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Antroje 19 šimtmečio pusėje 
vysk. A. Baranauskas dainavo:

“Anei rašto, anel druko mums 
turėtį neduoda;

Tegul, sako bus Lietuva ir tam
si ir juoda!..."

Poetas šitaip rašė tada, kada 
carinės Rusijos okupacinė valdžia 
buvo uždraudusi lietuviškų raš
tų, spausdintų žodį Lietuvoje.

Ano meto okupantas žinojo, kad 
tol, kol lietuvis skaito sava kal
ba maldaknygę, laikraštį, knygų, 
tol jis neatsisakys nei savo tikė. 
jimo, nei savo tautos Idealų, nei 
liausis kovojęs dėl savo šalies 
laisvės ir nepriklausomybės.

1864 metais buvo uždrausta 
spauda Lietuvoje. Tai buvo senai, 
prieš 90 metų. Bet šitas barba
riškas caro valdžios aktas nepa
laužė lietuvio dvasios ir kovos 
ugnis dar labjau įsiliepsnojo. Lie
tuviški laikraščiai, knygos buvo 
spausddinama Prūsuose (daugiau
sia Tilžėje) ir iš ten, per stipriai 
saugomų sienų , keliavo knygne
šiai su brangiomis naštomis į tė
viškės žemelę — kur broliai arto
jai lietuviškai šneka — ir skam
bino šiaudinėse pastogėse "Var
pas”, švietė “Aušra”, gaivino 
"Šaltinis”, susiklausymo mokė 
"Vienybė Lietuvninkų", žemę dir
bti mokė "Ūkininkas”.

Tada skaityti lietuviškų raštų 
buvo pavojinga. Jį platinti — la
bai pavojinga. Leidėjai aukojo 
savo pinigus. Redaktoriai ir ben
dradarbiai buvo persekiojami Ir 
į gyvenimų dažnai žiūrėjo pro 
kalėjimų grotuotus langus. Sibi
ro tremtin keliavo ir skaitantieji, 
Ir knygnešiai ir tie, kurie tuos 
leidinius savo raštais užpildydavo.

Kova dėl spausdinto lietuviško 
žodžio tęsėsi 40 metų. Prieš 50 
metų ji baigėsi džiaugsminga per
gale. Spaudos atgavimo sukaktis 
yra vienas reikšmingiausių įvy
kių lietuvių tautos gyvenime. ŠI 
sukaktis turi mums visiems dar 
kartų priminti Lietuvos Golgotą 
ir supažindinti jaunųjų kartų su 
ano meto lietuvio kančiomis, ko
vomis ir laimėjimais. Tai turi 
pažadinti mus visus, kurie gal jau 
pradedame pamiršti savo parei
gas tėvynei, neatlaidžlai kovai dėl 
savo krašto gerovės, dėl savo 
tautos gyvybės.

Ano meto lietuviško rašto sklei
dėjai, knygnešiai Ir skaitytojai 
savo kaulais nužymėjo kelius į 
Sibiru. Dabar, va, partizanai, re
zistentai — tūkstančiai mūsų bro
lių anapus geležinės uždangos 
žūsta, kišami j kalėjimus, tremia
mi į darbo vergų stovyklas ir vis 
dėl tų pačių idealų.

Esame laisvame pasaulyje. Turi- 
m|e visas sąlygas išlikti tuo, kuo 
esame — lietuviais protu ii- širdi
mis. Bet tiesa, yra ir tai, kad ap
linka mus labai stipriai veikia. Ir 
ta aplinka yra pražūtinga ypač 
tiems, kurie nori eiti mažiausio 
pasipriešinimo ir didžiausių pato
gumų keliu. Labiausiai šita aplin
ka neigiamai veikia (lietuviškųja 
prasme) jaunimų, kuris šaknimis 
jau nesiekia tėvų gimtosios žemės.

Čia ir vėl prisiminkime prieš 
90 metų spaudos uždraudimų ir 
dešltmečius trukusių nepaliauja
mų kovų ir spausdinto lietuviško 
žodžio reikšmę tautinės sąmonės 
žadinime ir kovoje dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Prisiminkime, 
kad tik po knygnešio atėjo savano
ris, partizanas, karys. Ir šitai ži
nant bus aišku, kad ir tremtyje 
lietuvybei išlaikyti tikriausias gln-

„Tvirta valdžia” Egipte
Kova dėl valdžios Egipte pasta

ruoju metu itin paaštrėjo. Nesu
tarimai tarp gen. Negjjib Ir vice 
premjero pik. Nasser suskaldė ka
riuomenę ir visuomenę.

Gen. Neguib jau buvo paskel
bęs tikslų laikų, kada turės įvykti 
rinkimai į Egipto parlamentų ir 
krašto valdydmas atiduotas žmo
nių rinktiems atstovams. Rinki
niai turėjo įvykti liepos 24 d.

Pik. Nasser ir jo įtakoje esanti 
karinė administraciją šitam grieže 
tai pasipriešino. Pik. Nasser rei
kalavo, kad būtų sudaryta Tauti
nė patariamoji taryba, kurių pa
skirtų karinė administracija Ir 
ministerių kabinetas, šitas reika
lavimas buvo priimtas kabineto ir 
karinės administracijos pasitari
me. Gen. Neguib pasipriešinti ne
pajėgė.

Gen. Neguib pasilieka ir toliau 
prezidentu, ministerių pirmininku 
ir vadovaus Revoliucinei tarybai.

Nesutarimai, rinkimų atidėji
mas ir noras toliau tęsti karinę 
diktatūrų, krašte iššaukė protes

SOV. S—GOS
POLITINIAI 

MANEVRAI
Iš Paryžiaus pranešama apie 

Molotovo naujas notas, kurias jis 
įteikė JAV, Anglijos ir Prancūzi
jos ambasadoriams, kuriose sa
koma, kad Sov. Sųjunga sutiktų 
įsijungti į šiaurės Atlanto Orga
nizacijų jeigu JAV, Anglija ir 
Prancūzija sutiktų įsijungti į Sov. 
Sųjungos pasiūlytų Europos gy
nybos schemų, iš kurios būtų iš
skirta Vokietija.

Informuoti šaltiniai praneša, 
kad Molotovas savo notoj ragina 
Vakarų Sųjungininkus atsisakyti 
nuo Europos Gynybos Bendruome
nės organizavimo.

Dėl Sov. Sųjungos noro daly
vauti šiaurės Atlanto Gynybos 
Organizacijoje JAV. Britanijos ir 
Prancūzijos padarys oficialų pa
reiškimų, bet vyrauja nuomonė, 
kad šitomis šųlygomls Sovietų Sų
junga nebus įsileista. Pagaliau 
niekas rinitai į šitų Molotovo 
“žaidimų” ir nežiūri.

PASITRAUKS CHURCHILIS?
Spaudos agentūra A.P. iš new 

Yorko praneša, kad Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Churchilis 
yra nutaręs šių metų spalio mėn. 
pasitraukti iš ministerio pirmi
ninko pareigų. Jo vietų užimsiąs 
dabartinis užsienių reikalų minis- 
teris Anthony Edenas.

klas yra knyga ir laikraštis. To
dėl reikalinga šitų ginklų neišlei
sti iš rankų. Daugiau— jį reikia 
brukte įbrukti ir tiems, kurie iki 
šiol pro šitą ginklų (knygų ir lai- 
karštj) vis dar praeidavo užmer
ktomis akimis, nesuprasdami, kad 
jie eina mažiausio pasipriešinimo 
— savo tautai žuvimo keliu.

A.L.B. Krašto Valdyba paskel
bė spaudos vajų. Ta proga suin- 
tensyvimamas laikraščio prenume
ratos rinkimas. Bet tai turi tęs
tis ne mėnesį. Ne du. Šitai turi 
tęstis visus šiuos metus. Gegužės 
mėnuo, kaip spaudos atgavimo 50 
metų sukakties mėnuo, turi būti 
paženklintas šūkiu: Nei vienos 
šeimos be lietuviško laikraščio, 
nei vieno lietuvio be lietuviškos 
knygos.

J. Kalakonis 

tus ir demonstracijas. Karininkų 
dauguma palaiko pik. Nasser. Ki
ti reiškia nuomonę, kad pereina
masis laikotarpis buvęs pakanka
mai ilgas ir jau laikas grįžti prie 
parlamentinės sistemos, šitų nuo
monę atstovauja ir dalis karinin
kų, bet ypač aštriai pasireiškė 
studentai masinėse demonstracijo
se.

Netikėtumams sutikti į Cairo 
atgabenta daugiau kariuomenės.

Gen. Neguib esu susirgęs ir gy
dytojų patartas kurį laikų pasi
liks lovoj. Sakoma, kad po apal
pimo Cairo aerodrome, gen. Ne
guib pareiškęs: “Aš norėčiau mir
ti”. Oficialūs pranešimai skelbia, 
kad demonstracijos uždraustos ir 
kariuomenė iššaukta atstatyti 
tvarkų. Užsienio atstovybės yra 
pasiruošusios evakuoti moteris ir 
vaikus iš Cairo tuo atvėju, jeigu 
padėtis dar paaštrėtų.

Turint galvoj Sueso kanalo 
strateginę svarbų, Egipto vidaus 
įvykiai sekami visų užsienio val
stybių dideliu susidomėjimu.

SOVIETAI TURI NITROGENO

BOMBĄ?
Sovietai praneša apie savo nau

jai pagamintų nitrogeno bombų, 
kuri esanti dar galingesnė už van
denilio bombą, kurių išsprogdinus 
Atlante sujudo visas pasaulis.

Dėl Sovietų Sųjungos nitrogeno 
bombos mokslininkai sako, kad tai 
neįtikėtinas Ir, greičiausiai, pro- 
pogandos tikslams skleidžiamas 
gandas.

Gal. Bet netolimoj praeityj bu
vo netikima, kad Sovietai turi ato
minę bombų, dėl kurios šiandien 
jau niekas neabejoja.

SPROGO NAUJA
VANDENILIO

BOMBA
Londono laikraščiai rašo apie 

andrlngų parlamento posėdį, ku
riame opozicija neatlaidžlai puolė 
minlsterį pirmininką ir visų vy
riausybę, kada Sir. Vinston Chur
chill pareiškė, kad jis nesikiš į 
JAV vandenilio bombos bandymus.

Opozicija reikalavo, kad vande
nilio bombų bandymai būtų aps- 
varstomi tarptautinės komisijos ir 
jos kontroliuojami. Churchilis pa
reiškė, jog jis nėra pasirengęs to
kio pasiūlymo padaryti.

Toliau jis nurodė, kad Amerikos 
daromi bandymai yra labai svar
būs visai Vakarų pasaulio gyny
bos politikai ir tik reikį sveikinti 
JAV progresų sukuriant persve- 
riančių ginklų jėgų, kuri gali už
tikrinti taikų Ir sustiprinti saugu
mą. Reikalaujant platesnių paai
škinimų, Churchilis pareiškė, kad 
jis esąs nuolatiniame contakte su 
JAV vyriausybe.

Apie antros vandenilio bombos 
susprogdinimų Marshallų salyne 
kovo 26 d., pranešė JAV Ato
minės Energijos Komisijos pir
mininkas Lewis Strauss. Jis sako, 
kad prieš tai lėktuvai išžvalgę 
plačiai vandenynų ir nustačius, 
jog arti nėra jokio laivo, buvo 
sprogdinama bomba.

ANGLAI KRAUSTOSI
Sudano įvykiai kelia nerimų ten 
gyvenantiems anglams. Atitinka
mos valdžios įstaigos davė parė
dymą paskubinti Sudane gyvenan
čių anglų šenmų evakuacijų, šei
mų iškraustymas numatomas bai
gti gegužės mėn.

JAV BAIMINASI DĖL INDOKINIJOS
JAV užs. reikalų ministerio pa

vaduotojas Tolimųjų Rytų reika
lams, Walter Robertson, pareiš
kė, kad Sovietų Sųjunga pradęda 
nusigręžti nuo Europos Ir savo dė
mesį nukreipia į Azijų, per kurių 
ji siekianti pasaulio dominavimo.

Walter Robertson ir senatorius 
Alexander Wiley savo kalbose pa
žymėjo, kad Amerika neprivalo 
daryti nuolaidas dėl priėmimo ko
munistinės Kinijos į Jungtines 
Tautas.

“New York Times” korespon
dentas Iš Washingtono praneša, 
jog Eisenhowerlo vyriausybė reiš
kia nuomonę, kad bet koks politi
nis “aprajmiinlmas” Indokinijoje 
šiuo metu reikštų Indoklnijos per
davimų komunistams.

Sakoma, kad Amerika yra griež
tai nusistačiusi Indokiniją išsau
goti nuo komunistų kontrolės, ka
dangi Indokinija yra svarbus at
ramos punktas Azijoje ir jos gy
nyba yra lygiai svarbi kaip ir Ko
rėjos, dėl kurios Amerikiečiai Iš
eikvojo milžiniškas sumas pinigų 
ir paaukojo daug kraujo. Agresi

LIETUVIAI VYSKUPAI VLADIMIRO 
KALĖJIME

Anglų karys Frank Kelly šeše-, 
ris metus išbuvo sovietų Vladimi
ro kalėjime, kuris esųs 120 my
lių į šiaurę nuo Maskvos. Apkal
tintas šnipinėjimu britų naudai, 
buvo nuteistas 10 metų . Kai pa
galiau buvo perduotas anglams, 
pusgyvis,, Išbadėjęs, turėjo) kurį 
laikų pabūti Hannoverio ligoni
nėje, kad atgautų jėgas kelionei 
į tėvynę.

