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ALB Krašto Tarybos Suvažiavi
mas Melbourne, išdiskutavęs Ben
druomenės laikraščio leidimo sąly
gas, knygų, ypač jaunimo, leidimo 
galimybes ir priėjęs išvados, kad 
lietuviškas spausdintas žodis trem
tyje yra viena pagrindinių sąlygų 
lietuvybei išlaikyti ir tautinei są
monei ugdyti, pavedė ALB Krašto 
Valdybai rūpintis įsigyti Australi
jos Lietuvių Bendruomenės spaus
tuvę.

Tai rodo, kad bendruomenės ats
tovai, teisingai vertindami padėtį, 
ir realiai žiūrėdami j ateitį, su
prato, jog šalia idealistinio yra 
reikšmingas ir ūkinis pradas, ku
ris iki šiol neteisingai vis būdavo 
nustumiamas į šalį. Kodėl neteisin
gai? Nagi todėl, kad mūsų tauti
nis gyvastingumas daug priklau
so nuo to, kiek mes esame ir būsi
me ūkiškai pajėgūs degančius sa
vo bendruomenės pekalus tenkin
ti. Kitais žodžiais tariant, tauti
nės kultūros puoselėjimas tremty
je reikalingas ir lėšų, be kurių 
joks konkretus darbas nėra įma
nomas.

Laikraščio leidimas yra surištas 
su didelėmis išlaidomis. Jos žymiai 
sumažėtų, jeigu laikraštis būtų 
spausdinamas nuosavoje — ben
druomenės spaustuvėje. Uždarbis, 
arba pelnas, kuris dabar atitenka 
privačioms spaustuvėms, galėtų 
būti panaudotas laikraščio didini
mui, ar bent jo leidimo kaštai tiek 
sumažėtų, kad iš dabartinių sun
kumų Išsivaduotų.

Reikia jaunimui knygų, valkam 
skaitymų. Bendruomenės spaustu
vėje būtų įmanoma jas. pigiau at
spausti ir tokių leidinių išleisti.

Tačiau klysta tas, kas mano, 
kad bendruomenės spaustuvėje 

pusvelčlu ar veltui bus galima 
darbus atlikti. Spaustuvės yra ir 
bus verslo įmones, nežiūrint į tai, 
kas bus jų savininkas ar savinin
kai. Tik čia skirtumas yra tas, 
kad bendruomenės spaustuvė, at
likdama privačius užsakymus ir 
gaudama iš Jų normalų pelną, ga
lės jį panaudoti bendruomenės rei
kalams.

Visur spaustuvių uždarbiai yra 
dideli. Taip yra ir Australijoje. 
Gi čia darbo visos spaustuvės tu
ri tiek, kad sunkiai įveikia laiku 
užsakymus išpildyti. Ypač sunku 
užsakytojui prisimuštl su mažes
nio tiražo laikraščiu, knyga ar ko
kiu kitu smulkiu darbu. Todėl ir 
bendruomenės spaustuvė, tai yra 
visiškai tikra, turėtų tiek darbo, 
kiek ji būtų pajėgi tą darbą at
likti.

Ar galime mes savo spaustuvę 
įsigyti?

Taip. Ir visai nesunkiai. Tik 
reikia suprasti reikalo svarbą Ir 
visiems još steigime dalyvauti.

ALB Krašto Valdyba paskelbė, 
kad spaustuvę įsigyti reikia £ 2500. 
Tai suma, su kuria jau galima 

būtiniausias mašinas užpirkti. Bet
gi £2500, turint galvoj jau vien 
tik “Mūsų Pastogės” skaitytojų 
šeimą, nėra didelė. Jeigu kiekvie
nas prenumeratorius paskolintų po 
10 svarų, turėtume visai neblogai 
spaustuvei, sklypui ir spaustuvės 
namui pakankamai pinigų. O 
spaustuvės steigimas ir remiamas 
paskolomis. Tad ar šitai nėra ga
lima įvykdyti? Po kelis ar kelioli
ka svarų juk kiekvienas ištektume 
paskolinti savai spaustuvei steig
ti. Tik reikia į paštą nueiti. O tai

PAGARBA ŽUVUSIEM 
DĖL TĖVYNĖS 

LAISVĖS
Anzac Day — Galipolio didvy

riškųjų kovų keturiasdešimtoji su
kaktis — kaip ir kiekvienais me
tais, ir šiemet buvo iškilmingai 
atšvęsta visoje Australijoje.

Visuose didžiuosiuose miestuose 
tūkstančiai buvusių karų dalyvių 
australų Ir sąjungininkų, įspūdin
gose eisenose pademonstravo soli
darumą ir žuvusiems Australijos 
karuose pareiškė gilią pagarbą 
Prie Nežinomojo Kareivio kapo pa
minklo padėti vainikai. Bažnyčio
se atlaikytos gedulingos pamal
dos.

LAIKRAŠČIŲ STREIKAS 
BAIGĖSI

Balandžio 20 d. pasibaigė 27 die
nas trukęs laikraščių streikas Lon
done. Per streiką neišėjo 12 dien
raščių. Laikraščių savininkams 
streikas kaštavo apie £ 2.500.000.

Streikas kilo 700 spaustuvių me
chanikų ir elektrikų, pareikalavus 
pakelti atlyginimus. Juos parėmė 
kitos unijos. Atlyginimus streiki
ninkams padidinus, streikas laiki
nai nutrauktas.

Mirė Paul Claudel
Didysis prancūzų rašytojas. 

Paul Claudel, mirė sulaukęs 87 m. 
amžiaus. Jis sukrito kėdėje bedirb
damas savo kambary Paryžiuje. 
Paskutiniai jo žodžiai buvo: “Leis
kit mirti... gerai suprantu. Aš 
nebijau”.

Paul Claudel karjerą pradėjo 
kaip diplomatas — nuo vicekonsu. 
lo iki ambasadoriaus.

Kai kurių kritikų nuomone, P. 
Claudel buvęs didžiausias Prancū
zijos poetas — rašytojas, kurio 
garsas siekė tolimuosius kraštus. 
Jlls buvo žinomas ir Lietuvoje kal- 
kuriais savo kūriniais.
• Lietuvis filmų aktorius Bro

nius Vešota, pasivadinęs Bruno Ve 
Sota, režisuoja filmą “Hangover”, 
kurs šiomis dienomis baigiamas 
sukti Čikagoje.
• Sovietų radijas pranešė, kad 

visoje Lietuvoje Velykų šventės 
buvo iškilmingai švenčiamos. Vil
niaus ir Kauno bažnyčios buvę pil. 
nos žmonių. Gaudė varpai. Tūks
tančiai atliko išpažintį ir ėjo prie 
komunijos, o kunigai per pamoks
lus kalbėjo apie talką.
• Ryšium su jaunimo šaukimu 

į taip vadinamuosius policijos da
linius Rytų Vokietijoje, GreifsvaL 
de įvyko studentų susirėmimas su 
policija. Dvylika studentų suimta. 
Jie bus traukiami atsakomybėn už 
viešosios tvarkos ardymą.

nėra jau taip sunku, kaip kartais 
mėginame save įtikinėti.

Bendruomenės spaustuvės stei
gimas, iš kurio kampo į tai žiū
rėsime, vertintinas tik teigiamai. 
Pirmiausiai ūkiškai ir morališkai 
daug lamėtume. Tai būtų pirmas 
bendruomenės žingsnis ekonomi
nio tvirtėjimo keliu ir sykiu būtų 
paskatinantis pavyzdys privačiai 
iniciatyvai, kuri iki šiol vis dar 
labai nedrąsiai reiškiasi ūkiniame 
sektoriuje.

Delsti nereiktų, nes laikas bėga 
ir jis dirba ne mūsų naudai, čia 
turima galvoj bendruomenės Inte
resai plačiausia prasme. Gi šiuo 
atveju gelbėjimo ratas yra mūsų 
rankose, teisingiau mūsų pačių ki
šenėse. Tad truputį praverkime ki
šenes ir visiems svarbus ALB 
Krašto Tarybos atstovų suvažiavi
mo nutarimas bus įgyvendintas.

REIKŠMINGA KALBA
AUSTRALJOS MINISTERIS PIRMININKAS POLITINIAIS IR 

KARINIAIS KLAUSIMAIS
Pereitos savaitės pabaigoj Fe

deralinio Parlamento posėdyje mln.
pirm. R.G. Menzies, 67 minutes 
trukusioje kalboje užsienio politi

kos klausimais, paryškino savo pa
sikalbėjimų su JAV prezidentu Ei- 
senhowerlu ir užsienių reikalų min. 
Dulles svarbiausias mintis, nuro
dydamas, kad JAV vyriausybė jį 
yra užtikrinusi dėl efektyvaus ben
dradarbiavimo Pietų — Rytų Azi
jos gynyboj ir pažadėjusi paramą 
stiprinant Australijos karinį pa
jėgumą.

Toliau min. pirm, pasakė, kad 
JAV laiko, jog Pietų — Rytų Azi
jos gynyboj Malajai yra integra
linė šios erdvės dalis ir todėl Ma
lajų saugumas yra labai svar
bus.

Australijos įsipareigojimai gin
ti Malajus yra lygiai svarbūs Ma
lajams, kaip ir pačiai Australijai. 
Malajų gyventojai sveikins kiek
vieną karinį susitarimą, apsaugo- 
jantį jų. laisvę” — pasakė min. 
pirmininkas.

Todėl Australija numatanti pa
didinti savo karinius kontingentus 
Malajų gynybai sustiprinti ir į 
ten bus pasiųsta dvi divizijos aus
tralų karių.

Australijos karinis pajėgumas 
bus stiprinamas, čia jis pareiškė, 
kad tai yra būtina, nurodydamas, 
kad istorija mėgsta pasikartoji
mus. Esą po I Pasaulinio karo, 
kada buvo įsteigta Tautų Sąjun
ga, buvo manoma, kad jos pakak
sią taiką išlaikyti. Todėl kai ku
rios valstybės ginklavimąsi laikė 
•nereikalingu dalyku. Deja, atsiti
ko kitaip ir gal tai nebūtų atsiti
kę, jeigu taiką mylinčios šalys bū
tų buvusios kariškai stiprios. To
dėl esą ir dabar ne protinga būtų 
pasitikėti vien Jungtinėmis Tau
tomis, ypač kada esama valstybių, 
kurios ginklavimuisi skiria visus 
savo išteklius ir vykdo agresiją.

Kalbėdamas apie tai, kad Aust
ralija karo atveju nori turėti ša
lia savęs stiprius Ir nuoširdžius 
draugus, ministeris pirmininkas 
plačiau palietė santykius su Ame
rika.

“Būtų sunku surasti šios gene
racijos australą, kuris nepripažin
tų, kad draugystė Ir bendradar
biavimas su JAV šiandien yra gy
vybiškai svarbūs mūsų pačių sau
gumui” — pabrėžė ministeris pir
mininkas. Toliau, jis pasakė, jog 
reiktų būti aklu, kad nesuprastum, 
jog JAV su savo neprilygstama 
-pramone, savo milžinišku gyven
tojų skaičiumi, savo intelektuali
ne ir moraline įtaka yra ta pajė
ga, kuri šiandien turi gyvybinės 
reikšmes laisvojo pasaulio tautų 
gyvenime.

Konstatavęs faktą, kad pasauli
nis komunizmas sudaro grėsmę 
laisvajam pasauliui, nurodęs į ma
nevruojantį ir “judantį” karo lau
kuose komunizmą, ministeris pir
mininkas pabrėžė, kad nė vienas 
doras ir savo kraštą mylįs aust
ralas negali galvoti, kad Austra
lijos pakrantes turėtų “gerieji 
draugai” apginti. Australija pati 
turi būti pasiruošusi “karštajam" 
karui.

Australija nori taikos ir vengs 
įsivelti į nereikalingą karą. Bet 
išlikti neutraliu kartais neįmano
ma, ypač kada priešas laužiasi į 
tavo duris. Gi kita vertus, talka 
ir saugumas pigiai neperkama. 
Baigdamas ministeris pirmininkas '

Nagy Malenkovo pėdomis
Iš Budapešto pranešama, kad 

Vengrijos ministeris pirmininkas 
Imre Nagy pašalintas iš pareigų 
ir į jo kėdę atsisėdo jo pavaduo
tojas Andtas Hegedues.

Vengrijos parlamentas, kaip ir 
Augščiausloji Sovietų Taryba, Na- 
gy’o pašalinimą nubalsavo vien
balsiai. Pašalintas ir krašto ap
saugos ministeris gen. MIhaly Far
kas. Šie abu vyrai išmesti ir iš 
komunistų partijos centro komite
to.

Imre Nagy pareigų nėjo nuo 
š.m. sausio 25 d. Per šį laiką jis 
niekur nėra viešai pasirodęs. Bu
vo skelbiama, kad ministeris pir
mininkas serga.

Komunistų partijos centro ko
miteto priimtojoj rezoliucijoj per
eitą savaitę skelbiama, kad “Nagy 
kaltas dėl dešiniojo nukrypimo, 
anti — marksistinės opurtunistl- 
nės laikysenos ir sunkiosios pra
monės nustūmimo į šalį, atiduo
dant pirmenybę žemės ūkiui”. Dėl 
šitų “nuslkalitmų” išmestas iš mi
nisters pirm, kėdės ir Malenko
vas, kuris, nors užsienio spaudos 
agentūros ir buvo “susirūpinusios” 
jo likimu, dar vis retkarčiais pa
sirodo viešuose parengimuose.

