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Iš Maskvos pranešama, kad so
vietai paskutinėmis dienomis nu
sivylė Anglijos politikos krypsniu. 
Jų paveikę kiti Vakarų valstybių 
politikai, nes ir Anglija pritarian
ti linijai, kad Ženevos konferen
cijoj reikia laikytis kietai prieš 
sovietus. Pirmieji Anglijos planai 
dėl pasitarimų krypties, esu, paki
tę, nes jų paveikęs Vašingtonas, 
Bonna ir Paryžius.

Amerikos generolas L. Lemnit- 
zer, kuris numatytas vyriausiuoju 
karinių pajėgų viršininku, pareiš
kė, kad NATO (Atlanto Pakto Val
stybių Sųjungos) vyr. vadas gen. 
Norstad pareikalavęs daugiau ka
riuomenės Europon, šios pajėgos 
esančios jau siunčiamos, nes so
vietai vis dar grųsinų dėl Berly
no. Smulkesnių žinių apie siun
čiamos kariuomenės didumų ir 
jos rūšis generolas nepatiekė.

Chruščiovas V. Vokietijos so
cialistinių laikraščių redaktoriams 
pareiškė, kad vakariečių teisės 
Berlyne bus baigtos, kai sovietai 
pasirašys seperatinę sutartį su 
Ryt. Vokietija. Jei artimoje atei
tyje nebūsiu pasiekta bendro su
sitarimo su Vakarais dėl Vokieti
jos, tai Rusija šį savo pažadų ir 
išpildysianti. Tada Vakarų kariuo
menė Berlyne būsianti nereikalin
ga. Tačiau, jo nuomone, šių die
nų techninės ir militarinės sųly- 
gos leidžia tik taikų pasaulio klau
simų sprendimų, nes “tik pamišę 
žmonės gali žengti kitu keliu”, at
seit — politines problemas spręs
ti karu.

“Eltos” Inf. Biuletenis rašo, 
kad naujasis Amerikos užs. reik, 
ministeris Christian Herter yra 
jau “ne nauja figūra. Ilgus metus 
būdamas toje ministerijoje, daly
vavęs eilėje tarptautinių konfe
rencijų kartu su Dullesu, per savo 
rankas perleidęs begalybę užsie
nio politikos dokumentų, jis yra 
susipažinęs su visomis svarbesnė
mis tarptautinėmis problemomis. 
Jam nėra svetimi ir Pabaltijo tau
tų reikalai. Lieka tik klausimas, 
ar ministeris Herteris mūsų kraš
tų laisvės klausimais viešai pasi
sakys tokiu pat aiškumu bei ryž
tumu, kaip iki pat paskutinių lai
kų pasisakydavo Dullesas. Nors 
vienais tik skambiais pareiškimais 
Pabaltijo kraštai nebus išlaisvinti, 
vis dėlto vadovaujančios pasaulio 
valstybės oficialūs pareiškimai kai 
kų reiškia. Sunku manyti, kad nau
jasis JAV užsienio reik, ministe- 
ris Pabaltijo klausimu imtų vairuo
ti į visai priešingų pusę. Tai būtų 
visų pagrindinių JAV principų 
paneigimas, žinoma, kelias į “vir- 
šūsių konferencijas” yra ir liks 
susietas su didelėm rizikom pa
vergtosioms tautoms — ar vieno
kia ar kitokia asmenybė vairuos 
JAV užsienio politikų. Bet mums 
ramiau, jei sekančiais mėnesiais 
ir metais turėsime progos įsitikin
ti, kad Amerikos politika mūsų 
tautų atžvilgiu nesikeis į blogųjų 
pusę nei Dullesui atsistatydinus.

Sovietai darė visas pastangas 
Arabų pasaulyje susirasti sau 
draugų, dar daugiau, arabų vals
tybes pajungti savo įtakai Ir va
liai. Bet išėjo priešingai: Net to
kios arabų valstybės, kurios anks
čiau su Maskva draugavo, arčiau 
pažinusios sovietinius — komunis

tinius metodus pasidarė Maskvos 
nedraugais. Jungtinė' Arabų res
publika, vadovaujama Egipto va
do Nasserio, atsidūrė net aštriame 
priešingume Sovietų Sujungsi. Dar 
taip neseniai, Sueso krizės dieno
mis, Nasseris laikė Kremlių išti
kimu draugu ir užtarėju. O dabar? 
Griežčiausiais žodžiais pasireiškia 
prieš Maskvų ir jos komunistinius 
knisimus Artimuose ir Viduriniuo
se Rytuose, ypač Irake. Irako va
das Kassemas, kruvinai susidoro
jęs su Mossulo provincijos sukilė-

VAIZDUOS MATOME:

Viršuje — N. Chruščiovas tariasi 
Kremliuje
Kairėje — Kinijos komunistai 
šaudo tibetiečius.

liais, kuriuos kaltino veikus Nas
serio įsakymu, vis labiau patenka 
į prosovietinę srovę. Bet Irakas 
iš kelių pusių yra apsuptas anti- 
sovietinių valstybių ir tokiu būdu 
izoliuotas. Jo kaimynas, Jordani
ja, savo karalius Husseino lūpo
mis dar šiomis dienomis paskelbė 
griežtų kovų komunizmui. Vis tai 
geri reiškiniai. Tai įdomūs reiški
niai dėl to, kad dar visai nese
niai, prieš keletu metų, padėtis 
Artimuose ir Vid. Rytuose buvo 
visai kita ir įvykių raida kita.

Sukilimas Tibete prieš raudo
nuosius kiniečius dar ir šiandien 
nėra numalšintas (dar laikosi ke
li pasipriešinimo lizdai kalnynuo
se), nors Kinijos raudonoji armi
ja ten ištisus mėnesius panaudojo 
didžiules pajėgas. Tai rodo, kaip 
sunku kartais net milžiniškai vals
tybei su mažute sukilusia tautele 
susidoroti. Žinoma, Kinijos jėgos 
persvara visa nulems, tuo labiau, 
kad tibetiečiai nei įš Indijos, nei 
iš Vakarų pasaulio tikros pagal
bos nesusilaukė. Tačiau Tibeto 
dvasinio ir pasaulietiško valdovo 
Dalai Lamos laimingas pabėgimas 
į Indijų yra didelis smūgis visam 
komunistiniam pasauliui. Dalai La
ma savo viešuose pareiškimuose 
paneigė tvirtinimus, kad jis suki
lėlių buvęs prievarta, prieš savo 
valių, išgabentas iš Tibeto į Indi

jų. Be to, jis patvirtino ir faktų, 
kad Kinija, nors anksčiau šventai 
pažadėjo gerbti Tibeto autonomi
jų, visais pastarais metais stengė
si kraštų visiškai pajungti komu
nistinei Kinijai. Visoms paverg
toms tautoms Dalai Lama pasida
ro svarbiu sųjungininku prieš ko
munistinę — sovietinę priespaudų.

Jei keičiasi padėtis Artimuose 
ir Viduriniuose Rytuose, jei To
limuose Rytuose mažutė tautelė 
ryžosi sukilti prieš milžiniškų pri
spaudėjų, ar ryt-poryt negalėtų 
kas nors nelaukto atsitikti ir Rytų 
Europoje? Pesimistai sakys, tai 
yra savęs raminimas. O realistai 
sakys: šiais laikais padėtis kei
čiasi greičiau, negu tai būdavo 
seniau. Nėra negalima, kad ir Pa
baltijo tautoms gali susidaryti nau
jos perspektyvos. Dabartiniai švai
stymai apie “praretintas” ar “ne
utralizuotas” zonas mažai vilčių 
Lietuvai ar kitoms Pabaltijo ša
lims teikia. Vakarai susirūpinę iš
laikyti nors Berlyno dalį, o kad 
pavyktų išsiderėti visos Vokietijos 
apjungimų, šiuo metu niekas rim
tai netiki. Į beartėjančių Rytų 
-Vakarų užsienio reikalų ministe- 
rių konferencijų (gegužės 11 d. 
Ženevoje) einama su didelėmis 
abejonėmis tiek vienoje, tiek ki
toje pusėje. Tuo tarpu ir Vakarai 
ir Rytai ginkluojasi toliau...”

MICHAILOVO
Lietuvon sugrįžti raginančio ko

miteto sėkmė tuo tarpu panaši į 
menkai sėkmingo meškeriotojo 
krepšelį. Kada nekada pasitaiko 
sugrįžtančių, bet kiekvienu atve
ju tai didelis įvykis, pranešinėji- 
mas per laikraščius.

Po ilgokos pertraukos, baland
žio 16 d. Tiesa pranešė, kad iš 
Brazilijos į Lietuvų grįžo prieš 
30 metų emigravęs Alfonsas Bra
ga ir Viktoras Janavičius, o iš 
Argentinos — Jonas Diržys su sū
num ir Petras Greibus.

Šįmet po vienų asmenį grįžę iš 
Vokietijos bei Jungtinių Valsty
bių. Iš Vokietijos grįžęs Bronius

K-TO ŽVEJYBA
Jankauskas, 1944 metais vokiečių 
išvežtas. O iš Jungtinių Valstybių 
į Kaunu pas žmonų ir sūnų grį
žęs Jonas Ambraziūnas, kuris bu
vęs išbėgęs iš Lietuvos vokiečiams 
atsitraukiant.

Į Latvijų šiuo metu yra nuvy
kusi buvusi Latvijos operos solis
tė, emigravusi Amerikon apie 1937 
metus (vienų sezonų dainavusi 
Metropolitan operoje). Bet ji yra 
nuvykusi kaip Amerikos pilietė — 
viešnia, porai mėnesių. Per radijų 
perduotame pasikalbėjime viešnia 
santūri apie gyvenimų Amerikoj, 
mandagiai giria meno klestėjimų 
Latvijoj.

CHURCHILLIS MATOSI SU 
EISENHOVERIU

Pasaulio viešųjų nuomonę ypač 
dilgina Churchillio išskridimas 
Amerikon, kur jis net keletu die
nų bus prez. Eisenhoverio svečiu. 
Politiniai komentatoriai gal ir ne
be pagrindo spėlioja, kad bus tar
tasi dėl paskutiniųjų Berlyno įvy
kių ir dėl viso Rytų — Vakarų 
politikos komplekso.

Šveicarijos spauda skelbia, kad 
Chruchillis esųs siųstas Anglijos 
min. pirm. McMillano, kuris norįs 
suminkštinti kietų prez. Eisenho
verio politikos linijų numatomoj 
viršūnių konferencijoj.

Kiek tatai tiesos, šiuo tarpu 
sunku kų nors teigti, tačiau reikia 
žinoti, kad lygiai prieš dešimtį 
metų tas pats Churchillis Angli
jos Konservatorių partijos kong
rese šitaip kalbėjo apie sovietus:

— Su apgailestavimu turiu jums 
pasakyti, kad negaliu jus pradžiu
ginti netikra viltimi dėl galimybės 
susitarti su Sovietų Sąjunga.

Paaiškinęs, kad visos “gaidžių 
peštynės” Jungtinėse Tautose esu 
ne kas kita kaip paruošimas pub
likos trečiajam pasauliniam karui, 
kalbėjo:

— Vienintelė taikos garantija 
šiuo metu yra jėga. Be atominių 
bombų atsargos, turimos Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse, mums 
nepavyktų sustabdyti Sovietų žy
gio prieš Europų. Tiktai baimė 
amerikoniškų atominių bombų su
laiko Sovietų agresijų Vakarų Eu
ropon. Na, bet Vakaram pasiliko

PAKEITĖ “UŽSIENIO REIK. MINISTRĄ” *
PREIKŠAS PERĖMĖ 
GAŠKOS PAREIGAS

Respublikiniam sovietui susirin
kus, Vilniuje tarp kitų formalu
mų įvyko ir “naujos vyriausybės 
sudarymas”. M. šumausko “vy
riausybė atsistatydino”, bet jam 
buvo pavesta ir vėl jų “sudaryti”. 
“Naujos vyriausybės” sųrašas bu
vo perskaitytas ir, žinoma, be jo
kių kalbų patvirtintas.

Surašė yra tik vienas pakeistas: 
New Yorke pereitų rudenį viešė
jęs (kaip sovietinis delegatas Jun
gtinių Tautų Susirinkime) Ignas 
Gaška jau nebe užsienio reikalų 
ministras. Jo pareigos perduotos 
ministro pirmininko pavaduotojui 
Kaziui Preikšui, kuris pasilieka ir 
pirmininko pavaduotoju. I. Gaška 
liko tik praktinės reikšmės netu
rinčios užsienio reikalų komisijos 
pirmininku respublikiniame sovie
te.

Ligi šiol užsienio reikalų minis
terijos funkcijos buvo neapčiuo
piamos, kadangi respublikinė mi
nisterija jokių užsienio politikos 
reikalų netvarkė. K. Preikšui šios 
ministerijos pavedimas reikšmin
gas dviem požiūriais. Visų pirma, 
kad Preikšas tuo pačiu metu pasi
lieka ir premjero (M. šumausko) 
pavaduotojas, o tai ir ministerijos 
autoritetų kelia. Antra, Preikšas 
ligi šiol buvo premjero pavaduo
tojas švietimo ir kultūros reika
lams. Tarp premjero pavaduotojų 
(Ozarskis, Laurinaitis, Kairys) ne
matyti nei vieno, kuris galėtų per
imti ligšiolines Preikšo funkcijas, 
nes visi ūkinių sričių specialistai 
(ar bent pretenduoju į specialis
tus, kadangi imasi tas sritis tvar
kyti). Taigi Preikšas, matyt, ir 
toliau pasiliks švietimo-kultūros 
reikalų prižiūrėtojas. Tuo pačiu 
metu jis dabar bus ir užsienio rei
kalų ministras. Tai gali reikšti, 
kad ta neaiškios paskirties užsie- 

maža laiko. Laika* nelaukia, man 
atrodo, kad kaip tik dabar atėjo 
meta* >uve*ti *ų*kaita* ir pradėti 
galutinį at*i*kaitymų.. .

Churchillis siūlė tokius reikala
vimus Sovietų Sųjungai:

1. Išlaisvinti nuo savo valdžios 
rytų Europos valstybes;

2. sugrįžti į savo valstybės ri
bas;

3. išvalyti 11 Europos sostinių, 
kurios yra bolševikų naguose;

4. atsitraukti iki Kurzono lini
jos, kaip kad buvo sutarta, kai 
kovojo prieš bendrų priešų;

5. išlaisvinti milijonų, jei ne
daugiau, vokiečių ir japonų karo 
belaisvių, kurie yra Sovietų Sųjun- 
goje vergų padėtyje;

6. nutraukti išnaudojimų Vokie
tijos ir Austrijos sričių;

7. nuimti Berlyno blokadų;
8. nutraukti propogandų Indo

nezijoje ir Malajuose;
9. išlaisvinti tų Korėjos dalį, 

kuri yra komunistų valdoma;
10. nutraukti karų Kinijoje;
11. atidaryti Rusijos didžiulę 

erdvę laisvam judėjimui ir duoti 
galimybę kitom tautom lengviau 
atsikvėpti.

Taigi, atsižvelgiant į tai, kad 
jau tada, kai Sovietai dar nebuvo 
toki akiplėšos, didysis Anglijos 
valstybininkas kėlė aiškių reika
lavimų būtinumų, atrodytų, kad 
nėra pavojaus, jog Churchillis ir 
dabar vyktų įkalbinėti priešingų 
savo nusistatymui nuomonę.

nio reikalų ministerija kaip tik 
imsis “kultūrinių ryšų su užsie
niu” plėtimo uždavinių, o per juos 
ir santykių bei įtakos lietuviškoje 
senojoje ir gal net naujojoje išei
vijoje. Washingtone sovietinėje 
pasiuntinybėje II sekretoriaus ti
tulu jau yra atsiųstas lietuvis (L. 
Kapočius). Lygiai tokiu pačiu ti
tulu (II sekretoriaus) kitas lietu
vis (Černiauskas) atsirado sovie
tinėje pasiuntinybėje Urugvajuje. 
Galimas dalykas, kad tuo būdu ta 
neaiškioji užsienio reikalų minis
terija perims ir ligi šiol visiškai 
nesėkmingų michailovinio komite
to veiklų. Prisimintina, kad “Kul
tūriniams ryšiams su užsieniu pa
laikyti draugijų federacijos” Lie
tuvos sekcijos pirmininkas irgi 
yra buvęs tos užsienių rei
kalų ministerijos ministras Povi
las Rotomskis. LNA

PALECKIS GAVO NAUJUS 
PAVADUOTOJUS

Po kovo mėnesio “rinkimų” pir
mų kartų sušauktas respublikinis 
sovietas atliko ir keletu formalu
mų, skirtų atlikti pirmų kartų su
sirinkus. Jų tarpe — 15 asmenų 
prezidiumo (“prezidento”) išrin
kimas ir vyriausybės “sudarymas”.

Prezidento viršūnėje ir toles
niems ketveriems metams paliktas 
Paleckis, lygiai kaip ir sekretorius 
S. Naujalis, bet vietoj ligšiolinio 
pavaduotojo Mykolo Junčo-Kučin- 
sko (kuris įvairius apdovanojimų 
ir kitokius aktus dažnai pasiraši
nėdavo vietoj Paleckio) dabar bus 
du pavaduotojai: Juozą Matulis 
ir Juozas Baltušis — Juozėnas.

Matulis virsta tikras įvairių pa
reigų kolekcionierius. Jis yra Mo
kslų akademijos prezidentas, Tai
kos komiteto pirmininkas, Politi- 
nių-mokslinių žinių skleidimo d- 
jos pirmininkas, enciklopedijos

Lietuvio mokestis 
ir nedirbantieji

Krašto Tarybos paskutiniame 
suvažiavime naujai priimtame sta
tute įvestas privalomas lietuvio 
moke*t*i* pateisina viltis. Štai kad 
ir Melburno pavyzdys! Metiniame 
susirinkime dalyvavo apie 270 as- 
menų, kurių tik 10 buvo nesusi
mokėjusių privalomojo mokesčio. 
Anksčiau vadintųjį solidarumo mo
kestį gi čia per visus metus tesu- 
simokėdavo geriausiu atveju tik 
apie 80 asmenų.

