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KRAŠTO VALDYBA.

No 21 (267). šeštieji metai.

SYDNEJUS, 1954 m. gegužės 26 d.

Pasikalbėkime atvirai
A.L.B. Krašto Valdyba, vykdy

dama Bendruomenėą Krašto Tary
bos nutarimus Ir visuomenės pa
geidavimų, perėmė "Mūsų Pasto
gės" leidimų ir šiandien turime 
Bendruomenės laikraštį. Bet Kraš
to Valdyba perėmusi laikrašti ne
turėjo pradinio kapitalo ir, vyk
dant įsipareigojimus, susidūrė su 
dideliais piniginiais sunkumais.

Prenumeratorių skaičius, nors 
ir padidėjo, nėra toks, kad jau bū
tų galima galus su galais suvesti. 
Visos pajamos iš laikraščio, įs
kaitant prenumeratų, skelbimus ir 
aukas, dar vis nepadengia išlaidų. 
O išlaidos sumažintos iki minimu
mo. Toliau enant jau reiktų arba 
laikraščio formatų apkarpyti, arba 
Jo kainų didinti, arba leisti kartų 
per dvi savaites. Šitos priemonės 
nepriimtinos nei skaitytojams, nei 
leidėjui.

O laikraštis reikalingas. Čia, at
rodo, visi sutariame. Tad kas rei
kia daryti? Pasišnekėkime atvirai 
ir pasvarstykime rimtai šį opų 
klausimų.

Išeitis, atrodo, tėra viena (žino
ma, jeigu sutariame Bendruome
nės laikrašti išlaikyti): turime 
sudaryti sąlygas, kad tas laikraš
tis galėtų tvarkingai Ir reguliariai 
išeiti. O tam reikalinga visų tal
ka. Nuoširdi lietuviška talka. To
dėl ir kreipiamės j visas Apylin
kių Valdybas, Seniūnijų Vadovy. 
bes ir į kiekvienų bendruomenės 
narj, kviesdami talkon savam lai
kraščiui. Ko prašome iš talkinin
kų? Pirmiausiai reikalinga dar 
bent 100-150 naujų prenumerato
rių surasti, šitai padaryti galima, 
nes yra žmonių, kurie mielai pre
numeruotų ir skaitytų, jeigu kas 
Jiems lakiraštj užsakytų ir prenu
meratos pinigus persiųstų. Tad

Spaudos metai
VISI PAMINĖKIME SPAUDOS SUKAKTI

Š. m. gegužęs mėn. 7 d. suėjo 
lygiai 50 metų kaip atgauta lie
tuviškoji spauda. Per keturiasde
šimt metų lietuvis slaptai gabeno 
iš užsienio lietuviškų knygų ir lai
kraščius pro stropiai saugomų sie
nų į Lietuvų. Tūkstančiai mū
sų brolių žiauriai nukentėjo nuo 
rusų už draudžiamos lietuviškos 
knygos skaitymų Ir platinimų. Da
lis Jų žuvo pasienyje, kiti buvo 
ištremti į Sibiru. Tai buvo pilkie
ji tafltos didvyriai, kurie išsaugo
jo lietuviškumų sunkiais spaudos 
draudimo ir lietuvių persekiojimo 
laikais.

Anuo metu buvo draudžiama lie
tuviška raidė, šiandien lietuviška 
mintis. Šios dienos mūsų brolių 
būklė Tėvynėje yra tamsesnė ir 
žiauresnė. Gaunamos žinios Iš Tė
vynės mus jaudina, priglušina, 
pritrenkia.

Bet mes laisvėje gyvenų turime 
tinkamai paminėti 50 metų lietu
viškos spaudos atgavimo sukaktį. 
Lietuvių Kultūros Fondo Australi
jos Valdyba kviečia visas organi
zacijas (LKF skyrius, ALB apy
linkes ir kt.) paminėti savo susi
rinkimuose ar tam. tikslui suren
gtuose minėjimuose šių svarbią su
kaktį. Savaitgalio mokyklos ragi
namos pašvęsti po vieną pamoką 
spaudos atgavimo sukakčiai nuš
viesti.

Šie metai — lietuviškos spaudos 
metai. Tad paremkime jų perkant 
ir platinant. Kiekviena lietuviška 
knyga gūdžios priespaudos laikais 
buvo lyg kokia brangenybė. Siūlo
me ir šiandien parodyti daugiau 

pirmiausiai: ir pradėkime nuo sa
vo kaimynų, kurie dar iki šiol lie
tuviško laikraščio neprenumeruo
ja.

Yra nemažas būrys nuolatinių 
prenumeratorių labai nereguliariai 
prenumeratų apsimokančių. Kelias
dešimtis pavardžių būtų galima 

paskelbti, kurie dar už pereitų me
tų II pusmeti nėra už laikraštį 
atsilyginę. Dar daugiau tokių, ku
rie už šių metų I pusmetį nieko 
nėra įmokėję. Žinomu, Jie neliks 
skolingi, bet jie nepagalvoja, kad 
spaustuvė laikraštį skolon negali 
spausdinti Ir paštas neduoda kra- 
dito. Todėl prašome visus skoli
ninkus nedelsiant prisiųsti prenu
meratos pinigus.

Visame pasaulyje lietuviškieji 
tremties laikraščiai turi tų pačių 
sunkumų. Nedateklius padeda iš
lyginti laikraščių rėmėjai. Taip 
yra Amerikoje, taip yra Kanadoje, 
Anglijoje Ir kitur. "Mūsų Pastogė” 
taip pat paremiama spaudos bi
čiulių. Kartais net penksvarj, kar
tais mažiau tautietis prisiunčia, 
kaip sako, skylėms palopyti. Tai 
labai gražu ir Krašto Valdyba vi
siems laikraščio rėmėjams nuo
širdžiai dėkinga. Tad norint suda
ryti materialinį pagrindų gal su
tartume visi po šilingų-kltą savam 
laikraščiui paaukoti ir tuo padė
tume jam iš bėdų Išbristi.

šie metai, minint 50 metų spau
dos atgavimo sukaktį, paskelbti 
Spaudos — Knygnešių metais. Tai 
ir yra gera proga šitų sukaktį 
tinkamai atžymėti savajai lietu
viškai spaudai ateinant talkon, į 
kurių visus nuoširdžiai ir kviečia, 
anie.

A.L.B. KRAŠT& VALDYBA.

meilės ir įvertinimo lietuviškai 
spaudai. Kiekvienai lietuviškai šėl
imai patariame įsigyti labai ver
tingą Vac. člžiūno knygų "Tauti
nis Auklėjimas šeimoje", kurių iš
leido Liet. Išlaikymo Tarnyba. 
(Gaunama ALB Krašto Valdyboje 
arba pas A. Krausą, 4 Grandview 
Ave., Marlbyrong, Vic.)

Kiekviena lietuviška šeima už
siprenumeruokime bent po vieną 
lietuvišką laikraštį. Mūsų laikraš
čiai dar skursta vos po 1Q00 prenu
meratorių teturėdami. Daugiau 
paremiami ir prenumeruojami pa
sidarytų įdomesniais ir didesniais. 
Vargana piniginė būklė pagerėtų, 
šiais lietuviškos spaudos metais 
kiekvienas lietuvis tenusiperka 
bent po vienų lietuvišką knygą, o 
išgalintysis teužsiprenumeruoja 
“Lietuviškąją Enciklopediją”. Mū
sų spauda reikalinga nevien tik 
sparnuotų žodžių, bet ir konkre
čios paramos.

Prisiminę sudėtas aukas bekovo. 
jant už spaudos atgavimą bei bai
sią būklę mūsų brolių Tėvynėje, 
tinkamai paremkime savąją spau
dą bei paminėkime taip brangią 
spaudos atgavimo sukaktį.
Lietuvių Kultūros Fondo Australi
jos Valdyba.

JAV KARINĖ PAGALBA 
PAKISTANUI

JAV vyriausybė paskelbė, kad 
Amerika suteiks Pakistanu! kari
nę paramą ginklais, kitokiomis 
karinėmis relkmenėmis ir pasiųs 
savo karinius patarėjus.

Petrovo byla
Gegužės 17 d. CanberroJ pra

dėtas Sovietų šnipinėjimo aferos 
aiškinimas. Karališkoji Komisija, 
kurią sudaro trys teisėjai, turės 
darbo keletą mėnesių, nes gausu 
dokumentinės medžiagos ir reiks, 
apklausinėti gerų būrį llūdlninkų. 
Parodymus duos ir Petrovas su I 
žmona. Tik tais atvejais, kai jų 
parodymai lies svarbias valstybi
nes paslaptis, Petrovai bus apklau
sinėjami prie uždarų durų.

Nustatyta, kad Sovietų šnipinė
jimo tinklan australus įtraukti ne
buvę lengva. Petrovo pateiktuose' 
sųrašuose esama daugiau tokių 
žmonių, kurie buvo numatyti kaip j 
simpatikal, bet iki šiol aktyviai 
nebuvo įsitraukę į “darbų”. Tuose | 
sųrašuose yra ir trijų parlamento 
atstovų pavardės.

Byla susidomėjimas labai dide
lis ne tik Australijoje, bet toli Ir 
už jos sienų. Karališkoji Komi
sija tolimesnius apklausinėjimus 
atidėjo ir juos tęs po 29 gegužės 
(parlamento rinkimų) Melbourne 
ir Sydnėjuje.

• 1952 metų pradžioje Lietu
vos Diplomatijos šefas S. Lozorai
tis, atsilankęs Bonnoje ir atlikęs 
reikalingus pasikalbėjimus, buvo 
pasiėmęs uždavinį rūpintis tenai i 
Lietuvos interesais.

Dabar, šiam kontaktui su Bonna 
suintensyvinti, Diplomatijos še
fas augščiau minėtų uždavinį yra 
pavedęs Pasiuintinybės) Patarėjui 
Dr. Albertui Geručiui, gavęs iš 

atatinkamų Vokietijos įstaigų pra
nešimų raštu, kad Dr. Geručio 
asmuo yra priimtinas.

