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KRAŠTO VALDYBA.
No. 15-16 (261-2). šeštieji metal.

SYDNĖJUS, 1954 m. balandžio 14 d.

PRISIKĖLIMAS
Bevelk prieš du tūkstančius me

tų Jis buvtf» nukryžiuotas Golgo
tos kalne. Minia matė Jį mirštantį 
su nusvirusia galva tarp dviejų 
latrų. Ir ta minia, kuri buvo ma
čiusi Jo stebuklus Ir šaukusi Osa- 
na, kai Jis su mokiniais keliau
damas per kaimus ir miestus pri
keldavo mirusius naujam gyveni
mui, o iš prigimties akliems grą

žindavo regėjimų; luošiesiems įsa
kydavo numesti rementus ir šie, 
Jo žodžiui paklusę, pakilę žengda
vo tvirtu žingsniu, pradėjo mur
mėti Ir tyčiotis — “Kitus Išgel
bėdavo, o pats ant kryžiaus mir
šta”. Net mokiniai, kurie buvo 
pasiryžę ūži savo Mokytojų numir
ti, pradėjo abejoti. Golgotos kal
nas laikinai sugriovė žmonių pa
sitikėjimų Ir viltį. Bet tik laikinai, 
nes šitų žmogiškąjį abejojimą Iš
sklaidė Velykų Rytas, kada prie 
atviro Kristaus kapo ant akmens 
sėdįs angelas moterims pasakė: 
“Žinau. Jūs jieškote Jėzaus, ku

ria buvo prikaltas prie kryžiaus. Jo 
čia nėra. Jis prisikėlė...” Prisi
kėlimas išblaškė abejones — grį
žo pasitikėjimas ir drąsa j žmo
nių širdis Prisikėlimas įprasmino 
Golgotos Auką.

Velykų varpų gaudimas kiek
vienais metais mums skelbia Pri
sikėlimų — gyvybės pergalę prieš 
mirtį, meilės — prieš neapykantą, 
vilties — prieš nusiminimą. Ir 
šitie varpai skamba mūsų širdy
se kiekvienų Velykų rytą. Jie ža
dina mus vis iš naujo prisikelti 
naujam gyvenimui, naujai kovai 
dėl tų, kurių veidai iškyla Iš pra
eities, laiko ir Išgyvenimų ekrane, 
bet kuriuos mes taip aiškiai ma
tome didžiulėje Prisikėlimo proce
sijoje. Ir šitą viziją Iššaukę Vely
kų varpai, atplaukę iš laiko dul
kėmis apneštų dienų, grąžina mus 
Prisikėlimo Rytą, į gimtąją šalį, 
kur šiandien nebegali laisvai skam
bėti Aleliuja, kur mūsų namai lš- 
drąskyti, artimieji išžudyti arba 
ištremti į Sibirą. Mes matome 
mylimą Tėvynę suklupusią po 
sunkiu kryžiumi Ir kartais nusi
minimo drąskomomis širdimis 
klausiame save, kaip tos moterys 
ėjusios lankyti Kristaus kapo: 
kas gi pakels tą sunkų akmenį 
nuo Lietuvos, kada gi įvyks Tėvy
nės prisikėlimas iš priespaudos, 
skriaudų Ir paniekinimo? Bet ir vėl 
mes prisimename Golgotos kalno 
Auką ir nevilties atsikratome, ži
nodami, kad didysis mūsų tautos 
Prisikėlimas tikrai įvyks, nes mes 
tikime, kad kiekviena auka turi 
savo prasmę.

Velykų rytų kartodami — Kris
tus kėlės, Aleliuja — drauge iš
gyvename Ir Tėvynės prisikėlimo 
ilgesį.

Tremties metų grandinė ilgėja. 
Kryžiuojama mūsų šalis vis naujo
mis žaizdomis kraujuoja. Okupan
tas vis žiauriau kankina mūsų 
brolius Sibire ir namuose. Bet 
Velykų varpų aidas dar pasiekia 
mus. Ir skelbia mums Tėvynės 
aimanas Ir paglabos šauksmą. Ši
tie Tėviškės varpai šaukia mus 
keltis. Keltis mus šaukia pavasa
riu alsuojantys gimtosios žemės 
laukai ir okupanto nužudytų bro
lių dvasia.

Didysis Prisikėlimas įprasmina 
mūsų tremties dienas ir mes ti
kime, kad prisikėlęs Kristus glo
bos ir laimins mūsų Tautą kovoje 
dėl jos prisikėlimo.

švęsdami šias Velykas mes jun
giamės tikėjime į Prisikėlimų su 
mūsų broliais visame pasaulyje, 
kurių širdyse Tėvynės varpų gau
desys gyvas kryžiuojamos Lietu
vos sopuliu ir žudomų brolių aša
romis, sveikiname juos ir linkime 
ištverti , neprarasti tikėjimo ir 
vilties.

BOLŠEVIKAI SUKLA
STOJO VYSK. K. PAL

TAROKO LAIŠKA
Bolševikų spaudai paskelbus 

tariamų vysk. K. Paltaroko laiš
ką, šviesiai dėstantį sąžinės lais
vės padėtį okup. Lietuvoje, visa 
eilė lietuvių laikraščių atkreipė 
dėmesį į kai kuriuos terminus, 
kurių vysk. Paltarokas savo au
tentiškame laiške tikrai nevarto
tų, ir paskelbė jį esant suklasto
tą. Dabar tuo reikalu Vatikano 
valstybės organas “L'Osservatore 
Rom<fc" š.m. kovo 19 d. pirmame 
puslapyje įsidėjo 200 eilučių to 
paties organo vicedirektoriaus 
prof. Alessandrinio straipsnį pa
vadintą “Persekiojama Lietuva”. 
Autorius, pažymėjęs, kad, turimo
mis žiniomis, Bukarešte veikia 
specialus biuras, kuris falsifikuo
ja vyskupų ir dvasininkų , esan
čių anapus geležinės uždangos, 
laiškus, pastebi, kad sufalsifikuo
tas yra Ir Panevėžio vyskupo Pal
taroko laiškas, atspausdintas ko
munistų spaudoje. Toliau profeso
rius išnagrinėja ir komentuoja pa
tį laišką, palygindamas jame 
skelbiamus duomenis su prieškari
niais. Iš jų susidaro aiškus vaiz
das, kokia yra sunki padėtis Ka
talikų Bažnyčios Lietuvoje ir 
kaip lietuviai traktuojami “viso
kių laisvių krašte”. Autorius iš
kelia Lietuvos kunigų, o ypač 75 
klierikų, kurie, nepaisydami, kas 
jų laukia, ruošiasi dvasiškių luo
mui, bei tikinčiųjų herojiškumą. 
Lietuviai, nežiūrint lėto smaugi
mo, yra likę ištikimi savo tėvų 
tikėjimui ir savo tėvynei.

EGIPTE PRASIDEDA
“VALYMAI”

Po Ilgo trynimos! ir gen. Na
guib pastangų atstatyti demokra
tinę sistemą, Egiptas ir toliau pa
siliks karinės diktatūros valdžioje. 
Oficialus vyriausybės pranešimas 
skelbia, kad įvykusios demonstra. 
cijos turėjo tikslo apsaugoti Egip
to revoliucinius laimėjimus. To
liau sakoma, kad bus pašalinti vi
si atsakingi už “politinę korupci
ją ir jiems atimtos politinės tei
sės”. Bus Išvalyta ir spauda nuo 
"negeistino elemento”, kad ji ga
lėtų tinkamai atlikti savo uždąvl- 
nlus ateityje. Atsakingus už ko
rupciją ir pasipriešinusius nau
jam režimui, teis Revoliucinis 
Tribunolas.

Spauda kaltinama, kad per pas
taruosius du mėnesius variusi 
kiršlnlmo politiką.

Bus reorganizuotas ir Egipto 
universitetas.

Reuterio korespondentas iš Cai
ro praneša, kad spaudos svarbiau
sias nusikaltimas yra tas, kad 
laikraščiai reikalavo panaikinti 
mirties bausmės įstatymą, nuimti 
spaudos cenzūrą Ir atstatyti par
lamentinę santvarką.

SPINDULIAI H BOMBAI 
SUNAIKINTI

Norvegas Inžinierius Lars Con- 
radsen, kuris nepersenai pabėgo 
iš Rytų Vokietijos į Vakarus, pa
sakoja apie nematomus spindu
lius, kuriuos sovietų mokslinin
kai yra išradę ir jais gali sustab
dyti lėktuvus ore.

Lars Conradsen sovietai areš
tavo 1944 m. už šnipinėjimą. Jis 
sakosi dirbęs Sov. Sąjungos po-■ 
žemio laboratorijose ir pasprukęs i 
bevežant į Sibirą. Dabar Conrad-, 
sen yra Norvegijoje.

Mao tebeserga.
Kinijos komunistų vadas Mao 

The tung, nežiūrint į tai, kad bu
vo pasirodęs vienoje konferenci
joje, sunkiai tebesorga.

Visuotino karo grėsmė
Karas Indo — Kinijoje pasie

kė tokią, frazę, kad pasaulis jau 
visai rimtai pradeda kalbėti apie 
naujo visuotinio karo grėsmę. 
Pastarųjų dienų įvykiai Ir susi
rūpinimas didžiųjų valstybių cen
truose, ypač Amerikoje, rodo, kad 
Indo — Kinijos konfliktas gali 
virsti visuotiniu, į kurį gali būti 
įtraukta ir Australija.

Pasišaudymai Indo — Kinijoje 
vyksta jau kelerl metai. Ten kau- 
jast prancūzai ir vietnamiečiai, 
prieš taip vadinamus Vietnamo su
kilėlius, kurie oficialiai skelbiasi 
norį Vietnamu! nepriklausomy
bės. Kadangi Vietnamas, kaip 
Combbdldja Ir Laos valstybės, tu
ri savo karalių ir yra Prancūzi
jos protektorate, tai prancūzai 
sukilėlius, kaip ir įprasta, mėgi
no numalšinti. Pradžioje sukilėliai 
nebuvo pajėgūs atsispirti, bet, 
turėdami užnugaryje kom. Kiniją, 
vedė alinantį karą Ir stiprėjo. 
Sukilėlių vadas Ho-Chi-Mlnh, par
tizaniniam karui ištreniruotas 
Maskvoj ir Pekinge, pajėgė suor
ganizuoti pajėgią kautynėms ka
riuomenę ir per eilę metų pasi
darė pavojingas priešas.

PEKINGAS NEUTRALUS
Jau ir anksčiau buvo aišku, bet 

šiandien visi įsitikino, kad suki
lėliai yra komunizmo avangar
das Pietų — Rytų Azijoje. Komu, 
nistinė imperija oficialiai į šį ki
virčą nesikiša. Bet ji siunčia gink
lus draugui Ho-Chi-Mlnh. Kom. 
Kinija skelbiasi esanti neutrali, 
bet siunčia savo Instruktorius, ge
nerolus vadovauti ir apmoko suki
lėliams kariuomenę savo žemėje. 
Išsaugoti “neutralumą” nėra sun
ku, nes niekas negali nustatyti, 
kada Ir kiek ginkluotų ir gerai 
apmokytų vyrų Iš Kom. Kinijos 
pereina j Vietnamo teritoriją. 
Prieš dvejus metus sukilėliai buvo 
ginkluoti pasenusiais šautuvais ir 
I Pasaulinio Karo patrankomis, 
šiandien jie turi tankų, tiksliai 
šaudančią artileriją, lėktuvus, mo
derniškas priešlėktuvines patran
kas Ir naujausius automatinius 
ginklus. Sukilėlių kariuomenė ge
rai išmankštinta. Iš kur jie gavo 
tuos ginklus, kur ir kada Išmoko 
juos vartoti, niekam nėra paslap
tis. Bet iki šiol dėl to nebuvo 
aliarmuojama, kadangi prancūzai 
vis dar pajėgdavo vieni patys ko
voti. Tik pastarųjų savaičių ko
vos parodė, kad Indo — Kinijos 
karas yra rimtas karas. Prancūzų 
pralaimėjimas reikštų komunizmo 
įsigalėjimą Pietryčių Azijoje, iš 
kur jie grąslntų Ir kitoms Azijos 
tautoms.

PRASIDĖJO RIMTI
PASITARIMAI

JAV per savo užsienų reikalų 
minister) Dulles reiškia tvirtą nu
sistatymą, kad Indo — Kinija tu
ri būti išgelbėta nuo komunizmo 
replių, šituo klausimu pradėti pa
sitarimai tarp JAV, Australijos, 
N. Zelandijos, Prancūzijos ir An
glijos. šitos 5 valstybės, pagal 
JAV planą, turi įspėti kom. Kini
ją, kad jos kišimasis į Indo — 
Kinijos karą, gali Iššaukti, pla
taus masto konfliktą. JAV, Aus
tralija ir N. Zelandija yra pasi
rašiusios (ANZUS) Pacifiko sau
gumo paktą, todėl šios trys val
stybės pirmoj eilėj ir veikia su
tartinai, kadangi Indo — Kinija 
yra šio fakto sferoje. Manoma, 
kad įteiksimą deklaraciją Kam. 
Kinijai bus paprašytos pasirašyti 
dar Burma, Malajai, Indonezija 
ir Philipinai, kaip artimiausi In
do — Kinijos kaimynai, kuriems 
ir įsigalinčio komunizmo grėsmė 

yra didžiausia.
Dulles pareiškė, kad reikalinga 

imtis kuo skubiausios akcijos, nes 
kom. Kinijos laikysena yra tokia, 
kurią galima pavadinti labai ar
tima viešai agresijai.

Manoma, kad perspėjimo dekla
racija kom. Kinijai bus įteikta dar 
prieš Geneves konferenciją, kuri 
prasideda balandžio 26 d.

Prezidentas Eisenhowerls pa
reiškė, kad laisvasis pasaulis yra 
akyvaizdoje didžiulės rizikos ir 
baisios katastrofos Pietų — Ry-. 
tų Azijoje. Netekimas Indo — 
Kinijos ir likusios Pietų — Rytų 
Azijos, kuriai yra pavojus atsi
durti komunistų rankose, būtų ne
įsivaizduojama grėsmė Australi
jai ir kitiem|s kraštams. Prezi
dentas mano, kad labai maža vil
ties šį klausimą taikiu būdu iš
spręsti Genevos konferencijoje.

Sovietų “Izvestijos” siūlo tuč 
tuojaus nutraukti karo veiksmus 
Indo — Kinijoje ir pradėti kovo
jančioms šalims derybas.

Australija yra arčiausiai prama- 
tomo pavojaus, todėl visai sup
rantama, kad jos vyriausybė pa
sirengusi jungtis prie JAV siūlo
mos akcijos. Australijos užsienių 
reikalų mlnisteris Mr. Casey 
skrenda į Vašingtoną, kur turės 
pasitarimus su Dulles Ir kitų užin- 
teresuotų valstybių atstovais.

Kovos Indo — Kinijoje tebe
vyksta. Dlen Bien Phu tvirtovę 
apsupusiems sukilėliams ateina 
nauji pastiprinimai ir laukiama 
naujos masinės atakos. Sukilėliai 
yra užėmę svarbių strateginių 
pozicijų įvairiose vietose. Sukilė
lių nuostoliai milžiniški. Bet jis 
išlyginami naujais papildymais.

Kl.

KAIP KAS SUPRANTA
Sydnėjaus uosto laivų krovikai 

atsisakė pakrauti anglų laivą 
“Radnor” bombomis Ir kitokiais 
ginklais, kadangi laivo krovinys 
yra skirtas Indo — Kinijoje ko
vojantiems prancūzams. Derybos 
su streikininkais vyko nuo balan
džio 6 d. Pagaliau Federalinė vy
riausybė nutarė laivo pakrovimui 
panaudoti kariuomenę. Apie 80 
laivyno ir aviacijos vyrų buvo 

pašaukta laivo pakrovimo darbams 
ir, kaip skelbiama, jie dirba dvi
gubai sparčiau, negu unijos nariai.

Balandžio 9 d. darbo mlnisteris 
Koltas parlamente pareiškė, kad 
streikas yra komunistų inspiruo
tas ir remiamas komunistinės 
uostų krovikų federacijos vadų.

UŽ 2200 MYLIŲ
Vieno japonų žvejų laivo kapi

tonas sugrįžęs į Tokio pareiškė, 
kad kovo mėn. 26 d., kada ameri
kiečiai išsprogdino savo II-ją van
denilio bombą Bikini salose, jo 
laivas "Misaki Maru” buvo už 
2200 mylių.

Iš Tokio pranešama, kad gel- 
geris (spec. Instrumentas) sutik- 
sėjo 200 kartų per minutę, kada 
jis buvo pridėtas prie vieno lai
vo įgulos nario galvos. (45 sutik- 
sėjimai dar nereiškia pavojaus).

Japonijos užsienių reikalų mi- 
nisteris pareiškė, kad Japonija 
nemano reikalauti iš JAV apie 
vandenilio bombų bandymus pra
nešti iš anksto, nes tada būtų 
suteikta progos ir sovietų povan
deniniams laivams “dalyvauti” 
šiuose bandymuose. Japonija yra 
už tai, kad JAV ir toliau vykdy
tų reikalingus tyrinėjimus.
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NAUJI TRĖMIMAI “SAVANORIŠKUMO”
PAGRINDU

Š.m. kovo 2 d. “Pravda” apdo
vanojo Sovietų piliečius “džiugia 
žinia” — kad numatoma “sukul
tūrinti” daugiau kaip 14,5 mil. ha 
plėšinių, kitaip tarus, maždaug 
tokį plotą, kaip Anglija. Šį kar
tą visas “svoris” krito komjau- 
nlmųi — įrodyti “darbais savo Iš
tikimybę partijai, tėvynei, savajai 
liaudžiai” laimint “tarybinei že
mei” naujų dirvų Urale, Pavolgy, 
Kazachstane, Altajaus kalnyne ir 
kitose atšiauriausiose Sibiro vie
tose.

Kaip iš Vilniaus radijo ir kom. 
spaudos pranešimų matyti, “sa
vanoriais” pirmoj eilėj rašosi 
komjaunuoliai, paskum įvairių 
sričių specialistai: mechanikai, 
šaltkalviai, tekintojai, traktorinin
kai etc. Būdinga, kad tarp “sa
vanorių” daugiausia yra lietuvių,

EISENHOWERIO
KALBA TAUTAI
Balandžio 6 d. pasakytoje kal

boje į tautą per radiją ir televi
ziją, prezidentas Eisenhowerls 
kvietė amerikiečius nekelti pani
kos dėl problemų, kurias turi iš
spręsti JAV vyriausybė.

Prezidentas pripažino pavojus, 
“grasinančius iš visų kampų.” 
“Bet kuo daugiau ir kuo didesni 
pavojai, tuo Amerika turi būti 
ramesnė ir labjau pasiruošusi. 
Atominė bomba, arba vandenilio 
bomba,” — kalbėjo prezidentas, 
— “pačios savaime nėra niekam 
grėsmė. Bet jos verčia pagalvoti 
Ir susimąstyti agresorių. Agreso
rius gali pradėti veikti tik bepro
tybės arba klaidingo apskaičiavi
mo paskatintas”.

Baigdamas prezidentas pabrėžė: 
“Mes neturime pasiduoti histeri- 
kai. Mes privalome budėti. Mes 
turime būti amerikiečiai Ir nepra
rasti galvų. Mes privalome išlal- 
kyi, sakydami — Amerika yra di
džiausia galybė, kokią yra Dievas 
leidęs pasaulyje, ir kaip tokia, tu
ri vadovauti pasayliui, užtikrinda
ma taiką ir ramų gyvenimą. Aš 
užtikrinu jus, kad mes galime tai 
padaryti”.

LĖKTUVŲ “MEDŽIOTOJAS”
Kalbama apie naują amerikie

čių ginklą, vadinamą Niek, kuris 
iššautas į erdvę, kurioje yra lėk
tuvai, pasirenka kurį lėktuvą, pa
siveja jį ir susprogdina. “Nieko” 
greitis 1500 mylių per valandą. Jis 
yra sigaro -formos ir apie 20 pėdų 
ilgio, šitų “sigarų” gamyba ne
santi brangi — jie būsią gamina
mi masiniai. Optimistai sako, kad 
pro "Niekas” negalėsiąs joks prie
šo lėktuvas pasiekti savo taikinį.