Menzies pasakė:
“Mes, Australija, gyvename ne

palyginamo gerbūvio perijodą. Mes 
privalome padaryti savo darbo da
lį. Mes privalome padaryti nema
žiau už kitus. Mes turime būti pa
siruošę prisiimti mums tenkančią 
atsakomybę, nežiūrint į tai, kiek 
tai kaštuotų ir kaip sunki mums 
tenkanti našta bebūtų”.

Stiprinama Australijos
Aviacija

Oficialūs šaltiniai skelbia, kad 
Australija būsianti galingiausia 
oro pajėga Pietų-Rytų Azijos erd
vėje, kada bus įgyvendintas JAV 
— Australijos gynybos planas 
Pagal šį planą Australijos karo 
aviacija bus papildyta “superso
nic” naikintuvais ir sprausmlniais 
bombonešiais. Naikintuvų greitis 
800 mylių per valandą.

Stiprinant Australijos karinį pa
jėgumą, bus žiūrima, kad Austra
lija galėtų apginti tiekimo linijas 
iš Amerikos į Pietų — Rytų Azijos 
erdvę, kad tokiu būtu Amerika vi
sados galėtų nukreipti triuškinan
tį smūgį į agresorių Vakarų Pa- 
clfike.

Reikalingą finansinę paramą 
Australijai suteiks JAV.

Spalvotoji Konferencija

• Australijos Federallniame 
Parlamente iki šiol buvo 3 partijos: 
Labor, Liberal ir Country. Dabar 
atsirado dar viena, Darbo partijos 
atskala, save pasivadinusi antiko
munistine darbo partija. Ją šiuo 
metu atstovauja parlamento 7 na
riai.

Pereitos savaitės pradžioje pra
sidėjusi Afro-Aslan konferencija 
Bandoenge (Indonezijoj), kur da
lyvauja 29 Azijos Ir Afrikos tautų 
atstovai, sukėlė didelio susidomė
jimo visame pasaulyje.

Iki šiol Bandoeng konferencijoje 
išryškėjo, bad Kom. Kinija, gud
riai manevruodama, stengėsi tai
kingomis ir nuolaidžiomis savo mi- 
nisterio pirm. Chou En-lai kalbo
mis įtikinti kitų tautų atstovus, 
jog Kom. Kinija neturi imperia
listinių užmačių Ir priešinga bet 
kokiai agresijai, šitie taikingi žod
žiai gal kai ką ir įtikino, bet 
svarbiau yra tai, kad jie buvo pa
sakyti po to, kai Pilipinų delega
tas gen. Carlos Romulo savo išsa
mioj ir faktais pagrįstoj kalboj 
pasakė daug karčių žodžių komu
nistinio bloko adresu, nurodyda
mas į komunistų įvykdytus ar te
bevykdomus agresijos veiksmus ir 
iškeldamas kitų tautų pavergimo 
faktus.

Komunistinlul blokui daug prie
kaištų padarė ir kitų tautų dele
gatai. Šitai ir privertė Chou En- 
lai išeiti su alyvos šakele.

Konferencijoje daug kalbėta apie 
“kolonializmą”.

Savo pagrindinėje kalboje Fili
pinų delegacijos pirmininkas gen. 
Carlos Romulo įspėjo konferenci
jos dalyvius būti atsargius dėl 
naujos grėsmės, kuri esanti daug 
blogesnė nei “Vakarų kolonializ
mas.”

Gen. Carlo Romulo žodžiai: “Mes 
nenorime, kad mūsų kraštai atsi
durtų svetimųjų valioj, nežiūrint 
iš kur svetimųjų priespauda bepa
sireikštų: Londono ar Paryžiaus, 
Vašingtono, Hagos ar Maskvos.

“Ar mes kovojame tik tam, kad 
atsikratę Vakariečių pakliūtame 
po savosios rasės svetima pries
pauda ir pavergimu?”

Įspūdinga ir įspėjanti gen. Car
los Romulo kalba buvo palydėta 
griausmingomis ovacijomis, tik 
Indijos min. pirm. Nehru ir Kom. 
Kinijos Chou En-lai susilaikė nuo 
plojimų.

Pakistano ministeris pirminin
kas pareiškė, kad Afrikos ir Azi
jos tautos turi būti labai atsar
gios ir neturi “atidaryti durų nau
jam žiauresnės formos Imperializ
mui”, kuris yra slepiamas po iš
laisvinimo kauke. Turkijos min 
pirmininko pavaduotojas Fatin 
Zorlu įspėjo dėl taip vadinamos 
“puslaukelio” politikos, kurią vyk
dė Čekoslovakijos Benešąs, neut. 
ralizmo čempionas. Čekoslovakija 
šiandien neturi laisvės ir neprik
lausomybės. Gi Čekoslovakija nėra 
vienintelis pavyzdys, kalbėjo Fatin 
Zorlu.

Ceylono min. pirmininkas John 
Kotelawala aštriai puolė Sovietų 
Sąjungą dėl jos užgrobimų, įvyk
dytų Rytų Europoj, pavadindamas 
tokią politiką kolonine. Kom. Ki
nijos min- pirmininkas pareiškė, 
kad šioje konferencija neturėtų 
diskutuoti Ideologinių klausimų, gi 
dėl Rytų Euiopoj įvykdytų Sov. 
Sąjungos užgrobimų jis pareiškė, 
kad tie kraštai "laisvai ir savo 
noru pasirinko valdymosi formą”, 
čia jis vikriai nusuko nuo Sov. 
Sąjungos ir pradėjo kalbą apie 
Vakarų koloninę politiką Afrikoj 
Ir Azijoj. Jį parėmė Indijos mtn. 
pirmininkas, nurodydamas, kad 
Rytų Europoj minimos tautos yra 
nepriklausomos ir kai kurios jų 
yra Jungtinių Tautų nariai.

Chou En-lai pareiškė, kad ši 
konferencija susirinkusi bendrųjų 
reikalų aptarti ir čia neturį būti 
vietos barniams. Jis paneigė, kad 
Kinijos liaudis yra uždaryta už 

"bambukų uždangos.” Kinijos žmo
nės, esą, patys pareiškė savo va-

TELEVIZIJA AUSTRALIJOJE
Australijos Federalinė "Vyriau

sybė suteikė leidimus keturioms 
bendrovėms, kurios turės teisę 
įrengti keturias televizijos stotis 
(po dvi Sydnėjuje ir Melbourne) 
Australijoje. Televizijos stočių 
įrengimas truksiąs apie 18 mėne
sių. t

Televizijos aparatai Australijo
je numatoma kaštuos nuo 120 iki 
200 svarų.

• Sovietų Sąjunga pasiūlė, kad 
4 Didieji Austrijos taikos sutar
ties pasirašymo aptarti susirinktų 
artimiausioj ateity. Sov. Sąjungos 
užsienių reikalų min. Molotovas 
įteikė JAV, D. Britanijos ir Pran

cūzijos ambasadoriams atitinkamas 
notas. Konferencijos vieta siūloma 
Maskva. Konferenįcijoje dalyvau
sianti ir Austrija.
• Burmos ministeris pirminin

kas U Nu gegužės mėn. vyksta į 
Maskvą. Tuo pačiu laiku į Sev. 
Sąjungą vyksta ir Indijos min. 
pirm. Nehru. Jie lankysis ir Ame
rikoj.
• Jaunuolis Valerijus Lisiko- 

vas, kurs buvo pabėgęs į Vakarus 
ir pasidavęs amerikiečiams, grįžo 
į sovietų zoną pas tėvus.
• Vak. Vokietijoj leista nešio

ti praeito karo žymenis: medalius, 
ordenus ir kt. Nurodoma, kad po 
pereito karo pusvelčiui išpardavi
nėti geležiniai kryžiai, medaliai 
beiordlnai, dabar vėl pradedami 
supirkinėti augštomis kainomis.
• D. Britanijoj sumažinti pa

jamų mokesčiai. Ateinančiais biud
žetiniais metais D; Britanijos mo
kesčių mokėtojai sumokės apie £ 
stg. 200 milionų mažiau negu per
eitais metais.

• Gen. B.W. Chidlaw, JAV 
continento oro gynybos vadas, nu
rodo, kad per 10 metų Sov. Są
junga turės raketinius sviedinius, 
kurie pasieks taikinį už 16.000 my
lių. Tokiu būdu Amerikoj, esą, ne
būsią saugios vietos.
• Kanadoje bedarbių skaičius 

kovo mėn. pabaigoj pasiekė rekor
dinį skaičių — 400.000 vyrų ir mo
terų buvo užregistruota bedarbiais.

• Statistikos Biuras praneša, 
kad kovo mėn. Vak. Vokietijos 
plieno gamyba pasiekė pokario re
kordą — buvo pagaminta 1.888. 
970 mtr. tonų plieno.

lią pasirinkdami valdymosi formą. 
Chou En-lai nurodė, kad Kom. Ki
nijoj yra* visiška religijos laisvė.

Aplamai, Kom. Kinijos mln. pir
mininko pareiškimai ir jo kalba, 
tiek bendrojoj konferencijoj, tiek 
ir politiniam komitete, rodo, kad 
Kom. Kinija čia buvo nutarusi pa
demonstruoti eave “taikingiausius 
siekimus ir gerą valią”.

Visa eilė pasitarimų vyko prie 
uždarų durų ir šie pasitarimai, at
rodo, yra reikšmingesni, nei tie, 
kurie vyko konferencijų salėje.

Po uždaro pasitarimo, kuriame 
dalyvavo Indijos, Ceilono, Pilipinų, 
Siamo, Indonezijos Ir Burmos de
legatai, Chu En-lai spaudos atsto
vams padarė pareiškimą, kuriame 
pabrėžė, jog Kinijos liaudis yra 
“draugiškai nusiteikusi” Amerikos 
atžvilgiu ir karo nenorinti” Kom. 
Kinijos vyriausybė, esą, mielai 
pradėtų pasitarimus su JAV dėl 
Formozos ir kitų Tolimųjų Rytų 
klausimų sureguliavimo.

Šitą Chou En-lai pareiškimą, 
kaip džiaugsmingą žinią, sutiko 
daugelis konferencijos dalyvių. Da
bar visi laukia ką j tai atsakys 
Vašingtonas. Tik Lebanono amba
sadorius dr. Charles Malik įspėjo, 
kad nors Chou En-lal konferenci
joj buvo “labai saldus visą laiką 
ir su visais, bet dalykai nėra to
kie, kaip jie atrodo".

1
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Tėvai ii* vaikai
Kaž kada teko skaityti vieno 

pedagogo gilią mint], kad tėvų 
Ir apskritai vyresniosios kartos di
dysis troškimas nemirti gali būti 
realizuotas per vaikus, per priau
gančiąja kartą. Kiekvienas tėvas 
ar motina trokšta savo vaikuose 
matyti įkūnytus savuosius idealus, 
savuosius ilgesius, savo visą dva
sinį lobyną, viską, ką savo viduje 
turi gera, ko gal net patys nepa
jėgia Išskleisti, nors, to labai trok
štų. Lygiai to paties trokšta Ir vi
sa visuomenė.

Bet tai idealas, kuris sunkiai 
pasiekiamas normaliose gyvenimo 
sąlygose, o dar sunkiau svetimoje 
aplinkoje Išeivijoje. Ir kai šiandien 
stebime" m ūsą j į išeivlškąjį gyveni
mą, ne be pagrindo tenka susirū
pinti. Juk jau žymus skilimas 
tarp vyriasniosios ir jaunesniosios 
kartos, tarp tėvų ir vaikų, ne tik 
senojoje išeivijoje, bet ir naujojoje, 
kuri vos tik per 5-6 metų pakopą 
težengia... Jei pažvelgiame į bet 
kokį lietuviškąjį sąjūdį ar lietu
viškus pasirodymus, visur matome 
suaugusius, o kur pats jauniausias 
jaunimas. Jei katrie iš jų priklauso 
jaunimo organizacijoms, tuos dar 
pamatome. O kur kiti?-

Pažiūrėkime į mūsų chorus. Juk 
tuos pačius malonius veidus matė
me prieš penketą metų kaip ir šian
dien. O juk priaugo naujo jaunimo. 
Kur jis? Kodėl jų nematyti chdrų 
eilėse. Nejaugi Jų tarpe jau nėra 
lietuviškosios dainos meilės? Yra, 
ir ji protarpiais pasirodo uždaruo
se būreliuose ar kur gegužinėse, 
tad priežastis yra kur nors kitur. 
Reikia juos atrasti, atvesti ir įjun
gti. Reikia įsakmiai kviesti, o jei 
tai negelbėtų, rasti kitokių kelių 
prie Jų prieiti. Tie patys amžinai 
tos naštos neneš, turėa ją kitiems 
perduoti

Reikia taip pat rasti būdų su
artinti jaunimą ir su lietuvišku 
žodžiu, su lietuviška knyga. Trem- 
tiniškasis, dabar suaugęs jaunimas 
iš Lietuvos jau nedaug ką telšnešė. 
Jo atsiminimai blankūs ir reikalin
gi paramos, pakurstymo. Pirmiau
sia tai tėvų pareigą. Jei nenori, 
me senatvėje matyti savo valkus 
gyvenančius visiškai kitu gyveni
mu, visiškai kitais jausmais, vi
siškai nesuprantančius mūsų, pri
valome susirūpinti, kad jie prisi
imtų tos mūsiškos lietuviškos dva
sios Jaunatvėje. Kitaip jie nebus 
mūsų gyvenimo pratęsimas — mes 
mirsime visiškai su paskutiniu ato
dūsiu.

