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J.P. KEDYS

F. DULLES MIRUS PRŪSAI GRĮŽTA!?...
MINTYS APIE MAŽĄJĄ LIETUVĄ

Dulles išsiskyrimas iš gyvųjų 
tarpo yra neeilinis įvykis ne tik 
J.A.V-bėms, bet ir viso pasaulio 
tautoms. Tam yra keletas priežas 
čių. Kaip žinome, po II Pasauli
nio Karo J.A.V. ir SSSR užsienių 
politikos vienoks ar kitoks kryp
telėjimas buvo siejamas su ištisų 
valstybių egzistencija ir milijonų 
jų gyventojų gyvybėmis.

Sena bolševikinė SSSR užsienio 
politikos giesmelė — įgyvendinti 
“proletaryato diktatūrų” visoje 
žemėje, kam tegalėjo pasipriešin
ti tik ūkiškai ir militariškai stip
riausia valstybė — J.A.V. Dėja, 
šitam atsispyrimui reikalinga bu
vo gerai suformuluota, toli numa
tanti užsienio politikos linija.

Kai tik a.a. Dulles 1953 mt. ta
po J.A.V. užsienių reikalų minis- 
teriu, jis ir davė J.A.V. politikos 
linijų,.kurios jai tiek karo metais, 
tiek pokario laikais iki 1953 metų 
trūko. Nors jis viešai ir neskelbė, 
bet iš visų davinių aiškėja, kad 
Dulles savo politikoje siekė ne tik 
sustabdyti bolševikinį pavojų liku
siai laisvojo pasaulio daliai, bot 
netgi ruošė sąlyga* pačiam bolše
vizmo sunaikinimui.

■štai dėl ko mes mažųjų tautų 
atstovai privalome a.a. Dulles var
dų įamžinti.

KOVA DVIEM FRONTAIS
Pirmasis Dulles frontas buvo 

bolševikinis, kuriame jis pasišo
vė pirmiausia bolševizmų sustab
dyti, neleisti plėstis jo teritori
joms ir doktrinai. Teritorijaliai 
jis jį sustabdė labai aiškiai ir kon
krečiai, pasiųsdamas savo elitinius 
kovos dalinius į Vid. Rytus, — Li
baną, Jordaną, o visą jūrų ir oro 
armadą į Formozos vandenis. Pir
muoju atveju Chruščiovas pabijo
jo eiti į arabų naftos laukus, o 
antruoju — Maotsetungas paliko 
ramybėj Formozą ir dideles bei 
mažas salas apie ją.

Kai jau mirtis visai grėsė šiam 
dideliam vyrui ir jau buvo privers
tas eiti į ligoninę, jis dar sugebė
jo suplanuoti ir paskutinįjį atsa
kymą į Nikitos kęsinimąsi užgrob
ti Berlyną. Dulles siūlė, pasibai
gus Nikitos terminui dėl Berlyno 
(geg. 27 d.), siųsti vilkstines sunk
vežimių su prekėmis į Berlyną, 
lydimas alijantų karinių sargybų.

Jeigu Rytinės Vokietijos policija 
ar Sovietų kariai tuos ešalonus su
stabdytų, tai grįžti atgal ir visą 
reikalą perduoti U.N.O. extra su
sirinkimui dėl SSSR sutarties ne
silaikymo, prašant U.N.O. nutari
mo — atstatyti susisiekimą su Va
karų Berlynu. Gavu* minėtą U. 
N.O. nutarimą, jau siųsti šarvuo
ta* divizija* į Berlyną.

Berlyno klausimas šiuo metu 
sprendžiamas, bet pačiam tikro
sios priešbolševikinės politikos kū
rėjui atsiskyrus su pasauliu, var
gu tenka laukti, kad jo minėtas 
planas būtų įgyvendintas.

Dėl anksčiau minėtų veiksnių 
įgyvendinimo Dulles nemažiau te
ko kovoti su J.A.V. viešąja opini
ja bei alijantų politikais ir spau
da, kaip ir su boįševikais.

Kritiškesniais momentais būda
vo taip, kad J.A.V. spauda kriti
kuodavo ir netgi išjuokdavo šio 
vyro drąsius veiksmus. Ir tik re
tas pilietis gatvėje jį remdavo. 
Tačiau du šalininku* Dullea visai* 
kritiškesniai* atvejai* visada tu
rėjo, dėl kurių paramos jam ir pa
vykdavo savo idėjas įgyvendinti. 
Tatai buvo J.A.V. prezidentas Ei- 
senhoveris ir V. Vokietijos Kanc
leris Adenaueris.

Kritikuoti ir koneveikti buvo 
labai lengva, bet kai a.a. Dulles 
iš savo pareigų pasitraukė ir rei
kėjo surasti jo vietininką, tai ta 
pati spauda ir visa viešoji opinija 
turėjo praryti karčią piliulę, pri- 
sipažįstant, kad šiuo metu kito to
kio vyro J.A.V. neturi, kuris su
gebėtų savo uždavinius atlikti 
taip, kaip velionis atliko.

Taigi netekus Dulles J.A.V. už
sienio politikoje pasiliko tuštuma, 
kurios jo vietininkas (kiek iš jo 
pareiškimų galima spręsti) tikrai 
nesugebės pilnai užpildyti nei kon
krečiais veiksmais, nei idėjomis.

Mums, pavergtoms tautoms, ne
mažiau skaudu priimti šį faktą, 
kad netekome antibolševikinio 
diplomato Nr. 1, kurio dispozici
joj buvo geriausiai ginkluotos pa
saulio armijos. Tatai vis dar teikė 
vilties kibirkštėlę, kad ir lietuvių 
tautos vergovė neamžina. Kuris iš 
“didžiųjų” išugdys sekantį tokį 
diplomatą, šiuo tarpu dar nieko 
aiškaus nesimato.

ATEITIES SIAUBAS
Populiarus Anglijos laikraštis 

"Sunday Times” patiekia tokių ži
nių, kurios paprastai laikomos gi
lia karine paslaptim. Jis be skru
pulų atidengia generalinių štabų 
užmojus, kurie iškilusio naujo ka
ro atvėju virstų žiauria tikrenybe.

Pagal minėtą laikraštį, NATO 
(Atlanto Pakto Sąjungos) vyriau
sia vadovybė esanti išdėsčiusi sa
vo strateginius punktus taip, kad 
mygtuko paspaudimu būtų pradė
tas Sovietijos ir jos satelitų žiau
rus atominis bombardavimas iš že
mės raketomis ir iš oro tolimojo 
bei aukštojo skridimo sunkiaisiais 
bombanešiais. Esą, puikiai žino
mos sovietų karinės bazės, jų ra
ketų stotys ir atominių ginklų ga
mybos centrai. Šios vietos ir bū
siančios pirmiausia atakuojamos, 
šiam savo tvirtinimui paremti 
“Sunday Times” įdeda ir žemėla
pi, kur atžymėtos sovietų strate
ginės pozicijos, į kurias strėlėmis 
nurodytos vakariečių atominės ug
nies kryptys.

Karui prasidėjus, esą, pirmiau
sia būsianti nušluota Čekoslova
kija, Rytų Vokietija, Pietinė Len
kija ir kaikurios Pietų Rusijos sri
tys iki Uralo, čia esanti sukon
centruota sovietų puolamoji jėga, 
kurios tikslas pirmiausia apšaudy
ti V. Vokietijos, Pietų Anglijos 
ir šiaurinės Italijos amerikietines 
bazes.

Po to vakariečių orinės pajėgos 
ir tolimųjų nuotolių raketos jau 
sieksiančios kitus Sovietijos stra
teginius punktus ir didžiuosisus 
miestus. Kaip puolimo taikiniai 
yra išminėta Maskva, Leningradas, 
Kijevas, Charkovas, Rostovas, Sta
lingradas ir kiti sovietų miestai, 
siekiant net tolimąjį užuralį. Pir
moji ugnies banga numatytuosius 
taikinius sunaikinsianti kelių va
landų laikotarpy, kai tuo tarpu to
limosios vietovės būsiančios nu
šluotos vienos paros bėgyje.

Puldami pirmaisiais sovietai vis- 
tiek neišvengsią savo krašto su
naikinimo, nes Amerikos ir jos

Potsdamo konferencijoj, daly-1 kinti lietuvybė ir brukti vokišku- 
mas.vaujant Rozveltui, čiorčiliui ir 

Stalinui, sprendžiant nugalėtos 
Vokietijos ir pokarinės Europos 
klausimus, buvo nuspręsta atskir
ti Rytinės Vokietijos sritis, ku
rios amžių bėgyje buvo užkariau
tos.

Lenkijai priskiriant sritis iki 
Oderio-Neisės, atrodo buvo laiky
tasi istorinių motyvų. Reikėjo ti
kėtis, kad panašių motyvų bus 
laikytasi ištisai. Tačiau Stalinas 
panorėjo kitaip:

Du trečdalius nuo Vokietijos 
atskirtų Rytprūsių atidavė Len
kijai. Likusią dalį, su Karaliau
čium ir Tilže, priskyrė... sau! 
Tuomi buvo parodyta, kad dvide
šimtame amžiuje Europoje dar 
galima įsigyti kolonijų.

Formaliai, konferencijoje pada
ryti teritoriniai pakeitimai galio
ja iki taikos konferencijos. Tačiau 
Stalino metodai įrodė, kad ši sri
tis nuspręsta pilnai “įsisavinti”... 
Sekė vietos gyventojų trėmimai ir 
dirbtinai sudarytas badas, ko pa
sėkoje kraštas neteko apie 75% 
gyventojų. Krašto vietovardžiai 
daugumoje lietuviški, bet apvokie- 
tinti, buvo pakeisti rusiškais. Tie
sa, panašiai pasielgė ir lenkai. Ta
čiau jie pasitenkino tik pridėji
mu lenkiškų galūnių, palikdami 
kamienus; pvz. — iš šventainiai 
padarydami Swietajny, iš Dryga- 
liai — Drygaly, iš Bartai — Bar- 
ciany ir Lt.

Sovietai, būdingu jiems beato
dairiškumu, iš Gilija — padarė 
Svoboda, iš Laukiemis — Jasnoe, 
iš Gerdava — železnodorožnij, iš 
Lazdijai — Krasnoznamenski ir 
t.t. ir t.t. žodžiu, nesiskaitydami 
su jokiais motyvais, dirbtinomis 
priemonėmis rusai bando išnaikin
ti lietuvybės liudininkus, čia išsi
laikiusius per 700 okupacijos me
tų.

šie reiškiniai mus verčia dar 
kartą susimąstyti apie šią žemę, 
apie kurią Vytautas taip dažnai 
kartojo, kad tai jo tėvų žemė.

1226 m. Marovijos Karalius 
Konradas pasikvietė Kryžiuočių 
Ordeną, kad apkrikštytų lietuvių 
giminės prūsus ir kartu apsisaugo
tų nuo jų puolimų. Po penkiasde
šimties metų sunkių kovų, Ordi
nui pavyko nugalėti Prūsus ir pri
eiti prie Nemuno, kur sutiko jau 
suvienytos Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo pulkus. Lietuviai atlaikė 
kryžiuočių puolimus per 200 me
tų ir Žalgirio laukuose galutinai 
sunaikino jo jėgą, šios pergalės 
pasekmėje Lenkija gavo Vakarinę 
Prūsijos dalį su Marienburgu.

Vytautas tačiau lietuviškų Prū
sų nesusigrąžino. Ordinas ir to
liau liko Prūsijoj, kaip Lenkijos 
vasalas. Nuo tada Prūsai liko vo
kiškoje įtakoje iki antro pasauli
nio karo. Bet tik devynioliktame 
amžiuje pradėta sistemingai nai- 

sąjungininkų puolamosios pajėgos 
būsiančios užaliarmuotos kelių mi
nučių bėgyje, o ore nuolat skraidą 
lėktuvai su vandenilinėmis bom
bomis ir plačiuose vandenynuose 
išsisklaidęs amerikiečių laivynas 
esą neįmanoma sovietams paliesti 
savo naikinamąja ugnimi.

Laikraštis nepamini Baltijos pa
jūrio strateginių sovietų bazių, 
kurios, reikia manyti, karo atvėju 
nevaidintų esminio vaidmens ir ne
būtų apšaudomos atominiais gink
lais.

Prisimintina, kad Prūsija turė
jo du sukilimus prieš okupantą ir 
nė vienu atveju negavo paramos iš 
Lietuvos.

Kada Vokietija skolintu “Prū
sų” vardu pradėjo vadinti visas 
užkariautas žemes ir valstybę (17- 
18 a.), tikrąją Prūsiją imta vadin
ti Litauen. Kad atskyrus nuo bu
vusios Didžiosioss Lietuvos kuni
gaikštijos, vėliau pradėta vadinti 
“Kleine Litauen”. Tiuringijos mo
kyklų žemėlapiuose dar nacių lai
kais Prūsija buvo žymima — Li
tauen.

Apie Maž. Lietuvos lietuvišku
mą kalba skaičiai iš nesenos pra
eities. 1879 m. Mažlietuviai krei
pėsi j vyriausybę prašydami iš
laikyti lietuvių kalbą mokyklose 
surinkdami 16.340 parašų.

Kitas kreipimasis į Bismarko 
vyriausybę 1891 m., taip pat pra
šant apsaugos, turėjo 20.000 para
šų.

1895 m. kreipiantis pas Wilhel- 
mą II-rą surinkta 27.765 parašai!

Iki to laikotarpio vokiečių ka
riuomenėje buvo ištisi lietuvių 
pulkai su lietuvių kalba, iš ko li
ko garsūs Litauische Dragonen ir 
Trakehnen.

Mokyklose, įstaigose ir bažny
čiose lietuvių kalba turėjo paly
ginti daug teisių.

Žvelgiant toliau j praeitį, ran
dame reiškinius, kurie kultūrinia
me lietuvybės bare pralenkia tuo
metinės Didž. Lietuvos lygį.

Karaliaučiaus u-tas, Hercogo Al
brechto (iš motinos pusės lietu
vio) pavedimu, buvo suorganizuo
tas lietuvio Stanislovo Rapagelio- 
nio (1544); paskaitos buvo skai
tomos lietuvių ir vokiečių kalbo
mis.

Netrukus Karaliaučiaus univer
siteto auklėtinis Martynas Mažvy
das (1547) davė pirmą lietuvių 
kalba parašytą knygą. Ir 1570 m. 
giesmyną. Jonas Bretkūnas 1591 
m. išleido “Postillą”. Pirmos lie
tuvių kalba administracijos reika
lams skirtos knygos taip pat yra 
žinomos iš to laikotarpio.

Karaliaučiaus u-to auklėtinis, 
vėliau, vyskupas, Merkelis Giedrai
tis, turėjo didelės įtakos Vilniaus 
akademijai (su filosof. ir teologi
jos fakultetais tiktai), kuris įsi
kūrė 35 m. vėliau, negu Karaliau
čiaus u-tas.

Didžioji Lietuva pirmą lietuvių 
kalba knygą susilaukė tik 1595 m. 
(M. Daukšos katekizmas), taigi 
48 m. vėliau.

Kalbamu laikotarpiu Mažoji 
Lietuva buvo lietuvybės židinys, 
kuris spinduliavo kultūrine šviesa 
ir veikė Didžiąją Lietuvą, kuri, 
dėja, savųjų bajorų buvo jau per
daug aplenkinta, o prasidėjus ne
galavimas sunaikino didingą pra
eitį turėjusią valstybę.

Tuo ir laikytina juo didesniais 
Mažlietuvių nuopelnus, esant pa
liktiems svetimųjų malonėj ir dar 
dažniau — nemalonėj.

Grįžkime į mūsų dienas. Ne vien 
vietovardžiai liudija apie Mažo
sios Lietuvos lietuviškumą. Pir
miausiai lenkimės kapams trisde
šimt vieno Mažosios Lietuvos ko
votojo, kurie buvo nukankinti na
cių koncentracijos lageriuose; jų 
tarpe Jagomastų šeima, kurių nuo
pelnai lietuvybei siekia “Aušros” 
laikus.

Tai tylūs liudininkai.
Dvidešimt penki Mažosios Lie

tuvos veikėjai perėjo nacių pra
garą, netekdami sveikatos už savo 
tautybę ir įsitikinimus.

Praėjusio karo metu, traukda
miesi per Mažąją Lietuvą, dauge
lis iš mūsų sutikome lietuviškai 
kalbančių senųjų prūsų palikuo
nių; jie nesigindavo, kad jų se
neliai kalbėję lietuviškai.

Dar daugiau buvo tokių, kurie 
propagandos paveikti savo lietu
viškumą slėpė. Taigi, senieji Prū
sai dar neišnykę, kaip kad skelbia 
vokiečių enciklopedijos. Jie yra 
gyvi ir tęsia prieš 700 m. pradėtą 
kovą. Dar 1920 m. Mažosios Lietu
vos Taryba kreipėsi į Santarvę 
prašydama Mažąją Lietuvą su
jungti su Lietuva. Jų prašymas 
nebuvo išklausytas. Pavyko atgau
ti tik Klaipėdos kraštas. Ir šian
dien Mažosios Lietuvos Taryba su 
E. Simonaičiu priešakyje tęsia il
gai užtrukusią kovą dėl lietuvybės 
interesų.

Yra žinoma, kad po šio karo 
Maž. Lietuvos gyventojai vokie
čiai arba išbėgo arba buvo ištrem
ti. Neturim davinių spėliojimams, 
kad lietuvių tautybės gyventojams 
būtų daroma išimčių.

Kraštas buvo kolonizuotas ru- 
tais, prievarta įkurdintais.

