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ANT. GASIONAS

Jau nesutiksi Tu manęs prie slenksčio ir nesakysi: 
— Pasiilgau pasakos apie auksinę obelį 
Ir tos liūdnos, liūdnos linarūčio dainos, 
Kuri undinei ašarą išspaustų 
Ir į lapus jau seno, ir audrų mėginto beržo, 
Atneštų šiurpulio bangas.

Tu nesakysi: — Paklausyk!
Juodom širdim langinėse rauda bočių vėlės — 
Gudrusis aitvaras pavirto'stogo žiogreliu. ..
Ir užkeiktoj tankmėj tūnąs paparčio žiedas 
Nutraukė minties giją senam skerdžiui 
Kad jo midus raštuotam dubenėly, 
Ir duonos trupinys 
Paliktų neliesti.

Tik židinio ugnis liauna, aistri šokėja 
Bučiuoja rėmuose sustingusius šventųjų veidus, 
Kad. šie gaidgystei neužklupus 
Vėle ramybėn palydėtų, 
Kad vargšą sotintų išalkusį 
Ir viltį, lyg plaštakę, 
Kad saugotų, gyvenimo liepsnoj.

ILSĖKIS RAMYBĖJE!

LIŪDESIO DIENA...

Po ligos ir sunkios širdies ligos 
š.m. liepos mėn. 7 d. mirė ilga
metis "Mūsų Pastogės” redakto
rius, vyr. spaudai ruošiamo Aus
tralijos Lietuvių Metraščio redak
torius ir žinomas lietuvių ben
druomenės veikėjas Jurgis Kaln- 
kauskas — Kalakonis.

Velionis gimė 1910 metais spa
lio mėn. 8 d. Starkų k., Vilkaviš
kio vis. ir apsk. Mokėsi Vilka
viškio ir Marijampolės gimnazijo
je, vėliau studijavo VDU ekono
miką.

Spaudoje velionis Jurgis pradė
jo rašyti dar būdamas gimnazis
tu. Vėliau visai aktyviai įsijungė 
į žurnalistinį darbą, ir jo straips
niai buvo noriai skaitomi Suval
kiety, Sekmadieny, Kary, Dieno
je, Trimite, Mūsų Rytojuje, Lie
tuos Aide, Mūsų Krašte ir Vaka
ruose, o tremtyje bendradarbia
vo — Tėviškės Garse, Apžvalgo
je ir Mūsų Pastogėje.

1934-1936' m. velionis buvo Su
valkiečio, Marijampolėje leidžia
mo savaitraščio, redaktorius — 
leidėjas, 1937-38 metais Klaipė
doje leidžiamo Vakarų dienraščio 
skyriaus redaktorius, 1938-40 m. 
Lietuvos Aido redakcijos narys, 
1946 Apžvalgos, Vokietijoj tris 
kart savaitėje leisto laikraščio, 
redaktorius, o nuo 1953 m. spa
lio mėn. Mūsų Pastogės redakto
rius iki savo mirties.

Velionis Jurgis jau nuo 1937 
metų buvo aktyvus Lietuvos žur
nalistų sąjungos narys. Be to, jis 
yra TC Jurgysos slapyvardžiu pa
rašęs kelioliką novelių, kurios 
1929-33 metų laikotarpyje buvo 
išspausdintos Suvalkiety, Lietu
vos žiniose ir Kino Naujienose.

X X X
Atvykęs Australijon, Jurgis ak

tyviai dalyvavo visuomeniniam 
bendruomenės gyvenime. Jau nuo 
pat pradžios jis buvo Tautos Fon
do Valdybos narys, nuo ALB-nės 
įsikūrimo aktyvus jos narys, da
lyvaudamas visuose Tarybos su
važiavimuose ne tik paprastu ste
bėtoju, bet aktyviu planuotoju, 
iniciatyvos pilnu patarėju visiems 
lietuviško reiškimosi reikalams.

Sunku vertinti tik vakar alsa
vusio, gyvybės ir ateities planų 
kupino lietuvio — patrioto dar
bus, kai dar netiki, kad jo jau 
nėra mūsų tarpe, kai jo lėtas, ra
mus, nuoširdžiu draugiškumu 
dvelkiąs asmuo tik nesenai rodė
si visuose Sydnėjaus priemies
čiuose pas savo draugus, kūnų 

jis turėjo daug ir nuoširdžių, kai 
jo automobilis, nežiūrint į nuolat 
blogėjančią sveikatą, visur riedė
jo į lietuviškuosius subuvimus, 
vakarus, susirinkimus ir kultūri
nius parengimus, kuriems jis ne
gailėjo nei patarimų, nei aktyvios 
paramos .

Velionis Jurgis buvo nepapras
tos kantrybės žmogus. Australi
jos lietuvių bendruomenės tūli 
nesugyvenimo pasireiškimai jį 
nepaprastai jaudindavo, jis dėl to 
sielodavosi, išgyvendavo, tačiau 
išoriai rodydavosi ramus, lėtas, 
nuolat besišypsąs.

Asmeniški jo draugai niekada 
juo nenusivildavo, nes Jurgio 
draugystė buvo tvirta, kaip tvir
ti ir jo gyvenimo principai. Ta
tai buvo žmogus, be svyravimų 
einąs savo užsibrėžtu keliu. Lie
tuviškoji veikla — buvo jo gyve
nimo tikslas, jo šviesos kelrodys, 
tarsį Jono Biliūno pasakoj apra
šytasis laimės žiburys...

XXX
Taigi Australijos Lietuvių Ben

druomenė neteko vieno iš tau
riausiųjų savo sūnų, kurio sva
jose spindėjo ateities Lietuvos 
laisvės kontūrai, o toje Lietuvo
je liko jo našlaitė dukrelė, senu
tė motina, Sibiran ištremta se
suo ir daug kitų giminių bei 
draugų. Tačiau Jurgio dvasia jo 
draugų ir tėvynainių tarpe liks 
ilgai, ilgai, kaip gražus pavyzdys 
ateities darbams...

Velioniui Jurgiui tinka šie mi
rusiojo poeto J. Krūmino eilėraš
čio posmai:

Kyla vėjas. Ir bangos įpykę 
Baugiai virsta tolybėn melsvon. 
Kur iri esi, pavargęs plaukike? 
Aš iriuosi namo — Lietuvon.

Taip per ugnį, per lietų ir vėją, 
Taip saulėteky ir sutemoj, 
Tu kelionėj atgal nežiūrėjai, 
Tu ėjai ir skubėjai namo.

Ateis laikas, kai rinksis po 
šautuvais vyrai — 

Krašto laisvės gint upėmis plauks, 
Ir skambės nuo kulkosvaidžių 

girios —» 
Tik Tavęs Lietuva neatšauks.

Bet dainoj ir skambėjime ginklo, 
Mūsų žody didžiam ir giliam — 

Kaip širdyje iškaltas paminklas— 
Tu vis būsi prie mūsų — šalia...

Ilsėkis ramybėje, mielas Jurgi.

J.V.

“MŪSŲ PASTOGĖS” REDAKTORIUS
JURGIS KALAKAUSKAS — KALAKONIS

JIS MYLĖJO LIETUVĄ
KALBA A.L. B-NĖS P-KO S. KOVALSKIO 

PRIE VELIONIES KAPO

Lietuvos vaikų kapai amžiais 
žymi tremtinių ir išeivių pra
mintus takus į vargo, kančios ir 
ilgesio kraštus. Žiauraus likimo 
vejami, lietuviai keliavo tūkstan
čius mylių, kad savo suvargu
sias galvas paguldytų svetimoje 
žemėje.

Šiandien į Amžiną Poilsio Vie
tą palydim Velionį Jurgį Kala- 
kauską-Kolakonį.

Sunku skirtis su artimu žmo
gumi jau ir tada, kai senatvės 
sulaukęs, išsiskiria iš savųjų tar
po. Bet. dar * sunkiau, kai reikia 
tarti paskutinį “Su Dievu” arti
mam draugui, kuris mirties pa
kirstas prieš laiką, pasitraukia iš 
mūsų tarpo nebaigęs savo darbų, 
neįvykdęs savo planų ir svajo
nių.

Netekom gero draugo, artimo 
bendradarbio ir atsidavusio lie
tuviškam reikalui bendruomenės 
nario.

Malonaus būdo, pilnas entuzi- 
jazmo darbe ir su giliu optimiz
mu žiūrįs į ateitį, A.A. Jurgis ne
turėjo priešų. Plačių akiračių, to
lerantiškas ir atsidavęs Lietuvos 
ir lietuviškos bendruomenės dar
bui, Jis buvo pavyzdingas mūsų 
bendruomenės narys ir dirbo jai 
iki paskutinio akimirksnio, kol 
liga visai nepakirto jėgų. Atskir
tas nuo savo artimųjų ir Jo taip 
karštai mylėtos Tėvynės, visas 
savo jėgas pašventė visuomeni
niam darbui. Jo darbų motyvus, 
jo būdą ir elgesį galima nusaky
ti vienu trumpu sakiniu:

JIS MYLĖJO LIETUVĄ.
Jo meilė Lietuvai dominavo Jo 

visą gyvenimą;
Meilė, kuri supranta ir atleidžia 

klaidas,*

meilė, kuri giliai džiaugiasi 
kiekvienu laimėjimu, kiekviena 
pažanga;

meilė, kuri verčia užmiršti sa
vo ambicijas.

meilę, kuri suteikia jėgų dar
bui ir pasiaukojimui.

meilė, kuri gimdo pasišventimą.
A.a. Jurgio mirtis ne tik dide

lis skausmas draugams ir pažįs
tamiems, bet neatitaisomas nuos
tolis Australijos Lietuvių Ben
druomenei. Būdamas tolerantin
gas ir giliai galvojantis, nors ir 
matė tiek praeities, tiek ir šių 
dienų lietuviško gyvenimo nege
roves ir dėl jų sielojosi, jis nie
kad neprarasdavo lygsvaros, nie
ko neįžeisdavo, o savo skausmą 
slopino našiu darbu. O darbą dir
bo sunkų ir nedėkingą! Neperdė
siu pasakęs, kad “Mūsų Pasto
gės” tobulėjimas ir augimas di
dele dalimi a.a. Jurgio tylaus dar
bo vaisius.

Visur, kur tik lietuviai gyve
na, žinia apie Jurgio Kalakausko 
mirtį buvo sutikta su skausmu ir 
ašaromis. Jis buvo visų draugas. 
Nebuvo lietuviško gyvenimo sri
ties, kuria Jis nesiįdomautų, ne
buvo lietuviško parengimo, ku
riame Jis nedalyvautų. Jaunimas, 
studentai, sportininkai, skautai 
ir visi kiti susibūrimai jam rū
pėjo, ir jis, kur tik galėjo, .juos 
rėmė, jų rūpesčiais sielojosi, jų 
pasisekimais džiaugėsi.

Mes negalim Jo darbų ir nuo
pelnų mūsų Bendruomenei tinka
mai atlyginti. Mes negalim jo 
vardo įamžinti didingais pamink
lais, bet galim pareikšti jam sa
vo pagarbą ir meilę: galim tęsti 
Jo kilnų darbą Lietuvai ir Lie
tuvių Tautai.

Keistokai surėdytas žemiškasis 
gyvenimas, kad mirusiajam prie 
jo karsto pareiškiant pagarbą 
būna išryškintas nueitasis kelias, 
atidengiami jo gyvenime nuveik
tieji darbai ir išreiškiama pagar
ba už nuopelnus. Esant gyvam, 
dažnai nematomos tos pašišven- 
tusių kultūrininkų pastangos, ku
riomis gyvenama, sielojamasi, ar
doma sveikata -ir išsižadama as
meniško džiaugsmo trupinėlių.

šį kartą ta gyvenimiškoji rea
lybė dar sykį pasikartojo laido
jant šviesųjį lietuvį, "Mūsų Pas
togės” redaktorių Jurgį Kala- 
kauską — Kalakonį. Anksčiau, 
kai velionis taip atsidavęs ir 
pašventęs dirbo savo tėvynainių 

_jjvasinei gerovei, kai jis visur da
lyvavo lietuviškuose kultūriniuo
se pasireiškimuose, mes, gyvieji, 
vaizdavomės, kad taip ir reikia, 

. mes gal dažnai nejastebėjojne ar 
sąmoningai užsimerkėme prieš tą 
faktą, kad m,ūsų Jurgis iš pasku
tinių savo jėgų pina savo žodžiu, 
raštu ir veiksmu nemirštamos lie
tuvybės vainiką, kurio žaliuojan
tys lapeliai atspindi lietuviškos 
kultūros krikštolėliais...

Tačiau pasididžiuotina, kad jo 
karstas, nors ir darbo dieną, su
jungė šimtus įvairiausių įsitikini
mų Lietuvos sūnų ir dukterų, ku
rie su nuolankia malda lūpose ir 
tylia priesaika širdyse atvyko į 
velioniui skirtas gedulingas Mi
šias gražioje šv. Vincento katali
kų bažnyčioje Ashfielde (Sydnė- 
juje), kur Sydnėjaus lietuvių ka
pelionas kun. P. Butkus, atlaikęs 
pamaldas, šitokį jautrų atsisvei
kinimo žodį tarė Jurgiui:

"Nejaugi laikas į tėvų šalį 
Kur meldžias kryžiai liūdnai 

palinkę,
Iš kur numirę sugrįžt negali 
Ramybę amžiną sau pasirinkę”.

(Maironis)
Liūdna ir skaudi žinia nuaidėjo 

per visą lietuviškąją parapiją 
Sydnėjuje, kad vėl angelas mir
ties aplankė mūs būrelį, kad mir
tis išplėšė vieną iš pačių mūsų 
artimųjų, vieną iš mūsų bendrojo 
tremties gyvenimo stulpų — mū
sų mylimą ir gerbiamą redakto
rių Jurgį Kalakauską — Kalako
nį.

Nejaugi tikrai iškeliavo mirties 
jis keliu, iš kur nebesugrįžta, ne
jaugi jam laikas į tą protėvių ša
lį? Juk dar tik pats amžiaus 
brandumas — vos 47 metai, juk 
dar tiek daug neužbaigtų darbų, 
tiek daug neįvykdytų siekimų 
tremties bendruomenei, savo kraš
tui Lietuvai, savo gimtajai Su
valkijai, savo mylimai šeimai, ku
rios ilgesį ir meilę a.a., lyg tas

Jo karstą gaubia Lietuvos Tri
spalvė, Lietuvos ir Lietuvių Tau
tos matomas simbolis. Tebūnie 
Tau ši vėliava paskutiniu ryšiu 
su Tėvyne ir nors maža dalimi 
teatstoja Tau Lietuvos Žemės 
prieglobstį, kurio likimas pašykš
tėjo.

A.a. Jurgis gyvendamas pats 
visa savo būtybe atsidavęs dir
bo, o miręs tebūnie mums švie
siu pavyzdžiu, kurį nuoširdžiai 
sekime. Australijos lietuviai ir 
po visą pasaulį išsibarstę Tavo 
draugai Tau taria paskutinį “SU 
DIEVU”.

Homero Odisėjas, išnešiojo širdy 
per visą tremtinystės vargų ke
lionę, nepakeisdamas jos kokia 
nauja ar dirbtinai sudaryta drau
gyste, ar pridengdamas ją už
miršimo skraiste.

Tremties ir vienatvės kelias bu
vo ir yra pats tragiškiausias ir 
sunkiausias — jis lyg peiliu grau
žia jėgas, sveikatą ir širdį, — ku
ri pavargusi suklupo ir užgęso — 
kuri sustojo plakus.

Mirtis — didžioji ir nuolatinė 
misterija, kuri nuo seniausių lai
kų kelia neramias mintis, bei su
teikia šiurpo. Tas mirties aki
mirksnis yra nuostabesnis net už 
žmogaus gimimą, — tai tarsi pats 
aukščiausias gyvenimo taškas, 
nuo kurio įvyksta neišmatuojama 
permaina. Čia jis yra su mumis, 
čia staiga pajuntame, kad jis 
atsiskyrė, kad pasibaigė gyveni
mas, kad įvyko kas tai neatšau
kiamo. Akys užsidarė ir daugiau 
niekad neatsivers, lūpos nutilo ir 
daugiau neprabils, širdis sustojo 
plakusi ir daugiau gyvybės žo
džiai neaidės.

Su drebančiom lūpom, su aša
rom akyse mes pirmą kartą išta
riam: "Reguiem aeternam — 
amžiną atilsį duok mirusiam 
Viešpatie!” O savo mintimis ban
dome prasiskverbti pro tuos tam
sius mirties šešėlius ir pažvelgti 
į tą tylos Karalystę, į tą šalį, kur 
tiek daug jau nukeliavo, į kur ir 
mes nukeliausim. Ar mes jį ten 
rasim? Kur jo mums ieškoti?

I šį klausimą atsakom nevieno
dai. Liūdnas balsas yra tų, kurie 
nepažįsta Dievo, kurie neturi Vil
ties — jiems mirtis yra visiška 
ir amžina — jokio anapus — jo
kio susitikimo — tik dulkės ir 
žemė — tik niekas ir nežinia.

Bet mums tikintiesiems ir pro 
mirties paslaptingą uždangą 
skamba žodžiai To, kuris Save 
vadina Atsikėlimu ir Gyvenimu, 
kuris ištarė mums šiuos paguodos 
žodžius: "Aš gyvenu ir noriu, 
kad jūs gyventumėt, kas tiki į 
Mane — gyvens — nors ir būtų 
miręs”. Tad mūsų meilė ir ilge
sys mirusiojo — nėra beprasmis.* 
mūsų linkėjimas šviesos ir laimės
— nėra beviltiškas...

"Non omnis moriar — ne visas 
mirsiu” — dainavo jau Horaci
jus. Ne visas mirsiu — kalba 
žmonijos balsas per šimtmečius ir 
gentkartes. Tai pati didžioji pa
guodos mintis.