Kas sugeba, teuždega tėvynės 
ilgesį pasakojimais, nors papras
tais savo paties gyvenimo tėviškės 
laukuose papasakojimais, teprati- 
naniuniuoti lietuvišką dainą, karto
ti lietuvišką eiląraštį, vartyti Lie
tuvos vaizdų knygą" ir skaityti... 
skaityti kuo daugiau... Deja, jau
noji karta jau permažai beskaito 
lleutviškai ir apie Lietuvą. Paste- 
bėkim tik susikimšimus prie lietu
viškų kioskų. Ar daug ten tų paau
glių? Deja. Ten vėl matome dau
giausia jau pagyvenusius ir jau 
subrendusi jaunimą. Gal būt, dau
gelis tų paauglių neturi knygoms 
pirkti pinigų. Bet knyga pasigro
žėti, nors į ją pažvelgti reikia ne 
pinigo, o jos meilės. Be abejo, tė
vai dažnai duoda vaikams po keletą 
šilingų įvairioms išlaidoms. Ar ne
būtų gražu, kad nors kartą į mė
nesį duotų pinigų liepdami nusi
pirkti kokią lietuvišką knygą. Jei 
nejpras skaityti jaunatvėje, vėliau 
neskaiyts, liks nutolęs nuo tėvų 
pasaulio, bet vistiek nepritaps prie 
svetimo — žmonės su išplėšta šir
dim.

Jaunimas privalo taip pat įpras
ti lietuviškai savo mintis reikšti, 
lietuviškai rašyti. Te nė vienas 
niekad nebando rašyti laiško sve
tima, ne lietuvių kalba. Atminkim, 
išeivija mirs, jei nemokės savo 
gimtąja kalba rašyti. Mirs lietu
viškoji raštija, mirs lietuviška 
spauda, jei ji nebandys savo tėvų 
kalba rašinių bei eilėraščių kurti. 
Kokia ten jaunystė be svajonių, 
ilgesio ir poezijos! Tik tai neturi 
būti svetima, bet sava, lietuviška.

Tėvai, beabejo, norėtų savąją 
dvasią palikti gyvą vaikuose. Bet 
neužtenka vien norėti. Reikia tai 
turėti nuolat prieš akis ir tam sa
vo valkus ruošti. Atminkim, tai jų 
gyvenimo, o mūsų senųjų paguo
dos tikrasis laidas. N.L.

* Šnipinėjimo bylos aferai iški
lus ir Petrovui suteikus politinio 
pabėgėlio globą, Sovietų Sąjunga 
nutraukė diplomatinius santykius 
su Australija. Sitai atsiliepė ir i 
ekonominius santykius. Oficialiai 
pranešama, kad 1954 — 1955 me
tų laikotarpyje Australija į So
vietų Sąjungą aksportavo už 20 
millonų mažiau negu ankstesniais 
metais.

* Pereitą savaitę panaikinta kal
nų kontrolė N.S.W. Iki šiol dar 
buvo kontroliuojamos duonos, ben
zino, alaus ir cigarečių kainos. Lau
kiama, įcad pabrangs benzinas.

KNYGOS BABE
L. Enciklopedijos 5 tomas jau 

baigtas spausdinti ir pradėtos 
siuntinėti prenumeratoriams kovo 

mėn. pabaigoje. Tomą redagavo dr. 
J. Girnius (D raidės likutis) ir 
dr. J. Puzinas (E raidė ligi Ėn). 
Ir šiame . tome bendradarbaiuja 
per 100 bendradarbių — lietuvių 
mokslo žmonių, rašytojų, žurnalis
tų iš viso pasaulio kraštų. Daug 
dėmesnio sukėlė LE leidėjo’ J. Ka
počiaus paskelbimas apie Jo nu
matytą V. Krėvės raštų išleidimą. 
Pirmieji du tomai numatomi iš
leisti dar šiais metais. Visi 6 ar 
7 tomai prenumeratoriams atsieis 
25 dol., kitiems — 38 dol. Baigia
mas spausdinti Mykolo Vaitkaus 
eilėraščių rinkinys “Aukso ruduo”. 
Eilėraščiai apima 1950-52 metų 
laikotarpį. Knyga turės 120 pus
lapių, ją leidžia Lietuviškos Kny
gos Klubas Čikagoje, neseniai iš
leidęs N. Mazalaitės “Saulės ta
ką”. "Terros” leidykla, įsikūrusi 
naujose patalpose Čikagoje (3333 
S. Halsted St.), jau atidavė rinkti 
didžiulį J. Savicko veikalą “Žemė 
Dega”. Numatoma šio veikalo abu 
tomus atspausdinti ligi spalio mėn.
Ligšiol knygai prenumeratorių 
atsirado 80.

Pr šulas Čikagoje Išleido Pau
lauskaitės paruoštus Butkų Juzės 
raštus, kuriuose atspausdinto jo 
5 v. eiliuoto pasaka “Audronė”, 
žemaičių tarme parašyti prozos 
vaizdeliai "Knygnešys Butrius”, 
"On mona Barbelės kapa”, "Kaip 
žemaitis iš Kulių į Klaipėdą va
žiavo” ir eilėraščiai, tarp jų “že
maičių stiprybė”. Knygos redakto
rė Paulauskaitė pateikia įdomią 
Butkų Juzės biografiją. Aprašo
ma, kaip Butkų Juzė slėpėsi nuo 
1941 m. Sovietų deportacijų Vor- 
kuton. Netrukus pasirodys “Dar
bininko” spaustuvėje baigiama 
įrišti dr. Z. Ivinskio parašyto 
knyga apie šv. Kazimierą, kurioje 
duodama dar niekur neskelbtų duo
menų. New Yorko išleista J.A. 
Swettehan parašyta knyga “The 
Tragedy of the Baltic States”. 
Turi 216 pusi. Autorius buv. Tar
tu un-to profesorius, gyvenęs Vo
kietijos stovyklose. Knygoje pa
naudoti slapti Sovieti>Vokiečių 
susitarimų dokumentai, nusakytos 
Pabaltijo likimas vokiečių ir rusų 
okupacijos metu. Knyga jau susi
laukė palankių įvertinimų spau
doje. “Tremties” priežiūroj Vokie
tijoj išleisto P. Abelkio knyga 
“Atlaidų pavėsyje”, kurioje rašo
ma apie knygnešių gadynę Ž. Kal
varijos atlaidų fone.

DIDYSIS IŠRADĖJAS
Pereitą savaitę pasaulyje nus

kambėjo. naujas vardas — dr. Jo
nas Edwardas Salk — medicinos 
daktaro, kuris rizikavo savo var
du ir savo trijų vaikų gyvybėmis, 
pademonstruodamas savo išrastuo
sius vaistus prieš vaikų paraly
žių (polio).

Dr. Jonas Salk, 41 metų amžiaus, 
siuvėjo iš Manchattonos sūnus, uni
versitetą baigė būdamas 20 metų. 
Paskui New Yorko universitete dir
bo pas garsų bachteriologą prof, 
dr. Thomas Francis, gi vėliau bu
vo pakviestas į Pittsburgho uni
versitetą ir čia, finansuojamas 
Tautinio Fondo Prieš Vaikų Para
lyžių, trejus metus atsidėjo spec, 
studijoms ir bandymams surasti 
vaistus, kurie sunaikintų vaikų 
paralyžiaus virus. 1952 metais jis 
jau žinojo, kad savo rankose turi 
tai, kas gales išgelbėti tūkstan
čius vaikų nuo baisios Ilgos ir 
mirties.

Polio vaccine, taip vadinami nau
jieji skiepai prieš vaikų paralyžių, 
buvo pagaminti ir dr. Jonas Salk 
juos buvo pasiruošęs išmėginti ant 
žmonių. Jis tiek buvo tikras savo 
vaistų gerumu, kad pirmiausiai 
juos ryžosi Išbandyti ant savo tri
jų vaikų: Petro II, Darrell 8 ir 
Konathan 5 metų amžiaus. Ban
dymas buvo sėkmingas.

Praėjo dar keleri metai ir po

KUR DABAR SKRIS 1
Vokiečiai atstato savo Luftwaffe

Vokietija, pradėjusi du Pasauli
niu karu, abudu ir pralaimėjo. 
Kiekvieną karą nugalėtojai pasau
liui skelbdavo, kad karo kaltinin
kas šimtmečius nebebus pajėgus 
pakelti ginklo prieš kaimyną.

Po Pirmojo Pasaulinio karo Ve- 
kletijos pramonė buv kontroliuo
jama Vakarų sąjungininkų ir Vo
kietija nieko negalėjo gaminti ka
ro reikalams. Kai 1933 m. Hitle
ris paėmė valdžių, Vokietija netu
rėjo nė vieno karo lėktuvo. Bet 
Herman Goering per trumpą laiką 
sukūrė tokią galingą karo aviaciją, 
kokios neturėjo nė viena kita pasau
lio valstybė. Kaip gerai atliko savo 
darbą oro maršalas Georingas, pa
saulis patyrė Antrajam Pasauli
niam kare. Ir III-jo Reicho oro 
galingasis laivynas buvo sukurtas 
slaptai.

Dabar Vokietija vėl pradėjo kur
ti savo oro karo laivyną. Tik šį 
kartą darbas vykdomas viešai, nu

daugybės atliktų bandymų, apie 
šiuos naujuosius vaistus, kada jų 
sėkmingumas buvo tikras 100 pro
centų, dr. Jonas Salk išdrįso apie 
tai paskelbti mokslininkų suva
žiavime, įvykusiame Ann Arbor, 
Michigane. Jo pranešimo klausėsi 
500 vadovaujančių mokslo pasau
lyje asmenų, šimtai laikraštininkų, 
filmuotųjų, fotografų ir vyriausy
bės žmonių.

Naujasis vaistas pripažintos ir 
visos valstybės pradėjo siųsti už
sakymus į Ameriką, prašydamos 
polio vaccine. Dėja Amerika nėra 
pajėgi prašytojų reikalavimus pa
tenkinti. Pirmiausiai skiepai bus 
panaudoti keliems millonams ame
rikiečių vaikų apsaugoti nuo polio 
pavojaus.

Visi kraštai, jų skaičiuje ir Aus
tralija, polio vaccine ruošiasi ga
minti savuose kraštuose ir tam 
skiria milžiniškas sumas.

Skaitoma, kad dr. Jono Salk 
anti-polio vaccine yra didžiausias 
šio šimtmečio medicinos laimėji
mas.

Anti-polio vaistams gaminti nau
dojami beždžionių Inkstai. Per dve. 
jus metus šiam reikalui į Ameriką 
buvo importuoto iš lindijos per 
4000 beždžionių. Kol kas naujų 
vaistų gamybai tetinka tik taip 
vadinamos Rhesus giminės bežd
žionės. (jr) 

galėtojams finansuojant. Kodėl?
Per dbvynerius metus Sovietų, 

grėsmės augąs šešėlis Europoje 
ir pasaulyje apskritai, prievertė 
Vakarų Sąjungininkus organizuoti 
karinį atsparos tašką Vak. Euro
poj. Gi Vokietija yra integralinė 
dalis Vakarų gynybos sistemoje ir 
natūrali užtvanka prieš komunisti
nės agresijos grėsmę, štai dėlko 
taip greitai Vak. Vokietiją, vos ke
leto metų po karo, kuriame ji bu
vo nugalėto, vėl apginkluojama.

Pagal Paryžiaus sutartį Vak. 
Vokietija Europos Gynybos Ben- 
drliomenėn ateina su 12 divizijų. 
Tai sausumos pajėgos. Bet moder
niškame kare milžiniška reikšmė 
tenka aviacijai. Todėl sutartimi 
buvo numatyto, kad Vak. Vokieti
jos oro karo laviynas turės 300 
turbininių naikintuvų ir 750 bom
bonešių. Bet po trumpų derybų 
vokiečiai įtikino Vakarų sąjungi
ninkus, kad naudingiau būsią tu

MIRE EINŠTEINAS
Vienas žymiausių pasaulio mok

slininkų, atomo pagridų tėvas, dr. 
1 prof. Albertas Einšteinas, 76 me- 
I tų amžiaus, mirė pereitą savaitę 
* Amerikoje, Princentone.
I Albertas Elnšteli as didžiąją sa

vo gyvenimo dalį praleido ir dl- 
džiusius mokslinius darbus atliko 
Vokietijoje. Prieš 22 metus, nazi- 
zmui įsigalėjus Vokietijoje, pasi
traukė j Ameriką.

Dr. prof. Alb. Einšteinas dar 
prieš metus savo kūną yra pasky
ręs medicinos reikalams ir jam 
mirus, prieš sudeginant jo palaikus 
krematoriume, buvo išimti smege
nys, kuriuos ištirti paėmė Colum- 
bijos universitetas.