Australijos pažiūra dėl vande
nilio bombos sprogdinimų.

Balandžio 9 d. Australijos fe- 
deraliniame parlamente ministe- 
ris pirmininkas Menzies pareiškė, 
kad Australijos vyriausybė neda
rys spaudimo JAV dėl vandenilio 
bombos bandymų sustabdymo. Mi- 
nlsteris pirm, pripažino, kad ši
tos bombos yra “pasibaisėtinas 
ginklas”, bet taip pat pripažino, 
kad bandymai turi didelės svar
bos talkos išlaikymui. 

veik visai nematyti rusų. Iš kom. 
pranešimų matyti, kad tarp siun
čiamųjų yra Ir nesavanorių, tik 
paprasčiausiai “partijos pašauk
tų” ar "atrinktų". Tačiau Ir iš jų 
vienas kitas pasiunčiamas dar pa
kalbėti per radiją ir už ištrėmi
mą “padėkoti” partijai. Nustaty
tąją žmonių "duoklę"' turi atiduo
ti ir okup Lietuva. Atrinkti šim
tai pajėgiausių žmonių iš Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, net Jo
navos ir kitur. Daugiausia lietu
viai “savanoriai” siunčiami į Čka- 
lovo sritį. Tik iš vieno Vilniaus 
ten pasiųsta jau per 100 specia
listų. o “atrinkta" per 500. Nus
tatytos Lietuvai ir kitokios duok
lės. Pvz. tik vienas “Neries” fa
brikas turi iki š. m. birželio 1 
d. pristatyti “tėvynei” 4.000 ka
tilų.. .

KERSTENO KOMISIJA 
VYKSTA EUROPON
Gautosiomis iš JAV žiniomis, 

Kerstenas ir jo vadovaujamas Pa
baltijo Užgrobimui Ištirti Komi
tetas vyksta į Europą vesti to
limesnių tyrinėjimų. Minimasis 
komitetas paskiausia buvo dar pa
pildytas dviem nariais, o jo veik
la žymiai praplėsta. Dabar ko
mitetą sudaro šie atstovų rūmų 
nariai: Charles J. Kersten (R. — 
Wisconsin) — pirmininkas, Ed
ward Bonin (R. — Pensylvania), 
Fred Busbey (R. — Ulionols), 
Ray Madden (D. — Indiana), Th. 
Machrow'icz (D. — Michigan), Al. 
vin Bentley (R. — Michigan), 

Thomas Dodd. (D. — Connecticut), 
Patrie Hillings (R. — California) 
ir Michael Feighan (D. Ohio).

Kai šių tyrinėjimų plotmė da
bar JAV kongreso praplėsta, tai 
bus atskleista komunistinio paver
gimo baisioji tikrovė taip pat ' 
lenkų, čekoslovakų, rumunų, ven
grų, bulgarų, albanų ir vokiečių. 
Ta proga amerikiečių spauda pa
žymi, kad lietuviai Ir toliau rū
pinsis kelti viešumon jų gimtojo 
krašto kančias bei skriaudas. Ta
čiau dabar į tą darbą bus įjungta 
ir eilė kitų tautų: kartu su lietu
viais milijonai žmonių kels balsą 
už visų pavergtųjų tautų išlais
vinimą. JAV vyriausybė laiko 
Pabaltijo ir kt. kraštų užgrobimo 
ištyrimą didelės svarbos įvykiu 
kovoje prieš bolševizmą.

LĖKTUVAS NUKftlTO I JŪRĄ
Keleivinis lėktuvas Cometa, ba

landžio 9 d. su 14 keleivių ir 7 
įgulos nariais, pakilęs iš Romos 
aerodromo po valandos nukrito į 
jūrą. Keleiviai ir įgula žuvo. Spė
jama, kad lėktuvas sprogo ore. 
Tai trečia šio tipo lėktuvo katas
trofa kelių mėnesių laikotarpyje. 
Orinio susisiekimo bendrovė B.O. 
A.C. vyr. dir. pareiškė, kad Co- 
metos laikinai bus išimtos iš su
sisiekimo tarnybos.

— Anglai išrado labai jautrų 
aparatą, kuris gali susekti van
denilio bombos sprogimą, pranešė 
Anglijos ministeris pirm, parla- 

‘mento rūmams, bet atsisakė su
teikti apie naują išradimą daugiau 
žinių.
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Skaičiai kalba > B ALFO VEIKLOS 
DEŠIMTMETIS Pas Venecuelos lietuvius

Tautos Fondo pasų Ir ženkliu
kų 1953 m. išplatinta per A.L.B. 
Apylinkių valdybas, Seniūnijas ir 
paskirus asmenis: Adelaidės Apy
linkės valdybų £ 56.16.0; Bris- 
banės — £ 10.18.0; Canberos — 
£ 29.14.0; Comos sen. — £ 7.0:0; 
Cowros sen. — £ 1.2.0; Geelongo 
apyl. — £ 15.12.0; Hobarto apyl.— 
£ 18.3.0; Launcestono apyl. — £ 
4.16.0; Melbourne apyl. — £ 104. 
7.0; Pertho apyl. — £ 21.5.0; Syd- 
nėjaus apyl. — £ 31.12.0; Sales 
sen. — £ 5.12.0; Wagga — Wag
ga sen. — £ 2.4.0; J. Kalakaus- 
kas — £ 15.1.0; Snieguotų Kal
nų sen. — £ 39.5.0; įv. asmenys
— £ 12. 19.2; Newcastlio sen.
— £ 4.4.0; Wentworthville sen.
— £ 0.12.0; Cabramatos apyl. — 
£ 8.18.6; Bankstowno apyl. — £ 
1.1.0; Mt. Gambler sen. — £ 5. 
0.0; Iš viso — £ 396.1.8.

Nieko negauta iš Bleackworth, 
Bonegilos, Aulburlo Ir Benelos 
seniūnijų.

Pastaba: Brisbanės Apylinkės.
— £ 3.19.0 Ir Newcastlio Apylin
kės — £ 3.10.0 jmokėjimai už
1953 metų paskutini ketvirtį gau
ti vasario mėn., kada atskaitomy
bės knygos buvo užbalansUotos, 
todėl šie įmokėjlmal pervedami j
1954 m. atskaitomybės knygas ir 
į šj žiniarašti nėra įtraukti.

šitų žiniarašti skelbiame tam, 
kad kiekvienas matytų kiek lė
šų Tautos Fondui atskirose vie
tose yra surinkta. Atkreipkite dė
mesį į tai, kad proporcingai dau
giausia lėšų sukaupta ne didžiau
siose kolonijose, bet pačiose ma
žiausiose. Pav. Snieguotų Kalnų

Sovietai atsikrato aukso
Sovietų Sųjunga pastaruoju 

mėtų į rinkų metė nenormaliai 
didelius kiekius aukso, šitai va
karų pasaulyje sukėlė \nemažo su
sidomėjimo ir kapitalistinius 
kraštus privertė susirūpinti. Mat, 
iki šiol Sov. Sųjunga tokiu mas
tu aukso dar nebuvo metusi į rin
kų. O netikėtai didelis aukso kie
kio paleidimas į pasaulio ’ rinkų 
negali neatsiliepti į tų kraštų 
ūkį, kurių valiuta yra paremta 
geltonuoju metalu.

Ko Sov. Sųjunga siekia? Atsa
kymas yra aiškus: Maskva nori 
suminkštinti komunistinę siste
mų viduje, padidinti savo pramo
nės gamybų taikos ir karo reika
lams ir, svarbiausia, Malenkovas, 
vykdydamas savo naujų ekonomi
nę programų, už auksų nori gauti 
iš vakariečių tokių prekių, kurios 
patenkintų sovietų vartotojus. 
Ypač raudonosios armijos karlnln. 
kus, pramonės bosus, augštuosius 
įstaigų pareigūnus ir partijos va
dus.

Pirmiausiai auksas pradėjo 
plaukti į Prancūziją, Angliju, 
Svelcarljų ir kitus Europos kraš
tus. Anglijos vyriausybė per 2 
mėn. nupirko už 82 mil. dolerių 
vertės sovietinio aukso. Apskai
čiuojama, kad pastaraisiais me
tais Sov. Sųjunga aukso pardavė 
už 150 mil. dol. Tiesa, ši suma 
neprašoka JAV aukso pardavimo 
lygio. Ji net nepasiekia ir Pietų 
Afrikos kasmet į rinkų išmetamo 
aukso kiekio. Pav., Amerika per
eitais metais aukso pardavė už 
1.2 bll. dolerių, o Pietų Afrika 
— už 400 mil. dol.

Anksčiau Maskva auksų į už
sienius gabendavo dažniausiai per 
agentus "juoduoju keliu” ir tuo 
auksu apmokėdavo komunistinį 
aktyvų kituose kraštuose ir dar 
apmokėdavo Iš užsienio gaunamas 
prekes. Palelsdadma didelį kiekį 
Ir staiga į rinkų, Sovietų Sąjun
ga siekia "apdaužyti” JAV įtakų, 
išplėsti, prekybų su vakariečiais 
ir priversti juo daugiau susidomė
ti Sov. Sųjungos rinka. Pirmoji 
ant šitos meškerės užsikabino 
biznieriškoji Anglija ir jos pėdo
mis sekti linkusios ir kai kurios 
kitos kapitalistinės valstybės.

Sovietai už savo auksų perka 
N. Zelandijoj, Urugvajuj, Olandi
joj, Danijoj sviestų. Iš Pietų Af
rikos užsakė konservuotos mėsos. 
Australija teikia vilnų, tekstilės 
gaminius. Izraelis parūpina vai
sių, o Italijoj norėtų gauti plie
ninių lynų, laivams kranų. Sovie
tams reikia mediciniškų, chemiš
kų dalykų, elektros reikmenų, ma
šinų. Jiems reikia visko, gi už 
auksų jie ir tikisi gauti tai, ko

seniūnija prisiuntė bevelk 40 sva
rų, nors ten lietuvių tėra vos apie 
20. Perthe, Canberroj priskaito- 
ma po 200-250 lietuvių, bet davė 
trigubai — keturgubai daugiau 
negu Cabramatta, kur gyvena toks 
pat skaičius tautiečių. O Banks- 
townas su linksniuojama “pen- 
kšimte” vos vienų svariukų tesu- 
medžiojo. Taigi, ne skaičius, -bet 
organizacija ir reikalo supratimas 
nulėmė, čia nekalbame apie ats
kirus asmenis nes, pav., Gužas iš 
Lithgow pats vienas paaukojo 5 
svarus. Tai reti atsitikimai, bet 
jie verti gilaus dėmesio.

Tautos Fondo atstovybė nuošir
džiai dėkoja talkininkams ir au
kotojams. Tik truputį liūdna, kad 
dosnumas net Lietuvos laisvini
mo akcijai blėsta ir mes daromės 
vis labjau abuojus, daugjau apsi- 
nešame tremties dulkėmis, pro 
kurias jau nebeprasimuša ken
čiančios Tėvynės pagalbos šauks
mas.

Tautos Fondui lėšų telkimas ne
bus nutrauktas. Jis bus tęsiamas 
ir jis truks tol, kol gimtoji šalis 
nebus išlaisvinta. Tautos Fondui 
lėšų telkimas turi būti pastovus 
ir nuolatinis, nes reikalingas lė
šas mes patys privalome parūpin
ti. Todėl nedelskime atlikti savo 

■ pareigų. Nereikia daug: po šilin
gų kas savaitė dirbantis vyras, 
po sikspenų dirbanti moteris. Už
teks. Savo pareigų su kaupu bū
sime atlikę. Ir sųžinė bus rami, 
o kišenė dėl to tikrai nesuplonės.

Tautos Fonddo Atstovybė 
Australijoje.

jiems reikia. O kapitalistai vis
ko turi su kaupu. Interesai su
tampa: vieni nori pirkti, kiti par
duoti. Bet Maskva čia gudrauja. 
Ji nori gauti ne tik tokių prekių, 
kokias kas pasiūlo, bet svarbiau
sia tokių, kokių sovietams reikia. 
Pav., Norvegijai Maskva pasakė: 
"Pirksime žuvies produktų, bet 
duokite ir magnezljaus. Tų patį 
metodų taiko ir kitiems kraštams-

Koki Sovietų Sąjungos aukso 
rezervai? Jie nėra labai dideli. 
Skaičiuojama, kad pasaulio aukso 
rezervas siekia iki 39 bilijonų do
lerių vertės. Iš šito skaičiaus 22 
bilijonai yra amerikiečių ranko
se, anglų — 2.2 bll., o Sov, Sų
junga aukso turi 3.8 bil. dol. Ver
tės. Metinė aukso produkcija 
Sov. Sųjungos siekia 200 mil. dol., 
Pietų Afrikos — 400 mil. dol., Ka
nados — 150 mil. dol. JAV — 70 
mil dol.

Kaip matome, sovietai aukso 
rezervų atžvilgiu stovi atroj vie
toj. Tik skirtumas tarp pirmos ir 
antros vietos labai didelis.

J.B.

Amerikietis mėgsta šypsotis, bet 
daugiausiai šypsosi tie amerikie
čiai, kuriuos likimas, išstūmė vie- 
šųjin gyvenimam Praeitų savaitę 
spec, komitetas paskelbė, kad pre
zidentas Eisenhoweris yra pripa
žintas .„besišypsančiu amerikiečiu 
Nr. 1." Sakoma, kad Wašingtonas 
yra labiausiai „besišypsantis" mie
stas pasaulyje.

VOKIETIJOS MIESTO TARĖJAS SU LIETU
VIŠKU PASU

Vokiečių laikraštis “Der Spie
gei” duoda davinius apie teismo 
bylų dėl Bremeno srities mieste 
Achim išrinkto miesto tarėjo ir 
apskrities savivaldybės seimelio 
nario Tašio, turinčio tame mieste 
krautuvę. Jo konkurentas surado, 
kad 1954 m. Tašys per lietuvių 
apylinkės komitetų išsirūpino sau 
lietuviškų pasą. Dėl Klaipėdoje 
gimusio Tačio tautybės savo lai
ku Detmolde paduotas skundas 
buvęs atmestas, nes Tašys įtiki
namai įrodęs, jog jis nesąs vokie
tis.

Pasirėmęs Žem. Saksonijos vi
daus reikalų m-jos 1952. VI. 24 
išleistais nuostatais, kuriuose sa
koma, "kad asmens, tapę 1939 m. 
pagal tarp Vokietijos reicho Ir 
Lietuvos respublikos sudarytąsias 
sutartis, Vokietijos piliečiais, jais 
lieka, jeigu jie nepareiškia Ir ne
buvo pareiškę tam priešingą va
lią”. Konkurentas iškėlė prieš Ta

Šiais metais Bendras Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas (sutrum
pintai — Balfas) švenčia savo 
gyvavimo dešimtmetį. Prieš de
šimtį metų, karo gaisrams dar 
nenustojus rusenti, Amerikos lie
tuvių visuomenė sprendė vienin
gai ir organizuotai gelbėti komu
nistų teroro išgintus ir vargo 
spaudžiamus brolius. Taip 1944 
m. balandžio 1 gimė ši nauja lie
tuvių organizacija — Balfas, 
Amerikos valdžios pilnai pripa
žintas ir Inkorporuotas.

Kvietimas auka ir organizuotų 
darbų palengvinti sunkių Europoj 
esančių lietuvių būklę nuaidėjo 
skambiai ir plačiai. Jis giliai įs
migo lietuvio širdin, šiauriniame 
Maine, vakarinėje Kalifornijoje, 
troplškoje Floridoje, rytiniame 
Bostone Ir vakariname Sioux Ci
ty, Iowa, ne tik New Yorke, Či
kagoj, Clevelande ar Detroite, bet 
ir Wisconsino, Illinois, Pensylvani- 
jis ir kitų valstijų miestuose bei 
miesteliuose steigėsi skyriai, 
plaukė aukos, dygo drabužių kal
nai. Kruopščios rankos juos vy
niojo, rišo ir siuntė į New Yorko 
uostą; lėktuvais skrido ir trauki
niais važiavo tūkstančiai vokų vo
kelių, kiekvienas su auka arba 
pranešimu: “...Surengėme kon- 
ertų BALFo naudai... ” “.. .Trem

tiniams gelbėti rengiame vajų...”
Įtikinus, kad‘laisvę mylintiems 

lietuviams raudonasis priešas už
sklendė tėvynės vartus, buvo su
sirūpinta benamių tautiečių liki
mu . Šimtai rezoliucijų Ir prašy
mų buvo pasiųsta Amerikos vy
riausybei ir kongresui, delegaci
jos varstė įstaigų duris, kad ši 
šalis sutelktų pastogę bolševizmo 
aukoms. O kai atsirado įstatymas, 
leidžiąs tremtiniams čia kurtis, 
BALFas griebėsi naujų darbų, 
kad tik didesnis skaičius galėtų 
atvykti į tą šalį. Taip apie 30.000 
lietuvių rado namus laisvojoje 
Amerikoje.

Ką tie tūkstančiai Amerikos lie
tuvių, apsijungę BALFan, nuvei
kė ir kiek gero savo aukomis pa
darė ir tebedaro, gerai žino visi, 
dar geriau BALFo darbuotojai ir 
aukotojai, o geriausiai — tie lie
tuviai pabėgėliai, kurie šiandien 
tebeskursta užjūriuose, nes liga, 
senatvė ar luošumas jiems nelei
do čia įsikurti.

BALFo diręktorlatas, jausda
mas, kad šios šalpos organizaci
jos gyvavimo dešimtmetis yra 
brangi ir prasminga sukaktis visų 
įsitikinimų lietuviams, nutarė 1954 
metus laikyti šalpos sukaktuvi
niais metais ir kviesti visuomenę, 
BALFo skyrius, visas organizaci
jas, parapijas, lietuviškųjų spau
dą ir radiją šią sukaktį tinkamai 
paminėti.

Šalpos sukaktuviniai metai, — 
sakoma jų atsišaukime, — tebū
nie sustiprintos ir suaktyvintos 
paramos metai. Juose sutelkime 
didesnius išteklius likusiems Eu
ropoje pabėgėliams šelpti. Dabar
tinė pasaulinė padėtis nežada ra
maus rytojaus, Ir iš mūsų gali 
būti pareikalauta dar daugiau jė
gų ir vieningo darbo. Ryžkimės 
ir darbuokimės su viltimi, kad 
bendros mūsų pastangos padėtų 
išsilaisvinti lietuvių tautai ir jai 
grįžti į laisvų 'gyvenimą, į savo 
Tėvynę Lietuvą.

šio išrinkimą miesto tarėju pro
testą, kuris miesto taryboje buvo 
atmestas. Oldėjiburgo administra
cijos teisme Iškeltą bylą teismas 
Išsprendė Tašio naudai, motyvuo
damas taip: “Teismas yra nuomo
nės, kad negalima spręsti jog pa
šauktasis Tašys, po 1945 m. išsi
rūpinęs lietuvių komitete užsienio 
pasų... tuo .pareiškė savo valių 
laikyti 1939 m. įvykusį įpllietinl- 
mą negaliojančiu”.

— Amerikos delegatas Ekono
minėje — soc. konferencijoje pa
reiškė, kad kom. Kinija karą nau
doja savo vidaus politikos Intere
sams ir todėl jos priėmimas į U.N. 
prieštarautų Jungtinių Tautų 
Chartai. šitas pranešimas padary
tas po to, kai JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos delegacijos paskelbė 
komunikatą, jog prekybiniai su
varžymai taikomi kom. Kinijai ir 
šiaurės Korėjai galioja Ir toliau.

Venecueia yra vienas turtin
giausių kraštų pasaulyje, šiuo me
tu didžiausias (ir bene vieninte
lis) valstybės pajamų šaltinis yra 
nafta. Todėl Ir nenuostabu, kad 
čia tiek valdžia tiek ir žmonės vi
sų dėmesį nukreipė į naftos rafi- 
nerijas. Vien Jungtinės Amerikos 
Valstybės kasdien sumoka už naf
tos gaminius apie 1 mil. dol. Mil
žiniškos pajamos už naftą įgalino 
Venecuelos vyriausybę atsikratyti 
skolų ir sukaupti nemažus tur
tus. Skaičiuojama, kad visus tur
tus išdalinus kiekvienam piliečiui 
tektų per 650 dolerių. Tačiau var
go krašte ligi kaklo.

