
spauda, nei Kanadoje gyveną lie
tuviai triukšmo nekėlė.

Mūsų atsakymas. 1. Bet kokie 
nurodymai T.F. At-bei iš šalies 
(kada ir kam siųsti Tautos Fon
dui sukauptas lėšas) negali būti 
įpareigojantys. Tautos Fondo lė
šomis disponuoja T.F. Valdyba ir 
tik jos nurodymus T.F. .At-bė vyk
do. 2. Apie Krašto Valdybos pas
kolą T.F. V-ba žino. Apie šitai 
buvo painformuotas ir ALB Tary
bos suvažiavimas Adelaidėje, kur 
buvo perskaityta T. F. At-bės apy
skaita. 1953 m. paskolos grąžinta 
55 svarai. Skautai 30 svarų taip 
pat grąžino. 3. T.F. At-bė apyskai
tas skelbia tik vieną kartą per 
metus. Vieno ar kito asmens rei
kalavimai apyskaitas skelbti tada, 
kada jie įsigeidžia, nebus vykdo
mi ir ateityje. 4. T.F. At-bės pi
niginę atskaitoirįybę ALB Krašto 
Kontrolės Komisija tikrina ma
žiausiai du kartus per metus. Kon. 
trolės komisijos aktai, drauge su 
apyskaitomis, persiunčiami T.F. 
Valdybai, Krašto Tarybos prezidi- 
jumui ir Krašto Valdybai. Kiek
vieną metų ketvirtį T.F. At-bė sa
vo apyskaitas siunčia T.F. Valdy
bai. 5. Netvarkos ir abejojimų dėl 
T.F. At-bės atskaitomybės tėra 
"suradęs” tik "Australijos Lietu
vis”.

Tautos Fondo Atstovybė mano, 
kad šitokiais “gnaibymais” ma 
žiausiai pasitarnaujama lėšų tel
kimui Lietuvos laisvinimo kovai.

TAUTOS FONDO ATSTOVY
BE AUSTRALIJOJE 
Sydnėjus, 1954 m. kovo 1 d.

ARGENTINA
Visos eilės Argentinos lietuvių or
ganizacijų pirmininkai, pasirodo, 
yra gimę Argentinoje. Argentinoj 
gimęs yra Dr. J. Basanavičiaus 
vardo Argentinos Lietuvių Centro 
pirmininkas L. J. Juknevičius, se
niausios Kordobos Lietuvių Drau
gijos "Neptūnas” pirmininkas A. 
Magila, Susivienijimo Argentino
je sekretorė O. žeižytė ir ilgame
tis iždininkas J. šutinis, Lietuvių 
Centro sekretorė B. Petrauskaitė, 
taip pat visa eilė "Nemuno” ir 
"Mindaugo" valdybos narių.

LIETUVIAI
PASAULYJE

PRANCŪZIJA
Prancūzų vyriausybė apdovano

jo Garbės Legiono ordinu didelę 
lietuvių bičiulę Madame Germaine 
Kellerson. Ta proga suruoštame 
priėmime dalyvavo Lietuvos ats
tovas Dr. S.A. Bačkis su žmona. 
Už pasižymlėjimą Garbės Legiono 
ordinu apdovanotas ir lietuvis J. 
Dulinskas, dalyvavęs Prancūzijos 
išlaisvinimo kare 1944-1945 m. 
Tai pirmas lietuvis karys, gavęs 
tokį augštą karinį ordiną. V. Be- 
netas, iš Prancūzijos išvykęs į 
Madagaskarą, ten gavo darbo kaip 
skėrių naikinimo ekspedicijos še
fas. f Orano (Alžyre) operą pa
kviestas dainuoti lietuvis Br. Vru- 
blevičius.

KANADA

Dar tik antruosius metus gy
vuojanti Kanados Lietuvių Ben- 
drumenės organizacija, tvarkyda
mos! savo veiklos gaires PLB įs
tatų pagrindais, vietos lietuviško
se kolonijose daro itin gerą veik
los įspūdį. Žvilgtelėjus j spaudos 
puslapius, kur rašoma apie Ka
nados lietuvių gyvenimą, matyti, 
jog po plačiąją Kanadą išsibars- 
čiusiose lietuvių kolonijose visuo
meninis ir kultūrinis gyvenimas 
vyksta LB apylinkių organizuoja
mas. Bendruomenė — kaip bend
ra visų lietuvių organizacija — 
pasidarė tarytum ta ašis, apie ku
rią sukasi visas lietuviškasis gy
venimas. Tautinių švenčių minė
jimai, visi kiti parengimai, šalpos 
reikalai ir kita — pasidarė gry
nai Bendruomenės apylinkių šinioj. 
žodžiu sakant, KLB daug pagy
vino Kanados lietuvių organizaci
nį gyvenimą.

Kanados krašto valdyba nutarė 
visais būdais remti gimnazijos rū
mų įsigijimą, tuo pačiu kviesda
ma visą Kanados lietuvių visuo
menę savo gausiomis aukomis pri
sidėti prie vienintelės lietuvių 
gimnazijos išeivijoje išlaikymo.

— Toronto un-te mokslus tęsia 
38 lietuviai, o kitose Kanados aug- 
štosiose mokyklose apie 80. K. 
Truska, baigęs Vyt. D. Un-tą Kau
ne ir neseniai už įteiktą mokslo 
darbą lietuvių k. Montrealio un-te 
gavęs magistro laipsnį, pakvies
tas į Montrealio un-tą dėstytoju.

KARO BELAISVIAI

Dėkoja Lietuviams
Mūsų tautiečiams už parodyta- i tė Lietuva priėmė ir išmaitino tūk- 

ją vokiečiams gerą širdį ir šutei- stančius Rytprūsių gyventojų. Ir 
ktąją pagalbą, nepaisant įvairiau- mums iki transportų 1949 m. ir 

net 1951 m. daug labai draugiš-sių su tuo patiems susijusių pa
vojų, nuoširdžiausią padėką reiš
kia ne tik tūkstančiai mūsų kai
mynų iš Rytprūsių, nuo tikros ba
do mirties išgelbėtų daugiausia 
lietuvių ūkininkų ir miestėnų, bet 
ir daugybė grįžusių vokiečių karo 
belaisvių ar civilinių internuotų, 
kuriems yra tekę po kapituliaci
jos dirbti Lietuvoje arba sutikti 
mūsų tautiečius įvairiose “plačios 
tėvynės” darbo vergų stovyklose 
ir kalėjimuose. Jie kaip vienas 
tvirtina, kad lietuviai visur kuo 
galėdami stengėsi jiems padėti.

Dr. med. Wilhelmas St., anks
čiau dirbęs Karaliaučiuje, sako: 
“Aš niekados neužmiršiu, kiek 
daug ir su kokia meile Lietuvos 
ūkininkai baisiaisiais karo metais 
(1945-47, kada ir aš pats visą 
laiką dar tebebuvau Karaliaučiu
je) tūkstančiams vokiečių moterų 
ir vaikų iš Rytprūsių, kurie, pas
kutinio vargo prispausti, buvo pa
bėgę į Lietuvą, atėjo jiems į pa
galbą, nepaisydami pavojų, kad 
gali patys nukęsti, ir su kokiu už
jautimu juos priėmė, maitino ar
ba, ištikus pavojui, pasiųsdavo pas 
savo kaimynus. Tai rodo tikrą va
karietišką lietuvių bendro likimo 
supratimą ir augščiausio laipsnio 
sąmonigumą”. H. Raudies taip nu
sako savo dėkingumą lietuviams: 
"kadangi mes, rytprūsiai, neturė- 
jome_:kuo misti, tai daugelis pasu
ko per Nemuną į Lietuvą. Mažu-

ŠVEICARIJA
Vasario 21 d. įvyko švLB vi

suotinis narių susirinkimas, ku
riam pirmininkavo Dr. A. Kušlys 
ir sekretoriavo J. Jakaitis. Ben
druomenės tarybos veiklos apžval
gą padarė jos pirmininkas Dr. A. 
Gerutis, o, valdybos — šios pirmi
ninkas A. Paulaitis. Valdyba ypač 
daug pastangų padėjo surengdama 
rinkliavą Vokietijoje besimokan
čiam jaunimui. į naująją tarybą 
perrinkti Dr. A. Gerutis, dip!, 
•ekon. V. Gegeckas ir B. Saulytė, 
į revizijos komisiją — Dr. K. 
Skirgaila ir J. Shrensperger-Juk- 
nevičiūtė. Į garbės teismą išrink
ti prel. prof. K. šaulys, prof. J. 
Eretas ir dail. G. Stanulis. 

kai padėjo. Mes niekados to ne
užmiršime; Jūs išgelbėjote tūk- 
stnčius Rytprūsių gyventojų nuo 
tikro bado”. Kaip žinoma, 1949 m. 
Lietuvoje buvo įvesti kolektyvi
niai ūkiai. Tie, kurie nenorėjo į 
juos dėtis, buvo paprasčiausiai pa
imami ir ištremiami į Sibirą. Grį
žusieji iš Sibiro tremties patvirti
na, kad ypač dideli lietuvių ūki
ninkų transportai buvo pasiųsti į 
Rusijos gilumą 1948 m. gegužės 
22 d., o paskum 1949 m. kovo 1 d. 
Tie, kurie tarnavo kariuomenėje 
arba dirbo Vokietijoj, jei nebu
vo suimti anksčiau, tai buvo su
gaudyti 1951 m. ir daugiausia nu
teisti iki 25 metų priverčiamųjų 
darbų.