Kokia yra padėtis šiandien?
Sušvelnėjus sovietų rėžimui, Ma- 

žosioje Lietuvoje vyksta kai ku
rių pasikeitimų. Sekanti žinutė, 
pasirodžiusi mūsų periodikoje, įne
ša naujos šviesos. Laiško ištrau
ka:

“Aš gyvenu Karaliaučiuje.-čia 
lietuvių gana daug, tiktai jie ne
susitinka, nes neturi teisės susior
ganizuoti. Bet, kiek girdėti iš kai
mynų, lietuvių skaičius auga, ypač 
visos Mažosios Lietuvos, šiapus 
Nemuno, srityse. Mat, čia buvo 
atitremtų daug rusų, tačiau kai 
paskelbė amnestiją, jie daugumo
je grįžta namo. Natūralu, nes kaip 
mūsų žmonės dabar grįžta iš Sibi
ro į Lietuvą, taip ir rusai traukia
si namo iš Mažosios Lietuvos, ku
ri jiems, kaip mums, yra Sibiras. 
Ir jie poselencais nenori būti. Dėl 
to rusų traukimosi Mažoje Lietu
voje susidaro tuštumos, į kurias, 
ypač visu buvusiu pasieniu lietu
viai daro Mažosios Lietuvos infil
traciją. Beje, dabar sienos tarp 
Didžiosios ir Mažosios Lietuvos 
jau nėra, ir judėjimas per buvu
sią sieną yra visiškai laisvas. Did
žioji ir Mažoji susilieja į vieną 
Letuvą... (Neprikl. Lietuva 1958. 
III.19.6).

Tai dalinai patvirtina Sydnėju- 
je gautas laiškas iš pasienio, kur, 
tarp kitko, rašo:

“... Buvome kelioms dienoms 
nuvykę j Karaliaučių; (ne Kali
ningradą! a.) Buvome zoologijos 
sode... ir Lt."

Keturiems didiesiems vėl keliant 
Vokietijos klausimą, galima pri
leisti, kad Karaliaučiaus sritį Ru
sija galėtų priskirti prie Tarybų 
Lietuvos, kad tuo būdu sušvelnin
tų lygšioliniu sprendimu sudarytą 
grobuoniškumo įspūdį. Siems spė
jimams duoda pagrindo pasirodę 
žinios apie Lietuvoje sudarytą ko
misiją, kuri renkanti medžiagą 
Maž. Lietuvos lietuviškumui įro
dyti. Kyla klausimas — prieš ką?

Mums nėra abejonės, kam turi 
priklausyti Mažoji Lietuva. Gali
mas dalykas, kad ateitis atneš dar 
vieną sienų pakeitimą, kurių per 
paskutines dekadas patyrėme ne
įprastai daug: Lietuva be Vilniaus 
ir Klaipėdos, Lietuva su Klaipėda 
be Vilniaus, Lietuva vėl su VII-

LAIKINAI 
IŠSISKIRSTĖ

Nieko nesusitarus, o tik nevai
singai dvi savaites išdiskutavus ir 
pareiškus savas nuomones, užsie
nių reikalų ministerių konferenci
ja Ženevoje atsidūrė mirties taš
ke.

Įvykius kiek pakeitė Amerikos 
užs. reikalų ministerio F. Dulles 
mirtis. Vakariečiai išvyko laidotu
vėms. Sovietų užs. reikalų ministe- 
ąis Gromyko prisijungė. Kelionėje 
ir po to vėl Ženevoje pasitarimus 
norima tęsti privataus pobūdžio 
pokalbiuose.

Ar iš to kas išeis, — sunku da
ryti sprendimą, tačiau reikia ma
nyti, kad ir ši konferencija, kaip 
ir šimtai prieš tai buvusių, nepa
sieks jokių esminių sprendimų.

Tuo tarpu N. Chruščiovas vieši 
Albanijoj, vienintėliam sovietų 
bastijone prie Viduržemio jūros. 
Paskutinėje savo kalboje jis pri- 
grąsino Italijai ir Graikijai, pa
brėžtinai primindamas, kad jei 
šios valstybės jsileisiančios Ameri
kos atominių raketų bazes, tai So
vietai tokias bazes įrengsią Alba
nijoj.

Vakariečiai ir . šį kartą, atrodo. 
Sovietų diktatoriaus gąsdinimus 
sutiko šaltai. Panašius ginklus tu
ri ir Vakarai, o sovietų strateginė 
pozicija yra itin nepatogi: bloševi- 
kija iš visų pusių apsupta ameri
kiečių atominėmis bazėmis.

KUR DINGO 17.000 
LIETUVOS VOKIEČIŲ?

"Heimat*timme”, Lietuvos kil
mės vokiečių organas, 5-me nu
meryje kelia klausimą, kur dingo 
dalis Lietuvos repatriantų. Iš 52. 
000 Lietuvos repatriantų 17.000 
nežinia kur dingę. 4.000 iš jų esą 
paieškomi artimųjų, šeimos narių, 
bet per 15 metų nepavykę jų su
rasti. Laikraštis ragina Lietuvos 
kilmės vokiečius tęsti paieškoji
mus. — Be kitų Lietuvą liečian
čių dalykų, laikraščio priede “Die 
Raute” (Rūta) pateikiami kai ku
rie istoriniai svarstymai. — Tame 
pačiame numeryje duodamas ver
timas Pulgio Andriušio nuotaikin
go feljetono “Pavasario diena 
Kaune.”

PROF. DR. J. EHRET’AS APIE 
KOEGZISTENCIJĄ — RUSŲ 

POLITIKOS ĮNAGI

“Batler Nachrichten” geg. 6 d. 
numeryje plačiai atpasakojo prof. 
Dr. Ehreto pranešimą Bazelyje, 
kuriame jis atvaizdavo senosios 
carinės Rusijos ir dabartinės ko
munistinės Sovietų Sąjungos pas
tangas skverbtis į svetimas žemes. 
Bolševikai tęsia carinės Rusijos 
imperializmą, tik naudojasi kita 
terminologija. Ir “koegzistencijos” 
obalsis esąs tik priemonė imperia
listiniams tikslams siekti. Paskai
tininkas minėjo ir Lietuvą. Savo 
paskaitos išvadose ragino Europą 
jungtis ir stiprinti savo pajėgumą.

nium — be Klaipėdos, Lietuva su 
Vilnium ir Klaipėda, bet be lais
vės. Tiesa Vilniaus neatgavome: 
jis pats sugrįžo. Kas žino, ką mums 
sugrąžins rytdiena. Mūsų rytų sie
nos su Gudija ir Lenkija dar lau
kia sprendimo. Galime ir turime 
viltingai tikėtis atgauti viską, nes 
prarasti mes jau nieko neturimo.

A.3.
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Lietuviškoji tremties spauda
KRITIKOS BANGA

Tegul būna ir man, vyresniosios j 
kartos lietuviui, pasisakyti dėl mū
sų spaudos tremtyje. Aš nenoriu 
šio klausimo nagrinėti tik išvirši
nių įspūdžių įtakoje, o klausimą 
paliesiu iš esmė? ir, kiek galima,j 
išsamiau.

Paskutiniu metu ne tik Austra
lijoj, bet ir kituose Vakarų Pasau
lio kraštuose imama nagrinėti lie-Į 
tuviškoji perijodinė spauda, nepra-j 
lenkiant ir kitų tremties lietuviš
kųjų literatūros leidinių, ši kri-! 
tika, atrodo, nesąmoningai kilo dėl 
bolševikinės propogandos, kuri die
na dienon nepaliaujamai pila 
drumzles ant visų tremtyje gyve-' 
nančių kultūrininkų (laikraštinin
kų, rašytojų ir mokslininkų) pas
tangų ir darbų. Klaidinga manyti,' 
kad nors menkutis bolševikinių1 
agentų leidžiamas R. Berlyne laik- ’ 
raštukas “Tėvynės Balsas" nedaro 
silpnadvasiams įtakos ir šiapus ge-' 
ležinės uždangos. Be to, visa eilė 
kitų komunistinio kirpimo laikraš
čių (Tiesa, švyturys, Pergalė ir| 
kt.), kurie įvairiais būdais ir ke
liais brukami mums, ypač jauni-1 
mui, savo nuodingomis drumzlėmis 
pamažėle, bet vis dėl to jaučiamai I 
daro įtakos. Tą patį ilgainiui at
lieka ir sovietų leidžiama ir kita
propogandinė literatūra: romanai, 
eilėraščiai, tariamai moksliniai kū
riniai ir t.t. Tie sovietinės litera
tūros nuodai, savaime suprantama, 
daug mažiau veikia arba net at
virkščią įspūdį padaro okup. Lie
tuvos gyventojams ir ypač tė-' 
nykščiam jaunimui, kadangi skur
džioji okupuotosios Tėvynės bui
tis, kurią jie mato kasdienybėj, 
nepagerinama ir gudriausia pro- 
poganda.

TREMTIES PERIJODINĖ 
SPAUDA NEPALYGINAMA
Dabartinėj Lietuvoj vis dėlto, 

nežiūrint mūsų tautos naikinimo, 
yra arti 3 mil. gyventojų. Prieš 
karą, kai Vilniaus kraštas buvo 
lenkų okupuotas, mes turėjome 
tik per 2 mil. gyventojų. Ir anais 
sunkiais kūrimosi laikais, skaitant
vakarines laidas, Lietuvoje išeida
vo penki solidūs dienraščiai, ku
rie turėdavo po keliolika laikraš
tinio formato puslapių. Juose bū
davo nagrinėjama ir nušviečiama 
viso gyvenimo paraiškos. Be to, 
buvo leidžiama dešimtys žurnalų 
ir savaitraščių. Laikraščių forma 
ir turinys buvo sodrūs, turiningi, 
medžiaga turtinga, visapusiška.

Šiuo gi metu bolševikėiiai teiš
gali išleisti tik vieną dienraštį 
"Tiesą” dviejose laidose — vieną 
Kaune, kitą — Vilniuje. Ta pati 
“Tiesa” teišeina tik 4 psl. didumo, 
išimtinai tespausdinanti valdinius 
pranešimus ar kurių nors komunis
tinių suvažiavimų sieksnines di
rektyvas. Turi jie dar ir rajoninių 
savaitraštėlių, kurie tėra daugiau 
biuletenių pobūdžio, spausdiną iš
imtinai tik partijos pareigūnų pa
rėdymus ir direktyvas.

Užsieniuose gaunami keli žurna
lai yra taip pat visai nevertingi 
ir žemo lygio. Juose taip pat va
roma tik komunistinė propoganda, 
dažnai nayvi ir tarp eilučių at
skleidžianti komunistinio pasaulio 
medžiaginės ir dvasinės ubagystės 
nuogumą. Juk ar ne juokinga, 
kai bolševikinis švyturys Naujų 
Metų proga deda visą eilę vaikiš
kų žaislelių nuotraukas jų tarpe 
net ir meškiuką, girdamasis, kad, 
girdi, jau ir mūsų vaikai turi jų... 
Vakarų pasauliui vaikų žaislai yra 
įprastinė kasdienybė, kai tuo tar
pu komunistinio "rojaus" kraštams 
tatai nuostabūs žaislai, propogan- 
dos apkalbėti ir apdainuoti...

Tuo atveju lietuviškosios trem
ties spauda yra nepalyginama. At
sargiai skaičiuojant, Vakarų Pa
saulyje išsiblaškiusių lietuvių se
nosios ir naujosios emigracijos, dar 
tebekalbančių ir skaitančių lietu
viškai, yra apie pora šimtų tūks
tančių. šio skaičiaus dvasiniams 
reikalams patenkinti yra leidžiama 
trys dienraščiai, apie pora dešim
čių savaitraščių ir visa eilė tikrai 
gilių, turiningų ir meniškai apifor
mintų žurnalų. Kas gi iš mūsų ne- 
sigėri Lietuvių Dienomis, Aidais, 
Kariu, Kanados Moterim, Į Laisvę, 
Santarve ir t.t. ir t.t. 
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Kalbant apie tremties perijodi- 
nių leidinių tiražus, verta tik 
džiaugtis, kad jie pasiekė tokių, 
palyginti,'gražių skaičių. Paskuti

niaisiais daviniais Čikagos Drau
gas turi per 75 tūkstančių skaity
tojų ir Naujienos apie 50.000. 
Amerikoj leidžiami savaitraščiai 
(Dirva, kuri išeina net du kartu j 
savaitę) taip pat turi tūkstančius 
prenumeratorių — skaitytojų. Ta
tai rodo, kad dažnas tremties lietu
vis nesitenkina tik vienu laikraš
čiu, o prenumeruojasi ir skaito 
net keletą jų.

SPAUDOS SUNKUMAI IR JOS 
KRITIKA

Visi, kas gyvena svetimoje ap
linkoje, puikiausiai žino, kokius 
sunkumus turi nugalėti mūsoji 
tremties spauda, kad ji galėtų taip 
gražiai verstis ir plėsti lietuviš
kąjį žodį. Milžiniškoji vietinės 
spaudos mašina, operuodama mi
lijoniniais skaitytojų skaičiais, sa
vaime suprantama, patiekia (do
mesnių ir greitesnių informacijų 
visais klausimais, išskyrus gal tik 
lietuviškuosius. Daugis mūsiškių 
jau yra pramokę savo prieglobslin 
priėmusių kraštų kalbas ir gali 
naudotis jų spauda. Tačiau tatai 
mūsų tautiečių dar neatpalaiduoja 
nuo lietuvio pareigos, kuri įsak
miai liepia neužmesti savo gimtojo 
žodžio ir rašto. Sąmoningo patri- 
joto širdis turi suplazdėti kiekvie
nai, kad ir mažiausiai, lietuviškos 
kultūros paraiškai, nors ji ir ne
būtų pageidaujamo tobulumo. Ma
nau, kiekvienas tremtinys dar at
simena neperseniausius laikus 
(prieš 10 metų), kai jis su tikru 
širdies virpesiu pirkdavosi ratato- 
rinį leidinėlį, jieškodamas jame 
netik lietuviškos buities tiesų, bet 
tik gryno lietuviško žodžio skam
besio. Tada kritikos mintis visai 
neateidavo į galvą, nes visktfs buvo 
brangu, kas sava ir artima. Ta
da dažno, beveik kiekvieno visa 
lietuvižkoji būtybė teplasdėjo tik 
vieninteliu troškimu —■ susitikti 
savo brolį lietuvį, išgirsti gražųjį 
lietuviškos kalbos skambesį, pa
matyti lietuviškąjį raštą, jį pa
vartyti, nusipirkti, pasidėti ir sau
goti, kaip didžiausią brangenybę.

Metai slinko, lietuviškoji spau
da tobulėjo, ji ėmė rodytis jau 
spausdinta ir net paveiksluota. 
Mūsų laikraštininkai, be grašio 
atlyginimo, savo poilsio valando
mis ją tobuįino, plėtė. Atrodė, 
kad ir aštriausiai kritikai linkęs 
tautietis turėjo pagaliau būti pa
tenkintas jąja. Tačiau gyvenimo 
realybė dar ir dabar kalba apie 
esantį nepasitenkinimą mūsąja 
periodine spauda, ir tenka apgai
lestauti, kad į tų nepatenkintųjų 
eiles dažnokai įsijungia ne tik 
mūsų jaunimas, bet net kaikurie 
kultūrininkai, kurių pačių pareiga 
savo parama būtų tą spaudą pa
gyvinti ir paįvairinti.

NAUJŲ KELIŲ JIEŠKOJIMO 
BEPRASMIŠKUMAS

Paskutiniuoju metu dažnoje lie
tuviškosios tremties kolonijoje 
randasi balsų, ypač jaunimo tarpe, 
kad, girdi, reikia keisti lietuvybės 
prasmę ir jos paraiškas. "Senoji 
lietuvybė”, kaip jie išsdreiškią, 
esanti jau atgyvenusi, konserva
tyvi ir nepritaikintina šių kraštų 
ir šių laikų sąlygoms. Šitokių 
minčių kėlimas yra visiškai nesą
moningas graibstymasis tamsiame 
kambaryje.

Lietuvybė, kaip tokia, negali 
būti kaiteliojama: ji turi savo tra
dicijas, savo kalbos formas ir sa
vo mintijimo būdą. Tatai, pasa
kyčiau, yra tam tikra etninės ir 
kalbinės grupės filosofija ar dar 
geriau — gyvenimiškoji vienos kil
ties realybė, kuri negali keisti 
savo substancijos, o tik savo 
reiškimosi metodus. Niekas, ma
nau, negali užginčyti, kad esmi
nis tautos pažymys yra sava kal
ba ir savi papročiai bei tradi
cijos. Panaikink tautos papro
čius ir tradicijas, pamažu pra
dės nykti ir jos kalba, nes tokia 
tauta praras esminius savo bruo
žus ir pasiduos svetimoms įtakoms. 
Tatai jau nebus išlaikymas savo 
tautybės, o nutautėjimas.

Kai skaitai mūsų jaunųjų pasi
sakymus Australijos lietuvių spau
doje, o paskutiniu metu ir Ame
rikos lietuvių laikraščiuose, tai 
gauni jsspūdžio, kad tie mūsų jau
nieji, kurie bando panašius klau
simus nagrinėti, nori pabėgti pa
tys nuo savęs, kadangi jie neįsten
gia priversti savo lietuviškosios 

širdies šalia naujojo krašto įtakų 
įsisavinti ir lietuvybės idėjų meilę. 
Juose naujojo krašto asimiliacinė 
įtaka yra jau taip didelė, kad jie 
pradeda bodėtis lietuviškaisiais 
papročiais ir vengia vartoti savo 
gimtąją kalbą, nesistengdami jos 
gerai išmokti raštu ir žodžiu. Tuo 
požiūriu ir lietuviškoji tremties 
spauda jiems atrodo lyg ir svetima 
bei geriausiu atveju ne tokia, ko
kios jie pageidautų.

Dar kartą kartoju, kad lietu
vybės esmė yra nekeičiama, taigi 
ir visi tie, kuriems yra sunkoka 
prie jos pritapti, neturėtų jieškoti 
kelių jai keisti ar ją kritikuoti, 
o dėti visas pastangas j ją įsi
jungti, ją pamilti ir savuoju įnašu 
ją patobulinti. Čia gyvu pavyz
džiu galima sau statyti dar prieš 
metus Australijos lietuvius lankiu
sį J. Bačiūną. Tatai žmogus, ku
ris prieš 60 metų išvyko iš savo 
tėvų žemės, tebūdamas tik 2-jų 
metų amžiaus. Jis išaugo svetimo
je aplinkoje, sunkiai dirbo taiky
damasis prie amerikoniškosios at
mosferos, tačiau liko gryniausiu 
lietuviu, kurio širdis kupina meilės 
lietuvių kalbai, papročiams ir tra
dicijoms. Jis ir daug kitų į jį pa
našių nejieško būdų, kaip kaitalioti 
(sakytum kokią skrybėlę) lietu
vybę, o džiaugiasi visomis jos pa
raiškomis ir atsiekimais. Mūsų 
jaunieji, jei jie nori skaitytis lie
tuviais, privalo kalbėti savo tarpe 
tik lietuviškai ir įmanomai išmokti 
savo tėvų kalbą. Tatai jau ir bus 
pirmas žingsnis j tą šiltai jaukią 
meilę, kurią savo širdyje ir sielo
je išgyvena kiekvienas sąmonin
gas mūsų patrijbtas.