Jis dabar šitaip rašo apie savo 
pergyvenimus kalėjime: -

“Aš buvau visų nustebimui ang
las. Tuo metu vieno dalyko tetroš- 
kau — kaip nors viskų pergyven
ti. Tiktai dabar suprantu, kad ten 
gyvenau; kad tai buvo mano gy
venimo dalis”.

Dekano Mirono mirtis
Kartu su F. Kelly Vladimiro 

kalėjime buvo Ark. Reinys, Vysk. 
Matulionis ir dek. kun. Mironas. 
Apie pastarąjį jis rašo taip:

"Aš manau, kad tik tada pra
dėjau suprasti , kad gyvenu, kai 
kun. Mironas, 1938 m. Lietuvos 
Ministeris Pirmininkas, numirė 
mano glėbyje ant drėgnų maudy
klės grindų. Jis buvo maždaug 70 
metų amžiaus”.

Kaliniai išsirengę trepsėjo mau
dykloje ir juokėsi iš ruiško muilo, 
kuris neplovė. Staiga subildėjo ir 
kaliniai pamatė ant grindų par
puolusį dek. Mironų, kuriam iš 
galvos bėgo kraujas. Kelly tuojau 
pribėgo prie dekano, atsiklaupė 
ir pasidėjo galvą sau ant kelių. 
Jis galėjo parvirsti paslydęs arba 
apalpti.

Dekanas buvo, dar gyvas, nors 
nieko nekalbėjo. Kelly pradėjo 
šaukti sargybinius. Visų laikų jis 
trynė kun. Mirono krūtinę. Kai 
po kokių 5 minučių pasirodė sar
gybinis, Kelly jautė, kad kunigas 
ja umiršta. “Kokia mirtis! Kokia 
mii-tis!” stebėjosi jis ir pašaukė 
kunigų vardu: “Vladi Slgismun- 
dovlč”. Jam pasirodė, kad kuni
gas girdėjo jo balsų ir jautė mir
štąs ant draugo rankų.

Kai atėjo gail. sesuo ir norėjo 
duoti injekciją, Kelly žinojo, kad 
jau vėlu.

— Eik lauk! Jis nereikalingas 
jokių injekcijų! — pasakė.

Su Lietuvos vyskupais
Kalėjime sėdėjo įvairių tauty

bių visokių žmonių. Ten 
buvo lietuvių, latvių, vokiečių,

ja Korėjoje buvo netiesioginei nu
kreipta prieš Japoniją, gi kovos 
Indokinijoje turi tikslo atidaryti 
komunistams vartus į pietryčių 
Aziją. Azijos reikalų žinovai tvir
tina, kad Indokinija strategiškai 
esanti net svarbesnė negu Korėja.

Kovos Indokinijoje vis dar te
bevyksta. Balandžio 4 d. praneši
mas sako, kad vietnamiečių suki
lėlių daliniai įžengė į Combodija 
ir apsupo miestą. Sukilėliai ir to
liau tebevykdo savižudiškus puoli
mus, stengdamiesi palaužti pran
cūzų tvirtovės Dienblenphu gyny
bą.

Dienbienphu komendantas pulk, 
de Castries reiškia susirūpinimo, 
kad sukilėliai netrukus gali pa
siųsti savo “mirties dalinius”, 
mėginančius pralaužti gynybų. 
Nurodoma, kad ligi šiol sukilėliai 
turėjo milžiniškų nuostolių žmo
nėmis ir medžiagomis, bet tvir
tovės gynyba yra labai sunki ir 
būtini nauji pastiprinimai.

,rumunų, lenkų; ten buvo ūkininkų, 
darbininkų, universiteto profeso
rių, gydytojų, kunigų, ir vyskupų.

Kartais netikėtai kalėjime kil
davo triukšmas. Mat, vieni norėjo 
pasikalbėti apie žemę, namus, kiti 
lošti kortomis, šachmatais ar do
mino. Buvo tokių, kurie meldėsi 
— viešai ar privačiai savo lovo
se. Kai Kelly vienų vėlybą vaka
rą niūniavo, kalinys rusas jį su
barė:

— Mes norime melstis! Liau
kis triukšmavęs!

“Arkivyskupas ir Vyskupas bu
vo puikūs žmonės”, rašo Kelly. 
"Abu buvo virš 70 metų amžiaus 
ir lietuviai, priklausą Romos Ka
talikų Bažnyčiai. Jie neturėjo 
jokios vilties kada nors iš Vladi
miro išeiti. Arkivyskupas Mečis
lovas Reinys iš Vilniaus, o Vys
kupas — Teofilius Matulionis iš 
Kaišedorių. Tuo pačiu metu su 
mumis celėje buvo ir kun. Miro
nas”.

Vysk. T. Matulionis
1949 m. Kelly įsikirto sau į 

rankų. Tai jis pasidarė iš nusimi
nimo ir nevilties. Prižiūrėtojai sku
biai jį nusitempė j kalėjimo ligo
ninę, kur jo žaizda buvo susiūta. 
Rusai už tai labai pyko Ir dūko. 
Kai po savaitės ar dviejų Kelly 
buvo sugrąžintas į celę, Vysk. Ma
tulionis jam pasakė:

— Kelly, daugiau taip nedaryk. 
Nekovok su tais žmonėmis.

Kai po kiek laiko Kelly paskel
bė bado streiką, Vysk. Matulionis 
jam pasakė:

— Aš tai galėčiau atleisti bet 
kam, bet ne jums: jūs esate ang
las.

Kelly pastebi, kad tie žodžiai 
jį supurtė ir prideda:

“Jis nesuprato, kas buvo ma
no galvoje, šitaip norėjau protes
tuoti. Jis buvo labai simpatingas 
ir rūpinosi mano geru. Aš jo at
siprašiau, bet pasakiau, kad tokiu 
būdu protestuoju, nors tai ir kvai
lai atrodo”.

Kelly tvirtina, kad Vysk. Ma
tulionis kalėjime mirė.

Arkivyskupas Reinys
Kad Ark. Reinys kalėjime bu

vo smarkiai nusilpęs, liudija šie 
Kelly žodžiai: .

“Kitų dieną (po dek. Mirono 
mirties. J. K.) aš užtikau Lietu
vos Arkivyskupų Reinį, kai jis su-

Repatrijavusiu Lietuvon 
likimas

Karolis Julius H. pasakoja, kad 
iš Lietuvos buvo išsiųsta daugy
bė transportų su civiliniais gyven
tojais, kurie buvo apšaukti “liau
dies priešais” arba surinkti iš ne
patikimų bolševikam? gyventojų. 
Užtekdavo menkiausio prieš bolše
vikus pasisakymo — ir tokie žmo
nės būdavo) tuoj pat suimti vieto
je ir nubaudžiami nuo 10 iki 25 
metų priverčiamųjų darbų. Nieko 
bolševikai taip smarkiai nebaud
žia, kaip žmonių, drįstančių laiky
tis kitokios ideologijos, negu jų, 
arba vad. tikybininkų. Vietoj iš
tremtųjų gabenami rusai ir kitų 
TSRS taautyblų žmonės. Taip 
daroma visame Pabaltijy. Su ko
lektyvinių ūkių įvedimu sumažėjo 
Ir partizanų veikla. Pasakotojas 
teigia, kad Lietuvoj ištisus metus 
po karo velkė stiprūs partizanų 
daliniai, bet jie pokario metais il
gainiui sumažėjo.

Karlas Julius H. papasakojo 
vienų atsitikimą, akivaizdžiai by
lojantį, koks likimas ištiko mūsų 
tautiečius, paklususius bolševikinės 
propagandos ir grįžusius tariamai 
namo. Tai likimas lietuvio Albino 
Papečkio, su kuriuo pasakotojas 
yra 1953 m. pavasarį ir vasarą 
drauge sėdėjęs Sverdlovsko kalė
jime Nr. 1. Papečkys, šiuo mptu 
galįs turėti apie 25 metus amžiaus, 
šviesių akių, raudonais plaukais, 
lašuoto veido, inteligentingos iš
vaizdos vaikinas, yra nuteistas 25 
metams priverčiamųjų darbų. Vo
kiečių kariuomenei įsakius trauk
tis, jis pateko į Vokietijų ir Aust- 
.rijoje sulaukė karo galo. Bavari
joje baigė gimnazijų ir 1947 m. 
įstojo į Erlangeno un-tą, kur stu
dijavo ar tik ne filosofiją. Tais 
pačiais metais jis apsisprendė re- 
patrijuot j Lietuvą, kur buvo Ik 
kę jo tėvai. Kiek laiko pabuvęs 
su jais neddidellame provincijos 
miestely, paskui įstojo j mokyto
jų seminariją Vilniuje, kurią bai
gęs, buvo paskirtas savo gimtojo 
miesto vidurinės mokyklos moky
toju. 1951 m. jis buvo paimtas į 
raud. armiją m tarnavo “savaran
kiškoj šarvuočių brigadoj” Sverd- 
lovske. Ne kartų jam buvo siūly
ta pasidaryti karininku, bet jis 
visuomet atsisakydavo. Taip pat 
visuomet atsisakydavo, nors ir 
klek kalbintas, įstoti į kom. jau
nimą. Ištarnavęs beveik trejus 
metus, galų gale pagal garsųjį 
Sovietų paragr. 58 (10 str. pastr. 
II) buvo apkaltintas antisovietlne 
propaganda ir nubaustas 25 me
tams.

Tai yra tik viena būdinga iš
karpa iš skaudaus mūsų tautiečių 
gyvenimo. O klek jų būtų iš viso, 
jei kas jas atsidėjęs surankiotų! 
Kiek žinoma, minimojo A. Papeč
kio vardu buvo skleidžiama per 
bolševikinę spaudų pasisakymų 
esantiems Vakaruose mūsų tau
tiečiams, kad, pasekę jo Ir kitų 
pavyzdžiu, grįžtų namo, kur jų 
visų laukiąs laimingas Ir turtin
gas gyvenimas tėvynėje.

griuvo išvietėje. Tai balsiai skam
ba. Tokie žmonės... šitaip gyve
nų Ir šitaip mirštą. Jie buvo ma
no draugai. Aš niekuomet nebū
čiau pažinęs tokių žmonių, jei 
nebūčiau buvęs Vladimire”.

Abu vyskupai tuo metu, kai ka
liniai dėl ko nors bardavosi ir 
mušdavosi, laikydavosi labai ra
miai. Vienų vakarų Kelly lošė kor
tomis Ir vienas šūktelėjo, kad jis 
nutiltų. Priešingoje celės pusėje 
ramiai sėdėjo trys ar keturi ka
liniai ir klausėsi, kai vienas skai
tė knygų. Kelly nenorėjo paklau
syti, tad tuojau prasidėjo mušty
nės. Lakstė domino, įvairios dė
žutės, o vyrai daužėsi kaip žvėrys.

E. Liet.

1
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PAS AULEZIURA - RELIGIJA - IDEALOGIJ A
Kasdieninėje kalboje, o taip pat 

ir publicistikoje pasalėžiūros są
voka sutapdinama su religijos ir 
idealogijos sąvokomis. Tai tiesa, 
kad tos sąvokos ir filosofinėje li
teratūroje įvairiai suprantamos, 
bet pačiais bendriausiais bruožais 
visdėlto yra sutarimas. Pagaliau 
pats gyvenimiškas reikalas verčia 
mus konkretizuoti šių sąvokų turi
ni, nes tais klausimais šiandien 
daug kalbama ir ginčijamasi. Jei 
kalbų ir diskusijų partneriai šioms 
sąvokoms priskirs vieną ir tą patį 
turini, tai bus žymiai lengviau su
sikalbėti, lengviau vienas kitą su
prasti. Nekartą skirtingas sąvokų 
supratimas sukelia nepagrįsto pyk
čio ir pagiežos. Iš viso, yra labai 
naudinga viešai tariantiems dau
giaprasmį ar mažiau įprastą žo
dį, pasisakyti, kokį turinį auto
rius jam priskiria.

PASAULĖŽIŪRA yra glaudžia
me santykyje bu filosofija, ypač 
su metafizika. Mūsų žodis pasau
lėžiūra gana tiksliai nusako są
vokos turinį. Tai pats bendriau
sias visatos suvokimas, tai prieš 
visatos reiškinį nustebusio žmo
gaus atsakymas spontaniškai ky
lančiam klausimui: kas gi tai vi
sa yra, kas gi esu aš, kokia mano 
vieta tarp žmonių ir gyvių iš vi
so? Tokiu būdu pasaulėžiūra yra 
visatos (universumo) suvokimas. 
Čia pasaulėžiūra priartėja kosmo
logijai. Tačiau pasaulėžiūra ski
riasi nuo kosmologijos, bent tos, 
kurios metmenis davė Ptolomėjus, 
Kopernikaą, Kepleris, Newtoyias 
ar bando duoti Einšteinas. Tas 
skirtumas dar labiau paryškės, 
jei šią kosmologijos rūšį pavadin- 
sim astronomijos vardu, kuri 
yra tiksliųjų mokslų disciplina. 
Bet jei kas yra linkęs šios rūšies 
suvokimą laikyti pačia visata, tai 
jau turėsim pasaulėžiūrą. Ji bus 
sensualistinė ar scientistinė, ji 
būtinai bus drauge ir materialis
tinė. Jei kas laiko visatą esant 
nesuvokiamą, šios rūšies klausi
mus iš viso- atmeta, turim taip 
pat pasaulėžiūrą, pavadinkim ją 
skepticizmu, empirizmu ar kuriuo 
kitu vardu. Mes galime skirti mo
kslinę, filosofinę, religinę pasaulė
žiūrą. Jos nebūtinai turi susikirs
ti. Jei mokslininkas tenkinasi tik 
moksline pasaulėžiūra, jis tuo ga
li sakyti, kitokios patirtimi jis ne
prieinąs, tolimesnį pasaulėžiūrai 
turinį paliekąs duoti religijai. Fi
losofas prieina proto ribą, gi už 

tos ribos esančią sritį gali palikti 
religijai. Materializmas moksle 
ir filosofijoje yra jau religinis mo
mentas, nors ir pridengtas moks
liškumo ar filosofiškumo skraiste. 
Bendriausi pasaulėžiūros požymiai, 
be jau suminėto visatos suvokimo, 
bus visatos reiškimų vertinimas, 
vertybių laipsniavimas (pirmumo 
eilės priskirtinas), istorinio vyks, 
mo suvokimas.

