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ATŠALDĖ NEPAGRĮSTĄ 
OPTIMIZMĄ

ATRODO, KAD NET BRITŲ PREMJERO BALTOJI KEPU
RĖ NEPAVEIKĖ CHRUŠČIOVO UŽSISPYRIMO. PASKUTINĖ
MIS ŽINIOMIS SOVIETŲ DIKTATORIUS VĖL SMARKAUJA. 
NETYLI IR SOVIETŲ KARINIAI VADOVAI.

Anglijos min. pirm. Macmillano 
kelionė Maskvon realiesiems poli
tiniams stebėtojams jau iš pat 
pradžių kėlė pagrįstas abejones 
dėl siekiamų tikslų. Tačiau ma
nyta, kad šaltasis britas gal pa
veiks besikarščiuojančius sovietų 
vadus, kurie kiekviena proga pra
dėjo grųsinti vandenilinėmis bom
bomis, arba mažiausia — ben
druose pokalbiuose gal ras kelių, 
kuriais būtų galima nutęsti Ber
lyno reikalavimų sprendimų.

Gal dar niekad iki šiol po pas
tarojo pasaulinio karo nebuvo 
taip aštriai įsitempę bolševikų ir 
vakariečių santykiai. Pastarieji 
taip pat kalba apie karų, o prez. 
Eisenhoveris, kuris paprastai vi
sada būna santūrus savo žodžiuo
se, net viešai pareiškė, kad nuo 
Berlyno įsipareigojimų nebus pa
sitraukta nei per colį.

Kas pažįsta komunistus ir jų 
fanatiškųjų doktrinų, tas iš veda
mų derybų su raudonaisiais nie
kada nėra laukęs Vakarams ku
rių nors laimėjimų. Jei kartais 
tariamai ir susitariama vienu ki
tu klausimu, tai galutinoj išvadoj 
tatai dažniausia vakariečiams iš
eina tik j nenaudų.

Taigi ir šiuo kartu, kaip pasku
tinės žinios iš Maskvos praneša, 
Macmillanas jau pradėjęs jaustis 
pavargęs ir neturįs vilčių. Pirmo
siomis pasitarimų dienomis, kada 
jis kalbėjosi su Chruščiovu ir pa
saulio spauda skelbė apie sėkmin
gų derybų eigų, komunistų karo 
vadai Kremliuje, jų tarpe ir pats 
marš. Malintrvskis, savo kalbose 
jau grųsino vandenilinėmis rake
tomis. Dabar gi ir pats Chruščio
vas, Macmillanui lankantis po mu-KAIP ATRODO LIETUVA IR JOS NUOTAIKOS

Neseniai iš Lietuvos j Vakarus 
atvykęs buv. Sibiro tremtinys 
“Eltos Informacijoms” papasakojo 
apie savo pergyvenimus ir paste
bėjimus. Be jau žinomų (iš anks
čiau atvykusiųjų) dalykų, kiek
vienas naujas turi kai kurių skir
tingų žinių. Visa tai padeda su
daryti tikresnį vaizdų ir apie oku
puotąjį kraštų ir apie trėmimus 
į Sibiru.

LIETUVA VIS DAR IŠSISKIRIA 
IŠ SOVIETINIŲ KRAŠTŲ

Atvykėlis t.k. pasakoja, kad grį
žusiam iš tremties į Lietuvų lie- 
tuviui-tremtiniui susidaro toks 
įspūdis, kad esi patekęs jau į už
sienį. Pripratusiam prie rusiškų 
pastatų, kelių, žmonių apsirengi
mo, miestų ir kaimų čia tuoj krin
ta į akį skirtingos sąlygos. Nors 
ir okupanto nuvarginta, Lietuva 
skiriasi nuo Rusijos tiek, kiek iš 
kitos pusės ji skiriasi nuo Vokie
tijos.

Pirmiausia matosi Lietuvoje žy
miai geresnis žmonių aprėdas, ne
gu Rusijoje. Lietuvos gyventojai 
nešioja visiškai kitų fasonų rū
bus, nei ten. Moterys ypač Lie
tuvos miestuose pamėgdžioja kiek 
galint Vakarų madas pagal gau
namus iš užsienio madų žurnalus, 
ir plaukų šukuosena daugelyje 
atvejų ima lygintis Vakarams. 
Drabužių spalvos Rusijoje dau
giausia tamsios: juoda, mėlyna. 

zėjus ir kitas sovietų propogan- 
dines įstaigas, rinkiminėje kalbo
je Maskvoje panaudojo tų patį 
vandenilinių raketų arkliukų, kal
bėdamas apie Berlyno reikalus. 
Be to, ir vakariečių pasiūlytų 
užs. reikalų ministerių konferen
cijų Berlyno reikalu jis griežtai 
atmetė. Macmillanas iš savo pusės 
griežtai perspėjęs Chruščiovų Ber
lyno klausimu. Manoma, kad dėl 
šios priežasties Chruščiovas nely- 
dįs savo svečio į Kijevu, kas anks
čiau buvę numatyta. Sovietų dik
tatorius apsimetęs, kad jam skau
dų dantys.

Tuo būdu diena dienon Vaka
ruose pradeda įsivyrauti įsitikini
mas, kad su sovietais taikiomis 
priemonėmis nėra kelių: jie tesu
pranta ne derybomis atsiektus re
zultatus, bet kietų nusistatymų, o 
jei reikia — tai stiprų kumštį.

LENKAI APIE VILNIŲ
Lenkų dienraštis “Dziennik 

Poliki” š.m. vasario 5 d. rašo:
Turistas, paviršutiniškai stebįs 

Vilnių, susidaro įspūdį, kad sena
sis Gedimino miestas šiuo metu 
yra smarkiai surusintas. Gatvėse 
labai dažnai girdėti rusų kalba, 
matomi rusiški užrašai. Kavinėse, 
restoranuose ir teatruose sutinka- 
kama daug rusų. Tai vis rusų ar
mijos ir aviacijos karininkai, val
dininkai, inžinieriai ir technikai. 
Laikosi jie drųsiai, didžiai pasiti
kėdami savimi, nes žino, kad yra 
ponai.

Taigi miestas turi rusiškų ats
palvį, panašiai kaip 1940-41 m.

Lietuvoje įsigali vis daugiau ir 
šviesesnės, margesnės spalvos. 
Ypač geriau apsirengę lietuviai 
Kaune. Net tvirtinama, kad kau
niečiai esu geriau apsirengę, negu 
bet kurio kito miesto gyventojai 
Sov. Sųjungoje. Vis daugiau dra
bužių matytis pasiūtų iš amerikie
tiškų medžiagų. Vyrų kelnės siu
vamos taip pat pagal Vakaruose 
įsigalėjusių madų — siauresnės, 
negu anksčiau.

Komjaunimo ir partijos parei
gūnai kartais griežtai kritikuoja 
įsigalinčių ir Lietuvoje “vakarie
tiškų” kelnių, “vakarietiškos” šu
kuosenos madų. Kalbama apie 
“stiliagas” ir stengiamasi jiems 
prikišti “keliaklūpčiavimų Vaka
rams.”

Tačiau visa tai nesutrukdo, kad 
Kauno jaunimo, ypač studentų 
tarpe jaučiamas didelis susidomė
jimas Vakarais. Tai pasireiškia 
netik drabužių fasone, šukuose
noje, vakarietiškos muzikos ir šo
kių pamėgime, bet ir tam tikrais 
kalbiniais išsireiškimais. Uoliai 
skaitoma ir užsienio literatūra^ 
kiek ji randama bibliotekose, be 
to, ir vienas kitas nučiuptas už
sienio žurnalas. JAV pasiuntiny
bės Maskvoje leidžiamas žurnalas 
rusų kalba “Amerika” taip pat 
eina per rankų rankas.

KAIP ŠIUO METU SU MAISTU?
Maisto problema šiuo metu Lie-

LIETUVIO PASIRYŽIMO DIENA
(J. KAJECKO, LIETUVOS ATSTOVO JAV-SE, KALBA PER RADIJĄ | LIETUVĄ VASARIO ŠE

ŠIOLIKTOSIOS PROGA)
MANO MIELIEJI TAUTIEČIAI,

džiuojasi ir džiaugiasi visos lais-šiandienų minime keturisdešimt 
pirmų Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukaktį. Mes ta didinga j 
proga džiaugiamės ir, deja, kartu , 
liūdime.

Mes džiaugiamės, nes tuo isto
rišku aktu įgyvendinta lietuvių 
tautos ilgų metų ilgesys. Tas ak
tas vėliau patvirtintas teisėtų ir 
laisvai rinktų atstovų Steigiama
jame Seime. Jis apšlakstytas ir 
Lietuvos savanorių krauju.

Nei vienas mūsų didžiųjų kai
mynų mūs prie to akto neskati
no ir jį įgyvendinti nepagelbėjo, 
priešingai, tame akte išreikšta va
lia teko ginti nuo jų visų. Mūsų 
aspiracijas iš svetur tegaivino tik 
prezidento Vilsono mestas tautų 
apsisprendimo teisės obalsis. Lais
vę laimėjome per ryžtų, aukas ir 
pasišventimų. Mes šiandien džiau
giamės dėl to laimėjimo. Mes šian
dien dėl jo visi vieningos minties. 
To akto signatarų išreikšta valia 
buvo ir tebėra visos lietuvių tau
tos valia. Tokiais laimėjimais di-

Poznanė turėjo vokiškų atspalvį, 
nors ten trys ketvirtadaliai gy
ventojų ■ buvo lenkai, o vokiečiai 
sudarė mažumų.

Rusų Vilniuje taipogi mažuma. 
Lietuvių apskaičiavimu, maždaug 
didesnė pusė gyventojų kalba lie
tuviškai. 200.000 gyventojų mies
te, tai būtų apie 100.000 galvų. 
Gali būti, kad tame skaičiuje ne
stinga svyruojančių ir silpnų (su
prask — buvusių sulenkintų), ku
rie, rūpindamiesi pagerinti savo 
būvį, visai netikėtai vėl suranda 
savyje lietuvio tautybę. Vilnius 
dabar "Lietuvos Respublikos” sos
tinė, ir lietuviai, nors patys pa- 

tuvoje jau nebėra tokia aktuali, 
kaip anksčiau. Kur nors nuošalia
me miestelyje prekių būna maža, 
bet turguose galima gauti bemaž 
visko ir tai dažnai pigesnėmis kai
nomis, negu valdiškose krautuvė
se. (Be reikalo Amerikos lietuviai 
savo siuntiniuose kartais įdeda 
dar sviesto, taukų, cukraus ir pa
našių produktų — jų yra ir pa
čioje Lietuvoje. Tik drabužį įsigy
ti — tai buvo ir lieka proble
ma!). Mažesniuose miesteliuose, 
tiesa, ir dabar dar kartais tenka 
prie duonos išstovėti po valandų 
laiko, tačiau jau gauti galima. 
Parduodami daiktai nevyniojami į 
popierių, kaip buvo nepriklauso
moje Lietuvoje arba kaip yra vi
sur laisvajame pasaulyje. Šiaip 
jau su maistu Sovietų Sųjungoje 
vis dar blogi reikalai. Kvietinių 
miltų kai kur galima gauti tik di
džiųjų švenčių metu. Tuomet ei
lės susidaro jau iš nakties. Sovie
tiškoji liaudis maitinasi labai pras
tai. Ne visada pajėgia iš savo už
darbio ir saulėgrųžų aliejaus ar 
margarino nusipirkti. Bulvė ir 
duona jos pagrindinis maistas. 
Kaip minėta, Lietuvoje su maistu 
kiek geriau, ir būtent gera dalimi 
dėka kolchozininkų privačių skly
pelių ir jų laikomų gyvulių. Par
duoda savo gaminius ne todėl, kad 
negalėtų patys suvartoti, bet to
dėl, kad nori pasidaryti sau vienų 
kitų rublį, nes uždarbiai kolcho

vos tautos.
Mes čia Amerikoje džiaugiamės 

dar, kad, nežiūrint laisvės sute
mų pavergtoje Tėvynėje, Lietuvos 
vėliava šiandien didingai tebe
plevėsuoja prie Lietuvos Pasiun
tinybės rūmų Vašingtone. Ji ple
vėsuoja taip pat skaitlinguose šio 
krašto miestuose, jų salėse ir baž
nyčiose. Lietuvos himno garsai ir
gi plačiai po šių šalį aidi.

J.A.V-bių Senato bei Atstovų 
Rūmų posėdžiai šiandien prade
dami lietuvių kunigų malda. Joje 
prisiminta ir mūsų priespauda. 
Abiejuose parlamento rūmuose 
daugelis atstovų pasakė kalbas, 
kuriose užjautė kankinei lietuvių 
tautai ir reiškė viltį jos būsimu 
prisikėlimu, šiandien Lietuvos 
Pasiuntinybėje JAV-bių aukšti 
pareigūnai, kongreso atstovai, 
aukštoji dvasiškija, kitų kraštų 
atstovai ir šaunus būrys lietuvių 
sveikina Lietuvos atstovų, o per 
jį Lietuvų ir lietuvių tautų.

vergti, stengiasi Vilniuje ko ge
riausiai sustiprinti savo pozicijas. 
Nors miestas apjuostas kelių de
šimčių kilometrų platumo lenkiš
kų kaimų juosta, jame suburtos 
ne tik visos centrinės adminis
tracinės, teisminės ir politinės įs
taigos, bet taipgi įsteigtas lietu
viškas universitetas, kuris sutrau
kia daug lietuviško jaunimo. Bet 
reikia atsimint, kad nors rusai 
ir nuolatos kalba apie tautos tei
sių gerbimų, vienok vadinamosios 
‘‘nepriklausomos” Lietuvos daugu
mas ministerijų raštus rašo rusų 
kalba. Lenkai Vilniuje (po lietu
vių) užima antrųjų vietų. 1957 
metais vienas Varšuvos laikraštis 
teigė, kad Vilniuje esama apie 60. 
000 lenkų, o tai sudaro apie 30 

zuose, kaip visiems žinoma, visai 
menki.

IŠORINIAI VAIZDAI

Keliai Lietuvoje, palyginus su 
Rusija, labai geri. Tačiau kaimų 
vaizdas nykus. Namai nepapras
tai apleisti, stogai prakiurę, ap
šepę. Išvežtų į Sibiru ūkininkų 
sodybos daugiausia sugriautos. Ir 
tik iš apleisto sodelio gali spėti, 
kad čia kada tai lietuvio gyventa. 
Griuvėsiuose dilgelės įsibujoju- 
sios.

Miestuose matosi labai didelis 
skirtumas tarp nacionalizuotų ir 
privačių namų. Nacionalizuotieji 
(valdiški) namai atrodo baisiai: 
visa apleista, sugatintas vanden
tiekis ir kiti įrengimai, iš lauko 
ir viduje nubyrėjęs tinkas. Jei 
greta nacionalizuoto namo stovi 
namelis, turįs privatų savininkų, 
tai jis išsiskiria kaip diena nuo 
nakties.

Sovietinės kariuomenės daugiau 
pastebima Vilniuje, Kaune, Tau
ragėje, Marijampolėje, Klaipėdo
je, Pagėgiuose. Klaipėdos įgula 
laikoma senose kareivinėse. Prie 
Klaipėdos įgulos priklauso ir stip
ri zenitinė artilerija, kurios būs
tinė pajūryje, maždaug pusiau- 
kelyje tarp Klaipėdos ir Palangos. 
Tarp rusų karių ir lietuvių nėra 
jokio bendravimo. Rusai ir toliau 
tebelaikomi okupantais. Be to, 
yra ir sunkumų su kalba: Kaimie
čių dauguma visiškai nemoka ru

Prieš ketvertų dienų iškilmin
gai visoj Amerikoj paminėta Lin- 
kolno 150 metų gimimo sukaktis. 
Toji sukaktis mums priminė pa
vergtųjų Lietuvų, nes kilnusis 
Linkolnas buvo pavergto žmogaus 
užtarėjas visu:- pasaulyje.

Mes šiandien kartu su Jumis ir 
liūdime, nes žinome Jūsų likimų. 
Mes žinome, kad šių dienų Lietu
va, tai zne jos garbingų kunigai
kščių ir ne Valančiaus, Basa- 
niaus, Kudirkos, Maironio bei 
Vaižganto svajota Lietuva. Ne 
dėl tokios Lietuvos ir jos savano
riai aukojosi. Dabartinė Lietuvos 
būklė lietuvių .patriotų nepa
tenkina.

Mes liūdime, kad Lietuvos Tris
palvei nebėra vietos jos tėvynėje 
ir kad ji nepuošia, kaip kadaise, 
mūsų miestų, miestelių. Mes liū
dime, kad šių Lietuvos dienų Jums 
įsakymu iš aukščiau tik dirbti, bet 
ne švęsti, kaip kadaise, lemta. To 
nežiūrint, jūsų, kaip ir mūsų sie
loj šiandien šventė.

šiandien laisvojo lietuvio ir pa
siryžimo diena, šiandien jis savo 
tautai plačiai atidaro ir širdį ir 
kišenių, šiandien, kas svarbiausia, 
mes ryžtamės nenurimti dėl pa
vergto lietuvio skriaudos ir jūsų 
neužmiršti, iki išauš mūsų tautai 
tikrosios laisvės ir tikrosios nepri
klausomybės rytas.” 

proc. Lenkai Vilniuje sudaro ne
turtingiausių gyventojų sluogsnj. 
Tai darbininkai ir amatininkai. 
Bet užtaigi jie prie Vilniaus yra 
labiausiai prisirišę. Jie sudaro 
didžiausių dalį čiabuvių, kurie čia 
gyveno prieš 1939 metus. Trečia 
stipri grupė — tai rusai. Palygin
ti negausūs yra baltgudžiai ir žy
dai.

E.L.I.

sų kalbos.
Pačioje Klaipėdoje, galbūt, dau

giau kaip pusė gyventojų yra ru
sai. Tačiau Klaipėdos krašte rusų 
nėra daug, daugiausia jie įsikūrę 
miesteliuose ir sovchozuose.

