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ALB KRAŠTO VALDYBA SVEIKINA VISUS AUSTRALIJOS 
LIETUVIUS ŠV. VELYKŲ PROGA, LINKĖDAMA JIEMS GE. 
RIAUSIOS KLOTIES JŲ GYVENIME, BELAUKIANT DIENOS. 
KADA PRISIKĖLIMO ŠVENTĘ VĖL GALĖSIME ŠVĘSTI NE- 
PRIKLAUSOMOJE TĖVYNĖJE.
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GERBIAMIEMS SKAITYTOJAMS, BENRADARBIAMS IR 
VISIEMS LIETUVIŠKOS SPAUDOS BIČIULIAMS, LIN
KIME GIEDRIOS NUOTAIKOS VELYKŲ ŠVENTĖMS.
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PRISIKĖLIMAS

JAV Prezidentas Tiki
Kom. Kinijos Gera Valia

Iš Washlngtono pranešama, kad 
prezidentas Eisenhoweris priešina
si spaudimui ir vengia aiškiai pa
sisakyti dėl Kinijos nacionalistų 
valdomų Quemoy Ir Matsu salų 
gynybos.

American Associated Press pra
nešimu, prezidentų aiškiai pasisa
kyti reikalauja augštiejl kariuo
menės vadai. Prezidentas mano, 
kad Kom Kinijos pavojus nesąs 
toks didelis, kaip jį perstata jo 
patarėjai. Eisenhoweris tiki, kad 
per ilgesnį laikų įtampa atslūgs 
Ir Formozos konfliktas bus išspręs
tas taikiu būdu.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

J namus aš einu kas dienų ir tenai 
Nerandu nei pavasario, nei saulės, nei savęs, 
Rauda ten blaškomi sodybų pelenai 
Ir nakčia kelia raganos ir kaukai vestuves.

Ir jaučiu — po žiemos ledu nemiega upės, ne, 
Ir girdžiu — teka šneka jų srovė gili; 
Pumpurai p<> šiaurinio šalčio luoba ledine 
Vėl pabus, atsigavę aukso saulės spinduly...

Apsnigti, kaip senų motulių, varpinių varpai 
Sualdės, ir sugaus pavasario malda, 
Ir žydės partizanų, tulpėm papuošti, kapai, 
Ir dangaus juodo skausmo vėliava juoda 
švies ir bers į šventorius, giedančius linksmai 
"Aleliuja! Aleliuja!”, žiedus ir gėlės, 
Ir dainuos vėl gyvenimui pabudinti namai, 
Ir žvaigždes — sidabro uogas danguje — 
Sidabrinė laisvės paukštė les.

I namus iš pasaulloi vieškelių visų 
Grįš visi ėję Viešpaties valia ištikimai, 
Kam širdy, kai aplinkui buvo juoda Ir tamsu, 
Tartum saulė švietė Tėviškės Namai.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
FILIPINUOSE

Pereitų savaitę Filipinuose įvy
kusiame žemės drebėjime žuvo per 
340 žmonių. Sužeista apie 2600. 

Tūkstančiai žmonių liko be pasto
gės. Žemės drebėjimas tęsėsi apie 
8 valandas. Žemės drebėjimo pa
liestos Pinai, Negros, Samar, Cebu 
ir Bhol salos, bet daugiausiai nu
kentėjo Lake Lanao ir Mindanao 
salos. Nuostoliai vertinami milio- 
nals dolerių.

DAR VIENAS GREIČIAUSIAS.
Amerikiečių žurnalas “Collier’s” 

rašo, kad JAV pasigaminusios po
vandeninį laivų pavadintų Albaco
re, kurie greitis didesnis Ir už ato
mo energija varomojo Nautilus Ir 
jis pralenkiąs moderniškiausius 
okeaninius keleivinius laivus.

Naujojo povandeninio laivo grei
tis lakoma paslaptyje, bet pažy
mima, kad po vandeniu jis plau
kiąs taip greitai, jog jį sekti rei
kia lėktuvo greitis.

Pasaulio Įvykiai
SU SOVIETAIS

TARTIS KLIŪTYS
PAŠALINTOS

Šitokių nuomonę reiškia Vakarų 
politikai, JAV užsienių ministeris 
Dulles nurodo, kad Prancūzijos 
senatui ratifikavus Paryžiaus su- 
tartį, dabar didžiausia kliūtis 4 
Didžiųjų konferencijai esą paša
linta. Jis mano, kadi Vakarų pasi
tarimai su Sov. Sąjunga tėra tik 
liko klausimas.

Dulles, kalbėdamas senate pa
reiškė, kad konferencija tarp Va
karų ir Sov. Sąjungos anksčiau 
nebūtų buvusi sėkminga, nes So
vietai konferenciją būtų naudoję 
Vakarų sąjungininkus vienus prieš 
kitus kiršinti. Dabar gi, kada Va
karai yra vieningi, kada Vak. Vo
kietijos apginklavimo ir jos į Va
karų gynybos sistemų įjungimas 
yra sutartas, Sov. Sąjunga nebe
galės konferencijos panaudoti Va
karų skaldymui. Dulles mano, kad 
netolimoj ateity Vak. Vokietija 
galės būti įjungta į didžiųjų vals
tybių pasitarimus.

Churchilis mano, kad Didžiųjų 
konferencija esanti būtina, nes tik 
bendruose pasitarimuose yra gali
ma pasiekti pasaulio problemų iš
sprendimo.

• Dr. Erich Klieber, Rytų Ber
lyno operos muzikos direktorius, 
perbėgo į Vakarų Berlyną. Savo 
laiške jis rašo, kad pabėgęs nuo 
komunistų, kadangi jie, kaip ii 
naciai, menų pajungia propogan- 
dai.

Berlyno Blokada
Vak. Vokietijos vyriausybė per

eitos savaitės gale svarstė. Rytų 
Vokietijos ekonominės blokados 
klausimą, kurios tikslas priversti 
Rytų Vokietiją atsisakyti jos pas
kelbtos naujos mokesčių sistemos, 
pagal kurią, už pervežamas pre
kes iš Berlyno ir į Berlyną iš Vak. 
Vokietijos per Rytų Vokietijos 
valdomų teritoriją “kelių mokes
tis” padidintas 11 kartų, kas reiš
kia neoficialią Berlyno blokadą.

Dėl šios priežasties Vak. Vokie
tijos vyriausybė nutraukė ekono
mines derybas su Rytų Vokietija. 
Politiniai stebėtojai mano, kad 
Rytų Vokietijos nauji “kelių mo
kesčiai” įvesti atsikeršyti Vak. 
Vokietijai už tai, kad ji ratifika
vo Paryžiaus sutartį.

KUR DINGO
MALENKOVAS

Pereitų savaitę pasaulio spaudo
je plačiai pasklido žinia apie buv- 
Sov. Sąjungos miri. pirmininko 
Malenkovo dingimų. Kai kurie lai
kraščiai teigia, kad Malenkovas 
likviduotas, kiti spėja Jį esant pri
verčiamųjų darbų stovykloje Si
bire.

“Susirūpinimas” Malenkovo li
kimu Iškilo po to, kai švedų elekt. 
rikų-ekspertų komisijai lankantis 
Sov. S-goj, išvykstant iš Maskvos 
jų atsisveikinti neatvykęs elekt
ros jėgainių ministeris Malenko
vas, bet Jo pavaduotojas. Pats Ma
lenkovas atsiuntęs atsisveikinimo 
laiškų, rašytų Iš Sibiro, kur jis 
esą inspektuojųs elektros jėgaines. 

Be to, Malenkovas nepasirodęs ir 
paskutiniame Augščiausios Tary
bos Prezidiumo posėdyje, kur da
lyvavo visi “didieji draugai”.

Pastaruoju metu Sov. Sujungęs 
spaudoj pradėta aštri akcija prieš 
tuos, kurie pasisakydavo už rei
kalingumą patelkti gyventojams 

daugiau kasdieninio vartojimo pre
kių, lyg ir į šalį nustumdami sun
kiųjų pramonę. Sovietinė spauda 
juos vadina liaudies priešais. Ke
li tokie “liaudies priešai” jau su
imti. Malenkovas buvo tokios poli
tikos šalininkas ir turėjo ministe- 
rlo pirm, kėdę užleisti Bulganinui.

Manoma, kad jeigu dar nelikvi
duotas, Malenkovas yra atsidūręs 
dideliame pavojuje.

KOVOŠPRIE

SAIGON O
Pietų Vietname sukilėlių kariuo

menė, apsupusi Salgonų užėmė 
strateginius punktus ir atkirto 
maisto ir kitų kasdieninio gyveni
mo reikmenų tiekimų miestui. Su
kilimų organizavo religinės gru
pės, kurios turi stiprias savo ar
mijas. Sukilėliai reikalauja vy
riausybę atsistatydinti. Vyriausy
bę remia amerikiečiai. Prancūzai 
kol kas nesikiša, šiuo metu tebe
vyksta derybos tarp vyriausybės 
ir sukilėlių vadų.

* Londono laikraščių streikas 
tęsiasi antra savaitė. Per visų šį 
laikotarpi londoniečial nebeturi 
laikraštinės informacijos. Laikraš
čių streikas giliai palietė ūkinį ir 
ir politinį sektorių. Streikas kilo 
dėl atlyginimų.

AUSTRALŲ KARIAI I
MALAJUS

IŠ DBLS 
SUVAŽIAVIMO

D. Britanijos Lietuvių bendruo
menės didžiausios organizacijos — 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos — 
atstovų suvažiavimas įvyko Londo
ne kovo 19-20 dienomis Lietuvių 
Namuose. Suvažiavimų atidarė 
DBLS C.V. pirmininkas M. Bajo- 
rinas. Dalyvavo iš 27 skyrių 35 
atstovai.

DBLS suvažiavimas buvo sude
rintas su Lietuvių Namų B-vės ak
cininkų susirinkimu. DBLS turi 
savo didžiulius namus Londone 
Per metus namai, kaip aiškėja 

iš C.V. pirmininko pranešimo (pa
jamos Iš kambarių nuomos, valgyk
los, baro) pajamų davė aplel £stg. 
8000. Atskaičius visas Išlaidas., 
gryno pelno namai davė apie £stg. 
1000. "Nidos" spaustuve, kuri lei
džia “Europos Lietuvį”, davė £ 
stg. 447 nuostolio. Nuostolį sudarė 
laikraščio leidimas. Šiaip spaus
tuvė būtų turėjusi apie 250 sva
rų pelno. Nuostolis padengtas iš 
kitų ūkinių šakų, kurios davė pel
no.

DBLS pereitų metų gale įsi
gijo dar vasarvietę-prieglauda. 
Prieš vasarvietę perkant organiza
cijų pasitarime vyravusi nuomo
nė, kad surinkti būsią galima va
sarvietės pirkimui apie 500 svarų. 
Optimistai šių sumų pakėlę iki £ 
stg. 1000. Rezultate, paskelbus 
atsišaukimą į D. Britanijos lietu
vius, "dviejų savaičių laikotarpy
je buvo surinkta £stg. 2500. Ir ši 
suma sukelta be didesnės organi
zuotos talkos, net neprašant sky
rių valdybų pagalbos. Iki šiol už 
vasarvietę įmokėta £stg. 3268.

M.K. Čiurlionis
XX amžiaus 

tapybos istorijoje
Vokietijoje pasirodžiu

sioje W. Haftmann’o kny
goje “XX amžiaus tapy
ba” (Muenchen 1954) mū
sų M.K. Čiurlioniui pa
skirti net 2 puslapiai. Tai 
estų meno kritiko Alex 
Rannito, po paskutiniojo 
karo paskelbusio visą eilę 
straipsnių apie M.K. Čiur
lionį vokiečių, prancūzų ir 
amerikiečių perijodikoje 
nuopelnas, kad genijalusis 
mūsų menininkas ir muzi
kas tapo plačiau žinomas 
Vakarų meno pasaulyje. 
Nepasigesime mes jo ir 
naujame “XX amž. meni
ninkų leksikone" (Leipzig 
1933, pasirodė dar tik 1 
tomas: A-D), leidžiama
me, kaipo papildymas vo
kiečių didžiajam vad. 