RELIGIJĄ mes suprantame san
tykį žmogaus su Dievu, su Die
vybe. To santykio turinys įvai
ruoja, pagal tai, kaip suprantama 
Dievybė, šiuo reikalu kalba konfe
sijos, jos išryškina pačią Dievy
bės sąvoką ir žmogaus su Dievy
be santykio turinį. Iš karto gali 
atrodyti, kad religija būtinai nu
sako ir pasaulėžiūrą. Bet nebūti
nai. Jei Platonas augš- 
čiausią ir vienintelę realią vertybę 
randą esant idėją, tai jis dar tuo 
nesusikerta su krikščionybe. Rea
listas gi Aristotelis 
nesidaro tomistinio filosofavimo 
šulu. Jei Platonui yra tik viena 
dvasinė realybė, tai Aristoteliui ir 
tomistams tikrovė yra dualistinė 
(dvilypė) — dvasia ir medžiaga. 
Kad šie filosofiniai pasaulėvaizd
žiai, nors ir skirtingi, gali tilpti 
vienoje ir toje pačioje religijoje, 
įrodo Augustino Ir Tomo Ak- 

v i n i e č i o asmenybės. Pagal 
sen. Testamentą Dievas sutvėrė 
pasaulį, būtų galima aiškinti, kad 
tvėrimas yra baigtas vei
ksmas . Shelling filo
sofuoja, kad pasaulis yra su
kurtas Didžiojo Menininko. Bet 
pasaulis (visata), įskiriant ir žmo
gų, yra gyvenantis, evoliucionuo
jantis reiškinys, kur kiekviena da
lis turi savo vietą, kaip spalvos 
menininko paveiksle. Pagal Schel- 
lingą, kūryba nėra užbaigtas vei
ksmas. Bergsenas mo
ko, kad visa tikrovė (visata) yra 
tapimas. Nėra daiktų, bet veiks
mai, ir buitis savo esmėje yra ta
pimas. Tik mūsų protas, o todėl 
ir mlokslas tikrovę — kūnus pa
gauna kaip netąsiosios medžiagos 
pasireiškimą. Šiandien ir mokslas 
priartėja bergsonizmui, įvesdamas 
energijos nežinomąjį suskaldyda- 
mas atomą, priskirdamas atomui 
net dvasinį principą. Taigi vieno
je ir toje pačioje religijoje gali 
būti įvairių pasaulėžiūrinių sam
protavimų, nors Iš kitos pusės pa
saulėžiūra yra platesnio turinio, 
negu religija.

IDEALOGIJA yra siekimų (kon
kretizuotų) visuma, o taip pat 
formuluotų siekimų interpretaci
ja. Idealogija gali tilpti religijos 
sąvokoje, gali būti ir už jos ribų. 
Turime religinių idealogijų, turi
me politinių, tautinių ir t.t. Reli
ginės idealogijos gali taip pat bū
ti padiktuotos aplinkos, nes laikas 
ir vieta gali nusakyti aktualiau
sius, artimiausius siekiamuosius 
tikslus. Kristaus nusa
kyta krikščioniškosios idealoginė 
bazė — būkite tobuli, kaip jūsų 
dangiškasis Tėvas yra tobulas — 
turi visuotinumo požymį, nes nėra 
nei laiko bei aplinkos padiktuota, 
o taip pat ir neatsiekiama.

Idealogija telpa religijos, taip 
pat ir pasaulėžiūros sąvokoje, nes 
yrą siauresnio turinio. Mums taip 
gerai pažįstami — komunizmas ir 
vokiškasai nesenos praeities na
cizmas — turi pasaulėžiūrinių, 
religinių ir idealoginių žymių, 
tagi yra pasaulėžiūriniai, religi
niai reiškiniai, nors ir būdami pa
grindiniais bruožais politiniai bei 
ekonominiai sąjūdžiai.

ZUBRAS.

KNYGOS BARE
• Lietuvių Kultūros Fondo 

Australijos Apygarda netrukus nu
mato išleisti metraštį “Atolas”.

Jame bendradarbiauja žinomai vyr. 
Ir jaun. kartos rašytojai. Gausu 
aktualių straipsnių. Meniškai kny
gą sutvarkė dail. V Simankevlčius 
“Atolą” galima užsiprenumeruoti, 
kaina £ 1. Prenumeratą slūsti: A. 
Krausas 24 Grandview Ave., Ma- 
ribyrong, W. 3., Vic.
• Lietuvių liaudies šokius su 

aprašymu, gaidomis ir iliustraci
jomis numatoma išleisti Sydnėju- 
je. Knygą baigia ruošti p. V. Sau- 
dargienė. Leidinyje bus apie 20! 
apeiginių ir pramoginių lietuuvlų 
liaudies šoklų. Muzika Br. Kive- 
rio.
• Pulgis Andriušis rašo nau

ją romaną “Ant Pušalėlio”. Ro
manas vaizduos kaimo gyvenimo 
buitį. |
• Išlaistas II Lietuviškosios 

Enciklopedijos tomas apima di
džiąją dalį B raidės. Rūpinamasi 
kas 4 mėn. išleist; vieną tomą.
• Išspausdinti Vydūno “Pra- 

' bočių šešėliai”, monografija apie
Myk. Šleževičių ir Nykos — Nl- 
liūno poezijos knyga “Orfejaus 

‘medis”.

PRAPLĖSTAS KERŠ
TE NO KOMITETO 

DARBAS
— JAV kongresas nutarė pra

plėsti Pabaltijo užgrobimui ištir
ti komiteto kompetenciją, suteik
damas jam daugiau lėšų Ir teisę 
dirbti už Amerikos sienų. Buvo 
palikta beveik ta pati rezoliucijos 
forma, išskyrus tai, kad prie “Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos” pridė
ta, jog tyrinėjama gali būti ir 

“kitų sričių užgrobimas”, taigi pa
liekant visą vadovybę pabaltie- 
čiams. JAV atstovų rūmų 20 na
rių kalbėjo už priėmimą. E.

Popiežius Pijus XII atsiuntė 
VLIKo pirmininkui M. Krupavi
čiui nuoširdžią padėką už VLIKo 
vardu pareikštus linkėjimus, drau. 
ge suteikdamas sveikintojamą ir 
lietuvių tautai apaštalinį palaimi
nimą.

— Vykd. Tarybos pirm. K. žal- 
kauskas aplankė Bonnoje sergan
tį Dr. E. Zechliną, buvusį Vokieti
jos paskutinį pasiuntinį Lietuvo
je, neseniai grįžusį iš ištrėmimo 
Sov. Sąjungoje. Kaip žinoma, Dr. 
E. Zechlinas yra išbuvęs ilgą lai
ką Lietuvoje ir ten pergyvenęs 
pirmąją bolševikų okupaciją, ku
rios metu daugeliui lietuvių pa
dėjo išvykti į Vokietiją. Pasku
tiniais metais jį naciai suėmė. Ru
sai, užėmę Dresdeną, Dr. Zechli
ną sergantį išgabeno į Rusiją Ir 
išlaikė Llubiankoje ištisus metus. 
Paskui jis buvo išsiųstas į Sibirą. 
Ten išbuvo iki šiais metais par
siunčiamas į Vok. Vokietiją. Trem. 
tyje Dr. Zechlinas sutiko daug 
lietuvių, tarp jų ir inž. K. šakenį, 
buv. švietimo ministerį.

— Baltų Tarybos posėdyje š.m. 
kovo 17 d. dalyvavo iš estų pusės 
min. M. Selteris, iš latvių — min. 
R. Liepinė, ats. gen. Skaistlauks 
ir mag. jur. A. šildė, iš lietuvių

— VT nariai — pirmininkas K. 
žalkauskas ir URT valdytojas 
Dr. P. Karvelis. Tarp svarbesnių 
nutarimų pažymėtini šie: 1. sutar
ta paruošti visą eilę memorandu
mų vokiečių vyriausybei, 2. pami
nėti birželio 14 d. Bonnoje; patį 
minėjimą ruoš Tarpt. Komitetas 
Krikščioniškajai Kultūrai Ginti, 
3. patvirtintas susitarimas su vo
kiečių fed. vyriausybe Baltijos 
pasų reikalu.

Sibiro Tremtyje
TRĖMIMAI? Į Sibirą ir kitur 

tremiamus mūsų tautiečius yra 
matęs ne vienas vokiečių ir kitų 
kraštų belaisvis ar civilis inter
nuotas ne tik Lietuvoje, bet Ir ki
tur “plačioje tėvynėje”.

Ferdinandas S., dirbęs piet. Ura
le, Ufos srityje, pasakoja, kad 
kartą prie geležinkelio šakos, 
ėjusios į Taškentą, rado prekinį 
traukinį su žmonėmis. Moterys 
mojo rankomis ir, priėjus arčiau, 
pasakojo, kad yra lietuvės. Kur 

veža, sakė nežinančios. Traukinyje, 
buvo atskirtos nuo vyrų, kur jas 
buvo atskirtos nuo vyrų, kuris 
sugrūstos kaip gyvuliai. Paskum 
traukinys nudundėjo Taškento 
kryptimi, palydėtas liūdnų karo 
belaisvių žvilgsnių.

K. Sch. pasakojo 1949 m. dirbęs 
Mzenko stovykloje, netoli Oriolo. 
Ten 1949 m. liepos—rugsėjo mėn. 
daug kartų matė stiprių ginkluo
tų sargybų lydimus traukinius, 
vežusius tremiamuosius. Lietuviai 
buvo bevelk išimtinai iš Kauno 
ir Vilniaus apylinkių. Kur jie yra 
vežami — sakėsi nežiną nė patys. 
Vagonuose žmonės buvo sugrūsti, 
visi kentė didžiausią vargą. Kai 
vokiečių karo belaisviai mėginda
vo prieti arčiau ir ką nors smul
kiau sužinoti, tai rusai palydovai 
pradėdavo šaudyti. Bruno Sp. taip 
pat patvirtino, kad, dirbdamas 
netoli Kijevo, daug kartų matė 
tremiamųjų transportus su veža
mais lietuviais ir kitais suimtai
siais. Visus traukinius saugojo la
bai stipri sargyba.

Schr. papasakojo dirbęs Urale. 
Ten buvo priskirtas prie atitrem- 
tų lietuvių darbo brigados. Vienos 
brigados brigadininkas buvo An
tanas Jauniškis. Ten buvo lietu
vių kunigų, teisininkų ir paprastų 
darbininkų. Su lietuviais tiek jis, 
tiek kiti jo draugai sugyveno ge
rai. Arno K. pasakojasi buvęs su
imtas 1948 m. prie Karaliaučiaus. 
Ten pat buvo Ir 10 lietuvių ka
rių, 1950 m. Vilniaus kalėjime bu
vęs drauge vienoj kameroj su 100 
lietuvių, kurie buvo nubausti 25 
metams ir buvo dalimi transpor
tais išsiųsti į Rusiją. Ypač daug 
jų esą Vorkutos srityje. Pasako
tojo teigimu, įvairiose “plačiosios 
tėvynės” vietose esą tik iš vienų 
ištremtų lietuvių sudarytų stovyk
lų.

Franz G. papasakojo, koks liki
mas yra ištikęs lietuvius, savo no

ru ar prievarta paimtus į vokie
čių kariuomenę: jie buvo nubaus
ti po 25 metus ir pasiųsti į Vor
kutą ar j kitas Sibiro stovyklas. 
H. N. teigia, kad retai kurioje 
rusų darbo vergų stovykloje nera
si lietuvių. Dabar jie gali jau už
sidirbti nuo 50 iki 300 rublių per 
mėnesį ir už tuos pinigus, kad ne
reikėtų mirti badu, nusipirkti bū
tiniausių reikmenų: cukraus, duo
nos, tabako.

Vokietė L.T. papasakojo įvai
riose stovyklose suėjusi daug mū
sų tautiečių. Daug šeimų buvo iš
skirtos jėga. Jaunimas, kuris 
siekia laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos, yra surakintas ir pūva 
kalėjimuose. Jie visi buvo suimti 
paprasčiausiu pretekstu apkalti
nus, kad “dirba svetimiems šnipi
nėjimo darbą ” arba “palaikę ry
šį su partizanais”. Ir ji pati yra 
gyvenusi Lietuvoje. Br. Sp., buvu
sia Kuršo žiedo karys, papasako
jo apie kilusį iš Kauno Odlenecą, 
su kuriuo yra buvęs drauge darbo 
stovykloje Mordvlnijoje.

Liet, šeimos kelias laisvėn
Vienai lietuvių šeimai pavyko 

pereitų metų pabaigoj išsprukti 
iš “už geležinės uždangos” į lais
vąjį vakarų Berlyną. Suprantama, 
kad tos šeimos vardų ir sudėties 
neminėsime. Pabėgimo kelias bu
vo ilgas ir sunkus. Rusams uži
mant Lietuvą 1944 m. ji pabėgo 
į Vokietiją, apsigyveno viename 
Pomeranijos kaime ir karo pabai
goje pateko į rusų rankas.