Tokių, kurie numato emigruoti 
į Vokietijų, Klaipėdos krašte esą 
dar apie 2-3.000.

Kuršių Neringa tebelaikoma 
draudžiama zona. Net grupinės 
ekskursijos turi turėti leidimų. 
Klaipėdos uostas nuo plačiosios 
visuomenės tebėra izoliuotas. Jis 
aptvertas aukšta lentų tvora. Vir
šuje ištemptos spygliuotos vielos. 
Nuolat saugomos.

Palangos kurorto pliažui yra iš
skirta tik apie Ii km. ilgio ruo
žas. Pajūryje vasarų leidžiama 
vaikščioti iki 23 vai. Po tos valan
dos visas pajūrio smėlis yra išakė- 
jamas. Pajūrio pušyne į abi puses 
nuo Palangos yra stebėjimo bokš
tai. Labai madoje gintariniai ga
miniai. Net nelietuvaitės gintari
nius karolius nešioja — kaip gy
duolę nuo įvairių ligų... Palangos 
vasarotojų tarpe lietuvių tautybės 
žmonių nedaug tebūna. Pats Pa
langos miestelis gerokai išsiplėtė, 
daug naujų namų ir gatvių. Pas
tarosios yra meksfaltuotos. Nau
jai pastatyti namai mūriniai. Se
zono metu Palangoje viskas bran
gu. Iš Palangos j Kretingą kas 
valandų kursuoja autobusas.

Dėl okupanto sudaryto skurdo 
kaime, kas tik pajėgia bei gali — 
veržiasi į miestus, kuriuose pap-

Savaitės Žinios
INDONEZIJA BENDRU 

FRONTU SU AUSTRALIJA?
Indonezijos užs. reikalų minis- 

teris, grįždamas iš Australijos 
pareiškė, kad jo vizitas tik iš da
lies pasisekęs, nes australai ne
įvertinų Indonezijos intencijų.

Indonezų delegacijos tikslas, 
atrodo, buvo gauti koncesijų gin-w 
če dėl Olandų N. Gvinėjos. Ta
čiau kaip aiškėja iš debdtų Fed. 
Australijos parlamente, Menzies 
vyriausybė kietai laikėsi šiuo klau
simu ir jokių pažadų nėra davusi. 
Išeitų, kad kaimyninės valstybės 
vadų kelionė teliko daugiau in
formacinio pobūdžio.

Australijoj vyrauja nuomonė, 
kad su- dabartine Indonezijos vy
riausybe neparanku sueiti į per
daug draugiškus santykius, kadan
gi joje svarbų vaidmenį vaidina 
ir komunistų frakcija.

Kaikurių vakarų politinių ste
bėtojų nuomone, šių dienų Indo
nezija, vadovaujant prez. Soekar- 
no, vis dėlto labai smarkiu žings- 
niu auga j didelę valstybę ir, lai
kui bėgant, į karinę galybę.

Kaip žinome, Indonezijoj yra 
per 85 mil. gyventojų. Apie du 
trečdaliu jų gyvena nedidelėj Ja
vos saloj, kai tuo tarpu kitos sa
los yra gana retai apgyvendintos. 
Tačiau judri dabartinė krašto vy
riausybė ir šių problemų mano per 
dešimtmetį išspręsti, iš Javos sa
los perkeliant j kitas salyno vie
toves apie 40 mil. žmonių. Tie pa
tys komentatoriai mano, kad Aus
tralija gerai padarytų, jei sudary
tų su Indonezija karinį alijansų, 
kaip stiprų skydų nuo kinietiškų- 
jų komunistų.

* NATO (Atlanto Pakto Vals- 
tybių Sąjunga) vėl sustiprėjo, kai 
buvo išspręsta Kipro salos prob
lema, suteikiant jai nepriklauso
mybę. Graikija vėl bendradarbiau
ja su Turkija, o britų kareiviai 
Kipro saloje draugiškai sveikina
si su paleistais iš kalėjimų graikų 
teroristais.

* Greitu laiku Amerikos ka
riuomenė šaus naujų raketų, ku
ri suksis apie mėnulį. Raketų spe
cialistas Dr. Wehrner von Braun 
skelbia, kad daugiausia po 15 me
tų oro laivai su žmonėmis skrai
dys j Marsų ir atgal.

* Vyr. Amerikos karinių pa
jėgų viršininkas gen. Maxwell 
Taylor pareiškė, kad Berlyno blo
kados atveju Amerikoj turės būti 
paskelbta visuotinė mobilizacija. 
Tuo tarpu Ryt. Vokietijos komu
nistai vėl grųsina karu, jei Vaka
rai ne neutralizuos Berlyno.

* Naseris šj kartų laimėjo var
žybas su Sov. Rusija. Jis paskel
bė Kairo gyventojų minioms, kad 
gavęs Chruščiovo asmeniškų už
tikrinimų, jog Rusija nesikišianti 
j Eigipto vidaus reikalus. Kaip 
žinome, Naseris masiniai suiminė
jo komunistus ir Sovietų spauda 
buvo pradėjusi grųsinimų akcijų.

rastai yra kiek didesnės galimy
bės. Todėl kolchozuose ir sovcho
zuose didelė persvara moterų ir 
senių.

žmonės, grįžusius iš Pietų Ame
rikos j Lietuvų, laiko visiškai 
“kvailiais”. Bet kartu ir patenkin
ti, kad “ir jie paragaus tarybinę 
laimę”. Keletas grįžusių, kaip te
kę girdėti, pabaigė savo gyvenimų 
saužudybe.

Kai dėl nuotaikų, tai lietuviai 
nėra susitaikę su mintimi, kad ru
sai Lietuvoje liks amžinai. Daug 
nesibijo net karo ir yra įsitikinę, 
kad tokiu atveju viskas pasikeis.
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Ką Mums Paliko Antanas Vanagaitis?
SPECIALIAI "M.P.” RAŠO: JUOZAS J. RACIONAS, SODUS, MICH., USA

Jei kas iš tamstų kada nors at
vyks j Čikagą ir, šalia kitų to 
Amerikos miesto įdomių lietuviš
kų vietų, aplankys Sv. Kazimie
ro kapines, tai neabejoju, nepra
eis nepastebėjęs vieno gražaus 
akmeninio paminklo, kurį ten su
komponavo žinomas lietuvių dai
lininkas prof. Ignas šlapelis. Šis 
paminklas buvo pastatytas pami
nėti daugelio mūsų brangiam 
draugui, pažįstamam ar bent gir
dėtam Amerikos lietuvių stam
biam kultūrininkui Antanui Va
nagaičiui.

■ Jau lygiai dešimt metų, kai jo 
nebėra mūsų tarpe, — to vyre, ku
ris ir visiems lietuviams Lietuvoje 
buvo žinomas, nes visi mokėjo ir 
dainavo jo sukomponuotų dainų 
pagal Petro Vaičiūno žodžius — 
“Mes be Vilniaus nenurimsim”, 
kuri anais laikais buvo betampanti 
lyg ir antruoju lietuvių tautos 
himnu, širdies smūgio ištiktas, 
visai nelauktai jis mirė kelionėje 
po pietines JAValstybes 1949 me 
tų kovo 10 dienų, bet jo kūnas 
buvo pervežtas palaidoti j Čikagą, 
kur jis ilgiausia gyveno ir dirbo, 
po pirmojo pasaulinio karo atvy
kęs iš Kauno teatro.

Jo akmeniniame antkapyje yra 
įrėžtas parašas: "Už dainų, raštų 
ir žodį dėkinga Lietuvių Tauta. 
Paminklas pastatytas lietuvių lė
šomis”.

Tuose keliuose žodžiuose pasa
kyta labai nedaug ir kartu — la
bai daug. Lietuviai pareiškė dė
kingumų Vanagaičiui už mums jo 
sukomponuotas naujas dainas ar 
išmokytas jau pamirštas senųsias 
dainas, už jo raštus per Amerikos 
lietuvių humoro ir tautosakos, 
Vanagaičio redaguotų, žurnalų 
"Margutis”, už jo kasdieninius žo
džius per Čikagos lietuviškų Mar
gučio radijo valandėlę... Kaip 
matome, dėkingumas, reiškiamas 
Vanagaičiui ne už kokius jo dide
lius paliktus, sakyčiau, materia
linius turtus, didingus pastatus, 
bankus ar prekybines .įmones, ku
rias mirusieji palieka savo gimi
nėms ar paskiria tautiniams rei
kalams, tuo lyg t pratęsdami savo 
atminimų ir pasilikimų gyvųjų pa
saulyje.

Antanas Vanagaitis mums davė 
ir visiems lygiai naudotis paliko 
tik “labai mažai kaštuojančius” 
dalykus: dainų, raštų ir žodį. Tai, 
kų jis kūrė ir kasdien mums davė, 
šildė mūsų dvasių, teikė malonu
mo ir džiaugsmo, sutvirtino mus 
būti lietuviais, gerbti savo tauty
bę, mylėti savo tautų. Tai yra 
visai kito masto ir neįkainuojamos 
vertybės, kurias sunku ir lyginti

su paliekamais materialiniais tur
tais. šių aplinkybę čia specialiai 
primenu tiems lietuviams Ameri
koje ar kitur laisvajame pasaulyje, 
kurie savo darbštumu ir sumanu
mu yra pasiekę jau didelių turtų. 
Jie turėtų nepamiršti, kad lietu
vių tauta jiems tik tada bus dė
kinga ir juos ilgai minės, jeigu jie 
tais turtais norės ir mokės pasida
linti su lietuvių tauta ir jos reika
lais, kol dar tebėra gyvi...

Prieš keletu metų, siekdamas 
Amerikos ir pasaulio lietuvius ar
čiau supažindinti su Antano Va
nagaičio veikla ir asmeniu, aš tu
rėjau džiaugsmo prisidėti prie iš
leidimo knygos apie jo gyvenimų. 
Toje knygoje, kurios laisvų eg
zempliorių ir dabar dar galima įsi
gyti, norintiems) su Vanagaičiu 
arčiau susipažinti, rašė keli Va
nagaitį gerai pažinę asmenys, o 
visų knygų suredagavo ir jo plačių 
biografijų parašė žinomas mūsų 
rašytojas Vytautas Alantas.

Pilniau ir trumpiau aš nemokė
čiau apibūdinti visos Vanagaičio 
veiklos ir asmenybės, kaip tai pa
darė Vyt. Alantas jo parašytoje 
biografijoje. Tai bus geriausia, 
kad tų vietų jums ištisai pacituo
siu:

"Jei mes apmesime žvilgsniu 
visų Margučio — Vanagaičio im
perijos veiklų, tai turėsime pada
ryti išvadų, kad ji apėmė plačius 
kultūrinio bei visuomeninio darbo 
plotus ir kad Vanagaičiui viskas 
sekėsi. Jis sukūrė Dzimdzi — 
Drimdzi teatrų,’kuris turėjo dide
lio pasisekimo, jo Margutis ir 
radijo dienžodis susilaukė plataus 
atgarsio ir paramos plačiuose išei
vijos sluogsniuose, Margučio pik
nikai buvo gausingai lankomi, 
Vanagaitis pirmas su dideliu pasi
sekimu ėmė ruošti pobūvius, iš
kilmes bei koncertus didžiųjų 
viešbučių salėse, jis buvo popu
liarus, kaip muzikas, artistas ir 
kalbėtojas, žodžiu, visus Vanagai
čio darbus lydėjo sėkmė. Jo su
kurta imperija juokėsi ir daina
vo. Per juokų, dainų, gyvų ir 
spausdintų žodį jis varė didelį lie
tuvybės darbų. Margučio impe
rija buvo lietuvybės imperija. 
Toje imperijoje Vanagaitis buvo 
didelis autoritetas ir jo žodžio su 
malonumu ir pagarba klausėsi 
tūkstančiai. Kartais Vanagaitis 
buvo muzikas, kartais — artistas, 
kartais — žurnalistas, kalbėtojas, 
organizatorius, visuomenininkas, 
bet pirmų pirmiausia jis buvo lie
tuvis. Jis derino savo imperijos 
atskirų departamentų veiklų lietu
vybei palaikyti, skleisti ir stip
rinti. Jis buvo nepriklausomos 

Lietuvos tautinės dvasios bei kul
tūros ambasadorius mūsų Ameri
kos išeivijai. Kad jis ėjo teisingu 
keliu, kad jo darbai turėjo realų 
pagrindų, pakankamai aiškiai rodo 
tas faktas, jog, praslinkus daugiau 
kaip ketvirčiui amžiaus ir jam pa
čiam mirus, Vanagaičio pradėti 
darbai nesustodami rieda toliau: 
jo dainos tebedainuojamos, jo su
kurtoji spauda ir radijas tebevei
kia, tautinės šventės ir koncertai 
tebeorganizuojami didelėse salė
se”.

iš tikrųjų, pridėčiau dar, kad jei 
ir šiandien Čikaga tebėra gal pati 
lietuviškiausia kolonija visos išei
vijos pasaulyje, tai Antanas Va
nagaitis tam yra turėjęs gal pačių 
didžiausių nuopelnų. Kų Alantas 
apie jį sako, viskas teisinga. Va
nagaitis išvedė lietuvius iš karčia- 
mų salių į plačių amerikinio gy
venimo scenų. Jo įsteigtas radi
jas tebeveikia kasdien Čikagoje 
labai sėkmingai, jo redaguotasis 
Margutis tebeeina štai jau tris 
dešimtis metų be sustojimo, nors 
dabar kiek pasikeitęs ir prisitaikęs 
naujo gyvenimo reikalavimams. 
Gal tik turėčiau pridėti, kad nebe 
visos Vanagaičio sukurtos dainos 
tebedainuojamos ir kad mūsų dai
nų koncertų ruošėjai ir daininin
kai lyg perdaug pamiršta jo dai
nų įtraukti į savo repertuarų. O 
pagaliau ir Vanagaičio himnas 
“Ei, pasauli, mes be Vilniaus ne
nurimsim” dar toli gražu nėra pa
senęs. Vilnius yra grįžęs Lietu
vai, bet pati Lietuva nebėra lais
va. Ir mes juk nenurimsime, kol 
Lietuva ir Vilnius bus vėl laisvi...

Antanas Vanagaitis, įdėjęs dide
lį įnašų Amerikos lietuvių kultū
rai ir lietuvybei su savo daino
mis, raštu ir žodžiu, lieka mums 
ir toliau, kaip pavyzdinis stulpas, 
kurį prieš dešimtmetį gyvenimo 
audrai išvertus, mums likusiems, 
o ypač mūsų jaunimui atitenka 
pareiga vėl naujus stulpus statyti, 
kaip savo meto tautiečius yra ra
ginęs Vincas Kudirka.

Aš vis daugiau ir daugiau gal
voju, kad mums reikia ne tik tau
tinio masto asmenybių, bet ir di
desnių institucijų, iį kur mūsų 
daugiau pasiturintieji veikėjai ir 
biznieriai sutelktų lėšas, idant su 
jomis būtų palengvintas ir pastū
mėtas j prieki įvairus tiek Ameri
kos, tiek viso laisvojo pasaulio 
lietuvių kultūrinis ir tautinis 
darbas.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ- 
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN- j 
CIUS BROLIUS VOKIETIJOJE. Į

PAVERGTŲ EUROPOS 
TAUTŲ SAMBŪRIS 

PET ATSTOVAUJA IE MUS
Nesenai Australijoje lankėsi 

Pavergtų Europos Tautų sambū
rio atstovai — jo pirm. p. Stefan 
Korbonski, buvęs pirm, 
p. dr. Vilis M a s e n s ir p. 
Joseph K o v a g o.

Sambūrį sudaro devynių prieš 
II-jį Pasaulinį karų buvusių ne
priklausomų — suvereninių vals
tybių atstovai: Albanijos Bulga
rijos, Ceko-Slovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir 
Vengrijos. Kaikurios tų valstybių 
komunistinės Rusijos buvo visiš
kai pavergtos satelitais,, prime
tant preš gyventojų valių komu
nistinę diktatūrinę santvarkų. Sa
telitų pasiųsti atstovai bei amba
sadoriai nereprezentuoja tautai, 
o tik rusams paklusnioms komu
nistų partijoms. Pavergtų Euro
pos Tautų sambūrio atstovai apsi
jungę ėmėsi todėl atstovauti lais
vajam Vakarų pasaulyje komunis
tų pavergtoms tautoms — 100 
milijonų žmonių.

LANKĖSI PAS CASEY
PET sambūrio atstovybė seka 

tarptautinius įvykius ir randa bū
dų pravesti savo balsų Jungtinių 
Tautų forume, turi užmezgę daug 
pažinčių su J.A.V. politikais ir 
spauda, jų atstovai yra priimami 
J.A.V. vyriausybės vyrų, kurie 
mielai informuojąs: pas šio sam
būrio atstovus apie padėtį paverg
tuose kraštuose. PET sambūris 
turi savo atstovybes šiuose kraš
tuose: Anglijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje, Švedijoje, 
Argentinoje, Brazilijoje, Uragva- 
juje ir keliuose kituose. Tokia 
atstovybė siekiama įsteigti ir Aus
tralijoje. Vasario 18 d. Australi
joje besisvečiuojanti PET sambū
rio trijulė buvo priimta Canber- 
roje užsienių reikalų ministerio 
Mr. Casey.

šiuo metu PET sambūrio ats
tovai yra kelionėje po pasaulį ir 
j ieško naujų draugų komunistų 
pavergtoms tautoms. Iš Australi
jos trijulė važiuoja j Vietnamu, 
Indijų ir Pakistanu. Pagrindinis 
kelionės tikslas surasti paramos 
pavergtųjų bylai Jungtinių Tautų 
forume. Jiems besilankant pasie
kiama ir propagandinių tikslų: 
spauda painformuojama apie šios 
politinės organizacijos uždavinius, 
įdedamos atstovų nuotraukos, mo
bilizuojama viešoji nuomonė an
tikomunistinei veiklai. PET sam
būris yra atspaudus visų eilę įvai
riausių politinių brošiūrų apie jo 
atstovaujamų tautų padėtį.