Prie žibalo valyklų suplaukė di
džioji dalis šalies darbininkų. Ten 
vanduo yra brangesnis už žibalą. 
Todėl kartais net gatves laisto 
žibalu, ne vandeniu. Benzino vie
nas litras kaštuoja 2 amerikoniš
kus centus.

Klimatas Venecueloj labai kar
štas ir lietuviams labai sunkiai 
pakeliamas. Normali temperatūra 
90-100 F. Šitoje tropikinėje zono

je yra Valencijos miestas, kuriame 
gyvena didokas būrys lietuvių. 
Augštuniose kiek vėsiau, bet šiau
rietį ir čia vargina temperatūra 
ir oro spaudimas.

Venecueia dar tebėra kūrimosi 
stadijoje. Kasmetai įvažiuoja daug 
emigrantų, daugiausiai Italų, to
dėl ir butų trūkumas labai stip
riai jaučiamas. Po karo į čia atva
žiavo apie 2000 lietuvių. Daugiau
siai gyvena prie didesnių miestų. 
Bet yra ir po vienų išsiblaškiusių 
visame krašte. Įsikurti lietuviams 
čia buvo' sunku. Dabar jau bevelk 
du trečdaliai turi savo namelius, 
kuriuos daugiausia statėsi ūkio 
būdu Iš cementinių plytų. Statyba

Spaudos Puslapiuose
"TREMTIES” 100-SIS NUMERIS

Vakarų Vokietijoje Simo Migli
no leidžiamo ir redaguojamo mė
nesinio laikraščio TREMTIES š. 
m. kovo mėn. pasirodė 100-tasls 
numeris. Ta proga leidėjas ir reda
ktorius rašo: “Nors šimtojo nu
merio išleidimas neatžyml ypa
tingo laikraščio gyvenimo laiko
tarpio, bet mūsų spaudoje įpras
ta šią laikraštinio darbo sukaktį 
atžymėti. Mūsų periodinės spau
dos istorijoje nestinga atvėjų, ka
da laikraščio šimtojo numerio iš
leidimas buvo atžymimas plačiais 
aprašymais, gausiais sveikinimais 
ir linkėjimais, šis įprotis greičiau
siai bus susijęs su gana neilgu 
žymios dalies mūsų periodikos 
amžiumi. Mūsų periodikoje bene 
daugiau bus laikraščių užgesę ne
sulaukę 100-jo numerio išleidimo, 
ir tik žymiai mažesnė dalis pajė
gė nugalėti įsikūrimo sunkumus”...

TREMTIES leidėjui ir redak
toriui linkime ištverti tuos sunku
mus, su kuriais susiduria kiekvie
nas lietuviškas spausdintas žodis 
nykiose tremties dienose.

MES GREITESNI Už KITUS

"EUROPOS LIETUVIO” 12 
(342) nr. Ad. Kizlius str., “Trem
ties keliu” rašo apie nutautėji
mų ir nutautėjimo priežastis. O tų 
priežasčių esama įvairių. Bene 
viena svarbiausių esanti ta, kad 
tremtinys pasuka nutautėjimo ke
liu jau iš anksto nusistatęs taip 
pasielgti. Šitoks žmogus turi vi
sokiausių Išskaičiavimų, bet daž
niausiai nulemia medžiaginiai iš- 
rokavimal. Paskui dar garbė ben
drauti su gyvenamo krašto augš- 
čiau gyveniman pakopusiais as
menimis ir t.t. Str. Austorius nu
rodo pavyzdžių, kada mūsiškiai 
jau pirmojoje kartoje nutautėja. 
Ir daug greičiau negu kitų tautų 
emigrantai antrojoj kartoj. Tai 
yra ne tik dabarties tremtyje, bet 
tai buvę pastebėta jau senesniais 
laikais — Rusijoj, Lenkijoj ir kt. 
Kovoje prieš nutautėjimą siūlo
ma panaudoti visas įmanomas 
priemones, svarbiausiu ginklu bet
gi pabrėžiamas laikraštis ir kny
ga. Toliau kalbėdamas apie lietu
vybės išlaikymą Ad. Kizlius taip 
rašo:

"Remti visais būdais lietuviš
kas organizacijas, kad galėtų da

nėra brangi: nereikia nei šildymo, 
nei langų, nei kitokių šiaurėje bū
tinų įrengimų. Vietoje stiklo įde
damas tinklelis, kad nelįstų ken
ksmingi vabzdžiai ir uodai.

Visuomeninis lietuvių gyvenimas 
pradžioje buvo gana judrus. Da
bar susilpnėjo, lyg Išsikvėpė. Sun
ku sukviesti susirinkimus. 
Bet Venecuelos Lietuvių Bendruo
menė veikla. Ji apima visus šalyje 
gyvenančius tautiečius. Įkurta 
1949 m. ir, pagal registraciją, val
džios įstaigose, vadinasi Lietuvių 
Savišalpos bendruomene.

SAVAITGALIO MOKYKLOS
Bendruomenės rūpesčiu savait

galio mokyklos veikia visose di
desnėse kolonijose ir jas lanko 
per 150 vaikų. Į Bendruomenės 
ruošiamus tautinius minėjimus pa
kviečiami Venecuelos spaudos ats
tovai ir šitie minėjimai visados 
gražiai aprašomi laikraščiuose.

Lietuviai yra geriausiai susior
ganizavę iš visų emigrantų. Lietu
viai pirmieji susiorganizavo savo 
pamaldas, ko neturi nei lenkai, 
nei kiti emigrantai, šalies sostinė
je Carcas’e lietuviškos pamaldos 
esti kiekvienų sekmadienį, kitose 
kolonijose kartą per mėnesį.

Gražiai veikia skautai, .o ypač 
jų veikla pagyvėjo, kai pVene- 
cuelą atvyko kun. Perkumas iš 
Kinijos, kur jis labai sėkmingai 
dirbo su skautais Kon Konge.

KNYGNEŠIAI KELIAUJA
Venecuelos lietuviai turi savo 

laikraštų “Tėvų Kelias”. Nei vie
na kita emigrantų bendruomenė 
savo laikraščio neturi. Spaudos 
darbai Venecueloje brangūs. Lai
kraštis iš prenumeratorių nelš- 

lyvauti jose kuo didžiausias lietu
vių skaičius, neleisti Išnykti lie
tuviškiems chorams, dainų Ir vai
dybos sąmbūrlams, remti tautinių 
šokių grupes, tautinius drabužius, 
ruošti lietuvių susibūrimo dienas, 
minėjimus ir šventes. Tik šiuo ke
liu einant galima sulaikyti dalį 
pasyviųjų nuo nutautėjimo, kurie 
aktingiesiems būtų didelė parama.

"Nutautėjimo klausimas yra 
vienas pagrlndjnių klausimų, kurį 
privalo nagrinėti mūsų organiza
cijos, pasiėmusios atsakomybę ats 
tovautl lietuvių tautai. Tai yra 
pagrindinis liteuvlų tautos reika
las, juo turi rūpintis visi, neiš

skyrus net Ir mūsų užsienyje esan
čių atstovybių.

"Judinkime šį klausimą, nagri- 
nėkime, kelkime kiekviena pro
ga, nes nei svaras, nei doleris, 
nei frankas, dėl kurio mes daž
nas nueiname nutautėjimo šunke
liais, neatstatys lietuvių tautai 
laisvės, bet tik LIETUVIS kalbąs 
lietuviškai , gerbiąs lietuviškus 
papročius Ir tradicijas.”

“Europos Lietuvis”, rašydadmas 
nutautėjimo klausimais, perspaus
dina tarp kitų ir “M.P.” 9 nr. 
atspaustus "Deimančiukus”, kur 
Yla citavo Melbourne “The Heral- 
d’e” vasario 16 d. tllpusį pasikal
bėjimą su 17 metų Nijole č., kuri 
pareiškusi, jog pasidariusi tokia 
australe, jog skaitanti tik austra
liškas knygas ir mėgstanti tik 
australiškus valgius, o jos broliu
kas kalbąs tik angliškai, nes lie
tuviškai jau nebemokąs.

Taigi, pasitaiko ii- pas mus. Ne 
tik Paryžiuj ar Londone. Visur to 
“gero” yra, mielas Barėnai.

FAKTAI IR DAR SU 
GALIUKAIS

Amerikoje' leidžiamas laikraš
tis “VIENYBE” š.m. 8 nr. persi
spausdina iš "EUROPOS LIETU
VIO” C.W. Bielingo, lietuviškai 
besimokančio Ir lietuvių praeitimi 
ir kultūra gyvai besidominčio 
olando straipsnį. Ta proga "Vie
nybės redaktorius palygina mūsų 
praeitį, kunigaikščių laikus ir per
ėjęs į šią dienų daro paradoksiš
kus sugretinimus:

“Bet ar mes, šių dienų kuni
gaikščiai, esame geresni lietu
viai?” — rašo Tysliava. Ir toliau:

“Kai lietuviai nutautėja, tai 
kitataučiai lietuvėje... ” 

silalkytų. čia padeda tėvai sale
ziečiai. "Tėvų Kelias” spausdina
mas vienoje saleziečių amatų mo
kykloje kur darbas kaštuoja žy
miai pig au. Toje pat spaustuvė
je jau atspausdinta Ir pirmoji lie
tuviška knyga “Don Camilo Ma
žasis Pasaulis” (vertė kun. A. Sa
baliauskas). Venecuelos lietuviai 
dar nepamiršo lietuviškos knygos. 
Knygų platinime čia tikrais 
knygnešiais yra lietuviai kunigai, 
kurie lankydami kolonijas lagami
nuose vežasi knygų glėbius ir to
kiu būtu per metus parduoda lie
tuviškų knygų už 400-4500 dol. 
Taip vidutiniškai kiekvienas lietu
vis išleidžia po 3 dol lietuviškai 
knygai per metus.

PER SAVAITE IŠMOKO
LIETUVIŠKAI...

Pereitais metais buvo sureng
ta lietuvių vaikams stovykla. Da
lyvavo 40 vaikų. Pradžioje kuone 
visi kalbėjo ispaniškai, bet po sa
vaitės jau visi kalbėjo tik lietu
viškai, mat, buvo pažadėtos dova
nos tiems, kurie mažiausiai kalbės 
ispaniškai. Paveikė, šiemet numa
toma surengti stovyklų platesniu 
mastu — šimtui vaikų.

Venecuelos lietuvių tarpe labai 
popllarus ir visų mėgiamas sale
zietis kun. A. Sabaliauskas. Jo 
rūpesčiu įsteigtas “Tėvų Kelias”, 
kurį jis ir redaguoja. Venecuelo
je kunigai, kaip ir visoje Pietų 
Amerikoje, labai gerbiami, todėl 
daug kur mums durys lengvai at
sidaro, kada į jas pasibeldžia ku
ris mūsų kunigų. Todėl čia Ir mų- 
sų veikla platesnė negu kitų emi
grantų ir mes geresnį vardą tu
rime pas žmones ir valdžią.

J. P.

“Faktas ir dar su galiukais.”
"Pavyzdžiui, iš Paryžiaus pra

nešama, kad tuo tarpu, kai prancū
zo Motore (buv. Lietuvoje pran
cūzų kalbos lektorius universite
te M. F.) šeimoje kalbama lietu
viškai, tai lietuvio Lanskoranskio 
šeimoje prancūziškai”.

“Tuo tarpu, kai olandai, pran
cūzai ir šveicarai (Blelingai, Era- 
tai, Sennal, Motore Ir kt.) savo 
šeimoje kalba lietuviškai, tai mū
sų Kęstučiai, Gediminai ir Vytau
tai savo vaikus baigia išlaisvin
ti nuo lietuvių kalbos...”

GIEDOKIME VISL.

"DIRVA” Nr. 2 atspaudė Lie
tuvos gen. konsulo Amerikoje J. 
Budrio kalbą, pasakytą lietuvių 
studentų suvažiavime New Yorke.

J. Budrys kalbėjo apie jaunimo 
uždavinius tremtyje Ir pasiruoši
mą nepriklausomos tėvynės gyve
nimui. Išryškino kovos ‘dėl tėvy
nės laisvės prasmę ir nurodė svar
biausius tos kovos aspektus. Jis 
pabrėžė ir lietuvybės išlaikymo 
svarbą, nurodydamas, kad mes vi
sur ir visada privalome tvirtai Ir 
drąsiai kalbėti ir reikalauti Lie
tuvai laisvės. Savo kalbą jis bai
gė tokiais žodžiais:

“Budėkime ir būkime pasiruošę 
lemiamam momentui. Iki to mo
mento mes, ar tai Vasario 16 d. 
minėdami, ar tai bet , kokiuose 
protesto susirinkimuose, kur yra 
bendras lietuviškas reikalas, pri
valome ne saujelė, ne lyg per de- 
Igatus, ar advokatus,’bet visi, kaip 
vienas dalyvauti. Neteisinklm sa
vo nerangumą oro sąlygomis, ar 
kitomis menkesnėmis priežasti
mis. Lietuviški politinės reikšmės 
susirinkimai tegul virsta galingo
mis demonstracijomis, parodančio
mis mūsų susipratimą, tautos su
siklausymą ir tvirtą, nepalaužia
mų valią: laisvės- Lietuvai! Turi
me kalbėti tvirtai ir drąsiai, nes 
kalbame ne už save, o už tuos, 
kurie Tėvynėje, arba Sibiro, ty
liai kenčia ir negali kalbėti.

Jei mes giedame Tautos Him
ną, tegul nebūna mūsų tarpe ne
bylių, tegul visų balsai virsta vie
na, galinga, malda.” .

Akuotas.

Žemės drebėjimas Indijoje la- 
bjausiai buvo jaučiamas Calkuto- 
je- kur išbyrėjo namų langai ir 
žmonės buvo išmesti iš lovų. Apie 
300 mylių nuo Calkutos, Brahma- 
putros upės vaga kunkuliavo ir 
bangos mažesnius laivelius išme
tė ant kranto.
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•?“^Sava Enciklopedija jau 
Australijoje

J’įpniasis Lietusiu Epciklopedi- 
jos tomas jau pasiekė Australljų. 
Sušiyo-tomu Išsisklaidė visos abe
jonės .ir drauge pasitvirtino vil
tys tų,- kurie su dideliu entuziaz
mu, dar .prieš metus kilusių savos 
enciklopedijos leidimo mintį pasi
tiko ir su didžiausiu atkaklumu 
jų pravedė, štai rezultate jau tu
rime pirmųjį šio didžiulio veikalo 
tomų Ir tikimės, kad ir sekantieji 
mūsų neapvils. Apie pačių encik
lopedijos reikšmę, kokių ji turi 
tautai ir ypač šiuo metu mums, 
kalbėti visai nereiktų. Jau pati 
enciklopedija į tai atsako plačiau 
ir Išsamiau, negu visa eilė sieks
ninių stalpsnių. Palyginus mūsų 
visuomenė šitų enciklopedijos lei
dimo žygį įvertino gana palankiai: 
iš pridėto prenumeratorių sura
šo -matyti, kad enciklopedijų už
sisakiusių ’yra virš trijų tūkstan
čių, iš kurių Australijai tenka 240 
pozicijų. Neturint tikslių duome
nų sunku yra 'palyginti šios enci
klopedijos 'prenumeratorių skai
čių su Lietuvoje leistųja, tačiau 
atsižvelgiant į išeivljų ir jos gy
venimo aųlygas -tai nėra -mažas 
skaičius. Žinoma, ilgainiui prenu
meratorių Skaičius svyruos, bet 
reikia tikėtis, dar didės.

Pirmasis tomas tiek --savo for
ma tiek ir medžiagos sutvarkymu 
daro labai gerų įspūdį. Žinoma, 
kaip-ir buvo -tikėtasi, gerokai yra 
nukentėjęs lituanistinis skyrius, 
ypač taip vadinamoji mažoji tau
tos istorija, būtent, lietuviškųjų 
vietovių aprašymai bei jų istorija, 
kas ypač buvo pabrėžta .ir - iškelta 
Lietuvoje leistoje enciklopedijoje. 
Iš kitos pusės svarbu ir iškelti 
bendradarbių klausimų. Vis dėlto 
šiose sųlygose .per tokį trumpų 
laikų suorganizuoti ir pradėti leis
ti enciklopedijų nėra juokų dar
bas. Bus Ir klaidų ir netikslumų, 
o taip pat. pasitaikys Ir nesųžinin- 
gų bendradadrblų, kurių patiektų 
žinių redakcija neįstengs patik
rinti.

Jaulr-pirmų  jame tome abejoti
nų arba net iškraipytų faktų pa
sitaiko. Štai pavyzdžiui skaitome 
Br. Zumerio informacijų apie 
Australijos lietuvius, kurioje ra
šoma, kad 1939 metais Sydnėjuje 
buvo įsteigta Australijos Lietu
vių Draugija (iš tikrųjų ne 1939 
'bet 1932 m<), arba toje pačioje 
vietoje Br. Zumeris rašo, kad ”... 
1948 suorganizuota Australijos 
Lietuvįų Katalikų Draugija, kuri 
Leidžia Mūsų Pastogę”. Keista, 
beveik nuo M.P. išleidimo dienos 
esu artimame kontakte su mini

muoju laikraščiu, tačiau apie šį 
reikšmingų faktų sužinojau tik iš 
mūsų enciklopedijos. Taip pat ta
me straipsnyje nepažymėta, nei 
kas leidžia “Australijos Lietuvį”. 
Nežinodamas tikros padėties skai
tytojas susidarys įspūdį, kad A. 
L. yra leidžiamas įvairių organi
zacijų talkos būdu, kaip kad Zu
meris rašo: “Adelaidėje veikla tų 
pačių organizacijų skyriai (kurių 
centrai yra Sydnėjuje V.K.) Ir 
leidžiamas “Australijos Lietuvis”. 
Galėjo p. Zum'eris suklysti datose 
(ir tai nėra .atleistinas dalykas, 
nes gi rašoma enciklopedijai), ta
čiau kas liečia kitus faktus, ypač 
“Mūsų Pastogę” (pagal Zumerį 
“M.P.” .pradėta leisti 1949 m. su
sijungusi su Užuovėja), tai ne
galima jo neįtarti sųmoningu fak
tų suklastojimu, ypač, kad patsai 
Zumeris kurį laikų buvo tos pa
čios "M.P.” redaktorium, šioje 
vietoje niekas negali kaltinti pa
čios enciklopedijos nei jos redak
cijos, nes neįmanoma bendradar-

Mokykime ii mokykimės
Kal kurie žmonės turi daug lai

ko. 'Kiti turi mažiau. Tie, kurie 
beveik atliekamo laiko neturi, yra 
užimti vakarais ir savaitgaliais
— mokslu, šis skaičius visų lai
kų kinta, vieni neištesi, kiti bai
gia.

Malonu, pasidžiaugti ir Melbour
ne 6 lietuviais. Viena baigė uni
versitetų, keli Technikos mokyk
lų (Tech. College) vakarais, keli
— netoli baigimo. Jeigu pridėti 
Ir tuos, kurie baigė .gimnazijas 
vakarais ar dienos metu lankyda
mi, matyti, kad jaunimas nes
naudžia.

Negalima taip pat nepaminėti 
vyresnės kartos atstovo Dr. Mi
kužio, Adelaidėje baigtomis me
dicinos studijomis. Žmogus, pats 
dėstęs Universitete, su šeima iš 
kelių vaikų, kad eitų 3 metus pa
pildomai studijuoti, tiesiog neįti
kėtina. Tačiau tai faktas, lupio
mis visai lietuvių bendruomenei 
Australijoj.

Melbourniškės ir Sydnėjaus 
jaunų diplomantų pavyzdžiu, be 
abejo užsikrėtė dalis jaunimo. Jų 
pėdomis seks ir daugiau.

Vidurinioji karta, buvę studen
tai Lietuvoj, Vokietijoj, atstūmę 
dvejiems metams šeimos Rūpes
čius, irgi kibs kų nors studijuoti
— profesijas įsigyti. Juk vaikus 
auginant, ypač leidžiant juos gim-
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bių duotųjų informacijų patikrin
ti, vis dėlto Objektyvių žinių jieš- 
kančiam skaitytojui-eukelia rimto 
įtarimo: štai kaip ten parašyta 
apie ‘tuos dalykus, kuriuos mes 
patys žinotame, o kas -garantuos, 
kad ir apie kitus rašant laikomasi 
zumerlško “objektyvumo”. Mes ti
kime, -‘kad Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbių 'kadre ‘tėra tik vie
nas toks Zumeris, tačiau ir šio vie
no užtenka meškiškam patarnavi
mui.