Dr. Einšteinas yra laikomas di
džiausiu šio šimtmečio fiziku — 
matematiku. Jo mokslinė “puantų” 
teorija buvo pagrindas šių dienų 
didžiajam išradimui — atomo skal
dymui.

• Iš Buenos Aires pranešama, 
kad prezidento Perono vyriausy
bė paskelbė potvarki, laikinai už
draudžiantį tikybos dėstymą liau
dies mokyklose.
• Iš Tokio pranešama, kad Ja

ponijos popierio fabrikas suviri
nęs 66 milionus amerikinių dole
rių (banknotų) su 400 svarų stalos 
skiediniu ir 72 tonomis vandens, 
pagamino puikų vyniojamąjį po- 
pierį. Amerikiečių karinė vadovy
bė 66 millonų dolerių vertės ban
knotus, kaip išimtus iš apyvartos 
Japonijoje, turėjo sudeginti, bet 
atsiėjo pigiau šluos banknotus nu
vežti popierio fabrikui, kuris iš jų 
vėl pagamino popierį.

rėti 600 naikintuvų Ir kiek mažes
nio skaičiaus bombonešių pradžio
je pakaksią. Po trejų metų, kaip 
pareiškė sąjungininkų vyr. vadas 
Europoje (gen. Alfred M. Gruen- 
ter), Vak. Vokietijos Luftoaffe 
turės 1300 moderniškiausių kovos 
lėktuvų.

Vak, Vokietijos oro karo laivy
no organizavime didelės įtakos tu
ri generolas Adolfas Galland. Jo, 
pastangomis ir didesnis skaičius 
naikintuvų išsikovota.

Gen. Adolf Galland karo metu 
buvo vadovaujanti figūra Reicho 
Luftwaffeje ir po karo gyveno 
Argentinoje, kur buvo prezidento 
Perono patarėju karo aviacijos 
reikalams.

šiuo metu, kada svarstoma, kas 
vadovaus Vak. Vokietijos atku
riamai karo aviacijai, tai gen. Gal. 
land kandidatūrą randame pirma
jam sąraše. N.Y.

Felix Timmermans

* KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ*
--------------- ------------ ĮVERTĖ VINCAS KAZOKAS 

(Ištrauka iš to paties vardo romano) 
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Ir vis žmogus dar viliesl: jis 
yra jaunas, bus laiko ja nusibos
ti, pagaliau gal išeis j kariuomenę.

Fina, Belą Salamandra ir už
kalbėtojas Aloyzas apipylė Jį pata. 
rimais, apkabinėjo šventais meda- 
llkėliais, laimino maldomis, kad tik 
jam pavyktų naujokų ėmimo ko
misijoje Ištraukti baltą numerį. 
Fina dirbtinėm rožėm Ir kaspinais 
padabino jo skrybėlę ir padovano
jo kryželį. Aišku, jis ištraukė blo
gą numerį (buvo priimtas į ka
riuomenę, Vert.). Kitaip Ir nega
lėjo būti. Jeigu plyta krinta nuo 
stogo ant mano galvos, tai ko gi 
kitiems dėl to jaudintis? Dvaro 
panelės pusbrolis irgi ištraukė 
blogą numeri, dar blogesnį, negu 
mūsų Alfonsas. Bet kas gi Jam — 
už 1600 frankų jis Išsipirko. Ta
sai pusbrolis šiaip vadinamas Ko
ko, ramiausiai sėdės sau namie, 
gi mano sūnus Išeina trejiems me
tams mokytis žmonių šaudyti.

Jis buvo nuskirtos į Arlon mies
tą Valonijoje.

Pirmyn, vežėjau, nėra ko dels
ti! Alfonsas ligi šiolei niekados 
nebuvo važiavęs traukiniu. Finai 
tai buvo didelis smūgis; nemažės, 
nls Ir man. Viena, namuose dviem 
darbo rankom mažiau, bet visų 
pirmiausiai ne greit pasimatysim. 
Bet šičia aš įžvelgiau ir gerų pu
sių: per trejus metus daug van

dens nutekės į mares, o gal per 
tą laiką jis užmirš ir savo myli
mąją. O kad taip būtų! Tačiau 
šaknio laimė yra visuomet trum
palaikė.

Maždaug po mėnesio — dar ir 
dabar matau, kaip Fina klestelė
jo, išgirdusi naujieną — toji Al
fonso juoduke atėjo pasisakyti, 
kad ji laukianti kūdikio. Ją norė
jau vietoje nudobti, tačiau turė
jau kaip galima greičiau nešdin
tis laukan, nes aš iš anksto buvau 
tikras, kad Jeigu prasitarsiu bent 
klek aštresniu žodžiu, tuoj būsiu 
judviejų apkaltintos: "Matai, juk 
jie nepasikeitė”. Už Jokius pinigus 
aš negalėjau prileisti Finai tokio 
pažeminimo.

Kada atėjo laikas pagaliau at
sisveikinti ir išleisti Jį į svetimą 
šalį, pravirko visas namas, išsky
rus mane. Aš vis tikėjausi, kad 
viskas taip klosis, kaip tikėjomės. 
Aš-jį patsai nuvežiau drauge su 
jo mylimąja į stotį. Ji taip apsi
vijo aplink jo kaklą, kaip, skęs
tantis apie laivo stiebą. Jiems 
taip sunku buvo skirtis, kad vosl 
nepraleido traukinio. Kai aš grįžau 
su ja namo, ji atsisėdo šalimais 
vežime ir verkdama glaudėsi prie 
manęs. Ašarodama Ji padėjo savo 
juodą galvą man ant peties ir 
tvirtai įsikibo j ranką. Prie tokių 
išmonių aš nebuvau pratęs. Ar tai 

buvo vaidyba, ar tikras nemeluo
tos sielvartas? Ji prisispaudė prie 
manęs uždedama rankas ant mano 
peties. Ant savo rankos aš jutau 
jos minkštą kūną ir krūtis. Ir 
staiga supratau, kodėl mūsų Al
fonsas taip vergiškai prie jos pri
lipo. Žavi raganėlė! Mano krau
jas kaito, ir iš akių spraksėjo žie
žirbos. Bet aš valdžiausl: buvau 
nepajudinamas, nekalbėjau nė žod
žio ir vis svarsčiau, ar ją ap- 
kumščiavus išmesti laukan, ar ap
kabinus griūti su ja vežimo dug
nan. Aš prisiminiau nuotykį su 
bulium, Alfonsą ir jo teises į ją, 
pagalvojau Ir apie peilį stalčiaus 
dugne. Bet šitai ilgai tęstis ne
galėjo, nes Šakniui vėl grėsė pa
gunda suklupti. Gintis buvau be
jėgis. Iš susijaudinimo ir vidinio 
apmaudo aš plakiau botagu arklį 
ir lėkiau kaip patrakęs. Bent tuo 
norėjau išblaškyti savo mintis ir 
geidulius. Ir šiandie vis negaliu 
suvokti, kokiu būdu anuomet bu
vo išvengta nelaimės. Prie malūno 
staiga sustabdžiau.

— Lipk laukan, nes aš turiu 
reikalų pas Lorėją.

Nenorėdamas meluoti, aš iš tik
rųjų ir užsukau pas Lorėją.

— Tu toks išbalęs, — pastebėjo 
jis.

— Visai ne dyvas, Lorėjau. Aš 
ką tik išleidau sūnų į kariuomenę.

Jis man pripildė taurelę, kad 
atsigaučiau.

Ir nuo dabar ji bevelk kasdien 
mušė mano namų slenkstį, teirau
damasi žinių nuo Alfonso. Ji bu
vo švelni ir nuolanki, kaip avelė, 
net nedrįso balsiau atsiliepti. O 
gal iš tiesų tai buvo jos tikras 
sielvartas anuomet vežime? Aš Jos 
vengiau, Ir vis dėlto kartais save 

nutverdavau bestebint) ją pro du
rų plyšį. Dar keletą dienų aš ju
tau jos kūno šilumą ant savo ran
kos, kur ji buvo prisiglaudusi.

Jos nekenčiau, net savotiškai 
bijojau, bet man pačiam buvo keis
to, kad apie savo išgyvenimus ve
žime Finai neprasitariau nė vienu 
žodžiu.

Dažnai aš. pasitikrindavau, ar 
dar tebėra peilis stalčiuje; jis ten 
tebebuvo, vis toks pat aštrus, 
kaip ir pirmiau.

Alfonso numylėtinė mokėjo Fi
nai įsiteikti. Mano mona įsitikino, 
kad Ji yra protinga, darbšti ir 
vėliau bus visai gera Alfonsui 
moteris. Ji padėjo siūti, adė koji
nes Ir darbavosi prie kraitelio bu
simajam kūdikiui, kuris gimė žie
mą. Fina jai pagelbėjo, iš savo 
kišenės nupirko kavos ir pyragai
čių krikšytnoms ir parūpino lop
šelį. Dabar, kai atsirado kūdikis, 
ji lankėsi pas mus rečiau, o kai 
Alfonsas kas trys mėnesiai parva
žiuodavo atostogų, aišku, jis pra- 
leidavo daugiausiai laiko su ja. 
Ilgainiui Alfonso ryšiai su ja pa
mažu atsileido. Ji ateidavo skųs
tis, kad jis jai bevedlk nerašąs. 
Ir kai vėl jis buvo sugrįžęs atos
togų, ji pati atėjo jo į namus pa
sikviesti ; pagaliau ir ten nuėjęs 
jis ilgai neužtrukdavo. Atsirado ir 
vaidų.

Greičiausiai jis užtiko plauką 
dubeny (kuo nors ją įtarė, Vert.). 
Aš troškau, kad ten būtų mirkęs 
visas kuodas. Tačiau Fina visai 
kitaip galvojo:

— Dabar, kai jau yra kūdikis, 
Alfonsas jos negali pamesti. Mes 
turime pasitaupyti, kad, kai atei
nančiais metais atitarnavęs jis su
grįš namo, mes juos kaip galima 

greičiau apvesdintume.
Tuo tarpu mūsų Pranas kariuo

menės išvengė ištraukdamas lai
mingą burtą Ir buvo nusižiūrėjęs 
vieną ūkininkaitę, stiprią, raudon
skruostę, darbščią ir rimtą, dargi 
su pinigais. Jos rankos buvo min
kštos kaip pagalvėlės, Ir ji mokė
jo taip dailiai melžti, kad galėjai 
klausytis kaip muzikos.

Vis dėlto ne visada gyvenimas 
būna atšiaurus. Ateinančių metų 
rudenį juodu turėjo vestis.

Ir juo dažniau aš šitą mergaitę 
savo namuose mačiau, juo atžaga- 
resnis dariausi anai Alfonso. Vie
ną dieną ji vėl atėjo teirautis ži
nių apie Alfonsą. Jau daugiau kaip 
mėnuo ji nėra gavusi jokio atsa
kymo į jos laiškus. Taip pat ir 
mums rašytuose laiškuose jau ne- 
bepridėdavo svelklnjimų Frizinai, 
tarsi jos visai nebebūtų. Mūsų 
Pranas, motinos diktuojamas pa
rašė jam ilgą laišką. Alfonso at
sakymas buvo: esąs labai užsi
ėmęs ir reikalingas pinigų.

Jis turėjo parvažiuoti atostogų, 
bet Alfonso nesigirdėjo nė kvapo. 
Finos raginamas aš dabar turėjau 
padiktuoti kietą laišką, kurį sura
šė Pranas, tikėdama, kad mane 
žodžiai jį paveiks labiau, negu jos 
pačios. Mums taip berašant atbėgo 
verkdama Frizina laišku nešina. 
Viena jos pažįstama parašiusi 
kad Alfonsas prikibęs prie vienos 
smuklės merginos, kuri buvusi 
anksčiau Brusely šokėja ir esanti' 
dešimčia metų už jį vyresnė.

Dabar jau kreipėmės į kleboną, 
kad šis jam parašytų laišką. Tai 
buvo auksinis laiškas, kuris ir ak
meninę širdį sugraudintų.

Alfonsas atsakė, kad jis esąs 
laisvas ir galįs elgtis kaip tinka

mas Ir kad nesą čia ko kištis į 
jo reikalus klebonui. Ir jis abejo
jąs, ar iš tiesų tasai kūdikis esąs 
jo.

Mes nedrjsome šito laiško pa
rodyti kitiems. Tačiau Frizina per 
savo pažįstamą irgi turėjo šį tą 
daugiau patirti, nes, praslinkus 
kelioms dienoms po atlaidų — ir 
šį kartą Alfonsas nebuvo sugrįžęs 
atostogų — Ji įsiveržė su triukš
mu pas mus ir pametė vaiką ant 
stalo: “Jeigu šitas valkas ne jo, 
tai jis nėra ir mano.” Tai pasa
kiusi ji išnėrė pro duris.