— Kalbos apie Anglijos minis- 
terlo pirm. Churchilio pasitrau
kimą karalienei grįžus dar padidė
jo. Apie jo pasitraukimą gandai 
sklinda Jau antri metai.

;£®KUPUOTCŪE
W LIETUUQ7E

SNIEČKUS MASKVOJE PUOLĖ 
KERSTENO KOMITETĄ IR 
VEIKSNIUS

Balandžio pabaigoje Maskvoje 
sušaukta Sov. Sąjungos Augš- 
čiausioji Taryba, kaip paprastai, 
“vienu balsu" patvirtino ankstes
nius nutarimus ir patvarkymus, 
Krymo įjungimą į Ukrainos terito
rijų, draudimų svetimšaliams 
tuoktis su TSRS piliečiais etc. 
Vienu kitu menkesniu klausimu, 
norint pademonstruoti žodžio “lai
svę” buvo leista kai ką ir pakri
tikuoti.

Ta progą savo pasakytoj kalboj 
ir A. Sniečkus reiškė nepasiten
kinimą, kodėl ligi šiol Lietuvoje 
nepastatytas superfosfato fabri
kas, nurodė, kad reiktų ir automo
bilių — traktorių atsarginių da
lių fabriko, maldavo, kad TSRS 
elektrinių ministerija bent ligi 
1955 m. pradžios 'ištesėtų savo 
žodį ir “plačiu frontu pradėtų 
statybą” pažadėtosios prie Kauno 
pastatyti elektros jėgainės ete. 
Nurodęs, kad “šiais metais sukan
ka 10 metų nuo tos dienos, kai 
T. Lietuva buvo išvaduota nuo 
hitlerinių grobikų”, toliau tokiais 
bolševikiniais terminais gyrė so
vietiškiesiems imperialistams lai
svosios Lietuvos pavergimą: “Nu
garmėjo į praeitį kapitalistai, 
dvarininkai, buožės, lupikai... 
Lietuvių tauta, įžengusi j tarybi
nį vystymosi kelių, įsigijo savo

G E N EVOJ E-

LYG IR SUSITARIAMA
Genevos konferencija kelia vis 

didesnio susirūpinimo toms vals
tybėms, kurios nėra linkusios to
liau eiti nuolaidų Ir pasaulinio ko
munizmo agresyviųjų siekimų ten
kinimo keliu. Šituo atvėju nesuta
ria kaip tik patys svarbiausieji 
vakarų partneriai — JAV ir Ang
lija.

I.N.S. agentūros Europos Biuro 
šefas J. Kingsbury Smith nurodo, 
kad Anglija yra aiškiai nusista
čiusi palaukti Genevos konferen
cijos rezultatų ir tik tada pasukti 
tuo ar kitu keliu. Šiuo momentu 
Anglija atsisako padaryti kokius 
nors įsipareigojimus Ir atmetė 
JAV planą, kuriuo siekiama Pietų 
— Rytų Azijos saugumo pakto.

Šitokia Anglijos laikysena su
daro įspūdį, kad Anglija yra lin
kusi Azijoje siekti susitarimo bet 
kokia kaina. O pastarosiomis die
nomis komunistų padaryti pasiū
lymai sustabdyti kovas Indo — 
Kinijoje buvo palankiai sutikti 
ypač anglų.

JAV yra nuuslstačlusios organi
zuoti Pietų —‘ Rytų Azijos gyny
bos sistemų tuč tuojaus, nors ir 
be Anglijos. JAV sako, kad ma
žesnės Azijos tautos reiškia bai
mę, kad delsimas surdaryti Pie
tų — Rytų Azijos gynybos paktų, 
gali paskatinti komunistus nau
jiems žygiams. O šitai gali nuvesti 
prie komunistų kontrolės išplėti
mo Combodla, Laos ir Vietnamo 
valstybėse.

Kad JAV Pietų — Rytų Azijos 
įvykiams skiria didelės svarbos ir 
yra pasiryžusius šitų erdvę neuž
leisti komunistams, patvirtino ir 
prezidentą^ Eisenhoweris, spaudos 
konferencijoje pareiškęs, kad JAV 

laimę broliškoje TS tautų šeimo
je, pasiekė didelius laimėjimus 
ūkinėje Ir kultūrinėje statyboje. 
Didelis lietuvių tautos pasiekimas 
yra tolesnis kolūkinės santvarkos 
stiprėjimas". Toks didelis, jog toli 
gražu nepasiekiamos tos normos, 
kokios buvo gaunamos Lietuvos 
žemės ūky Nepriklausomybės lai
kais. Todėl Ir pats Sniečkus buvo 
priverstas toliau prieš visus ap
kaltinti ptas save, prisipažinda
mas, kad “vystant gyvulininkystę 
pas mus yra daug trūkumų, ir 
mums reikia padėti daugaiu pas
tangų, kad įvykdytume planines 
gyvulių, visų pirma karvių skai
čiaus padidinimo, gyvulininkys
tės produktyvumo pakilimo užduo
tis... Grūdinių kultūrų derliai 
daugelyje respublikos kolūkių dar 
nepakankami, nors mes turime vi
sus galimumus išauginti gausius 
derlius... Mes dar nepakankamai 
išnaudojame esamas galimybes 
pramonei toliau išvystyti”. Snieč
kaus pareiškimu, kolūkiečiai, gir
di, Jau net “nebenori gyventi vien
kiemiuose”. ..

Sniečkui labai nepatiko N. Lietu
vos laikais išaugęs Lietuvos ga
minių eksportas į Vakarus, o ypač 
JAV įstatymų leidėjų., Kersteno 
komiteto ir laisvinimo veiksnių 
žygiai paskelbti laisvajam pasau
liui, kaip faktiškai buvo pagrobta 
Lietuva, Latvija ir Estija. Kers
teno komiteto narius išvadinęs 
“dūkstančiailp šmeižikais”, "ryk

ką nors padarys ir jei tas "kas 
nors gal būt ir nebus visiškai tai, 
kas turėtų būti, bet vis tiek bus 
kas nors”. Toliau prezidentas Ei
senhoweris pareiškė, kad Ameri
ka viena nemananti kariauti prieš 
komunistus Azijoje, bet yra daro
mi žygiai apjungti Pietų — Rytų 
Azijos gynybai Azijos tautas, N. 
Zelandiją ir Australiją.

KOVOS RAUDONO-. 
SIOS UPES DELTOJE

Vietminth komunisetų vadovau
jami sukilėliai ir toliau telkia stip
rias karines pajėgas Raudonosios 
upės deltoje ir rimtai grųsina Ha
noi, Vietnamo sostinei. Be anks
čiau į čia atsiųstos sukilėlių ka
riuomenės, pastarosiomis dienomis 
permetami Ir prie Dien Bien Phu 
kovojusiųjų sukilėlių 6 divizijos. 
Jie užima strateginius punktus ir 
pradeda pasiruošimus ofenzyvai. 
Ryšiam; su sukilėlių kariuomenės 
pergrupavimu , iš Dien Blen Phu 
buvo sustabdytas sužeistųjų pran
cūzų išgabenimas. Kadangi pran
cūzai stipriais lėktuvų Junginiais 
puola sukilėlių voras keliuose ir 
jų kariuomenės telkinius, tai Molo
tovas šituos prancūzų veiksmus 
pavadino “barbariškais”, nes, pa
gal “humaniškų" komunistų pla
nų, prancūzų sužeistieji kariai tu
rėjo būti gaišenami tais pačiais 
keliais ir kartu su žygiuojančiais 
į naujas pozicijas sukilėliais.

į Raudonosios upės deltų siun
čiami ir prancūzų pastiprinimai. 
Pačiame Hanoi mieste Jaučiamas 
nerimas. Karštligiškai supirkinė
jamas maistas ir didžiosios firmos 
savo prekių atsargas siunčia į to
limesnius miestus.

liais”, o veiksnių veiklų — "pro- 
vokacijįjmis ir šantažu”, kuriuos 
kuria “ visokios komisijos, suda
rytos iš Amerikos kongresmenų ir 
jų talkininkų, lietuviškųjų buržu
azinių nacionalistų atskalūnų”.

NUMATYTA KOLŪKINES ŽE
MES SUJUNGTI Į STAMBIUS 

MASYVUS.
Stambinimo darbų baigti Ir “ža- 

llūninės sėjomainos įvesti 725 ko
lūkiuose” pasiųsta visa eilė in
žinierių bei _ žemės tvarkytojų. 
Kaip iš TSRS ž.ū. mln. pavad. 
V.V. Mackevičiaus viešo praneši
mo spaudai ir radijams matyti, 
Sov. Sąjungoje esančiuose 94.000 
kolūkių, apie 9.000 MTS, daugiau 
kaip 4.700 tarybinių ūkių dirba 
per milijoną penkiolikajėglų trak
torių, milijonai kitų bolševikiškų 
žemės ūkio mašinų bei mechaniz
mų. Tačiau, nepaisant to, MTS 
įmechanlzatoralms ir kolektyvi- 
ninkams uždedami vis nauji “įsi
pareigojimai”.

Vokietis matematikas prof. 
Fucks, Aacheno augštosios techni
kos mokyklos fizikos instituto di
rektorius, išgarsėjęs savo aps
kaičiavimu, kad 2.100 m. žemėje 
bus 8 milijardai žmonių, neuž
miršo ir atominio karo. Jo duome
nimis, per ateities atominį karą 
žus 25 mil. žmonių — maždaug 
tiek pat, kiek žmonių žuvo per 
2-jį karų arba po 1-jo karo per 
gripo epidemijų. Tačiau kobalto ir 
dusinamosios bombos į šių statis
tiką neįtrauktos. Kiti Vakarų spe
cialistai apskaičiuoja, kad pvz. 
užteks 400 kobalto bornibų visai 
žemei susprogdinti. Kada ir ar iš 
viso jos bus sprogdinamos, šis 
klausimas, lyg koks slogutis, kan
kina visų žmoniją.