“Tiesa, ir Jums nelengva čia, 
Vokietijoje, —1 kalba vėl kitas, — 
bet Jums čia nėra reikalo amži
nai bijotis, kaip Jūsų tautiečiams 
anapus geležinės uždangos”. Inž. 
B.D. savo dėkingumą lietuviams 
taip išreiškia: “Lietuvių tauta ne 
paprastai maloniai ir su įsijauti- 
mįu dar ir šiandien sutinka rusų 
persekiojamus vokiečius. Lietuvių 
tautai priklauso padėka, kad Kara
liaučiaus gyventojų mirtingumas 
nebuvo toks didelis, koks galėjo 
būti. Didelė dalis vokiečių iš Ka
raliaučiaus ilgą laiką gyveno Lie
tuvoje ir buvo labai maloniai vi
sur sutikti”. Hermannas K., po 
10 metų nesimatymo galiausiai 
suradęs savo dukrą ir visą šeimą, 
štai vėl rašo, kad lietuviai labai 
daug padėjo vokiečiams, ir šie juos 
tegali prisiminti tik su dėkingu
mu. Jie taip pat labai narsiai gy
nė savo tėvynę nuo priešų iki pas
kutiniųjų. Jis pats Kauno kalėji
me draugą su kitais 27 Klaipėdos 
krašto vokiečiais ir 50 lietuvių 
yra buvęs vienoj kamaroj.

Štai vėl Margaritos R., šiuo me
tu gyvenančios Solingene, padėkos 
žodžiai: “Lietuviams visų pagarba 
ir padėka už jų pagalbą, suteiktą 
mums, vokiečiams”. E.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

JUOZAS TININIS

Užbaigęs Kaune savo studijas, 
išvykau i vieną Šiaurės Lietuvos 
miestą gimnazijos mokytoju. Ma
no gi draugas Justas šilinis, am
žiumi žymiai už mane jaunesnis, 
dar nebuvo spėjęs atsiskaityti su 
universitetu ir pasiliko sostinėje. 
IŠ pradžių aš palaikiau su juo ry
šį laiškais. Paskui mano susiraši
nėjimas su juo dėl neišaiškinamų 
priežasčių (nutrūko. Ir tik vėliau 
atsitiktinai sužinojau, kad Justas 
šilinis buvo išsiųstas į Romą kaip 
stipendiatas pagilinti savo studi
jų-

Praėjo keleri metai, ir aš apie 
jį nieko daugiau nebegirdėjau. Aš 
ėmiau pamažu- jį užmiršti, nes 
taip dažnai atsitinka su pasimetu
siais draugais. Tik staiga vieną 
dieną laiškanešys man įteikė ne
tikėtą telegramą, kviečiančią at
vykti { Raudonojo Kryžiaus sana
toriją, kuri šmėkšojo gražiame pu
šyne arti Kauno. Po telegrama 

' buvo Justo šilinio pavardė, ši ži
nia mane nustebino ir nudžiugino, 
nes ji reiškė, kad atsirado mano 
draugas, nors ir nepasakė, ką jis 
ten veikė toje sanatorijoje. Aš da
bar tuojau nuvažiavau į Kauną 
ir nedelsdamas nudūmiau į sana
toriją. Čia mane painformavo, kad 
Justas šilinis sergąs džiova ir gu
lįs tokioje ir tokioje palatoje. Aš 
įėjau į reikiamą palatą neslbeldęs, 
kaip įprasta sanatorijose, ir ties 
langu išvydau baltą lovą su vos 
beatpažįstamu savo universiteti
nių laikų draugu. Jo išvaizda buvo 
smarkiai pasikeitusi: skruostai— 
sulįsę, bet savotiškai rausvi, žan
dikauliai — atsikišę, akys — įdu
busios, nprs ir skaisčiai blizgan
čios, nosis — supionėjusi ir išsi
šovusi. Mes tuojau apsikeitėme ke
liais sakiniais, išreiškiančiais su

sitikimo džiaugsmą, ir mane labai 
nustebino jo balsas, kuris buvo pa
sidaręs gvergždžiantis ir nustojęs 
man gerai žinomo skambumo. Aš 
atsisėdau ant kėdės ties jo lova, 
ir šilinis atsidusdamas dabar man 
tarė:

— Kaip seniai tave bemačiau, 
Juozai!

— Tikrai seniai. Aš nebesitikė
jau su tavimi susitikti, — atsa
kiau.

— O aš dažnai apie tave pagal
vodavau. Žinodamas tavo pasto
vumą, aš buvau beveik tikras, kad 
tu tebemokytojauji toje pačioje 
gimnazijoje, ir neapsirikau: mano 
telegrama tave surado.

— Taip, surado. Bet sakyk, Jus
tai, kas su tavimi atsitiko, kad tu 
dabar čia guli?

— Mano gyvenimas baigtas, 
Juozai. Taip, baigtas.

— Nekalbėk niekų. Tu tik taip 
sau įsikalbi. Aš tikiu, kad tu greit 
išgysi, — drąsinau savo draugą, 
nors iš tikrųjų mažai tikėjau tuo, 
ką jam sakiau.

— Ne, nebeišgysiu: mano die
nos suskaitytos. Aš ta% čia pasi
kviečiau, norėdamas kai ko prašy
ti. Juk tu buvai ir esi vienintėlis 
tikras mano draugas, ir neatsisa
kysi atlikti man paskutinio patma- 
vimo.

Tai pasakęs, Šilinis nutilo. Jis 
tarsi jaudinosi ir jieškojo žodžių, 
kuriais galėtų tinkamai išreikšti 
tai, ko norėjo mane prašyti. Aš 
taip pat tylėjau ir laukiau, kada 
jo lūpos vėl prasivers. Netrukus 
jis pažvelgė į staliuką, ant kurio 
stovėjo savotiška bronzinė urna, 
ir tarė:

— Paduok man tą urną.
Aš atsargiai abiem rankom pa

kėliau prašomą urną ir jam pada
viau. Mano draugas dabar tarė:

— Man mirus, mano kūną su
degink krematoriume ir pelenus 
supilk į šią urną.

Aš nebežinojau nė ką jam be
atsakyti iš nustebimo ir tylėjau 
žiūrėjau į urną, kurią jis čia glau

dė prie savo liūdno veido, čia glo
stė delnais, tarsi ji būtų mielas 
kūdikėlis ar šiapjau koks vertas 
glamonėjimo gyvas padaras. Tik
rai miane stebino toks keistas jo 
elgesys su urna. Paskui jis pa
prašė paimti iš jo urną atgal. Aš 
tai padariau ir, pasidėjęs šią ur
ną ant savo kojos kelio, ėmiau 
apžiūrinėti ją iš visu pusių, nes 
ji buvo labai dailaus išdirbimo. 
šilinis atidžiai sekė mano jude
sius. Toks daiktas, kaip ši urna, 
pirmą kartą gyvenime patraukė 
mano dėmesį. Iš smalsumo aš at
sukau jos viršelį ir tuojau ore pa
jutau degėsių kvapą. Tada Šilinis 
tarė:

— Tik neapversk ir neišpilk pe
lenų.

— Argi urnoje kas yra? — ste
bėdamasis paklausiau.

— Taip, yra: mano mylimoji 
Florets, štai kodėl aš ir noriu, 
kad jos ir mano pelenai ilsėtųsi 
drauge.

Aš beveik žado netekau, išgir
dęs šiuos šilinio žodžius, ir tuo
jau vėl užsukau urnos viršelį.

— Floreta? — pagaliau išta
riau, — Tavo mylimoji Floreta?

— Taip, mano mylimoji Flore
ta.

— Juk tai nelietuviškas vardas. 
— Nelietuviškas. Ji buvo italė.
— Ir kaip ji atsidūrė šioje ur

noje? — paklausiai, statydamas 
šitą keistos išvaizdos indą ant 
staliuko!

— Aš tau mielai papasakosiu, 
jei nori žinoti, nes nuo tavęs nie
ko neturiu slėpti. Juk mes niekad 
neturėjome tarp savęs jokių pas
lapčių anais gražiais universite
tiniais laikais.

— Neturėjome, ir nuo mūsų iš
siskyrimo aš labai pasigedau ta
vęs,— atsakiau.

— Tas pat ir su manimi: aš ir
gi jaučiau, kad man trūko tavęs. 
Per visą mūsų išsiskyrimo laiką 
aš niekur neradau geresnio drau
go. Kai dar gyvenome Kaune ir 
buvome šaunūs studentai, tu vis 

mane išpėdavai nesukti mergi
noms galvų, ir aš tada nekartą 
tavęs paklausydavau. Tačiau Ita
lijoje nebebuvo kas mane įspėja, 
ir štai kas dabar atsitiko su mani
mi ir mano vargše Floreta: aš 
virtau džiovininku, o ji — pele
nais.

Šilinis dabar nutilo. Aš atsar
giai jam: priminiau, kad jis man 
papasakotų apie savo Floretos li
kimą.

— Aš papasakosiu, bet tu pir
ma pasižadėk įvykdyti tai, ko ta
ve prašiau. (

1— Pasižadu, bet nemanau, kad 
tu greit mirsi, — atsakiau.

— Ačiū, Juozai, ačiū: tavo žo
dis man šventas. Aš dabar galė
siu ramiai sau laukti mirties.

Šilinis vėl nutilo ir susimąstė. 
Paskui jis pažvelgė į mane ir ta
rė:

— Tai nori žinoti apie Floretą?
— Taip.
— Na tai klausyk. Mane suve

dė su ja likimas. Nuvažiavus į 
Romą, pasitaikė apsigyventi pir

klio Marinelli namuose. Mano kam
barys buvo antrame augšte, o 
pirklio šeima gyveno viršutinia
me, arba trečiame augšte. Netru
kus aš pastebėjau, kad iš viršuti- 
nio augšto retkarčiais leidžiasi 
laiptais žemyn gal kokių dvide
šimties metų mergina. Vieną dieną 
netikėtai susitikau su ja ant laip
tų akis j akį, ir mane tuojau par
bloškė neeilinis jos grožis, kurio 
iki šiol nebuvau pastebėjęs, nes 
ją vis matydavau iš tolo. Ji pra
ėjo man pro šalį, visai nekreip
dama į mane dėmesio, ir pamažu 
kopė į viršų. Aš stovėjau apstul
bintas jos grožio, dailių judesių 
ir tarsi prismeigtas prie laiptų. 
Ji tuojau pajuto, kad aš stoviu ir 
seku ją akimis iš paskos. Tada ji 
atsisuko ir tarė:

— Ar tik jūs nebūsite tas už
sienietis studentas, kurį mano tė
vas čia priėmė gyventi.