štai, tau, boba, ir Devintinės! 
Mes jaudinomės daugiau dėl jos 
pačios atšiauraus elgesio, negu 
dėl paties kūdikio, nes mes El- 
zytę mėgom, o ir anksčiau ji pas 
mus praleisdavo vieną kitą dieną 
bežaisdama. O, kaip ji buvo prisi
rišusi prie senelio ir senelės. Fina 
ją gavus nušvito iš džiaugsmo. 
Ji buvo tikra, kad čia valkas bus 
geriau užlaikomas ir prižiūrimas, 
negu anam kaimelyje pas motiną. 
Mergaitė pavergė ir mano širdį. 
Man ji buvo tikra pag&oda; aš 
galėjau su ja vėl patsaitapti vaiku 
ir joje atrasti tai, ką kituose vai
kuose jau buvau praradęs. Jos 
motinos daugiau taip ir nebema
tėme. O ir Alfonsas kada-ne-kada 
atsiliepdamas vis prašė pinigų ir 
niekad neužsiminė apie kitokius 
reikalus. Kas gi Iš to bernuolio 
bus? Negi jis ves aną nusigyvenu
sią šokėją ir valkiosis po smūkles 
elgetaudami, kaip kokie iš cirko? 
Jeigu aš turėčiau klek atliekamu 
pinigo, patsai nuvažiuočiau į tenai 
ir taip trinktelėčiau abudu galvo
mis, kad jiems Išgaruotų bet kokie 
norai vėl susitikti.

(Bus daugiau)
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Gyvenimo 
Iškarpos

Aną dieną bičiulis papasakojo 
tokią istorijėlę.
Atvažiavo tautietis iš kalino j di. 
delį miestą. Susirado čia’ savo drau
gą. Sutiktuves šauniai atšventė: 
rūpestėlius ir džiaugsmus pasako
josi, šėriau žirgelį dainavo, lėkštę 
sukūlė. Svečiui patiko draugo na
mas, sodelis ir žmona. Nutarė mie. 
ste pasilikti.

— šitaip ar kitaip, bet esi mano 
draugas ir gyvensi tarpe mūsų. 
Kambarys be baldų — pats nusi
pirksi. Dėl savo inkstų jau rytoj 
drožk pas daktarą. Baldų krautu
vėj ir gydytojai pasakyk mano 
pavardę..., — nebaigęs sakinio na
mo savininkas nusižiovavo ir už
migo nekalto kūdikio miegu.

Kitą dieną tautietis iš kaimo iš
ėjo baldų pirkti ir inkstų remon
tuoti.

— Įeinu į tokią didelę baldų 
krautuvę, čiupinėju stalus, kėdes, 
lovą. Tokiai moteriškai ir sakau, 
žinoma angliškai, kad apsigyvenau 
pas Petrą Ir man reikalingos prie
monės miegoti ir sėdėti. Moteriška 
pasižiūri į mane ir klausia, bene 
aš lietuviškai nemokąs. Paskui atė
jo vyras Ir tas lietuviškai pradėjo 
su manim šnekėti.

Nupirkau baldelius ir drožiu pas 
gydytoją. Ir čia, vos pasisakiau 
pavardę, gydytoja Ir pradėjo mano 
motinos kalba apie mano inkstus 
klausinėti. Pagalvojau: gabi aus
trale. Taip švariai lietuviškai šne
ka, tarsi visą amželį šia kalba bū
tų Ir tekalbėjusi.

Iš čia įėjau į pirmą vaistinę. 
Tokia šelmis aptiekorkėlė ir sako 
man suvalkietišku akcentu, prašy
dama palaukti pusvalandėlj. Dar 
paskersakiavo ir po keletos minu
čių švariausiai lietuviškai su tokiu 
vyru pradėjo čiulbėti. Neiškenčiau 
ir klausiu, kaip čia dabar, kad ši
tame mieste krautuvininkai, gydy
tojai ir vaistininkai lietuviškai mo
ka. Aptiekorėlė padavė man vais
tus ir tarusi atsiprašau, nuskubėjo 
už pertvaros. Tada, žinote, tas vy
ras, aptiekorėlės Vytautu vadintas, 
priėjo prie manęs ir sako;

t- Ponas, jūs, matyt, esate iš to
li atvykęs. Mes čia visi lietuviukai 
mokame. Per ateinančius savival
dybių rinkimus burmistru statysi
me lietuvį. Kandidatų yra. Dar no
rime iš lietuvių sudaryti ugnegesių 
komandą. Gal sutiktumėte būti jos 
viršininku? Žinote, lietuviai pui
kūs žmonės. Sakote — inkstai sil
pnai dirba. Nieko, pasveiksite. Bet 
jeigu šitie vaistai nepadės, tai dau
giau Ir nesikaštuoklte. Vistiek 
mirsite. Bet prieš tai patariu už
sukti pas Butkų. Jis jus, žinote, 
gražiai lietuviškai palaidos. Mato
te, mes čia turime ir lietuvišką 
laidojimo biurą. Prieš pat paštą. 
0 dabar — malonu atsisveikinti.

Paskui tautietis, klastingai šyp
sodamasis, lyg kokį sąmokslą iš
aiškinti norėdamas, priėjo prie ge
ležinkelio stoties kasos langelio, 
pasižiūrėjo į uniformuotą žmogėną 
per stiklo išpjovą Ir, tarsi taip ir 
reikėjo, lietuviškai paprašė bilieto 
į peklą.'

— Iš Cabramatos į ten galit? 
važiuoti ir be bilieto, — nemirkte
lėjęs atrėžė uniformuotas vyras 
žemaitiškai.

Po to tautietis staiga apsisukęs 
ant vieno kulno įšoko j atbildėjusį 
traukinį ir užtraukė: “kai aš turė
jau kaime mergelę..,”

•
Mūsų liaudies dainose yra daug 

gražių posmų apie žirgelį ir ber-, 
nelį raitužėlj. Tad, kai perskaičiau1 
australiškuose laikraščiuose, kad 
tūlas Kičas iš Lietuvos, (gyv. Sū
ry Hills) už mėginimą joti ant po- 
llcnlnko nugaros, Sydnčjaus teismo 
nubaustas 12 mėn. kalėti (jo drau
gas su lenkiška pavarde, už bar
škinimą bokolu į to policnlnko dan
tis, gavo trejus metus), pagalvo
jau: berneli raitužčli, ne ant tos 
nugaros užšokai.

0 štai, balandžio 13 d. “The Sun’’ 
V. Augustinavičiųs iš Surry Hills 
rašo: “Aš esu lietuvis Ir didžiuojuo
si savo tautybe, kaip lygiai ir visi 
mano tautiečiai.

“ Mes esame nepatenkinti, kai 
kuris mūsų tautybės žmogus nu- 
slžeįngla šio krašto įstatymams, 
bet mes dar labiau esame nepaten-

ČEKAI NEKENČIA
KOMUNIZMO

United Press korespondentas, su 
grupe kitų Vakarų žurnalistų, buvo 
įsileistas į Čekoslovakiją, pasižiū
rėti Austrijos — Čekijos tarpvals
tybinių futbolo rungtynių. Jis ra
šo:

— Mes buvome pirmieji laisvo
jo pasaulio žurnalistai, kuriems 
buvo leista įžengti į Čekoslovakiją 
po 1948 metų.

Toliau jis nurodo, kad jiems bu
vo galima laisvai vaikščioti po Brno 
miestą, užeiti į restoranus, kavines, 
kalbėtis su žmonėmis. Jis rašo:

“Kiekvienas čekas peikia gyve
nimą komunistinėj santvarkoj. Jie 
kalba su karčiu atvirumu ir susi
jaudinę. Tačiau jie netiki, kad re
žimas yra dideliame pavojuje dėl 
ūkinio bankroto ar galimos revo
liucijos.

“Valstybės vadovaujamos krau
tuvės turi pakankamai maisto fr 
restoranuose galima sočiai paval
gyti.

“Gyventojai labai pasigenda pra
mogų. Religinis gyvenimas gyvas 
ir bažnyčios perpildytos pamaldų 
metu.

“Čekai yra geriau apsirengę Ir 
sotesni, nei jų kaimynai vengrai. 
Moterys naudoja kosmetiką, bet 
jų šukuosena labai jau seno stiliaus 
ir mados prieškarinės.

“Automobilių labai mažai. Va
kariečių žurnalistų purvu aptašky
tas mašinas prie viešbučio buvo 
apstoję visą laiką didžiuliai bū
riai žmonių. Brno mieste judėji
mas beveik miręs. Per keletą va
landų tematome pravažiuojant vos 
keletą karinių sunkvežimių.

“Propagandiniai šūkiai pakeitė 
firmų reklamas ant skelbimų lentų 
ir kitose višose vietose. Komunisti
niais šūkiais buvo dekoruotas Ir 
Brno futbolo stadijonas. Galingi 
garsiakalbiai propagandinius pra. 
nešimus ir kalbas “pučia” be pa
liovos miestų gatvėse ir kaimuose. 
Daugiausiai per garsiakalbius gir
dimi žodižal: “darbo klasė, liaudis, 
darbo našumas”.

Trys veidai žiūri į čekus nuo vie
šųjų pastatų: Leninas^ Stalinas ir 
Čekijos prezidentas Antonin Zapot. 
ocky”.

BADO ŠMĖKLA 
R. VOKIETIJOJ

žinių agentūra I.N.S. iš Berly
no praneša apie bado grėsmę Rytų 
Vokietijoje. Maisto trūkumas Ry
tų Vokietijoje ypač padidėjęs pe
reitą žiemą. Tai dar nereiškia, sa
koma pranešime, kad žmonės mir
šta nuo bado, bet bloga mityba ir 
nedavalgymas neišvengiamai atsi. 
liepiąs gyventojų sveikatingumui, 
žmonės didžiąją dalį savo laiko 
praleidžia jieškodami maisto, ypač 
tokių retų dalykų kaip taukai, svie
stas, cukrus, augalinis aliejus, dar
žovės.

Moterys valandas prastovi eilė
se laukdamos produktų ir dažnai 
Jų laukimas baigiasi tuo, kad pa
siekusios prekių paskirstymo sta
lą išgirsta klaikų pranešimą: “at
eikite rytoj”.

Net komunistinė spauda ir radi
jas prispažįsta maisto trukumą. 
Pereitą savaitę bolševikinė spauda 
aštriai puolė panikos kėlėjus, nu
rodydama, kad atsargų nėra reika
lo sudarinėti. Žinoma, svarbiausiu 
kaltininku visokių negerovių skel
biama Amerika, kuri esą savo me
lais kelianti nerimą pasaulyje.

Pažymėtina, kad Rytų Vokietija 
prieškario laikais buvo Vokietijos 
“maisto sandėlis”. Čia būdavo pa
gaminama, pvz., cukraus tiek, kad 
pilnai patenkindavo Vokietijos pa
klausą ir dar apie 30% būdavo 
eksportuojama. Dabar cukraus be
veik neįmanoma gauti.

kinti, kai kitos tautybės žmogus 
tokiais atsitikimais yra spaudoje 
minimas kaip lietuvis”.

Visai teisingai. Ir labai gražu, 
kad dėl šito "raitužėllo” reagavo 
AugustinavIčius, tik būtu buvę dar 
gražiau, jei šiuo reikalu atitinkamą 
pareiškimą laikraščių redakcijoms 
būtų pasiutusi mūsų bendruomenės 
valdžia. Visų laikraščių redakci
joms.

JURGIS DAUBA

MŪSŲ PA8T0G8

V. DONIELA.

Nauji Leidiniai
Naujai pasirodęs Lietuvių En

ciklopedijos ketvirtasis tomas api, 
ma dalykus nuo Chronografas Iki 
Dievaitis. Raidę C redagavo Pr. 
Čepėnas, raides č ir D — J. Gir
nius. Iki Del — medžiagą peržiū
rėjo prof. Vaclovas Biržiška.

Iš lituanistikos dalykų randami 
šie ilgesni straipsniai: Clevelando 
lietuviai, Čičinskas, čigonai, Čiur
lionio ansamblis, Čiurlionis (spal
vomis duoti 4 jo paveikslai), Dai
na, Dainava, Dainavos ansamblis, 
Dainų šventės, Danutė, Darakto
rius, Darbėnai, Darbo ir sargybų 
kuopos, Darius Steponas, Draugai, 
Daujėnai, Daukantas Simanas, 
Daukša Mikalojus, Daumantas, 
Deive, Deltuvos kunigaikščiai, De
markacinė linija, Detmoldo lietu
viai, • Detroiter lietuviai, Didysis 
šiaurės Karas, Didysis Vilniaus 
Seimas, Didžiosios Britanijos lie
tuviai, Diepholzo lietuviai, Dieva
dirbiai, Dievaitis.

Pastebima, jog asmenų aptari
me redakcija daugiau svarbos tei
kė veiklos ar kūrybos krypčiai 
ir poveikiui. Ankstyvesniuose to
muose buvo gausu bibliografinių 
žinių. Paminėtina, jog, lyginant su 
pirmuoju tomu, bendradarbių skai
čius padidėjo dvigubai. Pradedant 
ketvirtuoju tomu, specialiai šitai 
enciklopedijai parašyti straipsniai 
yra pažymimi autorių inicialais. 
Atrodo, kad, pražengus Lietuvoje 
leistos enciklopedijos ribas, redak. 
clja dės inicialus po visais strai
psniais, kaip tai daro pasaulinio 
garso enciklopedijos. Iki šiol dar 
dalis straipsnių yra perimama 
santraukos pavidale iš Lietuvoje 
leistosios.

Enciklopedijos bendradarbių, gy
venančių Australijoje, šiame tome 
yra tik vienas, būtent, dail. Anta
nas Rūkštelė. 406 p. telpa jo tapy
ba “Miškas prie Degučių.”