Kitas reikalas dėl nedirbančiųjų 
prievolės mokėti lietuvio mokestį. 
Statute kalbant apie bendruome
nės lėšas sakoma, kad jas sudaro 
tarp kitais būdais surenkamų ir 
jos dirbančiųjų narių mokamasis 
lietuvio mokestis. Kas yra dirban
tysis mūsų bendruomenės narys, 
kuris privalo lietuvio mokestį mo
kėti? Statute tas reikalas neap
tartas. Jei jau taip yra įvykę, tai 
reikia labai skubaus krašto valdy
bos ar krašto garbės ttismo spren
dimo. Būtų labai netikslu dirban
čiaisiais laikyti tik tuos, kurie 
gauna iš darboviečių savaitinį ar 
dvisavaitini atlyginimų. Pažįstu 
šeimų, kuri du vaikus leidžia j 
mokyklas, gi mažiausiųjį motina 
kas rytas nuveda priežiūrai pas 
kaimynę, o pati eina į fabrikų dir
bti. ši šeima, t. y. vyras su žmo
na uždirba per savaitę £27. Kitos 
mano pažįstamos šeimos tedirba 
vyras, o žmona su vaikučiu na
muose. šios šeimos vyras tačiau 
uždirba £30 savaitei. Dar kitas 
atsitikimas. Vyras uždirba £15, 
bet žmona išnuomoja 3 kambarius 
ir kieme priestatėlj, o vaikų visai 
neturi. Bet kur čia visus įvaira- 
vimus ir besuskaičiuosi! Vienam 
vaikai serga, pačiam strėnos gelia, 
kitas ir pats sveikas kaip ridikas 
ir vaikai kaip burbuliai. Trečiam, 
žiūrėk, loterijoje laimė nusišyp
sojo, ketvirtam dėdė bevaikis pa
mirš ir namus paliko. Vis daugiau 
atsiranda profesijos žmonių. Dak
taro, inžinieriaus, verslininko žmo
na net įsižeistų, jei kas sumanytų 
jų priskirti prie vargšų, nepajė
giančių susimokėti dešimties šilin
gų metams lietuvio mokesčio.

Atrodo tat, kad tik tuos terei
kėtų šiuo metu mūsų bendruome
nėje laikyti lietuvio mokesčio mo
kėjimo reikalu nedirbančiaisiais, 
kurie gauna iš valstybės bedarbio 
ar invalidumo pašalpų. Dabarti
nėje mūsų lietuviškosios bendruo
menės socialinėje struktūroje ne
dirbančiaisiais lietuvio mokesčio 
reikalu reikėtų būtinai laikyti ir’ 
mūsų studentus.

Nėra nei kalbos, kad šios abi 
kategorijos, t. y. bedarbiai ir stu
dentai turi turėti visas pasingųsias 
ir aktingųsias bendruomeninio gy
venimo teises — teisę balsuoti ir 
teisę būti renkami į valdybas.

Nemo

vyriausias redaktorius, profeso
rius, įvairių kitų komitetų pirmi
ninkas, o dabar net ir “respubli
kos viceprezidentas”!

J. Baltušis — Juozėnas, ra
šytojas, paskutiniu laiku ypač gar
binamas už piemenavimo laikų an- 
tibuožiškų aprašymų ("Parduotos 
vasaros”) ir kų tik atšventęs pen- 
kiasdešimtųjį gimtadienį, pirmų 
kartų atsiduria tokiose aukštose 
valdinėse pareigose.,

Junčas — Kučinskas buvo iš se
nesniųjų komunistų-pogrindininkų 
tarpo, o abu nauji jo vietų už- 
ėmusieji "viceprezidentai” yra tik 
po 1940 metų pritapę prie parti
jos. LNA

■ • ib
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SOVIETU KARINĖS JĖGOS
KĄ APIE JAS ŽINO AMERIKA

MOŠŲ PASTOGĖ

Maloni dovana
žymus žurnalo "Time” karinis 

korespondentas Edwin Rees, po 26 
mėnesių tarnybos Pentagone (J. 
A.V. vyriausiame kariniame šta
be), buvo nuskridęs Maskvon, kur 
jis surinko daug žinių apie Sovie
tų S-gos žemyno kariuomenę, lai
vynų, aviacijų ir vairuojamas ra
ketas. Tarp kita ko jis rašo:

“Viskas, kas vakariečių pasau
liui yra žinoma apie Sov. S-gos 
karines jėgas, ištikrųjų yra tai, 
kų sovietai nori, kad vakariečiai 
apie juos žinotų. Tačiau įžvalgi 
ir vis tobulėjanti vakariečių žinių 
rinkimo tarnyba, o taip pat ir mo
dernios mokslinės priemonės ir 
metodai padaro vakariečius vis 
mažiau priklausomus nuo ubagiš
kos sovietų informacijos ir nuo 
gaunamų žinių iš vakariečių ka
rinių pasiuntinių Maskvoje. Tų 
patvirtina toki pavyzdžiai: JAV 
radaro stotys Turkijoje suskaičia
vo šimtus bandymų — iššovimų 
Rusijoje, kur šauta (vidutinius 
atstumus (apie 800 mylių) siekian
čias balistines vairuojamųsias ra
ketas. Amerikiečiai panašaus ats
tumo siekiančių vairuojamų rake
tų yra iššovę >— bandę apie 80 kar
tų.

Arba, pavyzdžiui, atomų skal
dymo procese branduoliniai reak
toriai (savos rūšies fabrikai) pa
gamina dujas (Krypton 85), ku
rios kabo atmosferoje. Amerikie
čiai jau sugeba tiksliai nustatyti 
— išmatuoti, kiek šios rūšies dujų 
yra ore ir tiksliai apskaičiuodami, 
kiek tų dujų paleido oran rusai.

Amerikiečiai ekspertai apytik
riai apskaičiavę, kad rusai turi 
apie 3000 branduolinių bombų. 
Amerikiečiai turi nemažiau, bet 3 
kartus daugiau, tačiau tas skirtu
mas neturįs didelės reikšmės, nes 
branduolinė lygybė esanti pasiek
ta tada, kada kiekviena priešin
goji pusė turi pakankamai bran
duolinių ginklų sunaikinti kitai 
pusei.

Sovietų bėgliai pasakoja, kad 
labai augštai skrendantieji ameri
kiečių foto-žvalgybos lėktuvai, 
skrendantieji iš vakarų, vienų nak
tį 1956 metų pabaigoje ar 1957 
metų pradžioje prasiskverbė j so
vietinę oro erdvę. Sovietų kari
niai lėktuvai “MIG"-17 pakilę iš 
Maskvos aerodromo, norėję ame-

ŽINIOS APIE KLAIPĖDĄ
Čikagos “Draugas”, remdamasis 

“Hamburger Abendblatt” infor
macijomis, paskelbė pasikalbėjimų 
su neseniai j Vakarus patekusiais 
lietuviais Vangaliene ir Rutaliu. 
Vangalienė pasakoja, kad Klaipė
da dabar jau yra žymiai atstaty
ta ir karo metu sunaikinimai ma
žai bepastebimi. Žvejų uostas 
Klaipėdoje žymiai praplėstas, bet 
į tų rajonų gyventojai neįleidžia
mi. Rusų Klaipėdoje ypač daug ir 
jų santykiai su lietuviais gana 
įtempti. Raudonosiose kareivinėse, 
kur Nepriklausomybės metu tal
pinos! lietuvių kariuomenė, dabar 
stovi raudonarmiečių daliniai. 
Raudonasis švyturio bokštas 
Strandviloje karo metu buvo su
naikintas ir dabar jo vietoje yra 
pastatytas naujas augštesnis švy
turys. Jo prižiūrėtoju yra rusas 
Kravčenko, gi jo padėjėjai yra 
lietuviai, vyras ir moteris, pavar
de Liaudanskienė. Gražiausias 
Klaipėdos pastatas, Klaipėdos Ro
tušė, pastatyta 1782 metais, danų 
konsulo Lorenc Lorck rezidencija, 
1846 metais paverstas J Rotušę, 
išvengęs sunaikinimo 1854 metų 
didžiojo gaisro metu, laimingai iš
liko nenukentėjęs ir šio karo me
tu. Nepriklausomybės laikais ja
me vykdavo triukšmingi Klaipė
dos seimelio posėdžiai, gi dabar 
juose .įsitaisė sovietinės okupacinės 
įstaigos.

Rutalis yra kilęs iš Šilutės. Prieš 
karų Šilutė turėjo apie pustrečio 
tūkstančio gyventojų, gi dabar jų 
skaičius pakilo iki 10 ar 12 tūks
tančių. Visų tų prieauglį sudaro 
rusai. Iš Šilutės norima padaryti 
rusiškų vasarvietę. 1958 metais 
tam tikslui buvo sunaudota 80,000 
rublių, gi šiems metams paskirta 
500,000 rublių. Karo metu sunai
kintas miestelio centras paverstas 
aikšte, pagrindinės gatvės išme- 

rikiečių lėktuvus sugauti, bet ne
galėję pakilti tokion augštumon 
(virš 50.000 pėdų nuo žemės), ku
rioje skridę amerikiečių lėktuvai: 
Tuojau po šio epizodo Maskvos 
zonos oro gynybos viršininkas bu
vo “išspirtas” iš savo vietos.

Kaip reiktų įvertinti ar išma
tuoti Sov. S-gų kaipo karinę 
grėsmę ir pavojų vakarų pasau
liui?

Geriausi informacijos šaltiniai, 
paremti moksliniais duomenimis, 
žinių rinkimo tarnybos šaltiniais 
ir kitais skaičiavimais sako, kad, 
nežiūrint j didelę pažangų vairuo
jamųjų raketų srityje, raudonieji 
yra daug silpnesni, negu daugelis 
amerikiečių komentatorių galvoja 
ir dėsto. Kad užpulti J.A.V-bes, 
rusai turėtų suderinti — koordi
nuoti netikėtų užpuolimų prieš va
kariečių karinį kompleksų trijuo
se kontinentuose, ty. — rusai tu
rėtų kirsti taikinius, kurie yra 
12-kos minučių atstume Europoje, 
120 minučių atstume Š. Afrikoje 
ir 12-kos vai. ar didesniame ats
tume š. Amerikoje, ir viskas, visi 
taikiniai turėtų būti pradėti nai
kinti tuo pačiu laiku. Ligi ateis tas 
laikas, kada pakankamai bus pa
tobulinta jų tarpkontinentinės 
vairuojamosios balistinės raketos, 
rusai paprasčiausiai negali neti
kėtai užpulti visų vakariečių ba
zių, o ypatingai dar įskaitant ba
zes Grenlandijoje ir Kanadoje, o 
taip pat ir plaukiojančius aerod
romus šeštojo ir septintojo ameri
kiečių karinio laivyno, kurie ne
stovi vienoje vietoje. Sovietų smū
gis į pirmųsias vakariečių kurines 
bazes sukeltų aliarmų, o po to tuo
jau JAV dar tikriausiai sugebėtų 
sunaikinti svarbiausius taikinius 
Sovietų S-goje ir tam reikalui pa
kaktų nedaugiau 50 bombonešių. 
“Karai yra laimimi sunaikintų ka
rinių jėgų likučių”, sako JAV 
6-tojo laivyno vadas vice-admiro- 
las Charles Randall Brown.

Daug yra taip vadinamų “izo
liuotų išimčių”, kurios reikalingos 
atsargaus ir atydaus vakariečių 
svarstymo dėmesio, tačiau pats 
svarbiausias faktas apie Sovietų 
S-gos “karinę mašinų” yra ne jos 
pajėgumas užpulti vakarus, bet 
faktas, kad ji yra parengta gyny
bai.KITUR SPAUDOJ PASIŽVALGIUS
ksfaltuotos, nors tuoj už mieste
lio — kelias neišbresdamas. Vie
na Šilutės bažnyčia paversta linų 
fabriku, kita — trųšų sandėliu.

Vilniuje dabar veikia repatrija- 
cijos įstaiga, vertimų biuras, kur 
visi išvykti pasiruošę duoda savo 
dokumentus išversti j rusų kalbų. 
Rudens metu, esant laukų valymo 
darbymečiui, važinėjimas doku
mentacijos reikalais buvo sustab
dytas, kad nenukentėtų darbai. 
Užtai žiemai užėjus daug kas ti
kisi greit sulaukti išvažiavimo ter
mino. I Vakarus išvykstantieji va
žiuoja rusų nustatyta linija Kau
nas — Vilnius — Brest — Berly
nas. Trumpesniu ruožu per Kara
liaučių neleidžiama pasinaudoti.”

SAVINASI IR ŠV. KAZIMIERĄ
"Tėviškės žiburių” Nr. 9 Al. 

Gimantas šiuo klausimu rašo:
Mūsų minėtasis lenkų “Pol.-Am. 

Journal”, pr. m. nr. 25, truputį 
informuoja apie šv. Kazimiero su
kaktį. Visiškai nutylima jo lietu
viška kilmė ir tik vienu žodžiu 
prisimenama Lietuva, teigiant, kad 
šventasis yra Lenkijos ir Lietuvos 
patronas. Girdi, šv. Kazimiero kū
nas ilsisi šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje, Vilniuje, vienoje iš Len
kijos žymiausių baroko struktū
rų.

Keistas paskiausiu metu lenkų 
spaudos užimtas baras Lietuvos 
atžvilgiu. Net ir aprašant naujau
sius pakitimus Vatikane, kur kar
tu viso pasaulio spaudos, lygiai, 
kaip ir lietuviškos, siejamas Len
kijos ambasados ir Lietuvos pa
siuntinybės likimas, lenkų spaudo
je, su labai mažom išimtim, teko 
matyti išsamius rašinius, bet nei 
vienu žodžiu neužsimenant apie 
Lietuvų, vien tik aprašinėjant sa
vuosius su tuo susijusius reikalus. 
Asmeniškai teko patirti, kad Ro
moje aktyviai savo antilietuviško-

Visi dar gerai atsimename p.p. 
Bachunus, kurie, rodosi, dar taip 
nesenai lankėsi pas mus.

Ypač daug šviesių prisiminimų 
paliko mums J. Bachunas, aplan
kęs visas didesnes Australijos lie
tuvių kolonijas, nuoširdžiai mums 
pakalbėdamas, pamokydamas lie
tuvybės darbo ir paskatindamas 
tęsti kovų dėl Lietuvos išlaisvini
mo.

Šviesusis lietuvis dar ir dabar 
mūsų nepamiršo.

štai A. Krausas “M.P.” 13 nr. iš 
1959 m. rašė, kad Juozas Bachu
nas yra parašęs knygų “Kelionė 
į Pacifico Kraštus”, kur spalvin
gai ir įdomiai aprašo savo įspūd
žius iš kelionių po Australijų.

Būdamas praktiškas ir lakios 
minties bei greitai susivokiųs esa
moj padėty, jis tiksliai užfiksavo 
Australijos lietuvių gyvenimų ir 
jųjų siekimus.

Vos metams praėjus po kelionių 
į Australijų ir kitus Pacifiko kraš
tus, J. Bachunas jau spėjo paruoš
ti kalbamų knygų spaudai ir iš
leisti. Jis ne tik jų išleido, bet 
jau prisiuntė ir Australijon B. 
Daukaus vardu.

Juozas Bachunas savo laiške ra
šo: “Siunčiu Jums 366 egz. “Ke
lionė į Pacifico kraštus” ir 56 
egz. “Vanagaitis”... Jūs, mielas 
p. Daukau, darykit tėviškai, palie
ku visų reikalų Jums. Man už kny
gas nereikia mokėti. Jei knygų 
reikės daugiau, prisiųsiu. Už pri- 
siuntimų apmokėta”.

Taigi knygos jau gautos ir, su
sitarus su Krašto Valdyba, per-

įvairu ir idomu
<

IŠ BALTIJOS TARYBOS 
POSĖDŽIO BONNOJE

Balandžio 2, 3 ir 4 dienomis Bo- 
nnoje posėdžiavo Baltijos Taryba, 
kuri, kaip žinoma, tremtyje taria 
ir koordinuoja visų trijų Baltijos 
valstybių politikos žygius jau nuo 
1945 m.

Posėdžio metu buvo priimtas 
raštas Federalinės Vokiečių Res
publikos užsienio reikalų ministe- 
riui ryšium su bręstančiais Rytų 
— Vakarų politikoj įvykiais. Ba
landžio 4 d. visų trijų Baltijos val

inis nuotaikomis reiškiasi kun. 
Meysztowiczius, kilęs nuo Panevė
žio ir pats dalyvavęs gen. Želi
govskio avantiūroj prieš Lietuvų. 
Jo veikla labai gerai žinoma ir 
stebima Romoje gyvenančių lietu
vių.”

I
PAGEIDAUJAMA UŽSIENIO 

LITERATŪROS
Tame pačiame “T.ž.” numeryje 

rašoma, kad Lietuvos kultūrinin
kai pageidauja mokslinės užsienio 
literatūros.

Autorius rašo: “Prieš kiek laiko 
privačiai teko girdėti, kad moks
lininkai, gyvenų Lietuvoje, prašo 
savo pažįstamų atsiųsti jiems vie
nos ar kitos srities mokslinės lite
ratūros. Dabar jau ir viešai “Tie
soje” V. Butkus, V. Logminas, P. 
Rakauskas ir P. Zajančauskas, 
Mokslų akademijos biologijos ins
tituto moksliniai darbuotojai, pa
rašė viešų raštų, kviesdami page
rinti aprūpinimų moksline užsie
nio literatūra. Esu artimiausiu lai
ku būtina Vilniuje įsteigti atskirų 
užsienio literatūros knygynų, ku
riame būtų prekiaujama moksline 
ir grožine literatūra. Jei to nega
lima būtų įvykdyti, derėtų> įsteig
ti mokslinės užsienio literatūros 
skyrių prie “Mokslinės knygos” 
knygyno, kuris tikriausiai iki šiol 
teparduoda vien tik sovietinius lei
dinius. Girdi, panašūs mokslinės 
literatūros skyriai ir net knygy
nai yra įsteigti Rygoje ir Taline, 
kodėl tad tokiu pavyzdžiu nega
lėtų pasekti ir Vilnius?”

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI | PASTĄ 

SU “MŪSŲ PASTOGĖS" 
PRENUMERATOS PINIGAIS! 

duota Krašto Kultūros Tarybai. 
Pastaroji pasirūpins platinimu — 
išsiuntinės Apylinkių Valdyboms 
ir pavieniems asmenims.

Surinkti už jas pinigai skiriami 
Kultūros ir Švietimo fondui. Ka
dangi knygų kaina yra neaukšta, 
tai neapsunkins norinčio jas įsi 
gyti kišenės, o tuo pačiu reikšmin
gai prisidės prie Kultūros ir švie
timo fondo lėšų telkimo.

Ta proga tegul bus leista man 
pareikšti padėka p. Juozui Ba- 
chunui už tokių , gražių ir dosnių 
dovanų, kuri tikrai sustiprins Kul
tūros ir švietimo darbų A.L. Ben
druomenėj.

B. Daukus

J. BACHUNAS 
kalba j mokrofonų

<
stybių delegatai Jakobsen, Liep
inė ir dr. Karvelis atsilankė Aus- 
waertiges Amt, kur, įteikę notų, 
turėjo ilgesnį pasikalbėjimų ir ga
vo patikrinimų, kad Federalinės 
Vokietijos vyriausybė Baltijos val
stybių požiūriu laikosi ir laikysis 
savo ligšiolinio nusistatymo.