TRUMPAI
— Spec. JAV Kongreso komisi

ja, vadovaujama Kersteno, atvyks
ta į Londoną, kur tirs sovietų nu
sikaltimus Lenkijoje ir kituose 
Europos kraštuose. Londone Ker- 
stenas ir komisijos nariai pasima
tys ir su lietuviais.

— Atėnuose Tarptautinis spor
to komitetas nutarė 1956 m. spor
to ollmpijadų ruošti Australijoje, 
Melbourne. Principinis nutarimas 
buvo padarytas žymiai anksčiau, 
bet Ugi šiol vis nebuvo galutinai 
dėl to pasisakyta.

— Turkijos vyriausybė atmetė 
Sovietų Sąjungos notų, kurioje 
Maskva buvo pareiškusi protestų 
dėl Turkijos — Pakistano gynybos 
plano.

— Per šių metų balandžio mė
nesį į Vakarų Vokietijų iš sovieti
nio sektoriaus atbėgo 17.611 vo
kiečių. Iš viso per 4 šių metų mė
nesius atbėgo 44.000 vokiečių, jų 
tarpe 1.200 Rytų Vokietijos poli
cininkų.

— Norvegijoje teisiami Mask
vos šnipai, kuriuos išdavė sovietų 
karininkas Pavlovas, prieš kurį 
laikų paprašęs politinio pabėgėlio 
globos. Pavlovas vadovavo sov. 
šnipų tinklui Norvegijoje.

— Sovietų spauda oficialiai pra
neša apie vandenilio bombų sprog
dinimus jūrų gelmėje. Jie skelbia, 
kad šitokios bombos veikimas 
esąs žymiai stipresnis negu žemės 
paviršiuje.

— The American Associated 
Press praneša, kad JAV ateinan
čiais metais jau turės bombonešį, 
kurio greitis pralenkiąs garsų. Ši
tokio bombonešio gamybų paspar
tino Sovietai, pereitų savaitę iš- 
bandydami savo naujųjį bombone
šį, kuris sukėlė susidomėjimų vi
same pasaulyje. Amerikiečiai ma
no, kad naujasis Sovietų bombo
nešis yra varomas labai didelio 

galingumo “jet” motorų, kokių dar 
neturi ir Amerika.

— Anna Pauker, buv. komunis
tinės Rumunijos vyriausybės už
sienių reikalų min., Stalino asme
ninė draugė, dabar sėdi kalėjime 
ir laukia teismo. Ji kaltinama dėl 
“buržuazinių papročių”. Anna 
Pauker būdama užsienių reikalų 
ministeriu, važinėjosi limuzinu, 
dėvėjo brangius kailius ir ruošda
vo šaunius balius.

— JAV informacijomis, Aus
tralijos prekyba su komunistine 
Kinija nuo 1952 iki 1953 metų pa
didėjo 9 kartus.

— Argentinos darbininkai pra
dėjo “Judėk lėtai” akcijų, kuri 
apima visų kraštų. Darbininkų pa
sipriešinimų iššaukė naujoji dar
bo sutarčių sistema. Naujos dar
bo sutartys, kurios paliečia atly
ginimus ir bandomąjį laikų, api
ma 6 milijonus darbininkų, pri
klausančių 2400 unijų.

•
Amerika viską apmoka. Sitai 

rodo ir toks atsitikimas. Laike 
Amerikos karo laivų vizito Sydnė
juje, tųi laivų jūreiviai lankėsi 
mieste ir buvo kviečiami pasisve
čiuoti australiškose šeimose. 
Jiems Išvykus viena motina su 
dukra, pas kurias viešėjo du ame
rikiečiai, vėliau pareiškė, kad vi
zito metu įvyko gaisras ir paprašė 
atlyginti nuostolius. JAV genera
linis konsulas (Donald Smith) 
“gaisrų užgesino” £ 290 čekiu.

NAUJAS RE
DAKCIJOS ADRESAS

Visus laiškus redakcijai prašo
me siųsti nauju adresu: "MŪSŲ 
PASTOGĖ", LOT 47 MAZARIN 
STR., HERNE BAY, N.S.W.
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ZUBRAS

KULTŪRINES VERTYBES
IŠ VEIKSNIU 

VEIKLOS Sveika, Amerika!
STIPRIAUSIAS GINKLAS

LIETUVIŠKIEJI PASAULĖŽIŪRINIAI PASIREIŠKIMAI
Tai tiesa, kad pasaulėžiūros yra 

labai artimame sąryšyje su religi
jomis, t. y. bendriausiąjį savo tu
rinį yra gavę Iš religijų, Iš pažini
mo sričių sekuliarizacijos idėjos, 
Iš konfesinio religiškumo neigimo 
ar, esmėje taip pat religinės ap
raiškos — monistinio materializ
mo. Visi šios rūšies pasaulėžiūri
niai reiškiniai yra tarptautinio po
būdžio: visose moderniose tautinė
se bendruomenėse mes sutiksime 
mažesnę ar didesnę pasaulėžiūrinę 
diferenciacijų su monistinėmis ar 
dualistinėmis, su spiritualistinėmis 
ar materialistinėmis apraiškomis. 
Tačiau kiekvienoje tautoje yra bu
vęs ar yra savas specifinis tauti
nės paskirties suvokimas; bet sa
vaip, tautiniam charakteriui bū
dingai suvokiami ir bendriausi 
žmogiškosios egzistencijos tikslai, 
prasmė, istorinis vyksmas, savaip 
suvokiama žmogaus susitikimas su 
ebjektyviąja aplinka.

Mūsuose nelabai senos praeities 
yra mitologinis visatos suvokimas, 
vėlai esame jį iškeitę į krikščio
nybę. Palyginus vėlai susitikome 
su iš pietinės Europos atėjusiu ra
cionalizmu,. apskritai su filosofija 
ir mokslu. Tačiau vargiai galėtu
mėm tvirtinti, kad mūsuose yra 
daugiau išlikę senosios mitologi
nės eros pasaulėžiūrinių pradų ne
gu italuose ar prancūzuose. Tokiu 
palikimu, be abejo, yra prietarai 
Ir burtai, bet Jų yra nė kiek nema
žiau Ir kitose Europos tautose, gi 
savo giliausia prasme jie yra ben
dri visai indo—europiečių kalbinei 
šeimai, kartais dar net visuotines- 
ni. Prieškrikščioniškojo laiko pa
saulėžiūriniu palikimu galėtumėm 
laikyti kaikurluos panteistinius 
momentus, sutinkamus pas liau
dies išminčius, pavaizduotus Krė
vės — Mickevičiaus novelėse. Bet 
kiek tas panteizmas yra mitolo
ginio amžiaus, sunku pasakyti; nė 
kiek nemažiau Jo sutinkame Ir 
šiais racionalizmo laikais. Liaudies 
dainose išlikę anlmizmo pėdsakai 
(negyviems daiktams sutelkimas

Spaudos Puslapiuose
NIEKUR NEUŽKLIUVĘS 

LAIŠKAS...

“VIENYBĖS” š.m. Nr. 14 J.K. 
Karys paduoda dviejų brolių laiš
kus, siųstus iš Lietuvos į Ame
riką ir iš AAnerikos į Lietuvą, štai 
tie skaudžios ironijos dokumentai:

“Mylimas Brolau. Senai ką apie 
tave girdėjau. Matyt, gerai ten 
jums tarybinėje Lietuvoje kloja
si, kad nieko nerašai. Mes čia 
vargstame, kaip visuomet. Dirbu 
penkias dienas savaitėje, lyg Juo
das jautis, o ką parsinešu? Kapita
listas moka man vos 1,90 dol. už 
valandą, taigi per 40 valandų pa
darau 76 dol. Baisias taksas at
skaičius, atiduodu žmonai 69 dol. 
Kai atldedam pragyvenimui (o čia 
pasiutiškai brangus maistas: sva
ras sviesto 80 c., paltis lašinių 6 
dol., tuzinas apelsinų 56 c. ir t.t), 
belieka nepilnas pusšimtis. Aną 
savaitę pirkau šiūšes, už kurias 
nulupo 8 dol. Prireikia krakmoly
tų (marškinių — mokėk 2 dol., su
plyšo kostiumas — nešk 38 dol., 
20 cigarečių — 23 c. Už tai gyve
name susispaudę 4 kambarių bu
tuke. Į darbą apie mylia kelio, 
pėsčias nenueisi. Kadangi arklių 
mieste laikyti neleidžia, priverstas 
buvau nusipirkti automobilį, kuris 
kaštavo netoli 3000 dol. Tai metų 
laiko sutaupos! šitaip čia eksplo- 
tuojaml visi darbininkai. Toks gy
venimas žmogų padaro lyg taukinį 
visų kaklai Ištinę, kalneliais virtę 
pilvai. Žmona sveika, mergaitė ei
na mokyklon. Tai ir good bye!” 

šis laiškas niekur neužkliuvo. 
Po dviejų (mėnesių atėjo brolio at
sakymas, kuriame skaitome: “Dė
kui už laišką. Mums stačiai sal
du darosi, kad tau taip blogai se
kasi. Kas gi tave iš namų vijo? 
Būtum gyvenęs, kaip meškos ausy. 
Pas mus visko yra. Jei mes už po
rą batukų ir sumokam 90 rublių, 
tai nešiojam juos pusantrų metų. 
Galėtume Ir ones važinėti automo
biliais (dirbam visi keturi), tačiau 

gyvųjų ypatybės), o taip pat gy. 
vlams prisklrimas žmogiškųjų sa
vybių, tų pačių žmogiškųjų savy-' 
blų priskyrimas dieviškiesiems1 
dangaus kūnams ir šiaip dievams 
(antropomoi-fizmas) liudija apie 
senųjų laikų pasaulėžiūrinius pra
dus. Kiek tos rūšies apraiškos yra 
specifiškai lietuviškos, sunku yra 
pasakyti: anlmizmą ir antropo
morfizmų sutinkame visose primi-į 
tyviose bendruomenėse, būdinga tai 
Ir seniesiems graikams. Gyvas lie
tuviuose mirusiųjų Ir gyvųjų ben
dravimas, pomirtinio gyve
nimo antropomorfinis suvokimas, 
šitą seną prieškrikščionišką reiš
kinį rėmė ir remia krikščionybė. 
Esmėje taip pat labai sena visos 
žmonijos tikėjimo apraiška, tauti
nė ji yra tik savo forma ir ritu
alu.