Linkėtina, kad Enciklopedijos 
leidimas Ir toliau vyktų taip spar
čiai, kaip ligi šiol. Be abejo, svar
biausia ir, galima sakyti, vienin
telė sąlyga — prenumeratorių pa
siryžimas atsiskaityti už gautuo
sius tomus. Yra jau spaudoje pa
sirodę paraginimų iš leidėjo pusės; 
yra net tokių liūdnų žinių, kaip 
pvz., pusė prenumeratorių užmirš
ta savo įsipareigojimus .Jei ši “už
simiršimo” liga išsiplės, nieko ne
padės leidėjo ir redakcijos geriau
si norai.

★
Naujas svarus įnašas lietuvių 

religinėn literatūron yra prof. 
Antano Maceinos “Saulės Giesmė”, 
šiuo kartu autorius studijai pasi
rinko šventąjį Pranciškų Asyžietį, 
apibūdindamas jį kaip krlkščioniš-
kojo gyvenimo šauklį. Knygos tu
rinį tačiau sudaro “ne istorinis šv. 
Pranciškaus gyvenimo aprašymas, 
bet filosofinė bei teologinė šio gy
venimo sklaida”, šiuo nagrinėji
mu prof. Maceina suteikia lyg ir 
savotišką palydovą atskiroms da
lims prel. Bartkaus ir kan. Alek
sos veikalo “Dievas ir žmogus”.

Lakiu stiliumi autorius imasi 
svarstyti šv. Pranciškaus santy
kius keturiais atžvilgiais: su gam
ta, turtu, žmonėmis ir Dievu. Kaip 
įvadas rodo, autorius stengiasi su
griauti žvelgimą į šv. Pranciškų 
tik kaip į “originalų” žmogų. Kny
gos uždavinys yra “pasklaidyti pa
stovias vertybes Asyžiečio gyveni
me bei veikime, mėginant surasti 
gilesnį jų pagrindą pačioje Krik
ščionybėje”.

šį uždavinį pildyti prof. Macei
na imasi nauju būdu. Visais atve
jais vartodamas egzistencinį meto
dą, autorius stengiasi atskleisti 
mintį, kurį iškyla iš vieno ar kito 
netikėto šv. Pranciškaus elgesio, 
šios mintys, išreikštos dėsniais, 
tada yra sugretinamos su Ištrau
komis iš Šv. Rašto ir taip ats
kleidžiama jų abiejų esmine tapa
tybė. Bažnyčios tiesos ir reikalavi. 
mai tokiu būdu yra atvaizduojami 
konkrečiose situacijose. Tuomi iš
vengiama ir dirbtinumo, kuris at
siranda pirma išdėstant tiesas ir 
tik vėliau jas iliustruojant. Be abe
jo, negalima sakyti, jog pastarasis 
metodas yra netinkamas ar klai
dingas; pirmasis yra tik supran
tamesnis.

Paliekant nuošalyje autoriaus gi
lų moralinių vertybių pajautimą 

(plg. skyrių “Nusistatymas turto 
atžvilgiu”), kurio formulavimas 
atskiras knygos dalis galima sa
kyti paverčia etikos traktatais, pa
stebėtinas yra įprasminimas evan- 
geliškųjų dorybių apskritai tam 
tikrų rėmų ribose. Vietoje įkyrių 
raginimų ar įtaigoj imu, autorius 
nurodo, kaip vienas ar kitas reli
ginio gyvenimo reiškinys atsire
mia į teologinius pagrindus, ir to
limesnį teigiamą ar neigiamą ap. 
sisprendimą palieka pačiam skai
tytojui.

Vienam kitam turbūt kils min
tis, kodėl prof. Maceina, pažadė
jęs be teologinio duoti dar Ir filo
sofinį nagrinėjimą, į šį pastarąjį 
neatkreipia pakankamo dėmesio. 
Visais atvejais jis pasitenkina teo. 
loginiu sprendimu, lyg nepastebė
damas, kad klausimas dar nėra 
užbaigtas žiūrint iš filosofinio taš
ko. Dažnai juk prielaidos, kurio
mis remiasi teologija, yra kvestijo- 
nuotinos filosofiniu atžvilgiu. Teig
ti kitaip yra lygu užmerkti akis 
prieš žmonijos mintijimo istoriją. 
Taip, sakysime, prof. Maceina, pa
brėždamas, jog “Gamtoje esama 
dalykų, kurie; yra įvykdyti Kūrėjo 
pastangoms Išjuokti” (31 p.) prie
štarauja taip vadinamai creatio 
continua prielaidai, pagal kurią 

tik Dievybė yra pasaulio arba kiek, 
vieno daikto priežastis arba dalinė 
priežastis. Šią prielaidą prof. Ma
ceina neabejotinai priima: “Pasau
lis yra ištai-tas ir nuolatos taria
mas Kūrėjo žodis” (25 p,). Filoso. 
finis nagrinėjimas reikalauja šių 
dviejų prieštaraujančių prielaidų 
sutaikinimo, nežiūrint, kad teolo
gija Jas abi ir priima.

★
Jei lietusių studentų leidiniai 

Vokietijoje pirmais tremties metais 
didžiausią dėmesį skyrė literatū
rai, menui ar gamtos mokslams, 
dabarties studentai JAV-se, nutau
tėjimo akivaizdoje, pirmiausia rū
pinasi tautineipis problemomis, 
šis pavojus Vokietijoje nebuvo 
Jaučiamas, dabar gi įsisąmonina
mą, jog Ir sukrauti kultūriniai lo
biai tautiniu atžvilgiu prilygs tik 
nuliui, jei juos kraunantieji ats
kils nuo tautos kamieno.

Tokia kryptis ypač pastebima 
Lietuvių Studentų Santaros pir
mojo suvažiavimo darbų rinkinyje 
“Laisvojo žmogaus kelias j lietu, 
viškumą”. Beveik kiekviena suva
žiavimo m<jtu skaityta paskaita 
nagrinėja lietuvybės tolimesnės
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KALKIAVIMAS

Kalkės (Lime), kaip dirvos pa- 
gerintojas ir trąša, yra plačiai 
vartojamos ir reikalingos žemės 
vaisingumui. Kalkės pataiso dirvo
žemio struktūrą, suskaldo sunkią 
žemę, suriša lengvą, įgalina žemės 
bakterijas geriau veistis ir darbuo
tis. Organinės medžiagos kalkių 
pagelba greičiau supūna ir pasida
ro prieinamesnės augalams. Taip 
pat kitos trąšos yra efektingesnės 
pakalkintoj žemėje.

Pats svarbiausias kalkių tikslas 
yra pašalinti žemės rūgštingumą, 
žemės rūgštingumo laipsnis yra 
matuojamas pH skaičiais. Desti- 
liuoto vandens litras turi 0,000 000 
01 g. vandenilio (H) jonų. Jo re
akcija yra neutrali ir žymima 
formule pH 7 (7 nuliaį tarp kablelio 
ir 1). Jei žemėje yra daugiau van
denilio jonų, tai reakcija yra rūg
štesnė (pav. pH 5), jei mažiau 
(pav. pH 8), tai šarminga.

Kiekvienas augalas auga geriau
siai prie tam tikros reakcijos. Vie
ni augalai mėgsta šarminę reakciją 
(pH-9), kiti — neturalią (pH7), 
dar kiti — apyrūgščią (pH6-5).

Bulvės, ridikėliai, braškės, pami- 
dorai, kukurūzai, avižos, rugiai pa
kenčia rūgštesnę žemės reakciją

Neutralią č apyrūgščfą reakciją 
mėgsta: pupos, morkos, agurkai, 
žirniai, rubarbarai, ropės, kopūs
tai, arbūzai, kaliflorai, kviečiai, do
bilai, astrbs, begonijos, narcizai, 
petunijos, našlaitės, gladijolės, ro
žės, levažandžiai, žinijos ir didelė 
dauguma kitų daržovių, gėlių ir 
medžių. •>»

Kalkingą arba šarminę žemę

egzistencijos -galimumus ir šios
problemos sprendimui suteikia vie
ną ar kitą pasiūlymą. Taip, sa
kysime, Vytautas Kavolis (kuris 
šį leidinį redagavo) pabrėžia, jog 
“Mūsų idealu yra asmenybė, ku
rios lietuviškas sąmoningumas bū
tų jos žmogiškos stiprybės pagrin- 
du ir kurios veiklumas būtų natū
rali jos vidinės sąrangos jaunat
viškumo išraiška... Mums permaža 
žmogaus, kuris gali ir jaučia pa
reigą, gal norėtų ją atlikti, bet 
kuriam toji pareiga neatliepia vi
sos jos žmogiškos agzistencijos, 
nesuvirpa visais jo stygų akor
dais”. Panašias mintis reiškia Ir 
Saulius, šimoliūnas, Z.V. Rekašius.

Kitas leidiniui charakteringas 
bruožas yra demokratijos dvasia, 
paremta tolerancijos principu. Jau 
vien iš Broniaus Juodelio pasisa
kymo aiškėja naujosios studentijos 
galvosena, gal nors dar ne visuo
tinai priimta: “Galėtume moky
tis visuomeninio — politinio dar
bo tų mūsų daugelio partijų ri
bose, tačiau aišku, kad dažnas į 
jas netelpame. Netelpame todėl, 
kad jos siauros, Jų daug ir jų su
siskaldymas bei ginčai nevilioja 
mūsų, įgavusių plačias tolerantiš
kumo ir konsolidacijos pažiūras 
J.A.V. universitetų įtakoje. Mes 
nebūsime specifinių mūsų politinių 
partijų prieauglis, bet turime būti 
lietuvių politinio darbo prieauglis, 
rodąs Ir mūsų vyresniesiems, kad 
diferenciaciją reikalinga sumažin
ti ligi minimumo, o tai mums jau
niesiems įmanoma”.

Ir šis bendradarbiavimas San
taroje, atrodo, yra pasiekiamas. 
Kaip Santaros Centro Valdyba 
deklaruoja, “Santaros gretose su
tartinai dirba bendrą darbą visa 
statutiškal, demokratiškai nusitei
kusi lietuviška studentija, čia ran. 
da vieningą kalbą ir šviesininkai, 
ir varpininkai, ir skautai ir tauti
nių korporacijų studentija”.

Iš kitų rinkinyje telpančių ra
šinių paminėtina dr. V. Sruogienės 
paskaita "Vytauto Didžiojo vaini- 
kavimosi bylos paskutinis aktas” 
ir Leono Sabaliūno referatas “Ko
voje dėl Lietuvos išlaisvinimo.”

Bendrai aptariant, nors šis lei
dinys yra kuklus puslapių skaičiu
mi (vos 36), jis malonus jau vien 
dėl to, kad liudija dabartinės stu
dentijos susirūpinimą lietuvybės 
reikalais, o taip pati įneša ir blai
vumo į politinį. gyvenimą. Ideolo
giniu atžvilgiu Jis neapsiriboja vie
na kuria nors Unija, bet verčiau 
išreiškia santariečių “mintį jos 
vystymosi metu”. Užkietėjusių ide
ologijų sutemose tai yra nuosta
bus pragiedrulys.

mėgsta: burokėliai, svogūnai, salo
tos, špinatai, asparagai, chrizan
temos, levkojos, žirniukai, tulpės, 
gvazdikai, Jurginai ir t.t.

Dažniausia čia vartojamos kal
kės yra Hydrato of Lime (grei
čiau veikią), Garbonate of Lime 
ir Dolomite (lėčiau veikią), žemę 
kalkėmis patręšti yra geriau kas 
2-3 metai, duodant 1 kvadr. jardui 
pusė — vienas ir pusė svarų kal
kių. Lengvesniam dirvožemiui duo. 
dama mažiau, sunkesniam daugiau.

PARUOSKIME ŽEMĘ ROŽĖMS

Jau artėja rožių sodinimo lai
kas. Rožės yra labai populiarios 
visame pasaulyje ir yra lengva 
auginti. Jos nereikalauja didelės 
priežiūros, ilgai žydi ir savo žie
dais puošia kiemą bei kambarius. 
Rožės auga bevelk visose žemėse; 
sunkiame priemolyje ir gana smė
lėtoje žemėje. Žemę, ypač smėlėtą, 
lengva patręšti iš anksto gerai per
puvusiu mėšlu ar kompostu. Žemę 
perkasti vėliausia keletą savaičių 
prieš sodinimą. Perkasti 12 — 15 
colių gylyje. Sukasus patręšti kal
kėmis (1 saują į 1 kvadr. jardą) 
ir įmaišyti su grėbliu į žemę. Že
mė neturi perdaug būti drėgna. 
Jei ji yra šlapia, tai mėginti nu
sausinti. Rožes sodinti kiek gali
ma saulėtoje vietoje. Vengti sodin
ti medžių ir pastatų pavėsyje, nes 
drėgmė ir saulės stoka padeda vei
stis įvairiom rožių ligom. Duobes 
rožėms galima parengti savaitę 
prieš ar prieš patį sodinimą.

Kitą kartą apie rožių atmainas.
rga

8

BLOGAI SŪ 
SOVIETINIAIS 

VAIKAIS
Sovietų Sąjungoje leidžiamas 

laikraštis “Komsomol Pravda” pra
neša apie susirūpinimą sovietinių 
mokslo įstaigų pareigūnų, kadangi 
mokyklų vaikai užsikrėtė “kapita
listine slėpimo liga" ir nebenori 
išdavinėti savo draugų.