— Taip, sinjorina, — atsakiau, 
nusilenkdamas ir nežymiai nusi

šypsodamas.
Vos man tai pasakius, ji žengė 

kelias laiptų pakopas žemyn ma
nęs link ir pasiteiravo mano var
do. Aš pasisakiau savo vardą ir 
pavardę ir tautybę. Aš jaudinausi, 
stovėdamas prieš šį nuostabų Die
vo kūrinį, ir mano balsas drebė
jo, kalbant su ja.

— O aš vadinuosi Floreta Mari
nelli, — išgirdau iš jos lūpų žo
džius, kurie mano ausyse skambė
jo gražiau negu žavingiausia mu
zika.

Tokiu būdu ir prasidėjo mūsų 
pažintis. Sekančią dieną aš ją vėl 
sutikau ant laiptų ir pasiteiravau, 
ar ji negalėtų rekomenduoti man 
kokio nors mokytojo, kuris padė
tų man greičiau išmokti itališkai. 
Ji atsakė, kad apie tai pagalvo
sianti ir gal jai pavyksią surasti 
man tokį mokytoją. Paskui kelias 
dienas jos nemačiau. Aš grūmo
jau likimui, kad jis atsitiktinai 
nesuveda manęs su ja ant laiptų. 
Ir tik po kelių dienų man pasi
taikė sutikti ją ant laiptų, parei
nančių iš miesto. Ji dabar mane 
paklausė:

— Ar jumis rimtai reikalingas 
mokytojas ?

— Aišku rimtai: aš nejuokau
ju.

— Bet kad jūs neblogai šnekate 
itališkai.

— Blogai. Aš negaliu kaip rei
kiant suprasti paskaitų universi
tete.

— Ar jūs pageidautumėte, kad 
tas mokytojas ateitų pas jus ar 
jūs pas jį?

— Man būtų geriau, jeigu aš 
lankyčiausi pas jį, nes tada pigiau 
atseitų pamokos.

— Jei taip, tai šįvakar apie sep
tintą valandą ateikite į mano bu
tą: aš suvesiu jus su italų kalbos 
mokytoju.

Tai pasakiusi, ji apsisuko ir 
nuskubėjo laiptais augštyn.

Sutartu laiku aš nuėjau į sinjo
ro Marinelli butą. Floreta supa
žindinti mane su savo motina. Va

landėlę šnekėjomės su motina ir 
dukra, pagaliau pasiteiravau:

— O mano mokytojas? Ar dar 
nepasirodė?

— Pasirodė, — atsakė Floreta 
šypsodamosi ir nusivedė mane į 
gretimą kambarį. Aš apsidairiau 
ir nustebau, nes kambarys buvo 
tuščias. Tuo tarpu Floreta, sėsda
ma prie stalo, tarė:

— Aš manau, kad tau vistiek, 
ar tave mokys mokytojas ar mo
kytoja.

— Vistiek, — atsakiau.
— Jei taip, tada pradėsime ita

lų kalbos pamoką, — tarė Flore
ta.

Aš apstulbau, išgirdęs šiuos jos 
žodžius. Floreta mano mokytojai! 
Viešpatie, kokia laimė!

Sugrįžęs po šios pirmosios pa
mokos j savo kambarį, supratau, 
kad nuo šio vakaro buvau galuti
nai įsimylėjęs Floretą Marinelli.

Nors kasdien vaikščiojau į uni
versitetą klausyti paskaitų, bet 
mokslas man nebeėjo į galvą, kuri 
buvo iki paskutinės kertelės užim
ta minčių apie Floretą. Aš tik 
laukdavau tos valandos, kada susi, 
tiksiu su ja pamokos metu ir jau
siuos neišpasakytai laimingas. Ma
ne tik gązdino tai, kad’ aš Floreto- 
je nepastebėjau jokio ženklo, iš 
kurio būčiau galėjęs suvokti, ar ji 
man yra nors kiek palanki. Pamo
kos metu laužyta italų kalba aš 
suregzdavau vieną kitą sakinį, ku
ris sukeldavo jai gardaus juoko. 
Man dėl to pasidarydavo savotiš
kai nesmagu. Aš jausdavausi lyg 
truputį įsižeidęs. Bet visas nesma
gumas man tuojau praeidavo, kai 
jos veide pasirodydavo tokia žavi 
šypsena, kurios jai pavydėtų vi
sos pasaulio gražuolės.

Aš lankiausi pas ją pamokai 
kasdien ir trumpu laiku tikrai pa
dariau didelę italų kalbos pažan
gą-
- Vieną dieną, sutartu laiku, Flo
retos neradau įprastame Marinel
li buto kambary. Jos vietoje ten 

(Nukelta į 3 psl.)
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Atkeliauja Australijon
“Europos Lietuvyje” (Nr. 89) 

leidžiamame Londone, aprašomas 
lietuvis, keliautojas aplink pasau
li. Vokietijoje, kur lietuviai gana 
kukliai gyvena, kur spauda juos 
tik didžiųjų švenčių metu pamini, 
jis buvo dienos sensacija.

“Malonią staigmeną teko išgy
venti šiomis dienomis, paėmusiam 
i rankas “Abendzeitung” numerį, 
Muencheno plačiai skaitomą, po
puliarų dienraštį,” — rašoma "Eu
ropos Lietuvyje’. — Ten, buvo at
spausdintas ilgokas straipsnis, pa
puoštas nuotraukomis lietuvio 
Urmano Stanio, keliaujančio ap
link pasaulį.

“Ali Khanas davė jam penkias 
markes... Gustavas V rinko jam 
pinigus” — skelbia stambiomis 
raidėmis vokiškas laikraštis. “Jau 
4 metai, kaip U. Stanys pėsčias 
keliauja aplink pasaulį”!

Toliau pasakojama, kad U. Sta
nys per tuos 4 metus paspaudęs 
pasaulio garsenybėm rankų dau
giau, negu didžiųjų viešbučių du
rininkas per visą savo gyvenimą. 
Jų autografų rinkinį sudarančios 
37 knygos.

1949 m. U. Stanys išsirengęs iš 
Paryžiaus į kelionę aplink pasau
lį tikslu “įspėti nuo bolševizmo 
gyvu žodžiu žmones, gyvenančius 
šioje geležinės uždangos pusėje”.

Iki šiolei apkeliavęs Belgiją, 
Olandiją Skandinavijos kraštus, 
Pietų Prancūziją, Šveicariją, Ita
liją ir dabar keliaująs po Vokie
tiją.

Kalboms U. Stanys turįs nepa
prastą talentą: lietuviškai, latviš
kai, rusiškai, lenkiškai, vokiškai, 
angliškai, prancūziškai, itališkai, 
ispaniškai ir arabiškai jis kalbąs 
tiek, kad laisvai išsiverčia, susi
dūręs su tų tautų žmonėmis.

"Kelionę po pasaulį U. Stanys 
pradėjęs tada, kai lituviui baigėsi 
laisvojo gyvenimo tarpsnis” — 
pažymi laikraštis. “1940 m. Kau
ną užplūdo rusai. Jis patekęs į 
Maskvą, vėliau į Sibirą, kur dirbo 
vienoje gyvsidabrio kasykloje. Iš 
ten laivu atvykęs į Prancūziją.

Stanys buvo priimtas Muenche
no vyr. burmistro T. Wimmerio, 
kuris miesto vardu palinkėjęs sėk
mės keliaujančiam lietuviui. Jis 
žada vykti į Bonną, kur nori pa
matyti Vokietijos kanclerį Aden- 

sėdėjo kažkoks vidutinio amžiaus, 
dailiai apsirengęs italas. Aš pasi
keičiau su juo keliais šodžiais ir 
tuojau palikau tą kambarį. Man 
pasidarė neramu širdy. Leisdama
sis laiptais žemyn, svarsčiau, ko
kius ryšius šis žmogus turi su Flo- 
reta. Ant laiptų staiga sutikau 
Floretą, pareinančią iš miesto. Aš 
pasisakiau buvęs jos kambary ir 
ten radęs svetimą žmogų. Ji pasi- 
teiravo, kaip jie atrodąs. Aš ke
liais žodžiais nupasakojau. Tai iš
girdusi, ji tarė:

— šįvakar turėsima pamoką ta
vo kambary.

— Kada? Kurią valandą?
— Dabar.
— Juk jūsų laukia svečias.
— Nesvarbu.
Stebėdamasis tokiu jos pasaky

mu, aš įvedžiau ją į savo kamba
rį ir padaviau kėdę. Ji atsisėdo, 
atrėmė alkūnes į stalą ir delnais 
užsidengė- veidą. Taip ji sėdėjo ir 
netarė nė žodžio. Aš nedrįsau jos 
prakalbinti ir vis galvojau apie 
žmogų jos kambary. Pagaliau ty
la pasidarė slegianti, ir aš prakal
bėjau:

— Sinjorina, tas žmogus jūsų 
kambary man atrodo žvėriško bū
do. Kasį jis toks ?

— Jis yra sinjoras Montecani, 
mano sužadėtinis.

Sulig šiais žodžiais mane apė
mė toks nusivylimas, kad nebeži
nojau nei ką daryti, nei ką besa
kyti. Aš tylėjau ir žiūrėjau į Flo
retą, kurios veidas vis dar tebebu. 
vo uždengtas delnais. Paskui pa
klausiau:

— Jei tos žmogus yra jūsų su
žadėtinis, tai kodėl jūs nenorite 
jo matyti?

Sis klausimas ją pravirkdė. Aš 
dabar priėjau arčiau prie jos ir 
tariau:

— Jei jūs nemėgstate jo, tai ko
dėl jūsų tėvai jam leidžia pas jus 
lankytis?

— Jie nori, kad aš už jo tekė
čiau, nes jis yra vienas turtingiau- 
sių Romos aristokratų.