Baigiant tenka pastebėti, kad 
Lietuvių Enciklopedijos pirmųjį 
tomų su dideliu entuziazmu pasi
tiko ir paminėjo visa pasaulio lie
tuvių laisvoji spauda, pabrėždama 
kaip labai reikšmingų Ir istorinį 
faktų mūsų tautos gyvenime. If 
iš tikrųjų, L. Enciklopedija bus 
ne vien tik mūsų kultūrinio bei 
kūrybinio veržlumo liudijimas, bet 
drauge ir tautos vieningumo bei 
solidarumo simbolis, nes tik su
glaustomis jėgomis šį didžiulį dar
bų įvykdysime ir ištesėsime.

nuzljon, negalima likti pasyviu. 
Vaikai nori didžiuotis savo .tėvais, 
nori, kad tėvai būtų ne tik mate
rialiniai, bet -ir profesiniai -pajė
gūs. Jie dažnai reikalauja atsa
kymų į problemas, kurios dažnai 
reikalauja -augėlesnio intelektua
linio lygio. Jauniems gimnazis
tams, kurių mokslu ir laisvalai
kiu namiškiai nesidomi, nėra -kas 
veikti namuose. Jie stengiasi iš
sprukti pas draugus'■'far šte drau
gai visi geri?), į kinų (ar-tinka
ma filmą?), pagaliau — bile kur!

Norėtųsi keletu žodžių paminė
ti ir vyresnieji. Sakytumei jie ..jau 
pavargę po sunkių darbų, tegul 
pailsi. Tačiau argi galima žmo
nėms 40-55 metų amžiaus .jau 
leisti ilsėtis? Argi jie jau nori 
tapti “karšinčiais seneliais”?

Nesinori tuo tikėti, .ypatingai 
po Dr. Mikužio parodyto pasiry
žimo. O juk humanitarinius, gam
tos — matematikos mokslus ga
lima studijuoti vakarais. Be to, 
technikos mokyklos (College’ai) 
teikia vidurinį techninį lavinimų 
savo vakarinėmis klasėmis, šalia 
to, klek gerų, naudingų ir pelnin
gų amato kursų. Tik reikia šiek 
tiek pasiryžimo.

Kai tautiečiai užsiims daugiau 
mokslo, specialybių įsigijimu, o 
ne pilių statymu ore, bus 'tikrai 
daugiau naudos ne tik patiems ir

ANTANAS JAŠMANTAS

■ ’ MŠIKĖLIM^S p r / .
-Laukų 'balandžiai ūbauja- pušyse.
Pavasaris, o Viešpatie, pas mus!
Atvožęs .juodus arimus, — .
žalių raštelių prirašysi: ...
Ir-‘kils giesmė lyg vyturėliai,
Upeliai ūžaus ir skardens,

■ Kad is nunirusio akmens
Kulnelių šypsenoj mums prisikėlei.

Naktis nusilenkė. Ateina Rytas.
ilr Tu sugniaužtų delnų pradarai:
Aloe varva pumpurai.
Grumsteliai nusigandę ritas
Ir obels drobule Tava -vyniojas. ,
Tik kas, o Viešpatie, slidžiais
Takelių mūsų paledžlais
Skubės Tau apkabint rasotas kojas?

VELYKŲ PROCESIJA
Ak rytmečiai,
Ak rytmečiai tie tolimieji,
Kada plačiai
-Lyg vandenys giesmė laukus užlieja
Ir bokšte prikelia ošimų ilgų ilgų;
Kai pirmutinė smilga
Nedrųsiai stiebias pažiūrėti,
Kaip mūs laukų grumsteliai žlburėti —
Ne, ne — kaip paauksuotos Tavo, rankos žvilga.

Ir Tu eini,
Tu, užmirštasis, tris kartus eini.
O gluosnių pumpurai raini, 
'Plaukuoti tarsi kirmėlaitės
Ant Tavo tako susiraitę
Ir "nusižeminę Tau glaudžiasi prie kojų 
Lyg "prieš savaitę

'Mes palmių Tau su mirtonįis nebūtum kloję. "

Bet šiandien vėl Tu mus kvieti: 
•Pagruodžiu dunda žingsniai mūs kieti. 
'Jau'tuoj, jau tuoj prinokusiom su dirsėm . 
Ir mes nusvlrsim —
Visi mes paskutinio vėjo pakušti 
Nusvlrstm prieš Tave, auksinis Tu kviety!

Ak rytmečiai,
Ak rytmečiai tie tolimieji,
Kada plačiai
Lyg vandenys giesmė laukus užlieja 
Ir bokšte prikelia ošimų ilgų ilgų, 
Tada ir mes lyg pirmutinė smilga 
Nedrųsiai stiebiamės pasižiūrėti, 
Kaip mūs laukų grumsteliai žiburėli — ‘ 
Ne, ne —'kaip paauksuotos Tavo rankos žvilga.

šeimoms, bet ir visai bendruome
nei.

'Manau, kad tada partijų ir ki
tokiems ginčams nebeliks laiko ir 
pamažu neteks vertės. Taip pat 
valdybas sudarysime garbės da
lyvavimu, o ne prašinėjimu. Tada 
ir jaunimas, matydamas besimo
kančių ir mokinančių vyresnę kar
tų, plačiau įsilietų į mūsų organi
zacijas. Iš to būtų tik visiems di
delė nauda.

A. Žalgis.

.Rašytoju metraštis
O Rašytojų metraščio, kurį 

tremties dešimtmečio ir liet, spau
dos atgavimo penkiasdešimties 
metų proga šiemet išleidžia Gabi
ja, redankcinė komisija sudaroma 
iš New Yorke gyvenančių rašyto
jų. Vyr. redaktoriumi numatytas 
Stepas Zobarskas.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

>

Jaunimo .Kvieslys
š. im. vasario mėn. Melbourne 

buvo Išleistas rotatorinis lituanis
tinių kursų leidinėlis “Jaunimo 
Kvieslys” !Nr: ‘pirmas. ‘Šis leidinė
lis yra labai kuklus savo -išvaizda 
ir Vertas ■ dėėnesio savo -turiniu. 
Tiesa, jame nejieškoma didelių 
problemųigvildenimo arba. neįkai
nuojamų literatūrinių lobių, vis 
dėlto, jeigu jis-išsilaikys ir darys 
reikiamų pažangų, reikia tikėtis, 
jis atliks labai svarbų Ir didelį 
darbų, būtent, jis suburs aplink 
save mūsų,priauganti .jaunimų ir 
jį išlaikys lietuviškoje dvasioje 

bei kultūroje. Reikia pastebėti, kad 
kelias pasirinktas gana geras: li
tuanistinių kursų vedėjo priežiū
roje laikraštėlis atiduodamas į 
pačių kursantų rankas. Jie patys 
jį redaguos ir užpildys. Šį pirmųjį 
numerį suredagavo Algis Bulakas, 
o turiny rašo daugiausiai patys 
kursantai, pasakodami savo prisi
minimus' iš Lietuvos. Be to įterp
ta keletas straipsnelių Ir pačių 
vyresniųjų — A. Krausas apie Vy
dūno vaikystę, kursų vedėjas A. 
Zubrys apie Valančių ir Borūtos 
Baltaragio, malūnų. Pedagoginiu 
atžvilgiu metodas pasirinktas tik
rai vykęs,.paliekant iniciatyvų pa
tiems auklėtiniams. Belieka tik 
palinkėti ,' kad apie “Jaunimo 
Kvieslį” susiburtų visas mūsų 
jaunimas ir kad jam "Jaunimo 
Kvieslys" tikrai pasidarytų lietu
viškuoju kelrodžiu. Šioje vietoje 
ypatingai sveikintina kursų vedė
jo A. 'Zubro iniciatyva.

V. Kikilis.

— 'Vakarų Vokietijos teismas 
išteisino 20-buv. nacių policininkų, 
kurie buvo -kaltinami iššaudę 110 
žydų Varšuvos gete.

— Lyties -keltino -psichozė -ple
čiasi. Jau ir į keletu Londono chi
rurgų kreipėsi nemaža vyrų, pra
šydami juos “paversti” moterimis. 
Danijos chirurgai užregistravę 
465 tokius vyrus, kurie nori-vilkė
ti sijonus. Juokdariai sako, -kad 
vyrai -šitaip -elgiasi, kad nereikė
tų-skusti barzdų.

— Brazilijos kavos-krizė didelio 
rūpesčio sukėlė 'ypač Amerikoje, 
kur kiekvienas amerikietis suvar
toja 16J svaro -kavos per metus. 
Australija dėl šito nealermuoja, 
bet irgi rodo susirūpinimo, nes 
kainos kavai gali pakilti. Austra
lijoje kavos suvartojimas yra pa
lyginti mažas — J svaro asmeniui. 
Užtat-arbatos kiekvienam austra
lui tenka 7 svarai.per metus.

Brazilijos kavos derliui labai 
pakenkė šalnos; sunaikinusios -apie 
i visų kavos medžių krašte.

JUOZAS TININIS

(žiūr. nr 14)
Tuo tarpu aš jau buvau, pakan

kamai -atsigavęs -ir įsakiau tarnui 
vežti savo sinjorų -kuogreičiausiai 
į ligoninę, nes gal dar pavyksių 
išgelbėti jo gyvybę. Jis paklausė 
mano patarimo ir tuojau abu su 
tarnaite išnešė savo šeimininkų į 
mašinų. Aš dabar atsistojau ir, 
nors ir sverdėdamas, pakėliau nuo 
grindų savo Floretų ir išnešiau jų 
iš pilies į kiemų, o paskui pro var
tus į laukiantį ties tvora taksį. 
Aš norėjau vežtis jų į savo butų, 
bet .paskui apsigalvojau ir nuga
benau: jų tiesiog pas. jes tėvus, ku
rie-labai stebėjosi, -kad ne sinjo
ras Montecani, bet.aš jų atvežiau. 
Ji.jau buvo visai atsipeikėjusi iš 
alpulio.

Sekančių dienų mane suėmė po
licija ir išsivežė į daboklę. Aš pra
sėdėjau čia apie savaitę, kol buvau 
ištardytas ir pagaliau nuvežtas į 
teismų. Nustebęs kaltinamųjų šuo. 
le išvydau Floretų. Aš negalėjau 
su ja susitikti: mes pasisveikino
me tik galvų linkterėjimais ir kal
bėjomės žvilgsniais. Staiga atsi
darė šoninės teismo salės durys, 
ir pro jas slaugytoja įstūmė veži
ojamų kėdę, kurioje sėdėjo išblyš
kusiu veidu sinjoras Montecani. 
Paskui buvo perskaitytas man ir 
Floretai Marinelli kaltinamasis ak
tas. Floretų kaltino pervėrus suo
mišku peiliu sinjorui Montecani 
šonų, o mane —■' grųsinus jį nužu
dyti ir davus Floretai peilį. Per

skaičius aktų, sinjoras Montecani 
pakėlė rankų ir paprašė balso. 
Teisėjas jam, leido kalbėti, ir sin
joras tarė:

— Man šonų perdūrė ne Floreta 
Marinelli, bet, štai, šitas svetim
šalis, Justas Šilinis, ar kaip jį ten 
vadina.

—l O kų Justas šilinis dėl to sa
ko? — tarė teisėjas.

— Aš sutinku su sinjoro Mon
tecani nuomone: aš pervėriau jam 
šonų, — atsakiau.

Tada teisėjas kreipėsi į Floretų 
Marinelli:

— O kų sinjorina Marinelli dėl 
to sako?

— Aš sakau, kad -aš jam perda
riau šonų. Jei nebūčiau to pada
riusi, šiandien sinjoras Monteca
ni būtų teisiamas už žmogžudys
tę.

Po ilgo kelių dienų bylos nagri
nėjimo buvo padaryta išvada, kad 
aš norįs prisiimti Floretos Mari
nelli kaltę todėl, kad jų beprotiš
kai mylįs, ir kad sinjoras Monteca. 
ni verčiųs visų kaltę man todėl, 
kad jis degus prieš mane baisia 
neapykanta ir taip pat mylįs Flo
retų Marinelli, tokia išvada buvo 
visai teisinga, nors aš ir nebuvau 
ja patenkintas.

Aš buvau ištensintas, o mano 
vargšė Floreta nuteista vieneriems 
metams kalėjimo. Atrodė, kad ma. 
no širdis susprogs, išgirdus tokį 
sprendimų. Aš stovėjau valandė
lę teismo salėje lyg pamišęs ir vi
sai nesidžiaugiau, kad esu laisvas. 
Paskui puoliau prie Floretos ir jų 
apkabinau, bet tuo pačiu akimirk
sniu mane atstūmė nuo jos sargy, 
binis ir skubiai jų išvedė iš salės. 
Aš mečiau jai atsisveikinimo žvil
gsnį ir -pastebėjau, kad ji verkė. 

Visos mano miintys dabar sukosi 
apie brangiausių man pasauly dai. 
ktų, apie Floretų, ir sustatinėjo 
fantastiškiausius planus, kaip jų 
išvaduoti iš kalėjimo. Aš parėjau 
namo apimtas baisaus nusiminimo. 
Kelias dienas jaučiausi nei gyvas, 
nei miręs ir graužiausi, kad per 
mane ji pateko* į kalėjimų.

Man buvo suteikta teisė lankyti 
Floretų kalėjime, ir aš jų lankiau 
tiek kartų, kiek buvo leidžiama. 
Aš Už niekų pasauly nemainyčiau 
šių apsilankymų, nes jie sudarė 
man laimingiausias mano gyveni
mo valandėles. Atsisveikinimo aki
mirkos būdavo liūdniausios ir sun
kiai išgyvenamos. Nusiminęs pa
likdavau jų ■nejaukiuose ir drėg
nuose mūruose liūdnam likimui.

Man nebesisekė mokslas. Aš ne
begalėjau susikaupti, klausydamas 
paskaitų.

Nuo Floretos uždarymo į ka
lėjimų praėjo šeši mėnesiai, o man 
atrodė, kad jau laukiau jos palei
dimo daug metų. O kaip lėtai teka 
laiko srovė belaukiant! Jei man 
buvo be galo ilgu jos laukti, tai 
kų bekalbėti apie Floretų, kuri ap
silankymo metu dažnai man karto
davo: “Niekur neslenka taip iš 
lengvo laikas kaip kalėjime. Pa
galiau beliko tik du mėnesiai iki 
jos paleidimo. Aš dabar lankyda
masis pastebėjau, kad ji labai 
sumenko, ir jos veiduose pasirodė 
nenatūralus raudonumas. Aš ma
niau, kad tai nuo susikrimtimo.

Vienų vakarų, atėjęs lankyti, 
sužinojau, kad ji perkelta į kalė
jimo ligoninę, kur nebebuvo leid
žiamas joks lankymas. Nors ir 
kaip teiravausi, nsan nepasakė, 
kuo ji serga. Aš skubiai apie tai 

painformavau jos tėvus, bet kų 
jie galėjo -padaryti prieš valdžios 
įstatymus? Tiek jiems, tiek man 
beliko tik viena išeitis: laukti, 
kada praeis paskutinis jos baus
mės mėnuo, Ir ji išeis iš kalėjimo. 
Aš vaizdavausi, kad ta diena bus 
pati laimingiausia mano ir jos 

-gyvenime. -Tik -staiga vienų die
nų gavau Iš jos tėvų telegramų, 
kviečiančių mane skubiai pas juos 
atvykti. Aš tuojau supratau, kad 
reikalas liečia Floretų, ir nedels
damas nuvykau. Duris atidarė pa
ti sinjora Marinelli, Floretos mo
tina, kai aš į jas pasibeldžiau. Iš 
liūdno jos veido supratau, kad kaž
kas negero atsitiko. Aš nedrįsau 
klausti , o j 1-tylėjo. Taip netarda
ma nė žodžio, ji nuvedė mane į 
savo dukters kambarį. Akimirks
niu aš sustingau šio kambario 
tarpdury. Mano lūpos instinkty- 
viškai ėmė šnabždėti Floretos var
dų, ir akyse pasirodė ašaros. Aš 
išvydau Floretų, pašarvotų kars
te. Atrodė, kad išsyk sustojo pla
kusi mano širdis. Aš prisiartinau 
lyg ne savomis kojomis prie kars
to ir bučiavau sustingusias savo 
vargšės Floretos lūpas, kurios tar
si šypsojosi. Apimtas balsaus nu
siminimo ir širdgėlos, aš užsik
niaubiau ant jos krūtinės ir ilgai 
verkiau. Paskui priėjo prie ma
nęs Floretos motina, uždėjo savo 
rankų ant mano peties ir tyliai 
prakalbėjo , sakydama:

— Užteks. Eikline į kitų kam
barį.

— Kuo ji mirė? — Išsiveržė iš 
mano lūpų verksmingas klausi
mas. •

— Džiova, — atsakė motina dre
bančiu iš -gailesio balsu.

Sekančių dienų Floretos kūnas | 

buvo -nulydėtas į krematoriumų. 
Motina apalpo, kai dukters kars
tas, palengva slinkdamas, dingo 
krematoriumo krosnyje.

Aš ėjau iš laidotuvių tokiame 
dvasios stovy, kad atrodė, jog 

tuojau pamišiu. Užėjęs ant Tiberio 
tilto, stabtelėjau Ir žiūrėjau į sku
bantį vandenį, galvodamas apie 
nusižūdymų. Aš norėjau mirti, 

kad anapus kuogreičiau susitikčiau 
su savo Floreta. Juk be jos nebe
buvo man tikslo gyventi. Nuo 
vandens pūstelėjo šalto vėjo sro
vė į mano veidų, tarsi norėdama 
atstumti mane atgal nuo užtvaros. 
Patilte praplaukė laivelis, kuria
me sėdėjo berniukas ir mergaitė 
ir abu linksmai dainavo. Nuo jų 
dainos man pasidarė) dar liūdniau. 
Mano vaizduotėje iškilo vaizdas, 
kad ir aš ne kartų su savo suža
dėtine plaukiojau laiveliu senoje 
Tiberio upėje, kuri be paliovos ne
šė vis naujus vandenis į jūrų. Pa
galiau mano sųmonėje pasidarė 
kiek šviesiau. Aš pamažu atsitrau
kia# nuo užtvaros ir parkiūtinau 
namo, jausdamasis lyg išėjęs iš 
proto. Aš apžvelgiau visus savo 

kambario daiktus, kuriuos Floretos 
ranka buvo kadaise lytėjusi 
ir kuriuose tarsi alsavo likusi 
jos sielos dalelytė. Išsiėmęs iš 
stalčiaus jos laiškus, žiūrėjau jų 
rašysenų. Paskui aš glosčiau pa
langę, ant kurios Floreta buvo 
kadaise rymojusi Ir žiūrėjusi i 
sodo medžius, kurie dabar jau 
skleidė pirmuosius žiedus, nes bu
vo pavasaris.

Taip praėjo kelios dienos, per 
kurias mane persekiojo tokia bai
si melancholija, jog maniau, kad 
tikrai virsiu, pamišėliu. Tačiau vi- I 
dinis balsas mano sųmonės gel-1 

mėse nuolat man šnabždėjo :-l‘Ne- 
pamišk! Tu nežinai, kokia šiurpi 
iš meilės pamišusio -dalia ir mir
tis!”

Nerimas nebeleido man užmig
ti naktimis. Aš atsikeldavau vi
durnaktį ir išeidavau į miesto gat
ves, kuriose kadaise buvau vai
kščiojęs su savo sužadėtine. Ne
jučiomis aš pasukdavau į tuos par
kus, kuriuose anuomet su ja lan
kydavausi, sėdėdavau ant tų suo
liukų, kurie man buvo brangūs 
prisiminimais. Aš pareidavau na
mo tik auštant ir kai pavargda
vau. Tik dienos šviesoje galėda
vau valandėlę užsnūsti.