NĖRA UKRAINIEČIŲ
Sambūryje nematome ukrainie

čių, o jie yra skaitlingi ir, atro
dytų, mūsų bylai būtų naudingi, 
J šį sambūrį apsijungė Lik tų tau
tų atstovai, kurie 1939 m. turėjo 
savo nepriklausomas valstybes. 
Ukrainiečiai nepriklausomos vals
tybės neturėjo. Rusijoje pavergtų 
tautų yra daugiau — kad ir Kau
kazo tautos! Reikėjo laikytis ku
rio nors formalaus pagrindo. Be 
to, sambūrio atstovams būtų la
bai sunku laisvojo pasaulio sosti
nėse atsidaryti duris vadovaujan
čiose politikai institucijose, nes 
ten nemėgstama Rusijos suskal
dymo idėjos. Vakarų politikai ma
no, kad tokios minties kėlimas vi
so plauko rusus tik sujungtų, o iš 
to turėtų naudos raudonoji Krem
liaus vadovybė. PET sambūris ta
čiau mielai bendradarbiauja su uk
rainiečių politiniais vadais ir su 
kitų Rusijos pavergtų tautų egzi- 
liniais politiinais veiksniais.

AR NEREIKIA MUMS 
LAIKYTIS ATSKIRAI?

Lietuvių, latvių ir estų reika
lai kiek skiriasi nuo lenkų, veng
rų ir kitų satelitinių valstybių 
reikalų. Natūralu, kad mūsiškiams 
kyla klausimas, ar nebūtų tiks
lingiau pabaltiečiams politinėje 
plotmėje eiti atskirai ir nesijungli 
į platesnį sambūrį. Mūsų politi
kai tačiau mano, kad mums yra 
naudingiau eiti devynių pavergtų 
tautų vardu, nes ir šiaip jau pas
tebima Vakaruose tendencija sa
telitų klausimų svarstant atski
rai nuo tiesiog į Tarybų Sąjungą 
įjungtų valstybių bei tautų rei
kalo. šiaip jau savybėje pabaltie- 
čiai galime ir privalome laikytis 
bendrai. Nieko nepakenks, jei pa- 
baltiečiai išeis atskirai tik juos 
vienus liečiančiais atsitikimais — 
minint 1940 m. deportaciją, pro
testuojant dėl įvykių, vykstančių 
vien tik Pabaltijy.

Dabartinis sambūrio pirminin
kas p. Stefan Korbonski yra bu
vęs karo metu lenkų egzilinės vy
riausybės delegatas okupuotoje 
Lenkijoje. Jis visą karo metą iš
liko krašte ir buvo politinis pog
rindžio vadovas. Vokiečiai buvo 
paskyrę už jo galvą dideles su
mas, bet jis išliko nesuimtas. Įžy
giavus j Lenkiją raudonajai ar
mijai, rusai St. Korbonskį areš
tavo ir pasodino į kalėjimą. Grį
žus iš Londono p. Mikolaičikui, 
egzilinės lenkų vyriausybės mi
nistrui pirmininkui, Karbonski iš

EUROPOS AUKSCIAUSIAS 
TEISMAS ŽMOGAUS TEISĖMS

GINTI
Europos tarybos sumanymu 

įkurtas “Europinis teismas” žmo
gaus teisių byloms svarstyti ga
lės netrukus pradėti veikti. Teis
mo instituciją buvo nutarta įkur
ti jau 1950 metų lapkričio 4 d., 
bet ilgai užtruko atskirų valsty
bių pripažinimo aktai. Tad tik 
dabar teismas galės pradėti veik
ti. Neseniai Europos tarybos Pa
tariamasis seimas išrinko tam tei
smui 15 teisėjų. Į šį teismą savo 
skundais ir bylomis galės kreiptis 
atskiri asmens, asmenų kolekty
vai, organizacijos tais atvejais, 
kai kuri nors Europos valstybė 
pažeidžia žmogaus teises. Skundų 
ir bylų eiga bus tokia: Pirmiau
siai kreipiamasi į Europos tary
bos generalinį sekretorių, kuris 
skundą perduoda Europos tafybos 
žmogaus teisių komisijai. Komisi
ja stengsis reikalą išspręsti tai
kiu būdu, o jei tai per tris mėne
sius nepavyks, byla atsidurs jau 
minėtame "Europiniame teisme”. 
Teismo nuosprendis perduodamas 
Europos ministerių tarybai, kuri 
pagal Europos žmogaus teisių 
konvenciją yra įpareigota žiūri
nėti, kad Europinio teismo spren
dimai būtų įvykdyti.

kalėjimo buvo paleistas. Korbon
ski yra lenkų, valstiečių liaudinin
kų partijos žmogus ir toks buvo 
išrinktas į pirmąjį pokarinį lenkų 
seimą ir buvo ministras koalici
niame su komunistais lenkų kabi
nete. Su Mikolaičiku vėliau, ne
pavykus lenkų reikalų apginti ir 
pačiam atsidūrus pavojuje, pabė
go j užsienius. Profesijos jis yra 
advokatas. Įspūdis tikrai didelio 
masto politiko ir tikro antikomu- 
nisto kovotojo. Yra parašęs du 
veikalus, tretį rašo.

Dr. Vilis Masens yra latvių dip- 
tomatas, buvęs latvių pasiuntiny
bės Lietuvai sekretorius. Laisvai 
kalba Jietuviškai. Po karo Heidel
berge įsigijo daktaro laipsnį. Su
sitikus palieka išmintingo politiko 
įspūdį.

Joseph Kovago yra buvęs po
kario Budapešto burmistras. Ko
munistų jis buvo nušalintas ir į 
burmistrus vėl buvo grįžęs 1956 
m. vengrų sukilimo metu.

PET sambūrio būstinė yra JAV 
Lietuviams sambūryje atstovauja 
V. Sidzikauskas, ben
dradarbiauja dr. A. Trim a- 
kas ir St Kaminskas 
ir kiti. Pirmininkui S. Korbon- 
skiui išvykus kelionėn, vietoje 
pirmininko pareigas eina V. Sid
zikauskas.

Nemo

JUOZAS BUŠODILGĖ

GYVOSIOS MOZAIKOS 
GYVOS IŠTRUPĖLĖS

PIRMŲJŲ TRANSPORTŲ LIETUVIAI YALLOURNE
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ŽMOGUS, KURIAM 
BOLŠEVIKAI — NE ŽMONĖS
Praviros palapinės angoj susi

kūprinęs rymo, atrodo — per 
anksti žilstelėjęs, velnio neštas ir 
pamestas, per savo trisdešimtme
tį vos persiritęs, vyras, kažko da
bar taip giliai susimąstęs ir j ne
matomą tašką įsižiūrėjęs... Kas 
žino, gal jis mintimis ir dabar dar 
negali atsisveikinti su tėviškėje 
likusia šeima? Jo veidas ir pus
nuogis visas randuotas kūnas ke
lia įtarimą, kad jo žaibiški prisi
minimai ir dabar dar tebenarsto 
užspringus) kulkosvaidį, abejinga 
ranka šaltai atmesdami atgal j jį 
priešo mestą granatą. Jo judesiai 
tokie kampuoti ir žvilgsnis visuo
met neramus draugams kartais 
kelia savotišką pagarbą ir baimę. 
Išdidus, visuomet apatiškai nusi
teikęs, jis retkarčiais pasakoja sa
vo margo gyvenimo dar marges- 
nius nuotykius.

Jam visi žmonės geri. Tik bolše
vikų išviso nelaiko jis žmonėmis. 
Alijantai jam — trumparegiai 
mulkiai, užanty užsiauginę sau 
gyvatę, o lietuvių DP komitetai — 
beširdžiai. Pirmieji beveik metus 
laiko iškankinę jį už spygliuotų 
vielų. Pono Dievo malonei atida
vę jo parazitų apėstus ir tik plo

nyte oda aptrauktus kaulus, o lie
tuvių lagerio komendantas ilgam 
laikui atsakęs jam prieglaudą kar
tu su lietuviais bėgliais. Net ir jo 
traškančių griaučių neapdengęs 
unriniais skudurais: ilgą laiką dė
vėjęs vermachto nusususius uni
forminius likučius... Ir visa tai, 
kaip už tėvo griekus, turėjęs at
kentėti vien tik todėl, kad jis ne 
įmantriais žodžiais, ne sieksniniais 
straipsniais laikraščiuose, bet tik 
paraku svilinęs iš savo tėviškės 
bėgančius ir vėliau atgal grįžtan
čius bolševikus...

MERGIŠIAMS NESISEKA
Kaubojiško stiliaus banguotos 

skardos krautuvėlių langų apšvies
tam patvory vargdami, du pilnai 
savim pasitikį mergišiai — "Su
pranti” su “Vadinasi”, bando už- 
megsti kontaktą su kitapus tvoros 
kikenančiomis ir naiviai besivai
pančiomis australikėmis. Joms irgi 
įdomūs tie svetimtaučiai. Tik su
sikalbėti neina — ir baigtas kriu
kis. ..

— Tomorrow, supranti, tuo pat 
metu čia, prie tvoros, būsim. Un
derstand šie and after tee, su
pranti, eisim pavaikščioti to buš, 
— vakaro tvankumoj girdisi vy
riškas prislopintas balsas.

Staiga, išsiritus: iš kažkokios 
neaiškios slėptuvės moteriško kū
no neaprėpiama masė, vargais ne- 1 
galais, kaip iš didžiulės taukų | 
statinės teprasunkusi: “I’ll show 
you bush if you like”, ir dar pri
dėjusi “bl... baits”, nusivaro, iš 
visko galima spręsti, ne visai tuo 
patenkintas merginas savo neabe- 
jotinon ir viską matančion prie
žiūrom

Mergišiai, kaip musę kandę, 
guodžiasi:

— Pastebėjai, vadinasi, viena 
septyniolikmetė raudonplaukė, o 
kita gal metais už ją vyresnė pa
našios spalvos, šlakuota, vadina
si, man labiausiai patinkanti ba- 
churkė. Tačiau jų nuolatinis rei
kalingas ir nereikalingas juokas, 
vadinasi, parodė mums jau dirb
tinus dantis. Jos čia beveik vi
sos: jaunos ir persenusios, eida
mos miegoti, savo dantų, vadinasi, 
protezes merkia j kažkokį neaiš
kų skystį. Ir pabandyk tada to
kią, vadinasi, bedantę burną nors 
kiek smarkiau pabučiuoti, kiek il
gėliau, vadinasi... ,— pasakoja 
draugui, jaučiąs turįs savo sme
geninėje universalaus eksperto 
gyslelę...

— O gal taip, supranti, paban
džius prikombinuoti prie tos, su
pranti, storulės statinės? Girdėjau 
ji .— našlė. Juk svetimam krašte 
ir vabalas — mėsa, taip sakydavo 
mano tėvukas, buvojęs Rusijoj, 
Kaukaze ir kitose visokiose, su
pranti, peklose.

— Niekus kalbi. Nejaugi, vadi
nasi, mudu čia tik tokiai baisiai 
bobai tetinkame. Palauk, dar pa

gyvensime, tik, vadinasi, reikia 
trupučiuko kantrybės.

— Be to, supranti, mums čia 
iš jų visų: gražių ir bjaurių, gyvi 
niekai. Leiskim, kad kuri viena 
iš jų ir turi gyvus dantis. Vis- 
tiek, supranti, taip, kaip Vokieti
joj su ten visagalinčiom cigare
tėm ir magišku šokoladu čia to
liau savo palapinės nenueisi. Jau 
ir laive, supranti tik turį dolerių 
ar svarų, vaizduoją donžuanus, 
šiaip taip dar, supranti, rasdavo 
laimę. O cigaretėm ir šokoladu 
apsikrovę draugai ištisą mėnesį 
borto įsikibę tik spjaudydavo į 
vandenį ir tik iš tolo galėdavo 
padžiuginti akis negausiu pirmo
jo transporto neprieinamų gra
žuolių būreliu. Supranti, geriau 
užmirškim čia Vokietijos laikus. 
Suk juos velniai! Jei nori mote
riškę čia turėti, tai, supranti, pri
valai ją vesti...

Pavyzdžiui tau papasakosiu vie
ną tokį, supranti, charakteringą 
atsitikimą: Kartą vienas gagrys, 
Raulo pakurstytas, supranti, ne
prastai kalbąs angliškai, supažin
dino mane čia su viena tokia iš- 
plėstaake kino salės kontroliere. 
Na, manau sau, supranti, su to
kia biznis lengvai išdegs. Bet pa
sirodė, supranti, ne taip viskas 
lengvai klostėsi, kaip mano buvo 
numatyta. Po kelių, supranti, šu
niui ant uodegos nuėjusių pasi
matymų, kartą supranti, tems
tant, tempiu ją į tuščią futbolo 
aikštę. O ji, supranti, plėšdama 
mano cigaretės dūmą ir kramty
dama didžiausią, kokią tik milk- 
bare radau, šokolado plytą, lai
žosi, supranti, kaip reikiant, kar

tas nuo karto šypteli, ir — nė iš 
vietos. Matydama, kad jos kalba 
man nesuprantama, supranti, ran
ka parodė bažnyčią, po to spus- 
teldama dešinį mano rankos delną 
lyg sveikinantis, abi rankas per
rišo išrautu žolės pluošteliu, dū- 
rusi pirštu į save ir į mane, akim 
rodė futbolo aikštę...

Suprask, supranti, kad tu kur 
supleškėtum, kad tik mudviejų 
rankas bažnyčioj surišus, ji nors 
ir vidurnaktį eitų su manim ir į 
tokią futbolo aikštę... O dabar 
tik purtė galvą, ir vis besilaižy
dama, kalbėjo, kalbėjo, iš ko, su
pranti, tesupratau tik du žodžius 
“monkey business”. Bet aš, ži
nai, ne iš tų, kuriuos, supranti, 
taip lengvai, lyg veršius į sker
dyklą, nutempti prie altoriaus...

— Vargas tau, Jeruzale! Var
gas čia mus puola iš visų pusių: 
darbe, stovykloj ir visur, kur tik 
statai pirmąjį žingsnį. Pasirodo, 
kad tikrai, vadinasi, žmogus ne 
viena duona esi sotus. Juk kas da
bar mums iš to, kad pilvai net 
gurgia nuo pusžalės avienos, kad 
esame prisirūkę iki apkartimo ir, 
vadinasi, prisigėrę iki nukritimo, 
jei nėra taip, kaip tau norėtųsi...
— apsnūdusius savo žodžius tin
giai dėstė vyrukas.

— žinai, ką, brol, supranti, 
puikią idėją gavau. Tai tiesiog ge
niali mintis: sutartį atpylę, spaus- 
kim į Melburną ar Sydnėjų. O ten
— Dieve duok tik moteriškų, o 
pinigų, supranti, atrodo, užteks,
— smagus ir Šelmiškas dviejų 
draugų nusikvatojimas suardė jau 
apsnūdusio kasyklų miestelio vė
loko vakaro tylą. (B.d.) 

KAS ATSITIKO SU 
ENCIKLOPEDIJA?

Skubotai ir garsingai suplanuo
ta Lietuvoje enciklopedija lietu
vių kalba paskutinį kartą viešai 
buvo minėta daugiau kaip prieš 
metus, dešimtajam partijos su
važiavime Vilniuje.- Ankščiau 
buvo skelbta, kad numatytas dau
giau kaip 60 asmenų redakcijos 
personalas, iš kurių daugiau kaip 
dvidešimts jau buvę pradėję dar
bą. Jau buvo ir redakcijos patal
pa, net iškaba buvusi pagaminta. 
Bet nuo ano partijos suvažiavimo 
niekas daugiau apie tą darbą nie
ko nemini. Net ir J. Matulis, vy
riausias enciklopedijos redakto
rius, Naujų Metų proga išskaičia
vo daugybę dirbamų ir numato
mų mokslo darbų, rengiamų lei
dinių, bet nei žodžiu neužsiminė 
apie enciklopediją. Niekas nepa
minėjo enciklopedijos ir rašytojų 
suvažiavime.

PIRMIEJI GYVENTOJŲ ' 
SURAŠYMO DUOMENYS 

BALANDŽIO MĖNESĮ
Maskvos centrinė statistikos val

dyba praneša, kad visos Sovictijos 
gyventojų surašymo preliminari
niai duomenys galėsią būti pas
kelbti jau balandžio mėnesį. Vi
si duomenys būsią galutinai sus
kaičiuoti tik gruodžio mėnesį.

Tas gyventojų surašymas atlik
tas ir Lietuvoj, taigi skelbimuo
se turės būti svarbios statistikos 

apie Lietuvos gyventojus. Da
bar Lietuvos duomenys pradedami 
tvarkyti Vilniuje, o paskui bus 
persiųsti Maskvon, kur bus nusta
tyta, kas ir kaip skelbtina.
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A. ZUBRAS

VIENIŠAS ŽMOGUS
IGNUI ŠEINIUI ATSISKYRUS

Ignas šeinius neatskiriamas 
nuo Švedijos. Tos Švedijos, kuri 
nuo Lietuvos teatidalinta tik Bal
tijos jūros. Jei vakare išeini pa
sivaikščioti Palangoje ant jūron 
nutysusio tilto ar užlipi ant Biru
tės kalno, kažkaip dairaisi į tolį 
ir nori anapus jūros pamatyti 
Stockholmo žiburius. Arti Švedi
ja ir toli. Kai sutinki švedų, ma
tai, koks didžiulis nuotolis nuo 
Lietuvos. Ir arčiau susipažinęs, 
net susibičiuliavęs su švedu, ne
įveiki to nuotolio, švedas ramus, 
santūrus, savo vidaus tau neati
dengs. Ne kartų pasijauti lyg su 
sfinksu susitikęs. Tik kai susėdi 
prie stiklo alaus, kai Bachas įsi
maišo trečiuoju į tarpų, švedas 
atsiveria, yra atviras ir net labai 
atviras, tiesus, be gudravimų.