Senas, atrodo, būsiąs Hetuviuo- į 
se fatališkas gyvenimo vyksmo su
vokimas. šaltai lietuviai sutikdaJ 
vo mirtį, nuolankiai, kaip Dievo 
bausmę ar bandymą, priimdavo I 
kitas nelaimes. Donelaitis, Poška' 
ir kiti senesnieji lietuvių rašyto-1 
Jai likimiškal suvokė socialinę ne
lygybę. Pagrindo bus davę ir ano| 
meto Bažnyčios mokymai, ypaš šv.’ 
Povilo laiškų interpretacija. Ta
čiau Strazdelis jau visai revoliu- 
clonieriškai žiūri j socialinę nely
gybę, ypatingai prieš jį pasisako 
“Varpo” bendradarbiai. Tačiau iki 
šių dienų išlikusį lietuvių pasingu- 
mą kovoje su gyvenimo aplinky- 
bėmis ir kliūtimis tenka laikyti 
senu pasaulėžiūriniu palikimu, ta
čiau susiformavusiu krikščionybės 
laikais.

Gyvenant Rytų ir Vakarų kelių. 
sankryžoje, kur susitiko katalikų, 
ortodoksų ir reformatų religiniai 
sąjūdžiai ir, Iš viso, Rytų ir Vaka
rų kultūros, lietuviai nuo seno Jau- I 
tėsi esą likimo pašaukti būti jun-' 
gtimi tarp Vakarų ir "Rytų. Gedi
minas ir Algirdas buvo toleran-. 
tiški Rytų ir Vakarų Bažnyčioms Į 
Vilniuje. Vytautas bandė sujungti 
abi Bažnyčias.1 Tačiau mūsų bajo- 

arkliu ar dviračiu yra daug sau
giau. Kitą kartą parašyk, kaip 
suvedi galus su galais per metus, 
ne per savaitę, ir kaip šiais lai
kais atrodo paltis amerikoniškų 
lašinių”.

BUDĖJIMAS NAKTYJE

Š.m. AIDŲ Nr. 2 J. Brazaitis 
str. “Budėjimas naktyje” siūlo 
pergalvoti, kuo labjau reikia rū
pintis tremtyje — vyresniąją kar
ta ar jaunaisiais. Samprotauda
mas, kad dabar priaugančioji kar
ta "tegali būti ta pagrindine tau
tinio potencialo Jėga, kurią svei
ką ir paruoštą reiktų perduoti 
tėvynei”, toliau rašo:

“Ar neverta būtų kritiškai per
žiūrėti, kam tremtyje mūsų gerų 
norų ir didžios energijos daugiau
sia išleidžiama — tenkinti vyres
niajai kartai ir jos interesams, ar 
jaunesiajal, priaugančiajai? Ar 
mūsų dvasinės gyvybės šaltiniai 
— laikraščiai, žurnalai, knygos, 
(minėjimai, pramogos, jubiliejai... 
daugiau skiriami vyresniesiems, 
Lietuvoje susikrovusiems visą sa
vo mentalitetą, ar jie lygiai tinka 
ir antriesiems?...

Ar mūsų akademinis jaunimas 
turi Iš ko pažinti Lietuvą ir jos 
kūrėjus sutrauktu, kondensuotu 
būdu, kokis teįmanomas Jam ša
lia jo specialybės studijų?... Ar 
mūsų patys mažieji, kuriems lie
tuviškai augti Ir bręsti nėra lie
tuviškos aplinkos, stinga lietuviš
kos mokyklinės bendruomenės, o 
yra tik namai, ir tai tik vakarais 
po darbų, tik lietuviška šeštadie
nio mokykla, — ar šitas atžaly
nas turi bent tiek lietuviškų jam 
tinkamų knygelių, klek jų duoda
ma vyresniajai kartai?"...

Išvadą autorius daro: “Geriau 
nutraukti nuo vyresniųjų intere
so, o jauniesiems atiduoti. Ypač 
turint prieš akis ilgos distancijos 
kovą dėl Lietuvos ir lietuvio”.

rų simpatijos, ypač pasibaigus 
Jogailaičių dinastijai, vis labiau 
krypo į Vakarus, dažnai jie rėmė 
Habsburgų kandidatus į sostą. 
Dar paskutiniojo Jogailaičio — 
Zigmanto Augusto laikais Vilnius 
įgavo visiškai vakarietišką archi- ’ 
tektūrinį veidą. Žinoma, posūkiui j I 
Vakarus lemiamas vaidmuo prls-1 
kirbinąs Jogailos ir Vytauto lai
kais įvykusiam prislšliejimui prie 
Vakarų Bažnyčios.

Naujaisiais laikais St. Šalkaus
kis, tardamasis kritiškai įžvelgiąs 
Rytus ir Vakarus, Lietuvos kultū
rinę misiją manė esant apjungti 
pozityviuosius abiejų kultūrų pra- , 
dus. Tačiau mūsų šviesuomenė aiš
kiai buvo pakrypusi į Vakarus. 
Šiandien tas lūžis su Rytais yra 
dar gilesnis. Priverstinoje išeivi
joje esanti lietuvių šviesuomenė, 
netarplškai išgyvimahti Vakarų 
kultūros dvasią, yisiškai suauga 
su ja. Kas nutiks su krašte liku- I 
siais, sunku šiandien dar pasakyti. I 
Vyksta ten ir asimiliacijos proce- ' 
sas, bet prievarta visad Iššaukia 
ir reakciją. Tačiau , kad krašte 
išlkiusioji ir priaugančioji švlesuo. 
menė bus kitų kultūrinių ir pa
saulėžiūrinių aspiracijų negu išei
vija, tai tikras dalykas.

Lietuviai yra maža tauta. Gry
nai racionalus samprotavimas ver
čia suvokti ir savo bendriausiąsias 
pasireiškimo galimybes. Atviras 
kelias yra mums ugdyti kultūrines 
vertybes. Kultūrinės vertybės yra 
mažųjų tautų stipriausias ginklas 
ir nepriklausomybės laidas. Mažo
ji Atėnų valstybėlė kultūriškai i 
net įstengė nukariauti Romą, Atė
nų įtaka iki šiam laikui gyva kul- ' 
turingajam pasaulyje. Kultūri
nėms vertybėms ugdyti net ir 
tremties sąlygos netrukdo. Ado
mas Mickevičius sukūrė geriau
sius savo veikalus tremtyje. Pet
rapilyje gyvenant ir llgintis tė
viškės, Maironis sukūrė “Pavasa
rio Balsus” ir "Jaunąją Lietuvą”. 
Dantė tremtyje sukūrė “Dievišką
ją Komediją”.

KNYGNEŠIŲ METAI IR MES

šiemet minime spaudos atgavi
mo 50 metų sukaktį ir šita proga 
visame pasaulyje Išblaškyti lietu
viai raginami atsisukti į Lietuviš
ką knygą ir lietuvišką laikraštį.

Dienraštis “DRAUGAS” š. m. 
65 Nr., str. “Knygnešių metais” 
primena senąją “graždanką”, ku
riai galas atėjo prieš 50 (metų, 
paskui prieina prie lietuviškos 
knygos tremtyje ir dėl jos rašo ši
taip:

“Knygnešių metais turime daug 
dėmesio skirti Ir lietuviškai kny
gai. Aną vakarą teko išsišnekėti su 
vienu energingiausių mūsų leidėjų. 
Su gailesčiu jis konstatavo, kad 
lietuviškos knygos tiražas pasku
tinių trejų metų laikotarpyje maž
daug perpus kritęs. Nors mes, lie
tuviai, savo kultūriniu veržlumu, 
besireiškiančiu naujų knygų leidi
mu, pralenkiame eilę kitų tautų 
tremtyje, kaip lenkus, ar mūsų 
kaimynus pabaltlečius, bet Jei to
kiu teimipu tiražai mažės, klek gi 
ilgai ištesėsime?! štai kodėl nau
jųjų knygnešių praktiškas uždavi
nys yra ugdyti paprotį, kad šven
čių, vardinių irkitomis progomis 
geriausia dovana lietuviška knyga; 
pasiūlyti patarpininkauti knygų 
aprūpinimu; pokalbiuose iškelti 
naujus mūsų vertingesnius leidi
nius, kad būtų sugriautas tas jau 
bekyląs kaltinimas, Jog mūsų žmo
nės skaito, tik jau nebe knygas, 
o dolerius. Doleriams skaityti at
siranda ir gana nemažas patrio
tinis pasiteisinimas — atseit, svar
bu juos į Lietuvą parvežti. Tai 
tiesa, bet svarbios ir kultūrinės 
dovanos, kurios gimsta lietuviš
kos knygos ar kitais pavidalais. 
Jei jomis tremtyje nesigaivinsl- 
irne, tai galų gale Lietuva, net ir 
laisvei atėjus, nematys nei tų do
lerių, nei mūsų pačių."

" DIDELI D
KTINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGKI- 
MĖS l LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. ĮSIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN
KLIUKŲ.

— Gautosiomis iš JAV žiniomis, 
VLIKą sudarančių grupių centrai 
New Yorke yra bendrai pasisakę 
VLIKo uždavinių, organizacijos 
ir darbo gairių reikalais, šis pa
reiškimas buvo numatytas svarsty
ti gegužės pradžioj, kad, VLIKo 
ir V.T. pirmininkams atvykus, 
galėtų būti baigtas paruošti. Vi
sos grupės pareiškė vieningai, kad 
VLIKas, bet kuriomis tarptauti
nės politikos sąlygomis, turi rei
kšti tautos politinę valią šioje ge
ležinės uždangos pusėje, vadovau
ja Lietuvos išlaisvinimo akcijai ir 
yra galutinis jos reikalų sprendė
jas.