"NEKIRSK SAKOS, ANT 
KURIOS PATS SĖDI”

ši patarlė labai pritinka tiems 
mūsų tautiečiams ir ypač kultūri
ninkams, kurie labai mėgsta atida
rinėti savo burnas adresu tų žmo
nių, kurie dirba kultūrinį lietu
višką darbą. Dažnokai mažais 
būreliais, kartais gi net atvirai 
bandoma kritikuoti vienas ar kitas 
mūsų kultūros pasireiškimas šia
me krašte. Nevengiama paliesti 
ir mūsų spauda bei jos darbuoto
jai. Toki kritikai dažniausia- pa
tys stovi nuošaliai, nė piršto mos
telėjimu neprisidėdami prie jokio 
lietuviško darbo, nė straipsnelio 
neparašydami į mūsų apmokamų 
bendradarbių samdyti neišgalin
čius laikraščius. Kartais būna net 
keista, kad šie tautiečiai, išgyve
nę šiame krašte jau apie 10 me
tų, dar neįsigilina net ir vietinių 
įstatymų prasmę, kai už nepama
tuotą ar piktavališką viešą kritiką 
(ypač laikraščių) leidėjai gali su
daryti jiems moralinių ir finansi
nių nemalonumų.

Bet esmė tos kritikos vis dėlto, 
atrodo, yra ši: jų lūpomis kalba 
pavydas, nesąmoningumas, o kar
tais gal net ir bolševikinės propo
gandos įtaka...

NUOSTABI NELYGYBĖ
Gindamas lietuvių tremties pe

riodinę spaudą, aš vis dėlto ne
galiu nepaminėti ir kaikurių nei
giamybių. Kanadoje, Amerikos ir 
kitų lietuviais gyvenamų kraštų 
spauda paskutiniaisiais metais 
kažkaip pasidarė kultūringesnė 
tarpusaviu diskusijų reikalu, šis 
bruožas, suprantama, yra didelis 
kultūrinis laimėjimas, vertas ypa
tingo pabrėžimo.

Australijoj šiuo metu teturime 
tik du savaitraščius: "Mūsų Pas
togę” — ALB-nės ‘Krašto Valdy
bos organą ir “Tėviškės Aidus” 
— Katalikų Federacijos leidžiamą 
savaitraštį. Turinio atžvilgiu jie 
labai panašūs — abu informaci
niai, dažnokai net ir jų dedamos 
žinios būna iš tų pačių šaltinių.

Nebūtų bloga, kad eina du sa
vaitraščiai, nes kaikurie skaityto
jai prenumeruojasi abudu. Tačiau 
ypač į akis krenta viena aplinky
bė, kai atrodo, jog jiedu tarsi ne
pakenčia vienas kito. Būdamas ob
jektyviu, su nuostaba turiu paste
bėti, kad vienas iš jų yra gal net 
perdaug kantrus, o antras įžūlūs, 
šiais metais nesu pastebėjęs, kad 
"Mūsų Pastogė” knasiotųsi po 
"Tėviškės Aidų” puslapius ir ka
binėtųsi prie jos straipsniuose ir 
ypač korespondencijose keliamų 
klausimų ar aprašymų. “Tėviškės 
Aidai” gi naudoja radikaliai prie
šingą taktiką: bemaž kiekvienas

Eiti apie mus
SOVIETŲ PLANAI BALTIJOS 

JUROS ERDVĖJE
“Vorwarts”, savaitraštis, balan

džio 24 d. Įsidėjo pranešimą apie 
sovietinio bloko pastangas tobu
linti Baltijos jūros uostus. Balti
jos jūros uostai netrukus sudary
sią stiprią konkurenciją Fed. Vo
kietijos Baltijos ir Siaurės jūros 
uostams. Rostocke, Vismare, Sas- 
nice ir kitur planuojami ir vykdo
mi dideli darbai padaryti tuos 
uostus pajėgius konkuruoti su Va
karų uostais. štetino ir Dancigo 
uostai tobulinami, gilinami. Vie
na Dancigo uosto dalis gilinama 
net iki 13,5 m. Tai reiškia, kad 
čia galės vėliau Įplaukti okeani
niai laivai iki 65.000 tonų talpos. 
Panašiai daroma ir Gdynėje. K a- 
raliaučiaus uoste jau 
esą atlikti didžiuliai statybos dar
bai, o sekančiais penkiais metais 
numatoma uostą dar labiau išto
bulinti. žymiai pagilinta srovė ir 
iki Karaliaučiaus, čia numatoma 
įkurdinti ir banginių žvejybos 
punktą. Klaipėdos uos
tas, to laikraščio pranešimu, išsi
vystęs vis labiau j Sovietų Sąjun
gos eksporto uostą. Ypač sovieti
nis eksportas į Skandinavijos kra
štus dabar einąs per Klaipėdą. Be 
to, Klaipėda padaryta moderniniu 
žvejybos uostu, kur savo bazes tu
rį du žvejybos laivynai, kurie sa
vo žuvis iškrauna pilnai mechani
zuotais įrengimais. Sovietai atsi
sakę planų Klaipėdą padaryti 
stambiu kariniu uostu. Laikraštis 
mini ir sovietines pastangas pra
vesti naftatiekius iš Kaukazo iki 
Baltijos jūros.

"LIETUVIŠKOS APYSAKOS” 
DAR KARTĄ FILMUOJAMOS

“Film-Revue” (Karlsruhe) š. 
m. 9-me numeryje daugiau negu 
puslapį paskyrė naujai kuriamam 
filmui, kurio siužetas imtas iš ši
lutiškio rašytojo Hermano Suder- 
mano novelių knygos “Litauische 
Geschichten”, būtent iš novelės 
“Jons ir Erdmė”. Vyriausiąjį vaid
menį (Erdmės) vaidina pasaulinio 
garso artistė, jaunoji italė Giulet- 
ta Masina, žinoma iš filmų “La 
Strada”, “II Bidone” ir kt. Jos 
partneris ne mažiau žinomas Carl 
Raddatz. žurnalas juos skaityto
jams pristato kaip "lietuvišką 
meilės porą” (filme). Iš teksto 
aiškėja, kad filmui siužetą parin
kusi pati Masina, kuri tai moty
vuoja žodžiais “čia atvaizduoja
mi panašūs charakteriai ir klausi
mai, kokie aptinkami ir pas mus, 
Po slėnyje (Italjoje)". O režisie
rius Viktoras Vicas (jis savo pa
vardę taip ir rašo) pareiškė: “Tai 
yra istorija, kuri liečia mus vi
sus”. Dalis filmo buvo statoma 
Berlyne, dalis prie Varšuvos, ma
tyt filmo gamintojai negalėjo (ar 
nenorėjo) vykti į Šilutės apylinkę, 
kur vyksta istorijos eiga. Anot 
filmo statytojų, lenkai jiems ne
tik nekliudę, bet dar padėję, net 
scenarijaus netikrinę.

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Nepamirškite tavo pareigos: 

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

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

Katalikų Federacijos organo nu
meris vis šiuo ar kitu reikalu pri
sikabina prie "Mūsų Pastogės”. 
Niekada nepastebėjau, kad "Mūsų 
Pastogė” užkabintų Katalikų Fe
deracijos ar jai artimų organiza
cijų veiklą, kai “Tėviškės Aidai” 
labai dažnai bando kartais gana 
neskaniai kritikuoti Krašto Valdy
bos, Krašto Kultūros Tarybos ir 
kitų lietuviškųjų kultūrinių viene
tų ar paskirų kultūrininkų pas
tangas ir veiklą, šiuose puldinėji
muose yra gana daug analogijos 
su visiems veltui brukamu bolše
vikiniu "Tėvynės Balsu”. Kaip pa
vyzdys, net visas paskutinysis "Tė- 
vikės Aidų” 19(164) Nr. puslapis 
paskirtas panašiam šmeižimui.

Gyvenant demokratiniam kraš
te, suprantama, galima kultūringa 
ir pagrįsta kritika, tačiau norėtų
si "Tėviškės Aidų” leidėjus ir 
redaktorius paklausti, ar jiems te
ko matyti, kad australiškieji laik-

AR SUSTIPRĖS 
PRANCŪZIJA?

RAŠO L. KERAS (ELI)
Prancūzijai priėmus naująją 

konstituciją, sukirptą pagal gen. 
de Gaulle, dabartinio prezidento, 
pageidavimus, ir pasivadinus V- 
tąja Respublika, atsivėrė nauji ho
rizontai Prancūzijos ateičiai. Pa
gal naująjį rinkimų įstatymą kraš
te stabilizavosi politinė vidaus val- 
dymosi santvarka, baigėsi nepa
liaujamos vyriausybės krizės, ku
rios labai vargindavo kraštą, o 
užsienyje — sąjungininkuose su
keldavo nepasitikėjimą ir tuo kar
tu silpnindavo ir visą laisvojo pa
saulio frontą. Tačiau liko dar du 
neišspręsti labai reikšmingi veiks
niai Prancūzijos ateičiai — tai ko
lonijų, o ypač Alžyro, klausimas 
Afrikoje ir krašto ūkinis sustiprė
jimas. šiame straipsnyje peržvelg
sime pastarąjį klausimą.
"Sunku*!* trauka*” jau pakeliui

šiuo metu vienas svarbiausiųjų 
Prancūzijos vyriausybės vyrų yra 
ministeris Antoine Pinay (kon
servatorių partijos vadas), pasiry
žęs įvykdyti Prancūzijos ūkiui ir 
finansams lemiamosios reikšmės 
turinčias reformas. Jis jau 1952 
m., būdamas trumpą laiką minis- 
teriu, savo sumanumu buvo stabi
lizavęs prancūzų franką. Anuomet 
jis sulaikė franko vertės kritimą, 
suradęs būdų mažinti prekių kai
noms, tuo drauge sulaikydamas ir 
atlyginimų kilimą ir streikus, ve
dusius kraštą į anarchiją. Prancū
zų tauta matė jame tiesiog išgel
bėtoją, tik neilgam — tą galimybę 
jam atėmė artimiausioji vyriausy
bės krizė... Šiuo metu, naujojo re
žimo dėka, toks pavojus negresia, 
ir todėl min. Pinay su dideliu op
timizmu ir nepaprastu darbštumu 
pikiai pasiekti pasiskirtąjį tkslą — 
įvesti tvirtą franką ir sukurti pa
jėgų krašto ūkį. Pirmasis jo žings
nis ta linkme — iškeisti dabartinį 
franką į stiprų ir padaryti jo kur
są pastovų. Iki praeitų metų pa
baigos pr. fr. kursas buvo dirbti
nis; oficiali franko vertė buvo 15 
proc. didesnė, kaip kad iš tikro 
yra. Dabar pr. frankas 15 proc. 
nuvertintas ir prilygintas jo tikra
jai vertei. Tuo pirmoj eilėj buvo 
vėl atgautas franku pasitikėjimas 
užsienyje. Dar šių metų bėgyje 
Antoine Pinay yra numatęs įvesti 
vadinamąjį "sunkų franką”, kurio 
Vertė būtų šimtą kartų didesnė, 
kaip kad yra šiuo metu. Tuo būtų 
žymiai suprastinta atskaitomybė, 
prilygta bene pastoviausiai Euro
pos kontinento valiutai — šveica
rų fraknui ir vokiečių (V. Vokie
tijos) markei ir sudaryta kraštui 
nauja psichologinė padėtis. Kovo 
15 d. jau pradėtos gaminti naujos 
5-kių frankų sidabrinės monetos, 
kurių vertė yra lygi 500 ikišiolinių 
frankų. Nauji baknnotai numaty
ti paleisti į apyvartą jau nuo ge
gužės mėnesio, o naujos monetos 
— prieš metų pabaigą.

Nortnalaja valatybė* biudžetą*
Pats min. Pinay tvirtina, jog 

psichologinė būklė dar nėra Vis
kas. Kad naujasis fr. išsilaikytų (o 
tai yra būtiniausia sąlyga naujam 
frankui įvesti), privalu valiutą iš
laisvinti iš nuolatinės infliacijos 
grėsmės, kuri buvo taip žemai nu
vertinusi franką. Bet šito inflia
cinio spaudimo šaltinis visą laiką

raščiai taip nedžentelmeniškai pul
dinėtų vieni kitus, blusinėjant vie
ni kitų korespendenejas? Atrodo, 
kad ir laisvame krašte yra vis dėl
to tam tikros laikraštinės etikos 
normos, kurių peržengti yra ne
valia. Ir demokratinės šalys turi 
savo spaudos ir bendruomenės.įs
tatymus, saugojančius ne tik pas
kirų asmenų, bet ir organizacinių 
vienetų bei paskirų laikraščių ne
liečiamumą. Juristams, manau, 
Australijos įstatymai yra aiškūs: 
savo prekę girk, tačiau svetimo
sios nelieski

Tikiu, kad šie keli mano teisy
bės žodžiai kaikam nepatiks. Ne
patiks ir tiems, kurie nori keisti 
lietuvybės substanciją, tačiau esu 
tikras, kad teisybę atskleisti yra 
visada naudinga, ypač kai jau pra
dedama dardėti neįžvelgiamais 
klystkeliais.

V.J. Žilėną* 

buvo valstykės biudžeto nuolatinis 
deficitas. Ir naujasis biudžetas nu
matytas maždaug su 1.2 milijardo 
dolerių deficitu. Tai nedaug ma
žiau, kaip paskutinėje valstybės 
sąmatoje, tačiau be drastiškų tau
pymo priemonių deficitas būtų 
buvęs dvigubai didesnis, o dabar, 
nors valstybės išlaidos metai iš 
metų padidėjo iki 1.4 milijardo 
dolerių, deficitas bus visgi mažes
nis. Tokia padėtis yra jau paken
čiama, tačiau ji šiose ribose gali
ma išlaikyti tik po to, kai buvo 
įvesti nauji mokesčiai, kurie vals
tybės pajamas padidino arti vie
no milijardo dolerių. Be to, vals
tybės finansinę padėtį taip pat 
pagerino panaikinti valstybės pri- 
mokėjimai žemoms kainoms palai
kyti.
Vyną* ir jautiena — kainų 
barometras

Taliau krašto ūkinei reformai 
vykdyti vedama kova trijuose 
frontuose: kainų, tarptautinės bir
žos kurso ir gamybos srityse. Ypa
tingas dėmesys kreipiamas į pir
muosius du frontus- Specialūs val
dininkai kasdien seka svarbiau
siųjų prekių kainas ir tarptautinę 
biržą, nuolatos apie tai informuo
dami min. Pinay. Apie maisto kai
nas rinkoje kiekvieną dieną per 
radiją informuojamos šeimininkės 
ir duodami patarimai, kurios mais
to prekės yra'praktiškiausia ir pi
giausia pirkti. Kainų svyravimui 
nustatyti svarbiausios prekės yra 
jautiena ir vynas... Dar visai ne
seniai vynas rodė tendenciją tru
putį atpigti, o jautiena — truputį 
pabrangti, bet tik geriausioji rū
šis. Kad kainos nekiltų, Pinay at
palaidavo varžtus kai kurioms pre
kėms įvežti iš užsienio (ypač Olan
dijos ir V. Vokietijos). To pasėkoj 
iki šiol kainos ir atlyginimai ne
prašoko numatytosios ribos; kad 
ūkinė reforma atsiektų tikslo, at
lyginimai ir kainos neturi pakilti 
aukščiau, kaip 8 proc.
Didėja patitikėjima* Prancūzijo* 
ūkiu

Valiutos prekyba taip pat rodo 
nusistovėjimą. Ankstyvesniais at
vejais, kai frankas būdavo nuver
tinamas, tučtuojau vėl krisdavo 
neoficialus franko kursas, o šiuo 
metu jis laikosi pastovus, yra ly
gus oficialiajam kursui.

Bet svarbiausias reiškinys yra, 
tur būt, tas, kad biržose prancū
ziškų akcijų — vertybės popierių 
vertė, lyginant su tarptautine, žy
miai pakilo ir užviešpatavo biržų 
rinką, o tai rodo pasitikėjimą nau
jajai Prancūzijos ūkinei santvar
kai ir grįžimą prancūziško kapita
lo iš privačių santaupų auksu ir 
iš užsienio atgal į Prancūziją, į 
ūkio apykaitą. Tai reiškia drauge 
ir Prancūzijos pramonės sustiprė
jimą. Užsienio užsakymai Prancū
zijos pramonei jau didėja ir rodo 
tendencijos dar daugiau didėti.
Ateitis vis tiek netikra

Min. Pinay yra kuklus ir atsar
gus. Savo ikšioliniais laimėjimais 
jis dar neskelbia pergalės, tačiau 
yra įsitikinęs ir neabejoja, kad 
jam pavyks gautinai įvesti tvirtą, 
pastovią Prancūzijos vaiutą ir pa
tenkinamai sustiprinti krašto ūkį. 
Tuo jau neabejoja ir užsienio ūki
nės srities žinovai. Tiesa, pačioje 
prancūzų tautoje padidinti mokes
čiai ir kiti nepatogumai kelia ne
pasitenkinimą, tačiau iki šiol tau
ta kantri, nes žino, kad kitos iš
ties nėra. Prancūzija yra pakeliui 
į stipriųjų Europos valstybių tar
pą. Tačiau dar yra veiksnys, ku
ris mažina perdidelį optimizmą. 
Tai karas Alžyre. Jei karas Alžy
re greitai pasibaigtų, tai Prancū
zijos ūkinė padėtis staiga sukles
tėtų. Bet šiandien dar niekas ne
gali pasakyti kuo pasibaigs karas 
Alžyre ir kokių aukų jis pareika
laus iš Prancūzijos.