(Bus daugiau)

auerį. Hamburge laukiąs būrinis 
laivas. Juo vyksiąs j Australiją, 
iš ten į N. Zelandiją, Filipinus, 
Indiją, Afriką, Pietų Ameriką,

Prieš trejetą mėnesių gen. Ne- 
guib į vieną karininkų susirinki
mą pakvietė vienintelį civilį — 
Taha Hussein’ą. Gen. Neguib pa
prašytas Husseinas pasakė trum
pą kalbą susirinkusiems. Jo pa
sirinktoji tema buvo "Demokra
tija”. Jis karininkams pareiškė, 
kad drausmės ir tvarkos nepakan
ka, gi vyriausybė, kuri siekia 
tvarkos pasiglemždama laisvę, yra 
lyg toji vyriausybė už geležinės 
uždangos, kur žmogus yra nie
kas.

Jam pabaigus kalbėti salėje 
viešpatavo tyla. Kai kurie kari
ninkai dėmesio nekreipė į pasa
kytus žodžius ir pareikštas idė
jas. Gen. Neguib apkabinęs Hus- 
seiną ir atsigręžęs į karininkus 
pasakė: “Aš pageidauju, kad jūs 
visi šiuos žodžius įsidėmėtumėte. 
Tie žodžiai turi būti pagrindu 
mūsų sąjūdyje.”

Per 30 metų Taha Husseinas 
kovojo su ignoracija ir priespau
da savo krašte ir Artimuose Ry
tuose. Jis tiesė kelius pašalini
mui despotiško ir pinigus švais
tančio Farouko. Jis, daugiau ne
gu kas kitas, skiepino Egipto 
tautai žodžio ir spaudos laisvės 
supratimą. Svarbiausia, jis atkak
liai kovojo, kol Egipto vyriausy
bė suteikė mokslą kiekvienam 
Egipto vaikui.

Dr. Taha Husseinas yra nere
gys. Jis regėjimo neteko būdamas 
trijų metų amžiaus. Bet aklumo 
jis nepripažino kliūtimi kovoti 
dėl savo tautos dvasinio praregė
jimo.

Dr. Taha Husseinas dėvi vaka
rietiškus drabužius, yra linksmas, 
gyvų ir aiškių veido bruožų vy
ras. Pirmą kartą pamatęs niekas 
nepasakys jį esant aklą.

Nežiūrint į tai, kad jis aklas, 
o gal dėl to, kad jis buvo aklas, 
Husseinas troško viską žinoti. Jis 
lankė mokyklą, mokėsi namuose, 
prašydamas kitų paskaityti ir la
bai greitai atmintinai išmoko vi
są Korana. Būdamas gabus gavo 
stipendiją ir studijavo Cairo uni
versitete. 1914 metais gavo filo- 
zofijos daktaro titulą. Cairo uni
versitetas jį pasiuntė į Paryžių 
pagilinti studijas. Sorbanos uni
versitete jis gavo antrąjį filozo- 
fijos daktaro titulą. Tais pačiais 
metais (1918 m.) jis vedė gražią 
prancūzę Suzane Bressau.

Sugrįžęs į Egiptą Husseinas 
tuojaus buvo pakviestas arabų li
teratūros profesorium į Cairo 
universitetą. Čia jis studentams 
liepė prie kiekvienos problemos 
prieiti su laisva mintimi ir nuo
mone. Šitie jo pareiškimai sukėlė 
sąmyšį Egipte, kur viską reikėjo 
priimti be kritikos. Iki Husseino 
net mitinė Islamo tautosaka buvo 
laikoma šventa teisybe. Aklas

JAV-bes ir Kanadą.,
Kelionėje jis užtruks septyne

rius metus, kol grįš į Paryžių, iš 
kurio pradėjęs keliauti, arba Lie
tuvon, je| per tą laiką ji būsianti 
laisva.

Mums lietuviams malonu girdė
ti, jog Stanys tuo būdu garsina 
Lietuvos vardą ir primena pasau
liui, kad Lietuva dar tebėra ver
gijoje ir savo kelionės tikslu U. 
Stanys pasirenka misiją —įspėti 
pasaulį nuo komunizmo grėsmės 
gyvu žodžiu pasikalbėjimuose su 
sutiktais įvairiuose kraštuose žmo- 
mėmis.”

St. Urmanas, kaip rašo vasario 
16 d. “Dortmundder Stadtanzei- 
ger” Lietuvos nepriklausomybėj 
šventę atšventęs Dortmunde (Vo
kietijoje), pareiškė netrukus iš- 
vykstąs į Australiją. Kelionę į šį 
tolimąjį kontinentą jis numato 
pradėti iš Hamburgo balandžio 
mėn. Keliaus mažu laiveliu, kurį 
jis pavadino “Taifun”.

St. Urmanas prakeliavo 41.000 
kilometrų pėsčiomis. Per tą laiką 
sudėvėjo 25 poras batų ir surinko 
21.000 autografų, jų tarpe dauge
lio pasaulio įžymybių. Laikraštis 
rašo, kad St. Urmanas pasiryžęs 
apkeliauti pasaulį ir pakeliui vi
siems skelbti apie savo tėvynės 
kančią Sovietų Sąjungos okupa
cijoje. šia proga laikraštis rašo 
apie Lietuvą ir lietuvių deporta
cijas į Sibirą.

Stanis Urmanas, kaip rašo lai
kraštis, nutaręs “sukarti” 100.000 
kilometrų pėsčiomis. Kelionės jū
romis į šį kilometražą neįskai- 
čiuojama.

Al.

TRUMPOS 
ŽINIOS

• Anglijoje 12 metų mergaitė 
užtiko pajūryje vandens išplautą 
jūros gyvio lavoną, kurio kojos iš
augę nugaroje, dantys — liežuvy
je su kastuvo formos uodega. Mo
kslininkai perėmę minėtą gyvį ty
rinėti, teigia, kad iki šiol toks gy
vis nebuvo žinomas.
• Indijoje prie Kanpur trau

kinys užvažiavo ant keturiolikos 
dramblių, kurie sugulę ant bėglų 
miegojo. Traukinys visus dramb
lius užmušė ir pats nušoko nuo bė
gių — laimei nei vieno keleivio 
nesužeisdamas.
• Jacob Rosin savo knygoje 

“The road to Abundance” teigia, 
kad sintetinis maistas nėra nei 
kiek organizmui žalingas, kartais 
net normaliai užaugintas maistas 
būna sveikatai kenksmingesnis... 
Išvadoje: greit galėsime valgyti 
pietus iš trijų ar keturių piliulių.
• Harvardo universitetas išra

do revoliucini šaldymo būdą. Mil- 
žininšku spaudimu supresuotos 
ledo piliulės tirpsta tik prie 90% 
F. ir gerai izoliuotuose induose 
gali išsilaikyti keliatą metų. At
rodo šaldytuvai greit taps nerei
kalingais virtuvės baldais.
• Jungtinių Tautų raporte 

skelbiama, kad alijantai nukariau
tuose kraštuose palikę: Vokietijo
je 94,000, Japonijoje 70,000, Nor 
vegijoj 8,000, Austrijoj 6,000 ir 
Danijoj 5,000 povainikų vaikų. Vi
so apie 300.000.
• JAV-se didėja moterų vai. 

ruotojų skaičius. Dabartiniu me
tu vyrai dar sudaro 70%. New 
Yorko judėjimo kamštyje vairuoja 
moterų tik 15%, o Idaho valsti
joje ir kituose erdvesniuose plo
tuose moterys sudaro net 37%.
• Išradus Rayonu siūlus, au

tomobilio padangos tampa daug 
stipresnės. Jau visų 100% naudo
jami tik Rayonu siūlai vietoje 
medvilninių.
• Kovai prieš automibilių ka

tastrofas, dr. V. K. Zwyrokin iš
rado, kad automobilis gali važiuo
ti ir be vairuotojo. Elektrinis įtai
sas, kontroliuoja nukrypimą iš 
gatvės ir tuč tuojau mašina sus
tabdo jei kas nors prieš ją atsi
randa. Tas pagelbėtų vairuoto
jams rūkų metu ir būtų išvengta 
susidūrimų.

Didysis Egiptietis
EGIPTO ĮVYKIAI, PRADE
DANT KARALIAUS FAROU
KO PAŠALINIMU IR NETI
KĖTU NAUJOJO MIN. PIR
MININKO NASSER PAREIŠ
KIMU APIE ĮVYKSIANČIUS 
PARLAMENTO RINKIMUS 
BIRŽELIO — LIEPOS MEN., 
YRA GLAUDŽIAI SUSIJĘ SU 
AKLUOJU EGIPTO RAŠYTO
JU — PEDAGOGU DR. TAHA 
HUSSEIN, KURIS VISĄ SA
VO GYVENIMĄ NEATLAID- 
ŽIAI KOVOJO DEL SAVO 
TAUTOS LAISVES IR ŠVIE
TIMO. ŠITA KOVA PADARE 
TAI, KAD EGIPTIETIS ŠIAN
DIEN ŽINO SAVO TEISES, 
KAIP PILIETIS IR TAUTOS 
NARYS, IR REIKALAUJA, 
KAD VALSTYBES REIKALŲ 
TVARKYMAS BŪTŲ ATI
DUOTAS JO PATIES RINK
TIEMS ATSTOVAMS.

profesorius vienoje savo knygų 
išjuokė religinius fanatikus, pa
reikšdamas, kad daugelis tradici
nių arabų įsitikinimų tėra tik pa
sakos. Jis tai įrodė. Kilo triukš
mas. Vyriausybė paskyrė komi
siją reikalui ištirti. Komisija pri
pažino, kad Husseino knyga ne
prasilenkia su tiesa. Dalis parla
mento, betgi, pareikalavo knygą 
uždrausti. Kiti užsistojo Hussei- 
ną. Laimėjo aklasis profesorius. 
Tai ir buvo įžanga užtikrinti žo
džio laisvę egiptiečiams.

1930 m. Husseinas buvo išrin
ktas Cairo universitete dekanu. 
Čia jią susidūrė su ministeriu pir
mininku Ismail Sidky, kuris pa
reikalavo, kad Husseinas liautųsi 
kritikavęs universitete vyriausy
bę, arba pasitrauktų iš dekano 
pareigų.