I švedus nuvyko šeinius dar 
jaunas vyras — Pirmojo Pasauli
nio karo metu. Ir pamilo Šeinius 
švedijų. Gi ir jis pats, nors kilmės 
rytietis augštaitis — šie gi tarš
kalai šnekučiai — buvo labai šve
diškas: užsidaręs, nekalbus, nors 
šiaip buvo draugiškas ir atviras. 
Net ir savo raštuose nėra šnekus 
šeinius — jo sakiniai trumpi, su
glausti. Pasakyta tik kas reikia, 
j šalį nenuvažiuota, kalba daili, 
elegantiška, šeinius kaip diena ir 
naktis skiriasi nuo plepučio Vaiž
ganto, nors abu iš kaimyninių ap
skričių. Gi ir patį šeinių sutikda
vai visad rūpestingai dailiai apsi
rengusį, kaip dailus jo žodinis 
aprangas “Vasaros vaišių”,-“Kup
relio” ir kitų kūrinių.

Sutikus ir kalbantis su šeiniu
mi, visad jausdavai jo žvilgsnį, 
tave stebinčias akis. Taip jo ir 
kūrėjo žvilgsnis nukrypęs į žmo
gaus vidinį pasaulį, j jo jausmų 
ir išgyvenimų pynę. Ir Olesis — 
Kuprelis neperšnekus, bet turtin
gos dvasios: nors ir savamokslis, 
bet skaitęs Kantų, Wundtu, 
Feuerbachų ir kitas filosofijos 
{žymenybes. Tikintis buvo šeinius 
ar ne? Šį klausimų vienas Dievas 
tegali atsakyti. Tai tikra, kad jis 
n^ racionalisto Tomo Akviniečio 
mokinys. Jo “Kuprelyje” skaito
me: “Ar ne stiprūs buvo lietuviai,

IGNAS ŠEINIUS

KUPRELIO MALŪNAS
(IŠTRAUKA IS APYSAKOS "KUPRELIS”)

Malūnas eina palengva. Pridu
sęs, užkimęs burba. Manau, dide
lės skubos nėra. Sustoju, stebiu 
ji-

Malūno sparnas, iškilęs aukštai, 
stapterėja kiek, pažiūri į apatinį 
sparnų ir krenta ant jo, lyg pri
vyti norėdamas, bet tas pabėga, 
o ant jo, iš viršaus, žiūri ir taiko 
jau kitas.

Bildesys, ratų teleskavimas vis 
didėja. Girdėti jau ir pikliaus sun
kus dūsavimus, lyg iš po malūno 
jis veržias.

įėjęs vidun, tuojau pamačiau 
malūninkų, Kuprelį.

Tokiu vardu jį visi žmonės va
dina. Jo tikros pavardės niekuo
met nesu girdėjęs. Ta pravardė — 
tai davinys žmonių sugebėjimo vie
kų pastebėti. O Kuprelis turi net 
dvi kupras: viena krūtinėje, kita 
nugaroje. Bet jis dėl to pravar
džiavimo ijė kiek nepyksta. Nors 
šiaip žinomas, kad supykti gali. 
Kai kas nori prisigerinti malimo 
ir kitais reikalais, vadina jį Olc- 
siu, net ir ponu Olesiu. Jam vis- 
tiek.

Kuprelis manęs įeinant nepas
tebėjo. Dirbo. Pasistojęs ant suo

kai jų kelias į Dievų buvo trum
pesnis ir kai jie Dievų daugiau, 
dažniau jautė, o mažiau galvojo”. 
Bet toks juk buvo ir Pranciškus 
Asižietis, kurs saulei himnus kū
rė, kuris su paukšteliais kalbėjosi 
ir tuo būdu jautėsi priartėjęs Tvė
rėjo. Ii- Kuprelis filosofuodamas 
klausiu: "Lietuvis jautė Dievų 
per saulę, mėnulį, vėjų ir audrų 
— ar tai blogas Tcelias?”

Turbūt nesutapimas, kad arčiau
sia šeiniui yra buvęs tas pats 
skandinavas norvegas impresionis
tas Knutas Hamsunas. Kas nėra 
skaitęs jo “Pano” ar “Klajūno”? 
Didžioji visatos Dvasia alsuoja 
visoj prigimty, o žmogus lyg Jos 
žaislelis, lyg klajūnas, pats nenu- 
jaučiųs, kas jį stumia Jos keliais, 
kas jį palaiko. Vienišas klajūnas 
išliko šeinius ir visų savo gyveni
mų. Anapus Baltijos, ten kur pa
langiškiams saulė gulto eina, šve
duose susiras jis ir žmonų, kuri 
pagimdys jam sūnų. Saviškai šil
tas jis išliks visų gyvenimų tai mo
teriai, dar labiau prisirišęs bus 
jis prie sūnaus. Bet visdėlto liks 
vienišas klajūnas ir savoj šeimoj. 
Švedijoje bus jis ir savo namuo
se, bet tik kaip svečias. Kai tik 
proga pasitaikys, šeinius ir vėl 
šioje pusėje Baltijos. Jo gi žmo
na ir sūnus i Švedijoje jausis na
muose, o Lietuvoje tik svečiai — 
vasaros paukščiai. Keliaus jie kar
tais po Lietuvų, atvyks ir į Igno 
šeiniūnų kaimų, kur Gelvonai, kur 
Širvinta skuba į-Šventųjų. Namiš
kiams jis bus mielaų Ignelis, gi 
marti ir vaikaitis svečiai iš Sveti
mo krašto. Keliaudami atvyks 
šeiniai pažįstamų atlankyti. Tik 
ir ten jausis lyg užklydę svečiai, 
žmona nekalbės lietuviškai, sū
nus taip pat. Kalba todėl nesi- 
megs, širdys neatsivers. Toji Bal
tijos jūra! Negili ji, o žiūrėk, ir 
pobūvyje ji jaučiama. Jaučia jų 
ir patys šeiniai. Ir užklysta jie 
todėl tik trumpam, tik valandėlei. 
Greitai grįžta šeinienė ir sūnus 
į namus — į švedijų. Lietuvoje 
Šeinius buvo vedęs viengungis. 
Vienišas jis redaguos Kaune “Lie
tuvos Aidų”, vienišas jis bus ir 

lelio, taiso įplyšusių, du ratus jun
giančių juostų. Jo ilgos, laibos, 
tiesios kojos nuo malūno kratymo 
virpa jo taktu. Visas kūnas virpa. 
Atrodo, jis tik malūno daiktas, su 
juo surištas, su juo suaugęs. Su 
juo vienu taktu ir ritmu gyvena.

Sudžiūvusiais, smailiais pirštais 
knaibo jis ir siūva įplyšusių vį^- 
tų. Liesas, baltas, dar daugiau 
nuo miltų baltas veidas. Plona tie
si nosis tik pabrėžia tų liesų bal
tumų. Vikrios, gyvos, kaip žarijos, 
akys tik bėgioja šniūreliu, kuriuo 
jis siūva.

Matau, Kuprelis toks pats, koks 
ir pernai. Ir visuomet buvo toks 
pat, kiek jį pamenu. Nesikeičia, 
nesensta. Kiek jam metų, niekas 
nežino. Gal penkios dešimtys, gal 
daugiau, bet senas jis neatrodo. 
Jis visuomet toks pat judrus, tik 
jo nuotaika labai dažnai keičias. 
Jam nepaprastai lengva smarkiau
siai supykti, bet jis greitas ir ge
ru ūpu nelauktai nušvisti.
Laukiau, nenoriu Kupreliui trug- 

dyti. žiūriu, kaip dideli, miltais 
nubaltinti voratinkliai kampuose 
ritmingai supas. Vorai šokdami 
juose gyvena ir šokių nuotaikoj 

Klaipėdoje gubernatoriaus patarė
jas, vienišas bus ir tada, kai dirbs 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui, 
kai ties pagelbos rankų vargo iš
tiktajam žmogui Lietuvos Vilniu
je. Jo gi atžala — jo sūnus augs 
Švedijos žemėje, maitinsis jos sul
timis, semsis išminties vikingų 
krašto mokslavietėse. Ir pripras 
šeiniūnų Ignas prie savos vieni
šos dalies. Neturės šeinius būrio 
artimų bičiulių bei draugų. Vienų 
jį sutiksi ir pasivaikščioti einantį, 
vienų jį pamatysi ir Kauno resto
rane, kur nors prie šalutinio stalo. 
Ir Klaipėdoje retai jį sutiksi “Vik
torijoje”, kur renkasi lietuviai, 
kur kalbama ir juokaujama, kur 
salėje linksminamasi. Dažnai nu
klys jis į “Baltischer Hof”, ten 
pietaus vienas tarp svetimųjų. 
Bet jei ten jį užtiksi — jis nu
džiugs, net labai nudžiugs. Kvies 
jis tave prie savo stalo, daug ne
kalbės, bet bepietaujant nukris 
keletas svarių sakinių, keletas gi
lių minčių. Jų tau užteks visai 
dienai, prie tų minčių grįši vaka
re guldamas, pagalvosi dar ir ki
tų dienų.

Vienišu pionieriumi išeis šei
nius — "Lietuvos Aido” vyriau
siasis redaktorius, kai jis sumanys 
surytietinti bendrinę rašomųjų 
kalbų. Tada “Lietuvos Aidas” 
spaus: prezidentas išvyko in Užu
lėnį atostogų, jaunavedžiai išva
žiavo povestuvinėn kelionėn šil- 
tuosin kraštuoiin. Tos naujybės, 
žinoma, neprigis — išnyks, kai 
pasikeis dienraščio redaktorius.

Kai Lietuvų raudonasis tvanas 
užlies, šeinius jį matys, seks 
įvykius iki paskutinei valandai. 
Buvęs nepriklausomos Lietuvos 
pasiuntinys Skandinavuose, buvęs 
tautininkų oficiozo vyriausiasis 
redaktorius vienišas slankios Kau
no gatvėmis, stebės, kaip iš kalė
jimo uždarose mašinose j gelžke- 
lio stotį, į Maskvų ar Sibiru vežami 
buvę Lietuvos žmonės, manys, 
kad ir jo eilė! ne už kalnų. Tik 
draugo amerikono stumte stumia
mas, gyvenime kartų sutiktos mo
ters įkalbamas, tyliai paliks savo 
darbo kambarį, atsisveikins su 
Kaunu, su Nemunu, su Palanga. 
Atsisveikins negrįžtamai. Ir šei
nius vėl Švedijoje — pas žmonų, 
pas sūnų. Be įgaliojimų, be ski
riamųjų raštų šeinius ir vėl čia 
pasidarys Lietuvos ambasadorius 
ir labai darbštus ambasadorius. 
Tik dabar skirtingai kaip jaunose 

miltais įdulkintas užklydusias mu
ses gaudo.

Pro mažus langelius ir plyšius 
įsiveržę nubaltinti spinduliai vo
ratinkliuose balkšvomis, virpan
čiomis spektro varsomis žvilga. 
Ir tamsiuose kampuose tamsa at
rodo balta, miltuota.

Kuprelis vis dirba, manęs ne
mato.

Pagaliau sveikinu jį nuoširdžiai, 
draugiškai.

— Labų dien! ponas Olesi.
Nesiskubindamas pakėlė galvų. 

Žiūri į mane, tarytum ir nepažįs
ta. Nieko neatsako.

Kodėl? Gal nepakankamai grei
tai atėjau?

Pabaigęs darbų, nulipė nuo 
suolelio. Priėjo ir duoda kiek šal
tų, mažai draugingų rankų. Spau
džiu jų, stengiuos gerumu sušil
dyti. Jaukiai klausiu:

— Ar Tamsta, ponas Olesi, da
bar mūsų mali?

— Taigi, — pratarė tampriai, 
kietai.

Paskum tuo pat balsu:
— Ar tėvas jau ir neateis?
— Tur būt, kad ne. Aš jo vie

ton, — aiškinu, atopakalin kiek 
atsitraukęs.

— Kodėl neateis? — žybterėjo 
Kuprelio akys.

— Mūgėn išvažiavo. Labai di
deliu reikalu.

— Ar nebūtų galėjęs kitų ket
virtadienį?

MOŠŲ PASTOGĖ

ALGIS KAZLAUSKASPULGIO ANDR1UŠIO PASKAITĄ PERSKAIČIUS
Nebuvus studentų suvažiavime 

Adelaidėje, tikrai buvo įdomu pas
kaityti Mūsų Pastogės Nr. 7 Pul- 
gio atspaustų paskaitų “Ar mums 
reikia idėjų?”. Skaitančiam, 
man rodos, tačiau turėjo kilti 
mintis, kad anglų šaltumui idė
joms bei ideologijoms, jų palin
kimu! į empirizmų paskaitoje 
neiškelta priežasčių. Autoriui gal 
neatrodys įžūlumas, jei aš — jau
nosios kartos atstovas — išlysiu su 
savo trigrašiu.

Anglų tauta nuo šerno yra jūri
ninkų tauta ir pragyvenimui re
miasi prekyba. Neprekiaudama 
ji ir išsilaikyti negalėtų. Preky
bos dėka kraštas smarkiai pratur
tėjo ir pralenkė savo gyvenimo 
Standarto lygiu kitas Europos ša
lis. Bet koks gi yra prekybininko 
būdas? Esame tikri, kad geras 
prekybininkas vengs bet kokių 
ginčų su klijentu, elgsis šaltai, to
leruos klijento nuomonę ir žiū
rės, kaip geriausiai atsiekti savo 
interesų. Dėl kainos gi, derėsis, 
bet jei kietas klijentas, tai ir 
nusileis.

Jūrininkai prekybininkai anglai 
sukūrė didžių imperijų. Jai pri- 

dienose: tada jis atstovavo nepri
klausomai Lietuvai, jam mokėjo 
įgalioto ministerio algų, o dabar 
jis ambasadorius pavergtos tėviš
kės, Lietuvos bylai ginti visur 
primokus. O gins jis tų bylų, kaip 
nė vienas įgaliojimų raštais aprū
pintų pasiuntinių kitur nėra gy
nęs. Nuolat švedų spaudoje pasi
girs jo balsas, suras tame krašte 
Lietuvai draugų tarp politikos, 
mokslo, literatūros ir spaudos 
žmonių, atsakinės Michailovui ir 
taip gerai, kaip niekas lietuvių 
nėra sugebėjęs tam melagiui iš
drožti. Parašys jis švediškai ke
lias knygas apie baisiųjų nelaimę, 
atslinkusių j Lietuvų iš Rytų, iš 
Maskvos. Tai "Raudonasis tva
nas”, “Stebuklo belaukiant”. Lie
tuvos prisikėlimo jis nebesulauks, 
šių metų sausyje, kai Švedija ir 
Lietuva tebebus žiemos sukausty
tos, Ignas Jurkūnas — šeinius 
atiduos Tvėrėjui dvasių. Paslap
tingajam Dievui, kurį tik jautė 
Kuprelis, kurio visų savo gyveni
mų jieškojo klajūnas šeinius, kaip 
ir mokytojas Hamsunas. Su šei
niumi paskutiniuoju žodžiu atsi
sveikino jo sūnus Irvis Jurkūnas. 
Bet ir čia vienišas liko lietuviško 
žodžio meninkas šeinius: jo sū
nus kalbėjo ne ta kalba, kuria 
Igno motina pagimdžiusi jį pa
sveikino ir gyvenimui pakvietė.

Švedijoje greitai bus vasara. 
Vasara bus ir Lietuvoje, tik kita 
— be džiaugsmo, stebuklo belau
kiant. Bet ir Švedija lietuviui ki
ta — be šeiniaus, be didžiojo Lie
tuvos ambasadoriaus. 

— Kad reikalas neatidėtinas.
— Tai kaip dabar bus? — Bal

sas jau kiek švelnesnis.
— Aš pasistengsiu tėvų pava

duoti.
— Kažin. Kažin ar galėsi kų? — 

tiria mane Kuprelis, ypatingai ma
no rūbus. Jo veidas prašvito, pra
giedrėjo kiek.

•— Na jei taip, tai taip. Imk 
tų maišų, — teikia jis man nuro
dymus įsakmiai ir smulkiai ir ro
do yla kiton pusėn, pro lėtai be
sisukantį stiebų. — Tenai, matai, 
maišan iš pikliaus suplėšti grūdai 
byra. Atkabink maišų nuo tos ran
kovės: tuoj bus artipilnis. Jo vie
ton kitų, dykų užkabink. Nunešęs 
iš viršaus išpilk skrynion. Ne pir- 
mutinėn, bet antron. Pirmutinės 
girnos sugedę. Jomis daugiau ne
malu. Blogai. Kai esti geras vėjas, 
galima ir dvejas paleisti. Bet kų 
Tamstai daug aiškinti. Tur būt 
meni, kaip seniau ateidavai ir pa
dėdavai man malti. Tik paskum, 
kai pradėjai aukščiau mokytis, ar 
suponėjai, ar sutingai.

Patenkintas, kad buvau pripa
žintas, nuskubinau, kur buvo liep
ta.

Atkabinęs ir užmovęs kitų mai
šų, rišu jį į traukiamųjų virvę. 
Girdžiu, Kuprelis juokiasi.

— Kas jau, ar sveikatos netu
ri, kad negalėtum šito maišo už
nešti! Tamstos metais aš jį be

niekur nieko nutarunkinčiau. Taip 
virve traukdamas daug laiko su
gaiši.

Paraudonijau, kaip burokas. 
Užsiverčiau maišų ant pečių ir 
tempiu laiptais į viršų. Kad būtų 
greita, sunku buvo pasakyti. Kup
relis šypsosi ir ragina:

— O, o! Maišai sveika nešioti, 
nugarkaulį sustiprina.

Pagaliau užnešiau ir užpyliau.
Nežinau kur, baisiai išsimilti- 

nau. Paieškojau šepečio, neradau.
Dulkinuos taip, rankomis.
Girdžiu — Kuprelis dar labiau 

juokiasi, antran aukštan paskui 
mane atėjęs.

— Nesidulkink Tamsta, dar ne 
toks būsi. Pagaliau juodas darbas 
žmogaus nesutepa. O čia dar mil
tai.