KAS YRA VILNIAUS ĮGULOS 
VIRŠININKAS?

Iš gegužės 1 dienos iškilmių or
ganizavimo paskelbimų buvo ma
tyti, kad Vilniaus įgulos viršininku 
dabar yra gvard. pulk. L. Polo- 
žencevas, kuris ir priėmė paradą. 
Paradui vadovavo gvard. pulk. B. 
Dzocijevas.
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KONCENTRUOKIMĖS DIDESNĖMIS GRUPĖMIS
NETOLIMA PRAEITIS IS 

VOKIETIJOS
Visai gerai dar prisimename 

anuos netolimus laikus, kai gyve
nant Vokietijos stovyklose buvo 
mūsų veiksnių nagrinėjamos min
tys ir keliami projektai dėl reika
lo kompaktiškos emigracijos. Nors 
ir nedrąsiai, tačiau buvo ragina
ma emigruoti j vienų kurį nors 
užjūriui kraštų (daugiau pabrė
žiant Jungt. Amerikos Valstybes), 
kad, ten susibūrus, būtų galima 
lengviau išlaikyti lietuvybė, puo
selėjant mūsų tautinę kultūrų.

Deja, iš tų projektų ir minčių 
praktikoje maža kas pavyko įgy
vendinti. Gal tik tiek į gera iš
ėjo, kad vis dėlto apie 50% lietu
vių išemigravo į JAV. Kita gi pu
sė išsisklaidė po visų platųjį Va
karų Pasaulį. Apie 20.000 mūsų 
tautiečių atsidūrė Kanadoj, apie 
10.000 Australijoj, o likusieji išsi
mėtė mažomis grupelėmis po kitus 
įvairius kraštus (Braziliją, Argen 
tint), Venecuelų, Kolumbiją, Ura- 
gvajų ir t.t.).

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
ISSISKLAIDYMAS

Australijon lietuviai buvo veža
mi nedidelėmis grupėmis per porų 
metų. Pirmiausia čia reikėjo at
likti dviejų metų sutarties nuro
dytas privalomas darbas, J kurį 
skirstė vietinės darbo įstaigos. Ka
dangi šis kontinentas, palyginti, 
yra didelis, lygus visai Europai, 
tai mes čia išsklydome į tikrai ne
dideles grupeles. Atlikus privalo
mąją darbo sutartį, daugis iš mū
sų grupavomės į didesniuosius 
krašto centrus — Sydnėjų, Mel
burną ir Adelaidę, tačiau žymi

KAZIMIERAS BARĖNAS
K. Barauskas — Barėnas, šiuo 

metu gyvenąs Anglijoje, jau nuo 
seniau yra žinomas, kaip rašyto
jas, laikraštininkas ir visuomenės 
veikėjas.

“Mūsų Pastogės” skaitytojams 
patiekdami jo novelę "Roza”, no
rime duoti bent trumpų žinių iš 
rašytojo gyvenimo.

K. Barėnas gimė 1907 m. gruo
džio 30 d. Stanionių k., Pumpėnų 
vai. Panevėžio apskr. Jis baigė Pa
nevėžio gimnazijų ir 1933 m. Vy
tauto Didžiojo universiteto huma
nitarinį fakultetą ir jau nuo 1926 
metų pradėjo rašyti eilėraščius, 
trumpus prozos dalykėlius ir 
straipsnius laikraščiuose bei žur-

naluose. Rašytojas gausiai bendra
darbiavo, be kitų laikraščių, Lie
tuvos Aide, Vaire, Kultūroje ir 
Lt. Pasitraukęs iš Lietuvos, K. Ba
rėnas dirbo Berlyne Lietuvių re
dakcijoje, o vėliau — Vokietijoje 
ir Anglijoje organizavo visą eilę 
naujų laikraščių ir bendradarbia
vo kituose.

K. Barėnas — nepailstus kultū
rininkas. Be originalių apysakų, 
kurių 1953 m. buvo išleista atski
ras rinkinys, vardu “Giedra visad 
grįžta”, K. Barėnas yra dar iš
vertęs visų eilę kūrinių iš svetimų 
kalbų. Ir šiuo metu rašytojas dir
ba energingai ir veikliai visose 
lietuviškosios kultūros paraiškose.

dalis įsikūrė ir mažesniose vieto
vėse. Tuo būdu po kelius šimtus 
lietuvių apsigyveno Geelonge, 
Wollongonge, Perthe, Newcastely, 
Brisbanėje, o dešimtimis šeimų 
užsiliko dar mažesniuose krašto 
centreliuose.

Tautiniu atžvilgiu šitoks mūsų 
išsimėtymas yra tikrai nuostolin
gas, nes mažesnėse vietovėse ne
įmanoma įsteigti jokių efektinges
nių lietuviškų organizacijų, nekal
bant jau apie mūsų savaitgalines 
mokyklas ar lituanistinius kursus.

Gerai prisimindamas J.E. vysk. 
V. Brizgio patarimų glaudžiau lie
tuviams burtis į didesnes grupes, 
aš ir noriu čia pasvarstyti šias ga
limybes, kurių įgyvendinimas yra 
gal jau kiek ir pavėluotas, tačiau, 
esant geriems norams, vis dar 
įmanomas.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
IŠSIMĖTYMAS

Glaudesnio lietuvių susibūrimo 
klausimas, kaip jau minėjau, yra 
tikrai svarbus. Tam įvykdyti rei
kalingos sutelktinės pastangos ir 
paskirų tautiečių geri norai, šia
me skirsnelyje pirmiausia noriu 
pakalbėti apie Sydnėjaus ir jo 
apylinkių lietuvius.

Kaip žinome, Sydnėjus savo 
skersmenyje turi apie 70 klm. Ta
tai atstumas maždaug kaip nuo 
Kauno iki Kėdainių. Vaizduojant 
pavyzdžiais, sakysime: aš gyve
nu Belmorėj, o mano geras prie- 
telius Paramattoj, kitam tolimam 
Sydnėjaus priemiesty. Kai reikia 
mums susitikti, tai sugaištame ir 
daug laiko, ir turime nemažų išlai
dų. Tuo būdu lietuvių bičiulių jau 
ir asmeniškas kontaktavimas, gy-

venant tokiuose nuotoliuose mažė
ja ir siaurėja, nekalbant apie vi
suomeninius susiėjimus. Dėl šito
kių tolumų daugiausia ir kenčia 
lietuviškoji kultūrinė veikla, nes 
juk savaime suprantama, kad išsi
ruošti į keliolikos ar net kelių de- 
išmčių mylių kelionę, nėra jau 
taip lengva ir įmanoma.

ŠIE PASIŪLYMAI, ATRODO, 
BŪTŲ ĮGYVENDINAMI

Aš siūlyčiau, kaip pirmąjį su
sibūrimo etapą, iš mažesniųjų lie
tuvių gyvenamų vietovių keltis į 
didesniuosius centrus — Sydnėjų, 
Melburną ir Adelaidę. Supranta
ma, kad vykdant šį sumanymą- kil
tų visa eilė problemų. Pirmiausia 
būtų susidurta su darbo bei buto 
klausimais. Tačiau turint lietuviš
ko sąmoningumo, noro ir ryžto šis 
klausimas per keletą metų gali 
būti realizuotas teigiamai. Pasku
tiniu metu daugkas iš mūsų išva
žiuoja j Ameriką. Reikia manyti, 
kad daugelį j ten traukia gal ne 
geresnis krašto ekonominis gyve
nimas, bet lietuviškasis tirštumas. 
Pasigendama savos nuotaikos ir 
savo brolių artumo. Ruošiantis gi 
į tokią tolimą kelionę, materiali
niu atžvilgiu turima daug nuosto
lių. Pinigai kelionei ir pigus įsigy
to turto išsipardavimas suryja be
veik visas dešimties metų sunkaus 
darbo santaupas.

Priešingai gi įvyktų, jei čia, 
Australijoj, būtų keliamasi iš ma
žesnių vietovių į lietuviais tirš
čiau apgyvendintus miestus. Per
sikėlimas čia gali įvykti ne tik be 
nuostolių, bet dažnai net su nedi
deliu pelnu. Kiek teko patirti, 
provincijos miesteliuose namai yra 
brangesni, taigi juos pardavus 
didmiesčiuose galima įsigyti pa
togesnius ir pigesnius. Be to, ir 
darbo problema didmiesčiuose yra 
daug lengvesnė: čia galima jo ge
riau bei lengviau rasti ir gal net 
geriau apmokamo. Taigi susibūri
mas į paminėtus didžiuosius mies
tus tikrai būtų nesunkiai įvykdo
mas, kas pasitarnautų bendram 
lietuviškam reikalui, o ir kiekvie
nam atsikėlusiam tautiečiui paski
rai būtų malonesnis gyvenimas.

čia reikėtų taip pat jieškoti ko
kios išeities, kad tirščiau susibur- 
tume artimesniuose priemiesčiuo
se. Mano nuomone, lietuviams tik
tų grupuotis Sydnėjuje pagal šią 
geležinkelio liniją: Central, Syd
enham, Bankstown, Regents Park, 
Strathfield — Central. Jei apie šią 
ovalinę elektrinių traukinių liniją 
susigrupuotų Sydnėjaus lietuvių

dauguma, tai žymiai sumažintų 
mūsų išsisklaidymo rodyklj, pa
lengvintų atvykti į lietuvių susi
būrimo vietas ir sumažintų paski
rų šeimų vienišumą. Ypatingai ta
tai palengvintų mūsų vaikams ir 
jaunimui lankytis lietuviškose mo
kyklose ir tautiniuose pobūviuo
se.

Praktikoje šioks toks būrimasis 
vyksta jau ir dabar. Žinau keletą 
tautiečių, kurie iš kitų tolimesnių 
Sydnėjaus priemiesčių persikėlė į 
Bankstowną. Jų motyvai: Banks- 
towne gyvena daug lietuvių, kur 
yra net savi namai. Ten esą, be 
kultūrinės lietuvių veiklos artu
mo, dar ir assmeniškų malonumų. 
Susieinama laisvalaikiu paskirose 
šeimose, palošiama kortomis, pasi
šnekama sava kalba, o jaunimui 
esą progos su savaisiais ar savo
siomis paflirtuoti.

Cabramattos lietuviai, kiek ži
nau, taip pat grupuojasi į vieną 
vietą. Jie visi keliasi arčiau sto
ties, kas, savaime suprantama, 
duoda daugiau palengvinimų pa
siekti kitas Sydnėjaus lietuvių ko
lonijas.

PAGVILDENKIME ŠĮ 
REIKALĄ PLAČIAU

Atrodo, kad ši problema yra ga
na svarbi, o ją nagrinėjant gali
ma būtų padaryti ir aktualia. Ma
nyčiau, kad ateinančiame Krašto 
Tarybos suvažiavime šis klausimas 
turėtų būti visu rimtumu apsvars
tytas. Reikėtų planingos akcijos 
tokiam susibūrimui skatinti ir re
guliuoti. Lietuvių namai, kaip lie
tuvybės išlaikymo tvirtovės, atsi
rado įvairiose Australijos lietu
vių kolonijose ne per vieną mėne
sį ar metus, bet tik dėl planingos 
mūsų tautiečių idealistų akcijos 
per eilę metų. To rezultatas — 
jau septyneri lietuviški namai 
Australijoj! Tatai juk pasididžia
vimo verta akcija ir atsiekimas!

Suprantama, kad kaikas prikiš, 
jog siūlau kurti lietuviškuosius 
“getto”. Iš dalies gal tatai ir tie
sa, tačiau žydiškieji “getto” su
vaidino žydams lemiamą vaidmenį, 
nes tik jų dėka jie per 2.000 me
tų išlaikė savo tautiškumą.

Tenka apgailestauti, kad pirmų
jų metų sąlygos, kai mes čia atsi
radome, nedavė galimybių mums 
organizuotai ir planingai kurtis 
lietuviškąja prasme. Tačiau tikė
kime, kad niekad nėra vėlu, jei 
yra noro ir ryžto. Taigi bent da
bar plačiai panagrinėkime šį klau
simą ir eikime prie jo realizavimo.

Būtų tikrai labai malonu, kad 
ir kiti “Mūsų Pastogės” skaityto
jai pasisakytų šiuo svarbiu reika
lu. V. ŠLIOGERIS

“DIKTATŪRA NEIŠLIEKAAMŽINAI“
LAISVOSIOS PROFESINĖS SĄJUNGOS KREIPĖSI 1 PAVERG
TŲJŲ KRAŠTŲ DARBO ŽMONES

Tuo tarpu, kai didžiosios Vaka
rų valstybės ruošiasi koegzistenci- 
nėms konferencijoms su sovietais 
ir pavergtųjų tautų nė neprisime
na, laisvojo pasaulio profesinės są
jungos gegužės 1 dienos proga įs
pūdingu mostu prabilo į paverg
tųjų kraštų darbo žmones.

Ir bendrame Tarptautinio Lais
vųjų Profesinių Sąjungų Centro 
atsišaukimo į viso pasaulio darbo 
žmones ir specialiame to centro 
generalinio sekretoriaus Olden- 
broek žodyje pavergtųjų kraštų 
darbininkams buvo aiškiai prisi
minta darbo žmonių masių Rytų 
Europoje vergija ir pabrėžta jų 
išlaisvinimo viltis.

Tarptautinio Laisvųjų Profesi
nių Sąjungų Centro ' generalinis 
sekretorius J.H. Oldenbroek savo 
žodyje komunistų valdomų kraštų 
darbo žmonėms t.k. pareiškė:

“Tarptautinė Laisvųjų Profesi
nių Sąjungų Unija, jungianti 55 
milijonus laisvojo pasaulio darbi
ninkų, siunčia Jums draugiškus 
sveikinimus ir pabrėžia šią dieną 
savo nuoirdžiausią solidarumą su 
Jumis Jūsų kovoje prieš komunis
tų priespaudą ir išnaudojimą.

Kasdien Jums yra kalbama apie 
septynmečius, penkmečius ar ke
turmečius ir apie gerą gyvenimą 
tuos planus įvykdžius. Bet Jūs to
kius pažadus girdėjote jau seniai 
ir jie neišsipildė. Akivaizdoje ga
mybos pakilimo ir techninės pa
žangos Jūsų kraštuose vis dėlto 
lieka klausimas, kodėl Jūs, darbo 
žmonės, liekate tokie nuvargę, pa
lyginus su laisvojo pasaulio pra
monės darbininkais. Kodėl reikia 
laukti dar penkių ar septynių me
tų, kad gyvenimas Jums ir Jūsų 
šeimoms pasidarytų pakenčiames- 
nis? Kas pasidaro su Jūsų gami- 
niais?

Didelė dalis tos gamybos tenka 
komunistinio pasaulio kariniams 
reikalams. Jie sako — gynybai. 
Bet mes ką tik neseniai matėme, 
kaip Kinijos komunistų kariuome
nė negailestingai numalšino tibe
tiečių protestus prieš kolonijaliz- 
mą. Matėme vargingų kalnų tau
telių sukilimą prieš “komunas”. 
Mes matėme, kaip komunistiniai 
valdovai nesiskaito su sutartimis, 
paneigia visas tautines savybes ir 
asmens laisves, nesiskaito su pa
saulio opinija, siekdami imperia
listinių tikslų. Tūkstančai Indijos 

darbininkų demonstravo preš to
kios formos komunistinį kolonija- 
lizmą, niekuo nesiskiriantį nuo so
vietinių divizijų žygių prieš darbo 
žmones Vengrijoje ir Rytų Vokie
tijoje.

Profesinės sąjungos, kurios lais
vajame pasaulyje gina darbo žmo
nių reikalus, komunistų valdomuo
se kraštuose yra tik valstybės va
lios vykdytojos.

Jūsų rankų pagaminamos ver
tybės panaudojamos ūkiniam ka
rui prieš laisvąjį pasaulį. Vieton 
to, kad Jums mokėtų geresnius at
lyginimus, vieton to, kad Jūsų ga
minių eksportu būtų įgalintas jsi- 
vežimas reikalingų Jūsų buičiai 
gaminių, komunistiniai valdovai 
panaudoja kapitalistinę techniką 
Jus ir kitų kraštų darbo žmones 
nuskurdinti. Jie Jus nuolat ragina 
daugiau dirbti, skelbti “savanoriš
kus” įsipareigojimus dirbti neap
mokamus viršvalandžius, šios Ge
gužės pirmosios proga, kai Jūs vėl 
girdėsite komunistų kalbėtojų 
obalsius, paklauskite: Ar šitaip yru 
teisinga?

Jūs gyvenate tokiame pasaulyje, 
kul valdo jėga, o ne teisė. Bet tai 
pasikeis, nepaisant dabartinio jė
gos ir išnaudojimo režimo viešpa
tavimo.

Mes laisvajame pasaulyje pasi
sakome už Jus ir stiprinsime savo 
laisvąsias institucijas ne tik eko
nominiam ir socialiniam būviui ge- 
rint, bet ir žmogaus teisėms bei 
laisvei užtikrinti.

Nenusiminkite! Diktatūros neiš
lieka amžinai. Kurią dieną — gal
būt toji diena yra jau arčiau, ne
gu manote — diktatūra žlugs ir 
tada mes visi susijungsime laisva
jame pasaulyje.” E.I.

SOVIETAI BIJOSI LIETUVIŲ 
“NACIONALIZMO”

“Blitzlicht”, Tarpt. Laisv. Prof. 
Sąjungų centro organas, balandžio 
mėn. laidoje rašo apie Lietuvos 
komunistų vadų ir sovietų susirū
pinimą pasirešikiančiomis okup. 
Lietuvoje tautinėmis tendencijo
mis. Keliolikos metų komunistinė 
propaganda likusi be pasėdų. Jai 
nepavykę lietuvių tautą padaryti 
komunistinę.