Tokiame dvasios nerimę išbu
vau apie du,' mėnesiu. Floretos tė
vai pasirūpino pastatyti kapinėse 
mirusiai dukrai balto marmuro 
paminklų, kurio nišoje pastatė 
urnų su jos pelenais. Aš dabar 
eidavau į kapines ir kasdien ilgai 
klūpodavau prieš šį dailų Floretos 
paminklų, skęsdamas maldose ir 
žiūrėdamas į urnų, kurioje am
žiams buvo uždaryta mano meilė.

Aš nebeturėjau laiko studijuo
ti, nes kasdien lankiau Floretos 
kapų ir tas vietas, kurias jos pė
dos buvo lytėjusios.

Mano stipendija baigėsi, ir aš 
nusipirkau bilietų grįžti atgal į 
savo tėvynę. Tačiau vis negalėjau 
atsiskirti su Roma, su Floretos 
miestu. Aš vis delsiau ir atidėlio
jau savo išvykimų. Man buvo gai
la palikti miestų, viršum kurio 
tarsi plaveno Floretos siela.

Aš jau buvau išleidęs bevelk 
visus savo pinigus ir gyvenau 
pusbadžiu. Man buvo geriau ba
dauti negu atsiskirti su tomis vie
tomis,' kurios man buvo be galo 

(Nukelta į 4 psl,)
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“Stalinas prie Nemuno”
KUO MAITINAMAS LIETUVOS JAUNIMAS TĖVYNĖJE

Visiems mums rūpi kaip galima 
arčiau pažinti dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje. Pro geležinę uždangą 
prasiskverbę šykščios žinios vis 
dėl to patvirtina tai, ką jau mes 
patys kartą esame išgyvenę, tik 
tai per tuos ilgus antros okupaci
jos metus gyvenimas pasidarė dar 
skaudesnis, dar kietesnis.
Kūryba yra pats, tikrasis Ir ne
meluojąs sovietinio gyvenimo vei
drodis. Paskaičius 19S3 m. lei
džiamą Vilniuje žurnalą “Jauni
mo saviveiklos scena”, kurį lei
džia Respublikiniai Liaudies Kū
rybos namai, susidaro gana pil
nas ir aiškus sovietinio gyveni
mo vaizdas. Minėto žurnalo turi
nį sudaro eilėraščiai, dainos ir 
scenos veikalėliai bei šokiai. Visų 
tame žurnale spausdintų kūrinių 
tematika per visus numerius yra 
viena ir ta pati: soclenktynės tarp 
kolūkiečių bei atskirų kolūkių ir 
padėkos partijai už laimingą ta
rybinį gyventą. Autoriai dau
giausiai rusai; iš lietuvių akty
viau reiškiasi eiliavime E. Miež- 
želaitis ir komponavime J. šve
das. Meniniu atžvilgiu yra neįti
kėtinai silpni dalykai, nors kūrė
jai parinkti iš visos Tarybų Są
jungos. Stalininės premijos laure
ato K. Krapivos pjesė “Gieda vie
versiai” niekuo nesiskiria nuo ki
tų autorių, Išskyrus veikėjų var
dus. Visi ir visai vienodai suku
ria naivias scenas — dažniausiai 
piršlybas — kurių pasisekimas ar 
nepasisekimas priklauso nuo vai
kino ar merginos pasiektos socel- 
lenktyninės produkcijos, nuopelnų 
socialiniam ūkiui ir panašiai. 
Žmonos temyli vyrus dirbančius 
tik pirmaujančiuose ūkiuose, tė
vai atmeta piršlybas jauno mecha
niko, kurio fabriko gaminiai lai
kraščiuose buvo iškritikuoti, mer- 

/ ginos teka už jaunikių, jei jie sa
vo kolūkyje gauna didesnį derlių 
ir panašūs dalykai sudaro turinį 
visai "grožinei kūrybai”. Ir keis
ta — ar tai būtų lietuvio parašy
ta (“Savininkėliai” V. Miliūno), 
ar armėno (“Žvalgytuvės” A. Pa- 
pajano), ar ruso (“Mergužėlės le
lijėlės” A. Simukovo) — visi vei
kalėliai, neskaitant tematikos, ne
siskiria net Ir savo vietos koloritu, 
nes jis visur vienodas ir tas pats: 

artimos atsiminimais.
Pagaliau apsisprendžiau žūt 

būt grįžti j Lietuvą. Aš nuėjau 
paskutinį kartą į kapines atsis
veikinti su savo Floreta Ir ilgai 
sėdėjau ant jos paminklo krašte
lio, svarstydamas apie liūdną žmo
gaus likimą ir žiūrėdamas į urną. 
Paskui apkabinau delnais urną ir 
ją pabučiavau, sakydamas: “Su
diev, Floreta, mes netrukus pasi
matysime amžinybėje”.

Aš tolinausi nuo Floretos pa
minklo, retkarčiais atsisukdamas 
ir mesdamas į jį paskutinį kartą 
savo žvilgsnį. Ties kapinių var
tais sustojau ir vėl atsisukau. Pa
minklas jau buvo išnykęs iš mano 
akių. Staiga, nesuprantamos jė
gos verčiamas, aš pasileidau at
gal prie Floretos paminklo.

— Aš negaliu tavęs čia palikti, 
Floreta, ir be tavęs išvažiuoti iš 
Romos, — sušnabždėjau, atsidū
ręs prie paminklo.

Aš iškėliau iš nišos urną, su
supau ją į nusivilktą švarką Ir 
išskubėjau pro kapinių vartus.

Namie susikroviau į valyzą sa
vo daiktus, Ir dar tą patį vakarą 
traukinys išvežė mane iš Romos 
į Lietuvą.

Po šių žodžių Šilinis nutilo. Aš 
supratau, kad jis baigė nelaimin
gos savo meilės istoriją. Tačiau 
netrukus jis dar pridūrė:

— Ar tu labai mane smerki, 
kad aš parsivežiau Iš Italijos ur
ną su Floretos pelenais?

— Ne. Aš tave suprantu, Jus
tai, nes savo laiku aš taip pat tu
rėjau mylimąją, dėl kurios nekar
tą krausčiausi Iš proto. Bet sa
kyk, kaip tu gavai džiovą?

— Nežinau. Gal nuo Floretos, 
kai ją mirusią bučiavau, gal nuo 
badavimio.

Aš dabar su juo atsisveikinau 
ir palinkėjau greit pagyti. Jis dar 
kartą man priminė savo prašymą, 
kad aš netik jo kūną sudeginčiau 
ir pelenus supilčiau j urną, bet 
kad šią urną kada nors nugaben
čiau į Romą ir {statyčiau į Flo- '

grąsus kompartijos arba rajono 
komiteto spaudimas, įtarinėjimai, 
neatlaidūs kaltinimai (padarėt 
daug, bet kodėl negalėjote pada
ryti daugiau?), prasižengimų ati
dengimai per netikėtą asmenį — 
arklininką, kiaulių šėrikę ar pana
šius kolūkiečius.

Poezijoje tėra sueiliuotos parti
jos rezoliucijos, kaip pav.:

Visus mūs troškimus Ir darbą 
mūsų

Vairuos tavoji tėviška ranka, 
Keliu Tavuoju, Genijau šviesu

sis 
Ves Komunistų partijos CK

(Iš Valsiūnienės — “Stalinas — 
šviesa visos žmonijos”).
Arba štai antras E. Mieželaičio 
poetinės kūrybos pavyzdys:

Aš matau jį prie Volgos, kur 
dega 

Elektrinės, kur jūra pasruvo.
Jei Ir Nemunas keičia jau vagų, 
Tai vadinas čia Stalinas buvo.

("Stalinas prie Nemuno")

šie keli minėtojo žurnalo sąsiu
viniai aiškiai ir nedviprasmiškai 
liudija apie Lietuvos kultūrinį gy
venimą: koks baisus likimas tiek 
paties kūrėjo, tiek. Ir tų, kurie jų 
kūrybą skaito.

Varnalėša

ĮVAIRENYBES

• Mokslininkai išrado medžia
gas, kurios atstoja žmogaus krau
jo plazmą. Tų dirbtinių medžia
gų galima pasigaminti neribotus 
kiekius ir jie negenda. Kraujo 
plazmą tegali išbūti tik penkerius 
metus. Be to, vartojant šias med
žiagas nereikalingas kraujo gru
pių rūšiavimas Ir yra mažesnis 
pavojus užkrėsti.
• Išrasta prietaisas, kuris 

pradėjus lyti automatiškai užda
rinėja automobilio langus Ir ati
dengiamo automobilio viršų.

• Helsinkio Universiteto sta
tistika sako, kad Helsinkyje šiuo 
metu gyvena 219.000 moterų Ir 
166.000 vyrų. Visose krautuvėse, 
įstaigose, kirpyklose, stotyse ir 
net policijoje dominuoja moterys.

retos paminklą, nes jis nebeturįs 
flel tėvų, nei šiaip artimų giminių, 
ir niekas be manęs negalįs pasi
rūpinti pomirtiniais jo palaikais. 
Man išeinant, jis dar pridūrė:

— Aš visai nebijau mirties: 
juo greičiau ji ateis, juo greičiau’ 
susitiksiu su savo mylima Flore
ta.

Vykdamas atgal į provinciją, vi
są kelią galvojau apie nelaimin
gą savo draugą.

Nepraėjus nė mėnesiui nuo ma
no lankymosi sanatorijoje, gavau 
telegramą, pranešančią, kad Jus
tas šilinis miręs ir kad aš turįs 
skubiai atvykti susitvarkyti su 
jo kūnu.

Nuvykęs tuojau pasirūpinau, 
kad jo kūnas būtų sudegintas 
Kauno krematoriume. Vykdyda
mas vėlionies norą Ir savo paža
dą, pelenus supyliau į urną ir tuo 
būdu sumaišiau juos su Floretos 
pelenais.

Didžiausias dabar mano rūpes
tis buvo nugabenti urną į Italiją 
ir padėti ją į Floretos paminklo 1 
nišą, kaip buvo prašęs Šilinis.

Pasinaudodamas vasaros atos
togomis, iškeliavau į Italiją ir 
tokiu būdu nugabenau urną į 
Romą. Iš smulkių Ir tikslių Šili
nio nupasakojimų žinojau, kurio
se Romos kapinėse Ir kurioje vie
toje buvo Floretos paminklas. Aš 
greitai suradau šį paminklą,'ku
riame auksinėmis raidėmis itališ
kai buvo įrašyta: "Floreta Mari
nelli, mirusi pačiame savo jaunys
tės žydėjime”... Viršum įrašo bu
vo tuščia niša, į kurią aš ir įsta
čiau atsivežtą urną.

Apžiūrėjęs meno dailenybes Ro
mos muziejuose Ir dar pavažinė
jęs po kitus Italijos miestus, iš
vykau atgal i Lietuvą.

Nors daug metų jau praėjo 
nuo šio įvykio, bet man vis dar 
neišeina iš galvos mintis, kad aš 
esu vienintelis pasauly asmuo, 
atidengęs paslaptį, kad bronzi
nėje urnoje bendrai ilsisi dviejų, 
vienas antrą beprotiškai mylėju
sių žmonių pelenai.

LATVIAI VILNIAUS
KLAUSIMU

Kanadoje, Toronte, "Dauguvos 
Vanagų” organizacijos leidžiamas 
laikraštis “Latvija” šių metų sau
sio 27 dienos numeryje įsidėjo 
straipsnį Vilniaus klausimu, su 
kuriuo įdomu ir mpms susipažinti.

Laikraščio nuomone, Vilniaus 
klausimas nuodugniai svarstytinas 
ir latviams, “kad laikui atėjus 
mums būtų aišku, kaip orientuo
tis”. Ryšium su latvių visuomenė
je vyravusia nuomone prieš ka
rą, kad Vilniaus klausimas nėra 
latvių klausimas ir kad tuo klau
simu reikia laikytis “griežto ne
utralumo”, laikraštis pastebi: “ši
toks nusistatymas buvo vyriau
sias stabdis kuriant Baltijos val
stybių sąjungą ir kenkė ne tik 
Lietuvai, bet ir visom;, Pabaltijo 
valstybėms. Toks nusistatymas 
nėra suderinamas su sąjungos idė
ja. Nevalia mums Pabaltijo valsty
bių bendradarbiavimo idėjos įsi
vaizduoti tokios, kad ji būtų veik
sminga tik tada, kai visa eina ge
rai, o kai viena tų valstybių pa
tenka į sunkumus, tai kitos šali
ntus! nuo jos, slepiantis už “neu
tralumo ir nesikišimo” politikos.

Laikraštis toliau rašo: “Tokio 
vaikų žaidimo ateityje jau netu
rėtų būti. Mūsų trijų tautų liki
mas yra sujungtas gyvybei ir mir
čiai. Naivu ir manyti, kad kitos 
dvi valstybės galėtų gyvuoti, jei 
viena žūtų”. Galima manyti, ra
šo laikraštis, kad po Pabaltijo 
valstybių išlaisvinimo atsiras ne
susipratimų su kaimyninėmis val
stybėmis sienų klausimais. “Bet 
šiandien mes dar nežinom, ar to
kių nesusipratimų su kaimynais 
neatsiras ne vien tik dėl Vilniaus, 
bet ir dėl Daugpilio, Abrenės, Pe- 
čioros ir Narvos. Jei kiekviena 
mūsų valstybė bus priversta spr
ęsti šiuos klausimus atskirai, tai 
drąsiai galima teigti, kad visi nu- 
kentėsime. Pabaltijo valstybių są
junga bus pajėgi tik tada, jei vie
ningu frontu galėsime ginti kiek
vieno sąjungininko interesus. Apie 
tai turėtumėm būti aiškios nuomo
nės jau dabar”. Laikraštis bai
gia: “Kalbant Vilniaus klausimu, 
reikia laikyti nenatūralia tokią 
padėtį, kad mūsų sąjungininkams 
lietuviams kyla baimė, ar mes sto
sim už juos, ar mes juos paliksim 
vienus kovos lauke. Vilniaus klau
simas nėra vien Lietuvos klausi
mas, tai yra visų Pabaltijo valsty
bių klausimas. Tokioje plotmėje 
klausimas bus galima išspręsti ir 
greičiau ir lengviau. Mes galėtu
me eiti ir dar toliau ir tvirtinti, 
kad Vilniaus ginčas galėjo atsi
rasti tik todėl, kad Lietuva anuo
met buvo palikta viena ir išskirta. 
Jei Pabaltijo valstybių solidaru
mas būtų pasireiškęs jau tada, 
tai šitas ginčas, drumstęs Rytų 
Europos atmosferą laikotarpyje 
tarp dviejų karų, visai nebūtų įsi
siūbavęs”.

NĖRA KO DELSTI
“Mūsų Pastogėje” kovo 10 d. 

numeryje p. V. Šliogeris straips
nyje: “Steigtlnas savitarpio kre. 
dito bankas”, palietė klausimą, 
kuris, mano galva, yra vertas la
bai rimto dėmesio. Ir tai, ką p. 
V. Šliogeris siūlo (įsteigti lietuvių 
savitarpio bankelį — kasą) nėra 
neįgyvendinamas dalykas. Tik rei
kia noro ir trupučio ryžto. Na, 
dar pasitikėjimo savaisiais.

Straipsnio autorius savo mintį 
iškėlė labai atsargiai ir jos ne
konkretizavo, kviesdamas kitus 
šiuo klausimu išsamiau pasisakyti. 
Apie techniškus ir organizacinius 
siūlomo banko reikalus mažai teiš
manau. Bet žiūriu į reikalą prak
tiškai, turėdamas galvoje tai, kad 
mūsų reikalai šakojasi ir vis daž
niau susiduriame su šios rūšies 
įstaigomis kaip taupytojai, arba 
norėdami pinigų pasiskolinti.

Šiandien veik visi esame kurio 
nors banko klijentai. Vieni dau
giau, kiti mažiau į tuos bankus 
esame svarų padėję. Ir jeigu mes 
tuos svarus suneštume į vieną 
(pav., lietuvių banką) susidarytų 
graži suma.

Kai kurie bankai mums duoda 
vos 1,5%, kitiems už saugojimą 
dar patys turime primokėti. Tai 
yra “Monkey biznis”. Mūsų ban
kelyje mes būtume akcininkai, 
gautume didesnį nuošimtį už Indė

Viva ii Papa
POPIEŽIAUS PIJAUS XII. 82. M. SUKAKTIES PROGA

Dar nesenai Pijus XII važinė
jo Romos gatvėmis. Minios už
tvenkė siauras miesto gatves, ku
riomis vaikštinėjo imperatorius 
Augustas, šv. Petras, Garibaldi ir 
vaikštinėja draugas Togliatti (ita
lų komunistų vadas). Sveikinimo 
garsai drebino senuosius akme
nis. Moterys verkė iš susijaudini
mo. Vaikai, sėdėdadmi ant tėvų 
pečių, mosikavo rankomis ir pri
tarė sveikinimams: “Viva ii Papa! 
Viva ii Papa!”

Senyvas vyras irgi sveikino 
juos, jo išblyškęs, aštrių bruožų 
veidas šypsojosi.

šio vyro valdoma įstaiga ir or
ganizacija yra seniausias vakarų 
civilizacijos liudininkas. Senovėje 
jo pirmtakūnas stebėjo besiarti
nantį prie Romos Atilą, skelbė 
Islamui kryžiaus karus, ekskomu- 
nikavo Martyną Luterį, buvo Na
poleono kalinys, ši institucija 
daug kartų buvo prie sutriuški
nimo Ir neapkenčiama. Ii- dabar 
vėl minios; šaukia “Viva ii Papa”.

Minia sveikino nevien šv. Sos
tą, tikėjimą, bet ir patį žmogų, 
nes Eugenijus Pacelli, žinomas 
kaip popiežius Pijus XII, yra šių 
dienų žmogus, daugiau matęs ir 
patyręs negu buvę popiežiai. Jis 
naudojasi paskutine technika ir 
puikiai supranta socialinius rei
kalus. Jis yra vienas iš vadovau
jančių dvasinių kovotojų prieš 
komunizmią pasaulyje.

Pijus XII yra plačiai žinomas 
ir už Katalikų Bažnyčios ribų. Mi
lijonai , kurie nepritaria Romos 
Katalikų Bažnyčios dogmoms, tl. 
kiši išgirsti iš Pijaus XII pamo- 
kanči ųminčių.

Prieš susergant Pijus XII pri
imdavo audiencijose įvairių tau
tų, tikėjimų Ir rasių atstovus: ita
lų angliakasius, prancūzų žemdir
bius, Indų šventuosius vyrus, 
baptistų dvasininkus, Didž. Bri
tanijos karalienę ir t.t. Vien pe
reitais metais jis priėmė 400.000 ■ 
žmonių.

Kalbėdamasis su atvykusiais jis 
stengiasi kalbėti jų kalba (italų, 
anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, 
portugalų). Popoežlus turi nepa
prastai gerą atmintį ir gerai pa
žįsta kitus kraštus.

Eugenijus Maria Giuseppe Gio
vanni Pacelli gimė 1876 metais. 
Pacelli šeimos žmonės dirbo prie 
šv. Sosto per 200 metų. Jo tėvas 
buvo šv. Sosto teisininkų dekanas. 
Eugenijus, tylus Ir rimtas vai
kas, gana anksti palinko religi
jom Kartą užklaustas kuo jis no
rėtų būti, atsakė: “Aš norėčiau 
būti kankiniu, bet tik be vinių".

Turėdamas silpną sveikatą jis 
neprivalėjo gyventi kunigų semi
narijoje. Jam buvo leista pasiren
gti kunigystei namuose. Būdamas 
gabus jis įsigijo teologijos, filo-

lius Ir pelno atveju dalyvautume 
jo paskirstyme. Galėtume vėliau 
organizuoti kokią bendrovę ir 
truputį plačiau lietuviškus spar
nus išskėsti.

P. V. Šliogeris kalba apie 100 
narių, kurie sudarytų pradžią. Ši
tie žmonės turėtų sudėti po 5 
svarus, kas ir sudaryta pradinį 
kapitalą. O kaip atrodytų, jeigu 
pradžioje 10 žmonių sudėtų po £ 
100 ir pradėtų su 1000 svarų? Ma
nau 10 tokių “narsuolių” būtų 
lengviau surasti, negu šimtą — 
dešimtine “rizikuojančių’*. De
šimt žmonių greičiau susirinks, 
greičiau nutars ir greičiau darbą 
pradės. Vėliau, žinoma, prisijungs 
ne šimtas, bet šimtai. Įprasta, kad 
žmonės mielai dedasi prie išban
dyto Ir visai tikro reikalo. Prad
žioje masės nepatrauksi. Tą pra
dėti gali tik entuziastai ir pasi
ryžėliai. Todėl ir siūlau lietuviško 
savitarpio kredito banko užuomaz
gai pasitenkinti mažesniu skaičiu
mi žmonių , bet su didesniais 
įnašais. Kas šitokio banko svarbą 
ir reikšmę supranta, tas ir su 
šimtine į jį ateis. Kas ne — nė 
svarbu, “nerizikuos”.