“Jūsų ekscelencija, be reikalo 
aušinate burną”, atsakė Hussei
nas. i

Sidky privertė Husseiną pasi
traukti, aklasis vyras ir toliau 
rašė ir kalbėjo apie akademinės 
veiklos suvaržymą. Savo sutaupąs 
jis išleido gydymui savo sūnaus 
ir skolinosi pinigų pragyventi. 
Tris metus jam gręsė kalėjimas, 
kankinimai ir mirtie. Per tą laiko
tarpį jis parašė septynias kny-- 
gas. Kai kurios jų buvo uždraus
tos Egipte, tačiau jos garsino jo 
vardą Artim. Rytuose. Pagaliau 
1933 m. Sidky buvo pašalintas ir 
Husseinas grįžo dekano pareigoms 
į universitetą. Tie kovos metai 
išugdė Husseino asmenybę. „Aš 
pamačiau, kad vienintėlis kelias 
pasiekti demokratijos Egipte — 
reikia apšviesti tautą”, pareiškė 
dr. Husseinas.

Pradinis mokslas tuo metu Egi
pte kainavo 21 svarą. Tokią pi
nigų sumą ūkininkas vos pajėgė

SOC. GLOB. MOT. KOMITETO MELBOURNE 
PRAVESTOS RINKLIAVOS METU, VOKIETI 
.JOJE PASILIKUSIEMS TAUTIEČIAMS SU-. 
ŠELPTI, AUKOJO:

(Žiur. Nr. 11 )
A., Tučinskas, L., Urmelienė, E., 
Undzėnas, O., Vilcinaitė, J., Vai
čaitis, P., Vrubliauskas, A., Vik- 
toravičius, K:, Viršila, J., Vaseris, 
J., Vaserienė, V., Vyšniauskas, 
R., Varškys, J., Varapnickas, A., 
Zubras, A., Žemjaitienė, D., Žilin
skas, Helena, Žemkalnis, V., Žem- 
kalnienė, D., Žiogas, V.

PO 16 ŠIL. AUKOJO: Valys, S., 
PO 15 ŠIL. AUKOJO: Danta, 

V., Ramanauskas, J., Kalpokas,
A. ,

PO 12 ŠIL. AUKOJO: Bendikas, 
V.,

PO 10 ŠIL. 4 P. AUKOJO: Mik
lius, K.

Po 10 šil. aukojo 
Augustinavičienė, P., Aukštuolis,
B. , Aleknienė, O., Aranauskas, J., 
Bardauskas, Bienkevičius, P. R. 
(jun.), Bienkevičius (sen.), But- 
kūnas. N., Benušis, A., Barkus, J., 
Būgaila, A., Sadauskas, A., Ceso- 
nis, B., Cholmogorcevas, J., Ci- 
vinskienė, L., Dzūkas, J., Duoba, 
B., Dargys., Didelis, V., Gvaldą, 
P., Gražulis, Gasėnas, Grikinis, A., 
Gricius, A., Hfrnelreich, Jonaus- 
kis, Jeršovai, Z. & V., Jonikas, A., 
Jacas, A., Intas, R-, Juška, A., 
Kunčiūnai, J. & V., Kavaliauskas, 
B., Kartanas, M., Kiršpila, P., 
Kazlauskienė, O., Kataržis, P-, 
Kupčinskas, B., Langienė, M.,

Liutkutė, J., Leknius, J., Lukoše
vičius, J., Mingaila, A., Marčiu
lionis, V., Malakunienė, Naujokai
tis, L., Nagulevičienė, E., Narkū- 
nas, A., Naruševičius, E., Petrai- 
tienė, Petkevičius, Pukys, A., Pet
kevičius, P., Pupelis, I. & P., Pu
žas, P., Pučius, L., Piličiauskas, 
Padgurskis, L., Rašimas, E., Ra
manauskienė, O., Ropė, N., Ragau
skas, A., Statkuvienė, H., Sirja- 
tavičius, Sutkevičius, V., Sodaitis, 
F., šemėnas, D. R., šakys, A., šli- 
ka, K., Šiūra, J., Sakalauskas, Še- 
dnikis, O. S., ^Šimkūnas, K., šiuš- 
kus, S., Šėinienė, G., Šėmytė, M., 
Tamošaitis, Vac., Tamulevičius, S., 
Urbšys, B., Užkuraitis, B., Mani- 

kauskas, J., Balnionis, A., Didžiulis, 
S., Vailionis, Valys,J., Verbyla.S., 
Vaitkus, P., Vilutis, Vaičaitis, 
Pij., Valys, V., Zabiela, B., Žie
das, B., Zdanevičius, Vaičiulis, 
A., Rimas, J.

PO 9 ŠIL, AUKOJO: Bindokas, 
Vingienė,

PO 8 ŠIL. AUKOJO: Bulakienė, 
Domarkas, D.,

PO 7 ŠIL. AUKOJO: Verbyla, 
PO 6 ŠIL. AUKOJJO: Lesniaus- 

kas. V., Leknienė, R., Varkulevi- 
čius. .

PO 5 ŠIL. AUKOJO: Balčiūnas, 
R„ Budrevičius, Balsys, S., Gri
gonis, V., Juozas, Kryžienė, Kil- 

uždirbti per metus. “Mokslas ir 
švietimas nėra prekė turgavietė
je. Švietimas yra lyg saulė ir oras, 
kurie turi būti kiekvienam priei
nami”, kalbėjo Husseinas. Faro- 
ukas ir jo šalininkai priešinosi 
labjausiai. "Jei neturtingi išmoks 
skaityti ir rašyti”, skelbė jie, "tai 
tie vargšai bus dar daugiau ne
patenkinti.” Parlamentas ir spau
da puolė Husseiną ir vadino ji 
svajotoju. Tačaiu jis palaipsniui 
įtikino didesnę dalį tautos.

1943 m. atidarant parlamentą 
buvo paskelbta, kad pradžios mo
kslas yra laisvas ir nemokamas 
Egipte, švietimo ministeris pa
kvietė Husseiną patarėju. Hussei
nas įvedė mokyklose nemokamus 
užkandžius ir gydymą, įsteigė 
Aleksandrijos universitetą, kur 
dabar studijuoja 8000 studentų.

1960 m. jį pakvietė švietimo 
ministeriu. Sutiko. Tuoj įvedė ne
moksimą mokslą gimnazijose ir 
privalomą mokslą iki 16 metų 
amžiaus. Būdamas švietimo minis
teriu jis praplėtė ryšius su Va
karais. Daug knygų buvo išvers
ta j arabų kalbą, tūkstančiai jau
nų egiptiečių vyko j Europos ir 
Amerikos universitetus.

Husseino didžiausias priešas ir 
kliūtis jo planams buvo karalius 
Faroukas. Aklasis profesorius da
žnai puldavo Farouką ir jo patai-

SPAUDOS PUSLAPIUOSE
Didžiosios Britanijos lietuvių 

savaitraštis “IŠEIVIŲ DRAUGAS” 
šiemet mini 40 metų sukaktį. Pats 
laikraštis apie save, tarp kitko 
rašo: “jis tarnauja ypač Škotijos 
lietuviams... be savo laikraščio 
mes būtume pakrikę, kaip Grigo 
bitės”. Toliau jis taip pasiskund
žia: “Ne paslaptis, kad mažėjant 
senųjų lietuvių skaičiui, mažėja 
ir skaitytojų skaičius". Atsižvel
giant į tai, laikraštis susiduria su 
finansiniais sunkumais ir be vi
suomenės aukų išsilaikyti negali.

Su panašiomis problemomis 
šiandien susiduria ir lietuvių lai
kraščių daugumas.

KADA GANA?
Senas Amerikos lietuvių veikė

jas J. Bačiūnas “DIRVOJE” rašo 
apie lietuvius Amerikoje ir džiau
giasi naujųjų ateivių turtėjimu. 
Savo str. "Kada gana yra gana”? 
apie šituos naujuosius amerikie
čius jis taip kalba:

"Vienas kitas jau įsitaisė biz
nio įmonę. Kiti namus, automobi
lius, televizijas, leidžia vaikus i 
augštuosius mokslus, kiti leidžia 
naujus laikraščius. Kai išmoka 
vienus namus, perka antrus, tre
čius ir t.t.

čiauskas, L., Kavaliauskas, V., 
Laukaitytė, J., Liubinas, A., La
zutka, P., Mikalauskas, K., Ogin- 
tas, P., Paškevičius, B., Paškevi
čius, H., Paškevičius, B., Paškevi
čius, R., Pocius, A., Pranauskas, 
Rusinas, A.P., Radzevičius, V., 
Stakaitienė, M., ' Sikorskis, S., 
Stravinskas, A., Sutkevičius, B., 
Urbonas, P., Vaičaitis, Vingrys, 
Žiedaitis, E.,

PO 4/9 AUKOJO: Stosienė.
PO 4/2 AUKOJO: "Pramogų 

Mokestis” p. k. namuose,
PO 4 ŠIL. AUKOJO: Aukšti.

kalnienė, Balsys, L., Bartnikienė, 
Budrys, Baltutis, P., Kaladė, S., 
Kaladė, A., Lyderienė, Ramanaus
kas, A., Ramanauskas, A., Son
gaila, šteinartas, Varanius, Vait
kus, M., Vaitkus, P., Vildovas, D.

PO 3 ŠIL. AUKOJO: Antana
vičienė, Krušinski, Kurtanas, Pu- 
kytė, B., Žilinskas, A.,

PO 2 ŠIL. AUKOJO: Ablons- 
kis, I., Budrius, V., Baškys, A., 
Bitė, D., Augūnas, Um£>ražiūnas, 
T., Jankevičius, Kaipusinka, M., 
Kapliūnas, Karalevičienė, Kens- 
minas, Z., Liorentas, A., Miliaus
kas, S.,'Ortelis, Kilčiauskas, V., 
Samulis, Spranaitis, V., Sutkevi
čius, šeikis, Vabalas, J., Vaičius, 
P., Vaičaitis, L., Zikaras, T.,

PO 1 ŠIL. AUKOJO: Morkus, 
Karazija, V.