Naktis. Jau po dvylikės. Jurgis 
prieš gerą valandą nuėjo miegoti, 
o dabar kažkas tyliai pasibeldžia 
į namų duris, sukalba, garsiau pa
sibeldžia ir su mažomis pertraukė
lėmis, va, beldžiasi ir beldžiasi. 
Tai jau kuriam nors girtuokliui 
bus pritrūkę nakvynės ir dar ne 
vienam, nes iš tiesų girdžiu — kal
basi! Kai ateina šeštadienis sek
madienis, tai ima ir atsibeldžia 
koks nors jau prisimerkęs ir dar 
būtinai apie vidunakti, ir tada 
klausykis, ką už tokį šneka gėri
mas, o kalbėti, jaučiu, nori kiek
vienas, kol jau užmiega.

Skubiai gesinu šviesą ir vėl už
degu ir nušokuoju į duris. Atsi
kels Jurgis, tai ir bars mane, kad 
taip ilgai vakaruoju ir mano žibu
rys sutraukia girtuoklius. Girti, 
sako jis, neieškotų mūsų namų ir 
nelandžiotų, sako, jei ne tas vė
lyvas tavo žiburiavimas. Girti, sa
ko, kaip peteliškės, veržiasi į švie
są, ir vakare anksti gesink žiburį, 
tai namuose bus švaru ir ramu. 
Aš šeštadienį ir sekmadienį anksti 
paprastai ir gesinu, ir kelias sa
vaites iš tiesų buvo ramu. Gir
tuokliai kažkur, matyt, kitur buvo 
susiradę žiburį. O šiąnakt užsis- 
kaičiau, tai ir atsvyravo peteliš
kės. Ne, nenuėjo, nes girdžiu — 
murma. Neįleisi, tai ims dar smar
kiau trankyti duris, tada atsikels 
Jurgis, ir iki ryto prazaūnysim, 
iki pietų pramiegosim, ir už gir
tuoklių galvos bus po seĮcmadienio. 
Aš pats vienas susitvarkysiu.

Uždegu koridoriuj šviesą ir at
rakinu duris.

KAZIMIERAS BARĖNAS

ROZA
— Marmalis! — sakau ir la

biau praveriu duris, nes jis ant 
rankų laiko savo mažąjį berniuką, 
o mergaitė įsikibusi į švarko kraš
tą. — Tai užeikit, užeikit, tik 
tyliai. Tai Marmalienė vėl išvijo 
tave, šįkart su visais vaikais? Pra- 
kišai ant šunų lenktynių visą at
lyginimą, ką?

— Aš, tur būt, užmušiau, — 
sako jis jau virtuvėje ir atsigrįž
ta.

— Ką tu, Mykol, užmušei? — 
pašiurpstu aš ir skubu uždaryti 
virtuvės duris, nes mergaitė ima 
verkšlenti ir prikels Jurgį.

— Shut up! — surinka jis ant 
mergaitės.

— You silly thing, — pasimuis- 
to mergaitė ir alkūne stumteli tė
vą. — Ta gyvatė Marmalienė, ro
dos, užmušiau... — sako Marma
lis ir sunkiai sėdasi, ir iš pavar
gusio jo veido nespėtum, ar tas 
žmogus užgėręs, ar rūpesčio iš
kankintas, išsekintas pavargęs.

— Dėl šunų? — sakau.
— Ne dėl šunų, — nukerta jis 

mane ir nepatenkintas mosteli at
gal ranka, tartum tokios šunų is
torijos nebūtų nė buvę, nors prieš 
kelias savaites jis, va, sėdėjo čia 
pat ir keikė savo žmoną ir save, 
kad susigundė ant šunų lenktynių 
ir dvi savaites prakišo po aštuo
nis svarus, namo parnešė tik po 
porą, ir Roza tada išvijo jį iš na
mų. — Valkata ta, paskutinė val
kata. .. Užmušti tai ją reikia, bet 
mane pakars... Kur tie vaikai eis? 
Tegu mane pakaria, o kas. tuos 
vaikus žiūrės?

' Aš matau, kad jis ranka nuo
lat brūkšteli rasotą kaktą, ir man 
pačiam truputį dreba pakinklis. 
Bėga žmogus, o kur nebėgs? Bus 
tuoj ant kulnų policija, jei užmu
šė. Aš jaučiu, kad ir man rasoja 
kakta.

— Ar tu pasiutęs, Marmali! — 
sakau.

— Kodėl pasiutęs? — sako jis.
— Atitrankiau bobai kaulus, ir 
tiek.

— O gal, sakai, užmušei.
— Gal ir neužmušiau. Subėgo 

uošviai, gerti, gyvatė, prašė...
Abu mes tylim. Jo berniūkštis 

užmiega ant rankų, ir aš rodau 
jam, kad guldytų tan minkštasuo
lin. Suknerkia dar mergaitė, bet 
ir ta patogiai ir minkštai įsisėda, 
nusišypso dėl to patogumo ir tru
putį pasisūpuoja. Berniūkštis pra
merkia akis, tai tėvas pasilenkia 
ties juo, mirkteli, nusišypso ir ap
kamšo apsiaustėliu, jau užsimer
kusį vaikiūkštį pabučiuoja ir pirš
tų galais grįžta prie stalo.

— Oi, kad tu būtum girdėjęs, 
kas ten buvo per raudojimas. Ge
diminai, kas per gailus raudoji
mas... — ir jis abiem rankom 
susiima galvą. — Aš dar ir dabar 
girdžiu ausyse tą raudojimą... 
Baisesnio nesu girdėjęs ... — ir 
jis smarkiai suspaudžia rankom 
savo galvą, supurto ją ir alkūnėm 
subeldžia į stalą. — Girdėjau su
žeistųjų vaitojimą, baisų, girdė
jau...

— Girdėjai, o dabar vis dėlto 
pats sumušei, kad vėl išgirstum!
— prikišu jam, leisdamas arbati- 
nukan vandenį, nes vistiek tam 
mušeikai reikia duoti arbatos: sė
di apdžiūvusiom lūpom, o išgers, 
tai tada aprims ir galės nusnausti.

Jis truputį pakelia galvą ir mė

gina nusijuokti.
— Ha! Ką, tu manai, kad rau

dojo ta prakeiktoji Roza?
Jis vėl suspaudžia savo smilki

nius ir ties stalu nuknerpia gaivą. 
Aš uždegu dujas ir pastatau arba
tinuką su vandeniu, tegu šyla ir 
verda, bet su kiekvienu savo kli- 
bykšt atsigrįžtu vis į Marmalj. 
Kas ten dabar taip raudojo, kas 
jau dabar ten šitaip baisiai? Mar
malis papurto galvą.

— Tu nepažįsti kas raudojo, — 
sako jis. — Tokia moteriškaitė 
raudojo, ir vis per Rozą, kad ji 
galą gautų! Gailiuos, kad neatėjo 
į galvą sugriebti kokį sunkų daik
tą, — kumščiu jis dunksteli į sta
lą. — Būčiau pabaigęs ant 
visados...

— Būtų muiliną virvę užnėrę 
tau ant kaklo! — primenu jam.

— Tegu būtų ir užnėrę! Gyve
nimo negaila, tik tų vaikų...

Arbatai vanduo jau verda. Aš 
šokuoju, pilstau, Marmalj vaišinu 
ir pats geriu. Pamažu jis aprimsta 
ir ima pasakoti apie savo Rozą. 
Aš ją mačiau: tokia nedidelė pla- 
čiūkė, ir eina, lyg žąsis, ištempusi 
nekokią krūtinę ir vis nelanksčiom 
kojom, vis truputį gal per daug 
išmetamom priekin. Dėl tų kojų 
tai gal ir klystu, nes kai eina, tai 
vis paskubom tai taip ir atrodo, 
lyg didelė lėlė, kuri nugaroj turi 
spyruoklę ir vaikščioja lyg prisu
kta ir neturi jokio lankstumo. Bet 
tikras dalykas, kad dažosi plau
kus, nes du, ne, tris kartus ma
čiau, vis vienplaukę ir vis kito
kiais plaukais. Pirmąjį kartą ro
dos, buvo pilkšvai žilsvi, kaip ož
kos, su pluoštais gelsvų. Kitą kar
tą sutikau ją su Marmaliu, tokie 
geltoni plaukai, sakau, tas jau nuo 
savo bobos gaus pagalio, nes, sa

kau ar tik ne su anos seserim sto
vi, eilutėje prie kino. Man rodos, 
kad ir dar kartą mačiau ir rodos, 
vėl apyžilę.

Man anąkart Marmalis juodino 
tą savo Rozą, kai sėdėjo, va, mū
sų virtuvėje ir gėrė arbatą, išvy
tas iš namų už prasilošimą šunų 
lenktynėse. Girdi, šiokia, girdi, to
kia, girdi jauną vyrą pamatys, tai 
ir prilimpa, kaip erkė, ir dėl to 
jie buvo jau mušęsi, ir Marmalis 
už ją apskaldė dar ir savo draugą 
česiuką. Supykęs žmogus dažniau
sia neteisingas, ir Marmalio pasa
kojimas anuomet man atrodė per
dėtas. Vieną akį primerkęs tada 
klausiaus ir sakiau sau: tu, Mar- 
maliuk, ar tik ne pats buvai pri
lipęs prie tos šviesiaplaukės, gink 
Dieve, jeigu kartais tavo ta mote
ris nesidažo. Tai ir dabar dingte
lėjo širdin tas raudojimas. Kas 
raudojo? Ar ta šviesiaplaukė, su 
kuria Marmalis stovėjo prie kino? 
Jau ne kitaip, kaip šeimos pešty
nės.

Kai Marmalis truputį per ilgai 
nusipasakoja, aš nebeišlaikau.

— Girdėjau, jau girdėjau, — 
sakau. — Anąkart pasakojai. Kai 
su tais šunim išėjo nesusipratimas 
tada jau sakei.

— Ak, šitaip? O kad tokia mer
gaitė buvo mūsų fabrike, tai, tur 
būt, dar nesakiau.

Aš papurtau galvą.
— Ne, — sakau, — ne.
— Nedidelė mergaitė?

— Ne, — sakau, — ne.
— Dvejis metus dirbo, babinas 

dėliojo, tyli tokia, kaip avinėlis, 
ir juoda, kaip čigonėlė. Ar apie 
tą dar nesakiau?

— Mykoliuk, — sakau, — ne, 
nesakei.

— Dvejis metus niekas jos ne

matė, dirbo sau mergaitė, o dabar, 
va, neseniai žiūriu — mano Ro
za apsikabinus ją per pečius ir 
eina. Roza, matai, globos, Roza, 
gegutė, matai, ta pilkoji! Jau aš 
tada sakiau, kad čia gera nebus. 
Eina, matai, apsikabinusi mergai
tę. Tfu! Savo vaikai va, yra, bet 
ji — ne. Tai vieną dieną matau 
— mano Roza bėga keltan, o kol 
aš pasivijau* — nuvažiavo mano 
Roza. Aš tik babiną nutvėriau, 
taukšt, taukšt, taukšt, kad imsiu 
duoti į geležines duris. Užkyla 
keltas, Roza iškiša pro duris galvą, 
raudona visa, ir šaukia man:

— Are you crazy knocking like 
that?

— O ko tau čia reikia? — sa
kau.

Tada ji labiau praveria duris ir 
rodo man:

— Look, they fell in love, — 
rodo ir drebia iš pasitenkinimo, o 
tas buliukas keltininkas, Kenetas 
Kirkas, laiko apkabinęs mergaitę 
tą Lilę ir žiūri į mus. Aš nusispio- 
viau tada ir nuėjau, bet vis dar 
plakančia širdim, nes kai anks
čiau kelte buvo tas Tomis, tai 
turėdavau Rozą gaudyte gaudyti. 
Apsidairys, gyvatė ta, ar aš ne
matau, ir jau ji bėga. Tada tam 
Tomiui sakiau:

— Įsidėk stipresnius dantis, nes 
tie neatlaikys.

— Man tavo bobos nereikia, — 
sakė jis. — Aš jos nenoriu. Aš 
dar jaunas.

Man rodos, dėl Rozos lindimo tas 
Tomis greit atsakė darbą ir išėjo. 
Ne, jei, sakau, su šituo pradės ban
delius, tai, sakau, jau tas Kene
tas eis ano keliu. Aš tik būčiau 
pas bosą, ir tegu nelenda, o dabar, 
matai: fell in love, fell in love...

(Bus daugiau)
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įstatymas dėl Lietuvos mokyklų
Pagrindinės ir dalinai gana 

griežtos mokyklos reformos — 
apie kurias buvo pakartotinai pra
nešta — dabar Lietuvoje apipavi
dalintos jau konkrečiu įstatymu. 
Aukščiausioji taryba įstatymą pri
ėmė ir jos prezidiumas jį paskel
bė balandžio 22 d.

Įstatymo atsiradimas visiems 
žinomas. Pirmiausia visasąjungi
nės komunistą partijos centro ko
mitetas paskelbė "tezes dėl mo
kyklos ryšio su gyvenimu stipri
nimo ir dėl tolesnio liaudies švie
timo sistemos vystymo”. Nors te
zės buvo visoje Sovietą Sąjungoje 
"diskutuojamos”, visiems buvo 
aišku, kad jos bus įgyvendintos 
tokios, kokias nustatė Kremlius. 
Taip ir įvyko. 1958 m. gruodžio 
24 d. jau buvo paskelbtas visasą
junginis įstatymas, kuriame buvo 
pažymėta, kad atskiros respubli
kos, remdamosi Maskvos įstaty
mu, išleis tuo klausimu savus įs
tatymus. Toks įstatymas dabar, 
kaip minėta, ir Lietuvoje paskelb
tas. Jis mažai tesiskiria nuo pa
grindinio maskvinio įstatymo. Apie 
maskvines tezes jau plačiai rašy
ta.

KAI KAS IS NAUJŲJŲ 
REFORMŲ

įstatymu siekiama “sudaryti 
glaudą ryšį tarp mokymo ir dar
bo”. čia ir yra visą reformą es
mė: Sudarbinti ir įdarbinti mo
kyklas ir mokinius. Kad liktą dau
giau laiko mokinią darbui, septyn
metės mokyklos paverčiamos aš
tuonmetėmis. Lietuvoje pertvarky
mas jvyksiąs pradedant 1959-60 
mokslo metais ir būsiąs baigtas 
1962-63 mokslo metais. Privalo

mam aštuonmečio mokymo įgyven
dinimui būsią imtasi įvairią prie
monių: organizuoti moksleiviams 
bendrabučus (kur duotą tris kar
tus į dieną pavalgyti, kaip o-me 
straipsnyje pažymima), užtikrinti 
moksleivių nuvežimą į mokyklą

ir parvežimą j namus, sudaryti 
fondus nemokamam moksleivių 
maitinimui, aprūpinimui avalyne, 
drabužiais, vadovėliais ir kt. Už 
nelankymą mokyklą gali būti bau
džiami ir tėvai. Neminint fakto, 
kad visos mokyklos jau savaime 
yra paverčiamos darbo mokyklo
mis, įstatymo 8-ju punktu nusta
toma, kad "visas jaunimas, pra
dedant nuo 15-16 metą amžiaus, 
baigęs aštuonmetes mokyklas, įsi 
jungia į jam pakeliamą visuome
nei naudingą darbą...”

11-ju straipsniu "visose Lietu
vos TSR mokyklose mokoma mo
ksleivius gimtąja kalba. Tėvai turi 
teisę nuspręsti, kuria dėstomąja 
kalba mokyklą lankys ją vaikai. 
Lictuvią ar kita dėstomąja kalba 
mokyklose rusą kalbos mokoma, 
taip pat rusą ar kita dėstomąja 
kalba mokyklose lietuvių kalbos 
mokoma pagal tėvą ir moksleivią 
norą.

šiaip jau per visą platų įsta
tymą kaip raudona siūlė eina dės
nis, kad mokymas mokyklose turi 
kaitaliotis su praktiniu darbu, ar 
ruošimusi jam.

GEDVILO PRIEKAIŠTAI
LIETUVOS MOKYKLOSE

Aukšč. taryboje, svarstant ir 
priimant tą įstatymą, įvyko dar 
plačios diskusijos. Plačią kalbą 
tuo klausimu pasakė švietimo mi- 
nisteris M. Gedvilas. Pradžioje, 
kaip įprasta, išvardijo “laimėji
mus", o paskiau prasitarė ir apie 
"trūkumus”. Tiesiai pripažino, 
kad:

"mūsų vidurinės bendrojo lavi
nimo ir specialiosios bei aukšto
sios mokyklos atsilieka nuo komu
nistinės statybos reikalavimų, tu
ri rimtų trūkumų... tampa kliū
timi žengti j komunizmą.”

Iš Gedvilo kalbos aiškėja, kad 
Lietuvoje naujosios mokyklos re
formos jau pradėtos įgyvendinti 
nelaukiant, kol bus išleistas atitin-

Newcastelio lietuviu veikla
%

Šią metą balandžio 12 d. New
castelio visuotinas susirinkimas iš
rinko naują apylinkės valdybą, 
kurion įeina keturi buvusios val
dybos nariai ir vienas naujas. Pa
reigomis pasiskirstė sekančiai: 
Pirmininkas — P. Brūzga, Vice
pirmininkas — V. Lorencas, Sek
retorius — J. Viskauskas, Iždinin
kas — A. Talandis ir Narys Kul
tūros Reikalams — J. česnaitis.

Per susirinkimą valdybos pir
mininkas P. Brūzga nušvietė val
dybos ir kitą organizaciją veiklą 
metą bėgyje ir padėkojo aktyvie
siems bendruomenės nariams už ją 
pastangas bei veiklą ir prašė ir 
toliau būti vieningiems ir dirbti 
bendram tautiniam labui. Kiti val
dybos nariai irgi apibudino savo 
sričią veiklą, o iždininkas pranešė 
apie kasos stovį.

Revizijos Komisijos Pirmininkas 
A. Šernas perskaitė revizijos ak
tą ir užgyrė valdybos veiklą, pa
brėždamas, kad ši valdyba yra bu
vusi viena iš gerinusią iki šiol bu
vusią ir daugiausia pajamą yra 
įnešusi į bendruomenės kasą.

Socialės Šalpos Komiteto pirmi
ninkė p. Barštienė nušvietė so- 
cialėą šalpos komiteto veiklą, pra
nešė apie kasos.stovį ir ragino 
bendruomenę daugiau remti komi
tetą, perkant užkandžius per šo
kią vakarus, nes tai beveik yra ją 
vienintėlis pajamą šaltinis.