Žinoma, čia negalėtų sverti klau
simas — kur šitas bankas turėtų 
būti steigiamas. Juk turime pa
vyzdį, kaip labai aktualus namų 
statybos klausimas, sukliuvęs tarp 

Sofijos ir kanonų teisių doktora
tus. Daug žadantį jauną Eugeni
jų priskyrė prie Vatikano valsty
bės sekretarlato.

Pradžioje jis dirbo kaip attache, 
vėliau kaip slaptasis sekretorius. 
1911 metais jis su popiežiaus de
legacija nuvyko į karaliaus Jur
gio V vainikavimą Londone.

1917 m. rakivyskupas Pacelli, 
kaip popiežiaus nuncijus, atvyko 
į Miuncheną. Kelionės tikslas — 
prikalbinti vokiečių keizerį baigti 
karą ir grąžinti taiką. Jo misija 
nenusisekė. Tačiau jis pasiliko 
Berlyne ir po 9 sunkių metų su
darė konkordatą tarp Vatikano 
ir Vokietijos. Vokiečiai patmėgo 
šį kuklų, bet drąsų arkivyskupą. 
Kartą Miunchene komunistų gau
ja apšaudė iš kulkosvaidžių jo 
būstinę ir įsibrovė į pastatą. Ar
kivyskupas Pacelli sutiko juos 
šaltai. “Niekados nėra patartina 
nužudyti diplomatą,” pasakė jis. 
Riaušininkai pasitraukė, vėliau ir 
atsiprašė.

1930 m. Pijus XI paskyrė kar
dinolą Pacelli, 53 m. amžiaus, val

Modernusis Menas
Sambūris “šviesa” yra sveikin

tinas už suruoštą paskaitą apie 
modernųjį meną. Gaila, kad aplin
kybės nelaido toj paskaitoj bei 
diskusijose dalyvauti. Manau, kad 
gerb. “Mūsų Pastogės” redakcija 
man leis savo diskusines mintis 
apie modernųjų meną (tapybą) 
pareikšti viešai spaudoje. Juo la- 
bjau, kad tų “paprastų mirtingų
jų”, norinčių suprasti modern; me
ną, yra kur kas daugiau nė patal
pa, kurioje vyko dail. J. Bistricko 
paskaita, gali sutalpinti.

Pradėjus dailėje reikštis moder- 
niojom tendencijom, tapybinių me
nu pradėjau ypatingai domėtis, į 
jį gilintis. Pamačiau modernišką 
paveikslą, knygos iliustraciją, aš 
ilgai įsispitrlnusl prie jų rymoda
vau, stengdamasi suprasti, atspė
ti. Patenkinančių rezultatų nebuvo. 
Sekiau modern, meną liečiančias 
recenzijas, kritikas. Dar Vokieti
joj begyvenant, atsimenu, vienas 
dailininkas rašė apie kito dailinin
ko moderniškų kūrinių monogra
fiją. Įvertinimas buvo labai tei
giamas. Tarp kita ko buvo pasa
kyta, esą matomas dailininko pri
artėjimas prie liaudies meno. Man 
per galvą švystelėjo kreiva min
tis: hm...—” priartėjimas prie 
liaudies meno...” Tai ar reikia po 
keliolika metų mokytis ir studijuo
ti akademijose, kad tik priartėjus 
prie to meno, kurį kūrė bemokslis 
žmogelis ar net piemenėlis! Ne, 
čia kažkas ne taip, — nuspren
džiau. O suprasti modern, meną 
visvien noriu. Nutariau kreiptis į 
pačius dailininkus. Juk jie vienas 
kitą supranta, mato tai, ko mes 
nematome.

Nutaikiau progą, užsukau pas 
savo pažįstamą dailininką.

— Prleteliau, ar negalėtum man 
paaiškinti šio kūrinio? Kas čia 
vaizduojama? — išvyniojus paro

Bankstowno ir Strathfieldo, ne
bejuda iš vietos. Šitaip spręsdami 
reikalus, — jeigu ne man, tai ir 
ne tau, — mes nužudysime ir ge
riausius sumanymus. Todėl , kaip 
bendruomenės narys, siūlau pra
dėti darbą ir pradėti į šalis nesi
dairant. P. V. Šliogerį prašau pa
studijuoti klausimą ir pateikti 
daugiau duomenų. Gi tiems, kurie 
šituo reikalu domisi, siūlau susi
rišti su p. Šliogeriu ir vieną die
ną susirinkus padiskutuoti ir, at
likus formalumus, atidaryti savo 
banko duris. Nesvarbu kur: Ban- 
kstowne, kur daugiausiai lietuvių 
gyvena, ar Strathfielde, kur visi 
traukiniai sustoja, ar centre, į kur 
retkarčiais ir iš ten ir iš kitur tau
tietis atvažiuoja.

Užbaigai dar priminsiu, kad Ka
nados lietuvių savitarpio banke
lis prieš dvejus metus darbą pra
dėjo, regis, su 5000 dolerių, gi 
šiemet, skaičiau “M.P.”, jau turi 
40.000 dol. indėlių Ir ligi metų ga- 
lo tikisi turėsiąs 100.000 dolerių. 
Paverskit į australiškus svarus.

Algis Narbutas.

stybės sekretoriumi. Pacelli važi
nėjo po visą Europą , Pietų Ame
riką ir JAV. Dažnai keleiviai lėk
tuve matydavo kardinolą berašan
tį mašinėle.

1939 m. mirė popiežius Pijus 
XI.

Sikstino koplyčioje, priešais Mi
chelangelo paveikslą "Paskutinis 
teismas” sėdėjo 62 Bažnyčios prin
cai konklavoje. Vienas paskui ki
tą kardinolai artinosi prie alto
riaus, klaupėsi maldai ir dėjo į 
taurę balsavimo kortelę.

Pranešėjas iškihnųngai skaitė 
vardus. Kardinolai žymėjosi re
zultatus. Po trečio balsavimo pa
aiškėjo naujas popiečius. Kardi
nolas Pacelli užsidengė rankomis 
savo pabalusį veidą.

Dar nesenai, prieš susergant, 
Pijus XII, būdamas 77 metų, dirb
davo 18 vai. per parą. Visas savo 
kalbas jis parengia ir parašo pats. 
Pijus XII dažnai pasinaudoja tele
fonu, nors jo prisiskambinti negali 
niekas.

Popiežius Pijus XII vadovauja 
didelei organizacijai, kurią suda
ro apie 3000 diocezijų, 2900 vys
kupų, 500.000 kunigų, vienuolių, 
iš kurių 75.000 dirba misijose, ir 
šimtai milijonų katalikų tikinčių
jų-

“R.D.”

M. SLAVĖNIENE

dau jam modernišką paveikslą, po 
kuriuo buvo labai prasmingas pa
rašas, tačiau kurį aš sąmoningai 
buvau nudilinusi.

Dailininkas įsižiūrėjo į paveik
sią, susikaupė, ilgokai pamąstė.

— Čia bus ypatinga šešėlių kom
binacija... Balta su juoda...—ai
škino jis man netvirtu balsu. Dau
giau ką jis apie tą paveikslą ir 
neįstengė pasakyti. Abu pasiju
tome nejaukiai, klek sumišę.

Ir taip po Ilgų nesėkmingų pas
tangų suprasti modernųjį meną, 
surasti jame grožio, visai nustojau 
juo domėtis, nes pamačiau, kad net 
dailininkai vienas kito nesupranta, 
nesugauna kūrinio esmės, kas sly
pi po tom, dažnai tik brūkšnių py
nėm, ar iškraipytų formų figū
rom. Tiesiog skauda širdį, pagal
vojus, kad tapybinis menas, mo- 
derniškumo formoje, nustojo savo 
šventumo, savo augštybės, net pa
garbos. Prisiminkime prancūzų 
dailininkų meno parodą Sydnėjuje. 
Vos tik parodai atsidarius, kuone' 
visi vietiniai laikraščiai praplįppo 
juoku. Po paveikslų nuotraukomis 
dėjo komentarus, iššaukiančius 
juoką. Ta pati gaida vyravo ir pa
šnekesiuose, kada buvo kalbama 
apie tą modernųjį meną.

Kokias išvadas iš šito mes tu
rime pasidaryti? Ar šitoks me
nas iš tikrųjų galima vadinti mo
derniuoju menu? Juk kas moder
niška — yra lyg tobuliau už tai, 
kas yra sena. Modemiška techni
ka, modemiški ginklai, moderniš
ka architektūra ir t.t. Deja, šito 
negalima pasakyti apie modernų
jį meną, palyginus jį su senuoju, 
klasikiniu menu. Kas moderniška 
— patraukia, užimponuoja šian
dieninį žmogų, nežiūrint jo išsi
auklėjimo ir išsilavinimo lygio. 
Modernusis menas, kad ir moder
niško žmogaus širdies netraukia, 
nežavi.

Mes "paprasti mirtingieji” lau
kiame meno renesanso. Mes laukia
me ir tikime, kad ir vėl m,enas 
bus “galingas ir stebuklingas”, 
kad vėl suras kelią į žmogaus šir
dį ir būtą ir prabils j sielą kūry
bingąja dvasia. Menas, koks jis 
dabar yra, atseit modernusis, yra 
atsitvėręs nuo visuomenės, atsit
vėręs nuo žmogaus širdies, apsi
ribojęs tik savo kūrėjų pasauliu.

Mes turime viltį, kad tai yra 
tik laikinis reiškinys, revoliucinis 
laikotarpis, iš kurio išaugs tikrai 
moderniškas, patrauklus, galingas 
menas.

Mes jo laukiame.
(Pareikštos mintys, kaip pati 

str. autorė sako, yra diskusinės, 
tad mielai bus duodama vietos Ir 
kitokiai nuomonei. Red.)

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

“KOKIA JUMS Iš TO NAUDA“
Iš fabriko Petrėnas ėjo su dviem 

bendradarbiais. Prie vieno gat
vės kampo anuodu stabtelėjo.

— Užsukim. Po “skurnyka” 
išmesim. Gerklė sukepo, — kalbėjo 
ilgasis, Simonu vadinamas.

— Taigi, toks tvankumas, — 
pritarė Kampinis.

Užsuko. Petrėnas paprašė tris 
“skumykus”, užmokėjo ir lygiai 
trimis gurkšniais ištuštino ilga 
stiklą- Jis skubėjo. Kai Simonas 
norėjo dar trijų — Petrėnas aiš
kiai pasakė: “Atėjome po vienų. 
Ir užteks. Kitų kartų. Sakiau tu
riu posėdį.

Anuodu nusišaipė. Pasiliko. Juo
du padėjo ir baro duris uždary
ti.

Petrėnas dideliais kųsnlais su
valgė mėsos kepsnį, perkando pa- 
mldorų ir užsimetęs gerėlesnį 
švarkų pakniopstomis Išgriuvo Iš 
kambario. Jį palydėjo priekaištin
gu žvilgsniu žmona. Keturiolik
metė gimnazistė lyg klausdama 
pasakė: "Tai tėvelis ir vėl į posė
dį?”

— Sakau, kai Išrinko į tų val
dybų ... Kiemas žole apaugo. Bra
škės neravėtos. Tvorų reiktų pada
žyti. Sakau..., — skundėsi bulni 
moteriškė.

— Valdžia. į mlnisterlus taiko. 
Laksto kvapo neatgaudamas. Ir 
kokia jam iš to nauda?—, kam
puotais žodžiais kalbėjo nuomi
ninkas, kietu nagu stalo kampų 
ardydamas.

Po trijų valandų Petrėnas grį
žo. Prie stalo valgomajam rymo
jo žmona, kaimynė su vyru ir 
nuomininkas, tas kur nagu kam
pų stalo ardė. Bet Petrėnas ne
klausė, kokių jie turi naudų pa
žįstamų marškinius tris valandas 
liežuviais skalbę.

— ★ —
Trys moteriškės šnekučiuojasi. 

Apie pirkinius ir kitokius šeimy.- 
ninius reikalus. Paskui viena, to
kia padžiūvusi brunetė ir sako: 
“Tai ponia vis su tais teatrais? 
Žinote, mes visi labai džiaugia
mės. Gerai brangioji. Reikia vi
siems dirbti, žinote, aš Irgi myliu 
teatrų. Vienąsyk Pupų Dėdės te
atre buvau. Ot, žinote ,tai buvo 
smagu. Kokių štukų jis ir neiškrė
tė. Bet tai buvo anais laikais... 
Tada ir į teatrus bepigu buvo, vai
kščioti. Bet, žinote, labai gerai 
būtų teatras ir čia. Lietuvybė, ži
note, be teatro negali gyventi. 
Ir vyras taip sako. Būtinai ateisiu 
su Džanyčiu pasižiūrėti, žinote, 
to mano vaikd tai galva pramušta 
ant visokių teatrų. Be komikų ne- 
gula ir nekelia. Ateisim, {domu ką 
jus ten išdarinėslte”.

II moteris: “Nueit tai ir aš gal 
nueičiau... Norėjo Ir mane į-sce- 
nų įtraukti. Labai prašė, žino, mat 
kad teatre jausdavausi, galima 
sakyti, kaip jūs virtuvėje, ponia. 
Bet dabar laiko nėra. Ir pinigų visi 
tie važinėjlmial kaštuoja. O kas už
mokės ?

III moteris: “Bet reikia kų nors 
daryti. Kas nors turi dirbti. Vai
kai, jaunimas, o Ir suaugusieji. .. 
štai ir jūsų Jonukas jau vos su
sišneka lietuviškai”,

II moteris: “Ponia Grlklene, čia 
kalbant čia paliekant, neturi vaikų 
prie savęs — nesirūpink kitų vai
kais. Mes žinom kaip juos auklė
ti. O lietuviškai išmoks. Turi lai
ko.

I moteris: "Jūs dirbkite, ponia. 
Turite laiko, kas jums. Vyras ge
rai uždirba. Galite ir Iš savo ki
šenės pridėti. Bet pasakykite at
virai: kokia jums iš to nauda? Ma
note kad kas įvertins? Padėkos? 
Dar pasišaipys. Laikraščiai pri
kibs. Labai nedėkingas darbas, po
nia. Bet reikia. Suprantu. Dirbki
te. Ach ir užsiplepėjau. Turiu dar 
į salonų užbėgti. Šiandien tokių 
party turime. O rytoj pas ponią 
Žirkieną... Labai prašė. Ach, kad 
to laiko būtų...”

O kokia mums nauda, jeigu 
jūs ir turėsite to laiko, ponia?...

Tai ir baigsime šios savaitės 
pasišnekėjimus. Juk, tarp mūs 
kalbant, kokia man Iš to nauda.

JURGIS DAUBA

I žinomas lietuvis teisininkas, buv. 
ministeris, seimo narys ir visuome- 

' nininkas, Vladas POŽĖLA gyvena 
su savo šeima Adelaidėj. Apsilan
kius jo bute gimtadienio proga, 
nežiūrint jo 75 m. amžiaus, jis 
linksmai pareiškė, kad jis drauge 
su visa lietuvių visuomene grįš 
į namus — Lietuvon. Paprašytas 
maloniai sutiko papasakoti nuo
trupų Iš savo gyvenimo.

Vladas Požėla, ūkininko sūnus, 
gimė 1879 m. balandžio mėn. Bai
gęs Steigvilių slaptų mokyklų ir 
išmokęs lietuviškai rašyti ir skai
tyti, vienuolikos metų, jis įstojo 
j Mintaujos gimnazijų.

“Poterių maištas” — buvo rei
kalauta gimnazijoje rusiškai mel
stis, — jį užtiko šeštoje klasėje. 
Tai buvo sunkūs mokiniui metai: 
jis turėjo ir bausmę atlikti už da
lyvavimų maište, toliau gyventi Ir 
mokytis iš pamokų. Gausi šeima, 
neleido jo tėvams toliau jį moks
linti.

Pasilikęs Mintaujoje jis perėmė 
lietuvių mokinių “Kūdikio” orga
nizacijos vadovybę, P. Avižonio, 
po jo A. Kvedaro vestų.

Liepojos žandarų rotmistro Von- 
secklo iškelta D-rui L. Vaineikiul 
ir kitiems byla už platinimų Lie
tuvoje užsienio lietuviškų knygų 
ir laikraščių, neaplenkė ir V. Po
žėlos. 1900 m. baigus gimnazijų, 
jis buvo suimtas ir po vienerių 
metų kalėjimo, administracijos 
keliu, Ištremtas į “ne taip tolimas 
vietas” — Kotolničą. Bet papra
šius, Kotelničas buvo pakeistas 
Smolensku. Ten jau buvo ištrem
ti daktarai F. Janušis, P. Kairiūk
štis, rašytojas G. Liandsbergis, 
dantų gydytoja E. Braždytė, knyg
nešys A. Baranauskas ir kiti. Gi 
mokytojų J. Jablonskį nukėlė j 
Pskovą.

Pagal anų laikų teisę, tremti
niui nebuvo ko svajoti, pvz. apie 
gydytojo praktikų arba mokslinin
kui apie mokslų ir t.t., nes tai ne
buvo leista. Po didelių prašymų, 
užtarus kunigaikščiui Uchtoms- 
klui, V. Požėlai atsidarė provin
cijos universiteto durys — arba j 
Dorpate arba Tomske. V. Požėla 
pasirinko Dorpato universiteto 
teisių fakultetų. To universiteto 
profesūra buvo ištikima rusifika
cijos politikai Ir ypač tai buvo žy
mu teisių fakultete. Iki to laiko 
V. Požėla buvo daugiau visuome
nininkas negu politikas. Bet uni
versitetas ir kylantis politinis 
Lietuvos visuomenės sąjūdis, pa
lenkė jį į politiką. Pagal tuo laiku 
susidėjusias savo pažiūras, jis kaip 
socialdemokratas, greta studentų 
demonstracijų, daugiausiai dalyva-

4 Sov. S—gos pilietės
GARSIĄJA! RUSIŲ — ANGLŲ VEDYBŲ BYLAI UŽSIBAIGUS

Prieš keletu savaičių Sov. Są
jungos vyriausybė pranešė Brita
nijos ambasadoriui Maskvoje, kad 
ketrios Sov. Sąjungos pilietės, iš
tekėjusios už anglų, yra oficialiai 
išsiskyrusios su savo vyrais.

Viena australe, kuri po karo 
dirbo Britanijos ambasadoje, paži
nojo šias moteris ir apie jų gyve
nimą pateikia įdomių žinių, kurių 
santraukų čia ir spausdiname.

"Tuoj po karo, pasakoja aust
rale, aš dirbau Britų ambasadoje 
Maskvoje kartu su keliomis rusė
mis, kurios buvo ištekėjusios už 
anglų, šitos moterys (Lola Burke, 
Erena Rickitts, Rosa Henderson 
ir Nadia Bolton dirbo čia, kadan
gi po vedybų kitur darbo negalė
jo gauti. Jos visos buvo jaunos ir 
į ateitį žvelgė su pasitikėjimu ir 
viltimi. Tačiau kų jos pergyveno, 
vakarietis niekados negalės sup
rasti. Sunku laisvėje gyvenančiam 
visa tai ir įsivaizduoti.

Karo metu ir jam pasibaigus 
34 rusės ištekėjo už anglų. Dau
gumas šitų karių po kelių mėne
sių turėjo iš Sov. Sąjungos išvyk- 
ti. Jų žmonos pasiliko. Iš jų 12 dar 
suspėjo išsirūpinti leidimus ir iš
vyko į Angliją. Bet 1947 m. vasa
rio 15 d. Sovietų vyriausybė pas
kelbė, sovietų piliečiui draudžia
ma vesti (ar ištekėti) užsienietį. 
Kai kurios rusės, aplinkybių ver
čiamos, išsiskyrė. Bet kitos nesi
davė palaužiamos ir vis laukė, ka
da galės išvažiuoti pas savo vy
rus. Šitų jokia darbovietė nepri
ėmė dirbti, nutrūko jų ryšiai su 
draugais ir pažįstamais, nes žmo
nės bijojo valdžios reperesijų.