Balandžio 3 d. Baltijos Institu
tas buvo pakvietęs Baltijos Tary- 
bų sup.ažindinti jų su savo veikla 
ir bendrai aptarti tolimesnius Bal
tijos instituto darbo planus. Ben
dru sutarimu nusistatyta tirti ga
limybės dar vienam Instituto sky
riui ar atskiram institutui steigti.

Ta pačia proga buvo aptarta 
visa eilė tolimesnių politinių žygių.

LIETUVIU — LENKŲ 
PASITARIMAS

Ryšium su pagyvėjusią tarptau
tine diplomatine veikla ir įvairio
mis konferencijomis š. m. balan
džio 6 d. New Yorke įvyko VLIKo 
specialios komisijos ir lenkų Tau
tinės Vienybės Tarybos atstovų 
pasitarimas abiem tautom rūpimais 
klausimais, šalia kitų reikalų, bu
vo peržvelgta dabartinioji tarp
tautinė padėtis, jos raida, kiek ji 
eventualiai galėtų paliesti abiejų 
tautų interesus ir kokių tektų da
ryti žygių jiems apsaugoti. Buvo 
taip pat nusistatyta visokeriopai 
remti Pavergtųjų Europos Tautų 
pastangas išplėsti veiklų, joje ak
tyviai reikštis, bendradarbiauti ir 
derinti, kur reikalinga, galima ir 
tikslinga kovos už laisvę žygius.

KAIP VERTINAMOS
LIETUVOS ŽEMĖS

Fed. Vokietijos vyriausybės ži
niose “Bundesgesetzblatt” š. m. 
10 numeryje įdėtas vadinamo “La- 
stenausgleich” įstatymo vykdomų
jų nuostatų papildymas, liečiąs 
vokiečių tremtinių netektų Rytuo
se žemių įvertinimų buvusiomis 
reichsmąrkėmis. Aukščiausiai į- 
vertintos Vilkaviškio apskr. žemės 
(790 r-markių hektarui), Mari
jampolės (760 RM), Biržų (700 
RM), žemiausiai įvertintos Trakų 
apskr. žemės — 340 RM hektarui.

IR LIETUVOS PASIUNTINYS
Dr. K. GRAUŽINIS

Buvo pakviestas į Urugvajaus 
valdžios perdavimo (iškilmingų 
aktų Montevideo. Min. Dr. K. 
Graužinis dalyvavo taip pat ir 
iškilmingame parlamento posėdyje 
bei kariuomenės parade, o vėliau, 
kartu su kitais diplomatinių misi
jų šefais, buvo priimtas Urugva
jaus Vyriausybės Tarybos ir pre-

Lietuvių skautų reprezentaci
niam vienetui pasiųsti į Tarptau
tinę Skautų Džiamborę Filipinuo
se nuoširdžiai visi aukoja. Lėšoms 
sutelkti skautų vienetai ruošia 
parengimus, renka aukų lapais ir 
kitokiais būdais stengiasi sukelti 
reikiamų sumų lėšų, kad mūsų 
skautai galėtų iškelti trispalvę 
pirmų kartų Azijos žemyne Fili
pinuose. Per vyr. sktn. Antanų 
Krausų Melburne aukavo

po 5 svaru*: A. Krausas, J. Viz
baras;

po 2 svarus: A.T. Bikulčiai, Z. 
Budrikis, A. Pridotkas, B. Kamin
skas;

po 1 svarų: J. Mašanauskas, V. 
Paragys, Smilgevičius, V. Aglins
kas, D. Giedraitytė, R. Pumputie
nė, A. Mičiulis, St. šiuškus, A. 
Mickus, P. Morkūnas, E. Seženis, 
Anonimas, Z. Marengolcas, J. j 
Kuncaitis, A. Zubras, J. Varškys,! 
Ed. Nagulevičius, L. Barkus, Z. ■ 
Raudys, L. Balsys, E.J. Povilai-! 
čiai, M. Bulakienė, Iz. Geštartas, 
N. Butkūnas, D. Kairaitis, A. šil- 
va, N. Cininas, L. Vaičaitis, A.' 
Grigaitis, V. Zdanavičius, M. Klei- 
naitytė, J. Strumila, V. šalkūnas,

JURGINŲ SUEIGA
“Džiugo” Tuntas balandžio 25 

dienų Lietuvių Namuose susirin
ko savo Patronui š. Jurgiui pami
nėti iškilmingon sueigon. Ta pro
ga “Džiugo” tuntininkas sktn. E. 
Pankevičius pakėlė į augštesnį vy
resniškumo laipsnį šiuos:

Į ■kiltininko — pskltn. Adoma
vičių Viktorų, pskltn. R. Laisvė- 
naitę Rūtų, pskltn. Jakutytę Rasų 
ir pskltn. Krausaitę Rūtų;

Į paskiltininko — sk. žižį Arū
nų, sk. Špokevičių Vytautą, sk. 
Stankūnavičių Balį. Seserijos Va- 
deivė sktn. I. Laisvėnaitė prisegė 
jiems ženklus.

“Džiugo” Tunto skautų vyčių 
skyriaus vedėju paskirtas vyr. 
sktn. Borisas Dainutis, s.v. skltn. 
Viktoras Adomavičius tvirtinamas 
“Dariaus ir Girėno” vardo skautų 
vyčių būrelio vadu ir psl. Balys 
Stankūnavičius DLK Gedimino 
Draugovės adjutantu. Po oficialio
sios dalies v.s. v. skltn. E. žižienė 
pravedė labai įdomų pašnekesį 
jaunimo auklėjimui aktualia te
ma. Tiek vyresnieji, tiek jaunes
nieji su tikra atyda išklausė did
žiai naudingo pašnekesio. Tunto 
skautai pasveikino savo tuntinin- 
kų sktn. E. Pankevičių, pakeltą į 
sktn. laipsnį Jubilėjinių Metų pro
ga. Sueiga baigta laužu ir pasilin
ksminimu.

EGZILAI ORGANIZACINIAME 
KOMITETE

Vengrų skautininkas prof. dr. 
Horvath, profesoriaująs Manilos 
universitete Filipinuose, yra Tarp
tautinės Pasaulio Skautų Džiam
borės Organizacinio Komiteto na
rys, aktyviai prisideda prie džiam
borės organizavimo ir yra paskir
tas vyriausiu ryšininku egzilų 
skautams. XVII-ton Tarptautinėn 
Konferencijon, įvykstančion New 
Delhi, Indijoje, egzilų skautų są
jungos atstovu yra paskirtas jos 
sekretorius Th. Ron'ay.

NAUJA ŽIDINIO VADOVYBĖ
Balandžio mėn. 25 dienų, Lietu

vių Namuose įvyko Melburno ži
dinio “Liepsnojanti Lelija” suei
ga. Jon atvyko 25 nariai ir sve
čiai. V.s. Elena žižienė skaitė tu
riningų paskaitų “širdies Skauty- 
bė”. Ji savo paskaitoje iškėlė 
daug naujų minčių ir nušvietė 
skautijos uždavinius šių naujų lai- 

zidento Dr. Martin Echegoyen. 
Min. Dr. Graužinis pasveikino 
valstybės prezidentą lietuvių tau
tos vardu ir pareiškė Urugvajaus 
vyriausybei lietuvių tautos padėkų 
už Lietuvos aneksijos nepripaži
nimų. Atsakydamas prezidentas 
padėkojo už sveikinimus ir iš savo 
pusės pareiškė geria'usius linkėji
mus Lietuvai

Ig. Alekna;
po 18 šil.: J. Kalpokas;
po 15 šil.: V.L. Vasaris;
po 10 šil.: K. Rasinskas, K. Praš- 

mutas, V. Sutkevičius, S. Patra, 
J. červinskas, A. Sadauskas, V. 
Simankevičius;

po 5 šil.: V. Baltutis.
Viso surinkta — 57.8.0.
Rajono Vadi ja paskyrė 50 sva

rų iš savo kasos, “Vilniaus” tun
tas Adelaidėje iš savo parengimo 
gavo pelno 30 svarų, kurį pasky
rė taip pat džiamborės reikalui.

“Džiugo” Tuntas Melburne su 
“Šatrijos” vietininkija rengia pla
tesnio masto jaunimo pasilinksmi
nimų gegužės mėn. 23 dienų su
kelti lėšoms Filipinų džiamborei. 
“Aušros” tuntas Sydnėjuje taip 
pat turi daug sumanymų lėšoms 
sutelkti tam pačiam reikalui, šiuo 
tarpu neturime iš kitų vienetų 
konkretesnių žinių. Tikime, kad 
kiekvienas lietuvis tam didžiam 
lietuvių skautų žygiui atlikti, ats
tovaujant Lietuvų ir Lietuvių 
Skautų Sąjungų, parems ir paau
kos savo dalį. Dar trūksta 270 
svarų.

kų sųlygose ir šviesoj. Išrinkta 
nauja Židinio vadovybė iš vyresn. 
skautės Elenos žižienės, s.v. J. 
Vizbaro ir Viktoro Pleškūno. Ra
jono Vadas padėkojo buvusiam 
tėvūnui N. Butkūnui ir kancleriui 
V. Pleškūnui už įdėtų darbą židi
niui vadovaujant. Židinio tėvūnas 
padarė židinio veiklos apžvalgų, 
židinys suruošė keletą paskaitų, 
suorganizavo meno filmų rodymų, 
dailininkui A. Vaičaičiui aiškinant 
ir ekskursijų j Mt Dona Buang 
kalnus. Tikimasi židinio veiklą pa
gyvinti.

(•k.)

STOVYKLAVO MELBURNO 
VYČIAI

š.m. kovo 28-30 dienomis Mel
burno Dariaus — Girėno vardo 
skautų vyčių būrelis stovyklavo 
p.p. Kačerauskų žemėje netoli 
Melburno.

Joje dalyvavo stovyklos virši
ninkas, būrelio vadas s.v. skltn. V. 
Adomavičius, stovyklos adjutan
tas sk. v. vyr. skltn. A. Kazlaus
kas ir psklt. A. žižys, o iš kandi
datų — psklt. B. Stankūnavičius, 
A. Ramanauskas, A. Cininas ir V. 
Kemėšis.

Čia buvo surengti kandidatams 
egzaminai iš pirmo patyrimo lai
psnio. Programoje, tarp kita ko, 
yra ir tilto pastatymas per upę. 
Tiltas turi būti mažiausia 9 pėdų 
ilgio.

Kandidatai, atlikdami savo už
davinį, reikalingąjį tiltą per pus
valandį sunėrė iš virvių, kuris bu
vo 11 pėdų ilgio ir atlaikė 7 žmo
nių svorį.

Stovykla buvo naudinga ir visi 
ja buvo patenkinti.

Būrelis nuoširdžiai dėkoja p.p. 
Kačerauskams už leidimą naudo
tis vieta ir už skanius pietus, ku
riais mus atsisveikinant pavaišino. 
Dėkojame ir p. žyžiui, kuris ne
gailėdamas laiko ir išlaidų, savo 
automobiliu nugabeno į stovykla
vietę mūsų palapinę ir rakandus.

Būrelio vadas

GALUTINAI NAIKINA KAUNO 
KAPINES

Balandžio 8 dieną Kauno mies
to komiteto vietinio ūkio valdyba 
paskelbė pranešimą, kad 'visi, ku
rių artimieji yra palaidoti Kauno 
miesto kapinėse (Vytauto prospek
to) , įregistruotų pageidavimą 
perkelti palaidotųjų palaikus ir pa
minklus į kitas kapines ir nuro
dytų pageidaujamų perkėlimo vie
tų. Terminas pareiškimams pa
duoti baigiasi šių metų gegužės 
31 d. Iki birželio 1 d. pareiškimų 
nepadavusieji nebegalės reikšti jo
kių pretenzijų: su jų artimųjų 
palaikais ir kapais (antkapiais bei 
paminklais) bus pasielgta ūkio 
valdybos nuožiūra.
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O.V. MILAŠIUS—DIPLOMATAS IR POETAS
Šiemet suėjo 20 metų nuo O.V. 

Milažiaus mirties. Ta proga Pran
cūzijoje išleista stambi knyga 
(prancūzų kalba), kurioje sudėta 
visi Milašiaus iki šiol nespausdin
ti kūriniai, jo draugų laiškai ir 
bendradarbių atsiliepimai. Knygo
je tilpo ir Lietuvos įgalioto min. 
Paryžiuje Dr. S. Bačkio straips
nis apie Milašiaus, kaip Lietuvos 
atstovo, veiklų.

Milašių giminė yra kilusi iš Lie
tuvos, nuo Labūnavo, Kauno aps. 
Poetas tačiau buvo gimęs Gudijoj, 
čerėjo dvare. Vos 12 metų am
žiaus teturėdamas, jis jau išvyko 
su savo tėvais Paryžiun, kur lan
kė orientalinių kalbų institutų ir 
diplomatams ruošti mokyklų.

1917 metų revoliucijos pasėkoje 
visa Milašių nuosavybė žuvo ir 
jie tnpo tremtiniais.

Tuo pačiu metu Oskaras Mila
šius pradėjo domėtis savo krašto 
likimu: prancūzų spaudoje ir 
Prancūzijos užs. reikalų ministe
rijoje, kiek jo anuometinė įtaka 
siekė, jis gynė Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo idėjų, šita ap
linkybė atkreipė atsikūrusios Lie
tuvos vyriausybės dėmesį ir O. 
Milašius buvo įtrauktas į Lietuvos 
delegacijos sųstatų Taikos Konfe
rencijoj diplomatiniu redakto
rium. 1919 metais jis jau buvo ofi
cialiai paskirtas Lietuvos atstovu 
Prancūzijoj, o 1926 metais įgalio
tu ministeriu. šiose pareigose jis 
išbuvo iki 1928 metų ir po to ga
vo pasiuntinybės garbės patarėjo 
titulų. Kada jis jau visiškai atsi
davė kūrybos darbui, atseit — 
1938 metais,jam buvo Lietuvos vy
riausybės paskirta 600 litų pensija 
iki gyvos galvos. Deja, jis jau ne
ilgai ja pasinaudojo, nes greitai 
mirė.

Ryškiausias O. Milašiaus diplo
matinės veiklos laikotarpis tęsėsi 
nuo 1919 metų iki 1925 metų. Jam 
teko tada kovoti dėl Lietuvos pri
pažinimo, dėl Vilniaus ir Klaipė
dos reikalų. Milašius nuolat važi
nėjo po įvairias konferencijas, re
dagavo raštus ir Lt.

Tačiau O. Milašius buvo daugiau 
poetas mistikas, nei diplomatas. 
Jau pati jo prigimtis nebuvo lin
kusi politinei veiklai, ir jis pats 
prisipažįsta: "Aš nesu politikas, 
aš nepriklausau jokiai partijai. 
Aš esu lietuvis poetas prancūzų 
kalba”.

Kad tatai buvo teisingi poeto 
žodžiai, šiuo metu gyvenimo prak
tika mums aiškiai rodo: kaip dip
lomatas jis buvo Lietuvai svarbus 
ir brangus, tačiau praeinančios 
reikšmės, bet kaip poetas ir filo
sofas Milašius yra amžinas ir ne
marus. Vienuolika tomų jo raštų 
yra verčiama į visas pasaulio kal
bas, o visose poeto biografijose 
minima poeto lietuviškoji kilmė.

1931 metais O. Milašius gavo 
Prancūzijos pilietybę, tačiau tatai 
jam netrukdė ir toliau rūpintis 
Lietuvos reikalais, rašyti apie lie - 
tuvius, apie jų kilmę, pasakas, 
dainas.

Pasak jo brolvaikio Česlovo Mi
lašiaus, šiuo metu rašančio len
kiškai, Oskaras karštai mylėjęs 
lietuvius, tuos "Europos indėnus", 
lenkų gi nekentęs, o rusus laikęs 
“laukiniais vaikais, kupinais tuš
tybės ir ydų”.

1922 O. Milašius su grafų Pro- 
zarų šeima svečiavosi Lietuvoj, 
čia jis norėjo aplankyti Labūnavą 
— istorinę savo giminės kilmės 
vietų. Buvo užsukęs į Labūnavo 
klebonijų, tačiau senojo savo gi
minių dvaro jau neberado, nes 
buvo viskas sugriauta, čia Mila
šius, pilnas liūdesio, save pavadi
nęs Don Kichotu, jieškančiu 
chimerų.

Nors prancūzai O. Milašių, kaip 
rašytojų, ir savinasi, tačiau jis bu
vo lietuvis induvįdualistas, tik 
gyvenęs ne savo tėvynėj. Lietu
vos ilgesys buvo išreikštas jo kū
ryboj, kur buvo vaizduojama mis
tinė praeitis, tolimoji vaikystė 
ir savo krašto istorija.

Pagal žymų kritikų Pierre Do- 
urnes, “diplomatas ir keliautojas, 
kaip ir Claudel, Milašius pasirinko 
svetimus žodžius, kad atvaizduotų 
savo kraštą, savo vaikystę ir is
toriją. Jo raštuose ne tiek naujų 
vizijų, kiek atnaujintos nostalgi
jos, kuriai jis suteikia visuotinos 
išraiškos vertingumą.”

Stambesnieji Milašiaus poezijos 
kūriniai yra šie: "Dekadenso po
ema,” “Septynios vienatvės,” 
“Meilės pradžia,” “Miguel Mana- 
ra” ir kt.

Dažnai jo kūryboje tėvynės il
gesys pinasi su amžinuoju ilgesio 
šaltiniu — Dievu, žemiškoji meilė 
poetui tereiškia tiktai pakopą į 
amžinąjį simbolį — Dievą.

“Tik tas pažįsta amžinųjų meilę,

tik tas eina Dievo akivaizdos žė
rėjime, kuris kentėjo, mylėdamas 
kūrinį, ir atsisakė šiosios meilės, 
nusigręždamas nuo purvinosios 
upės į amžinąjį šaltinį”.

“Miguel Manara” dramoje Mi
lašius iškelia panašių idėjų. Ir 
čia svarbiausiasis veikalo herojus 
Manara donžuaniškųjų savo meilę 
aukoja krikščioniškosios, atgailau
jančios meilės labui.

Pierre Dournes sako: “Kai Mi
lašius įeis į teatrų su šedevru “Mi
guel Manara”, jame pasirodys 
naujas Don Juano sudramatintas 
aspektas. Tatai bus atradimas 
Meilės, kuri yra nuostabi Mila
šiaus istorija, didžiausias skais
tumas ir spinduliuojanti šviesa”.

Toliau kritikas lygina Milašiaus 
kūrybų su Baudelaire, o poeto 
fantazijoj randa ir E. Poe įtakos. 
Savo gyvenimo saulėlydyje Mila
šius pradėjo ypatingai domėtis 
Šv. Raštu ir sekti šv. Augustinu.