Tiesa, kaip sako Šv. Povilas: 
"Yra lemta kartą žmogui mirti
— o po to teismas”, bet tai reiš
kia, kad mirusis nekrinta į nieką 
ir nežinią, kad už to rūko ir mir
ties tylos yra Amžinasis Dievas, 
kuris visad ten yra, kuris veda 
žmogų šios žemės kelionėje, ku
ris tenai jo laukia, kad pro mir
ties vartus atsiveria ta tėviškė, 
kurion šaukia Dievo balsas.

Tasai balsas tarsi amžinai ’ ne
ramus okeanas banguoja užlūž- 
damas žmogaus širdyje,' šaukda
mas vis Į nenykstantį Gėrį ir Gro
žį, į Kūrybos Viršūnę. Būna, kad 
pats žmogus, pilnai net nesuvok
damas to balso, rikiuoja savo dar
bus ir žygius, savo pasiaukoji
mą, skinantį sau kelius vis aukš
tyn, vis į pilnesnį Gėrį.

Tokiam vidaus balsui buvo pa
klusnus ir mūsų bičiulis a.a. Jur
gis, ir dabar paskutinėje šios že
mės stoty prie Viešpaties alto-

(Nukelta į 6 pusi.)
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Addisonas Joseph (1672-7719), 
gal, didžiausias anglų literatū
roje essay žanro menininkas 
ir pradininkas, po jo beveik 
kiekvienas anglų prozininkas 
ar poetas iki šių dienų bando 
savo plunksnų šios rūšies ra
šiniuose. J. Addisonas pasižy
mi savo grakščia kalba, sai
kingu humoru ir temų įvairu
mu. Kad jo šie literatūriniai 
braižai nėra pasenę, mėgiami 
ir šiandien Anglijoje, matysim 
iš čia patiekiamo essay, ku
ris, deja, yra aktualus ir net 
mums.

Mano garbingasai bičiulis Sir 
Roger, įsišnekėjus apie partines 
klastas, dažnai mums pasakoja 
vienų įvykį iš mokyklinių laikų, 
kuomet tarp Apskritagalvių ii- Ka
valierių siautėjo nenumaldomos 
pyktynės. šis garbingasis riteris, 
tuo metu dar tik pienburnis, vie
nų kartų turėjo pasiteirauti ke
lio į šv. Onos Gatvę, ir po to 
žmogus, į kurį tasai kreipėsi, 
užuot atsakęs, ko buvo klaustas, 
pavadino jį popiežiaus šuneliu, ir 
dar savo ruožtu paklausė vaiką, 
kas gi tų Oną bus pakėlęs į šven
tąsias? Berniukas, gerokai sumi
šęs, pasiteiravo pas kitų praei
vį, kuriuo keliu eiti į Onos Gat
vę; bet gi už tai buvo pavadin
tas ilgaausiu šunpalaikiu, ir, užuot 
parodęs kelių, dar pareiškė, jog 
Ona jau buvo šventąją, kai tasai 
dar nebuvo gimęs ir tokia pasi
liks po to, kai klausėjas atsidurs 
ant kartuvių. Po viso to, sako Sir 
Roger, aš jau nebeįstengiau kar
tot ankstyvesnio klausimo, o tik
tai sukdamas į kiekvienų naujų 
gatvę toj apylinkėj, vis klausinė
jau žmones, kuo vardu ta ar ki
ta gatvė. Panaudodamas šių iš
moningų gudrybę, jisai galėjo su
sirasti vietovę, kurios teiravosi, 
neįžeidęs nė vienos šalies. Sir 
Roger paprastai baigia savo pa
sakojimų pabrėždamas tų žalų, 
kurių partijos daro kraštui, kaip 
jos sukiršina gerus kaimynus ir 
verčia dorus džentelmenus neap

wist wa»
(VERTIMAS IR ĮŽANGINĖS PASTABOS PULGlO ANDRIUŠIO)

kęsti viens kito.
Nėra didesnės nelaimės kraš

tui, kaip kad ši pasibaisėtina su
siskaldymo dvasia, kuri vienų vy
riausybę padalina į kelias žmonių 
grupes, taip viena kitai svetimas 
bei prieštaringas, jog, sakytum, 
tai būtų skirtingų tautybių žmo
nės. Tokio susiskaldymo pasėkos 
yra perdėm pragaištingos, ne tik
tai tuo pasitarnaujant bendram 
priešui, bet ir atsižvelgiant į as
meninę skriaudų, kuri tuo pada
roma beveik kiekvienam paski
ram žmogui, ši įtaka paliečia 
mirtinai žmogaus moralę ir jo 
protavimų; jinai smukdo tautos 
dorovingumų, o drauge sužlugdo 
net gi sveiką protų.

Siaubingoji partinė dvasia, ka
da jinai gauna progos įsidūkti 
visa smarkybe, reiškiasi pilieti
niais karais bei kraujo pralieji
mu; tačiau, kai jinai labiausiai 
prislopinta, teprasiveržia netiesos 
skleidimu, šmeižtais, apkalbomis 
ir šališkais teismais. Trumpai ta
riant, jinai užnuodija tautų tul
žim ir pagieža, ir užgniaužia nuo
širdumo, užuojautos bei žmogiš
kumo sėklų.

Plutarchas labai taikliai pa
reiškia, jog žmogus net gi savo 
priešų neturėtų neapkęsti, nes, 
toliau sako jis: — “jeigu pasi
duosi šiai aistrai tam tikrais at
vejais, tai kitais atvejais jinai 
pati prisistatys; jeigu neapkenti 
savo priešų, tu netrukus įgysi to
kį piktų įprotį, kuris palaipsniui 
prasiverš atžvilgiu tų žmonių, ku
rie yra tavo draugai arba tau nei 
Šilti, nei šalti” Aš čia norėčiau 
pastebėti, kaip nuostabiai šis mo
ralės dėsnis (kuris neapykantos 
visų blogybę kildina iš pačios 
aistros, bet ne iš jos objekto) at
liepia tai didingai taisyklei, kuri 
buvo padiktuota pasauliui maž
daug vienu šimtmečiu anksčiau, 
negu šis filozofas rašė; bet šiuo 
sykiu pasitenkinsiu nurodęs su 
didžiu sielvartu, jog daugelio ge
rų žmonių galvosenų temdo par
tiniai principai, atstumdami vie
nus nuo kitų tokiu būdu, kad man 

atrodo visa tai nesuderinama nei 
su protu, nei su religija.

Jei jau partinė dvasia taip 
smukdo mūsų moralę, tai ji ne 
mažiau žaloja ir mūsų protinęs 
galias. Mes dažnai girdime, kaip 
bandoma iškelti bevertė, nesąmo
nių pilna knygelė, o vertingas 
veikalas visai suniekinamas tų, 
kurie išpažįsta kitus principus, 
negu autorius. Tokios dvasios pa
veiktas žmogus beveik nustoja 
galios skirti, kur tikros klaidos, 
kur tikros teigiamybės. Didelių 
nuopelnų žmogus, bet skirtingų 
principų yra padaromas tokiu 
daiktu, į kurį žiūrima pro dve
jus skirtingus akinius taip, jog 
jis atrodo kreivas ir sukiužęs, 
nors tikrai ir būtų tiesus ir svei
kas.

Iš savo pusės aš nuoširdžiai no
rėčiau, kad visi dori žmonės įs
teigtų tokių sąjungų, kurios tiks
las būtų ginti savo narius nuo 
bendrų priešų, kokiai pusei jie 
bepriklausytų. Jeigu tikrai būtų 
tokia dorų žmonių organizacija, 
telkianti neitrales jėgas, tai mes 
nematytumėm aukštose visuome
ninėse pozicijose netinkamų as
menybių, kurios to pasiekė vien 
dėl to, kad buvo nusipelną savo 
partijai; o gi tikrai nusipelnę 
žmonės nebūtų aplenkti vien dėl 
to, kad jie nesivadovauja tais 
metodais, kurie patiktų jų parti
jai. Tada mes išskirtumėm kiek
vienų nusikaltėlį iš bendrosios 
gaujos, ir imtum jį vaikyti, kad 
ir kaip jis bebūtų siaubingas bei 
sudiržėjęs: priešingai, mes globo- 
tumėm skriaudžiamą tiesumą, ir 
visom jėgom gintume dorybę, kad 
ii- kąip suterštą paniekos bei pa
juokos, pavydo ar šmeižtų. Trum
pai tariant, mes nebežiūrėtum į 
savo bendrapiliečius kaip į Vigus 
ir Torius, bet nusipelniusį žmogų 
paskelbtum mūsų visų draugu, o 
niekšą — mūsų visų priešu.
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Partinė dvasia (pabaiga).

Savo vakarykščiame straipsny
je aš pasiūliau, kad visų partijų 
dori žmonės įsteigtų sąjungą tiks
lu ginti vienas kitą ir krikdyti 
jų bendruosius' priešus. Idant ši 
heitrali organizacija galėtų veik
ti teatsižvelgdama vien tiktai į 
tiesą bei teisingumą, atmesdama 
visoms partijoms būdingas aist
ras bei prietarus, aš esu paruo
šęs tokios sąjungos nuostatus, 
kurie pačiu paprasčiausiu bei tie
siausiu būdu išreiškia minėtuosius 
tikslus.

“Mes, žemiau pasirašiusieji, 
šiuo iškilmingai pareiškiame, kad 
pagal savo sąžinę tvirtai tikime, 
jog dukart du yra keturi; ir kad 
mes viešai pasmerkiame savo 
priešu kiekvieną, kuris stengsis 
mums įrodyti, jog yra priešingai. 
Mes lygiai taip pat esam pasi
rengę tvirtinti, nors ir tuo staty
tume! į pavojų visa, kas mums 
artima bei brangu, .kad šeši yra 
mažiau negu septyni betkada ir 
betkur, ir kad dešimt nebus dau
giau po trijų metų nuo šios die
nos, negu kad šiandien yra. Mes 
taipgi tvirtai pareiškiame, kad 
esam nusprendę kol gyvi būsim 
vadinti juodą juodu, ir baltą bal
tu. Taip pat mes bet kuria proga 
priešinsimės tokiems asmenims, 
kurie betkada metų bėgyje ban
dys juodą vadinti baltu arba bal
tą — juodu, nors ir dėl to gręstų 
didžiausias pavojus mūsų gyvy
bėms bei nuosavybėms”.

Jei toksai dorų žmonių sambų- 
rys tikrai būtų ir visur stengtųsi 
naikint tuos siutulingus apjakė- 
lius, pagatavus vieną pusę viso 
krašto gyventojų paaukot kitos 
pusės aistroms bei interesams; 
tuos visus negarbingus veidmai
nius, po priedanga viešosios gero
vės besirūpinančius tiktai savo 
nauda; tuos visus partinius ne
naudėlius — pakalikus, neturin
čius nieko kita pasiūlyti savo va
deivoms, kaip tik aklą paklusnu
mą, — tai tuomet mes netruktum 
pamatyti, kaip į dulkes pavirs 
riša ta siautulinga partinė dva
sia, kuri, savo laiku nepažabota, 
gali mus išstatyti kitataučių pa
juokai bei neapykantai.

KASINĖJIMAI GEDIMINO KALNO PAPĖDĖJE
Jau keleri metai vyksta arche

ologiniai kasinėjimai Gedimino 
kalno papėdėje. Jie įrodė, kad čia 
randami akmeniniai pastatai bu
vo suręsti XIV-XV. amžiuje. 
Anksčiau toje vietoje stovėjo me
dinė pilis. Be to, prieš pavirstant 
kalnui tvirtove, čia buvo kaimai, 
kurių pėdsakai priskiriami dar V 
amžiui.

Archeologinių tyrinėjimų metu 
prisikasta ir iki žymiai* anksty
vesnio pilies statybos laikotarpio. 
Apie tąi liudija pirmosios akme
ninės pilies liekanos ir plytų nuo
laužos, akmeninės kulkos ir įvai
rūs žalvario, geležies, molio ir 
net kaulo dirbiniai. Reikia pažy
mėti, kad sluoksniuose, priskiria
muose XIII-XIV amžiams, rasti 
dirbiniai, atsivežti iš rytų slavų 
žemių (pavyzdžiui, stiklinės apy
rankės, kurių gamybos centras 
buvo Kijevas). Šie radiniai liudi
ja, jog jau tais laikais dvi kai
mynines tautas siejo politiniai ir 
kultūriniai ryšiai.

šiaurės Gedimino kalno papė
dėje, kur anksčiau buvo arsena
las ir ginklų dirbtuvė, archeolo
ginių tyrinėjimų metu buvo ras
ta sena gotikos stiliaus bažnyčia. 
Išliko pamatai su senų įėjimų 
fragmentais.

Šis atradimas turi didžiulę mo
kslinę reikšmę, ypač Lietuvos 
architektūros istorijai. Kad baž
nyčia egzistavo, pirmą kartą už
simenama Vilniaus vyskupo And
riejaus testamente, pažymėtame 
1398 metų data. XVI amžiaus 
pradžioje bažnyčia priklausė vie
nuoliams pranciškonams, o 1534 
meteis atiteko Vilniaus vyskupui, 
kuris perdavė ją Zigmantui-Au- 
gustui. Pastrasis ėmėsi *pertvar- 
kyti bažnyčią, norėdamas pritai
kyti ją savo žmonių kapynui. šį 
darbą vykdė žinomi to meto ar
chitektei ir skulptoriai. Statyba 
užtruko. 1655-56 m.m. bažnyčia 
buvo sugriauta. Pamatų liekanos 
buvo užbertos. Jas visi užmiršo, 
šie pamatai nebuvo žymimi jo
kiame Vilniaus plane, ir dar visai 
neseniai istorikai ginčijosi dėl 
bažnyčios buvimo vietos. Buvo 
manoma, kad ji stovėjusi trupu
tį į šiaurę nuo dabartinės Pa- 

i veikslų galerijos. Toje vietoje ji 
I ir pažymėta Gedimino kalno ir 

pilies makete, esančiame Krašto
tyros muziejuje.

Kasinėjimai parodė, kad minė
ta bažnyčia stovėjo visiškai .kito
je vietoje, ten, kur niekas net 
nesitikėjo. Rastos liekanos pade
da nustatyti jos planą, dydį, ar
chitektūros detales, kurios nebu
vo šaltiniuose užfiksuotos. Baž
nyčios liekanos kol kas dar nevi
siškai atkastos. Šiais meteis ka
sinėjimai bus tęsiami.

Pastaruoju metu Lietuvos Mo
kslų akademijos istorijos institu
to bendradarbiai baigia tyrinėti 
atkastos bažnyčios architektūrą, 
apibendrina medžiagą. Labai ver
tingos yra molinių indų liekanos. 
Surinkta unikalinė koklių kolek
cija, kurios buvo naudojamos 
Vilniuje nuo XV iki XIX am
žiaus. Daugelis jų papuoštos įvai
riais raštais, žmonių ir gyvulių 
figūromis, medžioklės scenomis. 
Baigus kasinėti, visa medžaga bus 
perduota Vilniaus kraštotyros 
muziejui.

Rašo “T.B.”
P. Kulikauskas, 

Istorijos mokslų kandidates

SLŲCKIS ATSILIEPIA 
TURAUSKUI

Birželio 15 d. “Tiesoje” M. 
Sluckis (rašytojas) atsiliepė j 
T. Turausko straipsnį “Drauge”, 
šį kartą minėdamas oponento pa
vardę ir net nurodydamas laik
raščio pavadinimą, kuriame buvo 
straipsnis. Bet iš esmės M. Sluc
kis visai nekalba apie tai, apie 
ką E. Turauskas kalbėjo, o tik 
prikiša E. Turauskui (ir “jo ko
legai V. Vaitiekūnui”), esą jie 
norėtŲ, fcacl atominės ar vandeni
linės kristų ant Vilniaus ar Kau
no-. Skaitytojams Lietuvoje M. 
Sluckis tvirtina, kad “jie ne tik 
keikia savo tautą, savo gimtąjį 
kraštą, bet šaukiasi Lietuvai pra- 
žūties”... Taip savo oponentus 
pristatydamas, M. Sluckis atitin
kamai juos ir pasmerkia.

E. Turauskas yra paskelbęs ke
letą straipsnių — laiškų, kuriuo
se bandė atvirai padiskutuoti su 
komunistiniais veikėjais Lietuvo
je. Iš atsiliepimo matyti, kad 
tokios diskusijos ne sėkminges
nės, kaip pasikalbėjimas su visiš
kais apkurtėliais.

KELIONĖ Į PACIFIKO KRAŠTUS (22)

Gyvenimas ir Turizmas 
Havajuose

JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS. MIHIGAN

Havajų salų ir Honolulu mies
to ateitis graži, ir dabar dideliais 
šuoliais ji žengia pirmyn, ypač 
nuo to laiko, kai gerovės šaltini 
Čia manosi atradę stambieji Ame
rikos finansininkai ir pramonin
kai. Antai, pramoninkas Hemy 
j. Kaiser, karo metu pagarsėjęs 
laivų statytojas ir vėliau auto
mobilių gamybos plėtėjas, dabar 
čia stato miestą vidury esamo 
miesto, čia auga visokių nedide
lių namelių eilė ir prie jų vieš
butis su 300 kambarių, o netru
kus mano užbaigti kitą viešbuti 
su 1500 kambarių. Visa tai pava
dinta “Hawaii Village”, ir į tą 
“miesteliuką” ketina įdėti per 
20,000,000... dol.

Atrasta čia aluminijaus, kurio 
užteks šimto metų gamybai... 
Įsikraustė čia ir Texas multimi- 
lionierius, alyvos magnates Clint 
Murchison Jr. su savo milijo
nais. .. Kalifornijos Standard Oil 
company pradėjo statyti už 30, 
000,000 dol. pastatus rafinuoti 
naftai, atvežamai iš Borneo ir 
kitų Indonezijos salų. Atrasti di
deli kiekiai dabar labai reikalin
go metalo —« titanijaus. Ir teri
torijos valdžia nesnaudžia: suda
rė planus, kur per ateinančius 
metus įvairiems pagerinimams 
numatyta išleisti 150,000,000 dol. 
Galite įsivaizduoti kad šios 
salos kyla ir kils, kaip ant mie
lių.