Vladas Požėla
(75 M. AMŽIAUS SUKAKTIES 
PROGA) 

vo Lietuvos politiniame sąjūdyje. 
Drauge su kitais 1903-1905 m. jis 
leidžia Prūsuose “Draugų", stei
gia jo organizacijų, kelia Šiauliuo
se, Joniškyje žmonių demonstra
cijas prieš valdžią, Žagarėje ir 
Žeimelyje organizuoja mitingus, 
reikalaujant laisvės ir Lietuvos ne
priklausomybės.

Negavęs “ištikimybės” iš Kau
no gubernatoriaus, kurios reika
lavo universiteto administracija, 
laikant valstybinius egzaminus, V. 
Požėla ėmė studijuoti filosofijų.

Netrūko jo ir Didžiajame Vil
niaus Seime. Svarbu nutarti, bet 
dar svarbiau -- įgyvendinti nuta
rimą. Tuo dėsniu ir Požėla vado
vavosi. Dar nebuvo pasibaigusios 
Seimo kalbos, kaip Požėla su at
sišaukimų glėbiais jau vyko į nu
matytas jam vietas: Pušalotą, 
Smilgius, Rozalimą ir Naujamies
tį griauti rusų valdžios ir statyti 
savo — Lietuvos valdžių. Pagy
venusių žmonių akyse tai buvo 
nepaprastas reiškinys: sava val
džia, savi viršaičiai, savi mokyto
jai, sekretoriai, sava sargyba kai
muose ir miesteliuose. Per mėnesį, 
tris, keturius nė jokio nusikalti
mo ir jokio triukšmo. Tik vėliau, 
baudžiamieji rusų valdžios būriai 
pakėlė jį, siausdami tas vietas.

1906 metų įvykiai Lietuvoje, ru
sų žandarams davė apsčiai duome
nų apie Požėlos veiklų. Ilgai jieš- 
koję, 1908 m. jie susekė jį Dor
pato universitete ir suėmė. Byla 
ilgai truko ir 1911 m. Vilniaus 
Teismo Rūmai Kaune V. Požėlą, 
A. Morauskį, J. Šliogerį ir kitus 
nuteisė vleneriems metams kalė
ti už priklausymą Lietuvos Social
demokratų Partijai ir griovimą 
Lietuvoje esančios visuomenės 
tvarkos ir nustatytos valdžios.

Baigęs kalėti, 1913 m. Požėla 
sugrįžo atgal Dorpato universite
tan. Bet universiteto administra
cija neleido laikyti valstybinių eg
zaminų, nes dar neturėjo “ištiki
mybės liūd.” iš savo gubernato
riaus. Tik Pirmojo Didžiojo karo 
aplinkybės Išsprendė tų “neatmez- 
gamų mazgų” — Kauno guberna
torius nežinia kur evakuavo. Taip 
buvo paaiškinta Maskvos univer
sitetui, į kur V. Požėla 1916 m. 
persiklė. čia egzaminų kimisija 
lengvai sutiko prileisti jį prie eg
zaminų su sąlygą, kad vėliau tu
rės pristatyti savo gubernatoriaus 
“Ištikimybę”. Bet ir egzaminai 
laimingai pasibaigė ir gubernato
rius nebeatsirado.

šitų moterų tėvai, giminės irgi bu
vo tardomi, persekiojami, gązdi- 
nami.

Sovietų įstatymai nedraudžia 
susipažinti su užsieniečiu. Bet kie
kvienas sovietų pilietis žino, kad 
“nerašytas įstatymas” persekioja 
tą, kuris palaiko bet kokius ryšius 
su užsieniečiu. <

1954 m. liko tik 5 rusės, kurios 
vis spyrėsi ir .nesiskyrė su savo 
vyrais, išvykusiais į Angliją. Jos 
gyveno Britų ambasadoje, kur dir
bo kaip vertėjos, telefoninkės. 
Pradžioje jos turėjo draugų, bet 
vėliau jų draugai tebuvo tik am
basados tarnautojai. Jos beveik 
niekur iš ambasados ir neišeida
vo.

Lola Burke, puiki, gyvo būdo 
ir saulėtos nuotaikos moteris, iš
tekėjo 1946 m. Jos vyras 6 valan
doms praslinkus po vestuvių .tu
rėjo išvykti į Angliją. 1951 m. 
Lola išėjo I Didįjį Maskvos Te
atrą ir nebegrįžo į ambasadų. Ji 
paprasčiausiai buvo NKVD įgrūs
ta į automobilį prie teatro ir din
go. Kitos trys moterys vėliau iš
sikraustė iš ambasadoj ir jų liki
mas apgaubtas nežinios rūku. Ofi
cialiai sakoma, kad jos išsiskyrė 
su savo vyrais. Tai visiškai pati
kėtina. Jos kito pasirinkimo ir ne
turėjo. Kur jos dabar? J šitų klau
simų jūs atsakymo nejieškokite- 

Ambasadoje buvo pasilikusi tik 
Clara Hali. Ji gyveno drauge su 
savo sūneliu Nieky. Ji laikėsi tvir
tai ir atkakliai laukė. Po Stalino 
mirties Sovietų vyriausybė visai 
netikėtai Mrs. Mall ir jos sūnui, 
davė sutikimų išvykti iš Sovetų

1917 ir sekantieji metai, iškė
lė V. Požėlos gyvenime sunkių 
klausimų kų ir kaip veikti Rusijos 
sąlygose, kovojant už demokrati
nę Lietuvos respubliką.

“Aišku, sako p. Požėla, kalbė
damas apie tą vykusios rusų revo. 
liucijos tarpą, Kerenskio valdžia 
griuvo, jos vietų užėmė bolševikų 
valdžia. Kol jie kalbėjo apie demo
kratizmų, neveikdami prieš jį, mū
sų nuosaikiems demokratams, jų 
tarpe ir socialdemokratams, buvo 
pakeliui su jais, bet tik iki pirmos 
kryžkelės, kuri toliau jau nustatė 
priešingus kelius”.

V. Požėla šalę savo, kaip pri
siekusio advokato padėjėjo Petra, 
polio Apygardos Teisme, dirbo 
kartu su inž. Bielskiu, adv. č. 
Petraškevičium ir kitais, kurie su
darė atskirą veiklos grupę ir da

lyvavo kaip lietuvių atstovas prieš- 
parlamente, kame sudarė sutartį 
su V. Kapsuku, artimu bolševikų 
žmogum: a) grąžinti pabėgėlius, 
b) grąžinti Lietuvos turtų —ar
chyvus, muziejus, paveikslus Ir ki
ta, c) grąžinti pinigus, d) laiky
tis Lietuvos demokratinės sant
varkos, suėjus į kontaktų su viso
mis politinėmis grupėmis, e) kovo
ti prieš lenkų, rusų Ir vokiečių 
invazijas. 1918 m. visi grįžo į Vil
nių. Tačiau praktika netrukus pa
rodė, kad ne Kapsukas šeiminin
kas Vilniuje, bet bolševikai atėję 
Lietuvon invazijos tikslais,.

Kovos frontas nukrypo prieš vo
kiečius. V. Požėlai 1919 m. teko 
svarbių uždavinių: priešakyje par
tizanų štabo (iš K. Bielskio, R. 
Skipičio, Z. Lukauskaltės ir V. Po
žėlos) kontakte su mūsų kariuo
mene Šiauliuose ir jų apylinkėje, 
kur buvo susitelkę bermontininkai, 
dezorganizuoti juos ir saugoti 
žmonių turtą nuo plėšikaujančių 
gaujų. Kas buvo padaryta anuo 
metu, matyti iš štabo laikraštėlio 
“Partizanas”.

Išvarius' vokiečius Ir bolševi
kus iš savo žemės prasidėjo nau
jas darbas, kūrybos ir valstybės 
tvarkymo darbas, čia V. Požėla 
teisme (nuo 1921 m, jis Lietuvos 
advokatas), rinkimuose į Steigia
mąjį Seimų, Seime, seimo komisi
joje ir fronte prieš lenkus. Jis da
lyvavo ir pirmame Seime.

Rlmstant mūsų visuomenei, ri
mo Ir Požėlos darbas. Būdamas 
laisvos profesijos šalininkas, jis 
atsidavė advokatūrai, ten įdėjęs 
visą savo sielą. Tik 1926 m. rin
kimai j Seimą, kuriuose laimėjo 
valstiečiai liaudininkai ir social
demokratai, iškėlė jį į valdžią: 
jis tapo M. Sleževičiaus kabinete 
Vidaus Reikalų Ministeriu.

J.

Sąjungos.
Šita vedybų Istorija jai* baigta. 

Bet klek ji pasaulyje triukšmo 
sukėlė. Ir tai gal buvo pirmas at
sitikimas, kada vakariečiai sužino
jo, kad yra gyvenimas iv visiškai 
skirtingas negu laisvajame pasau
lyje Ir kad toks gyvenimas yra 
už “geležinės uždangos".

Mrs. Hall dabar gyvena su savo 
vyru Londone. Ji sakosi patenkin
ta nauju kraštu, bet serga tėvy
nės ilgesiu.

Natalia Golovanova karo metu 
buvo ištekėjusi už aviacijos virši
los Tomo Clark. Jiedu į Londoną 
atvyko 1945 m. Pirmą naktį pra
leido viešbutyje ir čia įvyko men
kas barnis. Kalba sukosi apie tai, 
ar Natalia dabar yra rusė ar an
glė. Išvadoje Natalia susikrovė 
savo mantų ir kitą dieną Išvyko 
atgal su tuo metu Londone viešė
jusia "Dinamo” futbolo komanda. 
(Sov. Sąjungos pilietė ištekėjusi 
už svetimšalio nenustoja savo pi
lietybės Ir kiekvienu metu gali su
grįžti į Sov. Sąjungą). Kita, Nina 
Makushina, ištekėjusi už anglo 
John Brand, grįžo 1948 m. Abi 
jos “Pravadoje” parašė savo įs
pūdžius apie Angliją ir Londoną. 
Na, jų atsiliepimai apie “pasibai
sėtinų" gyvenimą Anglijoje jokiu 
būdu negalėjo patikti nei vienam 
anglui. Bet užtat jos "apšvietė" 
tarybinę liaudį.

Geriausiai susitvarkė Violetta 
Prokhurova, Didžiojo Maskvos te
atro balerina. Ji ištekėjo už amba
sados tarnautojo ir šiandien, kaip 
Violetta Elvin, garsiajame Sad- 
ler’s Wells balete naudojasi garsu, 
kaip didžiausios Anglijos baleto 
žveigždės Moira Shearer ir Mar
got Fonteyn.

Apie kitas beveik jokių žinių 
neturima. B.

Tautiniai Parlamentai tremty?
Jungtinių Tautų bendrojo po

sėdžio Paryžiuje metu (Palais de 
Chaillot) Prancūzijos Sąjunga 
Pavergtoms Tautoms Ginti (l’Uni- 
on pour la Defense des Peuples 
Opprime) įteikė visumos delega
tams (nekomunistams) memoran
dumų, kuriame buvo prašoma 
įkurti oficialų organų pavergtoms 
tautoms atstovauti. Minėtosios 
prancūzų sąjungos pirmininkas 
Francois de Romalnville įteikė 
JTO general, sekretoriui Ham- 
merskjoldui raštą su tais pačiais 
reikalavimais, kuriuos parėmė 
"New York Times”, skelbdamas, 
kad Pavergtosioms Tautoms Ginti 
Sąjunga turi būti pripažinta ly
giagrečiu Jungtinių Tautų orga
nizmu.

Sąjunga primindama žmogaus 
Teisių Deklaracijų Ir iš jos susi
darančias išvadas bei tautų pasi
žadėjimus (atskirdama tikrąją ru
sų tautą nuo ten viešpataujančio 
režimo) ir konstatuodama, kad 
Sov. Sąjungoje pavergtųjų tau
tų valia negali būti laisvai išreiš
kiama, prašo, kad okupuotųjų 
kraštų egzilai būtų laikomi savo 
tautų reprezentantais ir kad jiems 
būtų leidžiama išrinkti savo tau
tinius parlamentus tremty. Toks 
parlamentas numatytas iš dviejų

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 vykdomų ge
nocidą.

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

’ ALB KRAŠTO VALDYBA.
aS25B52Sa5aS25HSESaS25H5a52S2525

SKIRTINGOS NUOMONES
Australijos ministeris pirm. 

Menzies, pasakytoje kalboje per 
radijo, komentavo amerikiečių ir 
austarlų pažiūras dėl Japonijos 
ginklavimosi ir ūkinio atkutimu.

Ministeris pirmininkas nurodė, 
kad Amerikos vyriausybė visiš
kai aiškiai yra apsisprendusi su
teikti visokeriopų paramų Japoni
jai ūkiškai atsigauti ir sukurti 
karines pajėgas, kurios galėtų at
remti galimų agresiją. Amerikie
čiai mano, toliau kalbėjo ministe
ris pirmininkas, kad jeigu laisva
sis pasaulis nenori matyti Japoni
ją Sovietų Sąjungos ir komunis
tinės Kinijos glėbyje, tai turi su
tikti, kad Japonija turi būti pa
jėgi pati save apginti.

Toliau min. pirm. Menzies pa
lietė australų pažiūras dėl Japo
nijos karinio ir ūkinio stiprėjimo. 
Esą daigumas australų vis ne
galį užmiršti pereito karo, kada 
japonai su patekusiais nelaisvėn 
australais elgėsi labai žiauriai ir 
nehumaniškai. Bet juk ir Ameri
ka patyrė didelių kraujo nuostolių 
ii* jų belaisvėn patekę vyrai išgy
veno tų patį likimų. Bet tai jau 
praeitis. Ir politika negali būti 
grindžiama sentimentais ir nema
loniais prisiminimais. Menzies kal
bėjo: “Mes nebūtinai turime pa- 
sidadryti japonų draugais ir už
miršti praeities patyrimus, bet 
mes turime būti realūs”, čia jis 
priminė, kad praeitais metais Aus
tralija Japonijai pardavė vilnos 
ir kitų gėrybių už £ 80 milijonų, 
gi iš Japonijos pirko tik už £ 5 
milijonus, šitai ėsų negali tęstis 
ilgą laikų. O jeigu Japonija savo 
užsakymus nukreips į kitus šito
kių gėrybių gamintojus, tai Aus
tralijos gyvenimo Standartas ne
išvengiamai turėsiąs kristi. Mi
nisteris pirmininkas ragino gyven
tojus būti protingais ir į santy
kius su šių dienų Japonija žiū
rėti blaiviai ir atviromis akimis. 

rūmų: vieni susidarytų iš emig
rantų, Išvykusių prieš karą Ir vė
liausiai Iki karo pabaigos, antrie
ji rūmai — iš piliečių, emigravu
sių jau po karo.

Pavergtoms Tautoms Ginti S-ga 
talpį pat pageidauja, kad toms vy
riausybėms būtų suteikta po kelis 
ha , simbolinės eksteritorinės te
ritorijos. Tai turėtų milžinišką 
reikšiųę ateičiai. Tai būtų realus 
patvirtinimas tų teisių, kurių at
statyti Jungtinės Tautos nepajė
gia, nors tai padaryti būtų jų prie
volė. Tuo būdu laisvosios tautos 
galėtų kiek nuraminti savo sąži
nę prieš istorijos teismą, o tuo 
pačiu paruoštų kelią į laisvę ir 
gerovę.

Jungtinių Tautų posėdžiai, ku
riuose dalyvauja Sov. Sąjungos 

atstovai, atstovaują pagrobtosioms 
valstybėms, sulyginami su anoni
minės akcinės bendrovės visuoti
niu susirinkimu, kur didelė dalis 
balsų atstovaujama gangsterių . 
pavogtoms akcijoms — iš 10 narių 
valstybių.

MODERNIŠKOJI DIVIZIJA
Truputėlis kariškų davinių. Ame

rikiečių pėstininkų divizijoje yra 
27 įvairių rūšių ginklai, pradedant 
durtuvu, baigiant 155 mm haubi
comis, kurių turima 18 Ir kurių 
kiekviena gali išmesti po 138 sva
rus metalo ir sprogstamosios me- , 
džiagos net iki 8 mylių, ir tai su 
dideliu tikslurąu. Divizija turi 54 
lauko patrankas 105 mm,, turi mi
nas, granatas, automatišką artile
riją, dviejų rūšių priešlėktuvines 
patrankas, 130 tankų, sveriančių 
po 47 tonas, kurie gali važiuoti 
po 35 mylias j valandą; jie gin
kluoti 90 mm automatiškai vei
kiančiomis patrankomis.

Ginklų kaina — nuo 20 dol. kal
no jančlų lengvųjų bazūkų iki 265, 
000 dol. už naują M147 General 
Pershing tanką. Vien tik divizijos 
apginklavimas kainoja 157 mili
jonai. dolerių, čia įeina ir radio 
aparatai, telefonų įrengimai, te- 
letipo mašinos, buldozeriai inži
nieriams, kėlimo kranai.

Divizijos sudėtis tokia: ją su
daro trys pulkai, pulke — trys 
batalionai, batalione trys kuopos, 
kuopoj trys būriai, būry trys sky
riai po 10 žmonių kiekvienas. Prie 
jų dar yra specialios ginklų rū
šys: kulkosvaidininkų, artileristų, 
tankistų.

Karinio dalinio, apginklavimas 
Ir išlaikymas surištas su milžiniš
komis išlaidomis Ir kaip didelių 
kultūrinių laimėjimų būtų galima 
susilaukti pašalinus karus ir tas 
lėšas paskyrus kultūros relka- 
lams< Deja, Kremliaus imperia
listai pasaulį verčia ginkluotis.

• Fiziologas dr. N. Kleitman, 
išstudijavęs miego įpročius arkti- 
koje ir juos palyginęs su kitų vie
tovių gyventojų įpročiais bei jų 
savijauta, priėjo išvados, kad ge
riausiai jaučiasi išmiegoję 7 va
landas.
• J.P. Dichman, General Ele

ctric inžinerius ir specialistas, 
šviesos veikimo į gyvulius ir vab
zdžius, tvirtina, kad nakčia skren
du vabzdžiai yra akli spalvoms. 
Jie tik jautrūs šviesiai mėlynai 
spalvai ir spinduliams, esantiems 
arti ultravioletinių, kurių žmogus 
beveik nemato. Reiškia, kad nak
čia šviesiai mėlyna ir ultraviole
tinė šviesa vabzdžius vilios, o no
rint jų gintis reikia vartoti švie
sias bespalves lempas.
• Izraelio valstybės iždas iš

laiko 2,600 sinagogų, kurios pri
klauso 193 sektom.
• Dr. Dr. Collins Rusei ir Far

quar, dirbą Toronto universitete, 
iš radioaktyvaus švino įvairiose 
medžiagose, nustatė, kad žemė yra 
apie 3,500,000,000 metų senumo. 
Tiek tai laiko reikėjo radioakty
viam uranijui pavirsti į šviną.

SUSIKLAUSYMAS .
Viename Čikagos laikraštyje pa

sirodė tokia žinutė: “Žmogau, ku
ris paėmei mano švarką ir kelnlas, 
būk toks geras prisipažink, kad 
mano žmona manęs vėl nekaltin
tų jog aš girtas buvau”.

Rytojaus metą jo žmona gavo 
du laiškus-iš skirtingų vietų ir as
menų. Abu prisipažysta pavogę 
drabužius.

Mat koks yra vyrų susiklausy
mas.
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KŪSU PASTOGĖ
Sydnejus

POEZIJOS VAKARAS
Sambūris šviesa balandžio mėn. 

24 d. (šeštadienį po Velykų), 
Milsons Point, Ennis Rd. 12-14, 
ruošia lietuvių poezijos vakarą. 
Pradžia 6.30 vai. vak. Įėjimas vi
siems laisvas.

— Velykų antrų dienų viešus 
pobūvius — vakarus ruošia skau
tai vyčiai Newtowne, Masonic 
Hall ir Sydnėjaus Lietuvių Kata
likų Kultūros. Draugija Bankstow- 
ne, Melana salėje.