“Thleme-Becker" meninin
kų leksikonui (viso 37 to
mai), kur duota net čiur- 
lionies meno charakteris
tika ir nurodyta literatū
ra. Matomi', kad Čiurlionis 
ir užsieniui tapo “sąvoka 
ir būtinas narys Europos 
tapybos išsivystymo gran
dyje.

Bent sviedinėlis
JAV oro pajėgų vadovybė pa

demonstravo naują sviedinį, kuris 
pavadintas Falcon ir, kaip prane
šama, tai pirmasis ginklas su 
“smegenimis”.

Šitas sviedinys yra cigaro for

M.K. Čiurlionis. Iš ciklo — Žalčio sonata.

mos, šešių pėdų ilgumo ir gali būt 
gabenamas po turbininio naikintu
vo sparnu. Lėktuvo pilotas, pama
tęs priešą ore, paspaudžia mygtu
kų, elektriniai prietaisai Felkonų 
išsviedžia Ir nukreipia j taikinį.

Sviedinys dideliu greičiu artėja 
j skrendantį priešo lėktuvų ir “pa

sigavęs jį susprogdina. Falkon svie
dinys "pasigauna” priešą ore, ne
žiūrint į tai, ar šis skris tiesia li
nija, ar sukiosls, kils augštyn, ar 
ners žemyn. Felkon lygiai gerai 
veikia giedrią dieną, kaip ir audrai 
siaučiant, šiais sviediniais aprū
pinti amerikiečių lėktuvai saugoja 

Arktiką ir kitas Amerikos konti
nento dalis, iš kur tikimasi pir
miausiai gali pasirodyti priešo 
lėktuvai.

NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!

Australijos ministeris pirminin
kas Menzies pareiškė, kad į Mala
jus netrukus bus pasiųsta sausu
mos, oro Ir laivyno daliniai. Prad
žioj bus pasiųsta pėstininkų bata
lionas, karo laivyno — 2 laivai 
naikintojai, lėktuvnešis ir kiti ma. 
žesni vienetai, numatoma pasiųsti 
dvi eskadrilės naikintuvų, viena 
bombonešių eskadrilė ir aerodromų 
tarnybos dalinys.

Šito nutarimo Australijos vy
riausybė priėjo dėl komunistų 
grėsmės Azijoje.

• Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba kovo 30 d. posėdyje pri
ėmė rezoliucijų, smerkiančių Iz. 
raelį dėl užpuolimo ant Egipto 
pasienio sargybų. Vasario 28 d. 
prie Gaza susišaudymo metu žuvo 
38 egiptėnai ir 9 žydai. Užpuoli
mą įvykdė Izraelio kariai. Už re
zoliuciją balsavo visi saugumo 
Tarybos nariai.

• Panamos prezidentas Jose 
Ramon Guizado, už dalyvavimų 
sąmoksle prieš buvusį prezidentą 
Jose Antonio Remon, nuteistas 
šešerius metus kalėti. Prezidentas 
Remon buvo nužudytas š.m. sau
sio 2 d.

• Katalikų demonstracijos Bel
gijoje tebevyko ir pereitą savaitę. 
Demonstrantus Tongres mieste 
policija išsklaidė pavartojus aša
rines bombas ir ugniagesių van
dens švirkštus. Demonstrantai mė
gino sutrukdyti švietimo ministe- 
rio kalbų, kurių Jis pasakė socia
listų susirinkime. Tvarkai palai
kyti buvo Iškviestas kariuomenės 
būrys. Vienas kareivis ir trys de
monstrantai sužeisti. 20 demonst
rantų areštuota. Per demonstraci
jas Bruselyje buvo areštuota 1000 
bet jau beveik visi paleisti. Bus 
teisiami tik 34 asmenys.
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DAILININKAI DIRBA
Dail A. Rukšlelės parodoj Melbourne apsilankius..

LKF Melbourne skyrius šiomis 
dienomis surengė M.U. Hall, Mel
bourne dali. Antano Rūkštelės kū
rinių parodą. Buvo išstatyta 50 
paveikslų. Nežiūrint, kad nebuvo 
gauta parapijos salė, kuri būtų 
buvusi gal patogesnė lankytojams, 
parodą aplankė žymus skaičius 
tautiečių. Jų susidomėjimas išsta
tytais kūriniais didelis.

Parodą atidarė LKF Melbourne 
skyriaus pirm. VI. Jakutis. Jis 
trumpai apibudinęs LK Fondo pa
skirtį ir uždavinius, nurodė, kad 
tarp kitų dalykų KR Fondas įieš
ko priemonių atkreipti tautiečių 
dėmesį į tai, kas yra sava, lietu
viška ir tuo panaujinti brangini- 
mą to, kas artima mūsų išgyve
nimams, grožio pajautimui, taip 
pat priminti, kad ir mūsų turima 
savos meno kūrybos, kuri išskiria 
mus Iš kitų. Lietuvių meno paro
dos Ir esanti viena iš akivaizdžių 
priemonių lietuviškam nusiteikimui 
stiprinti. Pirmininkas žodį baigė 
šiaip: “Jei Jūs, pamatę Jo darbus, 
ypač ciklo “Tėviškė”, mintimis nu- 
klysite Lietuvon — parodos ren
gėjų bus laimėta. Ir jei Jūs tą 
prisiminimą nuolatos kultyvuosi- 
te, dailininko kūriniu papuošite 
savo būstą — jūsų, žiūrovų, bus 
laimėta.”

Melboumiškiai turėjo progos pa
matyti pirmąją dali. A. Rūkštelės 
Individualią kūrinių parodą Mel
bourne. šioji paroda Jau yra ket-
virtoji Australijoje. Pirmąją sa
vo viešą parodą buvo suruo- 
šęs Adelaidėje 1950 m. Dvidešim
ties metų darbo proga 1952 m. 
Adelaidėje surengė antrąją kūri
nių parodą. 1954 m. surengė tre
čiąją dailės parodą Adelaidėje. 
Daug kartų A. Rakštelė yra daly
vavęs drauge su rinktiniais aus
tralais dailininkais Jų ruoštose pa
rodose- Meno kritikų buvo teigia
mai įvertintas.

Dail. A. Rūkštelės nusiteikimai, 
išreikšti jo kūriniuose, ypač jo pa-' 
vekislų cikle “Tėviškė”, yra mums. 
suprantami ir artimi, lygiai kaip 
Ir kūrinių minties pertiekimo bū
das — realistinis vaizdavimas. 
Tenka dar pasakyti, kad neveltui 
buvo vežti 500 mylių parodos pa
veikslai nors ir keturioms valan
doms MelboųrniSkių džiaugsmui. 
Su dėkingumu rieškiame padėką 
dail. A. Rakštelei, kad jis, prieš 
išvykdamas į Ameriką, nepamiršo 
mud ir davė progos susipažinti su 

jo kūrybos pasauliu. Visų dėme
sį patraukę paveikslai: Gubos pa
miškėje, Kryželis prie kelio. Dar
bai. sukurti Vokietijoje ir Austra
lijoje, savo gausumu ir išpildymu 
rodo dailininką nesustingusį, bet 
nuolat aktyvų Ir darbštų kūrėją.

Parodoj nupirkta 11 paveikslų.
Parodos metu dail. A. Rakštelė 

skaitė paskaitą “Lietuvių meno 
keliai”. Joje prelegentas apžvelgė 
meno raidą Lietuvoje, suskirstyda- 
mas ją į tris ryškesnius laiko
tarpius: 1) liaudies menas-diev- 
dirbiai, audėjos, 2) Lietuvos didi
kų globojamas menas, dažniausiai 
svetimųjų menininkų kurtas Ir 3) 
lietuvių dailininkų (Čiurlionio, 

Lietuvos pajūrio žvejai.Dail. A. Rakštele.

Pirmasis uranijaus transportas Amerikon
Iš Canberros pranešama, kad 

pirmasis Australijos uranijaus 
oxido trnsportas, vertas £ 200.000 
svarų, yra pakeliui į JAV. Urani
jaus oxldas gautas iš Rum Jungle 
rafinerijų, kurios pradėjo darbą 
pereitų metų gale.

Uranijaus oxldas yra paskutinėj 
paruošimo stadijoj, iš kurio jau 
gaminamas uranijaus metalas. 
Rum Jungle uranijaus rfinerljos 

dra tik pradeda darbą ir pilną pro. 
dukciją, tikimasi, išvystys šių me
tų gale. Rafl nerijoms įrengti 

buvo užtraukta £ 3 milional pasko- 
kola. Dabar ji bus pradėta grą
žinti.

Kitos uranijaus rafinerijos (Ra. 
dium Hill, Pietų Australijoj), eks
portui uranijaus dar nėra pagami
nusios.

Trečios didžiulės uranijaus ka
syklos numatoma pradės veikti

Rimšos, Žmuidzinavičiaus) laiko
tarpis, kuriame jątaigijutua Dailės 
Dr-ja ir organizuojamos nuolati
nės dailės parodos. Šių dipnų, lietu
viai dailininkai yra didžia daliau 
lietuvių dailininkų vyresniosios 
kartos auklėtiniai. Klausytojams 
buvo labai įdomu išgirsti apie me
ną patį dailininką kalbant. Dail. 
A. Rūkštelel, birželio mėn. išplau
kiančiam į Ameriką, linkime ge
riausios sekines. LKF Adelaidės 
skyrius netenka savo pirmininko.

Parodos metu veikė bufetas, ku
riame žiūrovai galėjo atsigaivinti 
ir užkąsti. Jį paruošė ir svečius 
aptarnavo p.p. Kuncaltienė, Jaku
tienė ir Matullonytė.

Pageidautina, kad LKF Melbour
ne skyrius ir daugiau surengtų 
dailės parodų.

A. Krausas.

Mount įsa — Clouncury rajone, 
Queenslande. Uranijaus apdirbi
mo įmonės bus įsteigtos dar ir 
Mary Kathleen rajone.

URANIJUS IR DOLERIAI

Amerikietis Henry W. Haugh, 
vienintelio pasaulyje uranijaus 
klausimams skirto žurnalo redak
torius, kuris vadovauja 9 amerikie
čių ir kanadiečių ekspertų 40 dienų 
kelionei aplink pasaulį, taip pat 
lankėsi Australijos uranijaus ka
syklose. Jis pareiškė: “Daugelis 
naftos ir kasyklų bendrovių norė
tų turėki progos investuoti savo 
kapitalus Australijoje. Amerikie
čiai tuojaus Investuotų 50 milionų 
dolerių. Bet čia nėra ribos. Tik 
atidarykite į savo kraštą duris ir 
sutelkite mums progos”.

NAUJA APGAULE
“SOVIETAI ATLEIDŽIA KONTROLES 

VARŽTUS PABALTY”
Tokia antrašte kovo 11 d. pas

kelbė straipsnį “The Nėwcastle 
Sun”. Informaciją laikraštis paė
mė iš Švedijos O.S.R. agentūros.

Rašoma: “Sov. Sąjunga yra pa
kėlusi kampą geležinės uždangos, 
kuri buvo nuleista Estijoj, Latvi
joj ir Lietuvoj po jų inkorporavi
mo į Sovietų Sąjungą 1940 me
tais.