Sostinėje, Honolulu, jau dabar 
statoma daugybė naujų įstaigų. 
Juk čia yra kaip ir ašis augan
čios prekybos su Tolimaisiais Ry

tais. Uostau nuolat atplaukia ir 
išplaukia prekiniai laivai iš Ame
rikos, Japonijos, Kinijos ir kitų 
kraštų. Milžiniškas tarptautinio 
susisiekimo aerodromas, šeši lėk
tuvai kasdien išskrenda į Kalifor
niją, taip pat į Fidži, Filipinus, 
Australiją, Hong Kongą ir Lt.
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Gyventojų skaičius labai greit 
auga. Kai nuo 1950 m. Ameriko
je gyventojai paaugo 11%, tai 
Havajuose 17%.

Karinio personalo salose esama 
per 60.000. čia yra įrengti cent
rai, kurie aprūpina Amerikos ka
rines bazes Pacifike ir kituose 
kraštuose. Šių asmenų ir turto iš
laikymas sudaro didžiausią salos 
pajamų dalį. Pajamos iš cukraus 

'■ir ananasų pramonės yra antroje 
ir trečioje vietoje.

Ketvirtą vietą pajamų atžvil
giu užima turizmas. Bet tikima 
ir daroma viskas, kad ateityje 
pajamos iš turizmo užimtų pirmą 
vietą. Tokie planai gali pasitei
sinti, nes tikrai sąlygos turizmui 
čia puikios. Susisiekimas su Ka
lifornija yra puspenktos dienos 
laivais, ir tik 8-9 valandos lėktu
vu. Numatoma taipgi, kad ir ko
mercinis judėjimas ateityje did
žiausias būsiąs nebe per Atlantą, 
bet per Paficiką.

Per 1947 m. salas aplankė 
25,000 turistų, o per praėjusius 
1957 m. — jau 160,000. Taigi pa
daugėjo apie 500%. Bet šis pa
daugėjimas gali būti dar daug di
desnis. Havajų salos leidžia labai 
daug pinigo turizmo propagandai

Amerikoje ir pasaulyje, čia veikia 
įvairūs turizmo biurai, kurie or
ganizuoja keliones ir kitas pramo
gas. Tie biurai gauna 10% pelno. 
Kone visuose Amerikos laikraš
čiuose ir žurnaluose matysite jų 
skelbimus.

Kas čia atvyksta, būna prikalbi- 
nėjamas aplankyti kitas salyno sa
las. Ir gyvenimas čia taip susitvar
kęs, kad beveik kiekviename žing
snyje iš turisto mėginamas išvy- 
lioti doleris. Visur rodomi tauti
niai šokiai — hula, ir dainuojamos 
tautinės čiabuvių dainos. Skam
ba jos beveik vienodai, ir kas juo
kingiausia, kad Havajams tas 
“tautines dainas” dabar parašo 
daugiausia amerikiečiai poetei ir 
kompozitoriai... O tautiniai šokiai 
— tai jau kiekviename žingsnyje. 
Jų idėjos mėginama perduoti ran
kų išraiška, visokiais mosikavimais
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, kas neva perduoda dainos ar šo
kio prasmę. Prie rankų dar pride
damas ir kūno pakraipymas, — 
tai vadinasi, ji ir išreiškianti šokio 
“idėjas”... Bet kai prie havajiečių 
šokėjų kartais prisideda kokia 
šokėja iš Tahiti, tai tuoj ir matyti 
skirtumas. Tokia tai bent “pasi
kraipo” ir sukelia “gyvumą”, na, 
ne vienam žiūrovui ir įvairias “i- 
dėjas”...

Turistei daugiausia kepinasi 
saulėje, drėkinasi jūroje. Bet yra 
ir kultūringų vietų ir įvairių mu
zikinių programų pasigėrėti. Kas 
šeštadienį popiet 500 radijo stočių 
perduoda programą “Hawaii Cal
ls”... Labai gražus čia zoologijos 
sodas su tropikiniais paukščiais 
ii* Australijos kengūromis. Kas 
sekmadienį parke duodami kon
certai. Groja senasis Royal Ha
waiian Band. Tas orkestras įkur
tas 1872 m., keičiasi tik muzikan
tai. 60 grojikų grupė sutinka kiek
vieną laivą, taipgi ir palydi jį su 
dainomis ir muzika. Sekmadieniais 
jie duoda ir koncertą per radiją, 
vardu Concerto by the Sea. Lan

kėme ir klausėme kiekvieną tokį 
koncertą. Bet geriausia mums vis 
dėlto patiko Liliuokalani bažny
čios choras, kuris giedojo Havajų 
giesmes jų savotiška, labai origi
nalia kalba. Jų kalba turi daug 
balsių, o alfabetas susideda tik iš 
12 raidžių.

Jau šimtą su viršum metų daro
mos buvo pastangos, kad Havajai 
galėtų pasidaryti JAV dalis, kaip 
atskira valstybė. Per pastarus 22 
metu labai intensyviai to siekiama, 
bet vis nesiseka. Kaip man atrodė 
ir kaip išsireiškė vienas kitas iš 
mano čia turėtų pažįstamų, tai 
tam gal dar ir ne laikas. Salų gy
ventojų dauguma dar nėra ameri
kiečiai tikrąja to žodžio prasme. 
Japonai čia užima pirmą vietą, 
paskui eina kiniečiai, filipiniečiai 
ir ktos azijinės giminės. Tikrųjų 
autentiškų havajiečių esama ne
daug, jie užima tik aštuntą vietą. 
Daugelis baltųjų yra susivedę su 
japonais, kiniečiais — mišinys di
džiausias. Kas susipažinęs su Azi
jos tautomis, su-mišriomis rasėmis, 
tas žino jų skirtingus būdus ir 
galvojimą. Gal netolimoje ateityje 
tų žmonių mentalitetas pasidarys 
toks, kad pilnai derinsis su Ame
rikos piliečio sąvoka, bet šiandien 
deja, to dar nėra.

Dar 1854 m. karalius Kameham- 
eha 111 pasiūlė salas perimti Ame
rikai, kaip atskirą valstybę, tik 
jis iš federalinės valdžios turėjo 
gauti 300,000 dol. per metus at
lyginimo. Jis buvo sūnus karaliaus 
Kamehameha Didžiojo, kuriam 
buvo pavykę savo valdžion su
jungti visas 8 salas 1796 metais.’ 
Gi 1816 meteis rusai dėjo pastan
gas perimti salas. Vėliau anglų 
grupė, be Londono sutikimo, per
ėmė jas laikinai. Tas skatino ka
ralių Kamehameha 111 ryžtis, kad 
salos geriau teptų Amerikos te
ritorija, kol kiti jų nepagrobs. Jis 
mirė dar prieš sumanymo įgyven
dinimą. Pagaliau, Amerikos vy

riausybė tada irgi rimtai nežiūrėjo 
į jo pasiūlymą. Bet pritarimo 
būta, augo susidomėjimas biznio 
ir kitais sumetimais. Prie karalie
nės Liliuokalani 1892 m. įvyko 
revoliucija, ir salos prisijungė prie 
U. S. A.

Salų žemės nuosavybės pasis
kirstymas nėra visai normalus, 
kartais gal net kliudantis tinka
mą pažangą. 42 procentai žemių 
priklauso valdžiai, 30 procentų yra 
dvylikos atskirų kompanijų ir jų 
šeimų rankose. Tik 11 procentų ' 
žemių yra privačių asmenų ran
kose, kurie turi mažiau negu 5,000 
akrų kiekvienas. Daugumas di
džiųjų plotų savininkų tebėra nuo 
to laiko, kai salas dar karaliai val
dė. Geriausios žemės Honolulu 
mieste priklauso Bernice P. Bish
op Estete nuosavybei. Žemė da
bar pasidarė labai brangi. Geroje 
rezidencinėje vietoje sklypas kai
nuoja apie 20,000 dol., kitaip sa
kant, viena pėda nuo pustrečio iki 
5 dolerių. Viena iš aŠtuonių salų, 
Niihau, yra tik vienos Robinsonų 
šeimos nuosavybė. Ji tvarkoma, 
kaip didelė gyvulių ganykla, čia 
net ir svečiai turistei nepageidau
jami... Kita sala, Lanai, yra Ha
waiian Pineapple Co. nuosavybė ir 
naudojama tik to vaisiaus augini
mui...

Aplinkybės taip susidėjo, kad 
neturėdamas adresų negalėjau sa
lose susitikti su lietuviais, kurių 
čia vieno kito esama. Bet vis dėlto 
ir Havajuose teko susitikti su lie
tuviais ir lietuviškai pasikalbėti. 
Į Honolulu atėjo oro paštu Aus
tralijos laikraštis “Mūsų Pastogė” 
kur radau pranešimą, kad Orient 
linijos laivu Oreadės išplaukė bū
rys Australijos lietuvių. Pažiūriu 
Honolulu laikraštį ir matau, kad 
to vardo laivas bus Honoluluose 
vasario 4 d.

Ta diena pasitaikė ne saulėta, 
tad nutariau su savo “generolu” 
vykti į uostą ir aplankyti praplau

kiančius tautiečius. Apie pietus 
pradėjo smarkiai lyti, tai maniau, 
kad juos visus rasiu laive, negi 
tokiam ore eis jie kur žiūrėti hula
- hula? Buvo puse antros, išgrioz- 
dėm visą laivą ir visus jo kamba
rius, bet nei vieno lietuvio, —visi 
išsprukę miestan, žmona laukė 
dar ligi 3 vai. popiet, paskui išvy
ko namo viešbutin, o aš, kaip kan
tresnis, dar pasilikau. Laukiau, 
laukiau, laukiau, apspoksojau visa 
laivą, maždaug ligi 5 valandos, ir 
pagaliau pareina vienas lietuvis,
— ne vienas, bet pusantro, tai p. 
Natkevičius su sūnum, gi jo žmona 
dar pasilikusi mieste pasipirkti su
venyrų.

Pasikalbėjau su juo apie pusva
landį, bet kitų jau nebelaukiau, 
nes sakė, kad jie laivan sugrįšiu 
tik-kokią 8 vai. vak.‘Išlipęs iš lai
vo, krantinėje dar susitikau po
nią Nagevičienę, pasikalbėjom tru
pučiuką, palinkėjau jai geros ke
lionės ir vilties, kad kada nors pa
simatysime Clevelande, kur jų 
šeima dabar vyksta pas gimines.

Tuo laivu plaukė šie lietuviai: 
P. p. Nagevičiai su sūnum į Cle- 

velandą, S. Balčiūnas į Chicagą, 
Jonas Gatautįs į Toronto, Anta
nas Lalas į Montraealį, Henrikas 
ir Romualda Tateriūnai į Detroitą, 
Zablockis su žmona kažkur į Ka
nadą, Jonas Jonaitis į Los Ange
les.

Taigi šiandien lietuviai raižo 
Pacifiką — į vieną ar į kitą galą. 
Maža Lietuva, bet jau nėra didelis 
ir pasaulis. Visur lietuvį sutiksi, 
jeigu jo jieškosi...

Bus daugiau

VIENAS VYRAS — NE TALKA 

VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 
— TAD VISI I LIETUVIŠKŲ

NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!
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IKIiniItll RYŽTAS
(DARIAUS IR GIRĖNO DIDVYRIŠKOS MIRTIES SUKAKTI MININT)

Mūsų pasisekimas tegu stip rina Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais. Bet 
jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir mums bus rūs tus — pastos mums kelią j Jau
nąją Lietuvą ir pašauks Lituaniką pas save, — tada Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi ii naujo ryžtis, 
aukotis ir pasirengti naujam žy giui, kad audringųjų vandenynų dievai būtų patenkinti Tavo pas
tangomis, pasiryžimu ir nekviestų Tavęs į Didįjį Teismą.

Iš Dariaus — Girėno testamento.

“...Karo Muziejuje Kaune guli 
Tėvynės Vaikų testamentas. Ten 
kalba į mus žuvusiųjų dėl nepri
klausomybės ir laisvės kovotojų 
vėlės. Ten kalba lietuvių knyg
nešių, aušrininkų ir varpininkų 
dvasia. Ten kalba į mus tauriau
siojo kraujo apšlakstyti LITUA
NIKOS griaučiai, tautos nemir
tingųjų sūnų Dariaus ir Girėno 
likę žemėlapiai, kompasai...

Kaip Darius ir Girėnas nuga
lėjo didžius vandenynus, taip ma
žoji mūsų tauta savo pasiryžimu 
nugalės ir didžiulius priešus”... 
--- taip savu laiku “Karyje” rašė 
gen. Nagevičius.

Prieš kuri laikų “Amerikos Bal
sas”, minėdamas didvyrių Dariaus 
ir Girėno žuvimo sukaktį, šiais 
žodžiais bylojo, radio bangomis j 
bolševikų okupuotų Lietuvą:

“Jų tikslas buvo sujungti oro 
keliu naująją savo tėvynę Ame
riką su senąja tėvų žeme Lietu
va, o taip pat savo žygiu pasau
liui priminti, kad dar tebėra gyva 
nors ir nedidelė, bet garbinga, 
drąsių vyrų tauta, arti tūkstan
čio metų kovojusi ir gynusį savo 
laisvę. §įuo žygiu, kaip jie savo 
testamente išsireiškė, jie norėjo 
įkvėpti gavo jaunimui drąsių dar
bų ir žygių meilę ne tik savojo 
krašto, bet ir visos žmonijos ge
rovei. Nuskridę savo, palyginti, 
silpnu lėktuvu toliau, negu oro 
kelią per Atlantą atidariusis jų 
pirmtakūnas, amerikietis Lind- 
bergas, ir žuvę vos už poros va
landų kelio nuo tėvynės ribų — 
Darius ir Girėnas paliko neuž
mirštamą - atminimą, gyvybės au
ka save įrašydami didvyriais sa
ve į Amerikos ir Lietuvos tautų 
istorijos lapus.

... Jie žuvo prie Tėvynės slen
ksčio, Soldino miške. Ir net pas

LAIMES ŽIBURYS
PAS

Ant aukšto stataus kalno pasi
rodė stebuklingas žiburys. Žibėjo 
jis, kaip žvaigždė, apsiaustas švie
siu aukso raidžių ratu. Pamatę 
žmonės ėjo prie kalno, stebėjos 
į žiburį, bet, negalėdami ant to 
kalno užlipti, negalėjo išskaityti 
aukso raidžių. Pagaliau atsirado 
jaunikaitis, kuris susirinkusiai 
miniai perskaitė: “žmonių Lai
mė.” Pasklido apie tai garsas po 
visą apylinkę: visur tik apie tai 
tekalbėjo. Bet niekas negalėjo 
gerai suprasti ir kitiems išaiškin
ti, ką tie žodžiai reiškia. Ištisas 
dienas ir nakts budėjo žmonių 
minios prie to kalno, vienos nu
eidamos, kitos ateidamos, ir lau
kė naujo, dar didesnio stebuklo ar 
išaiškinimo senojo...

O žiburys ne tik negeso, bet 
vis labiau žibėjo, aukso raidės 
vis labiau blizgėjo...

Ir atėjo prie tų žmonių vieną 
naktį žilas senelis ir paklausė 
juos:

— Ko jūs čia susirinkote ir 
laukiate?

Atsakė minia:
— Štai pasirodė ant kalno ži

burys su nuostabiu parašu, kurio 
mes nesuprantame.

— Aš jums išaiškinsiu, — at
sakė senelis: — šitas žiburys — 
tat jūsų laimė; tas, kuris užlips 
ant to kalno ir prisilies tą žibu
rį, visus žmones padarys laimin
gus. ..

Nudžiugo minia ir sujudo, kaip 
jūra. Nors kalnas buvo aukštas 
ir status, bet pilnos džiaugsmo 
žmonių akys žiūrėjo Į jo viršū
nę, kaip į saulę, ir daugelis jau 
rengėsi lipti.

Palaukit, aš da nepabaigiau! 
—- Ne taip lengva, kaip jūs ma
not, to kalno viršūnę prieiti; 
tuos, kurie lips, baidys iš visų 

kutinėmis savo gyvenimo sekun
dėmis jie nepamiršo pareigos: 
jie išmetė su savim į Lietuvą vež
tuosius laiškus, kad užsidegęs lėk
tuvas jų nesunaikintų. Tarp jų 
buvo ir lakūnų testamentas Jau
nąja! Lietuvai ir amerikiečių lie
tuvių sveikinimai po šimtmečio 
kovų dėl laisvės atsikūrusiai Tė
vynei”...

XXX
STEPONAS DARIUS gimė 18- 

96 m. sausio 8 d. Tauragės aps. 
Kvėdarnos vai. Rubiškės km.

Jau 1907 m., tėvui mirus, Ste
ponas su savo motina ir patėviu 
išvyko į Ameriką. Baigęs pradžios 
mokyklą, mokėsi žemesnio joj, o 
vėliau ir augštesniojoj technikos 
mokykloj, kur uoliai reiškėsi beis
bolo, futbolo ar krepšinio spor
tiniuose rateliuose. Pirmojo pa
saulinio karo metu tarnavo Ame
rikos armijoje savanoriu, dalyvau
damas kautynėse įvairiose Prancū
zijos vietovėse, kur buvo lengvai 
apnuodytas ir sužeistas į dešinįjį 
šoną. Buvo apdovanotas net dvie- 
mis didvyriškumo žymenimis ir 
grįžęs į Čikagą uoliai įsijungė j 
tautinę lietuvių veiklą.

1920 metais su būriu amerikie
čių lietuvių savanoriu atvyko į 
Kauną ir įstojo į Lietuvos kariuo
menę. čia Darius baigė karo mo
kyklą ir aviacijos kursus, jau 1923 
metais gaudamas lakūno vardą. 
Iki 1927 metų Darius išsitarnavo 
aviacijos kapitono laipsnį ir me
tams gavęs atostogų, išvyko į 
Ameriką, iš kur raštu paprašė pa
leisti jį į atsargą, nes jau tuo me
tu jis sumanė ruoštis žygiui per 
Atlantą į Lietuvą.