Skaitydamas Šv. Raštų, poetas 
saviškai aiškino šv. Jono apreiš
kimą, rasdamas jame ateities pra
našysčių. Jau 1930 m. Milašius 
pranašavo karų, kuris užtruksiąs 
6-rius metus. Jis pasibaigsiąs 1944 
m. Karas paliesiąs Dancigą ir Len
kiją. Ateityje, Milašiaus prana
šystėmis, Amerika būsianti sunai
kinta ugnies, D. Britanija — ug
nies ir vandens, o Rusija — nu
kritusio mėnulio gabalo.

Beveik visa O. Milašiaus kūryba 
yra kupina religinės nuotaikos, 
siekiančios mistinių augštumų. 
Tačiau kartais prasiveržia ir ais
tringos romantikos gaidos, pa
vyzdžiui — Himne Venecijai:

“ši švelnumu serganti Vene
cija yra taip pat šventų pasiilgimų 
ir neramumų'sesuo; ir kai nyks
tančio mėnulio auksas švelniai 
ilsisi ant palinkusio bokšto peties, 
jūs galvojate apie Mariją Magda
leną, visai uždususią po pamal
džių urnos kvapų našta...”

Patiekus “Mūsų Pastogės” skai
tytojams trumpą Oskaro Milašiaus 
gyvenimo ir kūrybos charakteris
tikos škicų, norėtųsi — šia pro
ga priminti mūsų vertėjams, 
mokantiems prancūzų kalbą, kad 
susidomėtų savojo tautiečio kūry
bos agštu vertingumu ir nors 
kaikų išverstų lietuvių kalbon.

L. V-nė

PRENUMERUOKITE 
"MOŠŲ PASTOGĘ”

Atsarginė Lietuva
Gyvename laikus, kada kartais 

ir nereali fantazija gali virsti gy
venimiška tikrenybe. Dabar žmo
gus jau perdaug nenustebtų, jei 
kurį rytų atsibudęs sužinotų, kad 
Marse ar dar kurioje planetoje 
kuriasi žemės gyventojas.

Kaip matėme iš “Mūsų Pasto
gėje” tilpusio prof. K. Pakšto laiš
ko, atsarginės Lietuvos kūrimas 

Gyvulių farmoj 
Hondūre:

čiabuvių vaikai 
džiaugiasi kiaulių 

prieaugliu.

jau nėra tik gryna fantazija, bet 
turi visiškai realų pagrindą: yra 
numatyta teritorija, kalbėtasi su 
tų teritorijų valdytojais, gauti tam 
tikri patikinimai pradžioje dėl 
kultūrinės, o vėliau, jei susirinktų 
didesnis skaičius vienos etninės 
grupės žmonių, ir dėl teritorialinės 
autonomijos.

Prof. K. Pakštas, žymusis mūsų 
geografas, jau nepriklausomaisiais 
laikais kėlė mintį įkurti saugią Lie
tuvą kuriame nors pasaulio krašte. 
Šiuo tikslu jis daug važinėjo, ty
rė ir studijavo. Po Madagaskaro 
salos studijų, kurių prof. K. Pak
štas rado netinkama politiškai 
kurtis, jau 1924 m. jis buvo susi
domėjęs centrine Quebeco provin
cija Kanadoje. 1927 m. jis tyri
nėjo Brazilijos politines sąlygas, 
dar vėliau — Angolą, Pietinę Ro- 
deziją ir Tanganiką.

Pereitojo karo metu jis buvo 
susidomėjęs Quebeko pajūry gu
linčiu Mingano kraštu, Matanus- 
kos slėniu Aliaskoje, Pietine Ar
gentina ir Naujųjų Hebridų sa
lomis.

Pagaliau vis dėlto jis sustojo 
Britų Hondūre. Tatai yra britų 
kolonija centrinėje Amerikoje tarp 

Gvatemalos ir Atlanto vandeny
no. Teritorija nedidelė — 23.000 
kv. klm. su maždaug 70.000 gyven
tojų. Paviršius gana kalnuotas, 
apaugęs tropikiniais miškais, ku
rios šiaurinėje dalyje tęsiasi pla
toka sauso klimato juosta. Pajū
riai pelkėti, čia guli ir krašto ad
ministracinis centras Belize. Kraš
te auginama cukrinės nendrės.

ananasai, kakavos medžiai, mango, 
bananai ir greipfrutai. Klimatas 
neesąs blogas, nes kalnuotas, o ( 
juk paprastai — kalnuose būna vė
siau, nei pajūrio žemumose.

Prof. K. Pakšto nuomone, lietu
viams kurtis būtų tinkama pietinė
krašto dalis, apimanti 12.000 kv. 
klm. plotą. Pradžia, suprantama, 
būtų sunki. Reikėtų verstis žemės 
ūkiu ir tik palaipsniui, daugėjant 
gyventojų skaičiui pradėtų plėstis 
amatai, prekyba ir pramonė.

Amerikoje jau yra įsikūrę ne
maža klubų, kurie pritaria tokios 
atsarginės Lietuvos kūrimui. Jie 
vadinasi Žaliosios Atžalos klubais. 
Iš Prof. K. Pakšto pareiškimų už
sienio lietuvių spaudoje aiškėja, 
kad Žaliosios Atžalos klubai vis 
gausėja, o Brazilijoj yra apsis- 
prendusios net 7 liet, organizaci
jos, kurios pritartų tokiam kom
paktiniam lietuvių persikėlimui į 
vienų vietą.

Pats šio sumanymo iniciatorius 
prof. K. Pakštas irgi nemano, kad 
šis reikalas greitai išjudėtų. Jis 
žino, kad pirmųjų entuziastų ra
sis neperdaug. Daugiausia, žino
ma, norinčių bus žemesnio pragy
venimo lygio kraštuose, atseit — 

Brazilijoj, Argentinoj, Uragvajuj 
ir Vokietijoj, šių kraštų lietuviš
kosios kolonijos tačiau yra netur
tingos ir joms kolonizuotis bus 
reikalinga Amerikos ir kitų ge
riau gyvenančių lietuvių finan
sinė parama. Besisteigiu klubai Ir 
bus toji skatinančioji pajėga, kuri 
ne tik atliks propagandinį vaid
menį, bet gal galės išjudinti ir 
piniginės paramos organizavimą.

Profesoriaus nuomone, pačioje 
pradžioje Britų Hondūre reikėtų 
nusipirkti apie 12.000 ha žemės 
plotų, apie 12 klm. ilgio ir 8 klm. 
pločio. Čia reikėtų pradėti kurtis 
suglaustu kaimu su lietuviška pra
dine mokykla ir kitais reikalingais 
vienetais. Su ketvirčiu milijono 
dolerių, esą, būtų galima įkurdinti 
apie 250 šeimų. Tatai jau būtų 
pirmoji atsarginės Lietuvos fazė. 
Atvykstant naujiems ateiviams, 
suprantama, steigtus! miestelis su 
visomis valsčiaus institucijomis, 
čia atsirastų, jau ir lietuviškoji 
progimnazija. Pirmieji kolonistai 
galėtų verstis gyvulininkyste, viš
tų ūkiu ir kakavos auginimu, čia 
jau atsirastų ir kultūrinės institu
cijos: radijas, laikraštis, sava baž
nyčia. Dar paaugus lietuvių gy
ventojų skaičiui, būtų pradėta rū
pintis jau teritorine autonomija.

Po desėtko ar kito metų galima 
būtų jau įsteigti ir lietuviškas uni
versitetas. Tatai būtų trečioji įsi
kūrimo fazė su apie 60.000 gyven
tojų. Tokiam gyventojų skaičiui 
esant, esą, jau būtų galima turėti 
nedidelį savo laivyną, gauti pla
čias autonomines teises ir įstoti 
į Jungt. Tautų organizaciją.

Krašto sostinėje jau būtų ga
lima turėti operos ir dramos teat
rai. Ilgainiui ši mažutė Lietuva 
galėtų pasiekti 400.000 gyventojų 
skaičiaus, o vykdant krašto indus
trializaciją, galima būtų tilpti ir 
trigubai daugiau. Tatai būtų maž
daug trečdalis dabartinės Lietuvos. 
Pavojaus netekti savivaldos ten 
nesą, o ramaus gyvenimo pers
pektyvų daug, ypač gyvenant Bri
tų dominijos teisėmis.

Tai tokia yra reali padėtis ku
riant atsarginę Lietuvą. Prof. K. 
Pakštas mano, kad ir atgavus Lie ■ 
tuvai nepriklausomybę, ši nedidele 
šiltųjų kraštų Lietuva būtų labai 
naudinga metropolijai. Abi šalys 
galėtų užmegsti glaudžius kultū
rinius ir ekonominius santykius 
ir iš to turėti didelės abipusės 
naudos.

J. Tautvydas

Niekad savo gyvenime nebuvau 
taip baisiai melavęs žmonai. Man 
degė kojų pirštai, prakaitavo plikė. 
Aš tiesiog skendau kažkokiame ne
dorybių raiste. Aš buvau pasi
ryžęs Valentinai tvoti su lagami
nu per galvą, kad tik ji daugiau 
nesipainiotų!

Autobusas išvažiavo iš miesto 
centro, sukinėjosi siauromis prie
miesčio gatvelėmis, pralindo pro 
geležinkelio apačią, įsuko į plačią 
autostradą. Mirgėjo neseniai paso
dinti jauni ąžuoliukai, mosavo 
jaunutės liepaitės. Autobusas 
skrido lyg strėlė. Mano pagieža 
atvėso. Nusprendžiau Valentinai 
šaltai ir aiškiai pasakyti visą tie
są. Ji pavėlavo. Vakar aš apsi
vedžiau.

Ant plačių aero stoties laiptų 
stovėjo Valentina. Pamačiau sim
patišką dručkelę iš tolo. Rankoje 
ji laikė auksinių jurginų bukietą. 
Mano pikti žodžiai, šalti lyg ledas, 
įstrigo gerklėje ir... ištirpo. Ji 
taip nuoširdžiai šypsojosi. Kiti 
keleiviai su pavydu sužiūro į mane, 
gražią gėlių puokštę ir Valentinos 
raudonus žandelius, kurie liepsno
te liepsnojo.

Valentina be ceremonijų įkibo 
man parankėn ir nepaleido, lyg 
žmona, lydinti vyrą į karą. Ji 
čiauškėjo visokias smulkmenas. 
Bet aš beveik nieko negirdėjau.

— Eime kavos išgerti... čia, sa
ko, labai gražus restoranas. Visi 
užsieniečiai stebisi, kokie geri vy
nai..."

Stvėriausi šios minties, lyg skęs

JONAS DOVYDAITIS

APSAKYMAS
(Tęsinys iš “M.P.” 18 Nr.)

tantis šiaudo. Eime kavos išgerti!
— Ar lėktuvas nepavėluos iš

skristi i
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neaiškiai. Maskvoje, esą, oras ne
blogas, bet dešimt — penkiolika 
minučių, tur būt, vėluosim.

i— Sekite radijo garsiakalbi, — 
tarė ji. — Per jį kviečiame kelei
vius į lėktuvą.

Valentina klektolėjo už baltai 
dengto staliuko, ant kurio blizgėjo 
mėlyno krištolo taurelės. Nespė
jau apsidairyti ir pasižiūrėti, kur 
čia garsiakalbis, pranešinėjantis 
keleiviams apie išskridimą, kaip 
prie mūsų pribėgo padavėjas su 
geltonos odos knygele — meniu. 
Jis gracingai nusilenkė.

Valentina nutvėrė knygelę, at
skleidė ir labai nudžiugo:

— Juoda ikrą! Kaip aš ją mėg
stu! Jūs norite? Užsakyt?

— Ne! Aš pats pasirinksiu.
Pašnairavau j poliruotą garsia

kalbio dėžutę, kybančią čia pat 
viršugalvyje ir meldžiausi, kad 
tik ji tuoj prašnekėtų.

Valentina buvo drąsi mergiotė. 
Ji paprašė ikros, karštą langetą 
su šampijonais, du butelius limo
nado, dvigubą sviesto porciją ir 
pusę kilogramo vynuogių.

— Kaip inteligentiškai užkąsim! 
— džiūgavo Valentina. Ji glaudė 
prie veido jurginų puokštę, svaidė 
į mane viliojančius žvilgsnius ir 
nenustojo šypsotis, rodydama savo 
baltus dantelius. Jos apetitas bu
vo puikus ir aš sudrebėjau, kad 
tik ji nepakartotų užsakymo.

Maistą atnešė labai gražiai pa
rengtą. Išdėliojo daug lėkščių 
lėkštelių, peilių ir šakučių... Už 
visa tai teks juk sumokėti!

Išgėriau, beveik neužkąsdamas, 
du šimtus gramų degtinės, užpy
liau ant jos butelį “Rygos” alaus, 
pašokęs dirstelėjau, ar lėktuvas 
tebėra...

Apačioje, ant cementinės aikš
telės, stovėjo sidabrinis paukštis, 
plačiai išskėtęs sparnus. Jis snū
duriavo. Aplink vaikštinėjo mėly
nu uniforminiu drabužiu vaikinas, 
susibrukęs rankas į kelnių kišenes. 
Jis taip pat nuobodžiavo.

Valentina be perstojo valgė, 
sriūbčiojo dideliais gurkšniais li
monadą, šveitė baltą bulką, vy
nuoges rijo neišspiaudama kauliu
kų...

Dabar ji man atrodė pasibaisė
tina ėdruolė!

To negana, ji siūlė užsakyti 
torto, gruziniško vyno butelį ir 
tikros pupelių kavos.

— Jūs man beveik patinkate... 
įdomus vyras... Toks inteligentiš
kas!

— Panašus į gydytoją-ginekolo- 
gą, kuriam jūs asistuojate? — iš
tašiau pro dantis. Mano pabarzdė 
iš pykčio tirtėjo. Degtinė tą rytą 
manęs visai nepaveikė. Atrodo, 
kad reikėjo dar užsisakyti, ką aš 
tuoj ir padariau.

— Ginekologas neįdomus. Ot jo 
auksinis laikrodis tai gražus. 18- 
ka akmenų! Pirko iš gavusio siun
tinį. Be to, gydytojas man nepa
vojingas. Jis turi žmoną, krautu
vės vedėją, du sūnus... Jis smal
sus moteriškai lyčiai. O žmona jam 
scenas kelia ir labai seka... Ot, 
jūs visai kitokio sukirpimo! Man
dagus, jautrus, geros širdies... To
kiems vyrams sunku atsispirti!

Valentinos plepalai buvo tokie 
menki, kad man iš gėdos širdis nu- | 
sirito į užkulnius. Kur mano akys 
buvo sekmadienį? Juk ši mergina I 

kvaiša. Man kilo įtarimas, ar ji 
tik nėra gailestinga sesuo ir jokia 
asistentė ?

Aš jau norėjau rūpestingai ją 
ištardyti, bet padavėjas atnešė są
skaitą.

— Ar neapsirikote? — paklau
siau dirstelėjęs į sąskaitą. — Ar 
čia ko nesumaišėte?

Sąskaita Valentinos visai nenu
gąsdino. Priešingai — ji nustebo, 
tarsi būtų milijonieriaus duktė.

— Tik septyniasdešimt devyni? 
O aš maniau, kad visas šimtas!

Atšalusia ranka apmokėjau są
skaitą. Reiškia, pragėriau su šia 
puskvaiše visas penkerias vaikų 
kelnytes. Mano veidas, tur būt, 
atrodė tuo metu akmeninis. Va
lentina pajuto kažką negero. Ji 
aptilo, sugriebė mane už alkūnės 
ir, einant iš salės, sušnibždėjo:

— Telegrafuokite! O aš jūsų 
atvažiuosiu pasitikti.

— Tai dar pamatysim, — at
kirtau jai lyg kirviu.

Tylėdamas nulipau laiptais že
myn į salę.

— Kodėl lėktuvas vėluoja? — 
paklausiau pasimaišiusio tarnau
tojo. — Kokia čia tvarka?!

— Koks lėktuvas?
— Koks? — sužaibavau pasipik

tinusiomis akimis. — Jūs man tu
rit pranešti, o ne aš jums... Mas
kvos lėktuvas! Koks gi kitas?

— O jis, va, ką tik išskrido...
Aš puoliau prie durų j aikštelę.
Cementiniu taku, ištiesęs kak

lą, vis greičiau tolumon riedėjo 
sidabrinis paukštis. Iš aerodromo 
platybės bangavo jo griausmingus 
balsas. Propelerių muzika draskė 
man širdį.

Aš stovėjau apkvaišęs. Paskui 
pradėjau daužyti į stiklinį lange
lį, į tą patį, kur buvau savo bilie
tą užregistravęs. Net stiklas tirtė
jo.

— Mano lagaminas! Brėžiniai! 
Bilietas! Kodėl jūs nepranešėte?
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langelį ir nustebusi sužiūro. Pas
kui ji suprato, kas atsitiko.

— Jūs pavėlavote? — ramiai 
tarė kasininkė. — Primokėsite dvi
dešimt penkis procentus... O pas
kui, jeigu bus laisvų vietų, paso
dinsime jus j vakarinį lėktuvą. 
Devyniolika nulis penkios... Rei
sas 412! Arba galima grąžinti 
įmokėtus pinigus, atskaitant dvi
dešimt penkis procentus...

— Bet gi garsiakalbis? Kodėl 
jis tylėjo?

— Kaip neinteligentiška! — 
įsikišo Valentina. — Mes sėdėjo
me restorane prie pat garsiakal
bio, laukėm pranešimo ir valgėm 
juodą ikrą... Kur skundų knyga?! 
Tai biauru! Tai nežmoniška!

— Užsičiaupkit! — riktelėjau 
Valentinai. — Nesikiškite! — Tuo 
metu kasininkė nubėgo patikrinti, 
ar iš tiesų garsiakalbis neveikė. 
O aš, išraudonavęs, įsiutęs, atsi
grįžau į Valentiną.

— Su jumis tik nelaimės vienos! 
Išsinešdinkite! Pasiimkite savo 
gėles...

— Nelaimės? — rankas įsispren
dė į šonus Valentina. — Koks jū
sų tonas? Suviliojote nekaltą mer
gaitę, o dabar... Dabar jums, lyg 
žąsinui, vanduo nuo plunksnų... 
Štai koks akiplėša!

— Bėkit nuo manęs! O tai už 
save neatsakau!

Aplink ėmė rinktis smalsuoliai. 
Nors žemėn lįsk! Valentina nenuti
lo:

>— Aš iš tarnybos išsiprašiau!... 
Aš gėlių pirkau! O jis... jis mane 
įžeidžia... Kaip tai neinteligen
tiška! Plikis, bjaurybė, išversta
kis! žinom mes tokius, kurie švie
žienos įsigeidžia! Tfu! Tamstos ir 
pažinti nenoriu!