Kaip rezultatas kontroles atpa
laidavimo yra:

25.000 tremtinių čia (Švedijoj) 
galės gauti laikraščius iš savo 
kraštų ir sužinoti iš išcenzūruotų 
naujienų apie gyvenimą tėvynėse.

2. Pabaltiečiai žvejai, esantieji 
už geležinės uždangos, dabar gali 
išplaukti žvejoti į Atlanto vande
nyną, kuris po 1940 metų buvo 
jiems uždarytas.

3. Vakarų valstybių laivai ne
laimės atveju dabar Baltijos jū
roje galės gauti pagalbos iš so
vietų gelbėjimo stočių. Anksčiau 
nelaimės ištikti Vkaarų valstybių 
laivai į savo pagalbos šauksmą 
išgirsdavo atsakymą: “Mes nepri
imame pagalbos šauksmo iš Va
karų”.

4. Parinkti užsieniečiai dabar 
galės vykti į Estiją, Latviją ir 
Lietuvą.

Iki šių metų, esą, buvo uždraus
ta į šiuos kraštus “užsieniečiui ko
ją įkelti; nebuvo leista išsiųsti tų 
kraštų laikraščių užsienini”

Toliau laikraštyje rašoma, kad 
tie pabaltiečiai, kurie norės prisi
dėti prie 25.000 savo tautiečių 
tremtinių Švedijoje, dabar turės 
geresnes galimybes -pabėgti, ka
dangi žvejų laivai galės Išplaukti 
į Atlantą. O žvejų laivai, kaip ra
šo laikraštis, Iki šiol buvusi ge
riausia priemonė po II Pasaulinio 
karo pabėgti į Vakarus, kol Sov. 
Sąjungos sargybos laivai sudarė 
stiprų apsaugos žiedą ir žvejus 
uždarė rytiniuose Baltijos Jūros 
pakraščiuose.

Prie šio pranešimo galima pri
durti: kontrolės varžtų atleidimas 
esmėje reikalo nekeičia, nes iš Pa
baltijo kraštų gaunama spauda 
bus išcenzūruota, gi į Pabaltijo 
kraštus Vakaruose pabaltiečių lei
džiami laikraščiai nebus įsileidžia, 
ml; žvejam leidžiama plaukti į 
Atlantą, kadangi uždaryti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos žvejai Bal
tijos jūros pakraščiuose niekaip

nepajėgdavo sugauti žuvies "pa
gal nustatytą planą”. Į Atlantą 
plaukiančius pabaltlečius žvejus 
lydės stiprūs sovietinio laivyno 
patruliai, o žvejų laivuose sėdėsi 
“nusipelnę visasąjunginiai žvejai 
— politrukai”, žinoma, su pistole- ' 
tais kišenėse.

Tikėtina, kad j Pabaltijo kraš
tus bus įsileidžiami “parinkti” už
sieniečiai ir, svarbiausia, jie pa
matys tai, ką nutars okupantas 
parodyti Jiems galima.

Na, skęstantiems Vakarų vals
tybių laivams gal dabar ir bus 
geriau... Dėl to geriau bus ir so
vietams, kadangi jie išgelbėtų lai
vų įgulas ir laivus turės kaip 
įkaitus, kuriuos paleis tik tada, 
kai, pav., Chian-Kai šėkas pa
leis konfiskuotus komunistinio 
bloko valstybių laivus, vežusius 
benziną kom. Kinijai, (k.)

POSĖDŽIAUJA OKUPANTŲ 
LTSR AUGŠČIAUSIOJI TARYBA

Po š.m. vasario 27 d. pagal bol
ševikų režisūrą pravestos rinki
mais pavadintos komedijos, kurios 
rezultatai buvo žinomi jau iš anks
to, pagaliau “naujai išrinktosios 
LTSR Augšč. Tarybos IV šaukimo 
I-ji sesija” J. Paleckio patvarkymu 
buvo sušaukta pirmojo posėdžio 
š.m. kovo 16 d. Vilniuje Valst. 
Dramos teatre. Ją atidarė "depu
tatas” Brigmanas. AT pirmininku 
buvo "išrinktas” Niunka, taip pat 
4 pavaduotojai. Sudarius mandatų 
komisiją Ir išrinkus “įstatymų su
manymo komisiją” (pirm. J. Žiug
žda), biudžetinę (pirm. K. Plvo. 
riūnas), buvo išklausyta finansų 
min-rio Drobinio pranešimo apie 
biudžetą. Priimtas M. Gedvilo vy
riausybės pasitraukimas — jam ir 
vėl buvo pavesta sudaryti nuja 
LTSR Min. Tarybą ir eiti pareigas 
tol, kol sesija “patvirtins naują 
TL v-bės sudėtį.”

• Ryšium su popiežiaus Pijaus 
XII 79 m. amžiaus ir vainikavimo 
metine sukaktimi VLIKas pasiun
tė jam sveikinimo telegramą, pra
šydamas palaiminti lietuvių tautos 
išlaisvinimo pastangas, kad pa
vergtoje Tėvynėje vėl įsiviešpa
tautų laisvė ir taika. Popiežius, sa
vo atsakymo telegramoj padėko
jęs už sveikinimą ir linkėjimus, 
suteikė savo palaiminimą.

Vadai — belaisviai
Reuterio bendradarbis iš Vienos 

rašo apie komunistų valdomus 
kraštus ir "vadus belaisvius”.

“Atrodo, kad labai maža malo
numo šiandien būti vadu Sovietų 
satelitinėje valstybėje. Šie vadai, 
nors ir gyvena prabangiškai, bet 
neturi laisvės — rašo bendradar
bis. Toliau sakoma:

“Jie važinėja dideliais ameriki
niais automobiliais, gyvena puikio
se, ištaigingose vilose, valgo ir ge
ria ką tik geraiusio krašte gali
ma rasti. Jie gyvena pertekliuje 
ir tai charakteringa tuo labiau, 
kad aplink juos jų kraštų darbi
ninkų gyvenimas yra pasigailėti
nai varganas.”

“Bet kada iškyla klausimas dėl 
asmeninės (vadų) laisvės, tai fak
tas yra tai, kad komunistiniai va
dai satelitiniuose kraštuose ja ga
li naudotis ne daug plačiau, kaip 
jų belaisviai darbų stovyklose.”

Beveik visuose Rytų Europos 
satelitiniuose kraštuose komunis
tų partijos vadai gyvena apsitvėrę 
spygliuotomis vielomis ir saugomi 
dieną naktį stiprių sargybų.

Palyginimui sakoma:
“D. Britanijos karalienė, Ame

rikos prezidentas Ir kiti žymūs 
valstybių asmenys Vakaruose ga
li važinėti atviruose automobiliuo
se, laisvai vaikščioti miestų gat
vėse, žvejoti, iškylauti kartu su 
kitais žmonėmis, žinoma, slaptos 
sargybos saugomi, kas točiau ne
varžo jų laisvės. Gi satelitinių 
valstybių vadai, jeigu jie išvažiuo
ja į kraštą , jų automobilių lan
gai dengiami nepermatomų užuo
laidų, retai jie išeina kur pėsti ir 
niekada publika nežino kur Jie va
žiuoja ar eina. Sporto šventėse ar 
kituose viešuose susirinkimuose ap
linkui gali stovėti tik gerai patik
rinti žmonės ir vadus saugo stip
rios sargybos!

Taip ir turi būti: reikia saugo
ti geriausius ir mylimiąusius liau
dies sūnus, kad juos “mylinti” 
liaudis jų nenudobtų.

DRAUSMINGI KALINIAI
Reuteris praneša, kad Suomijo

je įstaigų tarnautojams sustraika- 
vus, atvykę iš užsienių keleiviai 
per muitinę praeidavo nepatikrin
tais lagaminais ir dokumentais. 
Nebeveikė telefonai, telegrafas, 
sustojo traukiniai. Kalėjimų sar
gai, įstaigų tarnautojų sąjungos 
nariai, taip pat streikavo ir kalė
jimai likę be prižiūrėtojų. Tačiau 
nėra žinių, kad nors vienas kali
nys būtų iš kalėjimo ar arešto na
mų pasišalinęs.

Felix Timmermans

* KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ *
——/^xx^^^xxVERTE VINCAS KAZOKAS --------------- -----------

(Ištrauka iš to paties vardo romano)
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Saulė kaitina kiek pajėgdama, 

o aš, pasisodinęs Aneliukę ant 
pečių, iškeliauju pėsčias į Aštria- 
kalnį, į kur yra septynios valan
dos kelio. Po šito jauti dar keletą 
dienų kelionės nuovargį pakink
liuose, bet darbas šaukia, ir nėra 
kada ilsėtis.

Ir nors ligi šiolei be atvangos 
sunkiai dirbome, bet tai buvo tik 
žaidimas, palyginus su tuo, kas 
dar laukia. Vieną rytą, gerokai 
dar prieš saulėtekį stojome pievoje 
šienauti. Iš pradžių mes mirkome 
rasoje, vėliau — prakaite. Mano 
kalendorius pranašavo lietų, vakar 
vakare varlės kurkė prieš mėnu
lį, o darbą reikėjo tęsti ligi su
temstant. Ryto metą nuo pat auš
ros darbas iš naujo užvirė. Aš 
pasiunčiau vargdienėms seselėms 
porą tuzinų kiaušinių, kad jos sa
vo maldomis prilaikytų lietų. Sau
lė smelkia, kaitina ir kepina, ma
ne metais pasendina, bet šienas 
džiūsta, ir to užtenka. Gyvuliams 
bus puikaus pašaro.

Ūkininkas dirba daugiau dėl 
gyvulių, negu dėl paties savęs. 
Jiems auginami dobilai ir avižos, 
runkeliai ir šienas, rūpinamės jais 
dieną ir naktį. Jie gauna geriau
sia, ką jie mėgsta, ir ganykloje 
jie gyvena tarytum burmistrai, 
apvalėdami Ir tukdaml. O mes 

skurstame ir džiūstame. Bet ko gi 
norėti — teikia ūkininkų dalia. 

Jie padejuoja, pasiskundžia, bet 
nė vienas nenori keisti savo ama
te. Tai yra šventa, dangaus skir
ta prievolė. Dievas nori išlaikyti 
nustatytą skaičių ūkininkų.

Mes esame galutinai išsekę, bet 
apie atopūstj negali būti jokios 
kalbos. Žemė paruošta runkelių ir 
burokėlių sodinimui, o pūdymaują 
laukai iš naujo ariami ir tręšia
mi.

Dievas žarsto kalnais debesis, 
paleidžia žaibus Ir perkūnais ap
šaudo žemę. Mes iš baimės susi
gūžiame, Ištempę ausis klausomės 
perkūnijos trenksmo Ir prisiekinė- 
jame tapti geresniais. Antai, dan
guje pasirodo laumės juosta, Ja
vai atsitiesia, kaip ir mes patys, 
ir čia užmirštame audros metu 
duotuosius apžadus. Dievo rykšte 
praslinko!

O, kad žmogus dabar turėtumei 
svogūnų! Visų kainos kritusios, 
išskyrus svogūnų. Rinkoje milži
niška svogūnų paklausa. Klebonas 
mlan tai buvo pnniinęs (iš kur 
jis tada galėjo sužinoti.?): “So

dink, šakny, daugiau svogūnų!” 
Sekančiais metais svogūnais užso
dinsiu visą lauką.