XXX
STASYS GIRĖNAS gimė 18- 

96 m. spalių mėn. Vytogalos kai

AKA .
pusių bjauriausios šmėklos, rė
kaus ir kauks įvairiausiais bal
sais, šauks juos atgal. Ir tie, ku
rie išsigąs jų, atsigręžę pažiūrės 
žemyn ar iš neatsargumo pasly
dės jų koja, — tuojau pavirs ak
meniu. Net ir tie, kurie užlips il
gainiui ant kalno ir palytės ste
buklingąjį žiburį, vienu akies 
mirksniu pavirs akmeniu ir tik 
savo mirtinu padarys kitus lai
mingus. .. Bet paliestas žiburys 
subiręs į nesuskaitomą daugybę 
žiburėlių, nukris nuo kalno že
myn, išsisklaidys po jūsų namus 
ir pirkias, įeis į jūsų protą ir šir
dis, — ir tada būsite laimingi...

Taip pasakęs, senelis pranyko. 
Nuliūdo minia, tuos žodžius iš

girdusi, atsiduso, kaip vienas 
žmogus, ir žemai palenkė savo 
galvas. Jų akyse buvo nebe 
džiaugsmas, bet nusivylimas; ne
besiartino jie dabar į kalną, bet 
nuo jo pradėjo tolintis... Niekas 
savo gyvybės nenorėjo aukoti. Ir 
ne tik savo gyvybės nenorėjo au
koti: ir kitus nuo to atkalbinėjo. 
Tėvai gailėjo savo vaikų, mergi
nos — savo jaunikaičių, vaikinai 
— savo mylimųjų, seserys — bro
lių: vieni saugojo kitus, drebėjo 
dėl vienas kito.

Bet atsirado ir drąsuolių. Ne
daug tokių tebuvo, tačiau jų skai
čius vis augo. Sūnūs ir dukterys 
slapta nuo visų bėgo iŠ tėvų na
mų, labai retai jų telaiminami, 
dažnai keikiami ir visados apver
kiami ; įsimylėjusieji jaunikaičiai 
ir merginos skyrėsi, vieni kitiems 
iškalbinėdami, — ir tik reti kurie 
teėjo stipriai sunėrę rankas... 
O ėjo šitie visi drąsuoliai prie 
kalno aukotų savo gyvybės už 
žmonių laimę, užsimiršdami patys 
save, savo mylimuosius...

Sunkus buvo jų kelias. Kalnas 

me, Kaltinėnų vai. Raseinių aps. 
1910 metais jis išvyko į Ameriką, 
kur dirbo “Naujienų” spaustuvė
je. Pirmojo Pasaulinio Karo metu 
jis taip pat savanoriu tarnavo 
amerikiečių kariuomenėj, dirbda
mas aviacijoj mechaniku. Grįžęs 
po karo į Ameriką, jis įsigijo pro
fesionalo lakūno diplomą, nuosa
vą lėktuvą ir vežiojo keleivius 
bei ruošė civilinei avicijai lakū
nus. Jau 1928 metais jis susitiko 
su kap. Darium ir abu nusprendė 
organizuoti skridimą į Kauną.

Pirmiausiai lakūnai visuomenės 
aukomis įsigijo šešiavietį lėktu
vą, kurį pavadino Lituanica ir 
tris metus juo skraidė Amerikoj.

XXX
Lygiai prieš 25 metus liepos 15 

dieną, 6 vai. 24 min. ryto Lituani
ca išskrido iš Niujorko ir naktį į 
liepos 17 d. nukrito miške ties 
Soldinu, Vokietijoj. Lėktuvas su
dužo, o lakūnai žuvo, pirmieji tuo 
metu nuskridę taip tolimą distan
ciją — apie 4000 mylių per 37 
valandas.

Žuvusių lakūnų kūnai buvo at
vežti į Kauną. Bazilikoje pamal
das laikė ark. Skvireckas. Laido
jimo iškilmėse dalyvavo vyriausy
bė, kariuomenės daliniai ir apie 
60.000 žmonių. Kauno katalikų 
kapinėse jiems buvo pastatytas 
mauzolėjus, kaip nesenai buvo 
rašyta, jų balzamuoti kūnai vėl 
yra atrasti ir jame patalpinti. 
Soldino miške didvyriams yra 
įrengtas lietuviškas kryžius ir 
paminklas, o Puntuko akmenyje 
Anykščiuose iškalta jų veidų ba
reljefas.

Žuvusieji buvo apdovanoti Vy
čio Kryžiaus ordinu, šaulių žvai
gžde ir skautų padėkos ženklu.

J.V.

buvo toks status ir slidus, kad 
gana buvo mažiausio neatsargu
mo, ir nelaimingieji slydo žemyn 
ir virto akmenimis. O visokios 
šmėklos, tarsi pragaro dvasios, 
lakstė aplinkui baisiausiais nebū
tais žvėrimis, gąsdino iŠ visų pu
sių, kaukė vilkais, čypė gyvatė
mis, lojo šunimis. Nuo įvairių 
balsų ir baisybių sukos drąsuolių 
galvos, vargo kūnas, ir nusilpę 
jie krito žemyn, pavirsdami ak
menimis.

Bet žuvusiųjų vieton ėjo ir ėjo 
naujos drąsuolių minios ir lipo 
ant kalno. Visą kalno apačią ap
siaubė aukšta akmenų siena: tai 
buvo žuvusiųjų kūnai.

Gyventojai tolinosi dabar nuo 
to kalno, kaip nuo baisiausios li
gos ar maro. O tie, kuriems pra
žuvo tenai brangūs žmonės — tė
vams vaikai, merginoms jaunikai
čiai, vaikinams jų mylimosios, — 
draskydamies ant- savo galvų 
plaukus ir liedami ašaras, keikė 
tą žiburį, skęsdami nelaimėse... 
Kalnas pavirto baisiausia nelai
mių ir prakeikimo vieta.

Bet nesuturėjo tat naujų drą
suolių minių nuo aukų ir pasi
šventimo. Žuvusiųjų draugų dva
sia gimdė jų širdyse neapsakomą 
stebuklingą galią: jie ėjo ant to 
kalno, neužsileisdami paskui vie
nas kitą.

Iš pavirtusių akmenimis žmo
nių kūnų aplink senąjį kalną pa
sidarė kitas kalnas, kurio viršū
nė kaskart vis labiau ir labiau 
artinosi į žiburį. Paskesnniosioms 
drąsuolių minioms vis lengviau 
buvo lipti... Bet ne vieni jau me
tai aukų ir pasišventimo praėjo, 
o dėlto nė vienas da iš lipančių
jų nepriėjo kalno viršūnės, ne
palytėjo stebuklingojo žiburio. 
Apylinkės gyventojai tai svajoto
jais ir bepročiais juos vadino, tai 
gailėdami jų verkė; nemaža ir to
kių buvo, kurie iš jų tik juokės 
ir tyčiojos, ir džiaugės, kad jie 
žūsta.

APLINK ADELAIDES 
LIETUVIŲ NAMUS

PAMINKLAS AIKŠTELĖJE. MEDŽIŲ, ROŽIŲ IR KRŪMŲ SO
DINIMAS. NAUJAS PIANINAS. DAŽYMAS VIDUJE. SCĖNOS 
PERTVARKYMAS. NAMŲ IŠLAIKYMO KAŠTAI IR KITI PINI
GINIAI REIKALAI.

Birželio 29 d. Adelaidės Lie
tuvių Sąjungos Valdyba buvo su
kvietusi visų Adelaidėje veikian
čių organizacijų ir institucijų po
sėdį apsvarstyti vis^ eilę klau
simų, surištų su Lietuvių Namų 
tobulinimu ir jų naudojimu. Su
sirinkimas buvo tikrai gausus, 
praėjo darbingoj nuotaikoj ir 
visais iškeltais klausimais buvo 
plačiai išsikalbėta.

Pačioje pradžioje Sąjungos pir
mininkas pranešė, kad viena 
Adelaidės lietuvių šeima yra pa
sižadėjusi Lietuvių Namų aikš
tėje savo kaštais pastatyti tokį 
pat paminklą, koks stovėjo Kauno 
karo Muziejuje ir buvo žinomas 
visiems kaip Nežinomo Kareivio 
kapas. Inž. Reisonas, kuris savo 
laiku vadovavo Karo Muziejaus 
pastatų restauracijai, yra paren
gęs atitinkamus planus ir braiži
nius. Paminklo statyba bus pra
dėta jau šiomis dienomis, nes ny- 
rima jį pastatyti iki oficialaus 
Lietuvių Namų atidarymo ir pa
šventinimo, kuris bus sujungtas 
su rugsėjo aštuntosios švente.

Norėdamas suteikti visai aikš
tei iškilmingesnę ir jaukesnę ap
linką, inž. Reisonas išplanavo jos 
apsodinimą medžiais, ir rožėmis.

Visos posėdyje dalyvavusios or
ganizacijos šiems užsimojimams 
nuoširdžiai pritarė ir kiekviena 
pasižadėjo jungtis prie bendros

Kazy* Bradūnas

PROTĖVIŲ DAUSOS
Su Ąžuolų vainikais ant galvų, 
Kur amžino pavasario šakelės 
Pašlaitėm dangiškų kalvų 
Po jūsų kojomis žaliuoja.

Kur ganosi kovų žirgai baltieji. 
Laukiniai, nesuvaldomi, laisvi, 
Ten saulė motina tarp jūsų rankų 

skrieja
Ir debesys balti balti...

Bet štai vieną gražią pavasario 
dieną nesuskaitoma drąsuolių mi
nia — jaunikaičių ir merginų, 
vaikų ir suaugusių vyrų, išblyš
kusių ir nuvargusių — vėl priėjo 
prie kalno. Visų jų akyse švietė 
viltis ir drąsa, meilė ir noras au
kotis. Suriko visi galingu balsu 
ir, kaip sukilusių jūrų bangos, 
puolė prie kalno. Iš visų pusių 
šmėklų baidomi ir persekiojami, 
lipo ir lipo jie akmenimis aukš
tyn, visą kelią išklodami naujais 
savo kritusių draugų kūnais. Juo 
aukštyn, juo retyn ėjo jų skai
čius. štai tik saujelė beliko. Bes 
jau visai visai nebetoli viršūnės. 
Nebegirdėjo jie šmėklų kaukimo, 
nebematė jų biaurių veidų, jų 
blizgančios akys įbestos buvo ži
buriu ir nebegalėjo nuo jo atsi
traukti; juk tat buvo jų vargin
gos kelionės galas, tat žmonių 
laimė jų akyse stovėjo...

Da du, trys draugai krito, ir 
likusieji prilipo viršūnę... Sušuko 
linksmu galingu pergalėjimo bal
su, ir visi, kaip vienas, nutvėrė 
savo rankomis žiburį. Visi akies 
mirksniu pavirto akmenimis...

Ir rados stebuklas! Visos šmėk
los pražuvo, o paliestas žiburys 
subirėjo į nesuskaitomą daugybę 
žiburėlių, kurie, kaip krintančios 
iš dangaus žvaigždės, nusileido 
nuo kalno žemyn, nušviesdamos 
visą apylinkę. Tos apylinkės 
žmonės staiga pajuto savo lau
kuose, namuose ir pirkiose ypa
tingą malonią šviesą, savo širdy
se ir galvose — neapsakomą ra
mumą. Akies mirksniu sutrupėjo 
nelaisvės pančiai, išnyko tarp 
žmonių neapykanta ir visokios 
skriaudos ir neteisybės; visi pa
juto esą lygūs ir laimingi, visi 
gerbė artimą ir jo teises. Atsira
do tarp žmonių laimė...

Pamatę save ir kitus taip atsi
mainiusius, atspėjo žmonės ir tos 
atmainos priežastį. Atsiminė ste
buklingąjį žiburį, ir visi, kaip 

medžių sodinimo talkos. Nuoširdi 
padėka buvo pareikšta ir nežino
mam paminklo aukotojui. Po il
gesnių diskusijų buvo prieita nuo
monės, kad medžius ir krūmus 
parenka Sąjungos valdyba pasi
tarus su atitinkamais specialis
tais, o visos organizacijos ateina 
talkon dėl jų pasodinimo ir išlai
dų pad engimo. Moterų sekcijos at
stovės čia pat pareiškė, kad jos 
apmokės už rožes ir jos pačios 
pasodins. Kai kurie medžiai bus 
pavadinti atskirų organizacijų 
vardu. Nutarta visa tai daryti dar 
šią žiemą.

Posėdyje dalyvavęs “Lituania” 
choro dirigentas muzikas Vaclo
vas Šimkus painformavo susirin
kusius apie choro pasiryžimą nu
pirkti Lietuvių Namams naują 
pianiną. Dabartinis pianinas ne
tinka nei muzikų koncertams nei 
akomponavimui. Choras nori tą 
pianiną pakeisti nauju ir geru, 
kuris patenkintų visus reikalavi
mus. Norėdamos tuo reikalu atei
ti chorui pagelbon, posėdyje da
lyvavusios organizacijos pasižadė
jo per savaitę pranešti choro va
dovybei, kiek jos galės finansiš
kai prisidėti prie pianino įsigiji
mo. Ta pačia proga buvo įsak
miai užakcentuota, kad naujo 
pianino nebus galima naudoti per 
rengiamus balius ar privačius pa
sišokimus. Tuo norima jį išlaiky
ti geram ir tinkamam stovyje 
muzikiniams pasirodymams.

P. Jaunutis pasižadėjo vado
vauti Lietuvių Namų salės vidaus 
išdažymams. Buvo išreikštas nuo
širdus pageidavimas, kad prie sa
lės išdažymo talkos, kai ji bus 
rengiama, prisijungtų visi Ade
laidėje esą lietuviai dažytojai spe
cialistai ir visi tie, kurie gali 
šepetį naudoti. Tas gausumas 
ypač reikalingas dėlto, kad salą 
reikia perdažyti per vieną šešta
dienį, kad ilgiau nesitrukdytų 
šeštadieniais vykstančios savait- 

vienas, bėgo prie iškeiktojo kal
no pasižiūrėtų. Bet susirinkusios 
žmonių minios žiburio jau nebe
rado. Net senojo kalno nebesima
tė; visas jis aplinkui, nuo apa
čios ligi pačiai viršūnei, buvo ap
siaubtas akmenimis. Visa dabar 
žmonės suprato ir su pagarba 
nulenkė savo galvas žemyn: tat 
buvo jų išganytojų kūnai kurie, 
patys numirdami, jiems atnešė 
laimę...

Ir nuo tos dienos keikiamas 
seniau kalnas buvo pramintas 
garbės ir laimės vieta; nuo tos 
dienos jis tapo istoriškuoju žmo
nių gyvenimo paminklu. Dabar 
gyventojai ne tik nuo jo nebebė
go, kaip nuo ligos ir maro, bet 
eidami pro šalį, su pagarba ir 
meile lenkė žemyn savo galvas, 
atsimindami žuvusiuosius šalies 
išvaduotojus. Iškilmingai šventė 
kasmet žmonės išvadavimo dieną, 
kaip didžiausią visos šalies šven
tę. Tą dieną rinkosi jie prie kal
no, apsitaisę gražiausiais rūbais. 
Žaliais ant galvų vainikais ėjo 
jaunos merginos; puikiausius žo
lynus nešėsi rankose gerbiamos 
moterys; aukštai iškeltos vėliavos 
plevėsavo tvirtuose jaunikaičių 
ir vyrų delnuose; o pirma visų 
puikiausiais vežimais baltai apsi
taisę važiavo nekalti vaikai... Vi
si buvo linksmi ir laimingi.

Prisiartinę prie kalno ir apsiau
tę jį aplinkui, dainavo jie laisvės 
ir laimės dainas, barstė ant kal
no žolynus, dėjo vainikus, gar
bindami žuvusiuosius išvaduoto
jus. Visą dieną griežė linksma 
muzika.

Ir tą šventę taisė kas metai; 
kas metai garbino savo laisvės ir 
laimės dieną. Pražuvusiųjų drą
suolių vardai buvo įrašyti istori
jos knygon aukso raidėmis, o jų 
gyvenimo ir darbų paskesniųjų 
žmonių eilios mokės, kaip poterių 
ir katekizmo... Ir visi buvo lai
mingi.. .

J. Biliūnas 

galio mokyklos pamokos. Tą šeš
tadienį, kai salė bus dažoma, sa
vaitgalio mokykla prašys prie
glaudos pas parapijos kapelioną, 
kad jis užleistų parapijos salę ir 
bažnyčią.

Tą patį šeštadienį norima, per- / 
tvarkyti ir praplėsti salės sceną, 
šiuos darbus sutiko atlikti savo 
rankomis choristai ir Teatro My
lėtojų Grupės atstovai. Scenos 
pertvarkymo darbams vadovaus 
inž. Reisonas.

Ištiktųjų, jeigu šie visi užsi
mojimai taps kūnu, Adelaidės 
Lietuvių kolonija galės tikrai di
džiuotis savo ryžtu ir savo vie
ningumu bendriems visos koloni
jos reikalams. Būtų tikrai liūd
na, jei numatytos talkos nerastų 
talkininkų, norinčių paaukoti vie
ną šeštadienį Lietuvių Namų to
bulinimo reikalams, kaip per po
sėdį paaiškėjo ši plataus mąsto 
talka bus talka pilna to žodžio 
prasme. Moterų sekcija visiems 
talkininkams tą dieną surengs 
puikius lietuviškus pietus ir visi 
bus nuoširdžiai pavaišinti.

Tolimesnėje posėdžio eigoje 
paaiškėjo, kad norint Namuose ir 
aplinkui palaikyti tinkamą tvar
ką ir švarą, o taip pat prižiūrėti 
esamą turtą, tenka išleisti apie 
150 svarų.' šviesa Jr garsas kaš
tuos dar 50 svarų. Tokiu būdu 
bėgamoms išlaidoms per metus 
reikia 200 svarų. Sąjungos Val
dyba prašė organizacijų vadovy
bes, kad jos pagalvotų, kokiais 
būdais kiekviena namais besinau
dojanti organizacija galėtų prisi
dėti prie šių Namo išlaikymo iš
laidų. Kai kurios organizacijos, 
kaip sporto klubas “Vytis”,. Mote
rų Sekcija ir kitos, pareiškė, kad 
jos tą klausimą apsvarstys savo 
tarpe ir praneš sąjungai savo 
nutarimus. “Lituania” choro diri
gentas pareiškė, kad choras kas
met surengs po vieną koncertą 
namų išlaikymo reikalams.