Valentina išdidžiai atsuko petį, 
tvojo man su rankinuku per žan
dą, pasigriebė gėles ir nuėjo. Gar
siai tvykstelėjo durys.

Aplink pasigirdo man nepalan
kios replikos.

šitos gėdos dienos, tur būt, ne
užmiršiu ligi grabo lentos.

Atbėgo kasininkė. Ji labai nuo
širdžiai atsiprašinėjo. Tai esanti 
jų klaida. Salės tarnautojas už
miršo restorane įjungti garsiakal
bį. Visi kiti garsiakalbiai veikė, 
tik tą vieną užmiršo... Apsileidęs 
tarnautojas gaus labai griežtą pa
peikimą. O mane būtinai įsodina j 
sekantį, vakarinį lėktuvą... Būti
nai! O dėl lagamino nesirūpinkite 
— jį Maskvos aerostotyje rasite! 
Ji tuoj pasiųs radiotelegramą. Ko
kios spalvos buvo mano lagami
nas?

Aš nuslimpinau j laukiamąją 
salę ir atsisėdau pačioje tamsiau
sioje kertelėje. Aš merdėjau.

Laikrodis tartum sustojo, ir jo 
rodyklė slinko ne pirmyn, bet at
gal. Turėjau aštuonias valandas 
laisvas. Aštuonias valandas sąži
nės sąskaitai! Ir spėliojimais, ką 
man pasakys vyriausiasis inžinie
rius, direktorius, ką kalbės brai
žykloje?

Nelinkiu niekam kitam tokių 
juodų ir liūdnų minčių. Koks vel
nias man pakuždėjo pasidairyti į 
merginas Jaunimo sode... Argi 
tai man? Rimtos šeimos galvai, 
penkių vaikelių tėvui?...

Mano didžiausiai laimei žmona 
apie tai nieko. nesužinojo. Ji tik 
truputį stebisi, na, ir džiaugiasi, 
kad mane nebesiunčia į atsakin
gas komandiruotes, kad aš visada 
namie. Ji taip pat stebisi, kad aš 
nuolat užmirštu parnešti vakarie
nei rūkyto kumpio, šoninės ar deš
relių iš naujos mėsos krautuvės 
pakeliui iš fabriko į namus. Ven
giu aš tos krautuvės. Iš tolo suku 
pro šalį. Gal įdomu kodėl? Pasa
kysiu, tik jūs niekam nė žodelio...

Toje krautuvėje už baltučio 
prekystalio kepeninę dešrą sveria 
ir avienos šonkaulius piausto Va
lentina. Taip, taip! Ta pati moks
linė asistentė. Jos rankose žybčio
ja išgaląstas mėsinės peilis...
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KULTŪRINE KRONIKA
POETAS A. GRICIUS JAU AMERIKOJE

po kito apleidžia Australijos'
I

Gal ir nebloga lietuviškajam rei
kalui, kad mūsų intelektualai vie
nas 
krantus ir renkasi dėdės Šamo ka
ralystėn, kur yra daugiau progų 
ir galimumų puoselėti lietuvių kul
tūrų.

Dažnokai toki išvykėliai aplei
džia šį kraštų tylomis, ypač tada, 
kai jie gyvena toli nuo lietuviš
kųjų centrų.

šį kartų teko sužinoti, kad ir 
jaunasis mūsų poetas, Australijoj 
išleidęs savo eilėraščių rinkinį 
“Tropikų elegijos”, Alfonsas Gri
cius dar visai nesenai atsidūrė 
net Los Angeles, Kalifornijoj.

A. Gricius gimė 1924 m. Žemai
tijoj. Baigęs Telšių gimnazijų, 
studijavo Vilniaus universitete 
lietuvių literatūrų, o vėliau Frank
furte, Vokietijoj, literatūrų ir 
filosofijų. I Australijų jis atvyko 
1949 m. sausio mėn. čia poetas 
neturėjo savo artimųjų ir rado 
nelengvų dalių. Dirbo jis įvairiuo
se fabrikuose Sydnėjuje, Melbur
ne, Adelaidėje ir net Snowy River 
užtvankos statyboje. Buvo vieni
šas ir užsidaręs. Gal būt, ši vie

★ Petras Vaičiūnai, poetai ir 
dramaturgai, Vilniuje, jau ilgesnį 
laikų sunkiai serga plaučių, gerk
lės ir kaulų džiova. Pastaruoju 
metu prisidėjo ir širdies nusilpi
mas. Jis yra gimęs 1890 m.

★ Igno Šeiniau! apysakų rinkinį 
“Vyskupas ir velnias” spausdina 
Lietuvių Dienos, iš spaudos išeina 
šį pavasarį. Tai bus paskutinė vc- 
lionies rašytojo knyga, turės apie 
300 pusi.

★ Dail. Juozo Pautieniaus kūri
nių paroda vyksta Clevelande A- 
merikoje, Čiurlionio ansamblio na
muose. Dailininkas išstatė kelias
dešimt naujausių darbų.
Tėv. L. Andriekus, Aidų redakto
rius, lydimas . archt. Muloko, ap
lankė dail. J. Pautieniaus studijų 
Cicero j e ir iš jo naujausių darbų 
išsirinko “Pavasarį” ir “Sodų” 
pranciškonų telkiamam meno rin
kiniui.

★ J. Žemaitės rinkinys
Ukrainos Valstybinė leidykla 

Kieve išleido J. žemaitės apsaky
mų rinkinį — šv. Jurgio aukos, 
ukrainiečių kalba. Apsakymus uk
rainiečių kalba išvertė Jurijus Na- 
zarenka, iliustravo A. Devianinas.

★ Antano Zaukos sukaktis
Lietuvos Valstybinio akademinio 

operos ir baleto teatro režisierius 
Antanas Zauka atšventė savo 60 
metų amžiaus ir 40 metų kūrybi
nio darbo sukaktį.

dainavo savo elegijose.

natvė jį ir privertė apleisti tropi
kų šalį, apie kurių jis ilgesingai

A. Gricius jau nebuvo naujokas 
kūryboje. Vokietijoje jo eilėraš
čiai dažnokai rodėsi lietuviškoje 
perjodikoj. 1947 m. buvo išleista 
jo pirmasis sonetų rinkinys “Že
mė ir žmogus”, 1951 metais jis da
lyvavo Poezijos antologijoj.

Pirmuosiuose Griciaus kūriniuo
se vyrauja lietuviški motyvai: 
rudens lietus, rūškani miškai, va
karo šešėliai, giedųs sniegas, se
nos ųžuolo durys ir kt.

Tropikų elegijose A. Gricius 
sukuria tarsi gyvų sielų naujojo 
krašto gamtai: čia apgieda jis ne
ribotus vario vandenis, neaprėpia
mus laukus, neapmatomas girias, 
akiračiuose riedančias kalvas ir 
“dulkėmis nusėtos saulės kaska
das”.

Dėl egzotinių poezijos motyvų 
A. Gricius yra lyginamas su Bra
zilijos poetu Venacijum Ališu, o 
formos abstrakcija jis yra artimas 
žemaičių poetui Stasiui Anglickui.

Jv.

★ R. Viesulo spalvotų litogra
fijų — plakatų, padalytų jo Pary
žiaus parodos proga, Ženevos Me
no ir Istorijos muzėjus buvo eks
ponavęs savo patalpose. Dabar šis 
darbas yra įjungtas į nuolatinę 
to muziejaus grafikos darbų ko
lekcijų. R. Viesulo litografijų se
rijos lietuvių liaudies dainų temo
mis jau baigiama. Belieka tik ti- 
pografijos darbas — spausdinimas. 
Apie R. Viesulo grafikos paroda 
Paryžiuje meno žurnalai ir dien
raščiai savo meno kritikos sky
riuose davė palankias recenzijas. 
Keletas prancūzų žiūrovų įsigijo 
grafikos darbus.

★ Maironio paminklas
šv. Jurgio parapija Čikagoje 

yra pasiryžusi pastatyti mūsų dai
niui Maironiui paminklų Kultūri
niuose darželiuose. Jis bus stato
mas lietuviškuose darželiuose, toje 
pačioje aikštelėje, kurioje prieš 
fontanų stovi ir dr. Kudirkos pa
minklas. Aukos paminklo pastaty
mui jau seniai yra renkamos.

★ Cicero (Amerikoj) lietuvių 
kolonijoje veikia ištisa lietuviškų 
švietimo įstaigų eilė. Neskaitant 
bibliotekos, prie kurios organizuo
jama skaitykla, veikia žemesnioji 
Lituanistikos mokykla, jaunimui 
— Aukštesnioji Lituanistikos mo
kykla, o vasarų — patiems mažie
siems — vaikų darželis, šiais me
tais prie Lietuvių Bendruomenės 
organizuojamas, daugiausiai suau

gusiems, Lituanistikos seminaras, 
lituanistikos mokslo, lietuvių kul
tūrinio, visuomeninio ir ekonomi
nio gyvenimo klausimams gvilden
ti. Seminare periodiškai kas dvi 
— trys savaitės bus skaitomos pas
kaitos ir referatai. Paskaitos ir 
referatai bus įrašomi j juosteles, 
kad jomis galėtų pasinaudoti to
liau kultūrinių centrų esančios 
apylinkes ir organizacijos. Semi
narui vadovaus arch. M. Ivanaus
kas.

★ Aldonos Skirutytės, daininin- 
kės-grafikės, spalvota litografija 
“Žemaitė" ir monotipija “Rūtelė” 
sausio mėn. buvo išstatyta Žene
vos Meno ir Istorijos muzėjuje, 
Šveicarijoje, Sovietų grafikos me
no parodoje. Dail. Aid. Skirutytė 
yra gimusi 1932 m., baigusi Vil
niaus Meno mokyklų.

* Arch. Jonas Mulokas ruošia 
projektų lietuviško kryžiaus, kuris 
bus išstatytas pasaulinėje parodo
je Čikagoje.

“Vienybė”, Amerikoje inž. J. 
Mulokų išrinko populiariausiu ar
chitektu.

* Juozas Paukštelis, Lietuvoje 
likęs rašytojas, šiemet sulaukiu 
60 m. amžiaus. Jo romano “Pir
mieji metai” išleista nauja pertai
syta laida. Pirmoji laida buvo iš
ėjusi nepriklausomybės metais. 
Anksčiau iš spaudos yra išėję jo 
kūriniai: “Vidurnakčio baladės”, 
“Kaimynai” ir kt “Kaimynų” ant
roji laida yra išleista ir JAV-še.

★ Julija Švabaitė-Gylienė, po
etė, su šeima yra pasiruošusi iš 
Australijos išplaukti į JAV. šie
met ruošiama spaudai jos poezijos 
knyga “Tėvo kapas”.

A--M. Krupavičiaus knyga “Lie
tuviškoji išeivija”, išspausdinta 
Saleziečių gimnazijos spaustuvėje 
Italijoje. Knyga turi 142 pusi. 
Pradžioje autorius duoda bendrų 
žvilgsnį į išeivijų, aptaria mūsų 
išeivijos istorijų ir jos rūšis: po
litinę ir socialinę. Jis plačiau su
stoja ties politine išeivija, apta
ria išeivijos tikslus ir uždavinius, 
svarsto išeivijos pareigas tėvynei. 
Kalbėdamas apie tėvynės meilę, 
autorius pabrėžia, kad ji yra įsa
kyta prigimties įstatymo ir ket
virtojo Dievo įsakymo. Svetimos 
pilietybės priėmimas neatpalaiduo
ja išeivio nuo pareigų tėvynės at
žvilgiu. Kiekvienas lietuvis išeivis 
aktingai dalyvauja Lietuvos išlais
vinimo darbe, šeimos kalba yra 
tik lietuvių kalba, skaitoma ir pa
laikoma lietuviškoji spauda ir li
teratūra. Lietuvos laisvinimas yra 
šiuo metu išeiviui svarbiausia pa
reiga” — rašo autorius šioj kny
goj.

★ Mirė dr. L. Bistro žmona. 
Vasario 18 d. Kaune mirė dr. Leo
no Bistro žmona. Palaidota vasa
rio 20 d. Petrašiūnų kapinėse, oku
puotoje Lietuvoje.

VILNIAUS 
NAUJIENOS

Londoniškis “Dziennik Polski” 
balandžio 7 d. Nr. 83 paduoda to
kių žinutę: Lietuvos mokslininkas 
išrado naujų, lengvų būdų jūros 
žuvims gaudyti. Įleidžiamas i jū
rų įelektrizuotas laidas, kuris pri
traukia žuvis, lyg magnetas gele
žį. žuvys, paliestos elektros sro
vės, tampa bejėgės, ir jas be jo
kių sunkumų galima semti į laivų.

Tame pačiame numeryje iš
spausdinta korespondencija, ant
rašte: “Tikintieji klūpo prie Auš
ros Vartų, lenkai slepiasi Vilniu
je”. Laikraščio “Žycie Varšawy” 
korespondentas lankėsi Vilniuje, 
kaip jis pats rašo, “beieškodamas 
lenkų”. Gatvėse korespondentas 
tik vienur kitur užgirdo kalbant 
lenkiškai, bet vėliau paaiškėjo, 
kad daugelis lenkų slepia savo kil
mę.

Jis patyrė, kad veikia daug baž
nyčių. Tas korespondentas rašo: 
“Prie Aušros Vartų klūpo būrelis 
moterų. Tikintieji ir nekurie neti-' 
kintieji, gerbdami kitų religinius 
jausmus, praeidami nusiima kepu
res”.

Varšuvos laikraštininkas norėjo 
gatvėse, viešbučiuose ir restora
nuose patirti, kaip dažnai ten gir
dima Jenkų kalba. Pradžioje gir
dėjo kalbant tik lietuviškai ir ru
siškai. Jis greit įsitikino, kad daug 
asmenų kalba rusiškai, matyti, 
dėl to, jog nereikėtų rodyti savo 
lenkiškos kilmės. Vienok vienur ki
tur užgirdo ir lenkų kalbų. Gat
vėje sutiko porelę, kalbančių len
kiškai. Vėliau krautuvėje sutiko 
tris jaunuolius, kalbančius senu 
vilnietiškų akcentu. Geležinkelių 
stoties informatorė išsyk pradėjo 
kalbėti lenkiškai. Viešbutyje ko
respondentas surizikavo kreiptis į 
telefonistę lenkiškai. Toji nuste
bo: “Iš kur tamsta žinai kad aš 
kalbu lenkiškai?” Įeinant į viešbu
čio restoranų, durininkas pareiš
kė svečiams pažodžiui: “Miejscov 
netu”.

Telefonų knygoje daug lenkiš
kų pavardžių.

“Žycie Varšavy” skaičiuoja, kad 
visoje Vilnijoje yra apie 300.000 
lenkų. Dauguma lenkų gyvena kai
me. Septyniuose rajonuose jie 
sudaro žymų gyventojų skaičių, o 
nekuriuose dargi daugumų.

“žyce Varšavy” rašo, kad len
kai, dabar gyvenantieji Vilnijoje, 
nusistatę ten ir pasilikti. (Repat
rijuoti į Lenkijų nemano).

Vilniuje kom. partija leidžia 
laikraštį “červony Standart” ir 
dar 7 lenkiškus rajoninius laikraš
čius. Vilniuje veikia 300 lenkiškų 
mokyklų, Pedagoginis Institutas ir 
kelios vidurinės mokyklos. Kas
dien į Vilnių ir jo apylinkes atei
na iš Lenkijos 5 su puse tūkstan-

KONTINCNTC-.
JANKUS 

GYVENS AUSTRALIJOJE
Australų spauda skelbia, kad 

St. Jankus, lietuviškosios kilmės 
amerikietis, vis dėlto su savo šei
ma atsikels į Australijų nuolati
nai čia gyventi.

Tačiau “Chicago Daily News” 
reporteris praneša, kad Jankus 
daug karčios kritikos pareiškęs 
apie Australijų. Jis jau yra supei
kęs vienų ar kitų australiškojo 
gyvenimo aspektų, nors esminiu 
požiūriu Jankus vis dėlto yra pa
lankus Australijos gyvenimui. 
Nors jam čia nepatiko keliai, vieš
bučiai, namai mieste, tačiau, pa
gal jį, Australija ekonominiu po
žiūriu esanti liberalesnė, daugiau 
laisvių turį ūkininkai ir kiti gy
ventojų sluogsniai. Dėl šios prie
žasties jis ir apsisprendęs išban
dyti savo laimę šiame kontinente.

ORO ERDVĖSE BUS 
IŠSPRĘSTAS LAIMĖJIMAS 

Minint Koralų jūros praeito 
karo laimėjimo sukaktį Australi
joj, Amerikos generolas L. Kuter, 
Tacifiko regijono oro pajėgų vir
šininkas, pareiškė, kad laisvasis 
pasaulis vis dar pirmauja greitų
jų karo lėktuvų gamyboje.

“Jeigu šito nebūtų, tai aš užtik
rinu, kad komunistiniai lėktuvai 
jau senai skraidytų šiapus geleži
nės uždangos".

Visų savaitę Australijoj svečia
vosi Amerikos karo lėktuvų es
kadra, Sydnėjuje ir kitose krašto 
vietovėse pademonstravusi keletą 
moderniosios strategijos numerių.

ŽYMUS AMERIKOS 
CITOLOGISTAS MELBURNE 
Melburne lankosi žymus Čika

gos universiteto citologijos (žmo
gaus kūno celių tyrimo) specialis
tas Dr. Wied.

Melburno Royal Women’s Hos
pital jis moko vietinius specialis
tus, kaip su naujoviškais rentge
no aparatais j ieškoti vėžio simp
tomų. Australijos vyriausybė yra 
nusistačiusi privalomų peršvietimą 
visoms moterims, sulaukusioms 
atatinkamo amžiaus. Kituose did
miesčiuose būsią taip pat įrengti 
panašūs rentgeno kabinetai.

čių laikraščių, kurie akimirka iš- 
gaudomi.

Knygynuose daug leskiškų kny
gų. Kaip ir seniau, labiausiai mė
gstami rašytojai: Sienkevič, Prus, 
Oržeškova, Kraševskį, Mickievič.

E.L.

BUS DIDINAMA ANGLŲ 
KILMĖS EMIGRANTŲ KVOTA

Australijos emigracijos minis- 
teris Mr. Downer ilgesniam laikui 
išvyksta Anglijon. Ten jis lanky
sis didesniuose miestuose, propa
guodamas, kad juo didesni skaičiai 
anglų vyktų į Australijų. Norima 
apsidrausti nuo perdidelio skai
čiaus kitų Europos emigrantų, nes 
atsirandą pavojaus, kad ilgainiui 
Australija galinti prarasti angliš
kąjį charakterį.

VĖL LANKOSI IS ANAPUS 
GELEŽINĖS UŽDANGOS

Sovietų Sąjungos profesoriai L. 
I. Sedovas ir K.I. Ivanovas, abu 
žymūs Rusijos Mokslo Akademi
jos lektoriai, lankosi Australijoj. 
Jie yra svečiai Canberros nacio
nalinio universiteto.