Su kitais lietuviais, ji buvo ru
sų aptikta, ilgai tardoma, o 1947 
m. liepoj mėn. atėmus lietuviškus 
dokumentus, paimta į transportą 
Sov. Sąjungon. Iš transporto jai 
pavyko pabėgti, o iš Pomeranijos 
kartu su vokiečiais buvo išgaben
ta į Sov. valdomą Vokietijos zo
ną, kur, pasivadinę netikromis pa
vardėmis, išgyveno iki didžiojo 
valymo po Berlyno sukilimo.

Nujausdama, kad'valymo metu 
negalės įrodyti savo vokiškumo ir 
pateks į nelaimę, šeima pabėgo 
į vakarų Berlyną, prisipažino vo
kiečių įstaigoje, kad yra lietuviai 
ir gyveno svetima pavarde, tuo 
tarpu stovykloje gavo skurdžią 
pastogę ir valgį.

JUOZAS TININIS

šie žodžiai atidengė man jos 
ašarų priežastį ir nudžiugino. Aš 
pajutau, kad dar nesu galutinai 
jos praradęs, ir tariau:

— Sinjorina, až galiu pašalinti 
jį iš jūsų kambario taip, kad jis 
ten daugiau nė kojos! nekels.

— Nereikia: jis ir pats išsineš
dins, kai nusibos jam manęs lauk
ti.

Florets apsiramino, ir mes pra
dėjome pamoką, kuri šį kartą tę
sėsi labai ilgai. Man buvo staig
mena, kai ji pasiteiravo, ar aš 
mokąs išasmenuoti veiksma
žodi, odiare, kuris lietuviškai 
reiškia neapkęsti. Aš atsakiau, 
kad ne, ir nedrįsau prisipažinti, 
kad visuose laikuose mokąs asme
nuoti tik veiksmažodį amare, kuris 
reiškia mylėti. Paskui mes kalbėjo
mės tarpusavy pašalinėmis tėmo- 
mis: aš teiravausi apie Italiją, o ji 
klausinėjo apie Lietuvą. Taip mums 
besikalbant, ant laiptų pasigirdo 
žingsniai. Mes staiga nutilome ir 
klausėmės. Žingsnių aidas pama
žu silpnėjo, kol pagaliau išnyko 
kieme. Aš prišokau prie lango ir 
pamačiau pro kiemo vartus išei
nantį žmogų, apšviestą elektros 
šviesos.

— Taip, tas pats, — tariau, ap
sisukęs į Floretą.

— Jeigu jis būtų išgirdęs mano 
balsą, jis būtų tuojau įėjęs į tavo 
kambarį, ir tada nežinia, kas bū
tų čia atsitikę, — pastebėjo Flo
re ta.

Prieš išeidama j savo butą, ji 
paprašė, kad aš ją palydėčiau ry
toj į miestą, nes ji bijanti, kad 
sinjoras Montecani galįs jai keršy
ti už tai, kad ji vengianti jo. Aš 
žinoma, su vos nuslepiamu džiau
gsmu sutikau.

Nuo šio vakaro prasidėjo laimin
giausios mano gyvenimo dienos. 
Aš dabar ištisas valandas kas
dien galėjau būti drauge su ja, 
lydėdamas ją į teatrą, kiną ir net 
į svečius. Aš vesdadvausi ją į 
studentų balius, kur mes šokda
vome iki vidurnakčio. Kaip mano 
meilė Floretai gimė staiga, beveik 
iš pirmo žvilgsnio, taip jos mei
lė man įsiliepsnojo pamažu.

Sinjoras Montecani vis dar ne
siliovė lankęsis į Marineli namus. 
Floreta, bijodama jo keršto, ėmė
si vaidinimo taktikos: ji stengėsi 
sutikti jį savo tėvų namuose kuo- 
geriausiai, jei nepasitaikydavo 
proga nematomai pasislėpti ma
no kambary. Juk atšiauriu savo 
elgesiu su sinjoru Montecani ji 
būtų įžeidusi ir savo tėvus, ku
rie vis ją spyrė nebeatidėlioti ves. 
tuvių.

Netrukus mano draugystė su 
Floreta buvo pastebėta jos tėvų, 
kurie už bausmę tuojau man at
sakė kambarį. Aš dabar apsigyve
nau bene tolimiausiame Romos 
priemiestyje. Pro mano kamba
rio langus buvo matyti Tiberio 
upė su plaukiojančiais laiveliais.

Mano persikėlimas į naująją 
vietą nesutrukdė man susitikinėti 
su Floreta, nors ir rečiau. Mes 
susižiedavome slapta. Vestuvės 
turėjo įvykti tada, kada aš būsiu 
baigęs studijas. Ji mielai sutiko 
išvažiuoti su manimi j Lietuvą, 
kur aš tikėjausi gauti gerą tarny
bą. Juk ji būtų važiavusi su ma
nimi kad ir į pasaulio pakraštį. 
Tik visas jos rūpestis dabar buvo, 
kaip atsikratyti tuo buvusiu savo 
sužadėtiniu. Matydamas, kad ji dėl 
to labai kremtasi, tariau:

— Aš Iššauksiu jį į dvikovę.
— Nedaryk to, nes jis gali ta

ve nudėti.
— Nenudės, aš vikrus ir jau

nas, o jis lėtas ir jau nebe pirmos 
jaunystės.

Iš jos atsiliepimų apie savo bu
vusį sužadėtinį man paaiškėjo, kad

ji baisiai jo nekentė. |
Vieną sekmadienį Floreta ir aš 

vaikščiojome Tiberio pakrantėmis, 
retkarčiais mesdami žvilgsnį į bu
rinius laivelius, slenkančius dau
giausia pavandeniui. Upės kraštu 
ėjo lyg vieškelis, kuriuo prava
žiuodavo viena kita mašina. Stai
ga viena tokia mašina išsuko iš 
vieškelio ir sustojo kaip tik ties 
mumis. Aš maniau, kad koks nors 
turistas nori iš arčiau pasižiūrė
ti, kokia Tiberio vandens spalva. 
Akimirksniu iš mašinos iššoko 
žmogus. Atrodė, kad aš buvau kaž
kur jį matęs. Floreta, išvydusi 
šį žmogų, sukliko ir prisiglaudė 
prie manęs. Aš staiga pajutau 
kumščio smūgį į veidą ir parkri
tau. Sąmonės dar nebuvau nusto
jęs. Aš dabar mėginau atsikelti 
ir tuo pačiu atsilyginti savo prie
šui, kuris įniršęs šaukė: "Nedrįsk 
artintis prie mano sužadėtinės, 
niekše!” Iš šių jo žodžių man tuo
jau paaiškėjo, su kuo turiu reika
lą. Tuo momentu jis mane taip 
smarkiai paspyrė; kad aš nesulai
komai ėmiau ristis nuolaidžių Ti
berio krantu žemyn ir girdėjau 
baimės iškreiptą Floretos riksmą. 
Staiga pasijutau esąs ore ir kren
tąs. Tai truko kelias sekundes, ir 
aš su trenksmu atsimušiau į van
denį. Po to nieko nebeasiminiau, 
kas su manimi atsitiko. Atgavęs 
sąmonę ir atvėręs akis, susivokiau 
esąs buriniame laively. Supratau, 
kad buvau išgelbėtas. Nuo veido 
man šluostė vandenį tamsios išvai
zdos mergaitė, o jos partneris 
kalbėjo:

— Nenusiminkit, sinjore, jūs 
dar gyvas, jūs išgelbėtas.

— O kur mano mergaitė? Ar 
nematėte, kas su ja atsitiko? — 
teiravausi, apimtas apmaudo ir 
keršto jausmo.

— Ją nusivežė tas, kuris jus 
įstūmė į Tiberį, — man buvo atsa. 
kyta.

Aš padėkojau savo išgelbėto
jams, kai jų laivelis atvežė mąne 

į prieplauką, ir prižadėjau atsily
ginti.

Vienas mano šonas buvo labai 
sutrenktas, atsimušant į vandenį, 

ir'skaudėjo. Aš parsikapsčiau namo 
tą dieną degdamas kerštu ir gal
vodamas apie aristokrato pagrob
tą Floretą. Vėlai vakare paskambi
nau jos tėvams, klausdamas, ar 
Floreta parvykusi namo. Atsaky
mas buvo neigiamas. Apie vidur
naktį vėl skambinau ir patyriaiu 
apie didelį nerimą, kilusį Marine
lli namuose dėl dukters pradingi- 
mo. Aš dabar telefonu nupasako
jau, kad Floretą pagrobęs jos su
žadėtinis, būtent aristokratas 
Montecani. Išgirdę šią žinią tą- 
vai apsidžiaugė, nes sinjoro Mon
tecani rankose jų duktė tikrai bū
sianti saugi, ir padėkojo man už 
pranešimą. Tada aš susiradau Flo
retos grobiko telefono numerį ir 
paskambinau jam į jo namus. At
siliepė tarnaitė. Aš pasiteiravau, 
ar sinjoras Montecani sugrįžęs. 
Naivi ir plepi tarnaitė, nieko ne
galvodama, atsakė, kad jos sinjo
ras vidurdieniu išvykęs į savo pi
lį provincijoje ir dar nesugrįžęs. 
Aš išsiteiravau, kur ta pilis yra ir 
kaip ji vadinasi. Visa tai sužino
jęs, nusisamdžiau taksį ir, nors jau 
buvo pats vidurnaktis, išvažiavau 
j ieškoti Floretos į aristokrato 
Montecani pilį. Pasirodė, kad pilies 
būta netoli nuo Romos. Aš palie
piau šoferiui laukti manęs ties 
mūrine augšta tvora, kuri supo 
sodą ir pilį, o pats nuskubėjau 
prie vartų, kurie deja, buvo užra
kinti. Man nieko kito neliko, kaip 
tik lipti per tvorą ir tuo būdu pa
tekti į sodą ir pilį. Vargais nega
lais man pavyko užsirepečkenti 
ant tvoros viršaus ir nusileisti į 
sodą. Visos durys, vedančios į pi
lį, buvo užrakintos. Aš troškau 
kuogreičiausiai surasti Floretą ir 
ją išvaduoti iš nekenčiamo pilies 
savininko, kurį norėjau užklupti 
nelauktai. Apėjęs aplink pilį, pas
tebėjau, kad vienoje jos pusėje,

antram^ augšte, du langai buvo 
apšviesti ir atdari. Tačiau kaip aš 
galėjau pasiekti juos? Aš apvaik
ščiojau pilies pasienius, jieškoda- 
mas kopėčių, bet veltui. Paskui so
do kampe netikėtai užėjau apyny
ną. Apie augštas ir storas kartis 
buvo apsivynioję vešlūs ir skaniai 
kvepią apyniai. Nedelsdamas iš
roviau vieną tokią kartį ir nusi
nešiau prie pilies. Aš ją pasista
čiau ties apšviestais langais ir 
ėmiau tyliai sliuogti į viršų. Prie 
diržo man tabaravo suomiškas 
peilis, kurį buvau pasiėmęs dėl vi
so ko. Aš slinkau augštyn labai 
lėtai ir atsargiai, nesukeldamas nė 
mažiausio garso. Dar neprisliuo
gęs lango, išgirdau Floretos bal
są, bet negalėjau suvokti, ką ir 
su kuo ji kalbėjo. Pagaliau man 
pavyko laimingai pasiekti langą. 
Atsargiai pažvelgęs pro jo šoną 
į vidų, išvydau savo Floretą, sė
dinčią sofoje. Greta su ja sėdėjo 
sinjoras Montecani. Aš pastebėjau, 
kaip jis kelis kartus mėgino už
dėti savo ranką jai ant peties, bet 
ji vis piktai ją atstūmė ir verkš
lendama kalbėjo:

— Vežk mane atgal namo: aš 
noriu važiuoti namo.

— Negaliu, nes tu dar neatsi
gavusi nuo alpuolio, — atsakinėjo 
aristokratas.

Žinodamas savo Floretos gud
rumą, aš tuojau supratau, kad ji 
tik vaidina neatsigavusią, bijoda
ma, kad su ja neatsitiktų kas nors 
blogiau.

Staiga aš išsitraukiau iš mak
šties savo suomišką peilį ir vienu, 
šuoliu atsidūriau kambary. Sinjo
ras Montecani, išsigandęs, pašoko 
ir nusitvėrė kėdę.

— Nebijokit, sinjore, aš jūsų 
nežudysiu, bet Floreta jau nuo 
šios akimirkos bus mano globoje, 
nes ji man priklauso.

Floreta, susivokusi, kas čia da
rosi, pašoko nuo sofos ir atsistojo 
greta manęs, šluostydamos! džiau
gsmo ašaras, ji kalbėjo:

— Koks tu geras, Justai, koks 
tu narsus!

Tuo tarpu aristokratas Monte
cani ėmė šaukti:

— Nešdinkis lauk iš mano pi
lies, niekše! Nešdinkis!

— Taip, aš nešdinsiuos, bet tik 
su savo Floreta. Atrakink savo 
pilį, duok vartų raktus! Prieš ma
no sužadėtinę turi atsiverti visos 
durys. ,

— Neduosiu nei raktų, nei Flo
retos, nes ji ne tavo, bet mano su
žadėtinė. O tu, kaip atėjai, taip 
ir išeik. Jei geruoju, iš čia tuojau 
nepradingsi, aš išmesiu tave pro 
langą kaip šunį.

Aš žvilgterėjau į išsigandusią 
ir drebančią Floretą ir tuo akimir
ksniu pajutau kėdės smūgį į gal
vą ir susverdėjau. Floreta baisiai 
sukliko ir tuo patraukė mano dė
mesį į save. Tuo akimirksniu an
tras smūgis nusileido ant mano 
galvos ir išmušė man iš rankos 
peilį. Aš parkritau apsvaigintas ir 
jaučiau, kaip smūgis po smūgio 
leidosi ant irtano galvos. Staiga 
mano priešas nesavu balsu aikte
lėjo ir sukniubo. Aš pakėliau akis 
ii- išvydau Floretą, stovinčią su 
kruvinu peiliu rankoje.