Prieš renkant naują valdybą, 
buvo kilę neaiškumą dėl teisės 
balsuoti. Pirmininkas P. Brūzga 
pranešė, kad yra pasiųstas laiškas 
Krašto Valdybai tuo reikalu,, bet 
atsakymo negauta, todėl valdyba 
nutarė laikytis statuto projekto ir 
leisti balsuoti tik susimokėjusiems 
nario' mokestį, bet prieš pat bal
savimą buvo pradėta ginčytis dėl 
padėties neaiškumo, todėl balsa
vimo kortelės buvo išdalintos ir 
nesusimokėjusiems nario, mokes
čio, o kaip kuriems nario mokes
tis net buvo grąžintas.

Newcastelio apylinkės bendruo
menė iki šiol dirbo labai skland
žiai. Nė vienas žymesnis įvykis 
nebuvo nepaminėtas, ir choras ir 
kitos meno grupės noriai visur 
prisidėjo. Tautiškumo išlaikymas 
Newcasteliečlams yra pirmoj eilėj, 
tačiau tenka apgailestauti, kad

iki šiol nėra tampresnio ryšio su 
naująja Krašto Valdyba.

Teko patirti iš valdybos narių, 
kad Krašto Valdyba dar iki šiol 
neatsakė į laišką, kur buvo klaus
ta, kas moka nario mokestį, kas 
ne ir ar nemokantieji mokesčio tu
ri teisę balsuoti, nors jau praėjo 
ilgokas laikas po užklausimo.

Naujasis statuto projektas, ku
riuo ši apylinkė vadovaujasi, tu
ri daug painumų, todėl, mano ma
nymu, yra svarbu, netik newcast- 
liečiams, bet ir kitoms Australijos 
apylinkėms, kad kompetetingi as
menys tuo susirūpintų, išstudijuo
tų jo atskirus punktus ir paskelb
tų bendruomenei, kad valdybos 
turėtų kuo vadovautis.

Per minėtą susirinkimą Newcas
telio apylinkės Krašto Tarybos 
Atstovas p. R. Ragauskas davė iš
samų pranešimą iš Krašto Tary
bos atstovų suvažiavimo Melbur
ne, bet kas moka lietuvio mokes
tį, kas ne — jis irgi negalėjo pa
aiškinti.

Šių metų gegužio mėn. 9 die
ną Newcastelio Apylinkės Valdy
ba suruošė "Motinos Dienos” mi
nėjimą Anzac House, Hamiltone. 
Minėjimą atidarė Valdybos pirmi
ninkas P. Brūzga, kuris trumpai 
pasveikino motinas ir padėkojo 
joms už uolų darbą šeimoje ir 
tautinėje srityje, kviesdamas ir to
liau būti jaunosios kartos sargy
boje ir auklėti jaunimą tautinėje 
dvasioje. Tolesnę programos dalį 
išpildė J. česnaičio vadovaujama 
meno grupė. S. Daugėla, pritariant 
akordeonistui V. Lorencui, išpildė 
solo “Mamytė", ir duetu S. Dau
gėla ir V. Lorencas padainavo 
"Mieloji sese”. Akompanavo akor
deonu V. Lorencas. Eilėraštį “Mo
tina” deklamavo D. Skuodaitė. 
Kvartetas (Z. Zakarauskienė, D. 
Bajalytė, M. Bučytė ir B. Zaka- 
rauskaitė) išpildė dvi dainas: Ma
no motina brangiausia ir Ar aš 
tau sese nesakiau. Minėjimas bu
vo baigtas Tautos himnu. Po minė
jimo, motinos buvo susodintos prie 
specialiai joms paruoštų stalų ir 
Socialės Šalpos Komiteto pavai
šintos arbata ir pyragaičiais. Po 
oficialios minėjimo dalies buvo šo
kiai iki 12 vai.

Baltrus Drožė

karnas įstatymas (kuris priimtas 
tik šioje sesijoje). Perėjimas iš 
septynmetės j aštuonmetę mokyk
lą truksiąs tris metus. Naujoms 
mokymo ir darbo programoms su
daryti esančios paskirtos specia
lios mokytojų ir specialistų komi
sijos. Ir pats Gedvilas, kalbėdamas 
apie reformas, pavartojo žodį 
"eksperimentas”. Kai dėl rusų 
kalbos mokymo, Gedvilas citavo 
"tezes”, pagal kurias vaikas, “jei 
mokysis mokykloje, kur dėstomo
ji kalba yra viena iš sąjunginių 
arba autonominių respublikų kal
bų, jis gali, jeigu nori, 
mokytis ir rusų kalbos”. Tai esąs 
domekratiškiausias būdas, tačiau, 
anot Gedvilo, reikią atsižvelgti j 
tai, kad rusų kalba esanti svarbi 
priemonė savitarpio bendradarbia
vimo ir jis neabejojąs, kad jos ir 
toliau visose mokyklose būsią su 
dideliu noru mokomasi.

VIS PRIES “BURŽUAZINĘ 
IDEOLOGIJA”

Gedvilas ragino jaunimą dar la
biau negu iki šiol auklėti "komu
nistinės statybos herojikos dvasio
je, skiepijant jaunajai kartai so
vietinį "patriotizmą”, proletarinį 
internacionalizmą. “Mūsų jauni
mas turi būti nepakantus buržua
zinės ideologijos pasireiškimams, 
praeities atgyvenoms”. Tuo Gedvi
las pats pripažino, kad Lietuvos 
jaunimas tebegerbia Lietuvos pra
eitį. Ragino Gedvilas daugiau dė
mesio skirti ir sistematingam ateis
tiniam auklėjimui.

UŽSIMINĖ IR UŽSIENIO 
LIETUVIUS

Dep. Baršauskas diskusijose t. 
k. pasakė: "Neseniai man būnant 
Jungt. Amerikos Valstijose teko 
susitikti su pažangiaisiais lietu
viais. Susitikime dalyvavo daugiau 
kaip 70 įvairių profesijų lietuvių. 
Jie su nepaprastu džiaugsmu su
tinka atvykusius iš Tarybų Lietu
vos ir labai brangina kiekvieną 
žodį, pasakytą apie ją. Užsienio 
lietuviai nepaprastai myli savo 
gimtąjį kraštą, nori j jį sugrįžti 
artimiausiu laiku ir prisidėti prie 
bendrojo kūrybinio darbo. Išlydė
dami mane jie prašė nusilenkti 
Tarybų Lietuvos žemei, pasveikin
ti visus lietuvius...” Kad užsienio 
lietuviai nepaprastai myli savo tė
vynę, tai tiesa, bet kad jie "arti
miausiu laiku” norėtų sugrįžti j 
sovietų valdomą Lietuvą, tai jau 
tikras miglos pūtimas. Net ir jo 
“pažangiais” vadinami Amerikos 
lietuviai komunistai ►— ir tie nė 
nemano keltis j sovietinę Lietuvą, 
nenorėdami savo dabartinio gyve
nimo lygio keisti į sovietinės sant
varkos gyvenimo lygį. (E).

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTU 
DĖMESIUI

J.A.V-se yra redaguojamas Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Metraštis. Jo redaktorius 
inž. K. Krulikas apgailestauja, 
kad neturi jokių žinių apie inži
nierius ir architektus, gyvenan
čius Melburne ir Viktorijos vals
tijoje. Jis kreipėsi pas inž. B. 
Daukų, gyv. Sydnėjuje, prašyda
mas pagalbos. Inž. B. Daukus 
kreipėsi į mane su S.O.S. Aš nie
ko daugiau negalėjau tuo laiku 
padaryti, kaip tik duoti inžinierių 
ir architektų sąrašą, kurie man 
buvo žinomi. Toks sąrašas nepa
tenkina leidinio užsibrėžto tikslo. 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Metraštyje bus išsamiai apibūdinti 
visų inžinerijos šakų atsiekimai, 
pradedant tolima praeitimi ir bai
giant dabartimi.

Bus didelė spraga, jei melbur- 
niečiai inžinieriai ir architektai 
neprisidės prie šio kapitalinio vei
kalo. Kiekvienas inžinierius ir 
architektas yra prašomas suteik
ti apie save žinias, nurodant am
žių, kur ir kokį mokslą yra baigęs, 
kokį darbą dabar dirba, kokius 
darbus yra suprojektavęs ar vyk
dęs, savo veiklą visuomeniniame 
darbe ir t.t. žinias siųsti tiesiogi
niai šiuo adresu: K. KRULIKAS, 
93-11 — 114 St., Richmond Hill

18, N.Y., U.S.A. Be to, veikalo 
redakcija nuoširdžiai prašo mielus 
inžinierius, architektus ir techni
kus prisiųsti nors minimalinę vien
kartinę 5 dolerių prenumeratą, o 
kas išgali ir papildomą paramą. 
Yra surinkta tik mažesnė pusė 
reikalingos sumos.

Laisvajame pasaulyje gyv. inži
nieriai, architektai ir technikai yra 
susibūrę į Pasaulio Inžinierių ir 
Architektų Sąjungą (PLIASj. 
Skyriai veikia ir Australijoje, de
ja, melburniečiai skyriaus neturi. 
Yra būtinas reikalas atgaivinti 
PLIAS skyrių Melburne jau vien 
solidarumo dėliai. Steigiamasis su
sirinkimas yra šaukiamas š.m. bir
želio mėn. 7 dieną 1 vai. St. John 
Church mažoje salėje East Mel
burne. (Tuoj po lietuviškų pamal
dų). Susirinkimo metu bus pla
čiau painformuota apie Metraščio 
leidimą ir apie PLIAS veiklą lais
vajame pasaulyje.

Visi inžinieriai, architektai ir 
technikai, gyv. Melburne, Geelon- 
ge ir kitose Viktorijos vietose yra 
kviečiami dalyvauti steigiamajame 
susirinkime ir būti Pasaulio Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Są
jungos nariais.

įgaliotini*, arch..
K. MIELDAŽYS

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Septyniolikmetė jaunuolė, su
prasdama Melburno Lietuvių Na
mų reikšmę jaunimui, iš savo vai
kiškos algos suteikė šiems na
mams dviejų svarų auką.

Šį jautrų, kilnų ir visiems pa
skatinantį jaunuolės lietuviškų 
reikalų supratimą korespondentas 
keliais žodžiais suminėjo "Mūsų 
Pastogėj” (Nr. X5-521 — 1959.IV. 
10), be kitko pasakydamas — kad 
tarp suaugusių ir jau šarmoti pra
dėjusių atsiliepė ir jaunimo žie
delis.

“Tėv. Aidai” (Nr. 15-160 — IV. 
22 d.) ėmė ir begėdiškai pasity
čiojo iš šios jaunuolės — “Kaip 
jau ten bebus, bet kur šarmoja,, 
tai žiedeliai neilgai bežydi”.

Nesunku suprasti šio pasakymo 
prasmė. Kuo gi ši jaunuolė, pasa
kytume dar vaikutis, nusikalto 
“Tėv. Aidams”, kad taip skaud
žiai iš jos pasityčiota? Galėjo ras
tis koks nevidonas ir pakišti šį 
pasityčiojimą. Bet gi redaktorius 
ir laikraščio leidėjas Katalikų Fe
deracijos Valdyba neturėjo tokių 
dalykų talpinti.

Geroji jaunuole, dėl to nenusi
mink ir džiaukis nesanti su tais 
žmonėmis, kurie Tavo kilnų darbą 
pavertė pasityčiojimu iš Tavęs.

J. Valys

Lietuvių dailininkų paroda
ŽINIOS IŠ NAUJOSIOS ZELANDIJOS

Pirmoji lietuvių dailiniknų pa
roda Naujoje Zelandijoje, pava
dinta “Lithuanian Prints and 
Drawings” įvyko Aucklando Mies
to Meno Galerijoje gegužio 4-21 
d.d. Parodoje su savo kūriniais 
dalyvavo keturi Australijoje gy 
venantieji lietuviai dailininkai: V. 
Ratas, H. Šalkauskas, A. Vaičai
tis ir T. Zikaras. Parodoje vyravo 
grafikos darbai, kadangi dėl tech
niškų kliūčių neatgabenta T. Zika
ro skulptūros. Galerijos direkto
rius P. Tomory ir įtakingiausias 
Zelandijos dienraštis “The New 
Zealand Herald” palankiai atsilie
pė apie meninį parodos lygį. Dien
raščio meno kritikas sustojo ties 
kiekvienu dailininku, teigiama 
prasme iškeldamas liaudies meno 
įtaką Rato kūryboje, kuri tęsėsi 
iki vėliausių jo darbų. Zikaro stip
ri linija ir kampuotumas imponuo
ja kritiką lygiai, kaip Šalkausko 
ramumas ir lyriškumas linoleumo 
raižiniuose. Kritikas kiek abejo
ja Vaičaičio litografine technika, 
vienok sutinka, kad užbagti dar
bai suteikia harmoningai švelnų 
efektų. Parodą aplankė apie 3,000 
žmonių. Yra daromos pastangos 
šią parodą perkelti j kitus Zelan
dijos miestus. Parodą surengė stu
dentas G. Procuta.

— x —
Lietuviai studentai su latviais 

ir keliais Azijos tautų studentais 
Aucklando Universiteto metinėje 
eisenoje satyriškai pavaizdavo so
vietų skelbiamą “lygybę”. Paverg
tas Tautas vaizduojantieji studen
tai su užrašais Lithuania, Latvia, 
Poland, Hungary, Tibet ir t.t.. 
virvėmis vilko tarsi soste sėdintį, 
medaliais apsikarsčiusį, nutukusį 
komunistų partijos sekretorių, ša
limais einantis politrukas keikė ir 
spardė pavergtuosius. Nešamam 
plakate anglų kalba buvo užrašy
ta: “Visi žmonės yra lygūs, bet 
kaikurie yra lygesni už kitus”, 
antroje pusėje buvo užrašai: 
"Laisvosios tautos, neleiskite to
kiam likimui ištikti ir jus”.

L.L.

SKELBIA V. RASTENIO 
BYLOS IŠTRAUKAS

Gegužio 10 d. Tiesa pradėjo 
spausdinti ištraukas iš Vinco Ras- 
tenio “tarybiniams organams ru
sų kalba parašyto rašto”, kuris 
buvęs parašytas 1940 metų lap
kričio 12-28 dienomis. Tai esąs 
įrodymas, kaip tautininkų valdžia 
siekusi įvesti Lietuvoje "pasitu
rinčios valstietijos ir Lietuvos na
cionalinės inteligentijos smulkio
sios bei vidutinės buržuazijos dik
tatūrą”.. .

V. Rastenis tuo metu buvo su
imtas ir laikomas Maskvos Butyr- 
ki kalėjime. Taigi tas “rusų kalba 
parašytas raštas tarybinėms įstai
goms” greičiausia yra ne kas ki
ta, kaip kalėjime tardomo atsaky
mai į tardytojo klausimus, taigi 
raštas ne įstaigoms, o tardytojui. 
Tai pirmas atsitikimas, kad viešai 
naudojama byla iš kalėjimo, lie
čianti suimtuosius “laisvai prisi
jungusiame krašte”. LNA
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Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių -Į. 

ir maisto siuntinius TIESIAI j Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
ir Ukrainą.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus 
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.
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J paremtų Jūsų artimus. $

Peržiūrėję mūsų kainoraščius ir palyginę kainas, įsitikin- >J 
X site, kad *ių*dami per Londoną *utaupy*ite aunkiai uždirbtą 

pinigą, o ir laiką. Siunčiant per Londoną, siuntiniai pasiekia X
J adresatus per tą patį laiką, lyg jie būtų siunčiami iš Austrą- Į«! 
’*< lijos oro paštu. Tad pasinaudokite mūsų ilgamete patirtimi.
X Patogumo dėlei, ir kad siuntiniai pasiektų gavėjus trurn- X 
>: plausiu laiku, galite kreiptis j P. & B. SUPPLY CENTRE LTD. X 
J atatovą Australijoje: — U

į “NERIS” 144 ROSE STREET. I 
j YAGOONA, N.S.W. (Sydney) Tel. UJ 4311 g
■J; A.V. BALSYS, 12 LOFTUS STREET, S
;J; YARRALUMLA, CANBERRA, A.C.T. it;
0 Tel. U 8793. £
’t' , $

Užsakant par a ta torą Jums nekainuos nei kiek brangiau
>*' ir vietoj galėsite geriau išsiaiškinti bei pasirinkti norimas pre- >♦' 
$ke8-

4



1959 m. gegužio 29 d. MOŠŲ PASTOGĖ S

(f^POPTA^
Redaguoja: Antanas Laukaitis 

Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S.W.

LIETUVOJE

Sydnėjuje
KOVAS — AINSLIE 

40:36 (20:16)
Šias rungtynes, nors žaisdami 

ir prieš stiprią australų komandą, 
koviečiai sužaidė gana blogai. 
Puolimas nespėdavo grįžti j savo 
gynimo pozicijas, kai gynėjai per 
daug mėtė iš tolo, šiose rungtynė
se labai gerai pasirodė A. Dau- 
daras, gerai dengdamas savo žai
dėją ir puikiai skirstydamas svie
dinį puolėjams. G. Grudzinskas 
parodo kiekvienose rungtynėse vis 
geresnį žaidimą ir kovingumą. 
Taškai: Daniškevičius 24, Vasaris 
8, Daudaras 8. Rungtynėse gra
žiai sužaidė: Protas, G. ir A. Gru- 
dzinskai.

rungtynių buvo išspręstas, jog 
rungtynės turi būti peržaistoj 
Taškai: Gumbys 32, Lapšys 18, 
Jaciunskas 6, M. Statnickas 3, G. 
Statnickas su Urmonu po 2. J. 
Gumbys yra pakviestas treniruo
tis su District rinktine.

be

VYTIS II — SOUTH 
57:41 (28:23)

Antroji komanda eina dar 
pralaimėjimų. Per šias rungtynes
taškus pelnė: Visockis 20, Merū- 
nas 13, Alkevičius 7, Kitas >su Pet
raška po 6 ir Rakauskas 5.