Nuraškę vyšnias prieiname prie
mūsų darbų, vainiko — rugiapjū
tės Kaitra užtruko, rugiai noko 
dieną ir nktį, pribrendo pjūčiai, 
išdžiūvo, sugrubo. Pašventintos 
verbos, kurias mes susmaigstėme 

I
Į i

keturiuose lauko kampuose, savo 
uždavinį atliko. Sakoma, kad kiek- 

j vienas rugio šiaudelis angelo yra 
saugojamas Ir globojamas. Gerai 

I išsaugojote rugelius, langelėliai! 
Bet dabar saugokite savo kojeles ir 
džiaukite iš dirvos, nes kai mes 
pasilenksime su savo pjautuvais, 
tai neatsitiesime ligi pat vakaro

Dangaus skliautas kaip ištisa 
viena liepsna, kuri šutina mus, 
lyg verdančiu vandeniu. Rugiai 
gula po mūsų dalgiais, jie gula ir 
gula be paliovos, ir žmogus norė
tumei patsai tapti rugeliu, gulti 
ir ilsėtis visą amžinybę, amen. 
Klek pats darbas yra sunkus, tiek 
yra karštas troškimas privesti jį 
iki galo. Visas kepi saulėje, pūslės 
degina delnus ir netyčia atsigrįž
ti pasižiūrėti, ar patsai neištirpęs 
ir valka nepavirtęs. Dvaro pane
lė, mintanti mūsų prakaitu per
mirkusia duona, važiuoja atviroje 
karietoje po skėčiu. Ji gėrisi kai
mietišku gyvenimu ir savo pasiro
dymu nori mus pradžiuginti. Bet 
aš norėjau ją paerzinti ir užtrau
kiau dainušką, kitiems pritariant:

Mano ponas ir aš pats 
Drauge ėjom rugių pjaut. 
Bet rugeliai pjaut ne štukos, 
Ponas gavo tuoj šnypštuką. 
Dabar žinai, kad ji pasijuto daug 

nelaimingesnė už mus pačius. Kai 
pagaliau rugiai buvo sustatyti j 
gubas, mes šventėm pabaigtuves. 
Aš praplaunu sau gerklę kaušu 
karčiosios ir ketvirtį valandos taš- 
kausi lietaus vandens statinėje, 
kadvėl pasidarytų veiksmingos vi
sos užsikimšę odos skylutės. Da
lyvauju procesijoje, o vakare su 
Fina nueinam į smuklę, išgeriam 
alaus stiklą ir sutrepsim vieną šo
kį. Paprastai pirmadieniais aplan
ko mus mano brolis Pranciškus, 

kuris yra kapucinų vienuolyne 
Derdenmonde. Dar yra palikę ne
maža puotos likučių iš vakar die
nos, ir vargšelis kerta iš peties, 
nelaukdamas Ilgų raginimų. Vaikus 
jis pradžiugina šventais paveikslė
liais bei medallkėliais, pasakoja 
apie angelėlius ir Dievo Motinėlę. 
Taip pat ir mane norėdamas pa
guosti jis kalba apie gyvenimo 
sunkumus Ir gerąjį Dievulį, bet 
man smagu jį paerzinti ir jam 
prieštarauju, žinoma, aš negal
voju nieko rimto, bet aš jau toks 
buvau nuo pat mažens. Pagaliau 
kaip gi čia priimsi moralinius pa
mokymus iš savo brolio, dargi 
jaunesnio. Bet jis nepyko, netgi 
nepavyko man išsklaidyti šypse
nos nuo jo veido. Ir keista, prisi
minus, koks jis anksčiau buvo 
spraktukas. Vienuolynas kiekvie- 
nam aplaužo ragus. Kažin, ar jie 
taip pat ir mane apgliaudytų?

Antradienį brolis Pranciškus ir 
aš išvykstame aplankyti savo silp
napročio brolio. Nuo pat vaikystės 
jam buvo atsipalaidavęs vienas 
sraigtelis. Mokykloje jis mokėsi 
gerai, greitai išmoko skaityti ir 
rašyti, bet jis buvo netinkamas 
jokiam darbui ir visą laiką tik 
svajojo. Jį tėvas dažnai apkulda
vo, bet be pasekmių.

Didesnę laiko dalį jis prasival
kiodavo miške,, o grįžęs pasako
davo neįtikimus dalykus. Jis ma
tęs gyvatę, milžiną arba gražią 
moterį su vainiku ant galvos, va
žiuojančią per mišką karietoje. Jis 
taip gyvai nupasakodavo, kad tu
rėdavai patikėti. Jeigu jam pati- 
kėdavom, jis mus išjuokdavo, gi 
jei nepatikėdavom, jis pasiųsdavo. 
Tėvas pasiuntė jį mokytis pas ra
čių, vėliau pas kalvį ir galop jį 
vėl atsiėmė prie ūkio darbų. De

vyni amatai, dešimtas badas. Vie
ną kartą — jis tada buvo aštuo
niolikos metų — parsinešė jis na
mo vinį, kuria, — kaip jis tvir
tino, buvusi prisegta prie kry
žiaus dešinė Išganytojo ranka. Ši
tą vinį jis gavęs iš vieno atsisky
rėlio. Iš tiesų, tat buvo paprasta 
pasagos vinis, vienu lenktu galu. 
Po kelių savaičių vyskupas atvy
ko teikti sutvirtinimo. Ir netlkė- 
sit — jis nuėjo tiesiai prie vys
kupo ir jam sako:

—• Prašau, Ekscelencija, štai vi
nis, kuria buvo prikaltas mūsų Iš
ganytojas.

Norėdamas greičiau Juo atsikra
tyti, vyskupas atsake

— Gerai, brolau, pasilaikyk ją 
sau.

Ir nuo tada jo protelis dar la
biau sušlubavo. Kasdien be per
traukos jis pasakojo kiekvienam 
apie šitą šventą vinį. Kas jam 
prieštaravo, tą jis prilupdavo. Mes 
buvom priversti nugabenti Jį į 

Geel beprotnamį, čia jam kiekvie-' 
nas tiki. Mus jis prisimena labai 
gerai ir mielai pasikalba apie pra- j 
eitį. Sakytum, viskas su juo tvar
koj, ir tiktai šita kvaila vinies is
torija vis jam neišeina iš galvos. 
Nuo ryto ligi vakaro jis prastovi 
prie Geel miesto rotušės su vini
mi rankoje: “Ten, viduje, gyvena 
Ekscelencija, sako jis, kuris tuo
jau išeis ir atsiims Išganytojo vi
nį.” Jau metais taip stovi tenai 
nelaimingasis su vinim rankoje 
per dienų dienas lietuje ir vėjuje, 
sniege ir kaitroje Ir kantriai lau
kia vyskupo, nesiskųsdamas ir ne
prieštaraudamas.

Man visados atslūgsta širdis, 
kai aš apleidžiu šitą vietą. Ten 
knibždėte knibžda bepročių. Viena 
sakosi esanti Dievo Motina, kitas

be paliovos vaizduoja traukinį 
šaukadamas "puf, puf, puf”! Vėl 
kitas sakosi esąs Napoleonas. Jei
gu ten ilgiau užtrukčiau, galimas 
daiktas, kad ir man susimaišytų 
galva. Be to mane apsėda baimė, 
kad staiga psirodys mergina, bai
siausiai rėkdama: “Bulius ištrūko! 
Bulius ištrūko!”

Taip, taip, nuodėmės persekioja 
mane ir neužtenka vien tik atga
ilos, kad jomis nusikratytumei. Ir 
vis tik mano kaltė, kad mergina 
pamišo, ir tas šiurpiu šešėliu tem
do mano gyvenimą. Šitai irgi gali 
privesti prie beprotybės . Laimei, 
aš turiu laukus, kurie išsklaido 
juodas mintis.

Sugrįžus namo mūsų Pranciškus 
išeina su elgetos krepšiu per kie
mus. Su tais pinigais, kuriuos jis 
surenka savo nuskurusiam vienuo
lynui, galėčiau apsimokėti pusme
čiui savo žemės nuomą.

— Geras amatas būti kapucinu. 
— sakau jam pašaipiai, bet jis 
taip nuoširdžiai šypteli, kad aš 
jam pridedu dar porą sidabrinių.

Javai Jau klojime. Tuoj po to 
seks bulviakasys. Pirmiesiems la
pams krintant mes ariame ruoš
dami dirvą žiemkenčių sėjai. Tuo 
tarpu ateina metas ir runkelių 
valymui. Jau pradeda anksti tem
ti, kiekvieną dieną Dievas vis 
glaudžiau ir glaudžiau sutraukia 
užuolaidas. O kai vakarais užsi
dega laukuose sausų bulvienojų 
laužai, pagalvoji, kad žiema jau 
čia pat. Užpuola rūkai ir lietūs, 
o mes ariame, mėžiama, sėjam 
rugius Ir kviečius.

(Bus daugiau)

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.
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Lictuuiai-----
PASAULYJE

ITALIJA

Gruodžio-sauslo- 
mėnesiais pasinaudojo išti- 
dalimi “Elta-Press” žinio- 
Italijos laikraštis, tarp jų 
kalba Išeiną laikraščiai 
Australijoj Ir 1 Eritrėjoj, 
buvo panaudotos šių laik- 
374 žinios apie Lietuvą.

— VLIKo IT leidžiamas ir K. 
V. Mncevičiaus redaguojamas in
formacijų biuletenis italų k. "El
ta-Press” randa didelį pasisekimą 
italų spaudoje, 
vasario 
sai ar 
mis 91 
3 italų 
JAV, 1 
Iš viso 
raščių
“Elta-Press" žinios yra plačiai pa
naudojamos Italijos ir Vatikano 
radljofonų italų ir svetimomis kal
bomis. Iš “Elta-Press” nemaža ži
nių panaudoja taip pat Romoje 
esančios italų ir ažsleniečių žinių 
agentūros.

— žymus pasaulinio masto me
no kritikas Bernardas Berensonas, 
gyvenantis Florencijoje, šiemet 

švenčia savo 90 metų amžiaus su
kaktį. Italijos laikraščiai pradėjo 
duoti aprašymų iš jo gyvenimo. 
Visur pažymima, kad yra kilęs iš 
Lietuvos. Jis pats savo straipsny
je “Dlario Romano,” paskelbtame 
prieš kiek laiko viename Iš svar
besniųjų Italijos dienraščių, Mila
no “Il Corriere della Sera”, prisi
mena gražiai savo jaunystę toje 
pasakiškai gražioje Lietuvoje, 
krašte, kuriame turėjo laimę gim
ti. Berensonas yra žydų kilmės.

— Svarbiausias Italijos kultū
ros, religijos, politikos, visuome
ninių mokslų Ir kt. žurnalas “La 
Clvilta Cattollca” paskelbė ilgą 
žinomo istoriko G. De Vries, SJ., 
straipsnį “Bažnyčios įnašas į re
liginę ir kultūrinę Rytų Europos 
tautų evoliuciją”, kuriame nemažo 
vietos yra skiriama Lietuvai. Var
tojami vardai yra lietuviški.

— Lietuvos Globėjo šv. Kazi
miero šventė buvo tinkamai atžy
mėta Romoje. Buvo atlaikytos 
vysk. Padolsklo pamaldos už Lie
tuvą Santa Maria Maggiore bazi- 
Ikioje. Dalyvavo visa Romos lie
tuvių kolonija, didelis būrys įvai
rių tautybių Lietuvos draugų, du 
arkivyskupai ir minia italų.

PLB Italijos krašto valdyba kar
tu su "Elta-Press” vadovybe, rea
guodama prieš lenkų pastangas 
panaudoti savo propagandai Vati
kane Išleistus pašto ženklus su 
Aušros Vartų Marijos paveikslu: 
"Mater 
Metams 
gražius 
Motinos 
fllatelinius vokus su įrašu: "Ste- 
būklingoji Aušros Vartų' Madona 
Vilniuje, Lietuvoje”. Ant vokų yra 
užlipdyta išleistų ženklų visa se
rija su pirmosios išleidimo dienos 
Vatikano pašto antspaudu. Vokas 
Italijoj kaštuoja 700 lyrų, užsie
ny — vieną dolerį plius persiun
timo išlaidas. Toks pat vokas su 
vienos spalvos paveikslu Italijoje 
— 300 lyrų, užsieny — pusė dole
rio.