PO 8 PENUS AUKOJO: Ver
byla, J.,

PO 6 PENUS AUKOJO: Žem
kalnis Gabulis.

P.S. Dauguma šių aukotojų taip 
pat aukojo rūbais. 

kūnus laikraštyje "Egipto Rašy
tojas”. Valdžia laikraštį uždarė. 
Už vieną aštrų straipsnį Hussei
nas buvo suimtas ir-nubaustas.

1946 m. karaliaus Farouko pas
kirta komisija pasiūlė dr. Hussei
ną kandidatu Foudo premijai gau
ti (1350 svarų), kaip geriausią 
tų metų rašytoją. Faroukas šį 
pasiūlymą atmetė.

1952 m. perversme, kuriam va
dovavo gen. Neguib, Husseinas 
nedalyvavo. Tuo metu jis buvo 
Italijoje. Tačiau ją ilga ir ištver
minga kova padėjo sugriauti Fa
rouko galybę. Jis rėmė Neguib, 
nors šis buvo diktatorius, bet jie 
buvo pažadėjęs artimoje ateityje 
Egiptui tikrąją demokratiją. Gen. 
Neguib buvo paskyręs Husseiną 
padėti sudaryti naują demokrati
nę konstituciją.

Dabar Husseinas gyvena su sa
vo žmona kukliai tarp tūkstančių 
knygų įvairiomis kalbomis. Daug 
rašo. Jo knygos plačiai skaitomos 
už Egipto sienų.

Andre Gide, prancūzų* rašyto
jas 1947 metais gavęs Nobelio 
literatūros premiją, buvo užklaus
tas, kam jo nuomone reiktų kitais 
metais skirti premiją, pasakė: "Aš 
žinau tik vieną žmogų — Taha 
Husseiną.”

Aklojo profesoriaus kova nenu
ėjo veltui, — šiandien Egipto 
tauta yra išvakarėse žodžio ir 
spaudos laisvės ir tikros demok
ratinės santvarkos.

RB.

"Tokių pastangų nesmerkiu, 
jiems pritariu ir džiaugiuosi. Ne
tikiu, kad daug gero būtų galima 
atsiekti ir kad iš to Lietuvai būtų 
nauda, jeigu taues visi lietuviai 
būtume ir liktume neturtingi, ne
mokyti ir neambicingi.

“Praturtėjimas, mano suprati
mu, yra tvarkoj. Tik iš to neda
rytina išvada: turtėjimas tik sau”.

Bet Bačiūnas ne vien pasidžiau
gti norėjo tuo turtėjimu. Toliau 
jis rašo:

"Per visą savo gyvenimą buvau 
nusistatęs ant lietuviško aukuro 
dėti po 5 nuošimčius savo visų 
pajamų ir uždabių (ne nuo gryno 
pelno, bet nuo bendrų pajamų). 
Daugiau ar mažiau uždirbdavau, 
visvien 5 nuošimčiai turėjo tam 
tikslui eiti.”

Kiekvienas iš mūsų turėtume 
susidaryti metinį biudžetą ir pas
kirstyti savo išlaidas: tiek pragy
venimui, tiek pagerinimui savo 
būvio, tiek pagerinimas biznio, 
tiek kultūriniams reikalams, tiek 
pramogoms, na, ir 5 nuošimčiai 
lietuvybės reikalams. Normaliame 
gyvenime ir normaliais laikais 
nėra sunku tai įvykdyti.

“Bet jei mes, lauksime laiko, 
kada jausimės jau “pilnai apsirū
pinę” visus savo asmeniškus rei
kalus, o tik po to žadėsime pra
dėti rūpintis ir lietuviškais visuo
meniškais reikalais — tai toks 
laikas, mielos sesės ir broliai, nie
kad neateis. Niekad nebus gana.

"Todėl vieną kartą ir greitai 
reikėtų pasakyti — gana. Gana 
žiūrėti vien savo reikalų. Pa
čiam turtėjant metas žiūrėti ir 
lietuviškų reikalų, kurių mums 
kitas nepadės rūpinti, o tik mes 
patys”.

Taip, pone Bačiūnai, pats po 5 
nuošimčius nuo savo uždarbio 
skyrei lietuvybės reikalams ir dar 
gražaus turto užgyvenai. Per 40
imetų , žinoma. O mes norime patį 
pasivyti per 4 metus, todėl lietu
vybės reikalai turės palaukti 40 
metų.

Akuotas.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

AUKOJO TIK RŪBAIS: Ado

maitis, Adomavičienė, Bendžius, 
Cižaus^as), Grybienė, Jurgaitis, 
Juknevičienė, Kačiarauskas, Kaz
lauskas (N.S.W.), Lubinskas, La
las, Lepinskas, Mikalojūnas, Mar- 
ganavičienė, Petrikienė, Raudys, 
A., “Rauduvės Pinčiukas”, Reide- 
rienė, Seliokienė, Šulcas, Šimkie
nė, Uknevičienė, Viliflnas, Balsys, 
Ročiai, Valošimas, Urbonavičiūtė.

SOC. GLOBOS MOTERŲ 
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SYDNĖJUS
— Sąmbūrio Šviesa suruoštoji 

diskusinė paskaita apie modernų
jį menų sutraukė nemažų būrį 
šiuo klausimu besidominčių Syd- 
nėjaus lietuvių. Dail. J. Bistric- 
kas savo paskaitų iliustravo tep
tuku. Diskusijose gyvai dalyvavo 
dailininkai ir apie modernųjį me
nų nori suprasti “paprasti mir
tingieji’’.

— Balandžio 19 d. 5 vai. vak.
L.K.K. draugija ruošia vakarų — 
pobūvį su paskaita ir menine da
limi. Paskaitų “Polit. Lietuvos gy
venimas iki neprikl. netekimo’’, 
skaitys Dr. A. Mauragis, Po pas
kaitos ir diskusijų prasidės meninė 
dalis ir šokiai. Pobūvis ruošiamas 
Melana salėje, Bankstowne. (b)

— Kovo 3 d., 11 vai. iš Mascot 
aerodromo išskrenda į JAV syd- 
nėjiškiai Juozas Tininis ir Ruge
lių šeima.

Skrenda naujau įvestu susisieki- 
man turistiniu lėktuvu, kuriuo ke
lionė iki San Francisko kaštuoja 
S 240 asmeniui.

VAKARAI — VAKARUŠKOS — BALIUKAI
yra ruošiami labai dažnai. Bet 

didesniu būriu į šitos rūšies pa
rengimus beveik niekada negalime 
susirinkti dėl vietos stokos, dėl 
nepatogaus laiko, ar kokių kitų 
priežasčių.

Visai kita šneka apie "Mūsų 
Pastogės” ruošiamų pirmųjį 

SPAUDOS BALIŲ Sydnėjuje.
Vieta — miesto centras. Nuo 

centrinės ir St. James stočių vos 
keletas minučių. Museum stoties 
koridorium pasiekiama MARK 
FOYS namų (kur vyks spaudos 
balius) durys. Todėl net ir blo
giausias oras negalės sukliudyti.

Laikas — šeštadienis (gegužės 
1 d.), 8 vai vak. Ar gali būti pa
togesnė diena ir valanda?

Salė. Joje dar nei vienas nesate 
buvęs, nes The Empress Ballroom 
dar tik baigiama įrengti. Tai vie
ną erdviausių (laisvai prie staliu
kų susodina 1000 svečių), turinti 
didžiulę aikštę šokiams ir puoš
niausia salė Sydnėjuje. Gera ka
pela, įdonri programa, vakarienė, 
visų rūšių gėrimai, pirmarūšis pa
tarnavimas, spaudos baliaus spec, 
laikraštis (išeis apie 10-11 vai. 
naktį), turtinga vertingais fantais 
loterija ir, svarbiausia, jauki nuo
taika — tikrai paliks visiems pri
simintinų gražių įspūdžių.

Bet kų gi daug ir kalbėti — 
spaudos baliai savo šaunumu jau
garsėjo Lietuvoje, jie turi (ir ne- SPAUDOS BALIUJE.
tmminimnifflnnfflnmimiininmiiiimiimnmiiiiiimimiiiiiiiitifiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(ii

VAKARAS — POBŪVIS
Balandžio 19 d. — antrų Velykų dienų

A. L. KATALIKŲ KULTŪROS DRAUGIJA
Melana salėje, Bankstowne- 

(Marion Str. prie pat stoties) 
ruošia vakarų — pobūvį su užkandžiais' ir alučiu.

Pradžia 5 vai . vak. Įėjimas visiems laisvas.
Kviečiami visi nariai ir prijaučiantieji.

A.L.K.K. DRAUGIJA. ................
uiiiiniiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiiniiHHiiiiiiiHiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

SYDNĖJAUS SKAUTŲ VYČIŲ “GELEŽINIO VILKO”
būrelis, balandžio 19 d. (antrų Velykų dienų) rengia

V A K ARA
Vakaras įvyks: MASONIC HALL, Station Str., Newtowne. 
Puiki vokiečių kapela šokių salėje.
Bufete alus ir skanūs užkandžiai.
Pradžia 8 vai. vak.

:§ T H E I M P E R I A L
g: Lurline Street, KATOOMBA, Blue Mountains. §:
| PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
| — VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE
| Savininkas ED. VALEVIČIUS. . S

Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu- §:
tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- 

•į: dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin- įį
•:■: kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant K
fe butų, maistų, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu Š: 
S ■ - £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
:§ prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523. :į

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- į: 
žiaurioje Australijos vietovėje. fe

fe *:

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus lietuvių spox-to klu

bas KOVAS praneša na-, 
riams ir rėmėjams, kad š.m. ba
landžio mėn. 3 d. šeštadienį, 6 
vai. vak. Estų klubo patalpose, 
141 Campbell Str., City, įvyksta 
klubo visuotinis

SUSIRINKIMAS
Dienotvarkėje: Sekcijų vadovų 

pranešimai, Valdybos rinkimai, 
Revizijos komisijos pranešimas ir 
rinkimas, bendri reikalai.