Rodos, nebuvo ko, bet aš nuo 
jo ironingo juoko susisarmatijau. 
Jis tai pastebėjo. Jau nesijuokia. 
Šneka, pasakoja- rimtai. Tai tų, 
tai kitų daiktų rodo, aiškina.

— Lūkterėjęs kiek, vėl nueik 
tenai apačion pasidairyti. Permai
nęs maišus, atnešk čionai ir už
pilk. Dabok gerai. Saugokis, kad 
nepamirštum. Baisus tarapotas ga
li išeiti, tenai užsikimš ir sėlenų 
pribėgs miltuosna, o čia girnos dy
kos mals, dils ir akmens, prisuks.

Pažvelgė skrynion. Paklausė 
girnų ūžimo ir greitai j trečių 
aukštų nuritėjo.

klausė Indija, šiaurės Amerika, 
Australija, milžiniški plotai Afri
koje, daugelis šiaip reikšmingų 
vietų įvairiuose kontinentuose ir 
sunkiai beatsekamas skaičius salų 
vandenynuose. Imperijų sudarė 
įvairių spalvų, įvairių etninių gru
pių, religijų, papročių ir pasau
lėžiūrų žmonės. Valdomieji kraš
tai skyrėsi savo kalbomis, savo 
valdymosi bei tvarkymosi būdais. 
Kad šitokius didžiulius plotus su 
tiek skirtingais žmonėmis anglai 
galėtų išlaikyti savo valdžioje, 
reikėjo daug diplomatijos, dažnai 
reikėjo prisitaikinti prie tiems 
kraštams įprastinių tvarkymosi 
formų, sudaryti sutartis su kilčių 
valdovais, maharadžomis, kara
liais ir karaliukais. Anglai, už
valdę kraštus su žmonėmis, šimte
riopai skaitlingesniais už save, ne
galėjo mėginti jų nutautinti. Jie 
vedė su užvaldytais kraštais pel
ningų prekybų ir toleravo tų kraš
tų skirtybes. Turėdami tokio 
masto politinius uždavinius, anglai 
negalėjo vadovautis griežtais dog
matiniais sprendimais, principais, 
o turėjo taikintis ir spręsti taip, 
kaip aplinkybės diktavo.

Tik prisiminkime savuosius ku
nigaikščius, kai jie valdė didžiulę 
imperijų. Gedimino valstybėje 
buvo plačiosios slavų gyvenamos 
žemės su stačiatikių bažnyčia. 
Vilniuje todėl Gediminas leido 
statytis bažnyčias visiems, kokias 
tik kas nori, nepykiędamas nei vie
nų nei kitų. Pats jis prisilaikė 
savo sentėvių tikėjimo, nes žinojo, 
kad jo svarbiausia parama tai Per
kūno garbintojai lietuviai. Vy
tauto laikais lietuviai pasidarė 
katalikai, ir Lietuvos imperijoje 
tuomet buvo dvi pagrindinės baž
nyčios — provoslavų ir katalikų, 
kurios dalino kraštų. Vytautas 
bandė sujungti šias bažnyčias, kad 
sustiprintų pagrindus savo valdo
mos valstybės. Jisai tačiau to 
tikslo siekė ne kardu, o diplomati
niais keliais.

Nenuostabu tat, kad jūrininkų 
— prekybininkų Anglijoje, kur 
riant ar jau sukūrus didelę impe
rijų, iškilo anglų filosofai empi- 
ristai. Filosofų — Francis Bacon, 
John LOce, David Hume, Stuart 
Mill — idėjos žymiai skyriasi nuo 
platoninio idealistinio filosofavi
mo. Empiristai pripažino neabe
jotina tiesa tiktai tai, kas priei
nama patikrinti matematikai, po
jūčiams, iš viso patirčiai. Filoso
fo Locke’s pagrindinis veikalas: 
“Essay concerning Human Under
standing”; mūsų temai taip pat 
minėtini jo parašyti “Laiškai apie 
tolerancijų".

Iki pirmojo Pasaulinio karo An
glija buvo galingiausia valstybė 
pasaulyje. Ji turėjo didžiausių 
laivynų ir plačiausių imperijų. Pir
maujant tarp tautų ir, palygi

nant gerai gyvenant, ang
lams nesinorėjo priimti ko
kių nors naujų elitinių teorijų, 
kurios drastiškai sukrėstų jų gy
venimų. Be to, kam nors neiš
mėginus, nebuvo žinoma, ar teo
rija gyvenimiška ar ne, ar ji nau
dinga. Nė vienas juk nenori nu
svilti pirštų. Anglų reagavimas 
naujoms idėjoms tačiau pasikeitė, 
pradėjus imperijai silpnėti. Jie 
praranda pasitikėjimų, kad pas 
juos viskas geriausiai veikia. 
Pradeda žmonės jieškoti naujų 
idėjų politikoje, ekonomikoje ir 
kitur. Kai siautė pasaulinė de
presija, kai žmonės pajuto skur
dų ir badų, rado ir angluose gerų 
dirvų mintys apie pakeitimų socia
linės struktūros. Ir Australijoje, 
turbūt, dėl to buvo atėję į valdžių 
darbiečiai. Nebuvo tačiau jokios 
revoliucijos, o gyventa ir tvarko
masi buvo įprastu parlamentari
niu keliu. Atėjus lengvesniems lai
kams, politiniai reikalai ir vėl pra
randa savo svarbų dirbančiųjų 
žmonių akyse.

Rusai yra labai užsidegę idėjo
mis, tegu ir svetimoms mums. 
Tiesa, ir jiems po šio karo pavy
ko, užgrobiant kraštus, sukurti 
imperija. Bet jeigu jie norėtų jų 
išlaikyti, tai jiems reikėtų .rinktis 
anglų kelias. Bet tegu jie jo ge
riau nesirenka!

Anglų galvosena, apskritai, gy
venimui skiria didesnės reikšmės 
negu teorijai. Kuomet angluose 
susiduriama su faktu, su juo skai
tomasi, nors jis ir prieštarautų 
papročiams bei įstatymams. Daž
nai atsitinka, kad įvykusį faktų 
besvarstant, įsakymai būna aplen
kiami, ir įvykis būna pateisintas.

Anglų žiūrėjimas su šaltomis 
akimis j idealistines teorijas, jų 
tolerantiškumas ir ėjimas kom
promiso keliu—tai nebūtinai idėjų 
atmetimas. Tai yra kažkas pana
šu pasaulėžiūrai ar gyvenimiškai 
filosofijai.

KRONIKA
PADIDĖJO LIETUVIŲ BŪRYS 

K. TECHNIKOS KOLEDŽE
šių metų pradžioje į Melburno 

K. Technikos koledžų įstojo šie 
moksleiviai j sekančius kursus: R. 
Krausaitė — į taikomo
sios chemijos (II kursų), V. 
Adomavičius — į meta
lurgijos (II-jį kursų), V. S a- 
viekas — į 'vidaus išplanavi
mo, A. š i 1 v a — į komuni
kacijos (II kursų), V. Kemė
šis — j komunikacijos, K. 
G v a 1 d a — į elektros inžine
rijos.

IŠVYKO LEKTORIUS
IN2. A. KABAILA

Statybos inž. A. K a b a i 1 a, 
Melburno K. Technikos Koledžo 
lektorius, pasiėmė metams atos
togų ir išvyko į Sydnėjaus uni
versitetų įsigyti magistro laipsnio. 
To laipsnio įsigijimas jam atida
rys duris j profesūrų. Melburniš- 
kiams gaila jo netekus, bet linki
me sėkmės. Lauksime grįžtant ir 
vėl mus mokant.

Su juo kartu j Sidnėjų išvyko 
ir jo šeima — žmona dailininkė 
V. Kabailienė su treje
tą vaikų.

RAKTO ĮTEIKIMAS
Vasario 14 d., šeštadienio vaka

rų, Irena Verbylaitė, ap
supta didžiulio būrio jaunimo, at
šventė 21-rių metų sukaktuves. 
Tos rūšies įvykis, kartų gyveni
me, svarbus jaunam žmogui. Ire
nai buvo įteiktas simbolinis rak
tas. Tai gali reikšti raktų į gyve
nimų. Lengvesnio žanro jaunuolis 
gali aiškintis ir kitaip: niekas ne- 
bevaržys, kada ir kelintų valandų 
grįši namo.

Irena yra aktyvi skautė ir tau
tinių šokių šokėja. Dalyvavo taip 
pat jaunimo chore ir scenos mė
gėjų grupėje. I sukaktuves susi
rinko daug aktyvių “Džiugo” tun
to steigėjų ir dabartinių jojo 
ramsčių. Svečiai buvo maloniai 
priimti ir pavaišinti. Pobūvis bu
vo tikrai linksma pramoga.
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SU p. ZUBRU ATSISVEIKINANT
“Jeigu audra ištikus verstų stulpų vienų 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sienų, 
Namas negrius — iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tų pačių dienų tuoj kitų statykit."

[Šiandien prisimena žodžiai, 
kuriuos dar taip nesenai karto- 
jom, kai/ mokėmės apie Kudirkų. 
Ir rodos, kad tie žodžiai buvo 
skirti specialiai mums, kurie ne
tenkame savo gero mokytojo, 
kuris buvo tas šulas mūsų kur
sams.

Teisingai Jieva Didžytė savo ei
lėraštyje parašė: “Tu mokei mus 
išdykėlius...” Mokytojas buvo ge
ras, bet mokiniai toli nuo idealo. 
Gal mes neįvertinome: dažnai pra
leisdavome pamokas, nesiklausė
me, kai dėstei, bet atleisk — toks 
jau yra jaunimas.

Kartais daugelis žodžių buvo 
nesuprantami, gal net negirdėti, 
bet klausyti jų buvo gera ir pri
pratome, kaip prie klasikinės mu

— Neatneša nei aukso, nei sidabro, 
Nei perlų iš giliausio marių dugno — 
Tik atnešu dainuojančių jaunatvę
Ir tautos židiniui negęstančių aš ugnį! —

Mes savo mokytojų neužmirši
me ir tų, kų jie mokė!

Pasikeitimai Melburno
Lituanistiniuose Kursuose

Vasario 14 d. L.K. Tėvų-Rėmė- 
jų komiteto iniciatyva Lietuvių 
Namuosna buvo sušaukti tėvai 
pasitarimui ir arbatėlei, kuri bu
vo suruošta pagerbti mokytojus 
p. A. Zubrų ir p. V. Kuncaitienę. 
Abu mokytojai pasitraukė iš šio 
darbo, nors, kaip p. Zubras patik
rino, nevisiškai — jis atsisakė tik 
iš kursų vedėjo pareigų ir nebe- 
dėstys lietuvių kalbos ir literatū
ros vyresnėje klasėje, bet dirbs 
ir toliau su tais, kurie mokysis 
žurnalistikos ir jiems pataikaus 
suredaguoti “Jaunimo Kvieslį”. 
Mokytoja V. Kuncaitienė, kuri 
trejis metus mokė lietuvių istori
jos, taip pat žadėjo, reikalui esant, 
visada padėti.

Kiekvienas atsiskyrimas yra 
skaudus — gaila tų, kurie išeina. 
Bet ypač gaila šiandien buvo tų, 
kuriems norėjom pasakyti ačiū ir 
sudiev. Beveik septynerius metus 
p. Zubras, kaip ta darbšti skruz-
dė, rūpinosi tais kursais, rūpino
si patalpomis, rūpinosi vaikais ir 
visad kiekviena proga skleidė 
brangų lietuviškų žodį, prisimin
damas apie mūsų gyvus ir miru
sius rašytojus ne tik klasėje, bet 
ir kiekviename minėjime ar po
būvyje. Kad daug tokių, anot 
Vaižganto, deimančiukų būtų mū
sų visuomenėje!

Mokiniai atsisveikino klasėje, 
įteikdami adresų su parašais ir gė
lių puokštę, gi tėveliai, susėdę 
prie gausiai užkandžiais apkrauto 
stalo, rengėsi įteikti dovanas: p. 
Zubrui sidabrinį arbatos indų, p. 
Kuncaitienei — paveikslų.

Ir, žinoma, atėjo p. Zubras, at
sinešė kruopščiai prirašytus lapus 
ir atsivedė du savo mokinius su 
storomis knygomis rankose. Tai
gi: “prieš valgant ar geriant, prieš 
verkiant ar juokiantis, neužmirš
kime lietuviško žodžio, mūsų kū
rybos. Šiandien pirmiausia pami
nėsime nesenai mirusį mūsų rašy
tojų Ignų Šeinių.”

Nupasakojęs jo gyvenimo eigų, 
Šeiniaus kūrybai pailiustruoti lei
do R. Kazlauskui paskaityti kele
tu lapų iš ‘Raudonojo Tvano’ apie 
pirmuosius bolševikų okupacijos 
metus seime ir apskritai Kaune. 
Dar Jieva Didžytė paskaitė ištrau
kėlę iš ankstyvesnės I. Šeiniaus 
kūrybos — Debesėliai. Po to tik 
galėjo p. E. šemetienė įteikti do
vanas ir išreikšti mūsų visų padė
kos žodžius už mokytojų įdėtų 
triūsų ir pasiaukojimų. Praėjo 
dar valandos beužkandžiaujant, 
besitariant visais su kursais susi
jusiais reikalais. Buvo išrinktas 
naujas Tėvų-Rėmėjų komitetas: 
p.p. V. žižys, J. Adomavičius ir 
B. Petkevičius.

Priimta senojo komiteto atas
kaita ir padėkota jiems už kruo
pštų ir sųžiningų darbų. Praėju
sių metų komitetas, kurį sudarė 
p.p. E. Šemetienė, A. Ramanaus
kas ir K. Kazlauskas atliko dide
lį darbų, nes kursams > persikėlus 
į Lietuvių Namus, buvo daug 
naujų rūpesčių — įsigyti savus 

zikos, nors j ir jos dažnai nesu
prantame. Mes jų neužmiršime. 
Ir sėjėjas, berdamas grūdų že
mėn, nesitiki, kad visi išdygs — 
vėjas, lietus ir šaltis sunaikina 
dalį. Bet tie, išliekų ir išaugų, ne
ša vaisių.

Ir iš mūsų ne visi pražus — 
išeis pasaulin vienas kitas stiprus, 
narsus ir garbingas lietuvis. Ir 
tuomet ir tu, nors jau pavargęs 
ir pasenęs būsi, su šypsena galė
si sakyti:

— O, šitas buvo mano mokinys 
Melburne — senai, tremties me
tais. Atsimenu — nelabai gabus, 
išdykęs, o į vyrus išaugo.

Todėl ir mes, atsisveikindami, 
vietoj dovanų norime pakartoti 
poetės Salomėjos Neries žodžius:

Tegul ir jie mūsų neužmiršta!
Henrikai Malakūnai

stalus, kėdes, lentas, papuošti pa
talpas. Ačiū jiems. Ačiū ir po
nioms, kurios visad pavalgydina 
jaunus ir senus ir po to gražiai 
sutvarko patalpas.

Su nauja viltim j naujus moks
lo metus — tėveliams, mokyto
jams ir mokiniams. Ir šiemet kur
sai dirba šeštadieniais, tik pamo
kos dabar pradedamos 2 vai. p.p. 
Tėvų-Rėmėjų komitetas pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkas — 
J. Adomavičius, sekretorius — B. 
Petkevičius ir iždininkas — V. 
žižys.

M.S.

LIETUVI,

NEUŽMIRŠK UŽSUKTI I PASTĄ
SU “MOŠŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATOS PINIGAIS I

MELBURNO AKADEMINĖ STATISTIKA
įtrauktieji' j šią statistiką tegu šypsosi kartu su mumis. Praleistieji — jų yra — tegu nepasjjaučia pamiršti. Kaip tik mes juos surasime, tai įrašydinsim į sąrašus. 

O gal ir jie susiras mus. Akademini* Statistikos Biurą*

MELBURNO UNIVERSITETO STUDENTAI

VARDAS MOKSLO
IR PAVARDĖ SRITIS

SIEKIMAS ATEITIS PATINKA NEPATINKA

Kristina Brėdikytė Medicina

Rasa Jakutytė, Socialinės Studijos 
Pranas Bacevičius, Architektūra

Irena Tamošaitienė, Humanistika

Kazys Zdanavičius, Medicina

Rūta Laisvėnaitė, Humanistika
Jurgis Mikolajūnas^ Medicina 
Irma Laisvėnaitė, Humanistika

Arūnas Staugaitis, Medicina
Liucija šeštakauskaitė,

Humanistika
Algimantas Žilinskas,

Humanistika
Kristina česnaitė, Humanistika

Paslaugios daktarės kabinetas

Netikėliams parodyti tikslų
Perstatyti Eifelio bokštų pagal sa
vo planų
Konservuoti mumijas

žmoguje atrasti dar neatrastų 
kauliukų
Mokyti britų istorijos
Moterims atnaujinti veidelius
Studijuoti toliau ir toliau

Sunkų atspėti
Tapti univerkos lektore

Mokslo aukščiausiose bibliotekos 
lentynose
Mokytojos vieta

Išrasti ypatingų nuospaudoms nai
kinti mostelę.
Vienišai gyventi su 30 kačių
Taps išrinktas sekančiuoju tarzanu

Parašyti naujų, lengvų, lietuvių 
gramatikų
Ligoninės prižiūrėtojas

Prince Charles sūnaus auklė
Privatus detektyvas
Taps išrinkta vertėjauti marsie- 
čiams
Tyrinėti sraigės akių blykčiojimų
Sekretorė “Vienišų širdelių Klu
be”
Australijos premjeras

Kovotoja už moterų teises

Tvarkingai ir sistemingai gyventi

įvairumas gyvenime
Tvarka, švara ir geras maistas

Filosofija ir ūsai

Geelongo sportininkės

Juoktis ir linksmintis
Išlošti kortomis
Baletas, muzika ir knygos *

Ilgos studijų valandos
Mėnulis ir didysis žvaigždynas

Gerai pavalgyti

Nusijuokti, pasikalbėti, padisku
tuoti

ūsuoti vyrai

Psichopatai
Viengungio gyvenimas

Tyla ir nuobodžiavimas

Dykinėjimas

įtartini vyriški tipai 
Sekmadieniais anksti keltis
Nerimatos diskusijos

Negyvoji gamta
Siauros kopėčios

Negrų “Rumba”

Rusiškieji keiksmažodžiai

KARALIŠKOJO MELBURNO TECHNIKOS KOLEDŽO STUDENTAI
Birutė Antanaitytė, menas

Algis Bulokas, Architektūra

Davis Bitė, Architektūra

Algis Kazlauskas, Inžinierija

Kristina Stankūnevičiūtė
Vidaus dekoracija 

Vytas Alekna, Architektūra 
Romas Padgurskis .Inžinierija 
Narcizas Ramanauskas, Inžinierija 
Elena Zdanavičiūtė, Pritaikomasis

Menas 
Leonas Vaičaitis, Inžinierija 
Antanas Kęsmėnas, Architektūra

Kelione
Motoras, lyg prikūrenta krosnis, 

lauke 109 F laipsniai karščio, vi
duje 150 F. Prakaitas varva, o 
mes, susispaudę kaip sardinkos 
įkaitintoje dėžutėje, vos kvėpuoti 
galime. Sunkvežimis mus veža 
jau beveik 200 mylių — tai tik 
pradžia mūsų sumanytos kelionės 
į Brisbanu.