— Balandžio 10-11 d.d. Sydnė
jaus lietuviams buvo suruoštos re
kolekcijos, kurias pravedė svečias 
iš Bonegilos, kun. dr. Bačinskas.

Solistas Domininkas Vildovas.
Jį girdėsime dainuojant SPAUDOS 
BALIUJE,

Sydnėjaus studentai 
iškilavo

Artėjant rudeniui panorome Iš
naudoti gražias dienas, todėl ir 
susįgundėme paiškilautl.

Nutarę bent vienai dienai už
miršti knygas, profesorius ir pas
kaitų sales, kovo 28 d. sėdome j 
Liverpulio traukini.

Nors meteriologijos biuras skel
bė lietų, bet atvažiavus i Casula 
(mūsiškių sulietuvintai vadinamų 
“Kazele”) stotį saulę žeme ridinė
jęs.

Mūs buvo gausus būrys. Stu
dentai pasikvietė ir svečių. Jų 
tarpe turėjome L. Garballauskų 
iš Adelaidės (šiemet užbaigė tech
nikos fakultetų Adelaidės univer
sitete) Ir Sydnėjaus lietuvių stu
dentų veiklos šulų Vyt. Donlelų.

Iš “Kazelės” stoties patraukė
me prie George upės. Kaip Ir vi
sų australiškų upių vanduo, taip 
ir Jurgio upės yra rudas, bet be 
krokodilų ir maudytis buvo tikrai 
malonu. Vandenyje ir praleidome 
daugiausia laiko. Be to, žaidėme 
kvadratų, tiklinj. Seni lietuviški 
žaidimai, kaip “Paskutinė pora 
bėga”, “žiužis” ir kt., taip pat ra
do vietos mūsų dienotvarkėje.

Taip ir nepastebėjome kaip die
na prabėgo. Artėjant vakarui pa
traukėme namo. Visų nuotaika 
buvo puiki ir gal ne vienas pagal
vojo: kad tokių Iškilų daugiau... 
O kitų dienų net ir knygos atrodė 
mielesnės, ir rūstūs profesorių 
veidai lyg šypsotis mėgino, ir 
paskaitų salės buvo ne taip jau 
nuobodžios.

(R)
ROYAL EASTER SHOW

Kiekvienais metais Sydnėjuje 
prieš Velykas yra ruošiama žemės 
ūkio ir pramonės paroda, šiemet 
ši paroda atidaryta balandžio 9 d. 
Atidaryme dalyvavo per 80.000 
žmonių. Į parodų veža spec, auto
busai Ir tramvajai, kurie eina kas 
dešimt minučių nuo centr. gelež. 
stoties ir Circular Quay.

šiemet paroda yra turtingesnė 
pramonės eksponatais, bet avių, 
galvijų ir paukščių skyriai nus
telbia visus kitus. Naujas parodos 
skyrius šių metų parodoje yra 
Snowy Mountains Authority pro
jekto schemos Ir modeliai, kurie 
patraukia lankytojų dėmesį savo 
impozantiškumu.

Paroda uždaroma balandžio 20 
d. 10.30 vai. naktį. Paroda užda
ryta 1 Velykų dienų.

N.S.W. Parlamento 
posėdyje

balandžio 6 d. dalyvavo ir “nau
jųjų australų” bendruomenių ats
tovai. Lietuvių bendruomenę ats
tovauti buvo pakviestas A.L.B. 
Krašto Valdybos pirm. Vyt. Sim- 
niškis. Po posėdžio parlamento 
opozicijos lyderis Mr. Treatt ben
druomenių atstovus pakvietė ar
batai. Privačiuose pokalbiuose pa
aiškėjo, kad N.S.W. parlamenta
rai su Lietuvos klausimu yra ga
na gerai susipažinę. Kai kurie jų 
yra gerai informuoti apie mūsų 
politini ir ūkinį gyvenimų dar 
nepriklausomybės laikais.

Pranešimas Jūros 
Skautams

Pranešu, kad gauta iš Brolijos 
Jūrų Sk. Skyriaus parėdymas su
registruoti jūros skautus ir vie
netus Australijos rajone.

Prašau nedelsiant pranešti man 
vienetų ir pavienių jūros sk. as
menines žinias ir adresus. Kur 
vienetų nėra, prašau daryti žygių 
juos įsteigti.

Pas mane galima gauti: ins
trukcijas dėl vienetų steigimo; 
jūr. sktn. B. Stundžios knygų 
“Buriavimas ir jūrininkystė”, kai
na 15 šil. skautams ir £ 1.0.0 ki
tiems (naudinga ii- buriuotojams), 
^aip pat parduodam), tik jūros 
skautams, sidabriniai ženkliukai, 
kaina — 15 šil. su persiuntimu-

Mano adresas: Alg. Žilinskas, 
3 Walker St., Northcote,Vic.

Jūr. Sk. Skyriaus Vedėjas 
Australijos Rajonui.

VAKARAS — POBŪVIS
Balandžio 19 d. — antrą Velykų dieną

A. L. KATALIKŲ KULTŪROS DRAUGIJA
Melana salėje, Bankstowne

(Marion Str: prie pat stoties)
ruošia vakarų — 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. ................

Newcastlio lietuviams
Velykų antrų dienų (balandžio 19 d.) 

CARDIF, MASONIC HALL 
ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS SU PROGRAMA
Programoje: dainos, feljetonai, deklamacijos. 
Visi tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti. 
Pradžia 7 vai. vak.

NEWCASTLIO APYLINKĖS VALDYBA

Spaudos Balius Spaudos Balius
“MŪSŲ PASTOGĖS” ruošiamas pirmas Spaudos Balius Sydnėjuje jau čia pat — vos dvi savaitės bepaliko. Todėl nedelsklme įsigyti

PAKVIETIMUS IR UŽSISAKYTI STALIUKUS.
Pakvietimai gaunami:

“MŪSŲ PASTOGĖS" Red. (galima užsisakyti laišku: Mūsų Pastogė, Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.), pas A.L.B. Krašto 
Valdybos, Sydnėjaus, Bankstowno, Cabramattos Apylinkių ir Wentworthvllles sen. valdybų narius. Taip pat pas sp. Klubo Kovo, “Šviesos”, 
Plunksnos Klubo vadovybių narius ir kitus “M.P.” bičiulius. Pakvietimus galima gauti dar lietuviškoje baldų krautuvėje “Cabra — Vale — 
88 John St., Cabramattoj, krautuvėj “Venta” — 359 Chapel Rd., Bankstowne ir krautuvėje “Rota” juwellery, Strand Arcade, Sydney 
(tarp Pitt ir George gatvių, II arkados augate).

įsigyjant pakvietimus malonėkite nurodyti keliems asmenims pageidaujate staliukų, kiek ir kokių gėrymų Jums parūpinti. Vist gė- 
rymai bus patiekti oficialiomis krautuvių kainomis. Ir bus paduoti Jums į stalų.

Pakvietimai, įskaitant vakarienę, vyrams — £ 1.5.0, moterims £1.0.0.

Programa:
solistas Domininkas Vildovas, Br. Kiverio oktetas, ponios V. Saudargienės studijos šokėjos ir moderniojo šokio prof. Mrs. ir Mr. 

Lawson.
Programa tikrai įdomi, augšto lygio ir nauja.

GROS MARK FOYS ŠOKIŲ KAPELA.

Loterija:
turtinga vertingais fantais, kiirie kiekvienam labai ir labai pravers ir iš baliaus sugrįžus: galėsite Išlošti elektrinį patefonų, elektr. 

skut. mašinėlių, gerų p. Saudargo gamybos portfelį, baliaus rankinukų, vertingų knygų — o gal ir automobilį. Ir tik už 2 šilingus.
SPAUDOS BALIAUS

proga išeina naujas laikraštis “JŪSŲ PASTOGĖ”. Bus dvi laidos. II-ji laida Jums bus įteikta apie 10-11 vai. naktį.
MARK FOYS EMPRESS SALĖJE

laisvai telpa 1000 svečių. Didelė šokiams aikštė. Todėl netenka kalbėti apie kamšatį ir nereiks kelią skintis alkūnėmis.
ATSIMINKITE DATĄ — GEGUŽES 1 D. (šeštadienis). 8 vai. vak. visi renkamės į SPAUDOS BALIŲ: MARK 

FOYS, CASTLERAEGH STR., SYDNEY.
“MŪSŲ PASTOGĖ”

MELBOURNAS
— Centrinės lietuvių sekmadle 

nio mokyklos mokinių tėvų susi
rinkimas aptarė mokyklos reika
lus ir išsirinko naujų komitetų; 
E. Žiedienė — pirm., V.L. Vasa
ris ir A. Ramanauskas nariai.

— Parapijos savaitgalio moky
klos mokinių tėvų susirinkime i 
tėvų komitetų Išrinkti: V. šalkū- 
nas, S. Vaikutis, M. Stanevičienė 
ir J. Gylys. Susirinkimas nutarė 
mokyklos vaikams tuoj po pamo
kų prieš pamaldas duoti arbatos.

— Melbourne Lietuvių Rymo 
katalikų parapijos taryba prane
ša, kad parapijos mokyklų lanko 
30 vaikų ir dirba 3 mok.,be atly
ginimo. Šituo pranešimu prašo 
atitaisyti “M.P." kovo 3 d. tilpusių 
korespondencijų “Savaitgalio mo
kyklos Melbourne”, kur buvo para
šyta, kad parapijos mokyklų lan
ko 5-1 vaikai.

RELIGINE INFORMACIJA
VELYKŲ ŠVENTĖJE 18 d. 

pirmosios lietuviškos pamaldos 
Bankstowne St. Brendans bažny
čioje 10 vai. 30 min. Prieš pamal
das nuo 9 vai. bus klausoma iš
pažinčių zakristijoj.

Velykų Iškilmingos pamaldos 
Camperdowne St. Joseph’s bažny
čioje 12 vai.

Velykų antrų dienų Camperdow
ne lietuviškų pamaldų nebus.

Bal. 25 d. lietuviškos pamaldos 
Wentworthville kolonijai St. Co
lumba’s bažnyčioje 10 vai.

Krikštai: Pirmų Velykų dienų 
2 vai. 30 mln. po pietų. Camper
downe, antrų Velykų dienų pagal 
susitarimų.

Kun. P. Butkus.

GERB. SKAITYTOJAMS PRA
NEŠAME, KAD KITAS “M.P.’’ 
NR. IŠEIS BALANDŽIO 28 D. 
DĖL TECHNIŠKŲ KLIŪČIŲ 
ATEINANČIĄ SAVAITE LAIK
RAŠTIS NEIŠEIS. ŠĮ NR. IŠ
LEIDŽIAME PADIDINTĄ — 6 
PUSLAPIŲ.

Padėka
Marijos širdies bažnyčios sta

tybai Urugvajuje aukojo: Po £ 5: 
T. Šumskienė (Bankstown), J. 
Varkalis (Braybrook), P. Kairai
tienė (Bassendean) ir N.N. (Can
berra).

£ 3: L. Gaigalas (Melbourne).
£ 2: A. Snarskytė (Adelaide)
Po £ 1: M.P., A. Stankevičius 

(Yornup) ir X.Y. Po 12/— J. Jen- 
čius (Sefton) ir J. Bukys (Mel
bourne). 10/— K. Prašmutas 
(Melbourne).

Iš viso ligšiol suaukota: £29.14.0
T.J. Bružiko S. J. vardu vi

siems aukojusiems nuoširdžiai dė
koju

T. S. Gaidelis S.J. 
Aukos siunčiamos šiuo adresu: 
Rev. S. Gaidelis SJ. 264 Miller St. 
North Sydney, N.S.W

JIEŠKOMA MOTINA
VRK jieško jo globojamai Re

natai Budzinaitei, glm. 1954.8.13 
Klaipėdoje, motinos Bronislavos 
Budzinaitės, gyvenusios Klaipėdo
je.

Lenkijoje gyvenanti žmona jieš
ko per TRK savo vyro Marijono 
Viščiulio.

Žinantieji apie šiuos asmenis 
prašomi atsiliepti Vokietijos Kraš
to Vald. — Hannover — Klee- 
feld, Hegelstr. 6, Germany.

VYTIS II VIETOJ
Adelaidės lietuvių sp. Klubo Vy

tis futbolo komanda Pietų Aust
ralijos futbolo turnyre užėmė li
rų vietų, pralaimėdama prieš “Bu
dapest” 3 : 1. Turnyre dalyvavo 
12 komandų.

APSIJUNGIA LATVIAI
Iki šiol latviai tremtyje neturė

jo vieningos vadovybės. Dabar jie 
skelbia sudarę pagrindus įkurti 
panašiai organizacijai, kaip Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiu

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

IlilIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIM

| Europietis specialistas optikas ?
X PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA ?
X VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS %

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. j* 
f O P T O I
'j 430 Bourke St., MELBOURNE. Telef. MU 4093. •£

TAURAGE — SIBIRAS — ANYKŠČIAI —
LENKIJA — ČEKOSLOVAKIJA — IZRAELIS — 

URAGVAJUS.
LIETUVOS ŽYDELIS PASAKO JA APIE SIBIRO TREMTI IR 

TEN SUTIKTUS LIETUVIUS
į Urugvajų iš Izraelio atvyko 

žydų tautybės l.K., Lietuvoj gi
męs ir gyvenęs, iš kur 1941 m. 
per didžiuosius trėmimus su dau
geliu lietuvių buvo išvežtas į Si
biru. Ten stovyklose išlaikytas 6 
metus, buvo vėliau paleistas vėl 
į Lietuvų. Pagyvenęs Anykščiuo
se kurį laikų, l.K. vargais nega
lais persikėlė į Lenkijų, iš jos per 
Čekoslovakiją ir Italijų — į Izra
elį.

Nepriklausomybės laikais l.K. 
Tauragėje turėjo restoranų ir 
krautuvę. Buvo suimtas kaip “so- 
ciališkal pavojingas” ir iš Naujo
sios Vilnios su 2.500 Lietuvos gy
ventojų ešalonu užkaltais preki
niais vagonais išvežtas į centrini 
Sibiru. Buvo paskirti miškų dar
bams prie Kon upės, netoli mies
telių Konks ir Rešioty. Ten buvo 
kilnojami Iš stovyklos į stovyklų, 
bet ilgiau jam tekę gyventi kartu 
su buv. prezidentu A. Stulginskiu 
ir St. šilingu.

Išvežtieji ten buvo tardomi ir 
NKVD pareigūnų nuteisiami pri
verčiamiesiems darbams nuo lo 
iki 25 metų. Būdinga, kuo buvo 
kaltinamas pvz. minimasis l.K- 
Kadadngi jo restorane ir krautu
vėje Tauragėje jis turėjo 3 darbi
ninkus, tai buvo apkaltintas darbi
ninkų eksplotatorium; kadangi 
dalį prekių užsisakydavo iš užsie
nio, tai buvo apkaltintas palai
kęs ryšius su užsieniu arba šni- 
plnėjęs; kadangi mokėjęs mokes
čius Lietuvos valstybei, tai tuo 
būdu rėmęs kapitalistinį režimų... 
Kaltinamajam atskirtus, kad vi
sų pasaulio valstybių piliečiai 
mokesčius privalo mokėti, kaip 
mokama ir pačioje Sovietų Rusi
joje, prokuroras užrėkė: “Mes kal
bam, ne tu. Ir mes teisiam pagal 
savo nuostatus”. Ir paskelbę 6 
metus priverčiamųjų darbų. To
kių, palyginti, švelnių bausmę iš 
lietuvių gavę maža kas. Daugiau
sia buvo “nuteisti” 8,10,15,20 ir 
25 metams, o tat praktiškai rei
škė visiškų pasmerktųjų sunaiki
nimų, baisesnį nei pati mirtis.

l.K. pasakojimai apie vergijos^ 
sąlygas Sibiro stovyklose maža' 
kuo skiriasi nuo visų kitų to pra
garo liudininkų, kuriems kokiu 
nors būdu pasisekė iš ten Ištrūkti. 
Žmonės, nors ir stipriausi, ten 
išmiršta daugiausia pirmaisiais 
mėnesiais ir metais. Kas išlieka 
ilgiau, tai tik paskirti prie kiek 
lengvesnių darbų arba tie, kurie 
gali gauti iš šalies maisto ar dra
bužių siuntinius. Lietuviai pirmai
siais metais siuntinių iš niekur 
negalėjo gauti, todėl nuo bado ir 
visiško išsisėmimo mirė masiš

kai. Laidotojų brigada turėjo daug 
darbo kiekvienoje stovykloje ir 
kasdien. Buv. prez. A. Stulgins
kio gyvybę prailgino ta aplinky
bė, kad jis, kaip senas ir visai 
paliegęs, buvo paskirtas stovyk
los katilų plauti. Tai buvo ypatin
ga privilegija, kurios pavydėjo 
visi kaliniai.

Pats pasakotojus keletu kartų 
buvęs jau prie pat mirties, tik jo 
turėta šiokia tokia drabužių at
sarga ir parama iš šalies jį išgel
bėjusi. Jis kurį laikų galėjo dirb
ti lengvesnį darbų — prie med
žių rūšiavimo ir apskaičiavimo, 
bet po GULAG inspektoriaus at
silankymo visi politiniai kaliniai 
lengvesniuose darbuose buvo pa
keisti kriminalistais, — ir l.K. 
taip pat gavo “groti armonika”, 
atsieit, dviejų metrų ilgio plūkiu 
piauti pušis, kurios dažnai esan
čios labai storos ir net iki 25 ar 
30 metrų augščio. Kai kaliniai, 
jau beveik merdėdami, vos gali 
pjūklų patraukti, tai prilėkęs vir
šininkas juos dar paspiria ir pats 
“nusigandęs kaip bulius, vienų 
minutę parodo, kaip reikia sta- 
chanovietiškai dirbti”.

Nors pirmaisiais metais išvež
tieji ir daugiausiai badavo, ta
čiau vienu atžvilgiu jiems buvo 
geriau, nes kai kuriose stovyklo
se lietuviai gyveno vieni. Tada 
jie dar galėję vienas kitu daugiau 
pasitikėti, kits kitam daugiau pa
dėti Ir net bendrai melstis. l.K. 
tvirtinimu, naktimis, kai grįžda
vo iš darbo ir suguldavo ant sa
vo narų, lietuviai balsiai melsda
vosi ir giedodavo tyliai šventas 
giesmes. Vėliau viskas pasikeitė, 
kai lietuvius stovyklose sumaišė 
su rusais, mongolais ir kitais.

l.K. gana gerai kalba lietuviš
kai ir, nors iš Lietuvos senai iš
vykęs, kaip atrodo, dar tebegyve
na jos kaimo nuotaikomis. Visur 
būdamas Lietuvos ilgėdavęsls.

E-ta.

APETITAI DIDĖJA
New Yorke lenkų dienraštis 

“Nowy Swiat” paskelbė apie įvy
kusius lietuvių — lenkų pasitari
mus Londone. Iš lietuvių šiame 
pasitarime dalyvavo prof. Kamin
skas, Bielinis, Audėnas, V. Sid
zikauskas ir Dr. A. Trimakas.

Šiemet lenkai švenčia 500 metų 
sukaktį, kai “Rytprūsiai yėl yra 
grįžę Lenkijai.” Lenkų istorikai 
įrodinėja, kad 1454 metais Kroku
voje buvo iškilmingai paskelbtas 
Rytprūsių įjungimas į Lenkijos 
valstybę. Tais pačiais metais Dan
cigas sukilęs prieš vokiečių or
dino riterius. Lenkai įsibėgėję da
bar jau net Rytprūsius mėgina 
priskirti prie “senųjų slavų”. 
Lenkai siekia tarpgrupinio susi
tarimo ir sudadrys vieningų fręn- 
tų ir bendrų “Tautinės Vienybės 
Tarybų”. Naujuoju prezidentu 
tremty numatoma bus išrinktas 
gen. Sosnovskls, karo metu vado
vavęs lenkų karinėms pajėgoms. 
Dabar prezidentu yra Zaleskis.

REIKALINGAS PRITYRĘS 
LAIKRODININKAS

Darbas moderniškai įrengtame 
Sydnėjuje žinoĮmame laikrodžių 
salone. Augštas atlyginimas ir bo- 
nal laukia tinkamo vyro.
Skambinti: FA 3706
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