Po susirinkimo bendras pobūvis, 
kurio metu bus įteiktos dovanos 
1953 metų stalo teniso ir šach
matų turnyrų nugalėtojams. Po 
to seks 1952-53 metų Australijos 
lietuvių krepšinio pirmenybių nu
galėtojo — Kovo komandos žai
dėjų pagerbimas.

Klubo nariams ir rėmėjams da
lyvavimas būtinas. Norintieji gau
ti smulkesnių informacijų ir pa
kvietimų savo svečiams, kreipiasi 
į valdybos narius.

SPORTO KLUBO KOVAS 
VALDYBA

gali neturėti) pasisekimų ir Aus
tralijoje. štai spaudos baliai Mel
bourne ir Geelonge. Ten dalyvavo 
visi tų miestų ir apylinkių lietu
viai. Buvusieji sako, kad tuose ba
liuose buvę tikrai linksma ir sma
gu.

J pirmųjį spaudos balių Sydnė
juje susirinksime visi. Pasikviesi
me ir savo bičiulius, gerus pažįs
tamus ir iš kitų tautybių. Tegul 
pamato, kaip mes mokame kultū
ringai ir nuotaikingai draugėn su
sibūrę pramogauti, žada atvažiuo
ti ir iš kitų kolonijų: Melbourno, 
Canberros, Newcastlio, Wollongon- 
go ir kt. svečių. Susitiksime senų 
pažįstamų.

Pakvietimai bus pradėti platinti 
dar šių savaitę. Įsigyjant pakvie
timų pranešite, kiek ir kokių gė
rimų rezervuosite sau ar savo 
kompanijai. Visi gėrimai bus jums 
parūpinti oficialiomis restoranų 
kainomis. Patarnautojai užsaky
tus gėrimus jums paduos į stalų.

Sudarykite pažįstamų kompa
nijas tokio didumo, kokio pagei
daujate, nes stalus galima užsaky
ti 2, 4, 6, 12... — 120 žmonių. 
Patogu ar ne? Niekur kitur šito 
nerasite.

Primename, kad tų dienų Syd
nėjuje kitokių lietuviškų parengi
mų nebus. Visų organ, sutarta, 
kad šitų dienų visi susitiksime

Religinė informacija .
PAMALDOS

Balandžio 4 d. 10 vai. 30 min. 
lietuviškos pamaldos Bankstowne 
St.Brendan’s bažnyčioje. Kadangi 
būsiu išvykęs į Melbournų vesti 
rekolekcijų , tai pamaldas Banks
towne ir Camperdowne (12 vai.) 
atlaikys svečias kunigas — italas 
kapucinas tėvas Luciano.

Tų patį sekmadienį (bal. 4 d.), 
kaip esu skelbęs, 4 vai. po pietų 
visus maloniai prašau dalyvauti 
ir kiek galima daugiau su tauti
niais drabužiais bei lietuviškais 
ženkliukais St. Mary’s katedroj 
Sydnėjuje visų pavergtųjų tautų 
demonstracijoj — pamaldose už 
kenčiančių Bažnyčių ir Tėvynę.

Balandžio 11 d. pamaldos Cab- 
ramattos lietuvių kolonijai, Mt. 
Pritchard bažnyčioje 8 vai. 30 min.

WOLLONGONGO LIETUVIAMS
Balandžio 13-14 d.d. Wollongong 

ir apylinkių lietuviams bus sutei
kiama proga atlikti Velykinę šv. 
Sakramentų praktikų gimtąją kal
ba.

Didįjį Antradienį — bal. 13 d. 
5 vai. vakare Wollongong kated
roj konferencijos ir išpažintys.

Didįjį Trečiadienį — bal. 14 d. 
nuo 8 vai. ryto išpažintys o 9 vai. 
Šv. Mišios ir bendra Komunija. 
Kviečiami visi Wollongongo apy
linkės lietuviai. Praneškite vieni 
kitiems, nes specialių pranešimų 
nebus siunčiama.

REKOLEKCIJOS
Sydnėjaus lietuviams š.m. balan
džio mėn. 10 ir 11 d.d. Camperdow
ne. Prasideda bal. 10 d. šeštadie
nį vakare 6 vai. konferencijos, pa
laiminimas ir išpažintys.
Bal. 11 d. — VERBŲ SEKMA
DIENĮ 12 vai. Šv. Mišios, bendra 
šv. Komunija ir rekolekcijų užbai
gimas.
Sekmadienį išpažinčių bus klauso
ma nuo 8 vai. ryto.

Rekolekcijas praves ir išpažin
čių klausys kun. dr. P. Bašinskas.

Visi tautiečiai maloniai kviečia
mi atlikti Velykinę Sakramentų 
praktikų ir Dievo malone paruoš
ti sielas džiaugsmingam Prisikė
limui Kristuje.

Sydnėjaus Lietuvių Kapelionas 
-r*****«***^r#^/'r******'*>r^r^rsr^

"MŪSŲ PASTOGĖS"

SPAUDOS
BALIUS

ĮV-.. KS GEGUŽĖS 1 DIENĄ 
(šeštadienį)

Mark Foy’s
Didžiojoje salėje

'**'#'*s*'#>#sr^#^**se^r***'***^*'*'*'r*#>*#

M. P. RONIKIER
FINANSISTAS

126 a Flinder str., Sydney, N.S.W. 
Telef. FA 1500.
Namų telef. YA 2447.

Duodami finansiniai patarimai: 
investicijų, paskolų bizniui, ūkiams, 
namams, automobiliams pirkti, 
sutarčių ir hypotekų sudarymo at- 
vėjais.

Kreiptis antradieniais ir ketvir
tadieniais. Kitomis dienomis tik 
susitarus.

— JŪSŲ FOTOGRAFAS —
Portretai: vestuvių —vaiku—sporto ir , 

seimu grupiu 
COMERCINfi FOTOGRAFIJA

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

I
 Europietis specialistas optikas ?

PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA |
VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS ?Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. ■>

O P T O |430 Bourke St, MELBOURNE. Telef. MU 4093. £

CANBERRA TURI NAUJĄ 
VALDYBĄ

Prieš keletu savaičių visuoti
nis metinis lietuvių susirinkimas ■ 
buvo lavai negausus ii- nepajėgta 
išrinkti Apylinkės valdybos. Jos! 
pareigas laikinai ėjo komisija 
(čeičys, Dehnas ir Makūnas), ši 
komisija kovo 14 d. sukvietė su
sirinkimų valdybai rinkti, šį kar
tų į susirinkimų atėjo apie 40 
tautiečių ir rinkimai praėjo sklan
džiai. Naujųjų A.L.B. Canberros 
Apylinkės valdybų sudadro : A. 
čeičys — pirmininkas, Martišius 
— vicepirm., Volkas — sekr., De
hnas — iždin., Misevičiūtė — na
rys švietimo ir kultūros reika
lams.

Į kontrolės komisijų išrinkti: 
Baltaragis, Velioniškis ir Pilka.

Nesant; valdybos nebuvo suruoš
ta vasario 16 d. minėjimas. Susi
rinkimas pageidavo, kad naujoji 
valdyba, nors ir pavėluotai, ne
priklausomybės šventės minėjimą 
vistiek suruoštų.

Reikšta pageidavimų, kad val
dyba vėl atidarytų savaitgalio 
mokyklų. Nutarta išleisti spec. 
“Mūsų Pastogės laida. (P)

IŠSKRIDO Į JAV
Kovo 12 d., Pan-America ben

drovės lėktuvu, išskrido į Ameri- 
kų Canberros lietuvis J. Vėbra su 
šeima.

Vėbrai į Australiją atvyko 
1950 m. Darbo sutartį atlikę Can- 
berroj čia ir pasiliko gyventi. Iš 
valdžios buvo gavę namų, aplink 
kurį augo puikūs gėlynai, prime
nu lietuviškus sesių darželius pa
liktoje tėviškėje.

(P-)

Nauja Newcastlio 
Apylinkės Valdyba

Newcastlio lietuvių visuotinis 
susirinkimas įvyko kovo 14 d. Iš 
95 registruotų tautiečių Broad
meadow katalikų parapijos salėn 
susirinko 51. Išrinkta nauja A.L. 
B. Apylinkės valdyba, kuri parei
gomis pasiskirstė taip: J. Vis- 
kauskas — pirm., M. šeškus — 
vicepirm., V. Liūgą — sekr., Ona 
Stanton — ižd., B. Žitkus — vald. 
narys. Kandidatai: J. Savickas 
ir P. Pažareckas. Į Revizijos ko
misijų išrinkti: J. Jakavičius, H. 
Rimgaudas ir K. Jazbutis.

Senosios valdybos pranešimų 
padarė pirm. J. Viskauskas, pla
čiai nupasakodamas praeitų me
tų veiklų. Buv. ižd. Butkus prane
šė apie praeitų metų pajamas ir 
išlaidas. Senoji valdyba darbų už
baigė su 7 penų nuostoliu. Tik 
pusė Apylinkės tautiečių susimo
kėjo solidarumo mokestį už pra
eitus metus.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad vie
na didžiausių kliūčių darbui bu
vo savų patalpų — salės neturė
jimas. Na, darbui kliūdė ir savi
tarpio intrigos.

Rev. komisijos aktų perskaitė 
jos pirm. J. Šernas. Valdybos at
skaitomybė ir knygos rasta tvar
koj.

Susirinkimas išdiskutavęs valdy
bos veiklų ir išklausęs revizijos 

komisijos pranešimo, padėkojo val
dybai už atliktus darbus, pabrėž- 
dadmas J. Viskausko energingu
mų organizacinėje veikloje. Susi
rinkimas ypač karštai dėkojo buv. 
meninės grupės vadovei poniai M. 
Rimgaudienei už jos triūsų ir ga
bų vadovavimų tai gfupei iki pe
reitų metų gruodžio mėn., kada 
p. M. Rimgaudienė iš tų pareigų 
pasitraukė.