Taip pat paaiškėjo, kad sąjun
gos valdyba jau ligšiol yra nu
pirkusi baldų už 500 svarų. Taip 
pat per piritą pusmetį išmokė
jusi per 500 svarų skolos ir apie 
80 svarų procentų. Per antrą pus
metį reikės išmokėti dar 500 sva
rų skolos ir nupirkti pušę greti
mo sklypo už 315 svarų.

Nežiūrint šių visų išlaidų, per 
ši pusmetį iš visuomenės aukų 
dar nebuvo aktyviai renkama. Ta
čiau dabar Sąjungos Valdyba 
kreipiasi į visus talkininkus, pra-. 
gydama, kad jie nuosekliai apeitų 
savo rajonus ir parinktų aukų 
Lietuvių Namų skoloms mokėti. 
Iki rugpjūčio mėnesio pradžios 
sąjunga turės išmokėti apie 600 
svarų. (Trečias skolos ratas, pa
pildomo sklypo nupirkimas ir pro
centai). Tai bus padaryta visai 
lengvai, jei kiekviena Adelaidės 
lietuvių šeima ar pavienis dirban
tis asmuo vadovausis visuotinam 
susirinkime išreikštu pageidavimu 
aukoti kasmet Namų skoloms ne 
mažiau, kaip po 5 svarus.

Pusmetis laiko aiškiai įrodė, 
kaip svarbūs lietuvių kolonijai 
yra jos namai. Kai jų nebuvo dar 
šiaip taip be jų vertėmės. Tačiau 
verta rimtai pagalvoti, kur šian
dien pasidėtų savaitgalio mokyk
la, Lituanistiniai kursai, kur vyk
tų minėjimai, susirinkimai, pobū
viai. Kur rinktųsi skautai, kur 
sportuotų sportininkai ir tX Da
bar savuose namuose visi jaučia
si savais. Todėl kiekvieno auka 
yra auka sau pačiam ir visiems 
lietuviams. Ir jeigu eisime visi iš 
vieno, netrukus tie namai ir pui
kiai sutvarkyta aikštė aplinkui 
bus mūsų pasididžiavimas. Mes 
pajėgsime parodyti ir svetimie
siems, kad suprantame savus lie
tuviškus reikalus. V.R.

* Indonezijos vyriausybė be
veik galutinai likvidavusi sukili
mą, vėl prez. Soekarno lūpomis 
reikalauja Vakarinės Gvinėjos, 
kurią iki šiol valdo Olandija. Ži
niomis iš Hagos, Olandijos vy
riausybė visomis galimomis prie
monėmis ginsianti savo kolonijos 
neliečiamybę. Yra žinių, kad šiuo 
metu į Naująją Gvinėją plaukia 
gana stiprūs Olandijos karališko
jo laivyno daliniai su nemažu 
kontingentu kariuomenės.

Ar drįs indoneziečiai pulti N. 
Gvinėją, parodys netolima atei
tis.
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MELBOURNO LIETUVIU 
KLUBAS INFORMUOJA

Spaudoje ir susirinkimuose pa
kartotinai paliečiama Melbourno 
Lietuvių Klubo (Ine.) veikla. 
Klubo Taryba nemato reikalo lei
stis į polemiką su anonimais, ku
rių susirūpinimas Klubo gerove 
yra labai abejotinas. Tačiau Ta
ryba nori, kad ir suglaustai, pasi
sakyti- klausimais, kurie Klubo 
narių pateikiami įvairiomis pro
gomis Tarybos nariams.

1. Klubo įregistravimas buvo 
pavestas atlikti advokatų firmai. 
Ji, susipažinusi su mūsų pateiktu 
projektu, pareiškė, kad paruošta
sis statutas negali būti įregis
truotas ir jame reikalinga pada
ryti esminių pakeitimų. Advoka
tų įstaiga paruošė kitą projektą, 
suderintą su vietos įstatymais. 
Klubo Taryba, nors ir matė, kad 
tame projekte esama skirtingu
mų, palyginant su Klubo narių 
visuotinio susirinkimo priimtuoju 
statutu, nutarė Melbourno Lietu
vių Klubą įregistruoti pagal sta
tutą, paruoštą sutinkamai ,su viė- 
tos krašto įstatymais. Tai pada
rius, visiems Klubo nariams apie 
tai buvo pranešta raštu, duodant 
jiems teisę apsispręsti, ar jie su
tinka liktis įregistruotojo Klubo 
nariais. Tiktai šeši nariai iš 300 
pareiškė nepritarimą ir nenorą 
būti įregistruoto Klubo nariais. 
Jiems buvo grąžinti jų įmokėti 
Kluban įnašai. Visi kiti apsispren
dė būti registruotojo Melbourno 
Lietuvių Klubo nariais ir tuo bū
du prisiimt visas Klubo statutu 
nusakytas teises ir prievoles.

Tarybai buvo galimas ir kitas 
kelias: nepasirašyti paruoštojo 
projekto, šaukti narių susirinki
mą ir laukti narių nuomonės. Ta
ryba rado reikalinga pasirinkti 
pirmąjį kelią dėl šių motyvų: (i) 
advokatų firmos paruoštasis sta
tutas riėsiaurina Klubo siekimų 
bei tikslų ir neapsunkina Klubo 
narių atsakomybės; (2) per du 
Klubo narių visuptinius susirin
kimus Klubo Tarybai buvo prie
kaištauta dėl uždelsimo įregist 
truoti Klubą; (3) atidėliojimas 

įregistravimo ir grįžimas į narių 
susirinkimą žymiai atitolintų Klu
bo turėtąjį pagrindinį uždavinį 
— nupirkti Melbourno lietuviams 
namus.

Tarybai sunku buvo sutikti su 
mūsų bendruomenėje veikiančių 
organizacijų išjungimu iš Klubo 
narių tarpo, nes tos organizaci
jos nėra juridiniai asmenys. Ta
ryba nemano, kad dėl to būtų 
pažeidžiami ar galėtų būti pa
žeisti organizacijų interesai, kiek 
tai liečia jų teisę į Lietuvių Na
mus. Tai daugiau formalus, bet 
ne esminis dalykas. Visų, be iš
imties, lietuviškųjų organizacijų 
nariai kartu yra ir Melbourno 
Lietuvių Klubo nariai. Todėl ne
gali būti jokio baimįnimosi, kad 
organizacijos, savo lėšomis prisi
dėjusios prie Lietuvių Namų pir
kimo, būtų kuriuo nors būdu 
skriaudžiamos.

Nežinia dėl kurių sumetimų kai 
kurie asmenys bando įtaigoti Mel
bourno lietuvius, kad Melbourno 
Lietuvių Klubo įregistravimas 
esąs penkių Tarybos narių spren
dimas, padarytas be pačios Tary
bos pritarimo. Tai yra prasilen
kimas su tiesa. Tikroji padėtis 
yra ši: Tarybos pirmininkui bu
vo pavesta pakviesti reikiamą 
Tarybos narių skaičių įregistruo
jamam statutui pasirašyti. Jis tai 
ir atliko, pakviesdamas tuos Ta
rybos narius, kurie darbo valan
domis galėjo atvykti advokatų įs
taigon parašui padėti. Sekančia
me posėdyje Taryba formaliai 
absoliutine balsų dauguma patvir
tino penkių narių atliktąjį aktą. 
Tuo būdu, jei yra daromi kokie 
nors priekaištai dėl statuto pasi
rašymo bei jo įregistravimo, tai 
jie adresuotini visai Tarybai, 
kaip kolektyvui, bet ne pavie- 
niems Tarybos nariams.

Taryba nesiruošia nieko įtiki
nėti, kad Klubo statutas nėra 
reikalingas pataisų — pats gy
venimas parodys, kas jame keis
tina. Tai galės padaryti Klubo 
nariai, statuto nustatytąja tvar

ka. Pašaliečiai tokios teisės ne
turi ir jos .savintis negali.

2. Lietuvių Namai nupirkti, gal 
ir ne tokie, kokių tikėtasi, kai 
buvo pradėta lėšų telkimo akci
ja. Pats namas tolokai nuo mies
to centro ir neturi salės. Taryba 
dąug objektų apžiūrėjo, daug ta
rėsi, kol priėjo išvados, kad esa
mos lėšos, įskaitant ir pasižadė
jimus, toli gražu nėra pakanka
mos pirkti salei su sklypu arti 
miesto centro. Teko pasirinkti 
prieinamą objektą. Lietuvių Na- 

-mai — toks yra Klubo pirktųjų 
namų pavadinimas —; yra gana 
erdvūs ir, kas svarbiausia, turi 
įrengtą sporto aikštę. Lietuvių 
Namuose jau įsikūrė Lituanisti
niai kursai, skautai, sportininkai, 
Moterų socialinės globos draugi
ja, Aviacijos klubas. Nebus ats
tumta nei viena kuri kita lietu
viška organizacija, kuri tik pano
rės tuo namu naudotis. Kai šis 
namas atrodys mums per mažas 
ir kai pajėgsime ką geresnio įsi
gyti, niekas Klubui to netrukdys 
padaryti. Tačiau, pirmiausia, rei
kia turimąjį išsimokėti.

3. Tarybos rinkimai eigoje. Bal
savimo kortelių M.L. Klubo Ta
rybos nariams išrinkti grąžini
mo terminas sueina š.m. liepos 
mėn. 18 dieną. Rinkimų komisi-

, ją sudaro šie Klubo nariai: p.p. 
P. Baltutis, J. Janulaitis, A. Ka- 
baila, K. Klupšas ir E. Pankevi- 
čius. Tarybos narių rinkimai pra
vedami paštu. Tai naujas ir mums 
neįprastas būdas. Tad nenuosta
bu, kad dėl to tenka išgirsti kri
tikos. Tačiau pati Taryba nė kiek 
neabejoja šitokio būdo tikslingu
mu ir racionalumu. Jis .šiame 
krašte plačiai vartojamas ir yra 
išvada ilgo patyrimo.

4. Visuotinis Klubo narių Susi
rinkimas įvyks š.m. liepos. mėn. 
27 dieną, 13.30 vai., “M.U.Hall” 
patalpose, Hoddle St., Colling
wood. Taryba duos savo darbų 
apyskaitą ir atsakys į paklausi
mus. Visų Melbourno Lietuvių 
Klubo narių aktyvus dalyvavimas 
pageidaujamas. Taryba laukia 
pozityvios kritikos ir gairių atei
čiai.

Melbourno Lietuviu Klubo
Taryba

1958.6.29.

LAIKAS PRADĖTI KULTURIN1 MUŠI
Paskutiniuoju metu vis dažniau 

pradeda kilti organizacijų ir pa
vienių asmenų balsai, kurie rei
kalauja tvirtesnio lietuvių kultū
rinio pasireiškimo, ne tiktai savųjų 
, bet ir svetimšalių tarpe. Gerai, 
kad šitokie balsai kyla, nes po pa
čių pirmųjų pokarinių metų, kada 
visi tremtiniai tebebuvo susibūrę 
Vokietijoj, lietuviškoji kultūrinė 
veikla, nors ir galėdama remtis 
stipriu potencialu, ėjo kažkaip lie- 
syn. Vadinamoji politinė veikla 
užėmė pirmąją vietą ir pasiėmė 
didžiausiąją įvairių fondų dalį. 
Šitokia dalykų padėtis buvo psich
ologiškai labai suprantama, tačiau 
nenaudinga, nes mūsų veikloje už 
krašto laisvę visos priemonės yra 
reikalingos ir visos pastangos yra 
remtinos.

Pažiūrėkime labai trumpai ir 
bent paviršutiniškai, kokioje pa
dėtyje esame šiandien atsidūrę dėl 
nepakankamo mūsų kultūrinės 
veiklos rėmimo praeityje.

Jei kas šiandien Prancūzijoj, 
Italijoj ar net Vokietijoj panorėtų 
įsigyti gerai ir trumpai parašytą, 
gražiai išleistą leidinį apie Lietu
vą, bergždžios būtų jo pastangos 
tokį leidinį surasti. Jis, tiesa, rastų 
visą eilę įvairiausių deklaracijų, 
notų, programatinių pareiškimų, 
telegramų ir protestų nuorašų, 
tačiau vargu ar jis juose lengvai, 
be ypatingos kantrybės ir pasi
šventimo, pajėgtų išknaisioti pa
čias svarbiausias žinias apie Lietu
vą, žinias, kurios jam parodytų 
mūsų tautos bruožus, jos istoriją 
ir visose srityse atsiektus laimėji
mus. O jei kitatautis ir turėtų dau
giau laiko ir noro mūsų tautą 
geriau pažinti, tai jis, galimas da
lykas, greit susidurtų su labai 
liūdnai atrodančia informacija. 
Paskaitęs vieną kitą leidinį ar pa
siklausęs labai retos lietuvio 
mokslininko paskaitos, jis susida
rytų įspūdį, kad lietuviai šimtme
čiais gyveno tarp balų ir krūmų, 
buvo labai atsilikę ir todėl labai 
lengvai pasiduodavo svetimai kul
tūrinei įtakai ir kad jie. laisvės 
taip kaip-ir nėra paragavę, o prie

RAŠO S. LOZORAITIS, JR.

šingai, yra pripratę prie baisios 
priespaudos tiek po caristinc oku
pacija, tiek po sovietiniu jungu. 
Žinių apie Lietuvos statutą (kurį 
lenkai dažnai geriau pažįsta ir 
gerbia negu mes patys), apie lie
tuviškas mokslo įstaigas, apie 
dvasininkų darbus, apie senos 
Lietuvos valstybinę santvarką ir 
tolerantingą bei civilizuotą užka
riautųjų teritorijų administravi
mą ir t.t. ir t.t., bent svetimomis 
kalbomis ir prieinama forma, 
mes užsieniui nieko negalime pa
teikti.

O susidomėjimas Lietuva yra. 
Jis nėra visuomet politinio ar 
grynai propagandinio pobūdžio. 
Priešingai. Tiems, kuriems dažniau 
tenka susidurti su įvairių šalių 
spauda, jau nuo seniau yra žino
ma, kad dažnai mūsų teikiamos 
aktualijos yra atšipusios ir laik
raštininkų priimamos bei skelbia
mos, sakytum, iš pasigailėjimo. 
O kai tie laikraštininkai patys 
paprašo suteikti jiems kultūrinio 
pobūdžio medžiagos ape Lietuvą, 
tenka tiktai nutylėti, jog jos iš 
viso nėra arba ji nėra tinkamai 
paruošta.

Europoje šiandien būtų gali
ma, palyginti, lengvai suorgani
zuoti didesnio masto lietuvių ta
pytojų, skulptorių, medžio raižy
tojų parodą. Savaime supranta
ma, kad tokiam uždaviniui gerai 
atlikti reikia lėšų. Jų tačiau, net 
ir konkrečiai beiieškodami, patys 
negalime surasti, nors jų dydis 
palyginus su kitomis mūsų visuo
meninės veiklos išlaidomis, tik
rai nebūtų katastrofingas.

Lėšų nėra parodoms, nėra jų 
koncertam, ansamblių gastrolėms, 
leidiniams, paskaitų ciklams, žo
džiu, lėšų nėra kultūrinei veik
lai, kuri lietuvių tautos istorijoj 
visuomet yra turėjusi nepapras
tai svarbų vaidmenį ir būrius rė
mėjų. Męs didžiuojamės savo 
knygnešiais, su pagarba atmena-

( <
me vargo mokyklą, šu meile skai
tome savo klasikus, tačiau : kai 
reikalas eina apie šios' diėhos 
didesnius kultūrinius žygius, "jė- 
gos kažkaip išsenka1 ir entuziaz
mas pradeda gęsti. Ar mūsų vi
suomenė yra tikrai taip kultūri
niams klausimams abejinga ir at
šalusi? Ar ji tikrai yra daugiau 
susirūpinusi grynai medžiaginiais 
rekalais? ^Atrodo, kad tai nega
lima teigti. Visų pirma yra nor
malu, kad po ilgų vargo , metų 
tremtiniai bando tvarkytį, atsta
tyti savo gyvenimą ir deda dide
les pastangas susitvarkyti ekono
miškai. Pirma reikia gyenti? o 
paskui filosofuoti. O svarbiausia, 
kad istoriniai pavyzdžiai rodo, 
jog žmonių susikoncentravimas 
savo materialiniam lygiui pakelti 
ir galop jų praturtėjimas visiškai 
nėra priešingi kultūriniam ’ klestė
jimui. Taigi ir mūsų atvejų įe- 
reika nusiminti,' jei kas bando 
pirkti mašiną arba statosi na
mus. šitoks žmogus vienokių, ar 
kitokiu būdu parems kultūrinę 
veiklą, jei kas nors mokęs jį pri
traukti, įtikinti ir, svarbiausia, pa- 
prašyti jo paramos konkrečiam 
tifelui. Aukos, kurios yra' dfna- 
rn.skų žmonių surenkamos šian
dien dvasinio pobūdžio ręikajapis, 
parodo, kad lietuviai nėra’ suma- 
rialėję ir, galimumų ribose,, yra 
pakankamai jautrūs prisidėti Brje 
talkos. Mes savo kuĮaūrinio mū
šio nesam pralaimėję, mes nesa
me jo n«‘. Pradėję- Laikas įodėl 
yra busw iš letargo ir išnaudotį 
visas te?
apimties mes šiandien dar net 
nežinome. Kitokį^ atveju ,yr^-Pa- 
vojaus, kad ten, kur mūsų .sene
liai, nežiūrint n epą lygi nąmai., di
desnių sunkumų, paliko mums( di
dingus pavyzdžius, mes tepąliksi- 
me gan liūdną tuštumą.

• Iš “E:L”.