Be pasitarimo su grupių cent
rais, ryšium su pirmininkų nu
vykimu, JAV-se svarstoma lietu
viškų veiksnių konferencijos pro
grama. Numatoma, kad susirinks 
VLIKo ir VT pirmininkai, įgalio
tas Lietuvos mlnisteris Washing
tone, ALT vykdomasis komitetas, 
LLK, be to, ir MLT prezidiumo 
pirmininkas E. Simonaitis.

— Bonnoje miesto teatre ruo
šiamas iškilmingas deportacijų iš 
Pabaltijo kraštų minėjimas, ku
riame dalyvaus Pabaltijo valsty
bių ir Vak. Vokietijos vyriausybės 
bei visuomenės atstovai. Taip pat 
numatoma suruošti spaudos kon
ferenciją, nušviečiant dabartinę 
padėtį okupuotuose Pabaltijo kra
štuose ir apeliuojant į laisvojo pa
saulio sąžinę, kad jiems padary
toji Sovietų skriauda būtų atitai
syta.

— Mažosios Lietuvos Tarybos 
prezidijumo pirmininkas ir VLIKo 
narys E. Simonaitis aplankė či- 
cagą, Detroitą ir kt. lietuvių ko
lonijas, informuodamas apie MLT 
ir kt. veiksnių veiklą. Mažlietuvlų 
pastangomis ir planais rodoma 
gyvo susidomėjimo. E. Simonaitis 
yra užmezgęs glaudų kontaktą 
taip pat su ALT vadovybe.

— Prieš Berlyno konferenciją 
ypač daug išplatinta kruopščiai 
paruošto memorandumo apie Bal
tijos valstybių patirtį santykiuo
se su Sovietais Vakarų Europoje. 
Jo apie pusantro tūkstančio buvo 
paskleista Prancūzijoje tarp se
natorių, vyriausybės narių, atsto
vų, spaudos, radijo, augštosios 
dvasininkijos ir visuomenės veikė
jų. Iš atsiliepimų matyti, kad me
morandumas padarė gerą įspūdį 
ir kad daugelis pritaria baltų ko
vai dėl savo nepriklausomybės at
statymo. Nebuvo gauta nė vieno 
priešingo pareiškimo.

— Š.m. balandžio 21-22 d. po
sėdžiavo Europinė Parlamentinė 
Konferencija, kuriai pirmininkavo 
buv. italų mln. pirm, de Gaspe- 
ris. Į konferenciją buvo stebėto
jų teisėmis taip pat pakviesti 
Tautinių Europinių Sąjūdžių pir
mininkai. Lietuvai šioje konferen
cijoje atstovavo Lietuvos atstovas 
Paryžiuje Dr. S.A. Bačkis.

Elta.

REPATRIJUOS
PABALTIJO

VOKIEČIUS
Vokiečių Rytprūsių pabėgėlių 

organas “Das Ostpreussenblatt’ 
Nr. 17/54 rašo, kad, paskutinė
mis Berlyne gautosiomis žiniomis, 
Rytinės Vokietijos įstaigos sutin
kančios repatrijuoti į Rytinę Vo
kietiją ne tik šiaurinėje Rytprū
sių dalyje, vad. Kalingrado srity
je, bet ir Klaipėdos krašte, taip 
pat kitose Lietuvos dalyse, be to, 
Estijoje ir Latvijoje palikusius ar
ba prievarta sulaikytus vokiečius. 
Tam tikslui sovietinės zonos vi
daus reikalų ministerijoje pradėti 
paruošiamieji darbai. Repatriacija, 
kai dėl to bus susitarta, vyktų 
per Lenkų repatriacinę stovyklą 
Stettine. Pagrindiniai pasitarimai 
turi įvykti Karaliaučiuje.

Vokiečių spaudos žiniomis, Pa
baltijo kraštuose tikrųjų vokiečių 
šiuo metu yra likę palyginamai 
nedaug. Daugiausia tai yra tie, 
kurie buvo seniau repatriavę, bet 
paskiau buvo nacių pasiųsti į 
Wartheland ir ten pateko bolševi
kams. Tie kurie nebuvo nuteisti 
kaip karo nusikaltėliai, buvo pa
siųsti į Latviją ir Estiją su darbo 
komandomis. Iš viso, apskaičiuo
jama, šiuo įmetu Latvijoje yra vo
kiečių kilimo žmonių apie 1.000. 
“Pressedienst der Heimatvertrle- 
benen” NR. 16/54 pažymi, kad 
Klaipėdos kr. vokiečiai neturi nė 
vienos vokiškos mokyklos. Jie turi

Mano australiško gyvenimo var
gai pasibaigė Mascot aerodrome, 
Sydnėjuje, kada keturmotoris lėk
tuvas baisiai kaukdamas atsiplėšė 
nuo žemės ir iškėlė į orą 52 ke
leivius, kurių tarpe buvo ir trys 
lietuviai du vyrai ir viena mote-; 
ris. Suviev, Sydney! Mano kojos 
jau niekad nebemindžios tavo gat
vių ir gražiųjų parkų. Sudiev, 
mieli draugai! Nežinia, ar dar mes 
šiame gyvenime pasimatysime.

Netrukus lėktuvas pasiekė dvi
dešimt tūkstančių pėdų augštj. 
Aš pažvelgiau pro langą ir apačioj 
išvydau baltų debesų būrius, ku
rie atrodė taip žemai, kaip iš že
mės atrodo augštal. Pro šituos 
debesis, primenančius sniego ar 
pūkų kalnus, retkarčiais pasirody
davo mėlynas vandenyno fonas. 
Sutemus apačioje tebuvo matyti 
tik pilki debesys ir viršuje žvai
gždės. Pagaliau po aštuonių va
landų skridimo lėktuvas pasiekė 
Fiji salas. Aplinkui buvo šiurpūs 
garsai. Sužinojome, kad šiandien 
čia buvo deginami cukrinių nen
drių laukai. Lėktuvas pamažu ar
tėjo prie žiburiuoto miesto. Pas
kui pajutome, kad jis jau rieda 
aerodromu. Mus nuvedė į aerodro
mo salę vakarienei, kur stovėjo 
puikiausiais valgiais nukrauti sta
lai. Sijonuotų juodukų aptarnau
jami pradėjome puotą. Mano ben
drakeleiviai lietuviai ypač gar
džiavosi vynu. Paskui skridome į 
Kantono salą, esančią Fenikso 
salyne. Naktis buvo tvanki, ir mū
sų lėktuvas įskrido į tropinę aud
rą. Įsakymas prisirišti diržais 
prie sėdynių. Vietomis mūsų lėk
tuvas krito žemyn, vietomis į kurį 
šoną smarkiai “paslysdavo” ir ta
da visas braškėdavo. Nors lėktu
vas buvo milžiniškas, bet audra jį 
blaškė , kaip skiedrą. Mano ben
drakeleivis lietuvis pradėjo būkš- 
tauti ir jaudintis, gi jo žmona ši
tą “paslsupimą” sutiko ramiai ir 
juokavo. Audra jai tebuvo tik ke
lionės paįvairinimus Ir ji iš 
to džiaugsmo pradėjo dainuoti. 
Pagaliau išnirome iš audros ir po 
penkių valandų skridimo nusilei
dome Kantono salos aerodrome, 
kur juodukai mus vaišino kava. 
Buvo gaila, kad dėl nakties tam
sos negalėjome apžiūrėti salos.

Paskui vėl skridome į trečiąjį 
savo kelionės etapą — Havajų 
salas. Mus sužavėjo saulės tekėji
mas, kokio dar niekada savo gy
venime nebuvome regėję: iš auk
sinių debesų lyg šokte iššoko pa
dangių karalienė saulė, bet mums 
neteko ilgai gėrėtis skaisčiu Jos 
veidu, nes lėktuvą staiga apsupo 
tokia tiršta migla, kad aplilnkui 
nieko nebebuvo galima matyti. 
Lėktuvas skrido “aklai”. Skren
dant per pusiaujį lėktuvo tarnau
toja visiems keleiviams įteikė pa
žymėjimus, reiškiančius, kad mes 
tapome “oro laisvūnais” (free
men). Vidudieniu pasiekėme Hava
jų salaą ir Honolulu miestą. Leis- 
damies matėme Pearl Harbour, 
kuriame japonai kadaise skandino 
amerikiečių laivus. Lipant iš lėk
tuvo, besišypsanti mergaitė užka
bino kiekvienam keleiviui ant kak
lo po vainiką, nupintą iš rožinės, 
baltos ir mėlynos spalvos kvapių 
gėlių. Mus tuoj išskirstė po vieš
bučius ir liepė ilsėtis. Tačiau kas 
gali ilsėtis patekęs į Honululus? 
Mes išėjome į palmių alėjas Ir ste
bėjome havajiečius, kurių daugu
mą sudarė baltieji. Visi atrodė 
laimingi, šypsojosi ir niekas nie
kur neskubėjo. Taip bevaikščioda
mi patekome į garsųjį Vaiki- 
k i paplūdimį, kuriame grupė 
vietinių skambino gitaromis ir dai. 
navo havajletiškas dainas. Aplin
kui dainuotojus buvo susispietusi 
visokių rasių žmonių grupė: ha- 
vajietės, japonės, amerikietės, ki- 
nietės ir kitokios gražuolės ir ne- 
gražuolės (ach, tos havajų gitaros 
ir melancholiškos dainos!) asis
tuojamos savo vyriškų partne
rių... Atėjus nakčiai su gailesiu 
palikome laimingas Havajų salas 
ir išskridome į San Francisko. 
Pažymėtina, kad Honululuose ant 
mūsų pasų užspaudė antspaudą, 
Jog esame jau priimti į Ameriką. 
O paskui nustebino vienas Honu- 
lulu muitinės valdininkas, užkal-

drauge su rusų ir lietuvių vaikais 
lankyti valdines mokyklas, kurio
se mokoma tik rušiškai Ir lietu
viškai. Vokiškai nemokoma.