Susirinkimas nors ir buvo gau
sus dalyviais, bet valdybų ir revi
zijos komisijų nebuvo lengva iš
rinkti, nes visuomeninio darbo 
vengimo ligos ir Newcastlio lietu
viai gerokai paliesti.

M.S.

Nuotaikos Šventoriuje
Erdvus mūsų parapijos švento- reikalais labai nesidomi. Jie ka

rius po pamaldų ne greitai ištuš- kritikuoja kitus, bet vengia įsi- 
tėja. Dažniausiai tautiečiai susi-1 jungti į kokį visuomeninį darbų, 
metę i kupetas dar ilgai nesis- ■ bijodami būti kritikuojami, 
kirsto: papolitikuoti mėgstantieji, Anava, po palmėmis linksmesni 

pašnekėsią!, kartais paspalvinami 
skaidraus juoko. Tai mūsų jauni
mas — bendruomenės želmuo, ku
rio dvasinius polėkius daugiausiai 
formuoja svetima aplinka ir ben
druomeninis kultūrinis ir tautinis 
gyvenimas, šitas želmuo imlus dar 
viskam, tad nenuostabu, kad me
diniais kardais mostagavimas ir 
nepaliaujamos kovos ten, kur tu
rėtų būti visiškas sutarimas ir ne
daloma vienybė, karčių nuosėdų 
yra palikę šitų jaunų žmonių šir
dyse. Jie pasišaipo iš šitų ir anų, 
o išeidami iš šventoriaus suka se
nimui nepasekamu keliu.

Po geros valandos pokalbinin
kų kupetos tirpo, nuotaikos slūgo. 
Pradžioje nesulaikoma čiurkšle 
tekėję pašnekesiai seko ir į galų 
pasidarų panašūs į tas išdžiuvu
sias šio krašto upes, kurias ir vėl 
tekėti tegali priversti tik prakiu
rę debesys ar tirpstųs sniegas 
kalnuose.

Žmonės skirstėsi ir pilka, ne
svietiškai nuobodi kasdienybė tie
sė rankas ir neatlaidžiai žvelgė j 
akis ir politikuojančiam visuome
nininkui, ir kritiškam realistui, ir 
žvaliam jaunuoliui, na, ir man, 
skubančiam ne į savo namus.

J. Rimas (Melbournas)

KULTŪRINIO IR VISUOMENINIO DARBO 
PLANAS MELBOURNE

partijų vadai, karštai diskutuoja 
su savo draugais jiems įdomius I 
klausimus, bet apytyliai, nes, čia I 
pat sukaliojasi ir “kairieji”, ir 
"dešinieji”, ir “vidurio" atstovai- 
O niekas nenori savo “priešo” į 
savus apkasus Įsileisti ir planus 
atidengti.

Jų kalbos prašalaičiui nuvokia
mos, nes kaip prieš metus, gal 
net prieš dvejus, jie ir dabar savo 
bendraminčiams ir iš šalies prita
pusiems smalsuoliams aiškina ki
lusius nedarnumus ir dėl sukeltų 
skersvėjų mėgina pakaltinti ki
tus. Kiek santūresni atrodo "vi
durio” žmonės, bet ir šitie, at
seit neutralieji, turi nelengvų ke
lių, nes vienur palyginę duobes, 
kitur į jas vėl įkrinta. Mat visur 
ir visiems niekada neįtiksi.

Kitame kampe šito šventoriaus 
susibūrė kitokio molio tautiečiai. 
Tai praktiškų ii- realiai galvojan
čių vyrų grupės. Jie kalbasi apie 
darbų ir gerus uždadrbius, apie 
reikalų tvirtai ūkiškai ant savų 
kojų atsistoti, susikurti nepriklau
somų gyvenimų. Į bendruomenini 
gyvenimų jie žiūri be sentimentų 
ir be partinių išrokavimų. Jie ne
pagaili pikto žodžio “politikie
riams”, bet patys dažniausiai nei 
politika, nei savos bendruomenės

Melbourne Apylinkės valdyba, 
siekdama suderinti paskirų orga
nizacijų viešųjų kultūrinę bei vi
suomeninę veiklų, sukvietė visų 
lietuviškų organizacijų Melbourne 
pasitarimų, kuriame buvo nustaty
tas kalendorinis planas 1954 me
tams.

Pasitarimų atidarė ir jam pirmi
ninkavo Apylinkės pirm. A. Vin
gis, sekr. V. Bosikis. Pasitarime 
dalyvavo: P. šenietienė (Soc. Glo
bos Moterų Dr-ja), C. Cižauskas 
(Ateitininkai), J. Janulaitis (L- 
K.S. “Ramovė”), A. Zubras (Litu
anistiniai kursai), Z Raudys (Pa
rapijos taryba),. S. Balčiūnas 
(Ateitim sendraugiai), J. Anta
naitis (L. K. F. Melbourno sk.), 
G. Gasiūnienė (L. M. teatras), 
kun. Pr. Vaseris (Parapija), A. 
Krausas (M.L.B. draugija ir L.K. 
Fondo Centro valdyba), J. Makulis 
(Skautų tuntas), J. Kalpokas 
("Šviesa”), A Vingis, L. Barkus, 
V. Bosikis, A. Karpavičius ir Ig. 
Alekna (Apylinkės valdyba).

Apylinkės valdybos pateiktas ir 
organizacijų atstovų papildytas 
kultūrinio — visuomeninio darbo 
planas yra toks:

Kovo mėn. buvo sutarta ir jau 
suruoštas šv. Kazimiero minėji
mas (suruošė ateitininkai ir skau
tai), Mažosios Lietuvos Bičiulių 
draugijos minėjimas suruoštas ko
vo 14 d., kovo 26 d. įvyko Baltų 
Tarybos koncertas.

Balandžio mėn. 11 d. L. Kult. 
Fondo Melbourno sk. ruošia lote
rijų. 24 d. spaudos balių ruošia 
Apylinkės valdyba. 25 d. šv. Jur
gio šventė — ruošia skautai.

Gegužės mėn 2. d. Motinos die
na — ruošia ateitininkai ir skau
tai. 8 d. Karių Sąjungos "Ramovė” 
balius. 16 d. ’’šviesos” paskaita.

Birželio mėn. 6 d. Prezidento A. 
Smetonos minėjimas — ruošia L. 
K. F. Melbourno sk. 14 d. Birže
lio įvykių minėjimas — ruošia 
Baltų taryba. 19-20 d.d. Birželio 
įvykių minėjimą ruošia Apylinkės 
valdyba tik lietuviams.

Liepos mėn. 11 d. “Šviesos” pas
kaita — forumas. 18 d. Dariaus 
ir Girėno minėjimas — ruošia jū
ros skautai. 28 d. Soc. Globos Mo
terų draugijos metinis susirinki
mas. a

Rugpjūčio mėn. L.K.F. ir Mė
gėjų teatro balius.

Rugsėjo »nėn. 10 d. — Tautos 
šventė — ruošia Apylinkės valdy
ba ir kitos organizacijos. 12 d. 
Tautos šventės proga iškilmingos 
pamaldos — kun. Pr. Vaseris.

Spalio mėn. 16 ar 24 d. Bend
ruomenės balius — Apyl. valdyba. 
31 d. Kristaus Karaliaus šventė 
— ateitininkai.

Lapkričio mėn. 9 d. V. Kudirkos 
minėjimas — Sambūris “šviesa”. 
28 d. Kariuomenės šventė — “Ra
movė”.

Gruodžio mėn. 19 d. Mokslo me
tų užbaigimas — Liet. Kult. Fon
do Melbourno sk. 26 d. Kalėdų eg
lutė — L.K.F. Melbourno sk.

Ryšium su gruodžio pabaigoje 
įvykstančiu A. L. B. Tarybos ats
tovų suvažiavimu, L. K. Fondo 
Australijos Apygardos valdyba 
numato suruošti platų kultūrinį 
pasirodymą — festivalį, o suva
žiavimo užbaigai Apylinkės valdy
ba suruoš Naujų Metų sutikimą 
— balių. . '

Gruodžio mėn. pabaigoj ir 1955 
m. pradžioj skautai suruoš lietu
viškam jaunimui stovyklą.

š. m. rugsėjo mėn., kaip ir an
kstesniais' metais, Soc. Globos Mo
terų draugija numato pravesti 
platų vajų lietuviams Vokietijoje 
sušelpti.

. šitoks sutarimas ir susiderini
mas tikrai yra sveikintinas ir rei
kia tik palinkėti, kad numatytas 
planas būtų įvykdytas.

IG. A.

Skelbimai ir ju kainos
Esti įvykių, kada mes norime juos 
pranešti per savo laikrašti, bet 
kurie yra asmeninio arba komer
cinio pobūdžio ir už jų paskelbi
mų leidėjas ima nustatytą tapkea- 
tį. Į šitą kategoriją priskirtini pa- 
jieškojimai, užuojautos, sveikini
mai, vedybiniai skelbimai, balių 
ir kitokių viešų parengimų prane
šimai — skelbimai, kada svečiai 
moka už įėjimą, padėkos ir pan.

Visi smulkūs skelbimai ligi 5 
teksto eilučių per vieną skiltį kai
nuoja 5 šilingus. Todėl siunčiant 
tokius skelbimus galima kartu pri
dėti Money Order arba Postal No
te už 5 šilingus. Tokiu būdu su
taupysite susirašinėjinyi išlaidas ir 
laiką.

Didesni skelbimai — 10 šil. už 
kvadratinį colį per vieną skiltį. 
Nuolatiniams skelbėjams daroma 
nuolaida. Pageidautina, kad siun
čiant skelbimą būtų pažymėta jo 
dydis ir kiek kartų paskelbti.

“M.P.” Administracija.

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

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

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

4


	1954-03-31-MUSU-PASTOGE_0001
	1954-03-31-MUSU-PASTOGE_0002
	1954-03-31-MUSU-PASTOGE_0003
	1954-03-31-MUSU-PASTOGE_0004