Eventualios pajamos bus ski
riamos paremt PLB Italijos krašto 
valdybos veiklai. Specialistai pri
pažįsta, kad šitie vokai turi dide
lę filatelistinę vertę. Norintieji 
įsigyti tokius vokus prašomi krei
ptis šiuo adresu: Kun. V. Mince
vičius, Via Casalmonferrato 20, 
Roma, Italia. P.S. Pinigus siųsti 
čekiu.

—< LK Mokslo Akademijos reor
ganizacinė komisija paskelbė at 
slšaukimą Mokslo Akademijos at
kūrimo reikalu. Iniciatorių grupė, 
pirmininkaujama vysk. V. Padols- 
kio, nutarusi LKM Akademijos 
veikimą atnaujinti, sudarė reorga
nizacinę komisiją, kuri susideda 
iš vysk. V. Padolskio, prof. J. Ere
to, prof. Z. Ivinskio, kun. dr. J. 
Vaišnoros ir kun. prof. A. Liui- 
mos.

švietimui planuoti remiantis tiek 
mūsų nepriklausomo gyvenimo 
švietimo patyrimu bei laimėjimais, 
tiek svetimųjų pažanga, tiek ir 
ateities reikalavimais. Komisiją 
sudaro: M. Varnienė — vaikų dar
želių problemoms, K. Meškonis — 
pradžios mokyklos, P. Maldeikis

— pradžios mokyklų mokytojų pa
rengimas, St. Rudys — vid. mo
kyklos, M. Krikščiūnas ir Ign. Ma
linauskas — vid. mokyklų moky
tojų parengimas, Br. Kliorė ir K. 
Germanas — specialinės mokyk
los, kan. V. Zakarauskas — re
liginis auklėjimas, J. Kavaliūnas
— komisijos pirmininkas. Komi
sija darbą jau pradėjo.

— Savo metu Telšiuose buvusi 
rabinų seminarija dabar yra įsi
kūrusi JAV, Clevelando mieste. 
Pažymėtina, kad toji seminarija 
visuomet pažymi atvykusi iš Lie
tuvos, Telšių. Liet. Bendruomenės 
susirinkime Clevelande iškeltas 
sumanymas su ta seminarija, jos 
veikėjais užmegzti ryšius.

— Kultūros Fondas Clevelande, 
sėkmingai veikęs 1950-1954 me
tais, dabar įjungtas į vietos Liet. 
Bendruomenę. Kultūros reikalais 
rūpinasi b-nės švietimo — kultū
ros skyrius.

KANADA

Mlsericordlae” Marijos 
atžymėti, Išleido labai 
su Aušros Vartų Dievo 
keturių spalvų paveikslu

JUNGT. A-KOS VALSTYBĖS
— Amerikos Lietuvių Mokyto

jų Sąjunga atsidėjusi rūpinasi Iš
laikyti tame krašte lietuvybę, ypač 
jaunojoj kartoj. Mokytojai, gyve
ną įvairiuose kraštuose, paragin
ti susipažinti su tų kraštų pasiek
taisiais švietimo srityje laimėji
mais. Paskutiniu metu sudaryta 
studijinė komisija N. Lietuvos

pasakojimas
Jis Naikino Lietuvos Partizanus

Prieš pora metų i Vakarus per-

Arlauskaitę, pavad. A. Lapinas, s 
nariai — D. Jurkus ir L. Orinis 11tįjį 
-Norvaiša. Sekretorius — P. Ado- K-7**** 
monls. Kanados lietuviai visą lai
ką pasižymėjo giliu Lietuvos rei
kalų supratimu ir laisvinimo rei
kalą laikė savo pirmutine pareiga.

— Disertacija apie Lietuvos
okupaciją. Magistras teisin. K.
Truska yra parašęs Montreallo
un-tui disertaciją tema “Lietuvos bėgęs Lietuvoje buvęs sovietų 
aneksija.” Ir ateityje norima, kad MGB pulk. Itn. Burlutski, savo at- 
juo daugiau būtų rašoma darbų siminimuose iš tarnybos Lietuvo- 
panašlomls aktualiomis temomis. Je laikų, atspausdintose amerikie-

— Kanados ir JAV lietuvių
spaudoj buvo plačiai paminėtas 
neseniai Vokietijoj per sprausmi- 
nių lėktuvų susidūrimą žuvęs Ka
nados karo aviacijos lakūnas Al
gimantas Navlkėnas. Jis su savo 
tėvu tarnavo Vilniaus lietuvių sa
visaugos daliniuose ir iš Lietuvos 
abu pasitraukė uniformuoti. Į Ka
nadą išvyko 1948 m. Baigęs pilotų 
mokyklą, buvo paskirtas vyrs lei
tenantu Ir tikėjosi būsiąs vienu iš' 
pirmųjų išlaisvintosios Lietuvos 
lakūnų. Iškilmingai palaidotas 
Zweibrueckene, Vokietijoje. I

PRANCŪZIJA
Š.m. kovo 13 d. Paryžiuje Sor- 

bonos un-te buvo 12 tautų meninis) 
pasirodymas, kuriame dalyvavo 
ir lietuvių tautinė šokių grupė.

Lietuvių grupė pasirodė šiemet jau 
trečius metus iš eilės. Ta progoj 
per AB žodį į Kraštą tarė Pran
cūzijos LB krašto valdybos pirmi
ninkas E. Turauskas.

Tautos Fondo Atstovybė Kana
doje viešai paskelbė savo 1954 m. 
veiklos apyskaitą. Iš jos paaiški, 
kad TF Atstovybė Kanadoje nuo 
savo darbo pradžios 1948 m. ligi 
šiol yra surinkusi Iš viso 27. 316. 
08 dolerių. TFA turi 12 skyrių, 
kurie veikia prie visų didesnių Ka
nados LB apylinkių. Iš visų sky
rių yra pajėgiausias ir daugiausia 
aukų surinko Hamiltono skyrius. 
TFA Kanadoje sudaro: pirm. M. | į Bonos un-tą Vokietijoje.

čių žurn. “LIFE”, duoda žiupsnį 
žinių, kurios patvirtina jau anks
čiau kitais kanalais mus pasieku
sią tikrovę.

1944 metais jis buvęs pasiųstas 
kovoti su "banditais” Lietuvoje, 
kurie persekioję komunistų parei
gūnus.

“Kai tik aš gaudavau praneši
mą, kad: partizanai pasireiškia tam 
tikroje vietoje” — sako Burlutski, 
“— aš tuojau pakraudavau savo 
dalinius į sunkvežimius Ir skubė
davau j neramumų vietą. Bet žinia, 
kad mes esame pakeliui, visuomet

I mus pralenkdavo dėka vietinių gy- 
I ventojų “pakluonių telefono”. Kai 
mes atvykdavome, banditai būda
vo arba giliai miškuose, arba "su
tirpdavo” vietinių gyventojtų tar
pe. Tik retkarčiais mes užklupda
vome pavienius asmenis ar mažas 
grupeles, bet beveik kiekvienu at
veju jie arba pabėgdavo arba , su
sisprogdindavo pirmiau, negu mes 
nučiupdavome. Tik keletą mes įs
tengėme parsivesti iki vietinių ka
lėjimų. Bet tada arbal Jie pasikar
davo celėse, persipjaudavo riešų 
arteriją, arba Iššokdavo pro lan
gą”.

Pagaliau Kremlius praradęs 
kantrybę ir pasiuntęs augštų pa
reigūnų komisiją padėtį sutvarky
ti. Jiems vadovavęs gen. Įeit. Krug
lovas, tas pats, kuris su Seriovu

VOKIETIJA
Tarptautinis jaunimo susitiki

mas neseniai įvyko Steinbache 
prie Euskircheno. Jame buvo svar
stytos įvairios jaunimui susida
rančių pavojų problemos. Išsamiai 
buvo nušviestas taip pat bolševiz
mo pavojus. Be vokiečių jaunimo 
atstovų, taip pat dalyvavo Belgi- 
jos, Olandijos, Austrijos ir kitų
kraštų. Suvažiavusius su Lietuvos paveldėjo iš Berljos slaptosios tar

nybos komandavimą. Kruglovas 
sušaukęs apsaugos dalinių karinin
kus jiems piktai prikišo “pataika
vimą" civiliniams gyventojams ir 
įsakė, kad nuo šiolei galioja nau
jas potvarkis: kiekvienas rastas 
įtartinose aplinkybėse turi būti

IR JIEMS PASIBAIGĖ 
KARAS

Baigiantis II Pasauliniam karui, 
grupė japonų karių paklydo Nau
jojoj Gvinėjoj. Jie neturėjo susi
siekimo su pasauliu ir gyveno tarp 
čiabuvių, vis manydami, kad karas 
tebevyksta. Jie ten dirbo ir gyveno 
primityviausiose sąlygose, kol pa
siekė Olandijos valdomos teritori
jos europiečių apgyventų jūros pa
kraštį. ‘čia jie buvo olandų poli
cijos sulaikyti ir sužinojo, kad ka
ras yra pasibaigęs prieš 10 metų 
Ir Japonija pralaimėjo. Prasidėjo 
susirašinėjimas tarp užsienių rei
kalų ministerijų ir japonams buvo 
leista grįžti į namus. Jie prieš sa
vaitę japonų laivu Taisei Maru, 
kuris Pietų Pacifiko salose 65 die
nas užtrukusioje kelionėje rankiojo 
karo metu žuvusių japonų lavo
nus, kad juos pergabentų į Japo
niją, grįžo j Yokohama. Uoste jų 
laukė artimieji, kurie šluos grįžtan
čius karius laikė jau mirusiais.

Grupės vadas viršila Kakuo Shl- 
mada, 34 metų amžiaus, pareiškė, 
kad jo grupę iškart sudarė 10 vy
rų, bet kiti mirė ir liko gyvi tik 
keturi.

atvestas NKVD “apklausinėjimui”. 
Bizūnai, guma padengtos plieno 
lazdos, taipogi kumščiai turi būti 
naudojami išgauti informaciją iš 
žinomų partizanų giminių ir drau
gų, o po to (giminės ir draugai) 
išsiųsti į Sibirą. Kiekvienas bėgąs 
nuo suėmimo turi būti vietoje nu
šautas Ir ūkis ar namas, Iš kurio 
jis stengėsi pabėgti, — sudegin
tas iki pamatų, o kiti gyvenusieji 
po tuo pačiu stogu perduodami 
NKVD — “apklausinėjimui”.

“Tai buvo tarsi žvėrių medžioklė 
miškuose, šiuo atveju tie “žvėrys” 
buvo lietuviai” — tęsia Burlutski 
apie savo valymus. Kasdien mes 
sudarydavome vyrų grandines, be
velk petys į petį, ir šukuodavome 
miškus ir raistus, suiminėdami 
šaudydami ir degindami. Jeigu ir 
buvę manyje šiek tiek abejonės dėl 
pabėgimo Iš Rusijos, tai mano pa
tirtis Lietuvoje tas abejones su
naikino. Net mano gerai sudraus
minti kareiviai šlykštėjosi savo 
darbo. Dažnai, po ypač žiaurių 
skerdynių, rasdavau aš Juos būsti
nėse prisigėrusius iki beprotišku
mo. Kiek dar juose buvo likę jų 
žmogiškų jausmų jie ir tai pas
kandindavo alkoholyje,” — baigia 
lietuviškąjį epizodą Burlutski.