— Tu man išgelbėjai gyvybę, 
Floreta, —i ištariau.

— O tu išvadavai mane iš šio 
niekšo nagų, — atsakė ji, sviesda
ma šalin peilį ir puldama prie ma
nęs.

Išgirdę triukšmą, į kambarį at
lėkė užmiegotomis akimis pilies 
sargas ir tarnaitė. Jie pamatė ant 
grindų sukritusius tris žmones ir 
nesusivokė, kas čia atsitiko. Sar
gas paėmė savo sinjorą už pečių 
ir ėmė vilkti prie sofos. Toje vie
toje, nuo kurios buvo nutrauktas 
sinjoras, pasiliko didelės šviežio 
kraujo dėmės. Tai pamačiusi, tar. 
naitė ėmė šaukti, lyg pamišusi:

— Kaą tai padarė?
— Aš, — atsakė Floreta, alp

dama.
(Bus daugiau)
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JUNGTINĖS AMERIKOS 
VALSTYBĖS

Detroito dien. “Times” plačiai 
aprašė lietuvio arch. Edm. Arba- 
čiausko darbus ir veiklą. Jis di
džia dalimi prisidėjo prie projek
tų parengimo Michigano un-to 
atom, energijai tyrinėti institutui, 
sudarė braižinius naująjai Det
roito didmiesčio vandentiekio sto
čiai, apimančiai 40 ha. plota, su
projektavo visą eilę mokyklų, spor
to pastatų, ligoninių. J jį kreipia
si su užsakymais ne tik iš JAV, bet 
taip pat iš Italijos, Argentinos, 
Brazilijos, Peru, šiuo metu jis 
projektuoja planus didžiausiam 
un-to miestui ir yra Lawrence 
Technologijos Instituto architek
tūros dekano prof. Earl Pellerino 
vyr. bendradarbis. Un-to biulete
nis skyrė beveik visą numerį jo 
veiklai pavaizduoti.

Arbačiauskas yra laisvosios Lie
tuvos un-to auklėtinis.

N. ZELANDIJA
Iš viso N Zelandijoje esama per 

200 lietuvių. Iš senųjų emigrantų 
yra dvi šefamos. Vienas iš jų šiuo 
metu atstovauja lietuviams Baltų 
klube. Lietuviai pasižymi platesne 
veikla 4 miestuose: Dunedine, 
Christchurchy, Wellingtone ir Au- 
cklande. Daugiausia lietuvių gyve
na Aucklande — 64. šiuo metu 
valdybą sudaro: pirm. č Liutikas, 
nariai Mitkevičienė ir Procuta. 
Suorganizuota savaitgalio mokyk
la, kurią lanko visi mokyklinio 
amžiaus vaikai. Joje dėstoma lie
tuvių k., literatūra ir istorija, 
šiemet mėginama suorganizuoti 
pačių jaunausiųjų grupė. Auck
lande taip pat suorganizuota bib
lioteka, kur gaunama visa eilė lie
tuviškų laikraščių. Biblioteką ve. 
da N. Liutikaitė. Per Vasario 16 
d. minėjimą gražiai pasirodė ir 
tautinių šokėjų grupė. Birželio 
tragiškų įvykių minėjimą visuo
met organizuoja Baltų klubas.

KANADOS LIETUVIAI
Toronto lietuviai yra įsigiję 

Lietuvių Namus, kurie yra, nupir
kti akcijų pagrindais. Juose kon
centruojasi visas lietuviškasis gy
venimas. Dabartiniu metu jieško- 
ma pirkti tokiais pagrindais ir 
ūkio. Ūkis yra reikalingas keliais 
atžvilgiais: rengti vasarą vaikų 
stovyklom, gegužinėm, su laiku 
įtaisyti ten ir prieglaudą. Toronto 
lietuvių kredito kooperatyvas “Pa
rama" jau pradeda antruosius sa

PASIKALBĖJIMAI
(Vietoj anglų kalbos teksto)

ATVIRAS LAIŠKAS
Mano Bendravardžiams
Vienas mano bendravardžių 

Melbourne bažnytinio organo 
“Sekmadienio" priede “švyturyje" 
su žodyno pagalba išsiaiškino, kad 
NEMO reiškiąs NIEKĄ. Blogas 
buvo žodynas. Kas mintija ir tai 
pareiškia, negali būti Niekas, bet 
turi būti KAIKAS. šiaip jau bū
dami bendravardžiai, nebūtumėm 
ir mes susitikę. Galima jį laikyti 
nežinomu, taigi DIEVŽINKAS. 
Taigi, gerb. Dlevžinkas, nedė
kite pastangų evoliucionuoti, nes 
mintis priklauso dvasinei egzisten
cijos sferai, ir nėra jokio reikalo 
sustoti ties biologine būtenybe, 
kurią Tamsta iš inano minčių visu
mos išrovei ir pasodinai į jums 
patinkamu vietą. Gi kai mielas 
Bendravardi, paleidęs kraštus į 
kovą, neberadai vidurio, padarei 
premisose esmenę klaidą — kraš
tus palaikei pusėmis.
Toje pat vietoje kitas mano ben
dravardis, šiuo atveja savo buvi
mą neatžymėjęs jokia morfema, 
surado mano M. Pastogės Nr. 9. 
mintyse eilę pabaisų. Patarčiau ci
tuotas vietas sugrąžinti į mano 
vartotą eilės tvarką, kaiką grąžin
ti visai į kitą straipsnelį, tada pra
nyks visos pabaisos. Del sąvokų. 
Išsigandote iracionalizmo. Filoso
finės sąvokos turi savo turinį. Ge
rai, sustokim1 ties priešingybe, toks 
bus racionalizmas. Gi kai “švie
sa" savo gairėse įrašė “racionalų 
pasaulį", ui vienas “švyturio" re-

Lictuuiai----- Spaudos Puslapiuose

vo gyvenimo metus. Pirmieji baig
ti gerai. Narių jau turi per 200. 
Akcijų ir indėlių kapitalas artėja 
prie 40.000 dol. Tiek pat išduo
dama ir paskolų, šiais metais tiki
masi, kad santaupos bankely pa
sieks 100.000 dol. sumą.

Toronte gyveną tėvai pranciš
konai organizuoja čia gimusių lie
tuvių jaunimo klubą, į kurį jau 
įsirašė 40 narių. Kai kurie labai 
silpniai kalba lietuviškai. Klubo 
tikslas — sutraukti visą miesto 
čia gimusį jaunimą, nes nors jie 
kalba ir silpnai, bet jaučiasi dva
sia esą geri) lietuviai. Tėvai pran
ciškonai už 50 mylių nuo Toronto 
gauna dovanai žemės sklypą, di
dumo 20 akrų. Padovanojo vienas 
turtingas anglas, kuris duoda pa
našius sklypus ir kitų tautų or. 
ganizacijoms. Duodamas dovanai 
šį sklypą, anglas nori kitus aplin
kinius sklypus parduoti tos pačios 
tautybės žmonėms. Pati idėja ge
ra, tik kaina už kitus prašomus 
sklypus yra per didelė. Tad suda
rys kliūti suorganizuoti lietuviš
ką kaimą Kanadoje. Tat vertėtų 
padaryti patiems lietuviams nupir. 
kus didesni ūkį, kurių čia labai 
daug, ir geresnėje vietoje ir jį 
patiems išsiskirstyti.

KLB KR Valdyba gruodžio — 
sausio mėnesius buvo paskelbusi 
kaip Spaudos Vajaus mėnesius. 
Prie visų apylinkių buvo sudaryti 
spaudos platintojų būriai, kurie 
ir patys platino prenumeratas, ir 
lankėsi po namus.

Kanados Lietuvių Diena šiemet 
yra rengiama Toronte. įvyks rug
sėjo mlėn. Truks 2 dienas. Bus 
sporto olimpiada, kurion žada at
važiuoti ir sporto klubų iš JAV. 
Bus didelis koncertas, surengta 
spaudos paroda. Bus išleistas spe
cialus leidinys. Lietuvių Diena 
baigsis iškilminga akademija. Ti
kimasi šiemet sulaukti lietuvių 
apie 5.000. Rengia KLB Toronto 
apyl. valdyba, talkininkaujama 
krašto ir visų apylinkių valdybų.

Tilsonburg apylinkė — tai ta
bako augintojų centras, čia jau 
gerai įsikūrę senieji lietuviai ūki
ninkai gyvena gana pasiturinčiai; 
mėgina laimę Ir naujai atvažia
vusieji, kuriems sekasi irgi neblo
gai. Gyvena Išsisklaidę per kelis 
valsčius. Iš seniau veikla Lietu
vių ūkininkų klubas, vadovauja
mas Augustinavįčiaus, neseniai 
įsikūrė ir LB apylinkė, kuriai va
dovauja Augustlnavlčlus jr.

E-ta.

| daktarių, čia gal kiek ir pagrin
do turėdamas, įžvelgė proto kultą.

. .M. P. N e m o

PAREIŠKIMAS
"Mūsų Pastogėje" Nr. 10 (256) 

š.m. kovo įnėn. 10 d. skyrelyje 
"Spaudos Puslapiuose” “Akuotas" 
praneša, kad Lietuvių Enciklope
dijoje mano parašyta: “Sydnėjuje, 
be kitų organizacijų skyrių, vei
kia 1948 m. suorganizuota Aust
ralijos Lietuvių Katalikų Draugi
ja, kuri leidžia “Mūsų Pastogę”.

Pačios Enciklopedijos dar nėsu 
gavęs, tačiau kiek esu rašęs Lie
tuvių Enciklopedijai iš Australi
jos lietuvių gyvenimo, turiu vi
sus nuorašus ir juos patikrinęs 
nieko panašaus neradau. Kaip at
sirado šita žinutė —> nežinau. Gal 
pačios redakcijos korektūros klai
da.

Savo laiku girdėjau, kad man 
padės Enciklopediją "objektyviai 
informuoti”. Jeigu čia yra ta “ob
jektyvioji informacija” — tai ačiū 
už pastangas. Prašau informuoti 
Ir toliau, tik jau ne mano, bet sa
vo vardu.

Kas link "prierašo” paslskoll- 
nant p. Pulgio Andrlušio velnia- 
raiščius — yra pigus asmenišku
mas naudojamas bendruomenės or
gane, o iš kitos pusės, abejoju, ar 
“Mūsų Pastogei” būtinai jį reikė
jo pasiskolinti iš p. Pulgio An- 
driušlo, kai tuo tarpu pati "Mūsų 
Pastogė” turi pakankamai savų 
velniaraiščių. Tai liūdija ir minėta

KAIP SOVIETAI “SU
TVARKO” SAVO

DRAUGUS
J Garkos uostą Jenisiejaus že

mupyje lankosi visa eilė užsienių 
laivų, daugiausia Skandinavijos 
Ir P. Amerikos kraštų. I atplau
kusius laivus medžius krauti turi 
darbo vergai, iš kurių jūrininkams 
vis dėlto pavyko išgauti vertingų 
žinių. Pasirodo, netoliese esančio
je karinėje stovykloje yra sukišta 
700 lenkų karininkų iš marš. Ro- 
kosovskio lenkų “liaudies armijos”. 
Kadangi jie nesutiko su sovieti
niais instruktoriais, davinėjančlais 
jiems įsakymus lenkiškomis karių 
uniformomis, tai visi buvo nuteis
ti Ir deportuoti į Sibirą. Už 82 km 
esančioje kitoje stovykloje sukiš
ta apie 1200' lenkų rezistentų, ku
rie 1944 metais, įžygiuojant raud. 
armijai, išėjo į viešumą, bet bu
vo netrukus sugaudyti ir išvežti į 
Sibirą. Stovykloje Nr. 117 laikoma 

| apie 100 ispanų, kovojusių prieš 
Franko režimą. Jie buvo pasiųs
ti karinio apmokymo atlikti į Sov. 
Sąjungą, bet vėliau juos visus bol
ševikai sukišo j koncentracijos 
stovyklas. Ten kiti vegetuoja jau 
daugiau kaip 13-15 metų. Prie jų 
buvo priskirti ir “Mėlynosios divi
zijos" dezertyrai, kurie buvo pri
sidėję prie bolševikinių partizanų. 
Trečioje stovykloje laikomi apie 
500 vokiečių iš rytinės Vokietijos, 
nors šios vadai Iškilmingai skel
bia, kad, girdi, niekas iš jų teri
torijos negalįs būti svetur depor
tuotas. E.

NAUDOK

VISOMIS

PROGO
MIS

įsigyk ir ant visų laiškų bei 
siuntų klijuok “Stop Genocide” 
ženkliukus. Tuo būdu populiarinsi 
Lietuvos vardą ir visiems primin
si jos kančias.

Surinktos lėšos naudojamos ko
vai prieš Lietuvoje vykdomą ge
nocidą.

Vienas ženklelis kaštuoja 4 
pensai. Juos platina ALB Krašto 
Valdyba ir visų Apylinkių Valdy
bos.

ALB KRAŠTO VALDYBA.
asasasHsasasūsasasasasaszsasESHs

žinutė, kurioje siekiama ne objek
tyvios informacijos, bet asmeni
nės neapykantos ir išjuokimo pasi
taikinant pašalinį asmenį.

Bronius Zumeris

PRIE BR. ZUMERIO.
PAREIŠKIMO

P. Br. Zuineri, Jūs rašote, kad 
L. Enciklopedijoje sakinys: "Syd
nėjuje, be kitų organizacijų sky
rių, veikia 1948 m. suorganizuota 
Australijos Lietuvių Katalikų 
Draugija, kuri leidžia “Mūsų Pas
togę”, yra ne Jūsų.