“Kartą, — rašo laikraštis, — 
vienas devinto skyriaus mokinys 
sugadino elektros įjungiklį, bet jo 
mokyklos draugai jo neišdavė, nors 
už tai visi buvo nubausti.”

Laikraštis baiminasi, kad ši “ka
pitalistinė slėpimo liga” gali išsi
plėsti ir persimesti į politinį sek
torių. Kitais žodžiais tariant, bi
jomasi, kad vieną dieną valkai liau
sis šnipinėję tėvus, broliai brolius, 
draugai draugus ir t.t.

Vargas su negriukais
JAV Augščiausias Teismas pas

kelbė visai Amerikai galiojantį įs
tatymą, pagal kurį baltųjų ir negrų 
vaikai pradžios mokyklose mokosi 
kartu. Kai kurių pietinių valsty
bių vyriausybės stengiasi šį įstar 
tymą apeiti. Tokia Virginija, kur 
rasiniai skirtingumai ypač pabrė
žiami, nurodo, kad bendros moky
klos galės pradėti veikti, bet rei
kia laiko pasiruošti, tai galį užtruk
ti net iki 2045-tųjų metų. Toliau 
nurodoma, kad gyventojai gali nu. 
balsuoti, jog lėšos nebūtų skiria
mos bendroms mokykloms ir tekiu 
atveju Virginijos mokyklos gali 
užsidaryti...

Mokesčio rinkėjas greites
nis ir už elnius

Norvegijos šiaurėje gyveną lap- 
landai pajamų mokesčius moka 
nuo jų laikomų elnių skaičiaus. 
Tačiau vyriausybė niekada negalė. 
dav<> patikrinti elnių skaičiaus. Mo
kesčių rinkėjai -turėdavo pasitikėti 
laplandų gera valia ir pasitenkin
ti tuo, ką elnių piemenys jiems 
duodamo.

Dabar Norvegijos vyriausybė 
mokesčių rinkėjus aprūpina foto 
aparatais, susodina į lėktuvus ir 
šie skraidydami fotografuoja el
nių kaimenes ir nustato, kiek ku
ris piemuo turi mokėti mokesčių. 
Iš Oslo pranešama, kad dabar el
nių piemenys sumoka žymiai dau
giau mokesčių.

• Iš Bonnos pranešama, kad 
Vak. Vokietija prieš akis turi mil
žiniškas apsiginklavimo Išlaidas, 

kurios pirmųjų trijų metų laiko
tarpyje prašoks 5 bilionus svarų. 
Tačiau tai nezązdina vokiečių, nes, 
kaip pareiškė Ludwig Erhard, 
Bonnos vadovaujantis ekonomistas, 
šiuo metu Vak. Vokietijos ūkinė 
gerovė tiek pakilusi, jog valstybė 
gali lengvai pakelti ginklavimosi 
naštą.

Ludwig Erhard nurodo, kad Vak. 
Vokietijos parlamente priimtas 
naujas įstatymas dėl vaikų priedų 
ir senatvės pensijų. Vak. Vokietiją 
pastato šalia tekių kraštų, kaip 
D. Britanija, Australija ir Kana
da. Vaikų priedai Vak. Vokieti
joj mokami Iki 18 metų amžiaus. 
Tuo atveju, kai jaunuolis mokosi, 
jam priedai mokami iki 25 metų 
amžiaus. Australijoj, Kanadoj ir 
Anglijoj vaikų priedai mokami iki 
16 m. amžiaus .
• Didžiosios Britanijos Lietu

vių Sąjungos 8 visuotinis suva
žiavimas, išklausęs centrinių or
ganų pranešimo, apsvarstė eilę 
organizacinių klausimų ir išrinko 
naujus valdomuosius organus: M. 
Bajoriną — Sąjungos pirmininku, 
kun. A. Kazlauską, prof. S. Žy
mantą, inž. J. Vilčinską ir rašyt. 
F. Neveravičių — centro valdy
bos nariais. Akc. Lietuvių Namų 
B-vės įsigytame netoli Londono 
ūkyje š.m. liepos mėn. pradžioje 
bus surengta skautų ir jaunimo 
vasaros stovykla. Vasarą ūkyje 
veiks vasarvietė, kurioje vienu 
kartu galės viešėti apie 60 lietu
vių. Ūkio kūdroje jau apsigyveno 
dvi gulbės.

* šiais metais įvykusią Sydnė- 
juje žemės ūkio ir pramonės pa
rodą aplankė 1.100.904 asmenys. 
Pereitais metais, kada oras buvo 
geresnis, parodą aplankė 1.154. 
462.
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MŪSV pastogė
Sydnčjus

TARPPLANETINIO SUSISIEKI

MO PROBLEMOS
Tokia tema inž. F. Sipavičiaus 

skaityta paskaita “Šviesos” paren. 
gimė susilaukė didelio susidomėji
mo ir buvo gyvai diskutuota. Pre
legentas," remdamasis naujausiais 
moksliniais duomenimis, tarppla- 
netinio susisiekimo galimybes per
statė kaip ateities realybę.

Po paskaitos buvo tradicinė ka
vutė ir šokiai.

MOTINOS DIENA
ALB Sydnėjaus Apylinkės Val

dybos ruošiamas Motinos Dienos 
minėjimas įvyks gegužės 1 d. Cam- 
perdowne, tuoj po lietuviškų pa
maldų šios parapijos salėje.

NEVAISINGA MEDŽIOKLE
Sydnėjaus Lietuvių Skautų Vy

čių būrelio nariai1 pereito penkta
dienio vakare buvo išvykę dviejų 
dienų iškylon prie Bathursto. šį 
kartų skautai — vyčiai vyko me
džioklėn. Medžioklė nebuvo vaisin
ga, nes pasisekė nušauti tik vienų 
triušį. Kengūrų matę, bet jos mir
tį nešančių kulipkų laimingai iš
vengusios.

šaudymo į taikinį varžybas lai
mėjo Šliogeris (jnr.) -AL

Bankstowno Apylinkės 
Apsisprendimas

Š.m. balandžio mėn. 17 d. ALB 
Bankstowno Apylinkės lietuviai su
sirinką išspręsti lietuvių namų įsi
gijimo klausimo. Prismlnus nepa
kenčiamas tautinio ir kultūrinio 
darbo sąlygas, prieita vieningos 
nuomonės ir nutarta, jog ši, tir
ščiausiai lietuvių apgyventa, Syd
nėjaus rajono apylinkė savo veik
lai būtinai reikalinga nuosavų pa
talpų, kurias ryžtasi artimiausioj 
ateity įsisgytl. šiam tikslui Apy
linkės valdybai pavedama imtis vi
sų galimų priemonių sutelkimui 
lėšų, kad neilgiau kaip per pusę 
metų būtų Išpirktas sklypas, ku
ris galutinai kaštuos apie £ 800.

Baigiant išpirkti sklypų bus su
šauktas kitas susirinkimas, kuriam 
bus pateikti apsvarstymui Ir priė
mimui numatomų patalpų projek
tai. Ten pat bus pasirinkti būdai, 
kaip greičiausiai ir tinkamiausiai 
statybos darbai būtų galima at
likti.

Dėl Sydnėjaus centrinių namų 
priimta tokia rezoliucija:

“Bankstowno Apylinkė kviečia 
Sydnėjaus Lietuvių Namams Sta
tyti Tarybų pasirinkti tiems na
mams statyti vietų Bankstowno. 
Jeigu toks sprendimas būtų pada
rytas ir statybos darbai būtų pra
dėti ne vėliau 1956 metų pradžioj, 
Bankstowno Apylinkė su savo ak
tyviais ir pasyviais jungtųsi prie 
centrinių namų statybos”.

Jei centriniams namams vieta 
būtų pasirinkta ne Bankstowno, 
ši apylinkė, statydama vietoje pa
talpas, prie centrinių dėtųsi pagal 
savo Išgales.

ALB Bankstowno Apylinkės 
Valdyba.

Geelongas
IR KITŲ VIETOVIŲ LIETUVIAI 
REMIA MŪSŲ NAMŲ STATYBĄ

Yallorne gyvenantieji tautiečiai 
Geelongo lietuvių namų statybai 
paaukojo: J. Ramanauskas £ 5,-, 
M. Petraitis £ 1.-, B. Umbrazas 
ir St, Aušrota po 10 šil., P.Žitke- 
vičienė iš Melbourne £ 1- ir J. 
Vizbaras iš Sydnėjaus £ 2.-.

Geelongo Lietuvių Namų Ko
mitetas aukojusiems nuoširdžiai 
dėkoja ir tiki, kad atsiras ir dau
giau tautiečių, nors Ir už Geelon
go ribų gyvenančių, kurie parems 
pirmųjų lietuviškų namų statybų 
Australijoje.

Aukos siunčiamos komiteto iždi
ninkui: J. Raškauskas, 28 Separa
tion Str., North Geelong, Vic.

Geelongo Liet. Namų Statybos 
Komitetas.

PRANEŠIMAI
NUO" POTVYNIO

NUKENTĖJUSIŲ DĖMESIUI
Gegužės 8 d., tuoj po pamaldų 

Newcastlio lietuviams, Brodinedow 
parapijos salėje, bus išdalinti Aus
tralijos lietuvių suaukoti pinigai 
nuo potvynio nukentėjusiems N.S. 
W. lietuvių šeimoms.

Nuo potvynio nukentėjusieji: 
Viktoras Prasauskas, Bronius Meš
kauskas, Stasys Gansauskas, Juo
zas Baciliūnas, Jonas Petraitis 
kviečiami atvykti gegužes 8 d. 11. 
40 vai. augščiau nurodyton salėn.

Bus išdalinti pinigai,' surinkti 
per “Mūsų Pastogės” Redakcijų, 
S. Gaidelį SJ ir Newcastlio Lietu
vių Soc. Pagalbos Komitetų.

V. Liūgą, Newcastlio Liet. Soc. 
Pagalbos Komiteto Pirmininkas.

CANBERROS LIETUVIAMS

Canberroje jau keleri metai vei
kia lieutvių krepšinio komanda — 
Australijos Federalinės Teritorijos 
meisteris.

ALB Apylinkės Valdyba, įver
tindama šių mūsų krepšininkų gra
žių sportinę veiklų, palaikomų ke
letas pasišventusių asmenų, laiko 
esant reikalingu šias sportininkų 
pastangas paremti ir, kiek sųlygos 
leis, skatinti kitų sporto šakų kul
tivavimų, įsteigiant savistovų lie
tuvių sporto klubų.

Tam tikslui ALB Apylinkės 
Valdyba š.m. gegužės 1 d. kviečia 
visų sportuojančių ir sportinei 
idėjai pritariančių tautiečių su
sirinkimų, kuris įvyks Country 
Women Assoc. (Civ. Centre) pa
talpose, 3 vai. po pietų.

Maloniai kviečiame visus tau
tiečius dalyvauti susirinkime.

ALB Canberros Apyl. V-ba.

Balandžio 30 d. 7.30 vai. vak., 
C.W.A. patalpose (Civic Centre), 
p. N. Volkas skaitys paskaitų, te
ma: “Hidroelektrinės jėgainės”. 
Po paskaitos diskusijos ir arba
tėlė.

"Šviesos” Skyr. Valdyba.
•

Š.m. gegužės 8 d., Sydnėjaus 
SAS ir MAS Valdyba ruošia iškylų 
lą į Picnic Point

Programoje: kelionė laiveliais, 
žaidimai, kelionė per džiungles ir 
laužas p. Al. Mauragio sklype.

Dalyviai renkasi 1 vai. p.p. Re- 
vesby gelež. stotyje, arba tuo pat 
metu Picnic Point autobusų Termi
nale, kur lauks organizatoriai.

Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti ir pasiimti užkandžių.

SAS ir MAS. Valdyba.

AUKOS NUKENTĖJU
SIEMS NUO POTVY
NIO TAUTIEČIAMS

NUO POTVYNIO NUKENTĖJU
SIEMS LIETUVIAMS SUŠELP
TI, NEWCASTLIO LIETUVIAI 

. -- AUKOJO:
Bartkevičius, 5.0.0, Zenius, 5.0.0, 

Talandis, 5.0.0, Levickas, 5.0.0, 
B. Zakarauskas, 3.0.0.

Po £ 2.0.0: A. Žemaitis, V. Gri
goraitis, Džiugelis, Macijauskas, 
Bauras, Jurevičius.

Po £ 1.0.0: B. Liūgą, Bajalis, 
Gasparonis, Sungaila, Paulauskas, 
J. Kuršys, Skuodas, Klemenis, K. 
Barštys, E. Kuras, N. Kuras, P. 
Pažereckas, S. Jasinskas, J. Pau
lauskas, S. Butkus, H. Skyris, P. 
Kairys, V. Barštlenė.

Po 10 šilingų: Jakavičius, Mss 
Stanton, Brūzga, J. Žemaitis, Ra
čas, Kutas, Simokaitis, M. Zaka
rauskas, Kazlauskas, Vilkas, Bur- 
nys, Kusta, Augustinas, K. Jaz
butis, Nekrošius, Vlskauskas, B. 
Zitikis, Savickas, Alinskas, Žukas, 
Brazaitis, M. šeškus. Grigalai- 
tis — 14 šil.