SOTUS IR APSIRENGĘS -BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.BETARPIŠKAS VADOVAVIMAS

(SAVAIME AIŠKŪS SOVIETŲ GYVENIMO FAKTAI)
Jautrus ir rūpestingas yra tas 

Andriejus Odnolko. Ypač jis rū
pinasi pionieriais. Jis tiesiog ser
ga jų reikalais. Širdį jam skau
dėjo, kai jis matė, kad Pabradės 
miestelio pionieriai neturi kur su
sitikti, pažaisti, pameistrauti. Iš 
kiekvienos tribūnos, kiekviename 
pasitarime, susirinkime, ar kon
ferencijoje jis reikalavo:

— Gėda, draugai, kad mūsų 
pionieriai savo namų iki šiol ne
turi!

Ir pradėdavo minėti visus kal
tus dėl to: rajono vykdomąjį ko
mitetą, komunalinio ūkio skyrių, 
liaudies švietimo skyrių ir t.t., 
pridėdamas pabaigoje, kad rajo
no komjaunimo komitetas irgi 
dar maža pastangų padėjo, kad 
pionieriai turėtų geras sąlygas.

Ir sakysit, rašom feljetoną dėl 
to, kad jo pastangos iki šiol ber
gždžios? Ne. Jis savo pasiekė. 
Dar praėjusių metų gegužės mė
nesį rajono liaudies švietimo sky
rius išnuomavo iš komunalinio 
ūkio skyriaus namą ant Žeimenos 
kranto. Puiki vieta, geriau ir no
rėti nenorėk.

Tą pat dieną prie namo buvo 
prikalta lentelė: “Pionierių na
mai”. Sunku būtų aprašyti, kaip 
džiaugėsi pionieriai, kai, 'eidami 
iš mokyklos, pamatė šią iškabą. 
Visi kūliais suvirto ten, rūpestin
gai apžiūrėjo visus keturis kam
barius, iš anksto karštai besigin
čydami, “išsprendė”, kur užsi- 
iminės fotomėgėjai, kur muzikan- 
.tai, Šachmatininkai, aviomodelis- 
tai ir visi kiti.

— Nuo ryt, vaikai, pradėsim 
dirbti kaip reikiant, — parėmė 
jų džiūgavimus pionierių namų 
vedėja.
.Rytojaus dieną prasidėjo kraus
tymasis. Su vėliava, trimitininkais 
priešakyje ėjo pionieriai į įkurtu

ves, nešdamiesi vijjp modelius, 
fotoaparatus, didi^uvus. muzikos 
instrumentus.

Pionierių namų tarpdury pla
čiai šypsodamasis sutiko juos 
komjaunimo rajono komiteto sek
retorius Odnolko.

—Sveiki, pionieriai!
O pionierių veidukai — kaip 

saulė šviečia. Kur Čia nešvies, 
gavus tokius namus. O, be to, dar 
pats komjaunimo komiteto sek
retorius juos pasitinka, tokį dide
lį dėmesį skiria.

— Prašau. — nuvedė juos sek
retorius paskui save, — eikite 
čia. — Jis parodė pirštu duris.

Pionieriai su visais turtais su
ėjo į kambarį.

— Dėstykitės šituose dviejuo
se kambarėliuose, kaip jums pa
tinka. O už šitų durų, — jis pa
rodė į uždarytas duris be ranke
nos, — aš gyvenu. Atsikrausčiau, 
kad galėčiau jums betarpiškai 
vadovauti, padėti kasdieniniame 
darbe.

Ištįso pionierių veideliai. Bet 
ką padarysi? Daugelis jų atsidu
so ir su gerokai nuslūgusiu entu
ziazmu pradėjo dėlioti po kam
pus savo daiktus.

— Jūs nosių nenuleiskit, — 
aiškino sekretorius. — Juk vis
kas čia jūsų labui. Manau, kad 
jūs turite būti tik dėkingi už 
viską, — nesurado žodžių Odnol
ko, už ką turėtų būti jam dėkin
gi pionieriai.

— Bet gi, dėde, jūs tik vienas, 
o mūsų daug, — prabilo kažkas 
iš kampo.

— Bet aš didelis, o jūs maži, 
—•> atšovė sekretorius ir išėjo.

Prasidėjo darbas. Jis vyko pa
gal tikslų grafiką. Muzikantai 
dar tik įpusėjo užsiėmimą, o ‘žiū
rėk į duris jau beldžiasi fotomė
gėjai, apsikrovę antklodėmis lan

gams dangstyti.
— Gana dūduoti. Laikas pasi

baigė.
Fotomėgėjus panašiu būdu iš

kraustė kiti. Bet nieko nepada
rysi, grafikas...

Odnolko,. gyvendamas greta, 
nė vienos dienos nepamiršo pio
nierių, rūpestingai jiems kasdien 
“vadovavo”.

Pasigirs tik skambesnis juokas 
už durų, jis tuoj h- beldžia kumš
čiu.

— Kas Čia per juokai užsiėmi
mų metu?

O kur čia vaikai nesijuoks, jei, 
pavyzdžiui, Algutis padarė auto
mašinos modelį, o jo ratai nesi
suka. .. Sutryps garsiau kojomis 
vaikai, o Odnolko tuoj šaukia:

— Ei, jūs! Nenutilsite paga
liau?!

Ir taip kasdien. Mato Odnolko, 
kad vienas “vadovauti” pionie
riams nepajėgs. Pasikvietė jis ta
da savo pusseserę.

— Tu būk, — sako, — pio
nierių namų vedėja ir padėk man 
su šitais neklaužadom tvarky
tis.

Ji tuoj ėmėsi iniciatyvos. Tą 
pačią dieną visi vaikų prietaisai, 
muzikos instrumentai, stalai iš 
vieno kambario buvo iškraustyti į 
kitą, pionieriams likusį vieninte
lį kambarį, o ištuštintame... ap
sigyveno ji pati. Ir tik vienas lai
vo modelis, likęs šiame kambary
je, primena, jog čia kadaise bu
vo pionieriai. Matyt, šis modelis 
labai patiko naujajai vedėjai.

— Dabar, vaikai, aš čia gyve
nu visai arti jūsų ir, jeigu ko 
reiks, visada galite kreiptis į. ma
ne, — geraširdiškai pareiškė ve
dėja.

Bet jeigu pionieriai kreiptųsi, 
tai tik ne į savo “geradarius” ir 
sakyti}, maždaug šitaip: “Mieli dė
dės! Padėkite mums iškraustyti 
iš mūsų namų mūsų vadovus”.

Ir jeigu jie dar žinotų, kad jų 
namų gyventojai dargi nemoka

už butą, paprašytų, kad teiktųsi 
sumokėti.

J. Siundžius
Iš “Tiesos”, 1958.111.12.

KALBOS NEŠILDO
Tauragės rajone yra Kalniškių 

pradinė mokykla. Mokykla, kaip 
ir visos, tik nežinia, kuo ji. nusi- i 
kalto apylinkės tarybos vadovams, 
kad malkų negauna, šiems moks- j 
lo metams atvežė tik trečdalį mo
kyklai ir mokytojams skirtų mal
kų. Nuo pavasario prašome, kad 
atvežtų likusias, bet apylinkės 
tarybos pirmininkė drg. Nagytė 
vis randa išeitį ir atsako:

— Dar vežti negalima, per 
karšta, — sakė ji vasarą.

— Ruduo, purvas, — kalbėjo 
mokslo metams prasidėjus.

— Vis keliai blogi, — kalba da
bar.

Mokinių tokios kalbos, žinoma, 
nešildo.

Pr. Remeikis 
Iš “Tiesos”, 1958.11.9.

ADMINISTRACIJA 
PRAŠO...

Pasibaigus šių metų pirmajam 
pusmečiui, o taip pat ir finansi
niams metams, Administracija 
prašo Gerb. skelbimų davėjus: firl 
mas, organizacijas, klubus ir pa
skirus asmenis, kurie iki šiol dar 
neapmokėjo skelbimų, galimai 
greičiau už juos atsilyginti. Kaip 
įprasta, finansinių metų užbai
gai kreditorių ir debitorių kny
gos turi būti subalansuotos bir
želio mėn. 30 d., nes nuo liepos 
mėn. 1 d. (pagal šio krašto po
tvarkius) prasideda kiti finansi
niai metai.

Taip pat gerb. M.P. skaityto
jai, neapmokėję pren. mokestį už 
š.m. pirmąjį pusmetį, prašomi ne
delsiant jį apmokėti, nes ilgi už
tęsimai labai apsunkina Adminis
tracijos darbą, o taip pat apsun
kina laikraščio leidimą.

M.P. Administratorius.

^b€TUUI&l——
OS.,., PAWX7C
• LIETUVIŲ MOKYKLOSE 

DIRBA: Villa Zelinoje, Brazilijoj 
— kun. J. Šeškevičius (direkt.), 
sesuo M. Lurdes, mpk. Halina Mo- 
šinskienė, mok. J. Valeikienė, 
mok. M. Kindurienė, mok. E. 
Antanaitienė ir mok. M. Vinkš- 
naitienė. Tautų parke dirba: mok. 
St. Jurevičius ir mok. E. Bort- 
kevičius. Senajame Malūne dirba 
mok. muzikas Jonas Kaseliūnas. 
Bom Retire — mok. St. Remen- 
čius ir mok. Simas Bakšys. Vila 
Anastazijoje — mok. Stasys Ku
biliūnas. Visi mokytojai dirba be 
atlyg’inimo, išskyrus mok. Stasį 
Kubiliūną, kuris gauna už mo
kytojavimą iš ietuvių sąjungos 
Brazilijoje kuklų butą.

• HAMBURGE LIKVIDUO
JAMAS TREMTINIŲ STOVYK
LOS. Gyventojai bus išsklaidyti 
po visas miesto dalis ir apgyven
dinti privačiuose butuose. Lietu
viai viengungiai yra rimtai susi
rūpinę savo ateitimi ir yra pasi
ryžę dar šiais metais sukurti lie
tuviškas šeimas ir pradėti naują 
gražų gyvenimą naujuose butuo
se.

Hamburge gyvena dar apie 160 
lietuvių. 102 dar nėra priėmę Vo
kietijos pilietybės, o 54 dar tebe
gyvena stovyklose. Daugumoje 
gyvena pakenčiamai, nes turi ne
blogus darbus. Nestinga senelių, 
Tbc ir chroniškų ligonių, kurių 
materialinė padėtis yra tikrai 
sunki. Balfo šalpa lengvina jų 
vargą, mažina skurdą ir stiprina 
juos ne tik fiziškai, bet ir mora
liškai.

Daugumas lietuvių norėjo sta
tyti sau koloniją, bet dėl stokos 
lėšų įsigyti sklypui pateko į ne
viltį, nusiminimą; Kiekvienas sa
vęs klausia, kas bus toliau, kai 

aš būsiu atskirtas hito savųjų, 
kas mane aplankys, pagilės, sura
mins, pagelbės? Kas bus šU jhano 
vaikais, kurių nepajėgiu viena lie
tuviškai išauklėti? ' ''7

Medicinos mokslus eina. ,gyd. 
Arnoldas Grušnys ir Alfonsas 
Grinkus. šoferių kursus: lauko 
Jonas Valaitis ir Mikas Lipšys. 
Laivo virtuvėje mokosi virėjų yi- 
lius Jankevičius. Gimnazijas Jau
ko: A. Lingė, J. Klimaitis, -įG 
Ponelytė, E. Gregeris, K. - šįkš- 
niūtė, B. Landė, K. Liaudąitė,
• PRIE AMERIKOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS YRA SUDA
RYTA SPAUDOS KOMISIJA. Ji 
išleido anketą, kurioje, be’kitų 
dalykų, klausiama, ar reikia daly
vauti šio krašto Lietuvių : Ben
druomenės tarybos rinkimuose. 
Jonas Puškaitis, žemaitis nub Tel
šių, gyvena Chicagoje jau 50* me
tų. Savo laiške šių eilučių auto
riui anas taurus lietuvis pasiaiš
kina, kad jis nėra jokios inokyk- 
los baigęs, tad jam ir rašyti ne
lengva. Jo pečius slegia ir am
žiaus našta — neseniai atšventęs 
70 gimtadienį, ^Kai * jis dar jau
nesnis buvęs, priklausęs veik vi
soms lietuviškoms draugijoms. Jo 
pareigos jausmas buvęs toks stip
rus, kad didesnius jų parengimus 
visus jis aplankydavęs. Dabar' ir 
akių šviesa sumenko, mažai bega
lįs skaityti, Silpnos paliki ir‘ ko
jos, ir rankose reumatižmėš įsi
gyveno. Jis ir apie tą ' Lietuvių 
bendruomenę ne viską - težinąs. 
Jam pakanka to, kad jos inicia
tyva, pasišventimu buvo suruoš
ta dainų šventė, tautinių šokių 
festivalis. Jau vienas ; tas faktas 
rodąs, kad ši organizacija yra 
garbinga, verta paramos.

4
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Jurgio Kalakausko
— Kalakonio.

JO DARBAI, JO RŪPESČIAI 
IR SIELVARTAS VISADA 
SPINDĖS MŪSŲ ŠIRDYSE, IR 
MES TVIRTAI PASIŽADAME 
JO KILNIU PAVYZDŽIU VA
DOVAUTIS ATEITIES DAR
BUOSE Lietuvai tėvynei.

ANTANAS LAUKAITIS
“M.P.” SPORTO SKYRIAUS 

REDAKTORIUS

Adelaidėje
VYTIS I — TORRENS 

52:37 (26:17)
Šioms rungtynėms vytiečiai pa

sistengė susirinkti visi ir labai 
gerai sužaidė prieš šiame turny
re pirmaujančią australų koman
da, kuri pasižymi dideliu veržlu
mu sparta ir kuriems užkirsti vy- 

pmiuudojo zoninį gynimą 
ir gerą taktišką žaidimą. Mūsiš
kiai privertė priešininką žaisti 
pačių diktuojama sparta ir tech
niškai buvo daug pajėgesni. Ant
rame puslaikyje priešininkas dėjo 
visas pastangas laimėti, bet Vy
ties gynimas pajėgė laimėjimą 
išlaikyti užtikrintai savo naudai. 
Taškai: Ignatavičius 25, Petkūnas 
15, Jaciunskis 5, Petruška 4, Ra
kauskas 2 ir Pyragius 1.

VYTIS II — WEST 44:41 (27:18)
Pirmajame žaidynių rate vytie

čiai šiai komandai buvo pralai
mėję. Šį kartą, ypatingai pirmąjį 
pUslaikį, mūsiškiai žaidė labai ge
rai, nors prieš rungtynių pabai
gą, turėdami tikrą laimėjimą, 
pradėjo skubėti, ko pasėkoje ga
vosi nevykę sviedinio peradvimai 
ir bereikalingas kamuolio ir taš
kų praradimas. Taškai: Merūnas 
13, Gumbys 11, Lapšys 9, L. Ur
monas 6, R. Urmonas 4 ir Stan
kevičius 1.

JAUNIAI — CHRYSLER 
37:34 (21:15)

Jauniai šias rungtynes gana ge
rai žaidė, nors, kaip ir visuomet, 
šlubavo gynimas. Per šias rung
tynes buvo labai nerimti teisėjai 
ir. dalino baudas visai už nieką, 
ko pasėkoje priešas beveik pusę 
savo taškų surinko iš baudų. Jau
nių puolimas turi gana gerus ir 
gražius metimus, tik dar fiziniai 
yra silpnoki. Taškai: M. Statnic- 
kas 12, Gudelis 10, G. Statnickas 
9, Kalibatas 6. Jaunių žaidėjas 
G. Andriušis buvo išvykęs į Pre
kybos Mokyklą, bet dabar vėl grį
žo ir pradėjo treniruotis ir žaisti 
už Vyties jaunius.

MOTERYS — WEST
• 21:28 (11:16)
šias rungtynes mūsų merginos 

pralaimėjo dėl blogo sviedinio 
perdavinėjimo ir netikslaus gy
nimo. Taškai: O. Kelertaitė ”7, 
Kitienė ir M. Kelertaitė po 5, 
Ignataviienė 4.

JAUNĖS — NORTH 
16:33 (11:17)

Jaunės susitiko su viena iš pir
maujančių komandų ir turėjo nu
sileisti stipresnėms priešininkėms. 
Pirmą puslaikį jaunės žaidė ga
na neblogai nors antrą —- silpno
kai. Taškai: D. Radzevičiūtė 10, 
R. Andriusevičiūtė. 6.

VYTIS RENGIA BALIŲ
Liepos mėn. 26 dieną, pirmą 

kartą Lietuvių Namuose, vytie
čiai rengia ŠOKIŲ VAKARĄ —

BALIŲ. Tikimasi, jog šį kartą su
silauksimo- daug svečių, kurių 
sportininkai tikrai neapvils ir visi 
galės linksmai praleisti vakarą sa
vuose namuose ir savųjų tarpe.

B.N.

• Geelonge
VYTIS — GEELONGO R-NĖ 

68:33 (28:13)
Pasibaigus pirmam Viktorijos 

pirmenybių “A” Rezervo grupės 
ratui, iš dvylikos dalyvavusių ko
mandų Vytis užėmė 2-trą vietą. 
Po šio rato komandos, užėmusios 
penkias paskutiniąsias vietas, 
perėjo į žemesnę grupę ir dvi pas
kutinės lygos komandos buvo per
keltos į “A” Rezervo grupę. Pir
mose 2-jo rato rungtynėse vytie
čiai-susitiko su Geelongo rinkti
ne, kurią nugalėjo triuškinančiu 
rezultatu, tuo atsirevanšuodami 
už ankstyvesnį pralaimėjimą. 
Džiugu pastebėti, kad vytiečiai 
per paskutinius du mėnesius pa
darė žymią pažangą, ką liudija 
ir rungtynių rezultatas. A. Zen
kevičius, kuris yra pakviestas 
žaisti už Viktorijos rinktinę, ge
rai pasirodė šiose rungtynėse, 
žaisdamas centru, o A. Šimkus, 
tiksliais metimais iš kampo, pa
demonstravo aukštą žaidimo kla
sę. Taškai: Šimkus 27, Zenkevi
čius 16, Bacevičius 10, Kaladė 3, 
Bertašius ir E. Lipšys po 6.