Jūs dar nesate gavęs L. Enci
klopedijos 1 t., bet aš jau turiu 
Ten parašyta, kad autorius str. 
“Australijos lietuviai” yra Bro
nius Zumeris. Ir jeigu Jūs esate 
tas pats Br. Zumeris, tai anas sa
kinys buvo atspaustas Jūsų para
šyto str. “Australijos Lietuviai” 
viduryje. Straipsnis be korektūros 
klaidų ir augščiau minėtas saki
nys nėra atsitiktinai prilipęs, bet 
nuosekli ir logiška minties eiga. 
Labai jau sunkiai patikėtina, kad 
tai būtų Enciklopedijos redakci
jos klaida, kaip sakote, arba į str. 
vidurį kas nors kitas būtų įrašęs 
žodžius “kuri leidžia “Mūsų Pas
togę”. Bet aš visiškai sutinku, kad 
savo nuorašuose šitų žodžių ne
radote . ..

Nemėgstate velniaraiščių? Tai 
gana plačiai žinomas žodis ir tau
tosakoj ir gyvojoj kalboj. Var
tojamas tada, ir vėl Pulgis An
driušis pasakytų, kada žmogų pra. 
deda vedžioti “blūdas”, nuveda, 
sakysim, kur nors prie Baltaraglo 
malūno ir paleidžia į Pinčiuko pel
kes, kitaip dar velniaraiščių vadi

Per “NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS” skiltis Vasario 16 d. Ak
to signataras prof. M. Biržiška, 
aiškindamas Vasario 16 d. akto 
reikšmę, pažymi, kad tai “nebuvo 
koks tiktai formalinis 20-ties ta- 
rybininkų pareiškimas, bet buvo 
ir tebėra svarbus didžiareikšmis 
ir daugiareikšmis istorinis žygis”. 
Savo žodį visiems lietuviams prof. 
M. Biržiška baigė reikšminga pas
taba: “Drauge su Steig. Seimo 
demokratiniu būdu išrinkimu bai
gėsi Lietuvos Valstybės Tarybos 
veikimas, bet Vasario 16 d. aktu 
iš stipriai sukalto karsto prikel
tas Lietuvos politinis gyvenimas 
nesibaigia, kad ir vyksta jis au
dringai, kaip audringas yra dau
gelio kitų tautų gyvenimas. Dabar 
Lietuva yra pavergta. Jos laisvė 
ir nepriklausomybė išplėšta, bet 
1918 m. Vasario 16 d. aktas te- 
bešildo Lietuvių Tautos kovą vė
liai susigrąžinti, kas prarasta".

MIRTIES ŠEŠĖLIAI

PAČIAM VIDUDIENĮ
<*«♦*#******#****#*##**#♦**#**»
“VIENYBĖJE” L. Dovydėnas ju

dina lietuviškosios knygos reika
lą. Straipsnyje: “Pamėginkime ne
numirt vidudienį", jis rašo:

"Valanda iš valandos krinta kny
gų tiražas, periodika pilkėja. Lei
dėjai dar spardosi bankroto kil
poje, jieškodami visokių papigini- 
mų ploniau tepdami marmelado 
ant na’mlų darbo sandvičių, lauk
dami stebuklo, o stebuklas neiš
vengiamas: tamsa — mirtis pa
čiam vidudienį.”

Toliau L. Dovydėnas klausia, 
gal, girdi, leidyklos blogas kny
gas išleidžia, jei žmogus nebeskai- 
to, ir atsako:

"Tegu visoki dievai mums pade
da ir toliau gauti iš leidyklų to
kius leidinius, mes gyvensime ga
na šviesiai, štai nepavargstantis 
rašto kareivis kultūrininkas Jero
nimas Cicėnas, šviežiais spaudos 
dažais (ak, koks tai patrauklus 
kvapas) kvepia jo nauja gero svo
rio knyga, Vilnius tarp audrų. Tai 
brangaus miesto ir jo žemės isto
rija, karšti įvykiai, dar karštesne 
širdimi parašyti. Skaityti nėra ka
da, reikia gerte gerti. O knyga, 
Vilnius tarp audrų, juda labai iš 
lėto. Beveik būtų geriau, kad jinai 
visai nebūtų pasirodžiusi... ji ne. 
būtų atidengusi tiesos, kuri rodo, 
kad Vilnius nuims nerūpi. Tiek 
metų prisiekinėjom, be Vilniaus 
žadėjom nenurimti, ir taip toliau.

ĮVAIRENYBĖS
• Kevin Touhy išrado naują 

priemonę silpnų akių žmonėms 
pagelbėti. Tai yra stikliukai lipi
nami tiesiai prie akies lėliukės ir 
veik nėra pastebimi.

• JAV yra išrastas tepalas 
prieš radioaktyvius spindulius, kas 
labai apsaugo variklių statybos 
darbininkus.

• Californijos universitete 
nustatė, kad gėlės sau žiedų da
žus gaminasi iš cukraus ir jam 
kitų artimų chemikalų.

• Radio aparatų lempas taip 
ištobulino, kad jas dabar pagami
na tik žirnio dydžio. Reikia tikė
tis, kad kišeniniai radijo aparatai 
greit bus mūsų kiekvieno kiše
nių je.
• Amerikiečiai nesenai išleido 

T.R. Ybarros studiją apie pasauli
nio garso italų tenorą Caruso. 
Monografija pavadinta “The man 
of Naples and the Voice of Gold” 
ir turi 315 pusi.

namas.
Dėl pigių (ar yra ir brangių?) 

asmeniškumų, p. Zumeri, tepasa
kysiu tai, kad nesame pažįstami 
ir pašnekėsi pradėjome tik todėl, 
kad prie augščiau minėto rašinio 
Jūsų pavardė buvo parašyta.

Pulgj Andriušį vadinate pašali
niu žmogumi. Paklydote. Jis yra 
“M. P." bendradarbis (kaip ir Jūs) 
tik jis kitų temų suranda.

Dėl “M. P.” velniaraiščių Jūs 
esate teisus. Jų esti. Bet tik tais 
atvėjais, kai kuris nors tautietis 
į juos nusiakėja.

Akuotas

Ar tai būta melo, ar vaidybos? 
O gal visko kartu... Nesgi gyvas 
Vilnius, kovų, metų sąvartose, su
sikryžiavimuose atgimsta visa sa
vo didybe ir menkysta Jeronimo 
Cicėno širdimi parašytoje knygo
je, kuriai lemta gulėti ant leidyk
los lentynų.

Stovyklų siaurume Vokietijoje 
Simas Miglinas išleido Vinco Ku
dirkos rinktinius raštus. Gražiai 
išleido, per 'marias perplukdino, 
bet... Vinco Kudirkos, jau nebe
reikia. |

Toliau užgriebiant, Vincas Ku
dirka dar tebelaukia tinkamo įver
tinimo ir apimties. Diena iš die
nos turės didėti Vinco Kudirkos 
palikimas, jo uždegtų švyturių pl
uoštai tolydžio giliau turės įsis
melkti į mūsų tamsas, daubas, ar
ba... mes eisime po velnių!

Ką geresnio galėtum pasiūlyti 
į tremtinio likučių rinkinėlį, jeigu 
ne Vinco Kudirkos raštus? Kas 
šviesesnio lietuviškam keliui grū
mojančios tamsos išsiliejime?"

“Leidinių turime visą eilę, kurie 
verti skaitymo, gal net daugiau, 
būtina skaityti savo labui, išven
gimui baisios ligos — dvasinio pa
ralyžiaus, kuris epidemiškai plin
ta, ypač naujųjų atėjūnų eilėse”.

Toliau L. Dovydėnas rašo:
“Dažnai sutinki nabašninkus, 

gyvus nabašninkus, kuriuos nuga
labijo pati baisiausia mirtis — 
dvasios mirtis. Gyvųjų nabašninkų 
skaičiui nepaliaujamai didėjant, 
mes politikuojam, žadam atvaduo
ti tėvų žemę, laisvės, šviesos ži
bintus parnešti, kaip atpildą už 
išsilakstymą, už knygnešių kaulus, 
už Kudirkos testamentą... už did
vyrių žemę.

O pats metas paklausti: ar mes 
save apgaudinėjam, ar ką nors 
kitą norim apgauti? O gal mes 
vaidinam, kaip daug kartų vaidin
ta?

Ar su pakankamai gera valia 
šūkaujam apie atvadavimą, švie
sos, laisvės pranešimą, jeigu (arit- 
metlškai apskaičiavus) po kelio
likos metų čia liks tik gyvų na
bašninkų gausus rinkinys?

DVIGUBAS

JUBILIEJUS

“DARBININKE” (1954. Nr. 2, 
“Mintys ties nauju jubiliejum”) 
V. Ramojus prisimena, kad šie 
metai savotiškai jubiliejiniai, nes 
10 metų, kai parsiskyrėme su na
mais, tad ta proga jis žvalgosi 
aplinkui į kultūros barus.

“Tenai per ištisą dešimtmetį”, 
rašo jis “jėga, teroras ir kanky
nės nepajėgė galutinai suparali- 
žuoti tautos kamieno. Bet kokie 
ženklai šiapus? Be viso būrio mū
sų kultūros partizanų, kaip an
sambliai, chorai, vaidintojų rate
liai, dailininkai, rašytojai, žurna
listai, leidėjai ir redaktoriai, be 
visos eilės mūsų garbingų seno
sios ir naujosios kartos veikėjų, 
pati masė kasdien grimsta į vis 
gilesnį miegą. Tą faktą ypač pa
ryškina vis liūdnėjanti lietuviškos 
knygos ir lietuviškos spaudos pa
dėtis. Vis dėlto per visą dešimtme
tį nei Vliko, nei Alto, nei kitų mū
sų veiksnių vadovaujantys žmo
nės nedrįso tautai pranešti, kokiais 
tiražais čia leidžiamos knygos, 
kaip domisi jomis skaitytojai, ko
kia laikraščių padėtis, kiek jų be 
laiko sustojo ėję tuo metu, kada, 
tautai prie Nemuno žūnant, taip 
reikia naujų tautos gyvybės pro- 
švaistėlių. Taip, nepranešė, nes ži
nios būtų buvusios liūdnos žmo
nėms tos tautos, kuri už savąjį 
raštą ir knygą tiek gyvybių yra 
padėjusi ir dar tebededa”.

Toliau str. autorius kalba kon
krečių faktų kalba, nurodydamas 
šimtais skaičiuojamus geriausių 
knygų pirkėjus ir menkus laik
raščių tiražus. Ir lyg pasiguosda- 
mas, lyg vilties spindulėlio užsi
kabinęs sako:

“Bet užmiršus liūdnus faktus ir 
visas negeroves, artėjančio liūdno, 
jo jubiliejaus proga ar nevertėtų 
rimtai pagalvoti apie savo parei
gas karžygiškai tautai ir prisimi
nus tautos gyvybės išlaikymą ir 
vieną iš svarbiausių jos ramščių 
— knygą ir spaudą, šiais metais 
pabusti iš miego, ištuštinti knygų 
lentynas, pakelti naujai pasirodan
čių knygų ir spaudos tiražus, kiek-

Amerikiečių žurnalas "The 
Mont” rašo apie vieną darbo sto
vyklą Vorkutoje, kur dirbą 12.000 
darbo vergų po Stalino mirties 
ir Berijos likvidavimo mėgino rei
kalauti žmoniškesnių gyvenimo ir 
darbo sąlygų, žurnalas paduoda 
pasikalbėjimą su vokiečiu rentge
no spec. Dr. Joseph Scholmer, ku
ris nepersenai grįžo iš Sibiro. Dr. 
Scholmer sako, kad visi reikalavi
mai ir mėgintas streikas baigėsi 
labai greitai: atvyko kariuomenė 
ir pradėjo šaudyti į alkanus darbo 
vergus. 64 buvo nušauti vietoje 
ir apie 200 sužeista. Daugumas 
sužeistųjų mirė dėl stokos medici
nos pagalbos.

vienai išgalinčiai šeimai užsisaky-
ti L. Enciklopediją ir bendrai šiuos 
metus padaryti lietuviškos kny
gos Ir spaudos žydėjimo metais. 
Kokia tai graži dvasinė dovana 
bus mums patiems ir kokia šviesi 
žinia tautai, kuri, kaip visi šven
tai tikim|e, prisikels vėl laisvai 
gyventi”.

čia turima galvoj du jubiliejai: 
spaudos atgavimo ir persiskyrimo 
su gimtąją žeme. Ar nereiktų apie 
šitai rimtai pagalvoti ir į kiekvie
nus lietuviškus namus įnešti lietu
vybei išlaikyti butinį žiburėlį — 
lietuvišką knygą ir laikraštį? Gal 
pamėginkime nenumirti vidudienį.