Kai Sydnėjaus Mascoto areod- 
rome žurnalistai juos paklausė, 
kada Rusija pasiųs raketų su žmo
nėmis į mėnulį, Sedovas atsakė: 
“Tatai jau netoli, galimas daiktas 
— tarp penkių ir dešimts metų”.

Raketą gi be žmogaus į mėnulį 
Rusija siųsianti žymiai greičiau. 
Toliau profesoriai suteikė žurna
listams keletą smulkmenų apio 
naujų satelitų rengimą erdvių už
kariavimui.

GYVATĖ PIRKINIŲ KREPŠYJE
Sydnėjiškis “Daily Telegraph" 

praneša, kad Gosfordo moteris, 
vaikščiodama po krautuves, visai 
nežinojo, jog jos krepšyje guli 
mirtino nuodingumo gyvatė.

Kada jos krepšys jau buvo ku
pinai prikrautas, gyvatė staiga 
pradėjo smarkiai spurdėti. Nuo
dingąją! išsiritus iš krepšio, krau
tuvės savininkas ją užmušė.

Moteriškė savo krepšį visada 
laikydavusi miegamojo palovėj.

VĖL JAUNIMAS 
KAZACHSTANAN

Balandžio 20 dieną iš Kauno 
vėl išsiųsta grupė merginų nuola
tiniam darbui Kazachstanan. Mer
ginas siunčia komsomolo komite
tas, kaip sako, leidžia joms vykti, 
išrenka iš savanorių tarpo... Pra
nešant šių žinių pažymėta, kad tai 
nebe pirma jaunuolių grupė iš 
Kauno. Esu, kasmet išvyksta po 
grupę iš Litekso, Metalo, Kauno 
Audinių ir kitų fabrikų. Dabar 
(be šįmet išvykusios grupės) Ka
zachstano plėšininėse žemėse esą 
dirba apie 600 "paskutinių” iš 
Kauno miesto. LNA

KARALIUS MIRĖ, TEGYVUOJA 
KARALIUS!

MELBURNAS IŠSIRINKO NAUJA VALDŽIA
% «

(FELJETONAS)
Visuotinis visametinis viktori- 

ninkų suėjimas įvyko po ypatin
gu Zodiako ženklu. Astrologai už 
fiksavo šiuos kosminius reiškinius: 
ant dangaus ties Pietų Kryžiumi 
Grigo Ratai apvirtę plačiai; senas 
begėdis Mėnulis vos tik Aušrinės 
atsiskyręs; Saulė bučiuojasi su 
Melburnu 1.15 p.m. spindulio kri
timo kampu. Visų narsių kovūnų 
patronas šventasis Jurgis, karalai
tę iš smako nagų išgelbėjęs, tik 
ką buvo atšventęs metinę pergalės 
šventę. Lietuvoškoje bendruome
nėje keturių mėnesių kūdikėlis 
Statutas vis tebejieškojo gimdy
tojų krikšto rūbeliui gauti.

Tuo tat metu pilyje Thornbur- 
gensis rikiavosi kovai jėgos, va
dovaujamos kunigaikščio Baruso 
ligojo, mirtinam susirėmimui su 
pilyje Kensingtonensis įsitvirtinu
sia kunigaikščio Gyliuso Trumpo
jo vadovaujama įgula. Nepastovus 
Melburno oras jau kelias savaites 
kvepėjo paraku. Kaip paprastai 
prieš karo grėsmę, labai aktyvūs 
pasidarė politikai. Netrūko ban
dymų priešiškus lagerius sutaikin
ti ir centrinę valdžią pavesti ne- 
lageriniam kabinetui. Tokioms vil
tims tačiau žlugus, braškantis se
nasis kabinetas su karaliumi Gri
galium V priekyje nutarė sušauk
ti bendram suėjimui abiejų tvir-'

tovių įgulas, o taip pat ir jokin 
lagerių iki šiol neprisidėjusius 
Valdžią pranešė atsistatydinsianti, 
o su ja abdikuojųs ir karalius. 
Abiejų pilių įgulos puolėsi parla
mentarinei kovai. Abi atspaudė 
parlamentafų kandidatų sąrašus. 
Kensingtoniškiai visai drąsiai — 
su atsišaukimu spaustuvėje į vi
sus geros valios kovūnus, pasiva
dinę katalikų sąrašu. Nuo Bažny
čios “išskirtiesiems” thornburgie- 
čiams teko pasirodyti daug kuk
liau — rotatoriniu sąrašėliu. Ten
ka tik stebėtis, kad atsirado 13 
drąsuolių, kurie sutiko tokiam są
raše kandidatuoti! Nedrąsiai, slap
ta jis ir platinamas buvo. Tarp try
likos, žinoma, atsirado ir išdavi
kas, kuris ir spaudos žmogui šį 
sąrašėlį pakišo. O tada, aišku, pas
lapties ir nebėra! Taip ir prigužė
jo rinkimų dieną pilnutėlė šv. Jo
no tvirtovė: ir kensingtoniškiai, 
ir thornburgiečiai, ir nepriklauso
mieji. šventasis pakantrus — pri
glaudė po savo stogu ir palaimin
tuosius, ir prakeiktuosius, ir indi
ferentus. Valdžios vainikų jau ant 
stalo dedančiam senajam karaliui, 
nuo vainiko jo ir galva nupliku
si, tenka paskutiniu momentu dar 
sunki pareiga surasti laikinąjį vie
tininkų — dienos viešpatį, čia su
siremia kensintoniškių ir thorn-

burgiečių parinktiniai. Rungtynes 
laimi kensintoniškis patikėtinis, 
vardu šalus — už jį pakilo 136 
palaimintų rankų; už thornburgie- 
čių Meilų tepakilo 130 nelaimin
tų. Abdikuojųs karalius praveda 
paskutiniąją investitūrų: atsisega 
kardų ir švelniai suduoda per pe
tį ant vieno kelio prieš jį priklau
pusiam kensintoniškių patikėtiniui 
šalui. Vienas ministerių paskaito 
paskutinįjį karaliaus Grigalio V 
pasirašyta raštą, kuriuo didžiūnas 
šalus pakeliamas Kensingtono pi
lies grafu. Grafas atsistoja ir dė
koja. Prieš jį ant stalo padedamas 
valdžios ženklas — skeptras.

Dienos viešpats sėdasi į paaukš
tinimą. Sparnuotais žodžiais padė
koja jam pasitikėjimą pareiškusiai 
kensintoniškių daugumai, pasiža
da jos interesams atstovauti. Su
sirinkimą pradeda sputnikų ženk
lu, ketindamas nuskraidinti visus 
kensintoniškius j Ameriką, gi 
thornburgiečius į Lietuvą. Tik su
sigūžė visi: skrisk dabar pirmie
siems su tokiais moderniais įtai
sais ir dar žmogaus neišbandytais. 
Jei ir pavyktų! Bepigu kensin- 
toniškiams — tiesiai pas dėdę Sa
mų už pečiaus. Bet thornburgie- 
čiams! Negi jau dienos viešpats 
būtų toks negailestingas — imtų 
ir siųstų tiesiai raudonajam vel
niui į nagus? Ot tau ir imtis, ot 
ir lįsti su priešingu kandidatu 
nors ir į dieninį sostą! Viena gy
venimo priesaiga jau ir bevanojan- 
ti savo vyrelį.

— Sakiau, kad nelįskim niekur. 
Neklausei. Dabar pražudei ir ma
ne!

O šis:
— Cyt, tu višta! Pažiūrėsim, 

kai dugną dėsim.
Suėjiman atskubėjusių kovūnų 

ir šiaip dūšelių laikinasis viešpats 
soste darosi visai rūstus: sputni- 
kai mat neatskrenda. Mosikuoja 
valdovas skeptru ore, daro kažko
kius buriamuosius ženklus. Skliau
tuotoje tvirtovės menėje dabar ty
lu tylutėliai. Ir visdėlto, dėkui- 
diev, joks sputnikas ir jokia Mar
ša dvasia nepasirodė. “Apgavo 
biaurybė Adamskis” — pasigirdo 
duslus balsas nuo sosto. Visa di
džiulė minia puolė ant kelių ir 
dėkojo šventajam Jonui už globą. 
Niekas nė neabejojo, kad tik jis 
vienas bus gelbėjęs jo pastogėje 
suėjusiuosius. Atsikvošėjęs vie
nas, matyt, linkęs pajuokauti hu
manitaras atsikėlė, žemai nusilen
kė valdovo sostui ir paklausė:

— Kodėl, šviesusis Valdove, 
vienus norėjote nuskraidinti Į 
Ameriką, gi kitus į Tarybų Sąjun
gą?

— Kurie už mane balsavo, tiems 
laikiau pelnyta paskubintai suteik
ti dausų laimę. Kurie gi prieš ma
ne, tebūnie Kremliaus pragaras.

— O jei nebūtų visi sutilpę į 
du sputnikus, kas su likusiais?

— Tai indiferentai: būt likę 
po Pietų Kryžiumi čyščiaus kan
čioms.

Po šitos dramatiškos pradžios 
toliau susiėjimas jau vyko demo
kratiškai normaliai, jei neskaityti 
instrumentinės kojų muzikos kon
certo, kelelos pasikęsinimų dėl 
sosto, vieno buvusio ministerio ir 

uolaus jo rėmėjo metimo iš tvir
tovės menės, bet neišmestų ir vie
nos knygon užrašytos valdinio ne
klusnumo nuodėmės. Buvusios val
džios ir abdikuojančio karaliaus 
darbus demokratiškai turėjom sa
vo pačių rankomis užanspauduo- 
ti. Tik tai labai ilgai truko, nes 
niekaip negalėjom susigaudyti, ka
da rankų kieti, kada po skobniais 
kišti. Pagaliau atėjo ir iškilmin
giausia valanda — naujo karaliaus 
ir naujo kabineto rinkimas, čia 
pirmieji šoko kensingtoniškiai su 
spaustuviniu sąrašu. Sąrašas tapo 
priimtas. Pribėgo thornuburgietis. 
Jam grąžino atgal. Ot jums ir 
spausti su vargingu rotatoriumi! 
Vargšo niekas neužvažoja. Nebėr 
thornburgiečių, manėm. Tik štai 
ateina, atžygiuoja net iš Moe spe
cialiai atvažiavęs vyrelis. Iš tik
rųjų tai vyras kaip reikiant ilgas. 
Užsidėjo tokius kaulinius akinius 
ir per garsiakalbį pagarsino thorn
burgiečių pilies parinktuosius. Nei 
toks jau jis ir thornburgiečių bi
čiulis nei ką, bet šoko vyras į pa- 
gelbą ir pagarsino. Visas mat šia
me kilmingajam susiėjime ramstis 
ir buvo tas garsiakalbis. Minia, 
kai to sputnikų smūgio atsikvošė
jo, tai pasidarė tokia tarkšli, kad 
tik garsiakalbis ją teįveikdavo. O 
čia dar menas buvo tą garsiakal
bį pagauti, o nepatikusiam ir pa
gavus dienos viešpats nusukdavo 
jį į šalį. Mato tada minia orato
rių žiobčiojant, o balso kaip ir nė
ra. Po kensintoninių ir thornbur- 
ginių kandidatų pagarsinimo ats
kubėjo dar vienas pavėlavęs su 
sąrašėliu, kur buvo sumaišyti pa
laiminti ir nelaiminti varžovai dėl 

valdžios. Dienos viešpats, žinoma, 
tokios mišrainės nepriėmė. Žmo
gėnas panarinęs galvą taip ir nu
kiūtino atgal j savo skobnį.

Dabar, visom demokratinėm 
priemonėm dar senosios valdžios 
apšarvoti, ėmėm demokratiškai bal
suoti. Ir tikrai demokratiškai iš- 
rinkom. Visos 136 demokratiškai 
palaimintųjų rankų nusirašė Ken- 
sintonėnsis patikėtinius, gi liku
sios 130 demokratiškai nelaimin
tų rankų nusirašė Thornburgcnsis 
patikėtinius. Būta ir mažo demo
kratinio nepribrendimo ke
lios thornburgiečių rankos pa
sielgė demokratiniu požiūriu ne
drausmingai, nes iškrypo iš demo
kratinės vagos. O gal tai indife
rentų darbas?

Ir taip karalienės Viktorijos 
žemėje vėl turime valdžią. Vald
žią iš Dievo malonės. Taip ir rei
kėjo tikėtis, nes gėris visada lai
mi. Dėl teisybės tai susiėjime daug 
įtikinėta. Vieni ją vadino vardu 
Trys, kiti Du. Daugumas tačiau, 
atrodo, teisybę buvo linkę demo
kratinėmis porcijomis sverti. Buvo 
ir tokių, kurie senumo teisybę 
piršo. Tai tą, kurią atvežęs į Aus
traliją pirmasis tremtinių trans
portas. Kiti tačiau lingavo galvų: 
pasikeitė laikai, pasikeitėm ir mes. 
Bet kaip ten bebūtų, o karalienė 
Viktorija gali ramiai ilsėtis: me
tams yra įpėdinis ir metams viena 
teisybė penkiose asabose.

Iš Observatore Kensingtonensis 
nauja valdžia buvo pagarsinta 
miestui ir pasauliui.

TilcuUku
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f PORTAS SPORTO NAUJIENOS

Redaguoja: Antanas Laukaitis 
Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S.W.

sportiškumo pavyzdys
ROMAS GENYS, buvęs vienas 

iš geriausių Sydnėjaus krepšinin
kų ir atstovavęs koviečius eilėje 
sporto švenčių, jau kelintus me
tus gyvenąs Snieguotuose Kalnuo
se ir iš aktyvaus sportinio gyve
nimo laikinai pasitraukęs, gerai 
suprasdamas sportinį gyvenimą, 
atsiliepė į skelbtąjį “M.P'. Sporto 
Skyriaus” Vasario 16-sios Gimna
zijos piniginį vajų ir, padaręs sa
vo bendradarbių tarpe rinkliavą 
atsiuntė šiam reikalui 34 svarus.

“River Camp” stovykloje auko
jo: 5 svarus — R. Genys, 3 sv. — 
P. Mažeika, 2 sv. 10 šil. — J. An
tanaitis, po 2 sv. 
V. Kranauskas, R 
šil. — J. Valaiša, 
Lencus, J. Riekia, 
Adoma uskas ir P.

“Section Creek” stovykloje: 5 
svarus — P. Viknius, 2 sv. — B. 
Obolevičius po 1 sv. — M. Kalti
nis, V. žvirblys, A. Kaitinis ir V. 
Bereikia.

GEELONGO Sp. Klubo “Vytie.” 
sekretorė D. Bertašiūtė ir iždinin
kas C. Valodka atsiuntė valdybos 
surinktus 18 svarų ir vieną porą 
bėgimo batukų. Aukavusių sąra
šas: 3 svarus •— Geelongo “Vyties” 
valdyba, 1 sv. — R. Zenkevičius, 
po 10 šil. — Bratanavičius, C. Vo
lodka, A. Šimkus, Gailius, L. Bum- 
garda, V. Aukštiejus, P. Riskus,
Vedeika, Grybas, Rapkauskas, Ma- jams ir aukotojams.

— V. Pečiulis, 
Čėsna, 1 sv. 10 
po 1 sv. — A. 
J. Jackūnas, J. 
Vagnorius.

žylis, K. Urbonas, S. Lipšienė, K. 
Šimkūnas, K. Vilutis, K. Jankus, 
K. Starinskas, A. Miliauskas, J. 
Venckus, V. Stagis, D. Paliulis ir 
keturių asmenų pavardės neįskai
tomos, po 5 šil. — A. Bertašius, 
Raskauskas, D. Bertašiūtė, P. Pa
prikas, 4 šil. — A. Kisielius, po 
2 šil. — Leitonas, J. Mačiulis ir 
pavardė neįskaitoma. Bėgimo ba
tukus paaukojo geelongiškis S. 
Slavickas.

B. NEMEIKA, žinomas Adelai
dės sporto veikėjas ir nuolatinis 
Sporto Skyriaus bendradarbis Ade
laidėje, surinko 10 svarų. Aukojo: 
1 sv. 10 šil. — B. Nemeika, po 1 
sv. — J. Ignatavičius, A. šliužas, 
A. Šerelis, J. Jonavičius ir O. Mi- 
kalainytė, po 10 šil. — P. Dau
gėla, V. Subačius, A. Kudirka, A. 
Merūnas, J. Donėia ir A. Morkū
nas, po 5 šil. — V. Marcinkevičius 
ir P. Mariukas.

šiuo metu, nors aukos dar vis 
kasdien pamažu plaukia, yra Va
sario 16 Gimnazijos sportiniam 
jaunimui paremti surinkta: £91.6.0 
pinigais ir viena pora bėgimo ba
tukų. Tikimasi, jog vajus prašoks 
šimtinę, kas bus labai graži para
ma mūsų sportiniam jaunimui šio
je vienintelėje lietuviškoje gim
nazijoje.

Jaunųjų moksleivių vardu nuo
širdi padėka tenka visiems rinkė-

DĖMESIO SPORTO KLUBAMS
Šiais metais Australijos lietu

viai sportininkai, švęsdami savo 
gražaus darbo pirmąjį dešimtmetį, 
nori tinkamai paminėti šį Jubilie
jų. Ta proga ALFAS valdyba su 
šventės rengėjais — Adelaidės 
Vytimi — numato išleisti JUBI
LIEJINI X-CIO LEIDINĮ. Visi 
sporto klubai prašomi jau dabar 
paskirti asmenį, kuris pradėtų 
ruošti medžiagą ir parinktų spor
tines nuotraukas. Smulkesnė in
formacija bus skelbiama vėliau.

KĄ VEIKIA BUVĘ N. LIETUVOS

SPORTININKAI?

Kanadoje gyvenąs lietuviškojo 
sporto veikėjas K. Baronas surin
ko žinių apie buvusius Nepriklau
somos Lietuvos sportininkus, gy
venančius dabar Lietuvoje ir juos 
patiekia spaudai.

S. PABERŽIS, buv. Lietuvos 
rinktinės futbolininkas, gavo TS
RS nusipelniusio meisterio vardą. 
Spaudos puslapiuose jis dažnai pa
sirodo su futbolo rungtynių apra
šymais ir kritika. Jis yra Futbolo 
Prezidiumo sekcijos narys.

Z. GANUSAUSKAS, ledo rutu- 
lininkas, taip pat TSRS sporto 
meisteris. Futbolą žaidžia Vilniaus 
Spartake, kur dirba administraci
joje.

ST. SKALSKIS, vartininkas, 
dažnai įtraukiamas į Lietuvos “ve
teranų” futbolininkų rinktinę.