Po keletos metų, kai jis mokęsis 
spec, mokykloje netoli nuo Mask
vos, vyresniesiems pasienio apsau
gos dalinių karininkams kursuose, 
sužinojo, kad 1952 metais partiza
nų gaujos dar buvo aktyvios, ypa
tingai Lietuvoje ir Karpatuose, 
taip pat Latvijoje, Estijoje ir Mol. 
davijoje. Rytų Ukrainoje nebebuvę 
tikros pogrindžio veiklos, išski
riant keletą religinių sektų, ku
rios Krmellaus buvo skaitomos re
voliuciniais judėjimais, šiaip gi ki
tur Rusijoje pasipriešinimas buvęs 
tuo tarpu išnaikintas.

AUSTRALAS MR. 
MAHER BUVO 

“ROJUJE”
Bernard William Maher, 26 me

tų amžiaus australas, gimęs Syd- 
nėjuje, su savo broliu John nuta
rė pradėti "naują gyvenimą” so
vietiniame rojuje. Jie laiminga! 
perėję į Rytų Vokietiją vietos val
džiai pareiškė, Jog norį čia visą 
amžių pasilikti ir laimingai tarp 
laimingų gyventi. Visa tai įvyko 
prieš keletą savaičių. O prieš ke
letą dienų, kaip praneša Austra
lijos ambasada Iš Bonos, Bernard 
Mahler šiurkščiai buvo išgrūstas 
per sieną prie Helmstedt ir, ka
dangi neturėjo pinigų, buvo pri
verstas kreiptis į britų įstaigas. 
Jis pareiškė, kad jį Išmetė Iš “ro
jaus” todėl, kad jis atsisakė grįž
ti į Angliją šnipinėti Maskvai. 
Jis buvo apie mėnesį Išlaikytas 
kalėjime. Anglijoj gyvendamas jis 
priklausęs komunistų partijai. Da
bar sakosi būsiąs konservatorius.

Spėjama, kad Maher, nusivylęs 
komunistiniu rojum buvo neatsar
gus ir garsiai reiškė savo pasta
bas, už ką Ir pakliuvo nemalonėn.

padėtlmi supažindino Amerikos 
lietuvis Alg. Žemaitis, kuris, at
likęs karinę prievolę ir gavęs JAV 
pilietybę, studijų pagilinti atvyko

SUKAKTYS IR MINĖJIMAI
Žymaus mokslininko profesoriaus 

M. Roemerio, žymaus Lietuvos 
teisininko ir buv. Vytauto D. Uni
versiteto rektoriaus, 10 m. mirties 
sukaktis šiuo metu minima JAV. 
Jis mirė Lietuvoje 1945 m. kovo 
12 d. Pirmasis minėjimas įvyko 
Clevelande kovo 20 d. Jį suren
gė Liet. Teisininkų D-jos sk. Mi
nėjime, kuriame be vietos teisi
ninkų dalyvavo ir visuomenė, apie 
įžymųjį teisininką kalbėjo buv. Vy
tauto D. Un-to rektorius prof. J. 
Graurogkas. Savo prisiminimų apie 
velionį pateikė vietos teisininkai 
F. Mackus ir P. Stravinskas. V. 
Krėvės minėjimas balandžio 
rengiamas Clevelande.

šiais metais 70 m. sukaktį 
Lietuvoje likęs kalbininkas 
J. Balčikonis ir teisininkas,
teisingumo mlnisteris St. Šilin
gas. J. Balčikonis yra gimęs Lie
tuvoje 1885 m. kovo 14 d. ir šiuo 
metu tebegyvena Lietuvoje. St. Ši
lingas gimė Vilniuje 1885 m. lap
kričio 2 d. Jis buvęs išgabentas į 
Uralą, po kelių metų grąžintas ir 
netrukus vėl iš Vilniaus išgaben
tas nežinomon vieton. Lietuvos 
konsulatas Čikagoje dr. Petras

3 d.

mini 
prof, 
buv.

Daudžvardis šiais metais mini 30 
m. savo darbo sukaktį. Iškilmin
gas dail. A. Varno 75 m. amž. ir 
50 kūrybinio darbo pagerbimas 
įvyko kovo 19 d. Čikagoje, Mari
jos salėje. Surengta ir jo kūrinių 
paroda.

— Gegužės mėn. du pasižymėję 
lietuvių dainos sambūriai mini 
sukaktis. Gegužės 8 d. Čikagoje 
įvyksta sukaktuvinis “Dainavos” 
koncertas, kuriame laukiama daug 
svečių. Bus atlikta komp. prof. 
Žilevičiaus kantata, dalyvaujant 
ir pačiam autoriui. Gegužės 15 d. 
Clevelande įvyks Čiurlionio ansam
blio ir muz. A. Mikulskio sukak
tuvinis koncertas, kuriame daly
vauti sutiko ir “Dainavos” sam
būris Iš Čikagos. Tai bus didžiu
lės lietuviškos dainos šventės. 
Čiurlionio ansamblis labai sėkmin
gai pasirodė su dviem koncertais 
Hamiltone, Kanadoje (per 1.500 
klausytojų) kovo 19 d. ir kovo 20 
d. Rochester lietuvių kolonijoje 
New York valstybėje, JAV. Po 
šių koncertų pasižymėjęs liet, 
meno sambūris su savo vadovu 
muz. A. Mikulskiu smarkiai ren
giasi 15 m. šventei Clevelande.

i

vytr

Lietuviai studentai Amerikoje
Lietuviai studentai Amerikoje, 

kurių priskaitoma apie keletę 
šimtų, neapsiriboja vien tik pasi
rinkto dalyko studijavimu. Lietu
vis studentas nuolat įvairiomis 
progomis primena profesoriams 
bei studentams amerikiečiam, koks 
yra bolševizmas iš tikrųjų, koks 
jis atrodo ne iš bolševikinės pro
pagandos, bet iš to asmens pu
ses, kuris tą raudonąjį terorą yra 
pergyvenęs pats. Neretai tokių 
paskaitų klauso keli šimtai ame
rikiečių kolegų su nuostaba, tie
siog negalėdami įsivaizduoti, ko
kia yra baisi bolševikinė sistema, 
žalojanti žmogų fiziškai ir mora
liai. Amerikos lietuvis studentas 
šaukia būsimiems Amerikos kraš
to politikams ir vadams, kad bol
ševizmas yra Uranija, kad bolše
vizmas yra darbininko žmogaus 
pavergimas, kad vadinamieji “de
mokratiniai rinkimai” yra pasau-

lio istorijoj negirdėta prievarta. 
Amerikiečiai profesoriai bei stu
dentai yra apdalinami kiekviena 
proga įvairiomis anglų k. brošiū
romis, kuriose aiškiai vaizduoja
ma, kaip lietuviai turėjo rinkti 
“seimą”, kad ištremtų šeimą. Ir: 
“Kad blasavom tai balsavom, ant
spaudavo net pasus, nubalsavom 
neseimavom, kad pasmaugtų mus 
visus. Tiek išrlnkom — klek rei
kėjo, nereikėjo nė rinkėjo”, šian
dien dėka nuolat amerikiečiams 
kalbančių lietuvių studentų, nere
tai su prokomunistiškais studen
tais viešai auditorijose besiginči
jančių, retas kas nežino bolševiz
mo tiranijos. Tie Amerikos lietu
viai studentai, norėdami glaud
žiau pabendrauti su nestudijuo
jančiu jaunimu, surengė neseniai 
Čikagoje vakarą, kur meninę pro
gramą atliko patys studentai J. 
Končius skaitė savo novelę, B. Ke-

TRUMPAI APIE TRĄŠAS
Pagrindiniai cheminiai elemen

tai, riekallngi augalų maistui, yra 
azotas, fosforo rūgštys, kalis, kal
cis, siera, geležis ir magnezijus. 
Iš jų reikalingiausi yra azotas, 
fosforo rūgštis ir kalcis. Kiti 4 
elementai dažniausiai yra pakan
kame kiekyje žemėje. Kalcis yra 
duodamas daugiausia kalkių pavi
dale rūgštesniam dirvožemiui. An
kštiniai augalai (žirniai, pupos, 
lubinai, dobilai ir t.t.) azoto trą
šų tiesioginiai nėra reikalingi, nes 
jų šaknyse esančios bakterijos pa
sigamina azotą iš oro. Be pagrin
dinių elementų augalai yra reika
lingi labai mažuose kiekiuose taip 
vadinamų pėdsakinių elementų: va
rio, molybdenoo, boro, mangano, 
cinko. Tačiau šie elementai būna 
dažniausia dirvožemyje pakanka
mame kiekyje.

Geriausia trąša yra gyvulių ir 
paukščių mėšlas, nes jis duoda 
augalams netik reikalingus ele
mentus, bet taip pat praturtina 
žemę organinėmis medžiagomis ir 
paskatina reikalingų bakterijų au
gimą. Kita gera organinė trąša 
yra kraujo ir kaulo miltai (Blood 
& Bone Dust), kurių sudėtyje di
desniu kiekiu yra azotas ir fosforo 
rūgštys. Mineralinės trąšos yra 
gaunamos įvairių pavadinimų ir 
sudėčių. Dažniausiai vartojami yra 
zuperis (Superphosphate), sieros 
rūgšties amoniakas (Sulphate of 
Amonia), salietra (Nitrate of So
da) ir sieros rūgšties kalis .Sulp
hate of Potash) arba kalio drus
ka (Muriate of Potash).

Fosforo rūgšties trąšos (zupe-

. ris) išvysto sveiką, stiprų 
lą. Azoto trąšos (salietros, 
niako druskos) skatina greitesnį 
ir vešlesnį augalo augimą. Kalio 
trąšos yra reikalingos sustiprinti 
patį augalą, jo stiebą ir t.t. Pa
kankamai kalio yra medžio pele
nuose.

Augalams tręšti galima pirktis 
parengtus mišinius (Complete fer
tilizers), pav. No. 5 — pamldo- 
rams, bulvėms, žirniams; No. 12 
— rožėms, salotoms, kopūstams. 
Skirtumas tarp tų mišinių yra 
tik santykis tarp azoto, fosforo 
rūgšties ir kalio. Tačiau tokius 
mišinius kiekvienas gali Ir pats 
pasigaminti. Kopūstams, salotoms, 
agurkams, arbūzams, pamidorams, 
morkoms, burokėliams yra geras 
toks mišinys: 1 dalis Ammonia 
Sulphate, 2 dalys kraujo ir kaulo 
miltų, 4 dalys superfosfato ir 1 
dalis kalio trąšų. Ankštiniams au
galams (žirniams ir Lt.): 2 d 
kraujo i«< kaulo miltų, 4 d. super
fosfato ir 1 d. kalio. Trąšas pirk
ti yra patartina iš karto didesniu 
kiekiu, nes žymiai pigiau, negu 
perkant atskirais mažais pake
liais.

Vienam kvadratiniam jardui rei
kia berti apie 2-4 oz. trąšų miši
nio. Azoto trąšų į 1 jardą beriama 
1 oz. Azoto trąšos ypač yra reika
lingos kopūstams, kaliflorams, pa
midorams, salotoms, kai jie yra 

pačiame augime. Kalkės nėra tikros 
ta žodžio prasme trąšos, bet tiks
liau dirvožemio pagerintojas. Apie 
kalklavimą (Liming) bus parašy
ta vėliau.

mėžaitė padainavo solo, V. Kato- 
saitė pašoko baletą, L. Leonaitytč 
paskambino pianinu. Jasaitytė me
niškai paskaitė iš naujos Pulgio 
Andriušlo knygos “Tipelis”. Va
kare dalyvavo apie 700 žmonių. 
Išimtinai jaunimo, kuris, kasdie
ną susidurdamas su svetimaisiais, 
Jiems nuolat primena savo pa
vergtąjį kraštą, (e)

auga-
amo-

rga

NORIMA SUKURTI RYŽIŲ 
PLANTACIJAS AUSTRALIJOJE

Amerikiečių bendrovė, kuri šiau
rės Teritorijoje (Australijoje) at
lieka ryžių auginimo bandymus, 
jeigu pasirodytų, kad čia sąlygos 
šiai ūkio šakai yra palankios, nu
mato iš Federalinės vyriausybės 
paprašyti apie 100.000 akrų žemės

Laivas jieško uosto
Suomijos laivas Aruba, su 18.000 

tonų benzino, kurį pasiuntė Ru
munija Kom. Kinijai, nepasiekė 
paskirties uostą. Kinijos naciona
listai apie šio tanklaiviu kelionę 
buvo painformuoti ir buvo pa

sirengę jį atplukdyti į kurį For- 
mozos uostą, gi brangų skystį per
pilti į savo lėktuvus.