Vakarui artėjant sustojome po
ilsio prie Viktorijos ir New South 
Wales sienos. Į kaimyninę valsti
jų plaukte nuplaukėm: perplau- 
kėm, mat, Murray upę. Naktį pa
togiai praleidom ant sunkvežimio 
pakrautų bulvių maišų. Nutarėm 
vis dėlto toliau tevažiuoti tik leng
vom mašinom, nes praeitos dienos 
išgyvenimai mums buvo labai ne
patikę. Rytų padėkoję atsisveiki
nom su sunkvežimio vežėju. Pa
sisekimo tačiau neturėjom ir, porų 
valandų praleidę bestypinėdaini 
šalia kelio, sugalvojom kitos ma
šinų mojavimo taktikos griebtis. 
Buvo, mat, mūsų trys — be mud
viejų ir Algis Kazlauskas, trijulės 
vadovas. Pasirodo — trijų per
daug, niekas nejma. Vienas mūsų 
todėl turėjo už krūmo atsigulti pa
ilsėti, o du mašinas stabdėm. 
Mašinai sustojus, paaiškindavom 
šoferiui apie tretįjį, kuris pavar
gęs miegus prie krūmo. Gudra
vimas tai ar ne — tuo metu mes 
apie tai nesvarstėm — tokia tak
tika mes antros dienos vakarų 
buvome Sidnėjuje, čia mus prig
laudė ponai Migevičiai ir Pauliu- 
koniai. Išsimiegojus, kitos dienos 
rytų, Migevičių Aliukas mus nu
vežė į pajūrį ir supažindino su 
Manly. Gerai pasimaudėm, pa
plaukiojom, su bangom bekariau
dami ir smėlio paragavom. Ir tai 
niekis — jis švarus, higieniškas. 
Plaukiant pervaža, matėm didįjį 
Sidnėjaus tiltų — ant jo vėliau 
buvom užlipę — matėm gražias 
įlankas ir krantus.

Kitos dienos rytų per trumpų 
laikų mašina mus nuvežė į New- 
castlę. Keliaudami čia matėm pir
mų kartų savo gyvenime tokias 
milžiniškas upes, tokius ilgus tiltus 
ir tokius gražius kalnus. Beva
žiuojant dar vis j tų patį Newcas- 
tlę, pasveikino tačiau mus ir “ska
nus” kvapas. Vežėjas paaiškino,

Mokyti meno ir pasižymėti įvai
riose srityse
Mažai dirbti ir daug uždirbti

Perstatyti Melburnu ir pasidaryti 
vyr. miesto architektu
Redaguoti garsų lietuvių laikraštį

Studijuoti aukštuosius gamtos.mo
kslus
Žymių draugų ir gerų kontaktų
Pelningas gyvenimas
Užsidirbti pragyvenimui
Gauti iš Dioro siuntinėlį

Artimesni tarpmiestiniai ryšiai
Tapti pirmuoju mėnulio architektu

Karoli* Kazlauskas ir 
Arūnas Žižys

Šiaurėn
kad už keliolikos mylių randasi 
Newcastle, ir iš ten tas kvapas 
ateinųs. Newcastlę palikom įsi
prašę į gerų mašinų. Neužilgo 
prasidėjo didžiulės tropiškos, vi
joklių priaugusios džiunglės. Tan
kumynas tuose miškuose tai ne
paprastas, o medžiai tai jau milži
nai. Vakare pasiekėm bananų 
plantacijas ir nustebom pamatę 
bananų kekes, apmautas mėlynais 
plastikiniais maišais. Manėm, kad 
tai apsauga nuo oposumų, bet mus 
vežęs džentelmenas paaiškino, kad 
toji priemonė naudojama bana
nams greičiau prinokti. Naktį 
pernakvoti teko stotyje — ant len
tų. Miegoti tačiau nedaug teko, 
nes kiekvienam reikėjo po treč
dalį nakties budėti. Nuo uodų ir 
šiaip insektų nesisekė atsiginti. 
Rytų todėl labai džiaugsmingai pa
sveikinom.

Ir vėl važiuojam, artėjam prie 
Brisbanės. Pakeliui sustojom mi
lijonierių kurorte — Surfers Pa
radise. Ir mes čia išsimaudėme. 
Pasirodo, tie turtingi žmonės čia 
visi margai apsirengę vaikšto — 
sunku buvo juos atskirti nuo dar 
margesnių namų bei hotelių. Pa
galvojom, gal tai turtingųjų mas
kavimosi išgalvojimas. Brisbanėje 
sustojom pas ponus Sagačius ir 
Mališauskus. Vietinis lietuvių jau
nimas aprodė miesto {žymenybes. 
Iš rotušės bokšto pamatėm miesto 
dydį. Tai plačiai pasklidęs mies
tas. Nustebom, kad ir čia buvo 
tiltas ne daug mažesnis už Sidnė
jaus — Story Bridge. Pats mies
tas tylus — net bodžių nesimatė. 
Gyventojai kitokie kaip Sidnėjuj, 
kur visi laisviau jaučiasi ir laisvai 
rengiasi. Brisbanės lietuviai buvo 
nepaprastai vaišingi ir draugiški: 
pakviesdavo mus pobūvių, nuves
davo į šiaip įdomias vietoves. Po
rų dienų čia paviešėję, su dauge
liu gerai susibičiuliavę, tikrai nu
liūdom, kai reikėjo palikti Bris- 
banę.

Grįždami važiavom kitu keliu — 
per įdomias augštumas, pro šniok
ščiančius krioklius ir ūžiančius 
miškus. Matėm pakelėse vienų 
kitų wallabj, gyvatę ir daug iki 
šiol mums nepažįstamų paukščių. 
Paskutinysis tų dienų mus vežęs

Tikriausia labai įdomi

Gyvent mažam namelyje ir nešti 
žmonai algų
Planuoti arktikos poledinius ur
vus ir juos iškabinėti paveikslais 
Gaminti sputnikam sraigtus

Ištekėti už milionieriaus ir atida
ryti kosmetikos akademijų
Plytų gaminimo patarėjas
Langų valytojas Holywoode
Vesti gražių ir turtingų žmonų
Tapti žymiausia Australijos figūra

Operų perukų siuvėjas
Priemiesčio gyvenimas ir daug 
vaikų

PRIEVARTAUJA RAŠYTOJĄ
J. Dovydaitis pereitais metais 

“Kauno tiesos” atkarpai buvo pa’ 
rašęs dokumentinę apysakų “Pa
smerktieji”, kur aprašė Gedimino 
Vanago ir kitų apysakos veikėjų 
pergyvenimus karo metu Lietuvo
je, Vokietijoje ir kt. “Literatūra 
ir menas" š.m. 2-me numeryje 
įsidėjo Juozo Kirkilos tos apysa
kos kritikų, kuri rodo, kad oku
puotoje Lietuvoje dar ir šiandien 
tebeveikia stalininio laikotarpio 
pažiūros j literatūrinius kūrinius.

Kritikas prikiša Dovydaičiui, 
kad savo apysakoje per mažai dė
mesio kreipęs į savo veikėjų de
maskavimų. Kirkilą rašo:

“Apysakoje viso šito nėra. Au
torius dargi pats sau prieštarauja. 
Jis tarsi stengiasi p a t e i s i n- 
t i Vanagų, suteikia jo charak
teriui įtikimų bruožų. Apskritai, 
iš apysakos susidaro įspūdis, kad 
rašytojas tarsi reabilituoja ir to
kius nusikaltėlius, kuriems už jų 
nusikaltimus mūsų liaudis niekad 
neatleis... Pastangos atrasti ja
me meilės, ilgesio tėvynei jaus
mus tampa tiktai tuščiu verkšle
nimu, dejonėmis... Panašiai gali
ma pasakyti ir apie kitų veikėjų 
bei jų tarpusavio santykių trakta
vimų. Autorius nekovingai, ne- 
principingai, nepartiškai 
vaizduoja ir tuos žmones, kurie, 

šoferis, dienai vakarėjant mus pa
sikvietė į savo namus kartu su juo 
pavakarieniauti ir pas jį pernak
voti. Tai buvo tipiškas, geraširdis 
katalikas airis — mokytojas. 
Anksti rytų pavaišinęs mus arba
ta iri tostu, pavėžėjo iki plento. 
Lengvoji mašina paėmė mus pa
vėžėti Sidnėjaus kryptim, bet tik 
kelio galų. Teko laukti kitos. 
Ėjom pėstele. Ir čia įvyko nelai
mė. Arūnas, belipdamas į kalniu
kų, užsnūdo ir paslydo ant akme
nų, tuo pačiu parversdamas ir 
Algį. Abu taip ir nuriedėjo į pa
kalnę. Neįprastas veiksmas, tai 
nekokios buvo ir pasekmės. Al
gis, manydamas, kad nusisuks 
sprandų, pasidarė žalsvas, kaip 
žalia čia gamta aplinkui. Arūnų, 
nors buvo apardyta nugara, — 
žymės dar ir dabar tebėra, •— apė
mė dar didesnis snaudulys negu 
paprastai.

Pasivijęs limuzinas, "nelaimės 
ištiktuosius” ir tretįjį sveikųjį pa-(

Berniukai ir stovyklinis gyvenimas

Sabrina

Menas ir moterys

Rock’in’Roll, krepšinis ir moteriš
koji giminė
Diskutuoti rimtas temas

Meno studentės
Greitos mašinos
Draugų Kompanija
Paskutinios mados ir tyla

žuvauti ir pagauti
Prižadėta neišduoti 

pasibaigus karui, nuėjo tarnauti 
imperialistams — į prancūzų sve
timšalių legionų, o taip pat dau
giau obj e k t y v i s t i š- 
k a i ir natūralistiškai rašo 
apie šlykščius, begėdiškus nacio
nalistinių vadukų veiksmus, reika
lingus okupantams. Sunku apysa
koje rasti bent pasmerkimų to
kiems žmonėms — išgamoms, kaip 
Kauno spekuliantas Radzevičius, 
kaip batalione tarnavę viršila Sto
nys, kapitonas Levukas... Apysa
koje neatskleista jų veiksmų po
litinė prasmė... Iš apysakos susi
daro įspūdis, kad vaizduojamas 
batalionas — tai paprastų žmoge
lių, tiesa, turinčių įvairių silpny
bių būrys, ramiausiai kasinėjantis 
apkasus ir pan. Jų ir partizanai 
neliečia, jie ir su gyventojais bi
čiuliaujasi. Kokie geraširdžiai ka
reivėliai. .. ”

Jau iš šitų citatų aiškiai maty
ti, ko partinė kritika pasigenda 
ir ko ji iš rašytojo reikalauja: 
Reikalauja, kad literatūrinis kūri
nys būtų sukirptas kompartijos 
linija, kitaip tariant, kad iš kiek
vienos apysakos išeitų propagandi
nis pamfletas, visai neatsižvel
giant į vaizduojamų tikrovę ar 
kokius nors literatūrinius reikala
vimus. Visiems aišku, kad tai 
tamsus Stalino amžiaus mastas.

sisodino ir nuvežė ligi Sidnėjaus.
Sidnėjuje vėl viskas gerai, vėl 

mes linksmi. Praleidome čia tris 
malonias dienas, gyvendami pas 
ponus Mauragius, gi Algis pas Mi- 
gevičius. Aplankėm Taronga Park, 
zoologijos sodų, nuėjome į ben
druomenės namuose suruoštų 
baliukų ir vaidinimų ir kitokius 
draugų suruoštus pobūvius bei pa
silinksminimus.

Važiuojam namo. Jau Vikto
rijos pusėje matėm daug išdegu
sių miškų. Mėlyni dūmai iš įvai
rių vietų vis dar j dangų raitėsi. 
Paskutinę dienų dulkinu žvyruotu 
keliu teko pėsčiomis paeiti beveik 
dešimtį mylių. Tai toliausia, negu 
bet kada anksčiau per visų kelio
nę buvo tekę pėsčiomis eiti. 
Vakare, gera liuksusine mašina 
bevažiuojant, staiga pradėjo šalti 
ir pirmų kartų per visų kelionę 
pradėjom drebėti, žinojom tada, 
kad Melburnas jau visai arti.

Virti, kepti ir kambarius valyti

Tuščias laikas

Viskas, kas kasdieniška

Nebūti apkrautu darbais

Gauruoti vyrai

Nespalvingas gyvenimas
Mokytis šokti
Triukšmas ir klyksmai
Viskas, kas senoviška

Nusistovėjęs gyvenimas
Priemiesčio gyvenimas ir lietus
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KAS DARYTI?
SAVOS BŪSTINĖS

Jau dešimts metų, kaip Aust
ralijos lietuvių jaunimas, susibū
ręs į lietuviškus sporto klubus, 
kultivuoja įvairias sporto šakas. 
Vieni tai daro, kad per judesį ir 
mankštų išgautų sau dvasinio pa
sitenkinimo ir todėl jų užsiėmi
mus vadiname rekreaciniu sportu. 
Kiti tai daro, kad per mankštas 
ir treniruotes išmoktų teisingų ir 
lengviausių būdų atsiekti geresnių 
rezultatų ir todėl šį sportų vadi
name varžybiniu.

Kaip rekreaciniam, taip ir var- 
žybiniam sportui kultivuoti pag
rindinė sųlyga yra — aikštės ir 
tinkamos patalpos. Laike pirmųjų 
dešimts metų nė vienas Austra
lijos lietuvių sporto klubas netu
rėjo nei nuosavos aikštės, nei tin
kamų patalpų sporto - reikalams. 
Kaip treniruotėms, mankštoms, 
taip ir varžyboms buvo samdomos 
aikštės ir patalpos, kas nepapras
tai apsunkino klubų vadovybes, 
nes reikėdavo kokiu nors būdu 
rasti lėšų apmokėti nuomų. Ne
paisant visų sunkumų, lietuviai 
sportininkai gražiai organizavosi 
ir dalyvavo įvairių sporto šakų 
pirmenybėse ir kasmet įvykstan
čiose Australijos lietuvių sporto 
šventėse.

Šie, 1959-ji metai, Australijos 
lietuvių sportiniam gyvenime yra 
istoriniai metai, nes beveik visi 
lietuvių sporto klubai perkelia sa
vo veiklų į savas būstines vietos 
lietuvių namuose. Beveik kiekvie
na skaitlingiau apgyventa lietu
vių vietovė jau yra įsigijusi nuo
savus namus, kuriuose ir talpina- 
si vietos lietuvių sportininkai. To 
pasėkoje Australijos lietuvių spor
tinis gyvenimas turėtų žymiai pa
sikeisti ir, žinoma, gerojon pusėn. 
Turint nuosavų sporto klubo būs
tinę, lietuvių sportinis gyvenimas 
turėtų įgauti visai kitų formų, ku
ri daugiau prilygtų prieškariniam 
lietuvių sporto klubų gyvenimui 
Lietuvoje.

PAŽANGUMAS
Nevardinant visų pliusų, kurie 

susidaro turint klubo būstinę, no
risi sustoti prie sportinio pažangu
mo įvairiose sporto šakose.

Reikia prisipažinti, kad, be sta
lo teniso, visose kitose sporto ša
kose Australijos lietuviai sporti
ninkai nėra atsiekę aukštos kla
sės. Lyginant su prieškarinės Lie
tuvos sportininkų pajėgumu mū
sų lygis yra gerokai žemesnis. 
Norisi manyti, kad neturėjimas 
savų patalpų ir aikščių kaip tik ir 
buvo to priežastimi. Lietuvos spor
tininkų pajėgumui vystytis pra
džių duodavo fizinio auklėjimo sa
vaitinės pamokos mokyklose, kur 
fizinio auklėjimo instruktorių 
priežiūroje sistematingai buvo 
auklėjami jaunuoliai. Iš mokyklų 
sporto klubų atstovai išsirinkda
vo geresnius ir pažangesnius jau
nuolius, įtraukdami juos nariais į 
savo klubus, kur specialistų tre
nerių priežiūroje jie būdavo mo
komi ir treniruojami. Kadangi 

kiekvienas sporto klubas turėdavo 
pakankamai narių, tai jie, atsi
žvelgiant į jų amžių ir pajėgumų, 
buvo suskirstomi į klases. Natū
ralu, kad sportininkas, esąs že
mesnėje klasėje, dės visas pastan
gas patekti į aukštesnę klasę. Kad 
tai atsiektų, jis turi treniruotis ir 
dėti visas pastangas būti geresniu. 
Tokiu būdu atsirasdavo konkuren
cija ir tik konkurencijos dėka kil
davo sportininkų pajėgumas, kar
tu kildavo ir įvairių sporto šakų 
žaidimo lygis.