(LAIŠKAS Iš LOS ANGELES)
bbinęs mus lietuviškai. Pasirodė, 
kad jo būta člkagiečio, kilusio Iš 
lietuvių tėvų.

Po aštuonių valandų nakties 
skridimo pasiekėme San Francis
ko miestą, kuris tą naktį buvo 
apdengtas tiršto rūko. Staiga mes 
pastebėjome miglioje kiaurymę, 
pro kurią buvo matyti miesto da
lis ir garsusis Auksinių vartų til
tas. Mūsų lėktuvas nėrė į šią kiau
rymę ir atsidūrė virš aerodromo. 
Po kelių minučių kiaurymė vėl 
išnyko, užklota rūko, bet mes jau 
buvome aerodrome, ir mūsų kojos 
pirmą kartą palietė Amerikos že
mę. Deja, dėl didelės miglos ne
galėjome matyti kaip San Francis
ko atrodė. Praleidę čia kelias va
landas išskridome įL os Angeles, 
tą artistų svajojamą miestą, su 
baltais namais ir amžina vasara.

Visa kelionė iš Sydnėjaus iki 
Los Angeles truko keturiasdešimt 
keturias valandas. Ore išbuvome 
lygiai trisdešimt valandų.

J. T.
Los Angeles, 1954. 5. 10.

(Kitame “M.P." nr. bendradar
bis J.T. pateiks pirmuosius įspūd
žius Amerikoje: — “Nuo vande
nyno iki vandenyno”. Red.)

PRIMENA
PILIETINES

PAREIGAS
Tarp laisvinimo veiksnių ir są

moningesnių mūsų tautiečių kyla 
susirūpinimo, kad nebūtų nutrau
kiami savi teisiniai ryšiai su Lie
tuva, atsisakant Lietuvos piliety
bės ir priimant svetimąją. Pa
brėždamas tokių ryšių svarbumą, 
VLIKas savo paskutiniame posė
dyje nutarė, kad VLIKo ir Vykdo
mosios Tarybos nariais gali būti 
tik Lietuvos piliečiai, kitais žod
žiais tariant, asmens, kurie turi 
Lietuvos užsienio pasą ir nėra pri
ėmę kitos pilietybės.

Teisinių ryšių su Lietuva ne
nutraukime reikalą pastaruoju 
metu plačiau išryškino taip pat 
Lietuvos konsulas Čikagoje Dr. 
P. Daudžvardis ir lietuvių spau
da. "Tėviškės Žiburiai” ta proga 
pastebi: “Kai šiais metais apie 
85-90% lietuvių naujakurių pri
sieks ištikimybę Amerikai, tapda
mi jos piliečiais, su rūpesčiu gal
vojama apie JAV lietuviškosios 
bendruomenės ateitį. Jei amerikie
čiai su pasigėrėjimu seka ir ste
bi naujakurių lietuvių atsineštą 
Ir puoselėjamą kultūrinį įnašą 
Amerikai, betgi jie griežtai atme
ta naujųjų piliečių politinį loja
lumą gimtajam kraštui”. Konsu
las Daudžvardis, pacitavęs Lietu
vos Konstituciją Ir Pilietybės Įs
tatymą, Lietuvos piliečiams pri
mena: “Lietuvos piliečiai, gyveną 
laisvajame pasaulyje, turėtų lai
kyti pareiga ir garbe ne tik tu
rėti Lietuvos; užsienio pasą, bet ir 
kiekviena proga jį pademonstruo
ti. Lietuvos užsienio pasas juk 
yra įrodymas, kad Lietuvos vals
tybė tebeegzistuoja, kad paso tu
rėtojas ... užsieny gyvena tik lai
kinai — kad jis negrįžta į savo 
valstybę tik todėl, jog toji yra 
užgrobta banditų ir laikoma smur
tu, jog laisvajame pasaulyje jis 
prieš juos kariauja, kad jie Iš jo 
šalies išsikraustytų". —E.

LONDONE BUVO SU
SIRINKUSI LATVIU 

DIPL. KONFERENCIJA
Joje dalyvavo latvių pasiunti

nys Anglijoje K. Zarinš, JAV-se 
prof. A. Spekke, Prancūzijoje — 
Dr. O. Grosvalds, prie Bonnos 
vyriausybės Bonnoje mln. R. Lie
pinė Ir latvių diplomatinis atsto
vas Madride R. Kampus. Latvijos 
ministeriu Vašingtone paskirtas 
Arnolds Spekke. Mr. Spekke daug 
rašo latvių publicistikon, lygiai, 
kaip spaudon, populiarindamas 
Latviją. Latvijos atstovas Pary
žiuje Dr.O. Grosvaldas šiemet mi
ni 70 m. amžiaus sukaktį. Euro
poje sėkmingai reiškiasi latvių 
kultūros fondas, Latvių c. k-to 
Vokietijoje pirmininkas ats. pik. 
V Janums šiuo metu lankėsi Ka
nadoje, stiprindamas tarp Europos 
ir Kanados latvių ryšius. Baland
žio 24 d. Stockholme gražiai pa
sirodė kaip dirigentas latvis Leo
nas Reiteris.
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Argentina. "Argenti
nos Lietuvių Balsas” birželio mėn. 
leidžia tūkstantinį numerį. Susi
vienijimas Lietuvių Argentinoj iš
kilmingai mini lietuvių spaudos 
atgavimą. Dr. P. Baronas, atskri
dęs į Buenos Aires, ten atidaro 
Kanados lėktuvų bendrovės atsto
vybę, kurios jis yra paskirtas di
rektorium.

Italija. “L’Osservatore Ro
mano" ir “Quotidlano” plačiau ap
rašė Šv. Kazimiero kolegijoje su
ruoštas iškilmes vyks. V. Padols- 
kio 50 m. amžiaus sukakčiai atžy
mėti. Ta proga sukaktuvininką pa
sveikino kard. Pizzardo, arkiv. 
Samore, seminar, ir universitetų 
kongregacijos sekret. arkiv. Con- 
falonierl, šv. Sosto nuncijus Lie
tuvai arkiv. Centoz ir visa eilė ki
tų įžymių Bažnyčios dignitorių, 
lietuvių ir italų veikėjų.
Šv. Petro bazilikoje Dr. J. Gai
lius, lietuviškų translllacijų per 
Romos radiją vedėjas, susituokė 
su p-le VI. Bankauskalte. Religi
nes apeigas atliko vysk. V. Pa- 
dolskis, asistuojamas prel. Tula- 
bos, Romos LB pirm. kun. V. Min
cevičiaus ir kun. Dabrovolskio. 
Liudininkais buvo Lietuvos minis- 
terls prie šv. Sosto Girdvainis ir 
pasiuntinybės attache St. Lozorai
tis (jr)

Įtakingas Romos dienraštis “II 
Tempo”, š.m. balandžio 28 d. ve
damajame atsakydamas j Malen- 
kovo kalbą Augšč. Sovietų prezi
diume dėl tariamo galimumo ka
pitalistiniam Ir komunistiniam pa,, 
šauliui gražiai sugyventi šalia 
vienas kito, pareiškė: “kiekvienas 
valstybės galva, kai kalba savo 
tautai, duoda įvykių vaizdą, rei
kalingą pasiekti norimiems tiks
lams; bet kas prisimena, kokio 
liūdno likimo susilaukė visos 
Sov. Sąjungos sutartys, sudary
tos su Suomija, Estija, Lietuva, 
Lenkija, Japonija, žino, ką galima 
galvoti ir apie šluos paskutinius 
pasiūlymus dėl darnaus sugyveni
mo tarp dviejų pasaulių”...

Jungtinės Amerikos Valstybės. 
JAV-se bendruomenės organizavi
mas eina tolyn, šiuo metu veikia 
Jau 12 apygardų Ir per 60 apy
linkių. Neseniai sušauktas LB Ry
tinių JAV kraštų atstovų suva
žiavimas priėmė visą eilę reikš
mingų nutarimų. Suvažiavimas 
praėjo šūkiu: reikia gelbėti nuo 
tautinės mirties lietuvį. Suvažia
vime programinę kalbą pasakė vėl 
grįžęs Bendruomenėn aktyviai dir
bti LOKo pirmininkas prel. J. 
Balkūnas. Suvažiavime praneši
mus padarė LOKo sekr. A. Sau- 
laitis, iždininkas V. čekanavičlus 
— Chase, narys K. Bielinis ir kt. 
Buvo nurodyta, kad 99% lietuvių 
išeivijos nesupranta ir nežino ben
druomenės tikslų. LOKo narys 
H. Blazas pasiūlė sušaukti visos 
Amerikos kultūros kongresą. Pr. 
Naujokaitis ypač Iškėlė šeimos, 
mokyklos ir organizacijos reikš
mę lietuvybei išlaikyti. Nutarta 
LOKui pavesti surengti meno de
kadą Amerikoje, spaudos sukak
ties proga remti spaudą ir lietu
viškąją enciklopediją, skatinti bib
liotekų ir skaityklų organizavimą, 
teatrų, muzikos ansamblių, jauni
mo ir vaikų vasaros stovyklas. 
Pabrėžtas reikalas padaryti mo
kyklą tikru lietuviškosios dvasios 
žydiniu. Taip pat pasisakyta dėl. 
darnumo laisvinimo darbe ir vle- 
ningesnio jo parėmimo. Suvažia
vimas buvo gausus Ir darbingas. 
Konferencija pasveikino 75 m. Ju
biliejų minintį prof. J. Kaminską 
ir kt.

Amerikiečių meno parodoj Či
kagoj tarp 108 dailininkų pasiro
dė ir lietuviai : šlapelis, M. Šilei
kis, J. Pautlenius, Br. Murinas. 
Kiekvieno dailininko buvo atrink
ta tik po vieną paveikslų.