Suomijos jūrininkų unija paatrė 
laivo įgulai plaukti į artimiausią 
“saugų uostą”. Suomijos įstaty
mai numato, kad laivo įgula gali 
atsisakyti plaukti į vandenis, kur 
yra karo pavojus. Artimiausias 
uostas Arabai yra Colombo.

Kinijos nacionalistų laivai ne
senai yra sulaikę du tanklaivius 
su benzinu Kom. Kinijai juos at
gabenę į savo uostą benziną kon
fiskavę. {gulai leido grįžti, bet jū
rininkai paprašė JAV azyliaus tei
sės, kuri, manoma Jiems ir bus 
suteikta, šiuo metu jūrininkai te
bėra Formozoj.

• Amerikiečiai yra didžiausi 
kavos suvartotojal pasaulyje. Pu
pelių kavos kiekvienais metais įve
ža už 1,4 bilijonus dol. Vienai gal
vai tenka per metus po 16,5 svarų 
kavos. Tuo tarpu arbatos tik po 
tris ketvirtadalius svaro galvai. 
Prieš 10 metų už kavos svarą 
šeimininkės mokėjo po 30 cn., da
bar apie dolerį, o, sako, reiksią 
mokėti po 1,25.

Atveža kavą iš Brazilijos. Ame
rika suvartoja apie pusę visos 
Brazilijos kavos eksporto.

ir žada Investuoti £ 5 mllionus, ry
žių pramonei sukurti.

Žemės ūkio specialistai teigia, 
kad Šiaurės Teritorijoje žemė Ir 
klimatinės sąlygos ryžių augini- 

-mui tinka. Nurodoma, kad tinka
mos žemei ryžių plantacijoms yra 
apie 2 millonal akrų. Manoma, kad 
ryžių pramonė žymiai prisidėtų 
prie šiaurinės Australijos išsivy
stymo.
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MŪSŲ DAILININKAI MENO , 

PARODOJE

Vokietijos lietuviai 
dėkoja

AUKOS NUO POTVY
NIO NUKENTĖJŲ

SIEMS TAUTIEČIAMS
Nuo potvynio nukentėjusioms

N. S.W. lietuviams sušelpti auko
jo: E.V. Šliogeriai (Belmore) — 
£ 6.0.0, E. Stašys (Belmore) — 
£ 5.0.0, V. Š-s £ 2.0.0, Statkai 
(Narwee) ir Obelavičiai (Ersken-! 
ville) po £ 2.0.0, B. Barkauskas 
(Herne Bay) ir A. Jablonskis 
(Hurstville) po £ 1.0.0, Kalakonis 
£ 2.0.0, Sydnėjaus Liet. Plunks
nos Klubas £ 2.17.0.

Sydnėjaus Lietuvių šalpos Ko
mitetas £ 10.0.0, Sambūris . Švie
sa £ 3.0.0, P. ir V. Donielos £ 2.
O. 0, J. Ilgūnas (Glebe), VI. Šab
levičius (Marrickvllle) ir Prašmu- 
tas (Sydnėjus) po £ 1.0.0.

Atkelta iš “P.P.” Nr. 11(309) 
£ 7.0.0.

Iš viso aukų gauta £ 48.17.0.
Pastaba. Aukos siunčiamos ir 

toliau šiais adresais: Rev. S. Gai
delis SJ, 264 Miller Str., North
Sydney, N.S.W., “Mūsų Pastogė”? 
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.1 
(pažymint "nukentėjusiems nuo1 

potvynio”), arba per šalpos orga
nizacijas vietoje.

Atitaisoma klaida. “M.P.” Nr. 
11, cituojant nukentėjusio nuo pot
vynio laišką, buvo atspausta Juo-' 
zas Balčiūnas, turėjo būti Juozas 
Bačlllūnas. Netoli Maitlando 
vena Ir J. Balčiūnas, bet jis 
nukentėjo Ir laiško nerašė.

gy- 
ne-

Canberra
ALB Canberros Apylinkės me

tiniame susirinkime, Išklausius val
dybos, kontrolės komisijos ir ats
tovų iš Krašto Tarybos suvažia
vimo pranešimų, išrinkta nauja 
apylinkės Valdyba pareigomis pa
siskirstė taip: Antanas Butavlčius 
— pirm., Antanas čeičys — vlce- 
plrm., Bronius Jerašlus — sekr., 
Jonas Dehnas — iždininkas Ir Ri
ta Misevičiūtė — narys kultūros 
reikalams.

Normantas iškėlė klausimą, kad 
Pavergtųjų Tautų Jungtinis Ko
mitetas ar Krašto Valdyba, susi
tarus su kitų tautybių vadovybė
mis, kreiptųsi į Australijos vy
riausybę, prašant sutikimo per
transliuoti "Amerikos Balso” pro
gramą.

Sydnėjus
Atidaryta Nauja 

Savaitgalio Mokykla
Balandžio 3 d. įvyko iškilmin

gas lietuvių savaitgalio mokyklos 
atidarymas Rydėje. Šią mokyklą 

suorganizavo ALB Sydnėjaus Apy-! 
linkės Valdyba. Prie mokyklos įs
teigimo prisidėjo p.p. Savickai, 
kurie sutiko, reikalui esant, mo
kyklai perleisti kambarį savo na
muose (76 Church St., Ryde). Po
nia Alfa Savickienė, Apylinkės 
Valdybos pakviesta, sutiko būti 
mokyklos vedėja.

Mokyklos atidarymas įvyko gra
žiose Holly Cross College, Ryde, 
mokyklos patalpose, dalyvaujant 
mokyklą lankyti užsirašiusiems1 
šešiems lietuviukams, jų tėvams,1 
bendruomenės ir organizacijų ats
tovams. Kun. Butkui paskaičius 

atitinkamą maldą, pasveikinus mo
kyklos steigėjus ir mokinius, Apy- 

' linkės Valdybos pirmininkas VI.
Miniota garbės prezidiuman pa
kvietė svečią kun. dr. P. Bačins- 
ką, Krašto Valdybos pirm. L. 
Karvelį Ir Sydnėjaus lietuvių ka
pelioną kun. P. Butkų. Gražų 
sveikinimo žodį naujajai mokyk
lai tarė kun. dr. Bačinskas, Kraš
to valdybos vardu L. Kravelis, 
Apylinkės Valdybos — VI. Minio
ta, palinkėdami mokytojai ir mo- 

i kiniams ištvermės sunkiame, bet 
labai reikšmingame ir svarbiame 
lietuvybės Išlaikymo darbe. Mo
kyklos vedėja p. A. Savickienė 
trumpame padėkos žodyje pareiš
kė, kad ji pasižadėjusi dirbti mo
kytojos darbą Jį tesės, jeigu bus 
vaikų, kurie mokyklą lankys.

čia pat mokyklos patalpose bu
vo paruoštos vaišės naujosios mo
kyklos mokiniams.

Vėliau p.p. Savickų namuose, 
vakarienės metu buvo pasikalbėta 
bendruomeniniais ir mūsų priau
gančios kartos lietuviškoje dva
sioje auklėjimo klausimais.

Mokyklon, kaip pareiškė 
linkės Valdybos pirm., yra 
rašę 14 mokinių, (k)

Lietuviškos pamaldos Velykų 
Dieną (10 d.) ir per Atvelykį (17 
d.) bus Bankstowne St.Brendans 
bažnyčioje 10 vai. 30 mln. Vely- 
kose prieš pamaldas nuo 9.30 vai. 
bus klausoma išpažinčių.

Antrą Velykų dieną pamaldos 
Wentworthvllles lietuviams St. 
Columbas bažnyčioje 10 vai. (Cam- 
perdowne lietuviškų pamaldų ne
bus.)

Krikštai Velykų dieną Camper- 
downe 2 vai. po pamaldų.

K.P.B.

Kovo mėn. 15-20 dienomis vy
kusioje Treasury Gardens dienraš
čio “The Herald” meno parodoje 
dalyvavo šie mūsų dailininkai: Fi- 
rinauskienė, Kabaillenė, Vaičaitis, 
Zikaras. "The Herald” meno kri
tikas p. Kabaillenės ir A. Vaičai
čio kūrinius atžymėjo prilipdyda-! 
mas žveigždutę. Džiugu, kad kitų. 
tarpe ir mūsų dailnlinkai įverti
nami ir atžymimi. Malonu, kad 
jauniausioji Iš dailininkų p. Ka- 
bailienė savo vykusia akvarele 
taip gražiai užsirekomendavo iš
eidama pirmą kartą į viešumą 
Dali. T. Zikaras ir jo dviejų pavei
kslų nuotrauka tilpo “The Herald”

per Vokietijos

SYDNĖJUS

BENDRUOMENĖS ESMĖ IR

KALBĖJO APIE LIET.
UNIVERSITETĄ

Futbolas. Kovas — Latvian Spars 
1:3

Naujai suorganizuota Kovo fut
bolo komanda pirmąsias rungtynes 
turėjo balandžio 2 d. žaidė prieš 
stiprią Sydnėjaus latvių rinktinę 
— Latvian Spars. Mūsiškiai su
žaidė gerai, bet stoka treniruo
čių atnešė pralaimėjimą. Kovo ge
riausiai žaidė Gilius, 

vartininkas Eismontas. 
šė Stakauskas.

— Balandžio 9 d., 
3 vai. po pietų, Kovo
kai susitiks su stipria australų 
vienuolike — Midleton Rangers. 
Rungtynės įvyks Bankstown Ovai 
aikštėje.

Visi europiško futbolo mėgėjai 
kviečiami į Bankstown Ovai. B.

Vasaris ir 
įvartį įmu.

šeštadienį, 
futbolinin-

JOS PASKIRTIS

Kovo 3 d., Camperdowno para
pijos salėje kun. dr. P. Bačinskas 
skaitė paskaitą, tema: "Bendruo
menės esmė ir jos paskirtis”. Pre
legentas pasisakė esminiais ben
druomenės klausimais, sykiu duo
damas aiškų bendruomenės sąvo
kos aptarimą. Įdomių ir įsidėmė
tinų minčių pareikšta apie asmens 
vietą bei pareigas tautinėje ben
druomenėje, kartu aptariant ir 
bendruomenėje veikiančią organi
zacijų, draugijų ar kitokių jungi
nių santykį su pačia bendruomene. 
Gi pačios bendruomenės gyvybin
gumas priklausąs nuo ją sudaran
čių asmenų sąmoningumo ir kul
tūrinio lygio.

Krašto Valdybos pirm. L. Kar
velis, dėkodamas prelegentui, pa
sidžiaugė gražiomis paskaitininko 
mintimis, kurios įsidėmėtinos kiek
vienam bendruomenės nariui.

Paskaitą suruošė ALB Kultūros 
Draugijos filozofų būrelis. Pa
rengimui vadovavo J.A. Jūragls.