VYTIS — I.H.C. 32:24 (20:16)
Geelongo pirmenybėse Vyties 

II-ji komanda iškovojo svarbų 
laimėjimą, nugalėdama aukšta
ūgius priešininkus. Po šių rungty
nių vytiečiai užėmė trečią vietą. 
Taškai: Jomantas 16, Šutas 6, 
Aukštakalnis 2, Jonušas ir Kisie
lius po 4.

MOTERYS — SOUTHERN
CROSS 18:22 (10:13)

Antrojo rato pirmose rungty
nėse Vytis pralaimėjo prieš kie
tai žaidžiančias australės, bet re
zultatas šį kartą buvo daug švel
nesnis negu pirmajame susitiki
me. Taškai: Šimkutė 8, Bučkytė 
6, Jonušaitė 3 ir Starinskaitė 1.

ŠACHMATAI
Po nesėkmingo pralaimėjimo 

prieš “Shell” 1-3 (BratanaviČius 
i, Jonušas i, Giedrys 0 ir Mali
nauskas 0) Vytis pasirodė ir vėl 
puikioje formoje, nugalėdami 
stiprią olandų Norlane I koman
dą 4-0. Pirmenybių lentelėje, pir
mam ratui pasibaigus, Vytis už
ima antrą vietą, tik per pusę taš
ko atsilikę nuo Shell.”

— Dalyvis —

SPORTO NAUJIENOS
BRAZILIJA — PASAULIO 

MEISTERIS
Baigminėse pasaulio futbolo 

pirmenybėse, įvykusiose Stokhol
me, Švedijoj susitiko be pralai
mėjimo ėjusios Brazilijos ir Šve
dijos rinktinės. Stebint per 60. 
000 žiūrovų po gražios kovos, bra
zilai parodė aukščiausią futbolo, 
žaidimo meną ir laimėjo 5-2, tuo 
tapdami pasauliniais futbolo čem
pionais. šių rungtynių paskutinės 
sekundės sukėlė mažą incidentą. 
Teisėjui švilpiant rungtynių pa
baigą,, puolėjas, esant rezultatui 
4-2, įkirto paskutinį įvartį, kurio 
švedų publika pradžioje nenorė
jo pripažinti, bet teisėjui pripa
žinus, kultūringieji švedai spon
taniškomis ovacijomis pasveikino 
laimėtojus brazilus už jų laimėji
mą ii* nepaprastą sviedinio valdy
mo techniką.

Ankstyvesnėse rungtynėse dėl 
3-čios — 4-tos vietos susitiko 
buvęs pasaulio lųeisters — Vokie
tija su Prancūzija ir, visų dide
liam nustebimui, prancūzai, pa
darę didelę pažangą žaidime, lai
mėjo prieš Vokietiją 6-3.

Iš “ŽVAIGŽDŽIŲ” l

PADUGNES

Buvęs Rusijos futbolo rinktinės 
vienas iš geriausių žaidėjų ir Eu
ropoje skaitomas geriausiu puolė
ju rusas T. Strelzov, kuris daly
vavo paskutinėje olimpiadoje Mel
bourne ir daug prisidėjo prie 
.olimpinės rusų futbolo pergalės, 
šiuo metu, kaip rusų laikraščiai 
skelbia, yra patrauktas teismo at
sakomybėn už besaikį girtuoklia
vimą ir sportinių privilegijų iš
naudojimą savo arogantiškiems ir 
piktiems tikslams, šio žaidėjo ne
tekimas rusų rinktinei davė dide
lį minusą ir paskutinėse pasaulio 
pirmenybėse Švedijoj. Kuo byla 
baigsis dar šiuo metu neaišku, 
bet atrodo Strezlovo karjera jau 
pasibaigė.

KAUKUOLĖ ANT RAKETĖS

Savotiška yra Jugoslavijos sta
lo tenisininko Vogrinco raketė: 
viena jos pusė aptempta žalsva 
kempine, o antra, tai ir yra gar
si: ant niekuo neapklijuotos fa
neros išpaišyta kaukuolė, kuri, 
anot Vogrinco, reiškianti “Mirtis 
varžovams”.

Po šia kaukuolė yra surašyti 
pralaimėjusieji Vogrincui. čia 
pat yra ir jų parašai, atseit, do
kumentas patvirtintas. Kieno tik 
parašų čia nerasi: ir pasaulio 
čempionų — japonų, ir vengrų ir 
Čekų ir kt. Ne veltui Vogrincas 
1955 metais žaidė pasaulio pirme
nybių finale. Ir lietuviui, Tary
bų S-gos meisteriui A. Saunoriui, 
1957 metų stalo teniso turnyre 
Maskvoje teko Nusitikti su Vog- 
rincu, tačiau Saunoris “nepabū
go” baisiosios raketės ir savo pa
rašo po kaukuolė nepadėjo, nes 
susitikimą laimėjo.

Melbourne
GRAŽUS LAIMĖJIMAS

Baigdami pirmąjį pusratį Vikt. 
krepšinio pirmenybėse, Melbour
ne krepšininkai patenkinamai 
įveikė Carlton 45:39 (29:14). Nors 
taškų skirtumas ir neperdidžiau- 
sias, bet šituo laimėjimu išstūmė 
Carlton iš “A” į “A” rez. klasę. 
Taškai: Soha 17, Urbonas 6, Wai- 
tzers 10, Fegent 3, Kuncaitis 7, 
Carr 2.

Pradėdami antrąjį pusratį, kur 
susitiko su gana, didelio ūgio ir 
kietais United Church komandos 
australais, savo atkaklumu jie vis 
dėlto išsikovojo laimėjimą 44:40 
(26:13). Taškai: Dargis 14, Soha 
6, Urbonas 2, Waitzers II, Fe
gent 6, Carr 5.

Vyt.

KIEK PALENGVĖJA 
SPORTININKAS?

Sakoma, kad atliekant sunkų 
darbą prakaitas išpila kaktą, ta 
Čiau be prakaito nėra ir gerų 
sportinių rezultatų. Varžybų me
tu sportininkas ne tik išlieja ne
maža prakaito, bet ir nustoja 
svorio. Mokslininkų apskaičiavi
mais štai kiek sportininkas per 
varžybas netenka svorio.

400 metrų bėgimas 100 gramų 
10.000 m. bėgimas 700 gramų 
Maratono bėgimas 1500 gramų 
1500 m. čiuožimas 400 gramų 
10.000 m. čiuožimas 700 gramų 
Slidinėjimas 5 km. 500 gramų 
Slidinėjimas 20 km. 1200 gramų 
Slidinėjimas 50 km. 2700 gramų 
Futbolo rungtynės 1000 gramų 
Krepšinio rungtynės 800 gramų 
Ledo rutulio rungt. 600 gramų 
Imtynės (viena imtis) 400 gramų 
Boksas (vienas susit.) 400 gramų 
Dviratis 25 km. 800 gramų 
Irklavimas 2 km. 700 gramų

. .............. ............ ..
Medžiagos — vaistai — maistas

USSR ir kitus kraštus

REIKALAUJANT IŠSIUNČIAMI 
KATALOGAI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

DOVANINIAI SIUNTINIAI BE
MUITO

PAKUOTIEMS SIUNTINIAMS, kurieMinimalūs mokesčiai PAČIŲ
siunčiami TIESIAI į RUSIJĄ.

NEWAUSTRAL C O., 
t,-., c. , . m CANBERRA: Mr. P. SARAFI-SYDNEY: 76, Pitt St, 1st. Floor. NIUK| Hotel CIVIC.

ADELAIDE: 118, King William GEELONG., Vic.: Mr. L. ROMA-
St., 3rd. Floor. NICH, 112, Moorabool St.

COOMA, NSW: Mr. Fr. ERPICH,
PERTH: 19, Pier Street. po. EUCUMBIENE.

BRISBANE: 165, Elizabeth St., CZ- Mr. BULINSKI.

į

MURRAY’S
■: Health Food Stores

91 Darlinghurst Road., Kings Cross,

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195

SIUNTINIUS SIUNČIAME
I USSR, ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ.

Pasklydo gandai, kad siuntinių siuntimas. į Lietuvą sustabdytas.

MUI 4ay’S ir toliau garantuotai pristato siuntinius pats arba 
per i Vo agentus.

MURRAY’S yra vietintėlis, kuris turi teisę siųsti siuntinius 
tiesiog adresatui, surinkti muitus ir pristatymo

MURRAY’S nesiunčia siuntinių per Švediją ar 
tiesiog adresatui į Lietuvą. Nėra jokios rizikos, 
dingtų ar būtų nepristatyti per MURRAY’S.

mokesčius.

Londoną, bet 
kad siuntiniai

AGENTAI:
SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 CABRAMATTA RD., CAB- 
RAMATTA, N.S.W. TEL. UB 2082
NEWCASTLE: FRY’S DELICATESSEN, 557 RUNSER ST., 
NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596
PERTH: S. & L. FURNISHERS, 229 NEWCASTLE ST., 
PERTH, W.A. TEL. BF 3717.

VAV.VAWAV>W/.W.,A\WAVAWAVAWAV.,>V.v!

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau,

“Mūsų Pastogės” No. 21 (1958.
5.26) tūlas “V.R.”, aprašydamas 
Lituania choro koncertą Adelai
dėje rašo: “Vienas dalykas, kuris 
paliko neskanų prisiminimą, tai 
netaktiškas išsišokimas su Lietu
vos Himnu.” Jau iš koresponden
cijos matyti, kad choras Lietuvos 
Himno nesugiedojo. Koncertui 
pasibaigus ir po padėkos žodžio 
ir dovanų įteikimo, bet prieš cho
rui pradedant nuo scenos skirs
tytis (du choristai buvo atsisukę 
eiti) užvedžiau Tautos Himną, į 
ką spontaniškai įsijungė visa sa
lė. “V.R.” nuomone to nereikė
jo daryti, nes choras koncertu 
užbaigė “giliai patriotine daina”. 
Kartu turiu priminti, kad Himną 
pradėjau be jokių užmačių choris
tams.

“V.R.” nuomone toji “giliai 
patriotinė daina” (šiaurės Pa
švaistė”) turėjo atstoti Tautos 
Himną. Man atrodo, kad truputį 
persistengta Himną pakeičiant 
daina. Patarlė sako: “Nemesk ke
lio dėl takelio”. Tačiau kores
pondento išsireiškimas kad visos 
salės, iš kelių šimtų asmenų šird
žių gilumos besiveržią Tauto? 
Himno žodžiai, paliko jam “Ne
skanų prisiminą” yra' smerkti
nas. Atrodo, kad šį kartą mielas 
korespondentas nuėjo per toli ir 
vietoje kad paminėtų faktus, pa
darė savo — lietuvį ir jo tautą — 
užgauliojančius išvedžiojimus.

Aš nemanau, kad net australai, 
kurie buvo koncerte, ką nors pa
našaus, kaip korespondentas pa
galvojo. Tai ko mes turėtumėm 
gėdintis savo Himno?

Daug tautų turi “giliai patrio
tinių dainų”, bet atėjus tinkamai 
progai gieda himną ir net negal
voja jo keisti bet kokia daina.

Tarp kitko, ir šis koncertas bu
vo pradėtas su “God save the 
Queen.” Anglų himnas yra gie
damas daug dažniau negu mūsų, 
tačiau dar niekada, net žodžiu,

nei vienas anglas ar australas 
nenusiskundė, kad jis jam palie
ka “nemalonų prisiminimą”.

Jeigu taip visi galvotumėm, 
kaip mielas korespondentas, tai 
neužilgo lietuviai piktinsis “išsi
šokimais” su lietuviškais papro
čius, lietuviška kalba, ir viskuom, 
kas yra lietuviška. O taip norė
tųsi, kad mūsų jaunoji karta di
džiuotųsi visa tuom, kas yra lie
tuviška!

Su pagarba,
S. Čibiras

LIETUVOS DAILININKŲ 
PRIŽIŪRĖTOJA

Birželio 17 d.< nusi'pelniusjos’ 
menininkės titulas suteiktas Liu
dai Vaineikytei, 50-tojo gimta
dienio proga. L. Vaineikytė (Pa
langos Vaineikių duktė) dar bū
dama Kauno meno mokykloje, 
1933 metais, jau įstojo į komu
nistų partiją, o mokyklą baigu
si, 1935 m., tuojau išvyko į Mas
kvą, į partijos mokyklą, &J.939 
metais buvo išvykusi į Paryžių, 
ir Lietuvoje atsirado jau tik 
1940 metų rudenį. 1942 metais 
Maskvoje buvo paskirta lietuvių 
dailininkų organizatore, ir nuo 
to laiko liko nepakeičiama sovie
tinė lietuvių dailininkų pirminin
kė.

PATRIA
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

131 HAMPSHIRE RD., 
SUNSHINE, VIC.

Pigiausias ir garantuotas siunti
nių persiuntimas. Mokėti nieko 
nereikia kol siuntinys pasiekia ad
resatą.
Darbo vai. nuo 9 vai. ryto, iki 9 
vai. vakaro.
Laivas išplaukia: 25-to birželio 
ir 9-to liepos.

TEL.: MM 2791.

I THE IMPERIAL I
B 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS S 
K Tel: Katoomba 523. B
| PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — | 
S VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. § 
S Savininkas Ed. Valevičius. g
S Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- įp 
rO šioje Australijos vietovėje. 7Mandagus ir rūpestingas patama- N 
N vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping įį 
K Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. Cj 
3 Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą & 7.7.0 savaitei. Čj 
[n Vaikams nuolaida. K
S Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. Įjj

| PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI

| SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032
SfiiiiuuiiiiiniiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiuiiiiuiiiiiiuiiiuuiuiiiuuHiiuHuiiiiumiiiiiuiiri

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir issimokėjimui. Mes kalbame . vokiškai.

S EUROPIETIS SPECIALISTAS

!
 OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šęštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef.

(Priešais Melbourno Town Hali.)
3 Centr. 1819
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HŪSK P&TOGĖ
SIDNĖJUS

PAMINKLO VAJUS
A.L. B-nės Krašto Valdyba š. 

m. liepos mėn. 11 d. posėdyje nu
tarė paskelbti aukų vajų mirusio 
“M.P." redaktoriaus Jurgio Ka
lakausko — Kalakonio paminklui, 
kad būtų įamžinta jo taurūs dar
bai lietuvybei tremtyje.

Aukas prašoma siųsti Krašto 
Valdybos vardu šiuo adresu — 
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W. 
— pažymint, kad pinigai siun
čiami numatytajam paminklui.

AUKA VIETOJ VAINIKO

Australijos lietuvių Sydnėjaus 
teatras “Atžala” vietoje vainiko 
ant mirusio redaktoriaus Jurgio 
Kalakausko — Kalakonio kapo iš 
savo kuklių išteklių paaukojo £ 
5.0.0 Australijos Lietuvių Met
raščiui, kurio vyr. redaktorium 
velionis yra buvęs.

LIŪDESIO DIENA
(Tęsinys iš 

riaus tarsi sakytų: mylėjau kal
nus, jūrai ir grūdelį gelsvo smė
lio, tačiau visur, visur ilgėjausi 
Tavęs” (L. Andriekus).

Tą, jo Dievybės ilgesį patvir- 
tinam ir mes visi taip gaustai su
sirinkę — šioj altoriaus aukoj ir 
maldų atodūsiais kartodami “am
žinų atilsį”.

“Išganinga ir šventa yra mels
tis už mirusius” — sako Šv. Raš
tas. Kaip brangus yra meilės ir 
draugiškumo ryšys, kuris tvirtes
ni* už mirtį, kurs peržengia visas 
laikinumo ir erdvių ribas! Bet 
ypač žodžiai maldos, ypač darbai 
paaukoti ir sujungti Kristaus 
meilės šv. A t našoj yra ir visad 
bus geriausi mūsų draugiškumo 
ir mūsų nuoširdumo liudininkai 
mirusiam, nes išganinga ir šven
ta yra melstis ui mirusius.

Ne paskutinį sudiev tariame 
Tau, brangusis Jurgi — tik iki 
pasimatymo. Žvelgdami į Tave 
šiandienų — mes žvelgiame ir į 
savo kelių, kuriuo rytoj — poryt 
keliausime. Dar mes taip apimti 
reikalų — rūpesčių, dar mes taip 
prisirišę prie šio gyvenimo, kad 
todos niekad negalėsime akių už- 
merkti saulei, kad rodos be mūsų 
ir pasaulis neis kaip ėjęs.

Bet Tavo, Jurgi, padėta plun
ksna ir knyga ir mums aiškiai sa
ko, kad:

“Visam pasauly aidi skaudūs mū
sų žingsniai,

Visų šalių, visų dienų, visuos ke
liuos —

Artyn, artyn vis prie mirties at
verto slenksčio.

Ir niekad, niekad atgalios”.
(B. Brazdžionis)

Kad:“Mes visi mirštame ir krin
tame žemėn kaip vanduo, kuris 
nebegrįžta” — sako Šv. Raštas.

(2 Kor. 14)

Kad ir mes kada vienui vieni sto
sime Dievo akivaizdoje, be jokio 
apsiribojimo, be jokios uždangos. 
O kad pajėgtume tai padaryti 
laisvu didžiu žygiu, kad su pasi
tikėjimu ir meile atsiduotume 
Dievo Valiai, nešdami tarsi myli
mam Tėvui visų savo gyvenimų, 
visų savo darbų, visų savo meilę 
ir kančių, kad Ir baime virpančia 
širdim, bet ir gimtojon tėviškėn 
grįžtant drebėtų juk širdis.. . Kad 
mūsų gyvenimas būtų ėjimas į 
nuskaidrėjimų, į Tėvo meilės 
draugystę, į amžinų bendravimų 
su visais tais, nuo kurių mus iš
skyrė mirtis, ar tremtis iš Tėvy
nės.