Adelaidėje
VYTIS I — SOUTH ADELAIDĖ 

51:60 (21:28)
Šiuo kartu už Vytį žaidė vieni 

jaunieji žaidėjai. Pirmą puslaikį 
žaidė silpnai. Antrame puslaikyje 
buvo parodyta daugiau kovingu
mo. Su penkiomis baudomis aplei
dus aikštę G. Statnickui, likusi 
ketveriukė parodė gerą žaidimą ir 
rezultatą išlygino vieno taško skir
tumu. Su penkiomis baudomis ap
leidus aikštę J. Gumbiui likę trys 
žaidėjai, nors ir narsiai kovojo, 
vis dėlto pralaimėjimo nepajėgė 
išvengti. Taškai: A. Lapšys 20, J. 
Gumbys 11, M. Statnickas 8, 
Urmonas 4 ir G. Statnickas 2.

VYTIS III (jauniai) — WATTLE 
PARK 48:24 (24:6)

Pyragiaus padedami, jauniai 
lengvai priešą sudorojo. Treneris 
K. Jaciunskas daugiau už jaunius 
nežaidžia, kadangi yra perkeltas 
atgal į I-mą komandą. Taškai: Py
ragius 22, Kalibatas 11, R. Dauga- 
lis 8, J. Morkūnas 7.

MERGINOS I — SOUTH
Merginos sužaidė labai blogai 

ir gavo pylos be pasigailėjimo. La
bai blogai žaista komandiniai, blo
gai ir bendrai viskas buvo .blogai 
daroma. Taškai: M. Kelertaitė 
Pečiulytė su šiukšteryte po 
Kitienė 1.

2
9, 
Ir

L.

VYTIS II — BRIGHTON
Antroji komanda pradžioje 

rungtynių labai blogai gynė savo 
krepšį. Vieno, truputį greitesnio, 
priešo žaidėjo niekaip nepajėgė 
uždengti. Visgi rungtynėms einant 
prie pabaigos vytiečiai pajėgė at
siplėšti. Taškai: Visockis 29, Mo
rfinas 22 ir Alkevičius 12.

JAUNĖS — POSTAL 
14:31 (10:17)

Sekdamos pirmos komandos pė
domis, jaunės taip pat skaudžiai 
pralaimėjo. Perdaug buvo žaidžia
ma skubotai ir “solo”. Taškai: 
Andriušytė 8, D. Radzevičiūtė 6.

* KAUNO KULTŪROS INS
TITUTO vyrų krepšinio rinktinė 
šiais metais labai gražiai reiškia
si TSRS krepšinio pirmenybėse. 
Be kitų gražių laimėjimų kaunie
čiai atsiekė patį didžiausią laimė
jimą prieš ' Rygos ASK rinktinę, 
kuri ketverius metus iš eilės buvo 
TSRS krepšinio čempionas ir ku
rios eilėse žaidžia TSRS koman
dos kapitonas ir Pasaulio Pirme
nybių metu Čilėje išrinktas ge
riausias pasaulio krepšininkas M. 
Valdmanis. šiomis rungtynėmis 
buvo ypatingas susidomėjimas ir 
salė buvo gulte apgulta žiūrovais. 
Kauniečiai, žaisdami su didžiausiu 
pakilimu, nugalėjo keturių metų 
čempioną — latvius 72:57.

* 50 METŲ RANKINIO jubi
liejaus proga Charkove įvyko šios 
sporto šakos pirmenybės ir, visų 
nustebimui, lietuvės moterys, ku
rios dar taip nesenai pradėjo kul
tivuoti šią sporto šaką, laimėjo vi
sus susitikimus, finale nugalėda
mos praeitų metų TSRS čempio
nes — Odesos rinktinę 9:4. Ge
riausia TSRS rankinio žaidėja ta
po išrinkta kaunietė F. Bimbienė. 
Vyrai šiose pirmenybėse lamėjo 
trečiąją vietą.

* KAUNO SPORTO HALĖ, kur 
vyko 1939-jų metų Europos Krep
šinio Pirmenybės, yra perstatoma. 
Iki šiol ji buvo neapšildoma ir ne
tiko žiemos sezonui. Dabar bus 
išmūryta antroji siena ir įvestas 
centralinis apšildymas. Buvusios 
medinės tribūnos bus pakeistos 
geležinėmis ir jos bus iš visų ke
turių pusių (seniau buvo tik iš 
trijų). Viršum tribūnų aplink halę 
bus įrengtas bėgimo takas, o po 
tribūnomis — rūbinės, vestibiuliai, 
bufetai ir kt.

* LIETUVOS STALO TENI
SININKAI, kurie yra vieni iš stip
riausių visoje TSRS, kitų kraštų 
yra kviečiami treneriais. Kaunie
tis Baltakis treniruoja Karelijos, 
kai Saunoris — Gruzijos stalo te
nisininkus.

* LIETUVOS KREPŠININKAI, 
vyrai ir moterys, vizitavo Rytų 
Vokietijos miestus ir Berlyne, 
Leipzige ir Halėj sužaidė 14 drau-

giškų rungtynių, visas laimėdami 
labai aukštu rezultatu.

* RUTULIO STŪMIKAS VA- 
RANAUSKAS, šiuo metu būdamas 
vienas iš geriausių .Europos rutu
lio stūmikų, uždarame stūmime 
pasiekė 17.25 m. ir tikisi šiais me
tais pasiekti naują Europos rutu
lio stūmimo rekordą. To paties 
siekia ir disko metikas Baltušni- 
kas.

* TOJE VIETOJE, KUR KAU
NAS SUAUGO SU PETRAŠIŪ
NAIS, tapo pastatyti nauji triau
kščiai “Žalgirio” Sporto Rūmai, 
šiais metais jie bus galūtinai baig
ti ir juose bus viena didelė salė 
ir keturios mažesnės.

* SUNKUMŲ KILNOTOJAS 
STAŠAITIS Tarybų S-gos jauni
mo varžybose laimėjo antrąją vie
tą, iškeldamas vidutiniame svory
je 380 kg., kas, lyginant labai 
aukštą TSRS sunkumų kilnojimo 
klasę, yra puiki pasekmė.

SPORTO NAUJIENOS
* AUSTRIJOJE yra įsteigta 

Sportininkų Sielovados Įstaiga, 
kuri palaikys tampriūs ryšius tarp 
religinių ir sportinių vadovybių 
ir tuo pačiu kontroliuos religinių 
pamaldų bei sportinių rungtynių 
laikus, juos patogiau suderinda
ma.

* BALANDŽIO mėnesyje Det
roite, J.A.V-se jvyko IX-sios Š. 
Amerikos lieutvių sporto žaidy
nės, kuriose dalyvavo apie 400 
sportininkų. Platesnis aprašymas 
tilps vėliau.

* 1960 M. OLIMPIADAI RO
MOJE visi pasiruošimai eina prie 
galo ir bus daug anksčiau, dar 
prieš laiką baigti. Ne taip, kaip 
Australijoje 1956 m., Italijos vy
riausybė visus olimpinius parengi
mus pilnai remia, todėl pinigų 
trūkumo nėra. Visi stadionai ir 
“Olimpinis Kaimelis” statomi pa
gal paskutinius moderniškiausios 
įrengimus. Vien pastatai kainuoja 
apie 11 mil. dolerių. Tiesiami nau
ji keliai iš aerodromo’ į miesto 
centrą ir, pagal žinovų praneši
mus, Romos olimpiada bus viena 
iš geriausiai parengtų modernių
jų sporto švenčių.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Gaudrimai apie užsienio lietu

vių muzikui. “Tėvynės Balsas” 29- 
me numeryje davė platų pasikal
bėjimą su muzikologu doc. Juozu 
Gaudrimu.. Bendradarbio paklaus
tas, kokia jo nuomonė apie “žino
mus mūsų muzikus, dabar gyve
nančius užsieniuose”, kaip Juozas 
Žilevičius, Antanas Vanagaitis, K. 
V. Banaitis, VI. Jakubėnas, Jero
nimas Kačinskas, Gaidelis, Nomei- 
ka, Mrozinskas, Gaudrimas atsa
kęs: “Išvardintieji asmenys man 
gerai pažįstami. Vieni jų buvę mo
kytojai, dirigentai, kiti — draugai 
ar šiaip žinomi muzikinės kultū
ros darbuotojai. Didžiulį darbą at
liko Juozas Žilevičius, rinkdamas 
medžiagą lietuviškosios muzikos 
istorijai, reikšminga yra vokalinė 
A. Vanagaičio, K.V. Banaičio ir 
to paties J. Žilevičiaus kūryba, 
labai svarbios V. Jakubėno pas
tangos panaudoti savo simfoninėje 
muzikoje lietuvių liaudies dainų 
intonacijas, jo harmonizuotos liau
dies dainos. Taip pat žymūs nuo
pelnai Jeronimo Kačinsko, kaip 
dirigento, keliant simfoninės mu
zikos interpretavimo lygį.- Visa 
tai, be abejo, turi rasti teigiamą 
atgarsį lietuvių muzikos istorijoje. 
Aš neabejoju, kad jie ilgisi savo 
tėvynės...” Būdinga, kad apie A.

Vanagaitį čia kalbama kaip apie 
tebegyvenanti, tuo tarpu jis jau 
seniai yra miręs.

Lenktynės dėl enciklopedijos. 
Akivaizdoje fakto, kad laisvojo pa
saulio lietuviai net svetur gyven
dami sugebėjo išleisti jau 17-jį 
“Liet. Enciklopedijos” tomą, ir 
Vilniuje paskutiniu laiku sparti
nami enciklopedijos paruošimo 
darbai. Kaip jau pranešta, “Lie
tuviškąją Tarybinę Enciklopediją" 
leis Lietuvos Mokslų akademija. 
Enciklopedijos vyr. redakcijos na
rys J. Žiugžda “Tėv. Balse” ašt
riai pasisako prieš Vakaruose pa
skelbtą prielaidą, kad “turėjusi 
pasirodyti enciklopedija jau numa
rinta”. Girdi, tai šmeižtas. “Liet. 
Tar. Enciklopedijai” leisti inicia
tyva išplaukusi grynai iš Liet. Mo
kslų akademijos, o žinios apie 
"numarinimą” esančios visiškai 
neteisingos. Jau esąs sutvarkytas 
visos enciklopedijos vardynas, 
pirmojo ir antrojo tomo straips
niai paskirstyti autoriams ir žymi 
jų dalis, o kai kurių sričių esą ir 
visi jau parašyti. Pirmasis stam
busis tomas būsiąs dar šiais me
tais atiduotas spaudai, o “per šį 
septynmetį tikrai pasirodys visi 
užplanuotieji 19-20 Enciklopedi
jas tomų”. E.I.

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

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

Rockdale stotis. Tek: LW 1229
SKYRIUS: Flemings Corner Shdp, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. .

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

g

VYTIS III (jauniai) — 
UNIVERSITY 33:19 (11:10)
Jauniai vis dar džiaugiasi Py- 

ragiaus su Jaciunsku pagalba, bet, 
turbūt, jau neilgam. Pyragius su 
Jaciunsku bus perkelti į kitas ko
mandas. Jauniai, ateityje norėda
mi laimėti, turės labai pasitemp
ti. Jeigu treneris ir patys jauniai 
įdės darbo per treniruotes, tai su 
laiku reikia tikėtis neblogos ko
mandos nes “medžiaga” gera.

Taškai: Pyragius 14, Jaciunskis 
7, E. Kurauskas 5, A. Ružinskas 
4, S. Zablovskis 2 ir E. Kalibatas 1.

Už komandą žaidė dar J. Mor
kūnas ir R. Daugalis.

VYTIS MERGAIČIŲ I — 
GLENELG 37:11 (11:4)

Priešininkėms esant neperstip- 
riausioms, vytietės žaidė gerai ir 
legnvai laimėjo. Taškai: O. Keler
taitė su G. Kitiene po 12, M. Ke
lertaitė 11 ir I. Prima 2.

VYTIS MERG. II (jaunės) — 
STURT 25:21 (17:11)

Jaunės, žaisdamos savo pirmas 
žiemos turnyro rungtynes, gerokai 
pasitempė ir nugalėjo gana stip
rią komandą. Blogai mėtyta bau
dos ir puolimas tebuvo paremtas 
tik dviems žaidėjoms. Taškai: R. 
Andriušytė 17 ir D. Radzevičiū
tė 8. •

VYTIS I — GLENELG 
63:30 (30:16)

Pagaliau pavyko pasiekti vieną 
laimėjimą, nors buvo žaista ne pil
nu sąstatu. V-bos paduotas skun
das — protestas dėl Vytis — West

J. Strautins
5-TH FLOOR

306 The Causeway 
MELBOURNE

STALO TENISAS

ŠACHMATAI

B.N.

S

šachmatininkai susitiko su Nor
wood klubo komanda ir sužaidė 
5-0 rezultatu Vyties naudai.

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER
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“Savi pas savus”

Vyrų I komanda susitiko su 
Norman Memorial komanda ir pa
siekė laimėjimą 7-4 rezultatu. 
II-ji vyrų komanda pralaimėjo 
4-7 rezultatu prieš C.J.G. koman
dą.

Mergaičių I komanda žaidė su 
Hyde Park komanda, rungtynes 
pralaimėdamos 5-6 rezultatu. II-ji 
mergaičių komanda nebuvo pilno 
sąstato ir pralaimėjo prieš Ade
laide Steam Co. komandą.

JONAS ELECTRICS
146 CATHERINE STREET, LEICHHARDT 

SYDNEY
LIETUVIAI!
Maloniai siūlau Jums savo patarnavimą. Gal sugedo dulk- 

siurblis, gal reikalingas patarimas dėl televizijos, skalbimo ma
šinos ar šaldytuvo? Kreipkitės laiškeliu arba telefonu: LM 2753, 
ir aš Jus aplankysiu.

SUTAUPYSITE
SVARŲ SVARUS,

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

čia gausite vokišką damaską ir inpilus.
Adresas: S. PRIŽGINTIENĖ,

187 MIMOSA ROAD, GREENACRE (East Bankstown), N.S.W 
Telef. UY 1998 — nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro

COSMOS TRADING CO
SEKANČIAI SIUNTAI Į LIETUVĄ SIUNTINIUS PRIIMAME >! 
IKI 4-TO BIRŽELIO. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS !♦! 
RUGSĖJO MĖN. PRADŽIOJE.

Pasinaudokite mūsų nauja siuntinių draudimo sistema, 
Jūsų siuntinys gali būti apdraustas iki £ 100.- vertės!

Pigiausias būdas yra siųsti 44 Ibs svorio siuntinius.
SKELBIAME £ 5.- “BONUSĄ”! KLIJENTAMS, SIUNTU-

SIEMS 4 SIUNTINIUS PO 44 LBS AR 7 SIUNTINIUS PO 22 % 
LBS 1959 METAIS, IŠMOKAME £ 5...

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

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

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

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
Per the: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Brisbanėje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. >; 

Tel. 7 5827.
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm. -J- 
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vie.

■ XXX

i SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
> 4 v —wwvwvwwwwvwwvwwT

OVERSEAS
SAV.

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

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

3 EUROPIETIS SPECIALISTAS 
a OPTIKAS
Cį Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
C] akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., 
S šeštad. 9-13 vai.
§ 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
S (Priešais Melbourne Town Hall.)
E Centr. 1819

KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA IŠTAIGA, PER KURIA JOS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS Į 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 PAŠTU.

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

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

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

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

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
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RUSU MSTOCE
ATSISVEIKINANT

Prieš devynis ar dešimts mėty 
sutiktą lietuvį kalbinome: kada ir 
kuriuo laivu atvykote į Australi
ją, kur atliekate darbo sutartį, ar 
pakenčiamas darbas, atlyginimas 
ir 1.1.? Kiekvienas buvo mielas, 
malonus, savas...

šiandieną Melburne — Šv. Jo
no bažnyčios šventoriuje ar lietu
viškuose namuose vyrauja kita 
kalbš: ar jau užsiregistravote 
Amerikon, ar dokumentai atsiųsti, 
kuriuo laivu ar lėktuvu išvykstate, 
kada?

Ir tikrai, šiais metais jau nema
žas skaičius Melburno lietuvių iš
vyko į naują šalį tęsti tremties 
dienų, o dar gana daug yra besi
ruošiančių.

Vieni vyksta ramiai, tyliai, tik 
keliems artimiesiems draugams 
žinant, kiti su garsu — atšventę 
kelių dienų išleistuves.

Neseniai Melburną atsissveikinęs 
išvyko ramus, tačiau visada nuo
širdžiai sielojęsis lietuviškuoju 
darbu mūsų tautietis Anicetas.Gri- 
galiūnas. Išvykdamas jis prisiun
tė Melburno Lietuvių Klubui laiš
ką, kurio turinys įsidėmėtinas vi
siems likusiems Melburno lietu
viams. Jame rašoma:

“Melburno Lietuvių Namų Val
dybai.

Ryšium su mano išvykimu iš 
Australijos, prašau nebelaikyti nu

nęs Lietuvių Namų klubo nariu. 
Mano £ 5 įnašą ir £ 20 paskolą pra
šau laikyti auka Lietuvių Namams.

Mano karščiausias pageidavimas 
būtų, kad Lietuvių Namų organi
zacija ir Parapijos Namų Vadovy
bė surastų bendrą kalbą ir sutelk
tinėmis jėgomis įsigytų bendrus 
lietuvių namus, tinkamus lietuvių 
vardui reprezentuoti ir vispusiškai 
patogius visam lietuvių kultūri
niam, sportiniam ir visuomeniniam 
veikimui. Tik sujungtom rankom 
įvykdomi dideli darbai. Pats lai
kas būtų pamiršti visokias ambi
cijas, nežiūrint iš kurios pusės jos 
išeitų, ir visas pastangas sutelkti 
į vieną tikslą — lietuvybės išlai
kymą. Šia linkme Tamstų pastan
goms linkiu sėkmės”.

Melburno Lietuvių Klubo Ta
ryba, dėkodama mielam tautiečiui 
Anicetui Grigaliūnui už auką Lie
tuvių Namams, gali patikrinti bei 
pareikšti, kad jos nuoširdus troš
kimas buvo, yra ir bus turėti vi
siems, be jokios išimties, Melbur
no lietuviams tinkamus vienus na
mus. Kiekviena pastanga tą kryp
timi Melburno Lietuvių Klubo vi
sada bus remiama.