JAV-se su pasisekimu rodomos 
brolių Motūzų, V. Balecko ir J. 
Januškevičiaus filmos, rodančios 
Nepr. Lietuvos gyvenimą. Jos vai
zdų užfiksuoti J. Januškevičius 
yra net 9 kartus lankęsis Lietu
voj. Rūpinamasi, kad tų filmų bū
tų išsaugota bent po vieną kopi
ją lietuviškuose archyvuose.

Poetui B. Brazdžioniui jo plun
ksnos darbo 30 m. sukakties pro
ga Bostone buvo suruoštas iškil

mingas minėjimas. VLIKo VT 
vardu poetą pasveikino jos pirm. 
K. Zaikauskas, palinkėdamas savo 
poezija Ir ateityje kovoti už sa
vojo krašto išlaisvinimą. “Liet. 
Dienos” Jam paskyrė visą nume
rį. Dainininkė Pr. Bičkienė įdai
navo 3 naujas lietuviškas plokšte
les, fortepionu pritariant komp. 
VI. Jakubėnui. Įdainuota M. Pet
rausko baladė “Jaunoji Lietuva”, 
liaudies pasaka “Nelaisvėje” iš 
Vydūno rinkinio "Lietuvos Aidas” 
Ir priskiriama Mozartui “Lopšinė”.

Paskelbtas lietuviškos dainos 
konkursas visai Lietuvos Skautų 
Brolijai plačiame pasaulyje. Juo 
norima atgaivinti lietuviškąją dai
ną, kad Ji vėl paplistų po visus 
skautų vienetus. Konkursas pradė
tas š.m. balandžio 23 d. ir bus 
baigtas gruodžio 31 d .

— 71-Joj pavasarinėj Kanados 
dailės parodoj taip pat dalyvavo 
lietuviai dailininkai J. Dagys, T. 
Valius ir J. Akstinas.

KNYGOS BARE
Liet. Enciklopedijos ruošiamas 

specialus tomas apie Lietuvą ir 
jos kultūrą. Jo redaguoti pakvies
tas Dr. V. Maciūnas. Dr. J. Ba
lys spausdina angliškai lietuviškų 
baladžių Indeksinį katalogą. Kun. 
K. Senkus Romoje ruošia didelį 
lietuvišką giesmyną, kuris apims 
senąsias ir naująsias giesmes. A. 
Škėma parašė naują romaną “Kel
tas”. Prie LSS centro komiteto 
sudarytas Literatūros Fondas vie
nu iš pirmųjų veikalų numato iš
leisti prof. J. Kaminsko atsimi
nimus. Pontificia Universitas Gre- 
goriana Romoje išleido italų k. Z. 
Smilgevičiaus ištrauką iš diserta
cijos “La Dottrlna Staliniana del- 
le Collettivlzzazione Agraria In
tegrale”. Joje duodama apsčiai pa
vyzdžių ir iš Lietuvos gyvenimo 
bolševikinėj okupacijoj.

Knygų klubas Anglijoje šiemet 
išleidžia B. Daubaro "Duonos be
ieškant”, F. Neveravičlaus verstus 
G. Orwellio "1984 metus” ir “Pir
mąjį Neprikl. Lietuvos dešimt
metį” (1918—1928). Pirmuoju iš
leistas pagal Chruščovo — Sokol- 
nikovo romaną parašytas “Žalgi
ris6.

"Gabijos leidžiamame metraš
tyje spaudos uždraudimo bei at
gavimo sukakčiai paminėti rūpi
namasi sutelkti kuo daugiausia 
vertingos medžiagos. Leidinys tu
rės apie 500 puslapių, bus ilius
truotas ir meniškai atspausdintas. 
“Norėtume, kad metraštis būtų 
išeivių rašytojų garbės knyga. 
Norėtume, kad tai būtų kovojančio 
ir niekad nepasiduodančio lietu
vio atsparos' dokumentas”, s'ako 
metraščio leidėjas A. Sodaltis..Re
daktoriais pakviesti J. Aistis ir 
Stp. Zobarskas. JAV-se jau išleis
ta A. Maceinos parašytoji “Sau
lės giesmė”.

Laiškai iš Lietuvos
Vokietijoje dar gaunami laiškai 

iš Lietuvos. Vienas toks laiškas 
atėjo iš Lietuvos net per 8 dienas. 
Bet jis buvo rašytas neraštingos 
senutės prašymu vieno komunis
tų pareigūno ir buvo perdėm bol- 
ševistinė propaganda tirščiausio
mis varsomis. To komunistų pro
pagandisto lūpomis senutė klau
sia Vokietijoje gyvenančių, ar jie 
turi televizijos aparatą, ar turi 
gražų butą ir pan., lyg tokia se
nutė Lietuvoje tokias prašmatny
bes turėtų.

Normaliuose laiškuose prasmun
ka Ir tokie posakiai: “toliau mes 
vargstam po kolūkį”, "pas mus 
jau ruošiasi žiemai. Ruduo artė
ja. Gal sulauksim pavasario”.

Šį mėnesį gautame laiške rašo
ma:

“Čia dabar žmonės yra susirū
pinę balsavimais į Augščlausias 
Tarybas, čia balsuosime ažu Kip
rą Petrauską, garsų dainininką — 
giedorį, gimusį Ceikiniuose 1885 
m. Jo brolis Mikas Petrauskas — 
kompozitorius — jau yra miręs. 
Ažu antrą lietuvį balsuosime — 
ažu Aleksandrą Guzevičių — gi
musį 1908 m. Maskvoj, — dabar 
ministru kultūros.”

Streikas buvo pradėtas septin
tojoj kasykloj, kur buvo atvary
ta nauja darbo vergų iš Karagan
dos grupė. Matyti, ar jiems bu
vo pažadėta greit paleisti į laisvę, 
ar sutelkti geresnes gyvenimo są
lygas, tačiau atvarytieji, turėda
mi gyventi ir dirbti nepaprastai 
žiauriose arktinio klimato sąlygo
se, paprasčiausiai atsisakė kasti 
akmens anglis ir Juos krauti į 
vagonėlius. Streikas veiklai persi- 
|m'etė į kasyklas Nr. 14, 16 ir į 
29. Prie Jų prisidėjo ir stovyklos 
generatorių darbininkai. Vorkutos 
komendantas gen. Derevianko šau
kė susirinkimą vieną po kito, vi
sokiais saldžiais žodžiais raginda
mas darbininkus grįžti į darbą. 
Dr. J. šolmerlo teigimu, geriau
siai organizuoti buvo ukrainiečiai 
ir lietuviai. 29-joj kasykloj ka
riuomenė į streikuojančius atiden
gė ugnį. Vienas rusų gydytojas 
Dr. šolmerlui papasakojo, kad ta- 

i da buvo 64 nukauti ir 200 su
žeistų. Tačiau šie įvykiai, matyti, 

' įvarė tokią Maskvai baimę, jog į 
Vorkutą nieko nelaukdami atlėkė 
tokios stambios žuvys, kaip gen. 
Maslenikovas ir Rudenko, stojęs 
kaltintoju Nuernbergo byloje. Ir 
tikrai, Jei toks spartaklečlų maiš
tas pvz. būtų buvęs pravestas ki
tokiu būdu, kad ir sėdimojo strei
ko pavidalu, tai būtų buvęs para- 
ližuotas visas Leningrado gyveni
mas, nes Jis būtų netekęs akmens 
anglių. Maslenlkovui nebeliko nie
ko kito, kaip kai kuriais atžvil
giais nusileisti streikininkams, 
būtent — barakų duris palikti 
naktį nerakintas, pašalinti nuo 
langų geležinius virbalus, nuimti 
nuo kairiosios rankos Ir dešinio
sios kojos stovyklos numerius, 
leisti kas mėnesį parašyti po vie
ną laišką (anksčiau tegalėdavo 
tik vieną per metus) ir įsteigti 
ypatingą skyrių, kuris priimtų ir 
tikrintų darbo vergų nusiskundi
mus.

Be abejo, streikininkai neišsi
kovojo nei laisvės, nei net žmogiš
kesnių gyvenimo bei darbo sąlygų. 
Vis dėlto minimieji įvykiai paro
dė, kad laisvė ir prispaustųjų re
voliucija yra labai pavojingi dik
tatūroms. Dr. šolmerio žodžiais 
tariant, "žiauri arkties žiema grei
tai pasibaigs”. Tik klausimas, kaip 
ir kada laisvasis pasaulis sužinos 
apie milijonų žmonių darbo ver
gų stovyklose prasidedantį pava
sarį ?

Ta pačia proga dar pora žodžių 
apie šolmerį. Jis buvo 1949 m. 
balandžio mėn. už akių kaip “šni
pas” nuteistas 25 m. priverčiamų
jų darbų ir 1950 m. liepos mėn. 
išsiųstas į ‘Vorkutą. Dabar rašo 
knygą "Vorkuta”, kuri pasirodys 
šių metų rudenį. Jo įspūdžių dalį 
paskelbė spauda.

šolmerio pasakojimuose ats
kleidžiama nemaža įdomių dalykų, 
štai pvz. kaip Jį Vorkutoje, esan
čioje 68 šiaurės platumo laipsny
je, "pasveikino” Jo kelegė gydy
toja majore Troflmovič, sanitari
nės dalies šefė: JI įgnybo jam į 
užpakalini “žandą” ir, matyti, įsi
tikinusi duomenų tikrumu, ap
sprendė — tinkamas vidutinei 
darbo kategorijai, šolmeris sako 
visai kitaip įsivaizdavęs) galimą 
rusės kolegės pasveikinimą, h- jis, 
nors Ir sirgdamas širdies liga, ry
tojaus dieną turėjo prisistatyti 
Leningrado gatvėje su kapliu ran
kike ir turima Išrauti 1 1/2 kūb. 