Akuotas

J.A.V. AVIACIJA
Visiškai neslepiama, kad ame

rikinės aviacijos strateginio bom
bardavimo daliniai yra visada 
parengtyje ir smulkiai supažin
dinti su savo būsimais taikiniais. 
Jie tiek gerai pažįsta rusiškuo
sius taikinius, lyg savo nuosavas 
bazes. Tiems lakūnams teikiamos 
smulkiausios informacijos apie 
visas sąlygas, žemės terena, kliū
tis ir kiti daviniai, kurie būtų rei
kalingi skrendant virš Rusijos 
teritorijos. Geresniam pasiruoši
mui, lakūnai mokomi skraidyti 
virš šio krašto, parenkant taiki
nius, kurie visiškai primena pana
šias vietas sovietijoje. Tokie pra
timai daromi sunkiausiomis sąly
gomis, bet kokiam orui esant. Ir 
tuo metu, kai mūsų dauguma sau
giai gulime šiltose lovose, Ame
rikos lakūnai skrenda savo užda
vinius atlikdami. Tie skridimai 
vykdomi taip augštai, kad negali 
būti girdimas nei motorų triukš
mas, negali jie būti pastebėti ir 
žsnpgiškąja akimi. Tikima, kad 
bent 1,000 sunkiųjų bombonešių 
yra paruošta visame žemės rutu
ly, kurie visada yra pavojaus, pa
ruošos padėty. Didieji B-36 dau
gumoje bazuoja savo krašte, 
sprausminiai B-47 stovi šio kraš
to ir užjūrio bazėse. Patobulinti 
B-29 ir B-50 taipogi pasirengę 
su mirties kroviniu skristi į iš 
anksto numatytus ir gerai žino
mus taikinius. Šiuos, pastaruo
sius, kadangi jie yra lėtesni už 
sprausminius lėktuvus, gins dide
lį veikimo spindulį turį moder
nieji naikintuvai. Žvalgybos ir 
kuro papildymo lėktuvai taipogi 
yra vietose ir budi, lygiai kaip 
ir naujieji F-84 naik^ituvai — 
bombonešiai, pajėgūs net atomi
nės bombos gabenimui. Kaip rū
pestingai visi planai yra išdirbti 
ir numatytos visos galimybės, ga
lima spręsti ir iš to fakto, kad 
tik įsakymą gavus, per 24 vai. 
B-47 bombonešių, sekadra yra 
pasiruošus vykti kur tik numaty
ta, ir sudaro 2,586 vyrai, 45 lėk
tuvai, 20 skraidančių tankų — 
lėktuvų ir apie 300 tonų įvairių 
karinių medžiagų, dalių, įvairios 
atsargos. Apskaičiuota, kad to
kiam visam daliniui nutūpus ku
rioje nors bazėje, jis būtų pajė
gus pilnoms karinėms operaci
jom?, be jokio pašalinio papildy
mo, viena tik savo jėgomis, net 30 
dienų laikotarpiui.

Visai tai aviacijos jėgai vado
vauja gen. Curtis LeMay, tai tas 
pats kariškis, kuris taip efektyviai 
įgyvendino praktikoje "Berlyno 
tilto” idėją ir taip pat sėkmingai 
vadovavo B-29 dalims naikinant 
kariuius taikinius Japonijoje ir 
Vokietijoje. Dabar jis vadovauja 
vyrams, kurių amžiaus vidurkis 
siekia: karininkams 32 m. ir pus- 
karininkams ir kariams — 26 m. 
Kiekvienas jų turi didelį skraidy
mo patyrimą, vidutiniškai po 4, 
000 valandų ore. — A-is.

SOVIETAI STREIKUS) TAIP 
MALŠINA
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AR NORIME LIETUVIŠKOS 
MUZIKOS PER RADIJĄ?
ABC radijofono vadovybė su

tinka transliuoti lietuvišką muzi
ką. Šitos transliacijos būtų paly
dimos paaiškinimų ir primenama 
Lietuva. Tai yra mums svarbu ir 
šitą progą turime išnaudoti. Bet, 
deja, stokojame lietuviškos muzi
kos plokštelių.

A.L.B. Sydnijaus Apylinkės val
dyba prašo bendruomenės narius, 
turinčius lietuviškos muzikos pa
tefono plokštelių, kurie sutiktų 
tas plokšteles paskolinti, pranešti 
Apylinkės valdybai, nurodant: 

kokio solisto ir kas įdainuota, koks 
muzikos kūrinys, koks orkestras 
ar choras išpildo ir ti.

Reikalas skubus ir gerb. tau
tiečiai malonėkite patalkininkau
ti— juk visiems malonu pasiklau
syti lietuviškos muzikos. Rašant 
nurodyti savo adresą.

Rašyti: A.L.B. Sydney Ap. V- 
ba, 82 Flinders.Str., Darlinghurst, 
N.S.W.

Sydnėjaus Ap. 
Valdyba.

RELIGINĖ INFORMACIJA 
Išpažintys:

Balandžio 14 d. 7.80 vai. vak. 
išpažintys St. Mary’s lietuvių ko
lonijai St. Mary’s parapijos baž
nyčioje.

Balandžio 14 d. 6 vai. vak. iš
pažintys Scheyville šeimų stovyk
los lietuviams stovyklos koplyčio
je.

Didįjį ketvirtadienį nuo 6 iki 
7_val. vak. išpažintys Bankstowno 
lietuvių kolonijai St. Brendan’s 
bažnyčioje.

Didįjį šeštadienį nuo 6 iki 7 vai. 
vak. Sydney lietuviams išpažin
tys Camperdowno St. Joseph’s baž
nyčioje.

Prašau visus pasinaudoti reko
lekcijomis bei paskelbtomis pro
gomis atlikti velykinei išpažin
čiai, nes Velykų Dieną nebus laiko 
klausyti išpažinčių — ypač Cam- 
perdowne.

Kun. P. Butkus.

Sov. šnipai — kunigai. 
Vak. Europoje

Vakarų Berlyno rusų ortodoksų 
kunigas Ottislaw Woloncewič šio
mis dienomis pabėgo į sovietų zo
ną ir pasidavė "Maskvos patriar- 
ko jurisdikcijai”. Kaip dabar pa
aiškėjo Woloncewič nėra ortodok
sų kunigas, bet rusų šnipas ypa
tingiems uždaviniams. Jis galėjo 
iš vakarų Berlyno, kur jis turėjo 
valdžios įstaigų ir autoritetingų 
asząenų pasitikėjimą, svarbias va
kariečių žinias perduoti rusams.

Woloncewič buvo iš 3.000 rusų 
agentų specialaus korpuso narys, 
kurie dirba vakarų kraštuose. Kaip 
kunigas jis galėjo lengvai įsigyti 
visų pasitikėjimą ir su laiku jam 
buvo žinoma visi planai ypač lie
čiu vakariečių kovą su komuniz
mu. Jis tarnavo taip vadinamojo 
"Deslnformo" skyriuje, kuris turi 
uždavinių platinti ir parūpinti 
pranešimus apie Sovietų Sąjungą 
ir satelitinius kraštus.

Šitie 3.000 agentų dengiasi įvai
riausių asmenų pavidalais: dezer
tyrais iš Sovietų armijos Vokieti
joje, politiniais pabėgėliais ir emi
grantais ir paskutiniu laiku net 
kunigais. Ypatingai šie paskuti
nieji gauna specialų paruošimą, 
kurio metu jie yra supažindinami 
su visomis smulkmenomis įvairių 
tikybų apeigose. Jie išmokomi lai
kyti mišias, klausyti išpažinties 
ir dalyvauti įvairiose filosofinėse 
ir teologinėse diskusijose, šiuo me
tu “Desinformas” turi net pen
kias tokias "kunigų seminarijas”: 
Segiros, Estijoje, Feodosijos Kri- 
me, Zwenigorode prie Maskvos, 
Costancoje Rumunijoje ir Tšitoje 
prie mongolų sienos.

Uranijus prie Mt. įsa. Prieš sa
vaitę australas, du suomiai ir ki
nietis, kurie dirba kasyklose Mt. 
įsoje, sekmadieni bevaikščiodami 
po apylinkę surado uranijaus. 
Šiandien į tas apylinkes keliauja 
geologai specialistai, uranijaus 
jieškotojai ir turistai.

PAKVIETIMAI 
SPAUDOS BALIUN, 

kurį rengia “Mūsų Pastogė” gegu
žės 1 d. Mark Foys salėje, jau 
pradėti platinti. įsigyti galima 
“M.P.” redakcijoje, pas A.L.B. 
Krašto valdybos narius, pas Syd
nėjaus, Bankstowno ir Cabramat- 
tos apylinkių valdybų narius, pas 
Wentworthvllle sen. vadovybę, 
spaudos kioske (Camperdowne), 
lietuviškoje baldų prekyboje 
“Cabra — Vale” (88 Jhon Str„ 
Cabramatta). Latvių krautuvėje 
— “Rota” Juwellery, Strand Ar
cade, Sydney (tarp Pitt ir Geor
ge gatvių, netoli Market Str., veik 
prieš Saunders. “Rota” krautuvė 
yra II arkados augšte.). “Ventos” 
krautuvėje Bankstowne (359 Cha
pel Rd.).

Mielai sutiko patalkininkauti 
pakvietimus platinant Plunksnos 

Klubas, Sporto klubo Kovas, “švie
sos” valdybos ir paskiri "M.P.” 
bičiuliai.

Primename: įsigyjant pakvieti
mą platintojui pasakykite kiek 
ir kokios rūšies gėrimų pageidau
site turėti savo žinioje baliuje. 
Jie jums bus parūpinti oficialia 
krautuvės kaina, plius 10% už pa
tarnavimą. Pakvietimai kainuoja: 
moterims £ 1.0.0, vyrams £ 1.5.0. 
Jums bus pateikta vakarienė, gros 
puikus orkestras šoklų salėje ir 
gėrėsitės gera programa.

Malonėkite įsigyti spaudos ba
liaus pakvietimus nedelsiant, ši
tuo Jūs palengvihsite rengėjams 
ir nereikės paskutinėmis dienomis 
rūpintis tuo, ką galima jau dabar 
atlikti.

Melbourno čigonai, kaip ir jų 
broliai Lietuvoje, mėgsta “pabur
ti”. Prieš keletą dienų jie '‘laimi
no tūlo australo piniginę su £237, 
bet kai “paburtą” piniginę čigo
nė grąžino, tai jos savininkas ap
sižiūrėjo, kad joje trūksta £100. 
Deja, apsižiūrėjo pavėluotai: čigo
nai buvo dingę.

MOŠŲ PASTOGĖS 
Sydnėjuje

SPAUDOS BALIUS
Įvyks gegužės 1 d.
MARK FOYS

THE EMPRESS BALL ROOM

Laiškai Redakcijai
Pone Redaktoriau,
Lietuviškoje tremties spaudoje 

ne dažnai užtinkame pasisakymų 
opiu šeimų klausimu. Konkrečiai 
— šeimų pastovumo klausimu. 
Atrodo, kad ši problema pas mus 
visiškai ir neegzistuoja. Bet fak
tai rodo ką kitą. Turime net la
bai ryškių pavyzdžių, kurie ver
čia susirūpinti ir kalbėti.

čia vieną atsitikimą, kada šei
ma, išgyvenusi 22 metus santuo
koje, aplinkos veikiama iširo.

Valerija vieną dieną negrįžo į 
namus. Vyras susirūpino. Paskui 
sužinojo, kad ji nuėjo gyventi pas 
savo “boyfrendą” australą. Taip 
praslinko metai. Vyras gavo laiš
ką, kuriame Valerija rašė (kalba 
netaisyta): "... gal aš ir neverta 
esu kad tu mane prisimintum jur- 
guti tu gal but mane ir esi pa- 
’mjršis ir išsižadiej bet aš tavis 
amžeis nepamiršu nes tu mano 
širdiji esi vienas žmogus kuri as 
gyvenimi milejau ir miliu”.

Dar po pusės metų Valerija at
važiavo pas savo vyrą ir maldau
dama įsiprašė priimama į namus 
bendram gyvenimui. Jos pažadai 
gyventi dorai ir ištikimu gyvenimu

VAKARAS — POBŪVIS
Balandžio 19 d. — antrą Velykų dieną

A. L. KATALIKŲ KULTŪROS DRAUGIJA
Melana salėje, Bankstowne 

(Marion Str. prie pat stoties)
ruošia vakarą — pobūvį. 5 vai. vak. Dr. Mauragio paskaita.
7 vai. vak. pobūvio linksmoji dalis — dainos, buf. ir k.

Kviečiami visi nariai ir prijaučiantieji.
A.L.K.K. DRAUGIJA...................

MELBOURNAS
— Apylinkės valdyba praneša, 

kad numatytas balandžio 24 d. 
spaudos balius nukeliamas vėles
niam laikui. Balandžio 24 d. nu
matomas Adelaidės Mėgėjų teatro 
spektaklis “Aušros Sūnūs”.

— Balandžio 2-4 d.d. Melbourne 
rekolekcijas pravedė iš Sydnėjaus 
atvykęs kup. P. Butkus.

— Morningtone rekolekcijos ir 
Išpažintys Did. penktadienį 6 vai. 
Rekolekcijas praves ir išpažinčių 
klausys kun. Pr. Vaseris.

— Melbourno lietuvių centrinė 
savaitgalio mokykla dabar vei
kia “Old Men Club” patalpose 
Collingwoode... Patalpas mokyk
lai Išnuomavo Apylinkės valdyba. 
Mokykloje dirba šie mokyt.: Ma- 
kulis, Karpavičius, Vecbergas. 
Tikybos pamokas dėstyti pakvies
tas kun. Vaseris.

— Apyl. valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems tautiečiams, 
kurie vasario 16 d. pravestoje 
rinkliavoje aukojo savaitgalio mo
kykloms išlaikyti, šia proga pri
menama, kad vienkartinė auka 
mokyklų išlaikymui, solidarumo 
mokestis įmokėti ir užsiprenume
ruoti “Mūsų Pastogę” galima sek
madieniais bibliotekos patalpose 
iki balandžio 15 d. (in)

Melbourniškių dėmesiui.
Kovo 28 d. Melbourno Soc. Glo

bos Moterų D-ja pradėjo Drau
gijos ruošiamos loteri
jos bilietų platinimą. Loteri
joje turėsite galimybės išlošti 
dali. Zikaro Vytį, didelę elektri
nę krosnį, gražią saloninę lem
pą.

Bilietai gaunami pas Draugijos 
nares arba Spaudos Kioske pas 
p. L. Baltrūną. Bilieto kaina 1 
šil. Loterijos traukimas numato
mas š.m. birželio mėn. 27 d.