Kad ir turime visų eilę lietu
viškų sporto klubų Australijoje, 
kad ir pradedame persikelti j sa
vas sporto klubų patalpas, bet ne
pakankamas aktyvių sportininkų 
skaičius neigiamai veikia į spor
tinį pažangumų, nes neįmanomu 
turėti eiles komandų toje pačioje 
sporto šakoje, neįmanoma išskirti 
sportininkų j pajėgumo klases ir 
konkuruoti. Dėl mažo skaičiaus 
aktyvių sportininkų vos sugebame 
išstatyti po vienų jaunių ir vienų 
suaugusiųjų komandų į vietos pir
menybes. Neturint konkurencijos 
yra sunku priversti sportininkų 
lankyti pastoviai treniruotes ir 
beveik neįmanoma yra reikalauti 
iš jo daryti tai, ko jis nemėgsta, 
nes nėra būdų kaip jį nubausti.
Paskutiniu laiku vis daugiau ir 
daugiau išgirstam ir skaitom spau
doje apie reikalų užleisti vietų 
jaunimui. Rungtynių metu, jeigu 
kurioje nors komandoje žaidžia 
kiek vyresnio amžiaus sportinin
kas, vietoj pagarbos vyresniajam, 
išgirstam nevienų karčių replikų, 

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

BOSE
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 išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

OVERSEAS
SAV.

36 WALPOLE ST., KEW, VIC.
TEL. WM 6032

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819
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kaip iš žiūrovų, taip ir iš sportuo
jančiųjų pusės. Atrodytų, kad 
sportininkas, peržengęs 30-ties 
metų amžiaus ribų, turėtų jau pa
sitraukti iš varžybinio sporto ir 
užleisti vietų jaunimui, nes to pa
geidauja šiandieninė mūsų visuo
menė. Gal taip pat galvoja ir mū
sų jaunieji sportininkai, kurie 
sporto švenčių metu daugiausia 
reikalavimų stato ir daug pakal
ba? Bet ar tie, kurie taip galvoja, 
žino, kad varžybiniame sporte ne 
amžius ir ne jaunystė yra svar
biau, bet pajėgumas, pranašumas 
ir įgudimas žaisti geriau negu 
priešas. Savaime aišku, kad yra 
didelis noras matyti mūsų jauni
mų sportuojantį ir darantį pažan
gų, bet vien dėl to negalime pa
šalinti vyresniųjų, kurie yra pajė
gesni už jaunesniuosius ir sugeba 
atsiekti geresnių rezultatų. Kaip 
pavyzdį galime imti paskutinę 
mūsų sporto šventę Melburne, kur 
lauko teniso žaidime Adelaidės 
lietuvių sporto klubų Vytį atsto
vavo tikras lietuviškojo sporto ve
teranas p. Remeikis. Amžiumi bū
damas pats vyriausias, jis savo pa
jėgumu visiems įrodė, kad neuž
tenka būti jaunam, bet reikia tu
rėti gerų mokyklų ir ilgų patyri
mų, kol sportininkas gali atsiek
ti tikrai aukštų žaidimo klasę.

Elbe
(Bus daugiau)

ra******************************
PASKUBĖKIT...

Paskutiniosios Sporto šventės 
Melburne proga buvo išleisti ypa
tingai gražūs ženkliukai ir vien
kartinis sporto leidinys, kurių dar 
yra pasilikę. Norintieji turėti šios 
šventės prisiminimų, dėl ženkliu
kų ar leidinio kreipiasi pas L. 
Baltrūnų, 295 Hoddle St., Abbots
ford, N. 9, Vic., arba pas čer- 
vinskų. ženkliuko kaina yra 10 šil.

PRENUMERUOKITE
“MOŠŲ PASTOGĘ”

1959 METAMS

■
■S

Adelaidėje
MERGINOS LAIMI 6:5

Vyrų pralaimėjimų atsirevanša
vo merginos, nugalėdamos latvai- 
tes 6:5 (13:10) setų. Už Vyti 
žaidė A. Snarskytė, laimėdama 
visus savo susitikimus. Jai sėk
mingai talkininkavo O. Mikalainy- 
tė ir I. Gudaitytė.

Kiekvienų pirmadienio vakarų 
A. Snarskytė Lietuvių Namuose 
treniruoja jaunes, pradedančias 
žaisti stalo tenisų. Mergaitės, no
rinčios žaisti j stalo tenisų, prašo
mos atvykti į šias treniruotes, at- 
sinešant sportinius batukus ir ra
ketę.

VADOVŲ SUSIRINKIMAS
Š.m. kovo 1 dienų 4 vai. p.p. 

Lietuvių Namuose šaukiamas S. 
K. “Vyties” Valdybos ir visų spor
to šakų vadovų ir trenerių ben
dras posėdis. Bus svarstomi svar
būs reikalai, liečiu sportinę veik
lą ir pasiruošimų X-jai Jubilieji
nei Sporto Šventei.

B.N.

Geelonge
VYTIS II — RICES 37:20 (23:10)

Geelongo miesto vasaros sezono 
krepšinio pirmenybių pirmose 
rungtynėse Vytis susitiko su pra
eitų metų nugalėtoju — Rices. 
Mūsiškiai, pastiprinę dviem pir
mos komandos žaidėjais, gana 
lengvai įveikė savo priešininkų. 
Vyties komanda žaidė darniai ir 
užtikrintai, ypatingai savo verž
lumu išsiskyrė A. Šimkus ir Ber- 
tašius. Taškus įmetė: A. Berta- 
šius 13, A. Šimkus 11, J. Jonušas 
8, E. Lipšys 3 ir St. šutas 2.

VYTIS II — CORIO BAY 
28:24 (15:13)

Antrose vasaros sezono krepši
nio rungtynėse vytiečiai, turėdami 

I “Savi pas savus” Į 
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU- J 
VISKĄ IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI- j 
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS l LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 1
O TOKIA IŠTAIGA YRA: RAŠYKITE - BALTIC STORES LTD., I
421, HACKNEY RD., LONDON. E. 2. ENGLAND, teiraukitės, j 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU. I

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO į
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užiakę ramia ląžine laukite pakvitavimo ii savo artimųjų, nes už siuntinį atsako J
į BALTIC STORES BENDROVĖ. 2

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, v 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. A
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais. J

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti , 
netik visokius siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius! j

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažų mokestį (informacijos šutei- O 
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius. !

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraŠčių, tik pa- ‘‘ 
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MOŠŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ. j

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda- J 
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa- .
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek j

! ąiuntėjui tiek gavėjui.
NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių "skyrinių” prie- I 

maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu. '

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JURAS) j

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. į

gana silpnokų priešininkų, sužai
dė silpnai: trūko gerų pasuočių 
ir metimai nevyko. Nors ir vedė 
per visas rungtynes, bet laimėti 
teįstengė vos 4 taškais. Taškus 
įmetė: A. Šimkus 10, St. šutas 7, 
J. Jonušas 11.

VYTIS I — GRAIKŲ RINKTINĖ 
55:45 (23:23)

Vasaros sezono krepšinio pir
menybėse Melburne Vytis I gra
žioje bei įdomioje kovoje nugalėjo 
stiprių Graikų komandų. Rungty
nių pradžioje mūsiškiams kiek ne
sisekė, ir graikai, išnaudodami 
gynimo klaidas, keliais staigiais 
prasiveržimais pakėlė rezultatų 
savo naudai. įpusėjus žaidimui, 
Vyties puolimas pradėjo geriau 
žaisti: staigiais prasiveržimais per 
centrų ir taikliais tolimais meti
mais mūsiškiai pralaužė priešinin
ko gynimų ir rungtynes laimėjo 
10 taškų skirtumu. Taškus įmetė: 
A. Bertašius ir R. Zenkevičius po 
17, A. Šimkus 13, R. Volkovickas 
6 ir E. Lipšys 2.

VYTIS — RIGA moterys 
28:13 (17:2)

Viktorijos moterų krepšinio va
saros sezono pirmenybėse Vytis 
susitiko su Riga — viena iš pajė
giausių Melburno komandų. Lat- 
vaitės, įvertindamos vytiečių pajė
gumų, išėjo žaisti stiprios sudė
ties, vadovaujamos žaidėjos, kuri 
Hobarte buvo, išrinkta j visos 
Australijos rinktinę.

Vytietės pradėjo lėtų, bet ap
galvotų žaidimų. E. Buckytei taik
liai mėtant iš tolo, mūsiškės pa
lengva rezultatų didino, tuo tarpu 
Rigos antpuoliai sugniuždavo į 
kietų vytiečių dengimų, ir taip pir
mas puslaikis baigėsi tiesiog ne
įtikėtinu rezultatu — 17:2 Vyties 
naudai. Latvaitės, matydamos, 
kad laimėjimo galimybės dingsta, 
bandė panaudoti šiurkštokų žaidi

mo taktikų, ko pasėkoje buvo su
žeista Vyties centro puolėja ir 
turėjo apleisti aikštę. Nežiūrint 
to, Vytietės, nors ir su susilpnin
ta komanda, atlaikė priešininkių 
spaudimų ir pirmų kartų Vyties 
krepšinio istorijoj įveikė stipriųjų 
Rigų. Vyties komanda pasirodė 
puikioj formoj ir žaidė, neišski
riant nė viesos žaidėjos, kaip dar
nus vienetas. Taškus. įmetė: E. 
Buckytė ir L. Šimkutė po 8, 
Cooke 5, N. Bratanavičiūtė 4 ir 
L. Jonušaitė 3.

— Dalyvis —

SPECIALI STUDIJŲ KOMISIJA 
TYRINĖJA SIBIRO STOVYKLŲ 

BUITIES SĄLYGAS
Miunchene veikiančio "Osteou- 

ropa-Institut’o” vedėjo prof. Dr. 
Hans Koch vadovybėje jau kuris 
laikas dirba speciali studijų ko
misija, kurios uždavinys tyrinėti 
buitį sovietų stovyklose Sibire ir 
kitur. Komisija dabar peržiūri vo
kiečių belaisvių ir tremtinių pa
sakojimus apie gyvenimo ir darbo 
sųlygas tose stovyklose; o vėliau, 
pagal reikalų .apklausinės dar 
papildomai buvusius tose stovyk
lose asmenis.

Uždavinį vykdo eilė mokslinin
kų. Darbas užtruksiąs keletu me
tų. Siekiama objektyviai nustaty
ti tikrųsias gyvenimo ir darbo sų
lygas. Tyrinėjimo duomenys ir iš
vados bus skelbiami tik studijų 
darbų užbaigus.

Kitos vokiečių organiacijos (Vo
kiečių Raud. Kryžius ir kt.) šiuo 
metu vykdo dar ir kitų darbų, 
susietų su stovyklomis Sovietų Są
jungoje. Organizuojamas papildo
mas buvusių belaisvių ir tremti
nių apklausinėjimas, siekiant iš
aiškinti daugiau kaip milijono 
Sovietų Sąjungoje be pėdsakų 
dingusių vokiečių likimą.
Įjįf j V . E.I.

BROW\i:.JO\ES LTD i

LIETUVIU SKYRIUS 1, NORFOLK PLACE, LONDON, W. 2.
e
f sNUO 1959 METŲ SAUSIO MEN. 1 DIENOS SOVIETŲ SĄJUNGA SUMAŽINO MUITĄ SIUNTINIAMS, SIUNČIAMIEMS Į PABALTIJO KRAŠTUS IR RUSIJOS GILUMĄ.

3i

Čia paduodame kai kuria, nauja* prekių kainai, į kuriai 
.įeina SOVIETŲ MUITAS.
yds. vyriškai eilutei medžiagos, tamsiai mėlynos 
arba rudos spalvos, dryžuota arba lygi, stipri £A. 
yds. moteriškam kostiumui medžiagos, tamsiai pilkos, 
vid. pilkos arba mėlynos spalvos, lygi, stipri £A. 
vyriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, 15-17 
akmenų, antimagnetinis, nebijąs sutrenkimų, ga
rantuojamas , £A.

5. 0.9;

4.18.0;

7. 8.3;

moteriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, 
15-17 akmenų, antimagnetinis, garantuojamas £A. 
jaunimui tinkamas rankinis laikrodėlis, šveicarų 
gamybos, antimagnetinis, nebijąs sutrenkimų £A. 
vyriška gatava eilutė (švarkas ir kelinės) tamsiai 
mėlynos arba rudos spalvos, dryžuota arba lygi £A. 
moteriškas gatavas kostiumėlis (švarkelis ir sijonė
lis) tamsiai pilkos, vid. pilkos arba mėlynos spal
vos £A.

7.14.9;

5. 1.0;

11. 2.6;

10.17.0;

1 pora vyriškų batų, juodi stiprūs, minkštos odos £A. 2. 7.6;
1 plaukams kirpt mašinėlė 0” 00” 000” 0000“ Nr. 1 £A. 1.17.6;

Reikalaukite daugiau informacijų ir kitų prekių kainų bei 
medžiagų pavyzdžių.
MES GARANTUOJAME SAUGŲ SIUNTINIO GAVIMĄ- 
SIUNTINIO GAVĖJUI NEREIKIA NIEKO PRIMOKĖTI 
SIUNTINYS PASIEKIA ADRESATĄ LAIKE 8-5 SAVAIČIŲ.

MŪSŲ FIRMOS SKUBUS PATARNAVIMAS, PRIEINAMOS KAINOS YRA ŽINOMOS VISIEMS MŪSŲ FIRMOS KLIJENTAMS.
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MELBURNAS
J.E. VYSKUPAS V. BRIZGYS 

LANKYSIS MELBURNO 
LIETUVIŲ NAMUOSE

š.m. kovo 5 d., ketvirtadienį, 
7 vai. 30 min. vakare, Melburno 
Lietuvių Namuose, 12 Francis 
Grove, Thombury, lankysis mūsų 
gerbiamas svetys, J.E. vyskupas 
V. Brizgys.

Visi Melburno Lietuvių Klubo 
nariai, prisidėjusieji prie namų 
įsigijimo organizacijos, mieli Mel
burno Lietuvių Namų rėmėjai ir 
bičiuliai maloniai kviečiami daly
vauti Ekscelencijos pagerbime 
mclbumiškių lietuviškame židiny
je — Lietuvių Namuose.

Melburno Lietuvių Klubo 
Taryba

AUSTRALIJOS LIET. AERO 
KLUBO PRANEŠIMAS

Pereitų metų vasario 9 d. Mel
burne įsisteigęs Liet. Aero Klu
bas statistikos reikalams vykdo 
visuotinų lietuvių lakūnų — mo
kinių, šiuo metu skraidančių Aus
tralijoj, susirašinėjimų.

Kas dar nėra užsiregistravęs, 
prašome kreiptis pas Aero Klubo 
sekretorių p. H. Kaladę šiuo ad
resu: 30 Barnet St, Yarraville, 
Vic. Tel. MW 6572.

PADĖKA
Dėkojame kuo širdingiausiai vi

siems, kurie prisidėjo prie mūsų 
metinio Užgavėnių baliaus pasi
sekimo :

mieliems svečiams už taip gra
žų atsilankymų, poniai Kęsminai- 
tei, p. Morkūnui už programos iš
pildymų, ir mūsų brangioms Mel
burno Ponioms, kurios savo triū
su, aukomis ir ištverme įgalina 
Draugijos veikimų.

Soc. Globos Moterų Draugijos 
Melburno KOMITETAS

KNYGOS IŠ LIETUVOS
Norintieji įsigyti Lietuvoje iš

leidžiamas knygas, kreipiasi į Po
lyglot knygų krautuvę, 256 Col
lins St (antram aukšte). įsidė
mėtina, kad knygų kainos labai 
žemos. Vieno rublio vertė prily
ginta vienam šilingui. Ypatingai 
daug vaikų literatūros. Prašykite 
giminių Lietuvoje, kad knygų 
Jums nesiųstų, nes jiems daug 
brangiau kainuoja.

N. ZELANDIJA
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

AUCKLANDE
Vasario 16-tos minėjimas Auck- 

lande įvyko šios šventės išvakarė
se Royal Commonwealth Society 
svetainėje. Minėjimas pradėtas 
Lietuvos Himnu. Apylinkės pirm. 
J. Žiginskas savo kalboje paste
bėjo, kad šiuo metu Lietuvai ne
trūksta draugų ir užjaučiančiųjų. 
Didžioji atsiskaitymo diena gali 
ateiti bet kada. Nepriklausomy
bės kovose kritę buvo pagerbti 
tylos minute.

Krašto Bendruomenės pirm. č. 
Liutikas skaitė kruopščiai pa
ruoštų paskaitų Vinco Kudirkos 
šimto metų gimimo sukakčiai at
žymėti. Paskaitoje atsispindėjo 
šviesi, kilni ir iki mirties ryžtin
ga Dr. Kudirkos asmenybė.

Meninėje dalyje buvęs Lietu
vos Valstybinio Teatro aktorius 
Petras Šimkus pateikė ištisų In- 
čiūros pjesės ‘‘Vincas Kudirka” 
prologų. Visų pusvalandį vienas 
asmuo, be scenos, grimo ir deko
racijų sugebėjo susirinkusius per
kelti į lietuviškų teatrų. Tai bu
vo reta proga matant vienų as
menį atliekant penkių skirtingų 
veikėjų vaidmenis. Petras Šimkus 
savo mimika, intonacija ir vaidy
ba sukūrė kuone paliečiamai gy
vus Moters, Galinio, Andriuko 
Viskmanto, Bevardžio ir Antanė
lio charakterius.

Elena Paukštienė skaitė savo 
kūrinį — "Istorinė Poema”, ši 
poema savo tematika ir meniniu 
atžvilgiu yra verta platesnio at
garsio ir reikia tikėtis, greitai pa
sirodys mūsų spaudoje.

D. Pečiulaitytė paskambino 
Beethoveno “Mėnesienos sonatų"

ir L. Paukštytė akordeonu pagro
jo eilę meliodijų. Toliau sekė ka
vutė, žaidimai ir šokiai.

‘‘Auckland Star” dienraštis šeš
tadienio laidoje išspausdino Lie
tuvio Studento atvirų laiškų, pa
vadindamas jį “Lietuviai po Rau
donųjų priespauda.”