V. SAUNORIS, futbolininkas, 
eina Vilniaus Spartako trenerio 
pareigas.

M. PREISAS, trumpų nuotolių 
bėgikas, 1941 m. kartu su rusais 
pasitraukė į Sovietų S-gą. Karo 
metu studijavo mediciną Alma- 
Atos universitete. Buvo Kazachs-

Sportas 
Kanadoje

Kaip rašo iš Kanados, kur kitos 
lietuviškosios organizacijos pama
žu lėtina savo veiklą, lietuviška
sis sporto gyvenimas paskutinių
jų trijų metų laikotarpyje parodė 
nepaprastą aktyvumą. Sporto klu
bai šiandien yra patraukliausios 
jaunimo organizacijos ir daugiau
sia prisideda prie lietuvių vardo 
populiarinimo kitataučių tarpe. 
Seniau didžiuosiuose Kanados lai
kraščiuose žinučių apie lietuvius 
rasdavome tik keletą kartų per 
metus: Vasario 16 proga ar kokio 
kito didesnio minėjimo metu. Pas
kutiniaisiais metais, dėka lietuviš
kųjų sporto klubų, didesnių ar ma
žesnių žinių ir aprašymų yra kiek
vieną savaitę.

Kanadoje šiuo metu veikia ke
turi lietuvių sporto klubai: Mont- 
realyje — Tauras, Hamiltone — 
Kovas, Toronte — Vytis ir Aušra. 
Ypatingai veiklus yra Toronto klu
bas Aušra, kuris per ketverius ne
pilnus savo gyvavimo metus subū
rė daugiau 200 lietuviškojo jauni
mo, kiekvieną narį įjungdamas į 
aktyvią sporto šaką.

Sausio mėn. Toronte buvo pra
vesta Kanados apygardos vyrų ir 
moterų krepšinio pirmenybės, ku

rių nugalėtoju vėl tapo Aušra, 
trečiąjį kartą perimdama savo glo- 
bon gražiąją Kanados Kultūros 
Fondo skirtą taurę, kai aušrietės 
antrą kartą dr. J. Yčo pereinamą
ją taurę. Jaunių, jaunučių ir mer
gaičių pirmenybės bus pravestos 
vėliau.

Sportinėse varžybose su kitatau
čiais Aušra šiais metais dalyvau
ja su 8 krepšinio ir 2 stalo teniso 
komandomis, kurios kanadiečių 
tarpe gerai užsirekomendavę ir tu
ri daug galimybių iškovoti čempio
natą. šiame sezone Aušros vyrai 
ir jaunučiai sužaidė 59 pirmeny
bių ir draugiškas rungtynes, iš ku
rių laimėjo 45. Krepšių skaičiumi 
Aušra veda santykiu 8021:2253.

Mergaitės sužaidė 28 ir laimėjo 
15. Krepšių skaičium šios veda 
675:604.

Hamiltono Kovo visuotiname 
narių susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba, pasiskirsčiusi pa
reigomis: K. Stanaitis — pirm., 
A. Meškauskaitė — vicep., K. Ba
ronas — sekret., E. Petrušaitis — 
ižd. ir V. Miniotaitė — v. narys. 
Šių metų pavasarį Hamiltono Ko
vas švenčia savo įsisteigimo de
šimtmetį, kurį nori ypatingai gra
žiai miesto vyriausybei dalyvau
jant atšvęsti, šiais metais buvo 
suorganizuota jaunių krepšinio ko
manda.

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

tano 100 m. bėgimo meisteriu. Chi1- 
rurgas, žymus plastinių operacijų 
specialistas. Kaip jis pats sakosi, 
jam darbe daug padeda tatai, jog 
jis anksčiau yra buvęs aktyvus 
sportininkas.

ST. ŠACKUS, buvęs žymus leng- 
vaatletas, krepšininkas, po 10 
tremties metų Sibire grįžo suny
kęs į Lietuvą. Atrodo, kad eina 
Lietuvos moksleivių 1. atletikos 
trenerio pareigas.

A. VIETRINAS, visasąjunginės 
kategorijos teisėjas, kartu einąs 
trenerio pareigas. Dirba universi
tete.

A. ZABORAS, sunkaus svorio 
meisteris, eina respublikinės bok
so trenerių tarybos pirmininko pa
reigas. Bokso teisėjas.

V. VARIAKOJ1S, buv. stalo te
nisininkas, gavo TSRS nusipelniu
sio trenerio vardą. Gyvena Pane
vėžyje, kur yra sporto salės direk
toriumi.

L. PUSKUNIGIS, dėsto Kūno 
Kultūros Institute Kaune. Trene
ris.

ŠIMANAS, kaip ir Vietrinas, 
yra 1. atletikos teisėjas ir trene
ris.

J. KLIMAS, LGSF ledo rutuli- 
ninkas ir futbolininkas, dėsto Ž. 
Ūkio Akademijoje. Priklauso Fut
bolo Prezidiumui.

V. DZINDZ1LIAUSKAS taip 
pat nešioja sporto meisterio vardą. 
Aštria stalo teniso kritika jis pa
sirodo spaudoje. Sov. S-gos stalo 
teniso rinktinės narys ir treneris.

JUODŽBALIS, PARŠA1TIS ir 
SEVERINAS — žymūs dviratinin
kai, dalyvauja dviračių lenktynė
se. A. Juodžbalis dirba Kauno Au
diniuose šaltkalviu, V. Severinas 
— artelės darbininkas.

JANKŪNAS gyvena Šiauliuose.
LEŠČINSKAS — LEŠČIUS, ne

patikrintomis žiniomis yra grįžęs 
su palūžusia sveikata iš Sibiro. 
Atrodo, kad sportiniame gyveni
me nedalyvauja.

V. MIKĖNAS, 
nusipelnęs sporto 
nėja po įvairias 
damas šachmatus, nors be dides
nių pergalių.

A. SIPAVIČIUS, miręs, buv. 
Lietuvos rinktinės narys, karo me 
tu įtrauktas į R. Armiją. Grįžęs 
iš kariuomenės gyveno Šiauliuo
se, kur žaidė futbolą. Vėliau buvo 
Šiaulių Elnio komandos futbolo 
treneriu. Mirė Moldavijoje 1958 
metais.

ILGŪNAS, VITARTAITĖ, VAŠ- 
KELYTĖ ir kt. dažnai sutinkami 
spaudos puslapiuose.

V. ŠATAS, buvęs žymusis Biržų

ŽMOGAUS . TEISIŲ KODEKSO 
AKISTATA SU TIKROVE 

RYTŲ EUROPOJE

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo organizacija (PET) ryšium su 
žmogaus teisių deklaracijos 10 
metų sukaktim neseniai išleido an
glų kalba leidinį, kuriame tos de
klaracijos kilnūs nuostatai prieš
pastatomi šiurkščiai tikrovei Rytų 
ir Vidurio Europoje. (“Denial of 
Human Rights in Eastern Euro
pe”) (žmogaus teisių paneigimas 
Rytų Europoje) 10 years after 
the adoption of the universal de
claration. 48 pusi. New York 
1958). Lietuvai, kaip ir kitiems 
pavergtiems kraštams, pavestas 
atskiras skyrius. Bet Pabaltijo 
kraštai minimi ir bendrame 
tekste.

švedijon atsikelti tiems pabaltie- 
čiams, kurių šeimų nariai gyvena 
Švedijoje, tačiau Maskva nesutin
ka jų išleisti. Raštai pasirašyti ne 
tik pabaltiečių komitetų, bet ir 
švedų — Pabaltiečių komiteto 
pirmininko prof. Birger Nerman 
ir kaikurių švedų labdaringų or
ganizacijų. Lietuvių vardu raštus 
pasirašė archit. J. Pajaujis.

PASLAPTINGAS LATVIO 
DINGIMAS

Laikraščio “Latvija” žiniomis, 
Liubeko dingo latvis Arvids

PRAŠO IŠLEISTI ŠEIMAS

švedijoje gyvenantieji pabaitie- 
čiai kreipėsi per savo įstaigas j 
Jungtinių Tautų generalinį sekre
torių ir Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių, kad išleistų Sovietų Są
junga iš Pabaltijo kraštų persikel
ti į Skandinaviją 3,000 pabaltie- 
čių, kurių šeimų nariai yra Švedi
joje ir kituose Skandinavijos kraš
tuose. švedų vyriausybė savo ruož
tu jau seniai yra sutikusi leisti

iš 
Dambergers, palikdamas žmoną 
su vaikais. Po kurio laiko žmona 
gavusi iš Berlyno rytinio sekto
riaus laišką, kuriame buvo pra
nešta, kad vyras Liubeke esąs 
įsodintas j svetimą automobilį ir 
išgabentas į ryt. Berlyną. Artes
nių žinių jis negalįs pranešti, nes 
visą laiką jį saugoją sov. politru- 
kal. Bet “Grįžimo į tėvynę” ko
miteto organas latvių kalba, “Dzi- 
mtenes Balse" sausio 3 d. jau 
rašė apie Dambergerio savanorišką 
lepatrijavimą į Latviją, 
liau aiškinant pasirodę, 
jau seniau kalbėjęs apie 
grįžimą ir tam jau iš 
ruošėsi.

— Vė- 
kad D. 
būsimą 
anksto

šachmatininkas, 
meisteris, važi- 
valstybes, žais-

PŪKINĖS KALDROS

Vilko krepšininkas, šiais metais 
grįžo iš Vorkutos tremtinių sto
vyklos ir apsistojo vėl Biržuose.

E. ŠLEKIENĖ, garsioji sp. mo
kytoja ir tautinių šokių pedagogė, 
atradusi dabar Lietuvoje populia
riausią taut, šokį Sadutę, moky
tojauja Biržuose.

MALONŪS SKAITYTOJAU
Nepamirškite savo pareigos: 

Postai notomis, čekiais ar money 
orderiais paskubėkite atsiųsti 
“Mūsų Pastogės” prenumeratą 
šiems metams ir atsilyginti (kas 
dar skolingas) už praeituosius.

PINIGUS SIŲSTI ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.

SUTAUPYSITE
SVARŲ SVARUS,

jei pirkaite LIETUVIŲ ĮMONĖJE:
pūkines kaldras, patalus, pagalves, paklodes, staltieses ir užval- •:•: 
kalus.

Čia gausite vokišką damaską ir inpilus.

Adresas: S. PRIŽGINTIENE,
187 MIMOSA ROAD, GREENACRE (Ea.t Bankatown), N.S.W. 

Telef. UY 1998 — nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro.

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

K
•:į

OVERSEAS
SAV.

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

niummiiiiuiuiiiuiiiuiuuiiiiuiuiiiiiiiii

S CABKAMA Ti

|John Tocovenkog
g prirenka Jums geriau.iu. g 

akinius
g Atidaryta antradieniais, ket- g 
ft virtadieniais, ir šeštadieniais ft 
H nuo 10 v. ryto iki 4 v.vak.
g Pagalba nuo akių negalavi- g 
ft mų ir galvot tkauitnų. ft 

KALBA RUSIŠKAI

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpila! ir užvalkalai 63" (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

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

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

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

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo ii savo artimųjų, nes už siuntini atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET,

Tel:
KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 

Katoomba 523.

J. Standus
5-TH FLOOR

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

306 The Causeway 
MELBOURNE

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutes nuo miesto centro (Shopping 
Centre,
Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. 
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

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

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

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei
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.

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

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

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

5



MOŠŲ PASTOGE 1959 m. gegužio 8 d.

MOSV PASTOGĖ
SPALVUOTOSIOS 

FOTOGRAFIJOS REIKŠMĖ
Kultūrinės pasaulio priemonės 

nuolat progresuoja, šalia dailinin
ko teptuku išreikštosios kūrybos, 
progresuoja ir modernioji nuo
trauka, kur fotografas turi taip 
pat įdėti, savo sielos ir kūrybos.

Tačiau modernioji fotografija 
yra itin reikšminga propagandai 
ir istorijai. Vaizdai iš kultūrinio 
ir visuomeninio gyvenimo yra taip 
svarbūs, kad nūdiena be jų nie
kaip negali apsieiti. Perijodikos 
aprašomieji sugebėjimai negali pa
keisti fotografijos vaizdų ryšku
mo ir detališkumo. Net ir spauda, 
jei ji nori skaitytojams pavaiz
duoti kurį nors įvykį, neapseina 
be nuotraukos pagalbos, kad pa
ryškintų jo vaizdingumų.

Man kilo mintis, kad iš tiesų 
dabartinė fotografija gali daug 
pasitarnauti ir lietuviškajam rei
kalui Australijoj. Kai mes netu
rime savų filmų, į kurias galėtu
me įamžinti mūsų tautinės veik
los aspektus šiame krašte, tai ge
romis nuotraukomis mes galime 
užfiksuoti visus reikiamus mūsų 
kultūrinio ir visuomeninio gyve
nimo akimirksnius.

Turėjau gražios progos išžiū
rėti visų serijų kun. Dr. P. Ba
šinsko darytų nuotraukų iš J.E. 
vysk. V. Brizgio kelionių Austra
lijoj. Čia jau išreikšta ne tik meis
triškas fotografavimas, bet ir me
niški fotografo sugebėjimai pa- 
gaunant tokius akimirksnius, ku
rie žiūrovui sukelia tikro pasige
rėjimo. Čia patiekta tikrai daug 
nuostabių vaizdų su žvarbiais, 
saule nudegtais ir vėjo nučaižy
tais akmeniniais kalnagūbriais, su 
riogsančiais uolynais, žaliuojan
čiomis lygumomis ir kitais šio 
krašto vaizdais. Spalvotomis nuo
traukomis pavaizduota paūkavusi.

MELBURNAS
METINIS SUSIRINKIMAS

Balandžio 26 d. 'šv. Jono baž
nytinėje salėje įvyko metinis Lie
tuvių Bendruomenės skyriaus su
sirinkimas. Susirinkime dalyvavo 
apie 280 bendruomenės narių. Su
sirinkimui pirmininkavo 136 bal
sais išrinktas V. šalkūnas; jo var
žovas J. Meiliūnas gavo 130 bal
sų.

I naujųjų valdybą išrinkti: P. 
Vaičaitis — 142 b., N. Butkūnas 
— 137 b., V. Miliauskas — 137 
b., V. Žiogas — 136 b. ir A. Sa
dauskas — 135 b. Kandidatais li
ko: Ig. Alekna — 130 b. ir Z. 
Budrikis — 130 b.

Senosios A. Grigaičio vadovau
tos valdybos apyskaita patvirtin
ta buvo 136 balsais, 20 balsavus 
prieš ir 98 susilaikius.

J revizijos komisijų išrinkta: J. 
Petraitis, V. Šalkūnas ir Pr. Švam- 
barys. I garbės teismų: J. Mulo- 
kas, S. čižauskas, B. Zumeris, Z. 
Raudys ir A. Mikaila su J. Kun- 
caičiu. Du paskutinieji kandida
tai gavo po lygiai balsų — išrink
tu todėl laikomas vyriausias am
žiumi.

Susirinkimas praėjo nepersklan- 
džiausiai. Smarkiai jautėsi pasida
linimas į du priešiškus lagerius. 
Kaikuriomis savo pastabomis bei 
išsireiškimais pasipriešinimų iššau
kė ir pirmininkaujančio asmuo. 
Praeitų metų valdyba, kaip pa
aiškėjo susirinkime, dirbusi nesu- 
tartinai — daugelis sprendimų 
buvę pravedami 3 balsais prieš 2. 
Ta prasme šių metų valdyba bus 
vieningesnė. Atrodo tačiau, kad 
galusis melbumiškių skilimas ei
na liepto galo. Galima tikėtis, kad 
jau kitų metų rinkimai vyks daug 
sveikesnėje atmosferoje. Baigti 
reikėtų frontų “kovų" ir rinkti 
tuos, kurie geriausiai sugeba dirb
ti ir reprezentuoti lietuviškam 
reikalui. Gerai darytų, jei “fron
tai" per šiuos metus prarajos ne
gilintų, o jieškotų suartėjimo. 
Naujosios valdybos taktas gali 
turėti lemiamos reikšmės. Daug 

skaidraus mėlynumo jūra, tarsi 
snaudžianti ir giliai susimųsčiusi, 
tolimame horizonte skaisčiarūbių 
saulės spindulių margu kilimu nu
žerta.

Itin didingas vaizdas, kur J.E. 
vienui vienas kopia šiurpia ir pa
vojinga praraja Port — Arthūro 
šlaite. Atrodo, kad fotografas — 
menininkas čia sugebėjo puikiai 
sugauti net keliaujančiojo sielos 
išraiškų, atsispindinčių jo veide.

Žavūs yra salių ir bažnyčių 
vaizdai. Čia visur mes matome
J.E. su šypsniu kalbantį apie lie
tuviškųjų vienybę, apie kitų kraš
tų lietuviškąjį gyvenimų ir apie 
mūsųjj jaunimų. Tatai vis paska
tinanti istorinė medžiaga vaizduo
se, kurių matymas gali paveikti 
daug daugiau ir efektingiau, kaip 
gerai parašytas laikraščio straips
nis. s

Štai, ir vėl Melburne nuaidės 
Dainos sambūrio balsai, minint 
choro dešimtmečio sukaktį. Kas 
gi geriau, jei ne spalvotoji foto
grafija gali įamžinti šį istorinį 
įvykį? Kas geriau gali užfiksuoti 
mūsų šokių ansamblių pasirody
mus su blezdingėlėmis, lenciūgė
liais, malūnais ir kt.?

šia proga man ir norėjosi pasi
sakyti, kad mes daugiau įvertin
tume spalvotųjų fotografiją, kad 
paremtume jos gamintojus, kvies- 
tume juos į visas iškilmes, šven
tes, pobūvius. Mūsų gyvenimo ir 
veiklos faktai turi liktis įamžinti 

I
I

ne tik laikraščių skiltyse, bet ir 
vaizduose. Tokios nuotraukos ver
ta mums susipirkti iš jų gaminto
jų, gražiai sudėlioti į mūsų albu
mus, kad ateinančiom kartom ga
lėtume parodyti, ką veikėme, ką 
galvojome ir ko siekėme.

St. C.

| čia vaidins ir katalikų kapeliono 
laikymasis.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Pirmininko pareigų ėmėsi N. 

Butkūnas. P. Vaičaitis — pirmi
ninko pavaduotojas, A. Badauskas 
— sekretorius, V. Miliauskas — 
iždininkas ir V. Žiogas — narys 
kultūros reikalams.