(a)

RUOŠIAMAS SKAUTIŠKAS

POBŪVIS

. ."ŠVIESOS" PARENGIMAI

Sambūrio šviesa Canberros sk. 
valdybos suruošta paskaita, kurią 
skaitė A. Butavlčius, tema: "Pa
žinkime kraštą kuriame gyvena
me", buvo kruopščiai parengta. 
Patelkta įdomių smulkmenų iš 
Australijos istorijos. Susirinkusie
ji gyvai dalyvavo diskusijose.

Kitas "šviesos” parengimas ba
landžio 30 d. C.W.A. patalpose 
(Civic Centre) 7.30 vai. vak. Pa
skaitininkas N. Volkas. (p)

Newcastlis
SAVAITGALIO MOKYKLA

PRADĖJO ANTRUOSIUS

METUS

vedėjos pareigų, 
beveik vienerius 
vedėjo pareigas 
Liūgą. Be jo 

ponia

Kovo 20 d. Newcastlio lietuvių 
savaitgalio mokykla pradėjo ant
ruosius mokslo metus. Į mokyklą 
užsiregistravo 12 vaikų, 7-13 me
tų amžiaus.

D. Bajelytei laikinai pasitrau
kus iš mokyklos 
kuriose ji išbuvo 
metus, mokyklos 
perėmė Vaclovas
šiais metais mokytojauja 
Stanton — Stanklenė ir talkauja 
dr. M. šeškus. Tikybą dėsto kun. 
Gaidelis.

Apylinkės Valdyba ir mokytojai 
kviečia visus lietuvius tėvus siųs
ti savo vaikus į lietuvišką mokyk
lą, kuri dirba Broadmedow kat. 
bažnyčios patalpose sekmadieniais, 
nuo 10 iki 12 vai. dienos metu.VL.

Apy- 
užsi-

PAMALDOS
Velykų iškilmingos lietuviškos 

pamaldos Camperdowne 12 va’. 
Pamaldose giedos p. A. Pluko ve
damas Sydnėjaus lietuvių choras.

Nebus laiko išpažintims prieš 
pamaldas, bet išpažinčių Camper
downe dar bus klausoma Didįjį 
Šeštadienį (9 d.) nuo 6-7 vai. vak.

Vietos klebonui atsakius, Cabra- 
matos lietuviams pamaldų Vely- 
kose Mt. Pritchard bažnyčioje ne
bus.

Sydnėjuje veikia trys lietuvių 
l skautų draugovės (Bankstowne, 

Cabramattoj ir mergaičių “Šatri
jos”). Be to, gražiai reiškiasi 
Skautų Vyčių Būrelis.

Velykų antrą dieną Sydnėjaus 
skautai ruošia kviestiems svečiams 
skautišką pobūvį, kuris įvyks Ma
sonic Hall, Concord Rd., West 
Concord, puikioje salėje, esančioje 
prie pat geležinkelio stoties. Po
būvio pradžia 6 vai. vak. Galima 
pasiekti ir autobusu Nr. 459, ku
ris važiuoja Iš York St. į Ryde. 
Skautai šiam pobūviui rimtai ruo
šiasi ir žada įdomią prgoramą.

— Balandžio 22 d. Concord 
West, Masonic Hall salėje ruošia 
vakarą Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba. Veiks bufetas ir gros ge
ras orkestras.

GEELONGO SPORTO KLUBO VYTIS VIESAS

VAKARAS — BALIUS
ĮVYKS 1955 M. BALANDŽIO MĖN. 16 D.

Cement Works Hall.
Pradžia 7.30 vai. vak. Geras orkestras. 

Bufete užkandžiai, alus ir kitokį gėrimai.

Nepraleiskime progos — sportininkų baliuje bus linksma 
jauku.

ir

SP. KL. VYTIS VALDYBA.

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

šeimų grupiu 
COMERCINfi FOTOGRAFIJA

ALLAN STUDIOS
318 Smith Street, COLLINGWOOD, N.5. Vic, 

Telef.: JA 2147

IIIHIIIIIIIIIIIIIIIII

PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galimai gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekes duodamos ir išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.

Vie-
Sta-

Adelaidėje gyvenąs Vilniaus 
tininkijos vietininkas sktn. V. 
siškis lankėsi Melbourne Ir turėjo 
pašnekesį studentams skautams 
apie L. Universitetą bei skautų, 
korporaciją "Vytis”. Ta proga ap
lankė PLSS Rajono vadovui ir: 
turėjo pasitarimą skautiškaisiais 
reikalais. (k.)

JUOZAS PETRAUSKAS BAIGĖ 
KUNIGŲ SEMINARIJĄ

Kovo 19 dijakono šventimus ga
vo Juozas Petrauskas. Kunigystės 
šventimus gaus liepos 24 d., o 
liepos 31 d. Įvyks primicija (šv. 
Jono bažnyčioje).

Juozas Petrauskas bus pirmasis 
lietuvis kunigas, gavęs šventimus 
Australijoje. Jo primlcijai ruošiasi 
Melbourne lietuvių choras, žada 
pasirodyti su naujomis lietuviško
mis giesmėmis. (M)

Soc. Globos Moterų Rr-jos Val
dyba praneša, kad Melbourne va-! 
jus Vokietijoje pasilikusiems ligo-' 
niams bei seneliams sušelpti Ir 
šiemet pavyko. Surinkta £ 275.15.0 
Pinigai pasiųsti
Krašto Valdybą. Gautas pakvita
vimas 2.524 DM, 22 pfeninglams, 
kas atitinka 270 australiškus sva
rus. £ 5.15.0 palikta drabužių per-' 
siuntimo išlaidoms apmokėti (su- 
pokavlmui ir nugabenimui į uos
tą). Drabužių surinkta 3 maišai, 
kurie taip pat jau išsiųsti Vokie
tijon.

Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybos pirm. Pr. 
Zunde, pakvituodamas pinigų ga
vimą , savo laiške Soc. Globos

i Moterų Komiteto pirm, rašo: “Ga- 
| vęs Tamstos š.m. vasario mėn. 15 
1 d. laišką, Valdybos vardu noriu 
I padėkoti Tamstai ir visai Sociali

nės Globos Moterų Draugijai už 
I tokią didelę Jūsų pastangomis su

keltą Vokietijos lietuviams para- 
I mą. Savo ruožtu mano padėka pri- 
I klauso ir visiems aukotojams. Jū
sų triūsas Ir aukos atneš nevienam 

l Vokietijos lietuviui daug paguo
dos. Kaip ir ankstyvesniais atve- 

' jais, taip ir šiuo kartu, tikriausiai 
turėsite progos iš jų pačių tai pa
tirti.”

Toliau Krašto Valdybos pirm. 
Pr. Zunde pažymi, kad pinigų 
skirstymą atlikę prisius apyskaitą. 
Drabužių siuntos dar nėra gavę.

LAUNCESTOWNAS
EISMO NELAIMĖJE ŽUVO 

BR. MARGEVIČIUS

darbą, 
žuvo

narys

PAJIEŠKOMAS

> VT pirmininkas K. Šalkaus
kas ir URT valdytojas dr. P. Kar
velis Muenchene turėjo pasikalbė
jimą su vengrų Tautinio Komiteto 
Europai pirmininku, užs. reik, mi- 
nisteriu, ats. gen. G. Hennyey.

J. Dubra, prieš 5 metus gyvenęs 
Dunreath Hostel South Bolmont 
West Australia, arba žinantieji 
apie jo likimą prašome pranešti 

I Soc. Globos Moterų D-jos Komite
tui Melbourne, adresu: R. Pumpu
tienė, 1 Curtis Ave., Watsonia., 
Vic.

Žinių prašo apie jį jau 5 metai 
nieko nežinąs, susirūpinęs Jo uoš
vis Vokietijoje.

Kovo 20 d., pakeliui j 
automobilio katastrofoje 
Launcestowno Apylinkės 
Bronius Margevičius. Velionis gi
męs 1924 m. Kėdainiuose.

Nelaimė įvyko, kada B. Marge- 
vičlaus vairuojama mašina susidū
rė su priešais važlavusu sunkve
žimiu. B. Margevičius buvo už
muštas vietoje, o kiti penki jo 
mašinoje sėdėję žmonės tik leng
vai sužeisti.

Kovo 23 d. velionis palaidotas 
Launcestowno Carr Villa kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo bevelk visi 

Launcestowno Ir apylinkių lietuviai 
bei gausus būrys australų.

Petras P.

PRANEŠIMAI

SPQRTO KLUBAS KOVAS š. M. BALANDŽIO 11 D.
2-JĄ VELYKŲ DIENĄ, RENGIA ĮSPŪDINGĄ IR PUIKŲ

MARGUČIŲ VAKARĄ
kuris įvyks Masonic Hall; Newtown, Station St.

..Gera kapela, premijuotas šokis su margučiais, turtinga loterija., 
suteiks tikrą velykinę nuotaiką atsilankiusiems.

Pradžia 7 vai. vak.

SPORTO KLUBAS KOVAS

NAUJAS ADRESAS NAUJAS ADRESAS

M. LUKAUSKAS
56 Yarrara Rd., Pennant Hills (Sydney) N.S.W. 

Trys minutės nuo gelež. stoties).
Telefonas WJ 1034 (kiekvieną rytą iki 9 vai.).

Philips ir kitų firmų radijo aparatai, baldai, šaldytuvai, staty. 
bos medžiagos ir kitokios namų reikmenės.

Naujai besikuriantiems 12% nuolhida.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 
Centr. 1819

(Priešais Melbourne Town Hall.)

Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

si;

THE IMPERIAL

Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.

Puikioje vietoje. įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu
tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va
dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu 
- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.

fc:s®%¥::s

ALB Krašto Valdyba prašo vi
sų organizacijų, chorų, teatrų, 
meno, kultūros bei kitų organi
zuotų vienetų, pranešti Savo tiks
lius adresus ir valdybų bei vadovy
bių asmeninę sudėtį. Šitai reika
linga bendruomenės archyvui ir 
ryšio palaikymui. Be to, į ALB 
Krašto Valdybą bei “Mūsų Pas
togės" Redakciją dažnai kreipiasi 
šiame krašte ar užjūriuose gyveną 
tautiečiai, laikraščių bei metraščių 
redakcijos prašydamos organiza
cijų adresų, gi jų neturint po ran
ka, esti keblumų norint skubiau 
prašomas informacijas persiųsti.

Rašyti: L. Karvelis, 27 Prairie 
Vale Rd., Bankstown, N.S.W.

Lietuvių Rezistencijos Buvusių 
Politinių Kalinių Komitetas šau
kia metinį susirinkimą. Visi buv. 
politiniai kaliniai prašomi atsilan
kyti.

Susirinkimas įvyks balandžio 
17 d., sekmadienį, 1 vai. (tuoj po 
lietuviškų pamaldų) Camperdow
no parapijos salėje.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas, 2. Valdybos pranešimas, 
3. Revizijos komisijos pranešimas 
ir apyskaitų tvirtinimas, 4. Val
dybos Ir 
ktmal, 5. 
sirlnkimo

Revizijos komisijos rln- 
Einamleji reikalai ir su- 
uždarymas.

LRBPK Komitetas.

ATIDARYTA ROYAL EASTER

SHOW

metais SydĮnėjuje 
atidaroma žemės

Kiekvienais 
prieš Velykas 
ūkio ir pramonės paroda, šiemet 
ji atidaryta balandžio 1 d. Pir
mąją dieną parodą aplankė per 
30.000 žmonių. Ir šiemet turtin
giausi yra gyvulių ir paukščių 
skyriai. Įdomių eksponatų yra ir 
pramonės skyriuose.

* N.S.W. valstybėje per šių 
metų tris mėnesius eismo nelaimė
se žuvo 200 žmonių — 23 dau
giau negu pereitais metais per tą 
patį laikotarpi.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškls, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St, Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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