Laiške rašoma: “Nežiūrint į 
tai, kad Sov. Rusija vaizduoja 
save taikų ir laisvę mylinčiu kraš
tu, dabartinės Rytų Europos su
lygęs neginčijamai rodo, kad Ru
sija yra didžiausias imperialisti
nis tironas mūsų laikuose, čia 
primintina tik viena Sov. Rusijos 
išdavikiškos agresijos auka — 
Lietuva, kraštas su tūkstantmeti
ne istorija, kuris vienu metu ap
gynė pačių, Rusijų nuo turkų ir 
mongolų. Lietuva š.m. vasario 16 
d. būtų, kaip laisva šalis, atšven
tusi savo nepriklausomybės 41 su
kaktį, jei nebūtų rusų okupuota.

Sovietų Rusija, nežiūrint visos 
eilės tarptautinių sutarčių, ne
lauktai užpuolė Lietuvę, ryškiai 
demonstruodama savo neteisingu
mų tarptautiniuose santykiuose. 
Sovietai sulaužė visas pagrindines 
žmoniškumo teises Lietuvos gy
ventojų atžvilgiu, šimtai tūkstan
čių darbininkų, ūkininkų ir inte
ligentų buvo deportuoti arba mi
rė kalėjimuose bei koncentracijos 
stovyklose. Ir dar sovietai drįs
ta girtis esu žmonių draugais! Jie 
nužemino gyvenimo lygį Lietuvo
je iki tokio laipsnio, apie kokį ne
priklausomybės laikais niekas nė 
svajoti nemėgino. Jų fanatiškoji 
doktrina prievartauja lietuvių tau
tų kiekvienu įmanomu būdu. Lie
tuvių tauta neturi sprendimo tei
ses krašto valdyme. Visi įsakymai 
ateina iš Maskvos. Lietuviai atsi
dūrė tarpe 100 mil. Rytų Euro
pos tautų, kuriems laisvė, teisė, 
teisingumas ir net gyvenimas yra 
sovietinių okupantų draudžiamas.

NEWCASTELIS
TOLIAU DIRBA

šių metų vasario mėn. 7 d. 
Newcastelio Apylinkės Valdyba 
buvo suruošusi pirmų Newcaste- 
lyje “Kaukių Balių". Jam buvo 
pradėta ruoštis jau pora mėnesių 
anksčiau. Socialės šalpos Komite
tas sumanė pavaišinti publikų 
“Užgavėnių blynais".

Kadangi Newcastelyje tokio 
baliaus dar nėra buvę, tad jauni
mas iš anksto pradėjo siūdintis 
rūbus. Praktika parodė, kad kau
kių baliumi susidomėjimas buvo 
labai didelis ir susilaukė daug sve
čių. Tarp kita ko, šokių pertrau
kos metu buvo vietinių kupletistų 
J. česnaičio ir V. Nekrošiaus su
dainuota, pritariant armoškai, il
gokas, linksmas pakeleivių kuple
tas. Kaukėms premijuoti buvo pa
kviesti iš publikos 3 asmenys ii' 
jie rado, kad įdomiausios kaukės 
yra R. Ragausko, O. Skuodaitės 
ir Z. Bajalytės. Laimėjusiems bu
vo įteiktos piniginės premijos.

Publikos buvo labai susidomė
ta Užgavėnių blynais, kuriais So
cialės šalpos Komitetas vaišino 
veltui. Kad paruoštų blynus, minė
tas komitetas, būdamas dar labai 
jaunas ir neturėdamas savo lėšų, 
turėjo “kalėdoti” produktų pas 
vietinius lietuvius "ūkininkus”, 
kurie jį parėmė, todėl savišalpos 
komitetas ir nori padėkoti pir
miems jo rėmėjams, aukojusiems 
produktus, būtent —; p.p. Jazbu- 
tienei, O. Zakarauskienei, Skuo
dienei, Bruzgienei ir Bajalienei. 
Be to, iš apylinkės valdybos, pa
gal susitarimų, savišalpos komi
tetas darbo pradžiai gavo penkis 
svarus iš baliaus pelno.

Kalbant apie socialės šalpos ko
mitetų reikia pažymėti, kad New
castelio apylinkėje jis buvo įkur
tas, berods, 1954 metais, bet jo 
veikla buvo apmirusi. Kaip žino
me, visokia veikla daugiausia pa
reina nuo vadovaujančių asmenų 
sugebėjimo ir noro dirbti. New- 
castliečiai negali pasigirti perdi- 
deliu inteligentų skaičiumi, bet ir 
tie patys dažnausiai purtosi bet 
kokių pareigų ir todėl visa našta 
daugiausiai tenka tiems, kurie dir
ba. Dabartinė apylinkės valdyba

PASTOGĖ
ryžosi suaktyvinti Newcastelio 
apylinkę ir įdėjo daug darbo, kol 
savo tikslo atsiekė. Čia jai į talkų 
atėjo naujai išrinktas socialės šal
pos komitetas, iš pirmininkės p. 
Barštienės ir narių — p. J. Levič- 
kienės ir p. B. Vilkienės, kurios, 
suprasdamos lietuvybės išlaikymo 
ir savišalpos reikalingumų, pradė
jo energingai dirbti. Pirmosios va
gos yra sunkios, bet tikimės, kad 
ir visos kitos lietuvės, suprasda
mos reikalo svarbumų, ne tik rems 
savišalpos komitetų, apylinkės 
valdybų, bet ir pačios prisidės sa
vo darbu ir auka.

Baltru* Drožė

ALBURIS
DVIGUBA ŠVENTĖ

š.m. vasario 16 d. Neprikl. šven
tės minėjimas Albury sutapo su 
Vyskupo atsilankymo diena šiame 
parubežio miestely.

Jau saulei leidžiantis keletas 
automobilių, jų tarpe Valys, Moc
kevičius, Leitonas ir Vytortas dar 
gerokai už miesto pasitinka J.E. 
vyskupų Brizgi, ir p. Mackevičius 
perima J. Ekscelencijų iš atlydė- 
jusio Alburio lietuvių parapijos 
klebono kun. Dr. Bašinsko į savo 
šaunų automobilį.

Tuo pat laiku prie St. Patrick 
bažnyčios Alburio-Wodongos ir 
apylinkių lietuviai laukia pasiro
dant ta juodojo, tautinėm ir bažn. 
vėliavėlėm papuošto, automobilio.

Kad ir darbo dienų, tačiau net 
iš pačių tolimiausių bendruome- 
nės apylinkių (Waga - Waga, 
Beachworth, Culcairn ir Bright 
suplaukė lietuviai, džiaugsmingom 
širdim pasitikti didžiojo Svečio.

Ir štai, tautinių spalvų vėliavė
lės atplevėsuoja iš tolo. Dar prieš 
vartus J.E. pirmieji pasveikina 
vietin. parapijos dvasiškiai.

Peržengus vartus, ALB Apy
linkės pirm. St. čėsna pasitinka 
vyskupų su "duona ir druska” ir 
pasveikina visų apylinkės tautie
čių vardu. Čia pat mažoji Birutė 
Leitonaitė, asistuojant kitom 
dviem tautiniais rūbais pasipuošu
siom lietuvaitėm, įteikia gražia 
puokštę gėlių.

Vyskupui celebruojant vakari
nes pamaldas, jam asistuoja mū
sų klebonas dr. Bašinskas ir pa
tarnauja lietuviukai — L. Barta- 
šius ir Jankauskas.

Sugiedama pora lietuviškų gies
mių. Po to didelį įspūdį į kiekvie
nų dalyvį padaro turiningas vys
kupo pamokslas.

Gražiai skambančia suvalkiečių 

JUSU PINIGAI
SAUGŪS

yra
BANK OF

NEW SOUTH WALES
ĮSTEIGTAME 1817 m.

TURTAS VIRŠIJA 8500,000,000

Australljoa seniausia* ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugiškų ir paslaugų patarnavimų virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Zelandijoje, Fiji, Papuoj, N, Gvinėjoj ir Lon
done.

Rašyk ar atsilankyk artimiausiame Skyriuje ir 
paprašyk brošiūros “A Complete Banking Service”.

Jus maloniai priims —

BANK OF
NEW SOUTH WALES 
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Bendras ir taupos 
skyriai

........... =^= -

tarine, autoritetingu ir tėvišku 
tonu Jis išaiškina žmogaus gyve
nimo prasmę ir ypač pabrėžia lie
tuvio garbės pareigas.

Iš bažnyčios Tautos šventės mi- 
nėjiman, vykusiam parapijos sa
lėje, Vyskupas Brizgys atvyksta 
drauge su Monsn. Larkin ir kun. 
dr. Bučinsku.

Minėjimų atidaro ir dienai 
skirtų paskaitų laiko apylinkės 
pirm. S. čėsna. J.E. visiems padė
koja už malonų priėmimų.

Meninėj minėjimo daly pasireiš
kia mažieji ir didieji. Pirmiausia 
deklamuoja B. Leitonaitė, dvi Las- 
kovaitės ir V. Makarevičius. Ba
lerina J. Valytė pašoka, akordeonu 
pritariant č. Žilinskui, tautiškų 
šokių pynę. Ina čėsnaitė pianinu 
išpildo klasikinį dalykėlį, be to, 
“Lietuva Brangi” ir “Pempel- 
pempel”. šešios moterys, vadovau
jant p. Valienei, sudainuoja tris 
lietuviškas daineles. P. Urbanavi
čius išpildo smuiku vienų Betho
veno kompozicijų.

Po iškilmingos vakarienės Vys
kupas, atsisveikindamas, suteikia 
Ganytojiškų Palaiminimų.

Kitų rytų, t.y. vasario 17 d., ne
gausus tautiečių būrelis susirenka 
išklausyti šv. Mišių ir čia pat 
šventoriuje atsisveikina su ma
loniuoju svečiu.

Dalyvavę*

SYDNĖJUS
SĖKMINGA SENŲJŲ SKAUTŲ 

ŽIDINIO IŠKYLA
Jau ankstyvų rytmetį, š.m. va

sario 22 d., susivažiavo į Sydnė- 
jaus skautų stovyklavietę židinio 
nariai sU svečiais. Oras buvo gra
žus ir malonus. Dar prieš sueigų 
tunt. A. Dudaitis su inž. I. Jonai
čiu išnardė stovyklavietės krūmy
nus, jieškodami ir nustatydami 
vietų, kur ateityje bus įrengtas 
maudymosi baseinas.

Lygiai 3 vai. p.p. prasidėjo su
eiga. Iš tėvūno J. Zinkaus prane
šimo paaiškėjo, kad iki šiol židinys 
teturėdavo tik dvi metines suei
gas. Vasario 22 d. sueiga esanti 
skiriama skautų įkūrėjo lordo Ba- 
den-Povelio asmeniui paminėti. 
Taigi ir šiandienų tų proga sktn. 
Milienė skaitė gilių ir išsamių pa
skaitų apie didįjį jaunmo auklė
tojų.

Po paskaitos buvo priimta nau
jų narių ir pasitarta židinį ir aps
kritai skautus liečiančiais reika
lais. Slaptu balsavimu perrinkta 
ta pati vadovybė — tėvūnu liko 
J. Zinkus ir kancleriu L. Vėtei- 
kienė.

Veiklus skautų rėmėjas senosios 
emigracijos lietuvis Jonas Keler
tas buvo vienbalsiai išrinktas ži
dinio Garbės nariu.

Ateityje numatyta aktyviau įsi
jungti į jaunųjų skautų veiklų 
ir jau balandžio mėn. įvykstan
čiam skautų kaukių baliuj židinys 
sutiko aukomis ir savo darbu su
ruošti bufetų.

REKOLEKCIJOS — MISIJOS SYDNEJUJE
Noriu jau iš anksto pranešti, 

kad su nekantrumu laukiamos 
J.E. vysk. V. Brizgiu vedamos 
rekolekcijos — misijos Sydnėjuje 
įvyk* kovo mėn. 19-22 dienomis.

Kovo 19, 20, 21 d.d. vakarais 
rekolekcijos bus Camperdowne 
lietuvių pamaldų bažn., o jų už
baigimas kovo 22 d. pamaldomis 
St. Mary's Katedroj, kur bus tei
kiamas ir Sutvirtinimo Sakramen
tas.

Smulkesnė tvarka bus paskelb
ta vėliau, tik iš anksto prašau vi
sus savo asmeninius reikalus taip 
susitvarkyti, kad šias dienas ga
lėtumėt paskirti — misijoms ir 
dvasiniam susikaupimui.

Iš viso matėsi, kad židinys stip
rėja ir skaičium ir veikla.

MPI.

SAUKIAMAS SUSIRINKIMAS
Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos 

Sydnėjaūs Sk. metinis susirinki
mas įvyks š.m. kovo mėn. 14 d. 
(šeštadienį) 6 vai. v. Lietuvių Na
muose, 18-20 Botany Rd., Red- 
ferne. Dienotvarkė: Valdybos ir 
Revizijos Komisijos pranešimai, 
ateities veiklos aptarimas, naujos 
valdybos ir rev. Komisijos rinki
mai.

Valdyba

PRANEŠIMAS
A.L.B. Cabramattos Apyl. Val

dyba praneša, jog š.m. kovo mėn. 
8 d. 11 vai. (tuojau po pamaldų) 
Mount Pritchard bažnyčios salėje 
šaukiamas visuotinas

METINIS SUSIRINKIMAS.
Dienotvarkėje numatyta:
1. Valdybos pirmininko prane

šimas; 2. Revizijos komisijos pra
nešimas; 3. Diskusijos dėl prane
šimų ir, kadencijai pasibaigus, 
valdybos atsistatydinimas ir 4. 
Naujos valdybos ir rev. komisijos 
rinkimai.

Reikiamai daugumai 11 vai. ne
susirinkus, už pusės valandos šau
kiamas kitas susirinkimas ir, ne
žiūrint susirinkusiųjų skaičiaus, 
jis bus laikomas teisėtu.

Valdyba

STUDENTŲ DĖMESIUI
Sydn. Liet. Studentų S-gos su

sirinkime numatyta gegužinė —, 
laužas įvyks, kaip nutarta: šešta
dienį kovo 7 d. Renkamės prie 
Liverpool stoties 1,30 vai. p.p. ir 
iš ten važiuojam automobiliais j 
Wallaciu.

COSMOS TRADING CO.
SAV. A. VAITIEKŪNAS

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 
SEKANČIAI SIUNTAI Į LIETUVĄ SIUNTINIUS PRIIMAME 
IKI 11-TO KOVO. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS 
BIRŽELIO MĖN. PRADŽIOJE.

Pasinaudokite mūsų nauja siuntinių apdraudimo sistema. 
Jūsų siutinys gali būti apdraudžiamas iki £ 100 vertės!

Pigiausias būdas yra siųsti 44 Ibs svorio siuntinius. Užei
kite — įsitikinsite! Nauji sovietų muitai galioja nuo 1.1.59. 
Prašykite detalių.

Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų kostiumams, 
paltams, suknelėms; taip pat odų, megztinių, kojinių ir t.t.

Pristatykite siuntinius arba siųskite j Essendono geležin
kelio stotį prekine važta:

2. SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325.
Mieste: 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas) 

Tel. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penk
tadieniais ir šeštadieniais).

SKYRIAI:
Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. 

' Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapiys, 28 Grange Rd., Hindmarsb, S.A.
Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Hobarte: N. Kantvila., 57 Strickland Ave., Hobart, Ta*m. 
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vie.

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažų depozitų, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.

Printed by Minti* Pty, Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Slmniikts, a* President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W.

Nė vienas negali sakyti, kad 
neturi laiko — ar per toli, kai 
J.E. vyskupas atvyko iš tokių 
tolių ir skiria mums savo laika 
ir jėgas.

Pasikvieskime ir savo preiteliua 
iš tolimesnių vietovių ir, duoda
mi jiems pastogę, sudarykime 
galimybes ir jiems šiomis misijo
mis pasinaudoti bei dalyvauti iš
kilmėse.

Kovu 22 d., po visų pamaldų, 
Sydnėjaus lietuvių jaunimas — 
atietininkai ir skautai “Trocade- 
ro” salėje ruošia atsisveikinimo 
koncertų su Garbinguoju Svečiu, 
j kurį kviečiami visi Sydnėjaus 
ir apylinkių lietuviai! K.P.B.

Kolegas ir draugus kviečiamo 
dalyvauti, neužmirštant pasiimti 
maudymosi kostiumų, dešrelių ir 
pamidorų padažo.

Taip pat pranešame, kad Ini- 
tium Semestri įvyks kovo 14 d., 
apie kų smulkiau bus sekančiame 
“M.P.” numery, šiuo tarpu tepa- 
minim, kad programa bus tokia 
pat šauni, kaip ir anksčiau būda
vo. Kolegas, kurie žada mus ap
lankyti iš tolimųjų miestų, ragi- 
nam iš anksto užsisakyti trauki
nio bilietus.

Valdyba

PASIRUOŠIMAS IR 
PASITARIMAS

Kovo 8 d. po pamaldų Camper
downe (12 vai.) kviečiami j pasita
rimų visi priimantieji Sutvirtin. 
Sakramentų ir jų tėveliai ar glo
bėjai, kur bus paaiškinta šio sak- 
lamento prasmė bei apeigos ir ap
tarta visi kiti tvarkos ir pasiruoši
mo reikalai.

K.P.B.

REIKALINGA PRITYRUSI 
SIUVĖJA

Galima part time.
Kreiptis LIZARD & CO., Sau

dargas, 104 Regents Str., Red
fern. Tel.: MX 2667, nedarbo lai
ku — Tel.: 54 9359.

VEDYBŲ REIKALU
Jieškau gyvenimo draugės nuo 

30 iki 50 m. amžiaus. Esu grynas 
lietuvis 50 metų amžiaus. Turiu 
nekilnojamo turto £ 5.000 vertei. 
Atsakysiu tik į rimtus laiškus. Ra
šyti adresu: Adolfas Karutis, 
1011 Barooga Str., North Albury, 
N.S.W.
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