Soc. Globos Moterų 
Draugija.

išpirkti praeities klaidas, sumin
kštino vyro širdį. Deja, gyvenimas 
iš naujo pradėtas neilgai tęsėsi: 
po savaitės Valerija vieną rytą 
pabučiavo vyrą ir išvažiavo į 
miestą “apsipirkti”. Po trijų dienų 
ji grįžo lengva, mašina su 4 “boy- 
frendais” ir, vyro neradus namuo
se, išlaužė duris, išplėšė spintą ir 
susirinkus savo ir vyro daiktus, 
net indus ir pagalves nuo lovos, 
kaip sakoma, palikus tik plikas 
sienas, vėl išvažiavo.

Po susitarimo Valerija vis kal
bėdavo (pats girdėjau), kad čia 
laisvės kraštas ir moterys gali da
ryti ką jos nori. Valerija taip ir 
pasielgė. Penktą dešimtį bebaig
dama moteriškė nuplaukė pasro
viui, užmiršusi priesaiką ir prieš 
pusmetį rašytą laišką apie išti
kimybę ir amžinąją meilę savo 
vyrui.

šitą atsitikimą paliečiau dar ir 
todėl, kad čia įvyko ne tik išsi
skyrimas, bet ir apiplėšimas. Mes, 
kaip prieš kiekvieną negerovę mū
sų tarpe, taip lygiai ir prieš įsi
galintį šeimų vėžį, turėtume aiš
kiai pasisakyti ir jį pasmerkti.

P.S.
Bankstownas.

MIRĖ
AL. GEDRIMAS

Negailestinga mirtis išplėšė dar 
vieną mūsų bendruomenės narį— 
praeitą savaitę atsisveikinome su 
Lietuvos kariuomenės kūrėju — 
savanoriu Aleksandru Gedrimu, 
veikliu Bankstowno apylinkės na
riu, simpatingu kaimynu ir giliai 
sąmoningu lietuviu. Išvarginta 
širdis sustojo plakusi besišneku
čiuojant pas kaimyną.

Alg. Gedrimas prieš 55 metus 
gimė Žemaitijoje. Augo, mokėsi, 
dirbo kol prireikė ginklu tėvų že
mei laisvę iškovoti.

Ilgesnį laiką tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje liktiniu viršila. Iš
ėjęs iš kariuomenės stojo policijos 
tarnybon. Paskui tremtis. Prieš 
penkerius metus atvyko Australi
jon. Bankstowne nusipirko name
lį-

Jis sielojosi lietuviškais reika
lais, prenumeravo liet, laikraš
čius, ištekdavo lietuviškai knygai, 
Tautos fondui, susimokėdavo so
lidarumo mokestį, projektuoja
miems lietuvių namams rinko pi
nigus, agitavo kitus ir pats auko
jo.

Al. Gedrimas kadaise buvo bai
gęs Vaičkaus Teatro studiją Kau
ne. Teatro reikalu ir čia sielojosi. 
Atsimenu vieną dieną Bankstow
ne kalbėjo: “Na, kad taip kokį te- 
atrėlį įsteigus. Žinote, aš jau se
nas, bet gal kuo dar galėčiau būti 
naudingas. O reiktų ką nors da
ryti. Teatras, žinote, labai reika
lingas. Lietuvybei išlaikyti tiesiog 
būtinas. Kaip manote? Ot mes čia 
su p. Paulausku kalbėjome. Jis 
galėtų parežisuotl. Aš, žinote, 
truputį irgi pažįstu šitą darbą. 
Gal ir išeitų kas nors, kaip ma
note? O teatras reikalingas. Kad 
ir mėgėjų. Vaikams jaunimui gy
vo žodžio reikia. Pritariate. Tai 
mėginkime...”

Buvo kuklus, tylus ir vis susi
rūpinęs — Lietuva ir lietuvybės 
išlaikymu čia, tremtyje ir vis gal
vojo grįžti į gimtąją Žemaitiją.

Tebūnie tau lengva tolimosios 
Australijos žemelė Aleksandrai.

Pr.
NAUJA VYTIES VALDYBA
Adelaidės sp. klubo Vytis susi

rinkime išrinkta nauja valdyba. 
Pareigomis naujoji valdyba pasi-
skirstė taip: V. Vilčinskas —pirm., 
J. Aleksandravičius — vicepirm., 
B. Lukavičius — sekr., J. Velio- 
niškis — iždininkas, P. Stonys — 
sporto vadovas.

Valdybos adresas: V. Vilčins
kas, 2 Haddy Str., Cheltenham 
(S.A.)

M. P. RONIKIER
FINANSISTAS

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

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

Kreiptis antradieniais ir ketvir
tadieniais. Kitomis dienomis tik 
susitarus.

ROYAL EASTER SHOW
Mūsų atstovas M. LUKAUSKAS bus prie
A. B. CARR PTY. LTD. kiosko

HORDERN Paviljone, prie didžiųjų parodos vartų iš vidaus.
Jis padės Jums statybos medžiagų, krosnių, skalbiamų mašinų 

pirkimo ir kitais reikalais.
Su malonumu Jis Jums aprodys parodą ir padės nupirkti ką 

norite.
žiūrėkite į užrašą:

A. B, CARR PTY. LTD.
HORDERN pavilijone parodoje prie didžiųjų vartų.
Ponui LUKAUSKUI skambinti: LU 3154.

itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii^^
SYDNĖJAUS SKAUTŲ VYČIŲ "GELEŽINIO VILKO” 

būrelis, balandžio 19 d. (antrą Velykų dieną) rengia

V A K A R A
Vakaras įvyks: MASONIC HALL, Station Str., Newtowne.
Puiki vokiečių kapela šokių salėje.
Bufete alus ir skanūs užkandžiai.
Pradžia 8 vai. vak.
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i Europietis specialistas optikas ?
X PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA ?
| VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS |
Ž Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. T

I O P T O l
X 430 Bourke St, MELBOURNE. Telef. MU 4093. ;į;

Pagaliau Susitarkime
TEBESIAIŠKINANT DEL SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ 

STATYBOS VIETOS
Akcininkų susirinkime paaiškėjo, 

kad pasirinktos tėra tik dvi vie
tos: Bankstownas ar Strathfiel- 
das, bet reikia išsiaiškinti iš ank
sto, kad kitą kartą susirinkus bū
tų mažiau ginčų ir besikartojan
čių kalbų.

Numatomi namai turės tarnauti 
lietuvybės išlaikymui. Kitais žo
džiais tariant, čia turės burtis vi
sas lietuviškasis gyvenimas iš čia 
spinduliuos lietuvybę palaikanti 
šilima. Tai yra tikslas, dėl kurio 
sielojasi mūsų oficialiosios insti
tucijos, visa lietuviškoji spauda ir 
didžioji dalis tremtyje esančių tau
tiečių.

Apie šitai kalbant ir bendruome
nės namams vietą parenkant turi
me atsižvelgti į tai, kur tirščiau
siai tautiečiai gyvena, kurie tais 
namais daugiasial pasinaudoti ga
lėtų. Suprantama, paskirai ar ma
žesnėmis grupėmis gyveną turės 
keletą tarpstočių toliau pavažiuo
ti, bet kiekvienam prie durų ben
druomenės namus nepastatysime.

Mano galva, tinkamiausia vie
ta yra Bankstownas, nes čia gy
vena per 500 lietuvių, čia yra sa
vaitgalio mokykla su 50 vaikų, 
sėkmingai veikia skautų draugovė, 
Vaikų Teatro Studija, Tautinių 
šokių grupė, pradėjo darbą Mėgė
jų teatro grupė ir kt. šitiems or
ganizuotiems vienetams reikalin
gos patalpos ne tik savaitgaliais, 
bet ir kitomis dienomis. O Banks
towne patalpas labai sunku gauti.

Namų eksplotacijos klausimas 
yra taip pat labai svarbus. Ban

kstowne gi mūsų bendruomenės na
mai kiekvieną nuo mūsų laisvą die
ną būtų galima kitiems išnuo- 
muoti, nes čia gyvena labai daug 
kitų tautybių “naujųjų australų” 
ir jie savo namų dar neturi. O 
mūsų namus mes turėsime išnuo- 
muoti ir kitiems, nes būsime rei
kalingi pinigų administracijos iš
laidoms, mokesčiams, remontui ir 
kt.

Strathfleldo rajone, kaip siūlo

“KOVAS” IR TOLIAU KOVOS
Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 

Kovas metinis narių susirinkimas 
įvyko balandžio 3 d. Estų namų 
salėje.

Susirinkimą atidarė “Kovo” pir
mininkas Antanas Laukaitis. Su
sirinkimui pirmininkavo VI. Dau- 
daras.

Po Klubo pirmininko praneši
mus padarė sekcijų vadovai: kre
pšinio —i V. šutas, stalo teniso — 
V. Karpavičius, šachmatų — A. 
šutas, lauko teniso — V. Binkaus
kas. Revizijos komisijos praneši
mą padarė jos pirm. A. Šutas. 
Klubo patalpų ir žemės sklypo įsi
gijimo reikalu kalbėjo Br. šalt- 
miras.

Iš pranešimų išryškėjo plati 
“Kovo” sportinlė veikla, kurioje 
aktyviai dalyvauja apie 150 šau
nių vyrų ir merginų .Revizijos 
komisija tegalėjo konstatuoti tik 
“viskas tvarkoj”. 

p. Osinas, mūsiškių gyvena vos ke
letas šeimų. Į ten pastatytus na
mus visi sąmbūrial į susirinkimus, 
posėdžius, repeticijas turėtų vyk
ti iš tolimesnių vietovių, didelė 
dalis iš Bankstowno, kur, kaip au- 
gščlau minėjau, aktyviausiai reiš
kiasi kultūrinis gyvenimas. Ban
kstowno savaitgalio mokykla tais 
namais taip pat negalėtų pasinau
doti, o iš artimesnių vietovių St- 
rathfielde vargu ar surinksime 
reikalingą skaičių valkų naujai 
mokyklai atidaryti. Be to, Strath- 
fieldo rajone gyvena mažesnis 
skaičius “naujųjų australų” ir bū
tų sunkiau namus laisvomis die
nomis išnuomuoti. Juo labiau, kad 
Strathfielde namus turi latviai, o 
Burvoode lenkai, kurie dėl tų pa
čių priežasčių labai sunkiai verčia
si.

Visos realios aplinkybės kalba 
už tai, kad mūsų namai turėtų bū
ti statomi Bankstowne.

P. Osino išvedžiojimus ir argu
mentus už Strathfleldą, laiku ne
išlaikančiais kritikos. Kita vertus, 
jis operuoja gerokai išpūstais 
skaičiais. Pav., jis sako, jog Syd
nėjuje yra 3000 lietuvių. Neturime 
tikslios statistikos, bet nemanau, 
kad mūsų šitame mieste (su visais 
priemiesčiais) būtų daugiau 2500. 
P. Osinas nurodo, kad į tokį 
Strathfieldą važiuos visame mies
te pasklidę lietuviai, tai kodėl ne
galėtų atvažiuoti ir bankstowniš- 
kiai. Reiškia važiuokime visi.

Siūlymas statyti bendruomenės 
namus ir Bankstowne .ir Strath- 
ftelde yra griežtai atmestinas, nes 
tada mes nei vienų namų nepas
tatysime. O jeigu kada ir pasta
tysime, tai gal daugeliui mūsiškių 
jau bus vistiek į kokius namus 
benueiti...

Siūlau mesti parapijinius išro- 
kavftnus ir svarstyti šį labai opų 

, klausimą rimtai ir padėtį vertinti 
realiai.

P. S.

Išrinkta nauja “Kovo” valdyba: 
A. Laukaitis, Vyt. šutas, Vyt. Ko- 
ženiauskas, Br šaltmiras, A. šu
tas, V. Laukaitienė, A. Saulytytė. 
Revizijos komisljon: A. Šimaitis, 
Alf. Giliauskas ir Vyt. Patašius.

Įteiktos dovanos 1953 m. šach
matų ir stalo teniso turnyrų lai
mėtojams ir pagerbti 1952—1953 
metų Australijos lietuvių krepši
nio pirmenybių nugalėtojo — Ko
vo komandos žaidėjai.

Dovanas įteikti buvo pakvies
tas A.L.B. Krašto Valdybas pirm.
V. Simniškis. Jis pasveikinęs spor
tininkus ir pasidžiaugęs jų gra
žiu susiorganizavimu įteikė dova
nas: šachmatų 1 vietos laimėtojui 
Vyt. Patašiui, II vietos laimėto
jui Vyt. Koženiauskui. Moterų 
stalo teniso pirmos vietos laimė
tojai Valei Laukaitienei,. Vyrų 
stalo teniso I — V. Binkauskui, 
II — Vyt. Karpavičiui ir III — 
Br. šaltmirui.

Krepšinio komandos treneriui
VI. Daudarui, kapitonui Vyt. Šu
tui, Vyt. Koženiauskui, Vyt. Ber
notui, Alg. Bačiuliui, Alg. Vasa
riui, A. Laukaičiui, R. Geniui ir 
Vyt. Kriaucevičiul įteiktos vėlia
vėlės.

Liet sp. kl. Kovas sportinę vei
klą ir laimėjimus geriausiai liu
dijo čia pat išstatytos taurės, sta
tulos ir kitokios dovanos, kurio
mis mirgėjo didžiulis stalas.

Susirinkimas ir pobūvis praėjo 
tikrai jaunatviškoj nuotaikoj. Be 
Klubo narių dalyvavo būrelis 
sportininkų bičiulių ir kitų org. 
atstovai.

(k)

• A. Vaičiulaitis^ ruošia O. V. 
Milašiaus rinktinę lietuviškai. Į 
ją bus sudėti šio žymiojo poeto 
eilėraščiai ir poema “Miguel Ma- 
nara”.

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.
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