Mielam išvykusiam tautiečiui 
Anicetui Grigaliūnui linkime ge
riausios sėkmės!

IG.A.

TEATRO BANDYMAI HOBARTE
jau antrą kartą hobartškiai galėjo 
matyti lietuvišką vaikų teatrą. 
Daugelis suaugusių, teatro specia
listų gal ims šypsotis, skaitydami 
šias eilutes, bet tegu — tai jų 
teisė, gi bandymas vaidinti įvyko.

Pirmą kartą Kalėdų eglutės 
proga, o dabar vėl Motinos Dienos 
proga, jaunieji pasirodė suvaidin
dami "Strakaliuką ir Makaliuką”. 
Tai trumputis, eiliuotas scenos 
vaizdelis, parašytas jauno lietu
vių rašytojo Kubilinsko apie mū
sų miško gyventojus — kiškius, 
ežius, vilką, lapę ir net vargšą nu
pešiotą gaidį. Paprastas, visiems 
suprantamas. Jaunieji vaidintojai, 
mokydamiesi tik sekmadieniais, 
palyginti, trumpu laiku sugebėjo 
visai gražiai pasiruošti ir tikrai 
pralinksmino ir maloniai nustebino 
savo mamytes ir kitus žiūrovus. 
Paprastos rankų darbo žvėrelių 
kaukės gražiai derinosi prie žalių 
šakų bei krūmelių ir darė beveik 
tikro miško įspūdį.'

Ignas Vaičiulevičius, 8 m. am-

Beveik visi vaidintojai stengėsi 
kiek išgalėdami, išliedami savo 
mažas širdeles i išmoktas eilutes 
ir neabejotinai paliko kiekvienam 
žiūrovui malonų įspūdį. Gaila tik, 
kad dar gan didelė bendruomenės 
dalis neatėjo nei j Motinos dienos 
minėjimą, nei į vaidinimą. Nepa
rodė susidomėjimo vaikų — mūsų 
jaunosios kartos — kultūriniu vei
kimu. Nemanau, kad neatėjo ir ne
susidomėjo dėl to, kad vaikai ne
mokėjo sukurti tikro teatro. Juk 
nedalyvaudami, negaljo ir įvertin
ti. Tikriausiai ir čia, kaip papras
tai, kaltas nerangumas, apkerpė
jimas, apkiautimas. O visgi nege
rai, kad suaugę neįvertina jaunų
jų entuziazmo, net neparodo, kad 
jiems bent truputį rūpi netolimos 
ateities lietuviškos bendruomenės 
nariai. Per savo tingumą, nevaly
vumą jie tik slegia tą gražią nuo
taiką, nei kiek nemažindami to) 
tarpo, kuris skiria jaunąją kartą 
ir senuosius bendruomenės narius. 
Tokioj mažoj apylinkėj, kaip Ho-

PADĖKA

Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
ryba nuoširdžiai dėkoja žemiau 
išminėtiems asmenims už jų pado
vanotus daiktus Sydnėjaus Lietu
vių Namams:

Ponams P. Baltrušaičiui ir jo 
prieteliui už sofą, 2 fotelius ir ko
modą; p. Vizbarui už 5 staltieses; 
p. Braželiui už 2 fotelius; p. P. 
Aleknai už liustrą, skelbimams 
lentą, kėdę ir Europos žemėlapi; 
p. J. Kapočiui už arbatiniuką ir 
p. K. Jonušui už lovą.

— x —
Be to, paskelbus “Mūsų Pasto

gėje” rinkėjų ir aukotojų sąrašus 
pianinui įsigyti, įsibrovė klaida. 
Rinkėjų p.p. E. ir A. Kapočių, 
daugiausia pinigų surinkusių sąra
še, per neapsižiūrėjimą buvo pra
leista paties rinkėjo p. A. Kapo
čiaus pavardė, kuris yra aukojęs 
.vieną svarą. Bendra suma pagal 
aukų lapą atatinka.

Poną A.- Kapočių už šią nema
lonią paklaidą labai atsiprašome.

— x —
Šia proga pranešame, kad Syd

nėjaus Lietuvių Namuose ne tik 
organizacijos, bet ir pavieniai as
menys gali išsinuomoti patalpas 
jų rengiamiems subuvimams. Pa
talpų užsakymo reikalu prašome 
skambinti tel. YU 8422, V. Dantai.

Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba

PRANEŠIMAS
Š.m. gegužio 15 dienos “Mūsų 

Pastogės” numeryje Nr. 20 (520) 
yra įdėtas pranešimas, kad Sydne- 
jaus Lietuvių Namų biblioteka — 
skaitykla yra atdara nuo 7-10 vai. 
vakaro.

Šis pranešimas neatitinka tikre
nybei. Biblioteka priklauso ne Lie
tuvių Namams, bet A.L.B. Sydnė
jaus Apylinkės Valdybai ir ji dar 
nėra atdara, o tik dabar Apylin
kės Valdyba veda derybas su Lie
tuvių Namų Taryba, kad gautų 
atitinkamas patalpas bibliotekai 
ir skaityklai.

Kai patalpų klausimas bus iš
spręstas, tai Apylinkės Valdyba 
tuojaus biblioteką ir skaityklą ati
darys, apie ką bus pranešta vė
liau.

Be to, tame pačiame “Mūsų 
Pastogės” numeryje yra tilpęs pra
nešimas, apie A.L.B. Sydnėjaus 
Apylinkės naujosios Valdybos pa
reigomis pasiskirstymą, kur yra

žiaus ir Jūratė Kantvilaitė, 9, vaiz
davo kiškučius — Strakaliuką ir 
Makaliuką, Rainius šikšnius ir 
Audronė Beržanskaitė, abu 11-kos 
metų amžiaus, buvo ežių pora, Ire
na Petraitytė — lapė, Pranas Ra
manauskas — vilkas, mažasis Li
nas Vaičiulevičius — narsus nors 
ir apipešiotas gaidys ir Alfredas 
Andrikonis — eigulys. Taigi jie ir 
užpildė visą vaidintojų grupę.

bartas, kiekvienas, kad ir mažiau
sias, lietuviškos kultūros spindulė
lis turėtų būti įvertintas, kad tik 
žibėtų toliau, kad tik iš jo kokia 
ugnelė užsikurtų, nes, jei neatsi
ras kas iš jaunųjų, kuris papildy
tų retėjančias senesniųjų eiles, 
bendruomenė ilgai nebeištvers, rei
kės paleisti visas valdybas ir ko
misijas.

M.

SYDNEJUS
LITUANISTINIAI KURSAI 

SYDNĖJUJE

Gegužio 24 d. Bankstowno Liet. 
Namuose, įvyko lituanistinių kur
sų, kuriuos organizuoja A.L.B-nės 
Bankstowno Apylinkės V-ba, ati
darymas.

Atidaromąją kalbą tarė J. Ra
manauskas, supažindindamas gra
žų būrį susirinkusiųjų būsimų 
klausytojų ir dėstytojų apie tokių 
kursų reikalingumą ir tikslus.

Kadangi pirmąją dieną teužsi- 
registravo tik vienuolika klausy
tojų, tai nutarta tęsti naujų moki
nių registraciją ir darbą kursuose 
pradėti š.m. birželio 7 d. 5 v.v. 
toj pačioj Bankstowno lietuvių sa
lėje.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
klausytojų galėtų mažiausia susi
daryti bent jau 30. Norima pri
traukti ir mūsų studentiją, atida
rant žurnalistinį kursų skyrių.

Ęo reguliarių kursų pamokų,

jaunimui bus duodama progos ir 
pasilinksminti: pasišokti, padai
nuoti, pasportuoti ir t.t.

Susirinkusieji su džiaugsmu su
tiko atsiųstąją sveikinimo telegra
mą iš Melburno, kurioje Melbur
no lituanistinių kursų steigėjas ir 
žinomas visuomenės veikėjas A. 
Zubras sveikina sydnėjiškius su 
naujo kultūrinio žygio pradžia.

Tikimasi, kad į pirmąsias litua
nistinių kursų pamokas š.m. bir
želio 7 d. 5 v.v. susirinks gražaus 
lietuviško jaunimo.

BX

INŽ. B. DAUKUS — AMERIKOS

L.T. S-GOS ATSTOVAS

Teko patirti, kad inž. B. Dau- 
kus, buv. A.L. B-nės Krašto V-bos 
vicepirmininkas, yra pakviestas 
Amerikos Liet. Tautinės Sąjungos 
oficialiu atstovu Sydnėjuje ir jo 
apylinkėse.

M.P.I.

įrašyta: sekretorius — Povilas Ka- 
ladinskas. Turėtų būti: sekreto
rius — Povilas Kaladzinskas.

Šią nemalonią klaidą atitaisome
A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 

Valdyba

PRANEŠIMAS
Š.m. birželio 7 d. 2 vai. p.p. 

(tuoj po pamaldų) Lietuvių Na
muose Redferne šaukiamas meti
nis S.L. Moterų Socialinės Globos 
D-jos susirinkimas.

Dienotvarkė:
1) Prezidiumo sudarymas,
2) Pirmininkės žodis,
3) Revizijos K-jos pranešimas,
4) Iždininkės pranešimas,
5) Ligonių reikalais pranešimas,
6) Sekretorės pranešimas,
7) Klausimai ir sumanymai,
8) Valdybos rinkimai ir
9) Bendra arbatėlė.
Kviečiamos visos Sydnėjaus lie

tuvės moterys dalyvauti.
Draugijos Valdyba

PAVYKĘS POBŪVIS
A.L.B. Sydnėjaus Apylinkes 

naujoji Valdyba,'kad geriau susi
pažintų su bendruomenės nariais, 
š.m. gegužio 16 dieną Sydnėjaus 
Centriniuose Lietuvių Namuose 
suruošė linksmą šokių vakarą — 
pobūvį.

Svečių prisirinko tikrai nema
žas skaičius ir vieton perkamų bi
lietų už įėjimą, svečiai dosniai au
kojo. Tuo būdu, Apylinkės Val
dyba surinko gražią sumą pinigų. 
Suvedus sąskaitas su Lietuvių 
Namais, apmokėjus muzikantams 
(šį kartą jie buvo samdyti) ir dar 
padengus kitas išlaidas, Valdybos 
kasoje liko dar apie keliolika sva
rų. Valdyba atkuto, nes iš seno
sios Valdybos ji tegavo tik septy- 
nius svarus. Dabar ji galės išplės
ti savo veiklą ir gražiau tvarky- 
tis.Baigdama šį pranešimą A.L.B. 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba reiš
kia nuoširdžią padėką bendruome
nės nariams, taip dosniai aukoju
siems prie įėjimo, o ypatingą pa
dėką reiškia poniai Kaminskienei 
ir ponui A. Pesteniui, kantriai sė
dėjusiems prie aukų lapų.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba

VIEŠAS KVIETIMAS
Gerųjų Kaimynų Taryba (The 

Good Neighbour Council of New 
South Wales) prašo pranešti, kad 
š.m. birželio 5 d. 7 vai. 30 min. 
vakare Y.W.C.A. patalpose, 2-me 
aukšte, 189 Liverpool Str., Syd
ney, kviečiamas visų emigrantų 
dantų gydytojų, gyv. N.S.W., susi
rinkimas.

Kalbės Mr. J.W. Hollis, narys 
iš N.S.W. Dantų Gydytojų Board’o. 
Bus atsakinėjami klausimai ir ke
liama europiečių dantistų kvalifi
kacijos problema.

(Pasirašė) Mrs. M.S. Watts, 
Sekretorė

MELBURNAS
DU LIETUVIAI DAKTARAI
Melburno Lietuvių Klubo Tary

bos narys Dr. Izidorius KAUNAS 
ir Klubo narys bei nuoširdus Lie
tuvių Namų rėmėjas Dr. Valteris 
DIDžYS prieš pora savaičių įgijo 
iš svetimšalių gydytojų vietos įs
tatymų reikalaujamas medicinos 
gydytojų teises.

Drauge su Jumis džiaugdamie
si Jūsų ryžto gražiomis pasekmė
mis, nuoširdžiai sveikiname. Jūsų 
jau senai turima medicinos gydy
tojų praktika tikrai dabar paleng
vinsite Melburno lietuviams kar
tais sunkias ir skausmingas valan
das.

Melburno Liet. Kl. Valdyba 
Redakcijos pastaba: Platesnis ap
rašymas apie naujai įsigijusius 
daktarų praktikos teises tilps se
kančioje “M.P.” laidoje.

PRANEŠIMAS 
INŽINIERIAMS

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos (PLIAS) 
Centro Valdyba praneša, kad prieš 
keletą savaičių skelbto konkurso 
Lietuvos Pasiuntinybės Rūmams 
Brazilijoje suprojektuoti terminas 
yra pakeičiamas iš rugpjūčio 1 die
nos į spalių 1 dieną, t.y. 4. skirs
nis turi atrodyti taip: “Projektai 
turi būti išsiųsti jury komisijai 
ne vėliau 1959 metų spalių 1 die
nos”. Ta pačia proga pranešama, 
kad duotosios “Projektavimo In
formacijos” šiuo metu yra žymiai 
papildytos. Informacijų ir kitais 
su šiuo projektu surištais klausi
mais kreiptis į

Prof. inž. J. šimoliūną, 1561 
Holmes Ave., Racine, Wise., USA, 
PLIAS Centro Valdybos Pirminin
ką.

PAJIESKOJIMAS
* Pajieškomas J. Kvedaravi- 

či us. Jam yra gautas laiškas iš 
Lietuvos (Kauno) nuo M. Kvede- 
ravičienės. Šiuo reikalu prašoma 
kreiptis į A.L.B. Sydnėjaus Apy
linkės Valdybą adresu: 20 Botany 
Rd., Alexandria, N.S.W.

P.p. GRINCEVICIAMS.
mirus mylimai žmonai ir motinai, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Nagulevičių šeima

Mielą Draugijos Valdybos narę p. ŽYGIENĘ, 
jos mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 
užjaučia

Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinei Globos Draugija

Mielas p.p. ŽYGIENĘ ir GILANDIENĘ,

brangiajai mamytei Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Cibulskių šeima

Mielai p. 2YGIENEI liūdesio valandoje, 
jos motinai mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Staugirdai ir Vėteikiai

DĖMESIO BANKSTOWNO APYLINKEI

ŠOKIAI...
g PENKTADIENI, 1959 M. BIRŽELIO 5 D. <£ g
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PADĖKA
1959 m. balandžio 24 dieną visai 

netikėtai Australijoje mirė mano 
brangus brolis a t a Algimantas 
Veblauskas.

Dar ir dabar negaliu susigyven
ti su mintimi, kad jis taip anksti 
negailestingos mirties yra jau pa
šauktas Amžinybėn.

Sydnėjaus lietuviams priklauso 
mūsų nuoširdžiausia padėka, ku
rie, atjausdami Algį, tinkamai pa
sirūpino jo paskutine kelione. Toks 
solidarumo pavyzdys yra ne tik 
krikščioniškos moralės įrodymas, 
bet kartu ir mūsų tautiškumo iš
raiška. Tuo labiau, kad beveik visi 
jie yra man asmeniškai nepažįs
tami.

Šia proga noriu iš visos širdies 
padėkoti visiems, kurie suteikė 
jam paskutinę pagarbą, lankyda
mi jo kūną ir palydėdami į amži
no poilsio vietą. Ypatinga padėka 
priklauso: Sydnėjaus lietuvių kle
bonui Kun. P. Butkui už religines 
apeigas, mano mielam bičiuliui 
Antanui Laukaičiui už suraminimo 
žodžius bei širdingą velionės ap-

. rašymą “Mūsų Pastogėje”. Taip 
pat lietuvių laidojimo įstaigai už 
gražų patarnavimą, Sydnėjaus 
Lietuvių Socialinės Globos Mote
rų D-jai ir ypatingai daug nuošir
dumo ir rūpesčio parodžiusiai p. 
M. Cikulskienei, p.p. Petroniu!, 
Narbutienei, Makūnams, Vėteikiui, 
Kavaliauskui, taip pat ir australų 
pareigūnams p.p. Kerwin McGrath, 
policijos seržantui Lenahan, A. 
Cook, dr. Williams, Enfield’o De
pot bendradarbiams ir Camper
down St. Joseph Convent vaikų 
chorui, taip gražiai giedojusiam 
per gėdulingas šv. Mišias.

Jeigu būčiau ką nors praleidęs, 
užtikrinu, kad ne iš blogos valios. 
Man yra sunku tiksliau orientuo
tis taip toli nuo Jūsų gyvenant 
Dar kartą nuoširdus lietuviškas 
ačiū!

Tegul gailestinga ir teisinga Vi
sagalio ranka jam suteikia ramybę 
ir amžiną atpildą.

Liūdėsio prislėgtas sbrolis Ju
lius Veblaitis, žmona Irena bei 
dukros Jūratė ir Rūta.

19,59 m. gegužio 20 d. Elizabeth, 
N.J. U.S.A.

Choras baisiai mums j 
tas dainų jautrus vainikas 
mus į tėviškę grąžino, 
širdeles guodė, —

Tai brangios Tėvynės 
lyg statulos — gražios, tiesios; 
ir galingi vyrai — drūti: 
jų balsai net temdė šviesas.

Sveikinam! Valio! - 
tie, kurie gėlių negavot 
o dainavot — prakaitavot! 
tvirtai ranką jums paspausti 
ir taip, atvirai, paklausti:
— Ar nevieno tėvo sūnūs, 
ne močiutės dukterėlės, 
kad vardų savo neturit?...
— Metam jums aukštai — kepures!

Juk — be jūsų, tų kukliųjų, 
(negiminių) užmirštųjų — 
koncerto ir nepadarė, 
tie su bukietais, taip tariant.

!
(Apie tuos, kur išbučiavo, 
gėlių davė ir mylavo, 
prikalbėta jau ant scenos.)

? NUOSAVUS NAMUS, Ž

įmokėjus mažą depozitą.

GREITAI, TVARKINGAI
IR GRAŽIAI
ĮSTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

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

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