Iš viso: £ 64.4.0.

DAIL. L. ŽYGO DARBU 
PARODA ADELAIDĖJE

Š.m. birželio mėn. 11 ir 12 die
nomis įvyks dailininko Leono Žy- 
go kūrinių paroda. Paroda ruošia
ma jo asmeniškoje atelje, Adelai
dėje, Collge Rd., Nr 13.

Parodos lankymo laikas nuo 1 
vai. p.p. iki 5 vai. p.p.

“M.P.” RĖMĖJAI
■“Mūsų Pastogei” aukų prisiun

tė: V. Bitinas (Ųabramatta) £ 2. 
0.0., V.N.'z(Newtown) £ 2.0.0., V.

I Brlllngls (Bathurst) £ 1.0.0., K. 
Beržlnskienė (N. Zelandija) £ 0.15. 
0., po 10 šil. J. Jasiūnas, N.S.W., 
A. Miliauskas, Vic., A. Miliaus
kas, S.A., 5 šil. — K. Bakšys, 
N.S.W. “M.P.” dėkoja.

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King SL, Sydney.

Telef.: BW 8597 ir BW 1186
Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais iš Aus
tralijos ir į Australljų. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

ALB CABRAMATTOS APYLINKĖS VALDYBA,
1955 m. balandžio mėn. 30 d., šeštadienį, 
CABRAMATTA TOWN HALL RUOŠIA

ŠOKIU VAKARĄ
[domi programa. Gros Wollongongo vokiečių kapela. Užkandžiai ir 
alus iki 1 vai. nakties. Pradžia 7 vai. vak.
[ėjimas tik su pakvietimais, kuriuos galima gauti pas Apylinkės 
Valdybos narius ir vakare prie įėjimo. Pakvietimo kaina 6 šil.

Maloniai kviečiame tautiečius atsilankyti.
ALB Cabramattos Apyl. Valdyba.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

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

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

(Priešais Melbourne Town Hall.)

PRIE] LAUŽO
IS SYDNĖJAUS SKAUTŲ VYČIŲ IŠKYLOS MALDONOJ

Traukinys, iškvėpęs garų pertek
lių, Išpūškavo iš Sydnėjaus. Pir
mame vagone 7 patenkinti mėlyn- 
marškinial — Sydnėjaus lietuvių 
skautų vyčių būrelio nariai.

Kelionė vyksta, atrodo, pagal
planų. Tik pradžioje susidurta su 
sunkumais, tiesa, daugiau asmenis, 
kais, tad Juos nutarta nedelsiant 
ir pašalinti, kad jokių “asmenišku
mų” toliau nebūtų. O reikalas toks: 
grupėje, pasirodo, būta trijų Vytų 
ir dviejų Algiu, priede Andrius ir 
Kazys. Todėl, kai kreipiamasi į 
vienų Vytų — atsiliepia visi trys, 
pašauks kas Algį — du atsisuka. 
Pagaliau sutarta — Vytai gauna 
naujus vardus; “čyfas”, “Lakūnas” 
ir “Erol Flyn”. Gi Algiai pasis
kirsto numeriais.

Naujai "pakrikštytieji” visai pa
tenkinti savo vardais ir netrukus 
su “krikštatėviais” linksmi išlipa 
Maldonos stotyje.

Pusvalandis pėstute ir patenka
me į didžiulį slėnį, apsuptą iš vicų 
pusių milžiniškų uolynų. Čia, po 
šimtus tonų sveriančia uola ir įsi- 
kuriame.

Nusiplovę kelionės dulkes, apsi
tvarkę tarėme galėsią pailsėti. Bet 
“ūkio viršininkas” šūktelėjo:

— Andriau, malkų kirsti!
— Flyn, atnešk vandens!
— Broli viršininke, kur tas van. 

duo?
— Ten už akmens yra kranas, 

— nusijuokia vienas brolis.
Deja, Flyn ten nerado krano ir

nusiminęs grįžo be vandens. Pas
kui vargšelis nukulniavo į paupį 
ir atpūkšnojo skaidriu vandenė
liu nešinas.

Vytis kandidatas, kelionėje Ka
zyte pramintas, prakaituoji^laužą 
bekurdamas. Kaip kandidatui lei-
džiama pasinaudoti beizininiu žieb
tuvėliu. Po keletos minučių link
smai “šnekučiuoja” virdama ar
bata.

Nutarėm pasimaudyti upeliūkš
tyje. Bet, (o nelaimė) vienas bro
lių nepasiėmė maudymosi kelnai- 

čių. Skautų išradingumas, pasirodo, 
neturi galo nė pradžios— suran
dame kaklaraištį ir mūsų brolis 
buvo nuleistas į vandenį su tokiu 
prašmatniu maudymosi kostiumu, 
už kurį kokiame naujų madų kon
kurse būtų laimėjęs premiją.

Vakaras. Laužo liepsnų liežuviai 
pjausto sutemas ir šviesu visame 
slėnyje. Skamba lietuviška daina. 
Aplinkui taip tylu, kad girdi, dai
nai nutilus, vėstančios žemės al
savimą. Už keliolikos žingsnių su 
akmenėliais kalbasi upelis. Iš ša
koto medžio tyliai nušliaužia “po- 
sumas” ir išplėtęs akis žiūri į ne
matytus svečius. Danguje pabyra 
pirmosios žvaigždės.

"Ateina naktis per kalnus, per 
laukus, per miškus. Saldžiu sapnu 
užmiki. Dievas yra čia...” Tyliai 
nuaidi paskutinieji maldos garsai 
uolomis, miškis ir laukais.

“Posumas” grįžta į savo guolį.
La-ba- nakt... ap.

PAS ADELAIDĖS SKAUTUS
LIETUVIŲ SKAUTŲ "VILNIAUS” VIETININKUOS

VEIKLA IR PASIRUOŠIMAS PABALTIECIŲ SKAUTŲ LAUŽUI

1954 m. lapkričio mėn. 30 d. 
vietininkas V.J. Stasiškis gavo iš 
Pietų Australijos skautų vyriau
sios būstinės raštą, kuriuo yra 
leidžiama veikti lietuviams skau
tams, kaip atskiram vienetui.

Ta proga, mūsų skautai 1954 
m. pabaigoj ir 1955 m. pradžioje, 
suruošė Lobethalio apylinkėje s-tų 
stovyklų, kuri praėjo su puikiu pa. 
siSekimu ir australų skautų vado
vybė buvo nustebinta. Velykų ant
rųjų dieną įvyko lietuvių skautų 
ir skaučių sueiga, į kurių apsi
lankė ir būrys skautų bičiulių. Su
eigos metu, po adjutanto Patuplo 
perskaitytų įsakymų, skautės ir 
skautai davė įžodį. [ jaunesnes 
skautes priimtos: Gražina Jasiū- 
naltė, Regina Jasiūnaitė; [< skau
tes R. Andriusevičiūtė, L. And- 
rlusevičlūtė, Z. Bertminaitė, G. 
Ivoškaitė, D. Marčiulionytė, S. 
Milaknytė ir G. Stasiškytė; [ 
skautus Gintarls Kalvaitis ir Ra
mūnas Kalvaitis.

Vietininkas Stasiškis savo žody
je skautėms ir skautams nurodė

skauto pareigas, paragino jaunuo
lius tapti gerais lietuviais ir pa
sitarnauti savo artimui.

Naujuosius brolius ir seses svei
kino J. Kalvaitis Ir majr. Levic
kas Tėvų Komiteto vardu.

Vietininkas Stasiškis pareiškė, 
kad nors ir sunku yra dirbti sve
timame krašte, bet žingsnis po 
žingsnio einama pirmyn ir nugali
mos kliūtys.

Draugininkas Opulskis pasisakė 
su džiaugsmu, kad jo draugovėje 
yra 17 skautų ir trys kandidatai. 
Ponia Stasiškienė pareiškė, kad 
jai tenka su malonumu dirbti, nes 
jos draugovėje yra 30 skaučių, o 
p. Vlldžluvienė globojanti 10 vil
kiukų. Viso ‘Vilniaus” vietininki- 
joje šiuo metu yra 60 jaunuolių. 
•Užtat, besiklausant jų skautiškų 
dainų, jau ir langai sudreba. O 
Stasiškis vis primena kad negai
lėtų plaučių ir kad būtume tin
kamai pasiruošę pabaltiečių lau
žui.

Senas Skautas.

BUV. POLITINIŲ KALINIU 
SUSIRINKIMAS

š.m. kovo 11 d. Baltic Freedom 
House įvyko susirinkimas Lietu
vos rezistencijos buv. polit. kalinių 
Sąjungos narių, gyvenančių New 
Yorke ir jo apylinkėse. Susirin
kimui pirmininkavo Sąjungos pir- 
mln. kun. V. Pikturna, sekretoria
vo B. Kulys.

Svarbius pranešimus padarė są
jungos pirm. kun. V. Pikturna ir 
Tarpt, buv. politinių kalinių Fe
deracijos vlcepirm. ir liet. atst. V. 
Sidzikauskas.
Buvo apatrti aktualūs tolimesnio 

Sąjungos veikimo reikalai.
Netrukus numatoma atlikti rin

kimus Sąjungos naujiem organam 
sudaryti. Rinkimai, kaip centro 
valdyboje užsiregistravusieji nariai 
liaškais pasisakė, tegalima įvykdy
ti korespondenciniu būdu.

Rlnkiminėn Komisijon įeina: dr. 
B. Nemickas, V. Vaitekūnas ir P. 
Brazauskas.

Tuo tarpu pagal susirašinėjimų 
nustatyta, kad daugiausia politi
nių kalinių yra įsikūrusių New 
Yorke ir Chicagoje, betgi daug jų 
išsiskirstę mažomis grupelėmis ar 
pavieniui visame laisvajame pa
saulyje.

DIDĖJA LONDONO LIETUVIŲ 
KOLONIJA

Sumažėjus iš D. Britanijos lie
tuvių emigracijai į užjūrius, pa
silikusieji vis spiečiasi į didesnes 
kolonijas, šiomis dienomis iš Man- 
chesterio Londonan atsikėlė žino
mas visuomenininkas J. Benderius. 
Laikinai J. Benderius apsigyveno 
Lietuvių Namuose.

A. RIMYDIS PERĖMĖ 
“GABIJOS” KNYGYNĄ

Broklyne populiarus lietuviškas 
knygynas “Gabija" perėjo į kitas 
rankas. Jį perėmė Antanas Rimy- 
dis, rašytojas ir žurnalistas. Ka
dangi “Gabijos” leidykla ir toliau 
pasilieka veikti (vadovaujama jos 
steigėjo J. Sodaičio), knygynas pa
vadintas nauju vardu — “LAIMA”. 
(Adresas lieka tas pats: 335 
Union Ave., Brooklyn 11, N.Y.

šis knygynas 1949 metais buvo 
pirmasis po karo centras, kuriame 
susidarė galimybė gauti visas rin
koje esamas lietuviškas knygas. 
Jį įsteigė J. Sodaitis.

THE IMPERIAL
Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains. 

| PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS 
| — VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.

Puikioje vietoje, [vairus kambarių pasirinkimas. Vlešbu- 
į: tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- 
:į dovas, kuris aprodo svečiams grąžiusias vietos kalnų apylin- -į 
;į kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
:$ butų, maistų, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu 
S - £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sųlygų 
g prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.
g Geriausios sųlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- 
į: žiausioje Australijos vietovėje. S

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA

Imigracija Kanadon, Amerikon
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar
bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome
nės Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplo
muotas teisininkas

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
, įstaigos adresas:

FUTBOLAS
U.S. JULIA — KOVAS 3 :0
šiose rungtynėse Kovo futboli

ninkai pasirodė geriau, negu anks. 
tesniuose susitikimuose. Ypač gy
nimas buvo kietas. Ir puolimas 
dažnai sukurdavo pavojus italų 
vartams, bet nesisekė įvarčio lai
mėti, nors progų buvo pakanka
mai.

Pirmas puslalkis buvo baigtas 
1:0 italų naudai. Antram puslaiky 
mūsiškiai truputį atleido ir italai 
paskutinėse minutėse laimėjo dar 
2 įvarčiu.

x
Kitos futbolo rungtynės baland

žio 30 d., 3.15 vai. Bankstown 
Showground aikštėje, Condell 
Parke.

x
Balandžio 29 d., 6.30 vai. krep

šinio rungtynės Kovas — Paratels. 
Rungtynės įvyks Sydnėjuje, Po
lice Boy’s Club, Newtowne, Ers- 
kenville Rd.

* Tarptautinio Olimpiados Ko
miteto pirm. Avery Brundage lan
kėsi Australijoje ir susipažino su 
Melbourne -vykdomais parengia
maisiais darbais. Jis pasakė daug- 
kritikos žodžių australams, išrei
kšdamas savo abejojimus dėl tin
kamo Olimpiadai pasiruošimo. Jis 
mano, kad darbai eina labai lėtai 
ir nėra atlikta tai, kas iki šiol 

turėjo Ir galėjo būti padaryta. Jis 
išvažiuodamas pareiškė, kad tikįs 
minlsteriu pirmininku, kuris jį 
užtikrinęs, jog viskas bus laiku 
padaryta.

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