Pirm. N. Butkūnas, kilmės že
maitis, yra aktingas bendruomenės 
narys, skautas, fotografas mėgė
jas. Dar nesenai buvęs aktingas 
Lietuvių Klubo narys, bet vėliau 
iš jo išstojęs. Tikėkime, kad tai 
nėra jo galutinis sprendimas, o tik 
pereinamasis. N. Butkūnas vado
vauja parapiniam spaudos kioskui. 
Jei naujasis pirmininkas įstengs 
įsigyti savarankiškumo savo spren
dimams ir veiksmams, jis gali tikė
tis didelės daugumos melburniš- 
kių lietuvių paramos. Tai įvyks, 
kai pirmininkas ir valdyba pasi
jaus atstovaują visiems lietuviams, 
o ne tik už ją balsavusiai daugu
mai. Laikas pamiršti nevykusį pa
mėgdžiojimų australiškų parlamen
tų bei politinių partijų kabinetų 
sudarinėjimo. A. Zubra*

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
Š.m. gegužės mėn. 16 dieną, 4. 

vai. po pietų, Karių Veteranų Są
jungos Ramovė Melburno Skyrius, 
Melburno Lietuvių Klubo patalpo
se rengia pobūvį — susirinkimų.

Pobūvio metu p. Janulaitis skai
tys paskaitą “Rytų ir Vakarų 
įtampa ir galimojo karo perspek
tyvos”.

Po paskaitos bus kukli arbatėlė, 
kurios metu vyks diskusijos.

Maloniai kviečiami ir svečiai.
Visų Romovėnų dalyvavimas bū

tinas.
L.K.V. Ramovė* Valdyba 

Melburno skyrių*

PAJ IEŠKOJIMAS
* Pajieškau Grigo Adolfo, kilu

sio Ok. Lietuvoj (Ašašninkų km.), 
augusio Kapiniškių km.

Atsiliepti: 20 Sturt Str., Fle
mington, W. 1. Vic., T. Saulaitis.

SYDNĖJUS
A.L.B. SYDNĖJAUS APYLINKĖ 

TURI NAUJĄ VALDYBĄ
Š.m. gegužio 3 dienų buvo su

šauktas A.L.B. Sydnėjaus Apylin
kės visuotinas narių susirinkimas. 
Susirinkimas įvyko 4.30 vai. po 
pietų 20 Botany Rd., (Redfernas- 
Alexandria) Lietuvių Namuose.

Susirinkimas buvo šauktas 4-tai 
vai., bet negalėjo įvykti, nes ne
buvo kvorumo, o po pusvalandžio 
pagal statutų jis jau skaitėsi tei
sėtu.

Susirinkimų atidarė buv.. Pir
mininkas A. Jasaitis, pakvietęs į 
prezidiumų pirmininku Vyt. Do- 
nielą ir sekretoriauti — Vincą 
Dantų.

Pirmininkas A. Jasaitis pateikė 
susirinkimui išsamų pranešimą 
apie praeitų metų Valdybos veik
lą, nesiskųsdamas, kad nevisi ben
druomenės nariai susimoka lietu
vio mokestį, kuris yra beveik vie
nintelis valdybos pajamų šaltinis.

Revizijos komisijos pirmininkas 
V. Bukevičius paskaitė revizijos 
aktą apie valdybos veiklą ir patie
kė piniginę apyskaitą. Jis prašė 
susirinkimo apyskaitas priimti.

Garbės teismo vardu kalbėjo 
teismo narys E. Kolakauskas, ku
ris džiaugdamasis pranešė, kad ir 
šiais metais jokių bylų bei nusi
skundimų nėra buvę.

Po trumpų diskusijų, buvo iš
rinkta šiems metams nauja apy
linkės valdyba: Justas Mickėnas, 
Henrikas Stošius, A. Stravinskas, 
A. Paštenis ir J. Jasinskaitė. Kan
didatais liko — p. Kaladinskas ir 
K. Adickas.

Prez. pirmininkui V. Donielai 
pasiūlius, revizijos komisijų palik
ti tą pačią, susirinkimas vienbal
siai sutiko, tačiau buvo papildy
tas vienas narys vietoj išėjusio A. 
Adomėno, kuris dabar yra Krašto 
Valdybos vice pirmininku, šiuo 
naujuoju nariu buvo išrinktas S. 
Osinas, o kandidatais liko — H. 
Šalkauskas ir P. Protas.

Garbės teismas liko senojo sąs
tato, išskyrus P. Donielų, kuris 
įeina į revizijos komisijų. Vieton 
jo išrinktas A. Jasaitis.

Susirinkimas praėjo taikioje 
nuotaikoje. Apie pasiskirstymą 
partigomis bus pranešta vėliau.

P.S. Kaip matome, šių metų 
Apyl. Valdybon įeina darbštūs ir 
energingi tautiečiai, kurie savo 
darbštumą pilnai įrodė Lietuvių 
Namų tvarkyme. Todėl palinkėki
me jiems sėkmės.

Buvę*

BANKSTOWNAS
DAINUOS 

“LINKSMIEJI BROLIAI"
Š.m. gegužio 30 d. (šeštadienį), 

7 vai. vak. naujoji B.A.V-ba kar
tu su Bankstowno Namų Taryba 
ruošia linksmą subatvakarj. Malo
niai kviečiami visi Sydnėjaus ir 
apylinkių lietuviai. Gros gera ka
pela, numatyta linksmieji broliai 
ir visa eilė kitokių linksmybių, 
veiks bufetas su silkutėmis ir t.t. 
Tad visi pas mus į Bankstowno 
Liet. Namus, East T-ce.

A.L.B. Bank*towno 
Apylinkė* Valdyba

ADELAIDE
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gražus, saulėtas gegužio 3-sios 
sekmadienis, primenantis pavasa
rišką sekmadienį Tėvynėje, su
traukė gausų Adelaidės lietuvių 
būrį savom pamaldom Šv. Juoza
po bažnyčion. Tą dieną, laikyda
miesi lietuviško papročio, minėjo
me Motinos Dieną. Bažnyčioje 
kun. J. Kungys pasakė dienai pri
taikintų pamokslą.

Po pietų Lietuvių Namuose Ade
laidės Apyl. Moterų Sekcija su
ruošė Motinos Dienos minėjimą, 
kurį atidarė Sekcijos pirmininkė 
p. Jasiūnienė, jautriais žodžiais 
apibūdindama lietuvės motinos pa
siaukojimą ir meilę savo vaikams 
ir tautai. Plačioje meninėje prog
ramoje pasirodė Adelaidės jauni
mas ir vaikučiai, tarsi parodyda-

A. t A.
ALGIS VEBLAUSKAS
(ŽIUPSNELIS ATSIMINIMŲ)
Balandžio 23 dienų Sydnėjaus 

lietuvių bendruomenė atsiskyrė su 
jaunu, vos 39 metus teturinčiu — 
Algiu Veblausku. Tylus, visuomet 
susimąstęs, Algis paskutiniuoju 
laiku gyveno Bankstowne ir dirbo 
Transporto Departamente, kaip 
autobusų konduktorius.

Pirmą kartą Algį teko sutikti 
Lietuvoje, jo gimtajame Žemaiti
jos mieste Kretingoje, kur, būda
mas vos trečioje klasėje, visuo
met labai pagarbiai žiūrėdavau ir 
klausydavau Kretingos Pranciško
nų Gimnazijos septintoko, jau 
pranciškonų vienuolyno habitą vil
kinčio, busimojo vienuolio Algio 
gražių patarimų ir pamokymų. 
Savo mokslu ir savo maldomis vie
nuolyno noviciate, Algis rimtai 
rengėsi būsimajam gyvenimui, ku
rį, kaip ir visus kitus ateities pla
nus, sunaikino atėjusi raudonoji 
komunizmo banga. Prasidėjęs ka
ras Algį atskyrė nuo šeimos, Tė
vynės ir jo siektų gyvenimo idea
lų. Tremtis Vokietijoje ir paga
liau emigracija į Australiją, ats
kyrusi jį nuo jo brolio Juliaus ir 
jo šeimos, gyvenančių New Yor
ke, paskandino a.a. Algį į sunkų 
pesimizmą ir vienatvę, kas, gal 
būt, daug prisidėjo ir prie dar 
jaunos širdies amžino sustojimo.

Atlikęs kontraktą Lithgow ka
riuomenės daliniuose, Algis dar 
kelius metus ten dirbo, kol paga
liau, kaip jis sakėsi, lietuvių išsi
ilgęs persikėlė Sydnėjun ir čia, vi
suomet ramus ir plataus galvoji
mo, mėgdavo padiskutuoti įvairias 
literatūrines, politines ir teologi
nes temas, kurios jam būdavo ne
svetimos ir visuomet mielos. A.a. 
buv. “Mūsų Pastogės” redakto
riaus J. Kalakausko prašomas, 
dažnokai jis padarydavo laikraš
čiui įdomesnių vertimų ne tik iš 
anglų, bet ir kitų kalbų, kurių jis, 
įskaitant lotynų, kuria rašė ir sa
vo dienoraštį, mokėjo net šešias.

A.a. Algis amžinai atsigulė Syd
nėjaus Roockwood’o kapinėse, toli 
nuo savo mylimos ir brangios Že
maitijos.

Tegul Tau, Algi, tolimosios Aus
tralijos žemė suteikia amžinąją 
ramybę.

A. L-ti*.

mi savo mamytėms, kad juose dar 
yra gyva lietuviška dvasia, kurią 
motinos įskiepijo. Lituanistikos 
Kursų mergaičių kvartetas padai
navo kelias lietuviškas dainas, L. 
Vasiliūnas paskambino pianinu ir 
pagrojo akordeonu kelis lietuviš
kus šokius, o R. Puodžius puikiai 
paskambino kelis klasikinius daly
kėlius. Savaitgalio mokyklos mo
kiniai suvaidino p. K. Kalvaitie- 
nės surežisuotą vaidinimą “Miško 
namelis”, kuriame jaunieji pasi
rodė kaip baleto šokėjai ir daini
ninkai. Tautinius šokius savaitga
lio mokyklos mokiniai sušoko, pa
ruošti p. Grėbliūnienės, o visą 
programą užbaigė vaikų choras, 
sudainavęs kelias lietuviškas dai
nas, p. G. Vasiliauskienės paruoš
tas. Po programos jaunieji skautai 
minėjime buvusias motinas apdo
vanojo gėlėmis. Visą programą 
pravedė Lituanistikos Kursų ve
dėjas p. J. Neverauskas.

Po minėjimo Moterų Sekcijos ir 
mamyčių sudėtinėse vaišėse dar 
ilgai Lietuvių Namuose klegėjo 
gražaus lietuviško jaunimo ir tė
vų būrys.

Adelaidės Moterų Sekcija jau 
eilę metų ruošia Motinos Dienos 
Minėjimus, Kalėdų Eglutę vai
kams ir prisideda prie kitų orga
nizacijų ruošiamų minėjimų, kon
certų, gegužinių, balių bei kitų 
parengimų, štai, ir š.m. gegužio 
16 d. (šeštadienį) 7 vai. vakare, 
Lietuvių Namuose, Moterų Sekcija 
pagerbs daug nusipelnusj Adelai
dės lietuvių chorą “Lituania", ku
ris ta proga patieks lietuviškų dai
nų koncertą. Jo pasiklausyti kvie
čiama visus Adelaidės lietuvius, 
ypač jaunimą, kuris neapmoka už 
įėjimą.

Be Sekcijos veiklos kultūros ba
ruose, ji atlieka ir didelį mūsų 
tautiečių šalpos darbą. Jau eilė 
metų (nuo pat Sekcijos įsikūrimo) 
vienas iš svarbiausių sekcijos už
davinių yra sergančių tautiečių 
namuose ir ligoninėse lankymas 
bei šelpimas. Reguliariai lankomi 
ir sušelpiami pakietėliais lietuviai, 
esantieji psichiatrinėj ligoninėj

NEBERAUDOS MAMA
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Glo

bos Draugija įsisteigė prieš tre
jus metus. Mūsų visuomenė šiuo 
laikotarpiu su nuostaba seka šios 
draugijos narių — darbščiųjų mo
terų veiklą. Visur jas matome: 
renkant aukas, ruošiant loterijas, 
pobūvių bufetus ir Lt. Paskuti
niu metu jos kruopščiai, dažnai 
net iki 12 nakties dirba p.p. N. 
Žygienės ir K. Butkaus parama 
įrengtoje Sydnėjaus Liet Namuo
se Redferne valgykloje. Mes esa
me jas matę tikrai išvargusias 
prie indų ir puodų beplušant.

Kyla klausimas: kam jos visa 
tai daro, aukodamos savo laisva
laikius ir darydamos asmenines 
išlaidas?

Atsakymus aiškus: Sydnėjaus 
ir apylinkių lietuvių ligonių skai
čius kaskart vis auga, dalis vien
gungių patenka į skurdą ir vargą, 
kiti miršta be giminių ir artimųjų. 
Šiems žmonėms reikalinga globa 
ir pagalba, o tam reikalingos ir 
lėšos.

Soc. Globos moterys intensyviai 
lanko lietuvius ligonis, kurių žy
mi dalis serga psichinėmis ligo
mis. Be to, jos rūpinasi lietuvišku 
vienišųjų tautiečių laidojimu, pa
deda mūsiškiams ir kitais reika
lais, klebendamos vietinių valdžios 
įstaigų duris. Šiems ir kitiems šal
pos reikalams jos renka aukas ir 
skiria tikrai žymią savo gyvenimo 
dalį.

Štai, pereitą savaitę staiga mi
rė dar vienas, maža draugų turįs 
ir vienišas lietuvis ALGIS VE
BLAUSKAS, 38 m. amžiaus. Ta
tai buvo jaunas ir inteligentiškas 
tautietis, savu laiku buvęs pran
ciškonų vienuolyne Lietuvoj ir 
bendradarbiavęs “Mūsų Pastogė
je”.

Velionis dirbo Transporto Dept.

Parkside, tuberkulioze sergą ligo- 
nys Bedford Park ar Northfield 
ligoninėse ir kiti ligonys, gulin
tieji Royal Adelaide Hospital ar 
kitur. Nepamirštami ir tautiečiai, 
likę Vokietijoj ir, kiek Sekcijos 
kuklios lėšos leidžia, ji ir juos su
šelpia.

Adelaidės Moterų Sekcijos veik
la yra taip plati ir įvairi, kad jos 
visus darbus apibrėžti nėra leng
va. Nesant šios organizacijos Ade
laidėje, būtų tikrai didelė ir ne
užlopoma spraga.

J.M.

CANBERRA
MOTINOS PAGERBIMAS 

CANBERROJE
šilta, saulėta popietė subūrė 

veik visus Canberros lietuvius.
Valdybos p-kas P. Martišius, 

atidarydamas minėjimą, pakvietė 
pagerbti žuvusias ir mirusias mo
tinas susikaupimo minute, o jau
nos lietuvaitės visas motinas ap
dovanojo gėlėmis. Paskaitą skai
tė P. Pilka. Minėjimo programą

LIETUVIAI!
Maloniai siūlau Jums savo patarnavimą. Jei turite Rūpes

čių, kreipkitės pas mane, ir aš Jus aplankysiu. Gal sugedo dulk- 
siurblis, gal reikalingas patarimas dėl televizijos, skalbimo ma
šinos ar šaldytuvo? Kreipkitės laiškeliu arba telefonu: LM2753.
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146 CATHERINE STREET, LEICHHARDT 
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įmokėjus mažą depozitą, $ 
GREITAI, TVARKINGAI ?

IR GRAŽIAI ?
PASTATO JUMS I

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. Y 

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

X IŠRŪPINAME PASKOLAS. X
) ’ Skambinti t el.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. Y
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PRIE TAVO KAPO...
Enfielde. Jo darbovietės viršinin
kas Mr. Kevin McGrah jieškojo 
lietuviškos institucijos, kuri galė
tų palaidoti mūsų tautietį pagal 
savo tėvų papročius ir tradicijas. 
Labai gaila, kad Soc. Liet. Mote
rų D-jos vardas dar nėra’taip iš
populiarėjęs, jog net kaikurie lie
tuviai nenukreipė šio reikalo 
draugijos adresu, o buvo patarę 
jį palaidoti australams. Tačiau 
mūsų moterys ir čia parodė savo 
energiją: jos laiku sužinojo apie 
mirusįjį ir jį gražiai palaidojo, lie
tuviškajam laidotuvių biurui Cab- 
ramattoj tarpininkaujant

Velionį Algį į amžinąją poilsio 
vietą palydėjo gausus būrys lietu
vių ir australų. Prie jo kapo jaut
rų pamokslą pasakė Sydnėjaus 
liet, kapelionas kun. P. Butkus. 
Soc. Globos D-jos valdybos narė 
p. Cibulskienė pradžioje angliškai 
padėkojo mirusiojo draugams ir 
bendradarbiams iš darbovietės, o 
taip pat ir Burwoodo policijos pat 
reigūnams, kurie padėjo moterims 
sužinoti apie jo mirtį, o po to 
šiaip eiliuotai atsisveikino su ve
lioniu: "Prie tavo kapo neberau
dojo mama: neišbučiavo veido, ne
užmerkė akių. Jos vietoj Liet 
Mot. Draugija. ir kuklus draugų 
būrelis šalia, svetimoj žemelėj pa
laidojo tave. Karšta malda kiek
vienam plaukia iš širdies, ir ne 
tiktai šiandieną maldausim Vieš
paties malonės ilsėtis tau ramybėj 
ir būti Danguje, ko meldžia arti
mieji ir mūsų Draugija.”

Velionis Veblauskas buvo nuo
laidaus ir tylaus būdo žmogus. Gy
vendamas vienas, nėra susitaupęs 
pinigų, tačiau jis buvo apsidrau
dęs ir iš draudimo išmokėtų sumų 
Mot. Draugija stengsis apmokėti 
laidotuvių išlaidas bei pastatyti 
ant jo kapo paminklą.

Dalyvavę*

be išimties atliko jaunimas. Dek
lamavo N. Gružauskaitė, seserys 
Miekšaitės (tėvas kitatautis) ir 
Buzinauskaitė, kurios mamytė yra 
nelietuvė. Pianinu skambino Au
gulytė, Gina ir Lilė Balsytės; ke
turiom rankom — G. Genytė ir 
R. Sipavičius. Pirmą kartą Can- 
berroje pasirodė ir skautai — R. 
Keraitis ir V. Labutis — su skau
tišku pasirodymu.

Reikia pasidžiaugti mišrių šei
mų prieaugliu Canberroje, o ypa
tingai Būdzinauskų šeima, kurie 
ne tik visus vaikus leidžia į liet, 
savaitgalio mokyklą, bet tam rei
kalui duoda ir patalpas.

Po Tautos Himno minėjimas bu
vo užbaigtas socialinės moterų 
sekcijos paruošta arbatėle.

p.p.

PARDUODAMAS LIETUVIŠ
KŲ PAŠTO ŽENKLŲ RINKINYS, 
sutvarkytas pagal “STANLEY' 
GIBBONS SIMPLIFIED” katalo
gą. Priede kai kurios retenybės. 
Rašyti: A. ŠIMKUS, 22 CHALLIS 
A V., POTTS POINT, N.S.W.
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