Tad ilsėkis ramybėje — amži
nu atilsiu — mūsų tremties var
gų ir kovų drauge, — čia tiek 
daug skubėjimo — nerimo, čia

NAUJAS ADRESAS
A.L. B-nės Krašto Valdyba š. 

m. liepos mėn. 11 d. posėdyje 
nauju “Mūsų Pastogės” redakto
rium pakvietė Julių Vėteikį.

Visi laikraščio bendradarbiai 
maloniai prašomi savo korespon
dencijas siųsti šiuo adresu:
J. VĖTEIKIS, 24 LOVON! STR., 

CABRAMATTA. SAW.

KATEKIZACIJOS 
PAMOKOS

Lietuvių vaikučių pafuošimas 
išpažinčiai ir pirmai Komunijai 
vyks kiekvienų šeštadienį nuo 3-5 
\al. po pietų prie Birrong gelež. 
stoties p. Miliauskų namuose 6 
Marmion St-, Birrong. Prasidės 
nuo šio šeštadienio — liepos 19 
d. Malonėkite visi užsirašę ten at
vykti ( — visiems maždaug pu- 
siaukelis), o taip pat ir visi, ku
rie dar norėtų katekizacijos kur
sų pakartoti. K.P.B.

1 pusi.)

tiek maža patyręs ramybės—dabar 
nuėjai į amžinų poilsį. Mūsų ko
va dar nebaigta, bet Tu kritęs, 
lyg tas karžygis, Biliūno pasa
kos kelyje į Laimės žiburį, tapsi 
tuo kietu granitu, ta pakopa, ku
rios atsirėmę mes galėtume to
liau kopti aukštyn prie išsvajoto 
mūsų Tėvynės laisvės žiburio.

Ilsėkis ramybėje — šioj sveti
moj žemėj — toli nuo Tėvynės, 
o Tavo sielai tebūnie šviesūs to
limos Amžinybės takai.

Requiem aeternam...”

. Bažnyčioje velionies Jurgio 
karstą dengė Lietuvos tris
palvė, simbolizuodama jo gyveni
mą, kurį visą jis buvo skyręs 
Lietuvai Tėvynei.

J Rokwoodo, Sydnėjuje, kapinei 
velionį Jurgį palydėjo virtinės 
lietuvių automobilių ir prie jo 
kapo susirinko visų pažiūrų ir 
įsitikinimų tautiečiai.

Pirmasis atsisveikino Australi
jos Lietuvių Bendruomenės Pir
mininkas S. Kovalskis (jo kalba 
spausdinama atskirai).

Po to ypatingai jautrų žodį ta
rė Melbourne lietuvių jaunimo 
atstovas Algimantas Kazlauskas. 
Ypač jaudino jo žodžiai: “Aš ti
kiu, mielasis Jurgi, jog Tau pa
tiks, kad Melboumą atstovauju 
aš — jaunosios kartos žmogus. 
“Mūsų Pastogė” nemirs, jeigu 
jaunimas įsijungs į lietuvišką dar
bą — aš žadu Tau tatai, Jurgi, 
prie Tavo kapo. $is vainikas, ku
rį aš uždedu savo ir Tavo bičiu
lių melburniškių vardu, tebūnie 
šio pasižadėjimo laidas...”

Po to dar atsisveikinimo žo
džius tarė: Sydnėjaus Apylinkės 
vardu — A. Jasaitis, Bankstow- 
no Apylinkės — M. Šumskas. 
Cabramattos Apylinkės — V. Bi
tinas, Plunksnos Klubo — V. Ka
zokas, Sydnėjaus Lietuvių Teat
ro “Atžala” — S. Skorulis, Spor
to Klubo “Kovas” — S. Jūraitis, 
“šviesos” — J.P. Kedys ir Aust
ralijos Lietuvių Studentų Sąjun
gos — R. Daukus.

Paguldžius Jurgį amžinatvėn, 
ir pažadant tęsti jo nuveiktus 
darbus, nuoširdžia susirinkusiųjų 
malda buvo pagiedota “Angelas 
Dievo” ir “Marija, Marija”.

Jo kapą, supiltą kietoj sveti
moj žemėj, aukštu paminklu pa
puošė dešimtys organizacijų ir jo 
bičiulių vainikų iš Sydnėjaus, 
Melbourne, Canberros, Wollon- 
gongo ir kitų vietovių...

Himno žodžiais “Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi” buvo 
padarytas ir įamžintas pažadas 
tęsti tauriojo lietuvio Jurgiu 
darbus...

VIEŠA PADĖKA
Norėčiau bent keliais žodžiais 

išreikšti savo nuoširdžių ir gilią 
padėkų visiems mieliems parapi
jiečiams už taip iškilmingai su
ruoštų mano 20 metų kunigystės 
sukakties paminėjimų ir Petrinių 
— vardadienio šventės.

Pirmiausia padėka iniciatoriams, 
kurie ėmėsi šio sunkaus darbo ir 
pakėlė visų to organizavimo naš
tų: Dr. A. Maura gi ui, A. Niča- 
jui, J. Bemotavičiui ir B. Geniui.

Visoms vaišes parengusioms bei 
prie jų prisidėjusioms Didž. Gerb. 
ponioms: Ankudavičienei, Osinie- 
nei, Pūkienei, Veteikienei, Mau- 
ragienei, žigaitienei, Belkienei, 
Kavaliauskienei, čelkienei, Niča- 
jienei, Juraitienei, Grosaitei, Ali
šauskienei, Rusienei, Venclovie
nei ir Vilnonienei.

“Dainos” chorui ir jo vadovui 
i muz. K. Kavaliauskui už giedoji

mų bažnyčioje ir salėje, B. K!- 
veriui už vargonavimų bažnyčio-
je, o taip pat A. Plūkui, I. Vil- 
nonytei, E. Vilnoniu! bei K. An- 
kui už muziką salėje.

Už gražius sveikinimus ir taip 
vertingas ir prasmingas dovanas: 
Org. K-tui — parapijos vardu 
nuo visų dalyvių, ALB Sydnėjaus 
Apylinkei, Sporto Kl. “Kovas”, 
Ateitininkams, Mot Soc. GI. D- 
jai ir “Dainos” chorui už bendrą 
dovaną — kieliką, A.L. Kat. Kul
tūros D-jai, ALB Cabramattos 
Apylinkei, Camperdowno Sekm. 
mokyklai, Sydnėjaus Lietuvių Na
mų Tarybai, o taip pat Mieliem:-. 
Prieteliams, Didž. Gerb. p.p. Jakš
tams, Nica jams. Pūkams, Nekra- 
šiams, Bižiams, Baltrūnams ir 
Simanavičiams.

Visiems šioje šventėje sveiki
nusiems mane savo žodžiu, o ypač 
kun. St. Gaideliui, S.J. — vadova
vusiam šioms iškilmėms salėje.

Visoms organizacijoms ir as
menims sveikinusiems mane laiš
kais bei telegramomis ir p. A. 
Laukaičiui už jų perdavimą salė
je.

Dėkoju visiems, kurių gal ir 
neišvardijau (atsiprašau labai), 
dėkoju visiems dalyvavusiems ne
paisant blogo oro bei susijusių 
išlaidų. Tas Jūsų parodytas nuo
širdumas ir tos gražios ir šven
tiškos valandos guos ir stiprina 
mane darbų sunkumuose ir liks 
atmintinos visame mano likusiam 
gyvenimo kely.

Kun. P. Butkus 
Sydney Lietuvių Kapelionas

NAUJA ATEITININKŲ 
VALDYBA

Liepos 6 d. Sydnėjaus Arkv. 
J. Matulaičio vardo kuopos meti
niame susirinkime, įvykusiame p. 
p. Grosų namuose po pirminin
kės D. Grosaitės ir iždininko E. 
Lašaičio metinių prancimų išrink
ta nauja valdyba, kuri pasiskirs
tė pareigomis: I. Vilnonytė — 
pirmininkė; D. Grosaitė — sekre
torė; E. Lašaitis — iždininkas; 
kandidatai: J. Stasiūnaitis ir J. 
šarka uskas.

Susirinkimas praėjo gražioje 
darbingoje nuotaikoje, kuriam 
pirmininkavo A. Bučinskas ir sek
retoriavo I. Vilnonytė. Visi na
riai lieka dėkingi namų šeiminin
kėms už tokius skanius pietus ir 
kavutę.

Sėkmės naujai valdybai, jos 
ateities darbuose!

Sekantis Sydnėjaus Ateitinin
kų Arkv. J. Matulaičio vardo 
kuopos susirinkimas įvyks liepos 
20 d. 2 vai. p.p. Vilnonių namuo
se, visi nariai ir prijaučiantieji 
maloniai kviečiami dalyvauti.

— ab —

SOTUS IR APSIRENGĘS BO
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

MELBOURNE

RUOŠIAMASI MENO DIENOMS

šių metų Krašto Tarybos suva
žiavimo metu nutarta Melbourne 
suruošti Meno Dienas. Australijos 
Lietuvių Kultūros Fondo valdyba 
birželio 29 d. posėdyje svarstė 
Meno Dienų programą ir jos pra 
vedimą. Nusistatyta suruošti:

1) popietę su mūsų rašytojais;
2) meno parodą;
3) Australijoje išleisto spausto 

žodžio parodą;
4) paminėti Vinco Kudirkos 

šimtmetinę sukaktį ir pravesti
5) dainų šventę.
Dainų šventei yra pasamdyta 

dviem vakaram St. Kildos savi
valdybės erdvi salė. Dainų pro
gramai kviečiami solistai ir Aus
tralijos lietuvių chorai. Pasirodys 
ir instrumentalistai.

MELBURNIŠKIAI VĖL

DAINUOS

Trumpai paatostogavęs Alberto 
č e 1 n o s vadovaujamas cho
ras vėl imasi darbo. Reikalų ve
dėjo Leono Baltrūno pa
stangomis choras yra visai per
organizuotas — pajaunintas, jei 
ne metais, tai naujais daininin
kais. Perorganizuotame chore dai
nuos 35 dainoriai. Birželio 29 d. 
Lietuvių Namuose choristai turė
jo pirmąjį susipažinimo pobūvį, 
šiuo metu sudaromas repertua
ras, ir tuojau pat bus imtasi 
ruoštis Kalėdų metu Melburne 
įvyksiančioms Meno Dienoms. Di
rigentui A. č e Inai A.L.K. Fondo 
valdyba pavedei ano Dienų pro
ga diriguoti ir. ungtiniam visų 
Australijos lietę ių dainorių cho
rui.

TELEFONAS

LIETUVIŲ NAMUOSE

Melburno Lietuvių Namai įsijun
gė telefoną — JJ 3691. Intere
santai tuo numeriu vakarais ir 
savaitgaliais gali pasiekti namų 
prižiūrėtoją. Už naudojimąsi pa
talpomis mokamas šviesos išlai
doms padengti sumestinis mokes
tis. Norintieji pasinaudoti muzi
kos instrumentu, turi kreiptis į 
rakto laikytoją Algį Kazlaus- 
ką-

PASIKĘITIMAI KOMITETE

Melburno Lituanistinių kursų Tė- 
vų-Rėmėjų komiteto sekretorius 
A. Vingis pareigų atsisa
kė, ir jo vietoje sekretoriumi pa
kviestas kandidatas J...R a - 
manauskas. A. Vingis 
pradėjo kursuose mokytojauti ir 
vadovauja jaunesniųjų klasei. Jis 
taip pat imasi suruošti vaidinimą. 
Liepos 26 d. įvyks kursų mėne
sinis pobūvis, šio pobūvio prog
rama skiriama Vaižgantui atmin
ti, nes šiemet sueina 26 metai 
nuo jo mirties. Ta proga pasiro
dys Vaižgantui skirtas “Jaunimo 
Kvieslio” lapas, kurį redaguos Li
tuanistinių kursų žurnalistų gru
pė.

ĮDĖTA TŪKSTANTIS SVARŲ

Liepos 3 d. Klubo Taryba sumo
kėjo dar £ 1000 už pirktuosius 
namus. Tuo būdu melbumiškiai 
už savo namus iki šiol yra sumo
kėję £ 4500. Trijų mėnesių be- 
procentinis terminas baigiasi lie
pos 12 d. Jnašai namams mokami 
kiekviename COMMONWEALTH 
SAVINGS BANK OF AUSTRA
LIA skyriuje sąskaiton “S 2854 
The Lithuanian Club in Melbour
ne” ir taip pat COMMERCIAL 
BANK OF AUSTRALIA skyriuo
se sąskaiton “The Lithuanian 
Club in Melbourne".

PRANEŠIMAS

šių metų rugpjūčio mėn. 3 
dieną, sekmadienį, 5 vai. po 
pietų 12 Franci* Grove. 
Thornbury, Vic., šaukiamas 
Lietuvių Veteranų Sąjungos “Ra
movė” metinis susirinkimas. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti.

Programoje: Valdybos praneši
mas, naujų organų rinkimai.

Po oficialiosios dalies pono Ci- 
nino tautodailei parodėlė ir ar
batėlė.

L. V. “Ramovė*” Valdyba

1 RUOŠKIME KAVINĘ

Melburno Lietuvių Namuose kru
tamą, namuose judama — jis jau 
darosi tikras lietuviškos jaunimo 
centras. Taip ir turėjo būti, nes 
namams ir licenzija gauta jauni
mo reikalams. Tačiau ir vyresnie
siems, tikriesiems klubo nariams, 
ant kurių pečių griūna namų iš
mokėjimo našta šis tas reikia pa
daryti. Tuojau pat reikėtų tin
kamai įruošti svetainę, ir savait
galiais čia galėtų veikti lietuviš
ka kavinė. Namai tuo būdu dary
tųsi ir vyresniųjų kultūrinio ben
dradarbiavimo centras. Tada ir 
namų išmokėjimas lengvėtų, nes 
kur miela pasėdėti, kur miela už
eiti, tam reikalui mielai ir mo
kama.
Reikia jieškoti paskolos ir nedi
delei salikei pastatyti, bet tas 
galėtų būti ir ateinančios vasaros 
planas, žinoma, gerai būtų, kad 
toks priestatas jau suvažiavimo 
metui atsirastų.

Klubo Narys

PRANEŠAME AUSTRALIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI, KAD 
ŠIŲ METŲ LIEPOS MĖN. 7 D. MIRĖ TAURUSIS LIE
TUVIS — PATRIOTAS ILGAMETIS “MŪSŲ PASTOGĖS” 
REDAKTORIUS JURGIS KALAKAUSKAS 

— K A L A K O N I S.
SKAUDŽIOS AKIMIRKOS SLĖGIAM!, DRAUGE SU VI- 

SAIS BENDRUOMENĖS NARIAIS, GILIAI LIŪDIME

A.L. B-NĖS KRAŠTO VALDYBA

SU ŠIRDGĖLA LIŪDIME DEL ŠVIESIOSIOS ATMIN
TIES “MŪSŲ PASTOGĖS” REDAKTORIAUS ..JURGIO 
KALAKAUSKO — KALAKONIO MIR
TIES.

ILSĖKIS RAMYBĖJE, MIELASIS JURGI, NES TAVO 
DARBĄ TĘS BIČIULIAI!

“M.P.” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

Bendrai dirbo* ilgu* metu* 
“Mūsų Pastogės”. redaktoriui

JURGIUI KALAKAUSKUI — KALAKONIUI 

mirus, pasilieka giliai liūdį 
“Minties” spaustuvė* darbuotojai

Pranas, Elena ir Juozas Nagiai

Kolegai

JURGIUI KALAKONIUI

mirus, liūdi 
Sambūrio “šviesa” 
Australijos Regionas

Su širdgėla liūdime dėl mūsų brangaus draugo 

JURGIO KALAKAUSKO — KALAKONIO, 

“Mūsų Pastogės” redaktoriaus mirties
Dr. Valė Barkienė, Balys Barkus ir 

velionies krikšto dukrelė Laima Barkutė

Dėl mūsų mielojo bičiulio “Mūsų Pastogės” redaktoriau*

JURGIO KALAKAUSKO — KALAKONIO 

mirties, giliai liūdima
S ta ugi rd ų ir Veteikių šeimos

JURGIUI KALAKONIUI

mirus, liūdi

Ona Šalkauskienė, 
Henrikas Šalkauskas

Dėl netikėtos “Mūsų Pastogės” redaktoriaus

JURGIO KALAKAUSKO — KALAKONIO

mirties, liūdi
Petras Pilka ir Juozas Perlibachas 
su šeimomis.

“Mūsų Pastogės” redaktoriui

JURGIUI KALAKAUSKUI — KALAKONIUI 

mirus,
liūdi A.L. B-nės Sydnėjaus

• Apyl. Valdyba

Cabramattos Apyl. Valdyba 

dėl netikėtos “Mūsų Pastogės” redaktoriau* 

JURGIO KALAKAUSKO — KALAKONIO 

mirties,
Su širdgėla liūdi

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert Su, Leichhardt, Sydney, (TeL 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniakis, a* President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth SL, Zetland, 
Sydney. N.S.W. (TeL MX 2120).

V. KAZOKO KALĖDINIS 
VAIZDELIS

A.L.K. Fondo vąldyba yra nuta
rusi išleisti Vinco Kazoko kalė
dinį scenos vaizdelį, kuris 1956 
m. buvo suvaidintas Sidnėjuje, 
šiuo metu autorius vaizdelį bai
gia paruošti spaudai. Tikimasi 
greitai išleisti, kad dar šių metų 
Kalėdų eglutei lietuvių kolonijos 
galėtų suspėti jį suvaidinti. Lei
dinys pasieks ir užjūrių lietuvių 
kalėdininkus.

PRANEŠIMAS
1958 m. liepos 19-20 dienomis 

yra numatyta pravesti rinkliavą 
Bankstowno Apyl. ribose, sušelp
ti Vokietijoje vargstančius mūsų 
tautiečius, taip pat paremti lie
tuvišką mokslo židinį 16 Vasario 
Gimnaziją.

Kviečiame visus bankstovrniš- 
kius kuo gausiausiai prisidėti prie 
šio vajaus pasisekimo.

ALB Bankstowno 
Apyl. Valdyba
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