.m. norma...
Į klausimą, ar niekaą nemėgi

na iš Vorkutos pabėgti, Šolmeris 
duoda atsakymą, kad per poliari
nius rūkus dingti iš stovyklos 
būtų įmanoma, tačiau vis tiek ne
įveikiama pasilieka tundra. Tund
roje gyvena komiai, artima šamo- 
jėdams giminė, kurie už kiekvie
ną sugautą pabėgėlį gauna iš mi
licijos tokią premiją, kuri kelis 
kartus prašoka jų (mėtines paja
mas. šie faktai tat Ir apsprend
žia faktiškai pabėgimo galimumus. 
Vis dėlto kasmet mėginama pabėg
ti — ir kiekvienais metais su tuo 
pačiu tikslingumu bėgliai grąžina
mi atgal į tą pačią stovyklą, iš 
kurios mėgino išsprukti. Seniau 
tokie bėgliai būdavo nušaunami ir 
paliekami kelias dienas prie sto. 
vykios vartų gulėti, kad kiti su
imtieji žinotų, kas panašiu atveju 
ištiktų ir juos, šiandien Jie tiktai
taip prKmUšami, jog vos bepavelka 
kojas. Iš visų suimtųjų, mėginu
sių pabėgti Solmqrio laikais, į 
stovyklą atgal nebuvo grąžintas 
tiktai vienas vienintelis suomis, 
bet Ir tai niekas tikrai nežino, ar

I Juodos vėliavos Sibire
(Pradžia "

Jis yra pasiekęs savo tėvynę.
Dr. Šolmerio stovykloje buvo 

laikomi suimtieji iš 37 tautų. Apie 
pusę Jų sudarė ukrainiečiai, apie 
20% lietuviai. Po šių ėjo latviai, 
estai, rusai, vokiečiai ir žydai. Bu
vo ir vienas amerikietis, kuris 
trejų metų buvo nuvežtas į JAV, 
ten, 45 metų sulaukęs, tapo ko
munistu, paskum iš “kapitalistų 
pasaulio” pasuko atgal į "visų 
darbo žmonių tėvynę”, kuri Jį už 
šios rūšies “kapitalistinę propa
gandą” pasmerkė 10 metų priver
čiamųjų darbų... Tarp vokiečių 
suimtųjų buvo ekonomistų, kaip 
Franzas Gribowskis, buvusis kp 
ck narys, socialdemokratų, kaip 
Saksonijos liaudies milicijos šefo 
pavaduotojas Kochas, ir kt.

Šioje Autonominės Komi res
publikos dalyje akmens anglių iš-

I.P.” Nr. 20)
Vorkutos akmens anglių sritis 

turi apie 40 priverčiamųjų darbų 
stovyklų, be kurių, dar yra tokios 
pat stovyklos plytoms gaminti, 
cementui, įvairiems statybos dar
bams atlikti etc.

Kitos stovyklos, kaip Abes, In
ta ir Kotlas, su Vorkuta iš tikro 
neturi nieko bendro, nebent tik 
tiek, kad priklauso autonominei 
Komi respublikai, kuri savo ruož
tu įeina į rusų RSFSR. Didžioji 
Vorkutos stovyklų įnamių dalis 
yra žuvusi. Franz Koch patvirti
na, kad tiek Vorkutoje, tiek Ir 
kitur tikrai yra vad. “Schweige- 
lager”, nes juose laikyti suimtieji 
iki pereitų metų lapkričio mėn. 
niekados negalėjo rašyti laiškų. 
Tik pereitų metų gruodžio mėn. 
Vorkutos srityje buvo pirmą kar
tą vokiečių suimtiesiems Išdalin-

ras kalbų ir tautybių babllonas. 
Iš viso darbo vergų Vorkutos sri
tyje yra apie 1/2 mil., o visoje
Sov. Sąjungoje, įskaitant ir tuos, 

kurie buvo išsiųsti “savanoriškiems 
darbams” arba “perkeldintl” kitur 
ir neturi teisės patys pasirinkti 
gyv. vietos, yra apie 40 mil.

Kaip ten su suimtaisiais (el
giamasi? Netenka nė aiškinti: 
šiurkščiai, barbariškai, iš 10 pa
sakytų žodžių 8 vis esti "triaukš
čiai” rusiški keiksmai. Suimtieji 
laikomi primityviuose barakuose. 
O koks oras! Maiste beveik visai 
nėra riebalų, Jokių baltymų, Jokių 
vaisių ir daržovių. Išduotieji va
tinukai turi išlaikyti ligi 2 metų. 
Stovyklos aptvertos garsiomis 
bolševikiškomis spygliuotomis vie
lomis, kurias jeigu kas nutiestų 
aplink visą pasaulį tai Jų užtek
tų 10-čiai kartų visam žemės ru
tuliui apjuosti. Mat, toje darbo 
žmonių “tėvynėje” yra apie 10. 
000 darbo vergų stovyklų.

tekliai, kuriuos eksplotuotl tegali 
tik. darbo vergai, siekia milijar
dus tonų. Vorkutos kasyklos yra 
anglies pramonės ministerijos ži
nioje. Tačiau prie kiekvienos ka
syklos yra ir stovyklų, kurios 
priklauso sovietiniam saugumui. 
Tarp Jų yra 13 “specialios pas
kirties stovyklų”, kurių tiesiogi
nis šefas yra gen. Derevianko.

Dlpl. komersanto Franzo Kocho,
gyvenančio Wuerzburge, žiniomis, 
Vorkutos stovyklose dar laikoma 
apie 25.000 vokiečių. Vorkutos 
stovyklos nuolat papildomos žmo
nėmis iš kitų stovyklų, todėl Jose 
laikomi suimtieji nėra visiškai at
kirsti nuo pasaulio ir sužino taip
pat, kas dedasi kitur. Pati Vor
kuta yra nuo Uralo atstu 60-80 
km., o nuo Jos iki šiaurės ledjūrlo 
— apie 150 kjn. Temperatūra žie
mą siekia per 60 laipsnių šalčio, 
dažnai esti sniego audrų, ten va
dinamų “purgomis”. Žiema trun
ka rugsėjo — gegužės įmėn., o va
sara birželię — rugpjūčio. Ten 
auga tik žolė, samanos Ir menki 
krūmokščial, šiaip visur traukia
si tundra.

tos Sovietų raud. kryžiaus atvi
rutės. Išsyk vokiečiai iš Rytinės 
zonos į Vorkutą buvo siunčiami 
be jokio teisino, bet vėliau šiokie 
tokie teisinai buvo pradėti daryti 
dėl akių. Franzas Kochas buvo 
sulaikytas net ir su interzoniniu 
pasu, su kuriuo buvo Jau laisvai 
3 kartus važinėjęs ir visados vi
sur praleistas. Po ilgo tardymo 
galiausiai Jis buvo apkaltintas, kad

Dirbti tenka nuo 10 iki 11 valan
dų. Tik po paskutinių streikų dar
bo laikas buvo kiek sumažintas. 
Paskirtieji anglių kasti dirba tri
mis pamainomis, tačiau ir tai — 
įskaitant nuvykimu į darbovietę 
ir iš jos grįžimą, taip pat galy
bės visokių kontrolių, sugaištama 
nuo 12 iki 14 valandų. Darbas 
eina visą dieną per ištisus metus 
be jokios pertraukos. Kiekvienam

yra “nusistatęs prieš bolševikus” 
ir už tai buvo nubaustas 25 me
tams priverčiamųjų darbų ir “pa
taisos”. 1949 m. buvo gyvuliniais 
vagonais su 1.200 kitų žmonių pa
siųstas per Brest Lltovską į Vor
kutą. Pasakotojo pareiškimu, to-

statomas reikalavimas — turi Iš
dirbti nustatytąsias normas. Per 
mėnesį duodama 4 laisvos dienos. 
Dirbti tenka Ir sekmadieniais. Ta
čiau ten niekas nežino, kas yra 
sekmadienis. Stovyklose tikrųjų 
rusų yra vos 5 ar 10%. Visa TS

kie specialūs kaliniams vežioti va
gonai, vadinami "stollpinais”, pri
kabinti beveik prie kiekvieno toli
mosios paskirties greitojo trauki
nio, nuolatos rieda į Rytus.

Franzo Kocho stovykloje buvo 
apie 3.500 “politinių nusikaltė
lių”, iš Jų — apie 1.000 invalidų. 
Suimtieji buvo iš kokių 30 tau
tų. Iš jų apie 30% sudarė pabal- 
tiečiai. Taip pat tarp kalinių yra 
lenkų, vengrų, rumunų Ir kt. Tik-

RS praktiškai yra paversta ištisu 
kalėjimu, kuriame 5% komunistų 
laiko uždarę kitus 200 Imli. Sov. 
Sąjungos gyventojų Ir terorlzuo. 
Ja likusį pasaulį. Ten dar liku
siems 90% vokiečių (paleista bu
vo Jų tik nežymi dalis) nieko ki
to nebelieka, kaip tik laukti, lauk
ti ir laukti. Pasakotojas grįžo į 
Vak. Vokiteiją su 45 žmonių trans
portu 1954 m. į Frankfurtą 
prie Oderio.

LIETUVIAI ŠACHMATININKAI
Praeitieji metai mūsų šachma

tininkams buvo derlingi. Jie savo 
laimėjimais pelnė daug garbės 
lietuvio vardui JAV, Kanadoje, 
Australijoje, štai suglaustos ži
nios :

— Povilas Vaitonis (Lietuvos, 
Kanados ir tarptautinis meiste
ris), laimėjo 1953 m. Ontario pir
menybėse pirmąją vietą ir Kanados 
pirmenybėse trečią vietą, sužaidęs 
lygiomis su naujuoju Kanados co- 
chmplonui Yanofskiu, kuris su An
dersonu pasidalino 1 vietą.

1951-52 metų Kanados pirmeny
bėse pirmuoju buvo Vaitonis.

“International Master” titulą 
Kanadoje turi 2 meisteriai: Vai
tonis ir Yanofsky.

— Romanas Arlauskas, 1950 m. 
Pietų Australijos meisteris, už
baigė trejus metus trukusias Aus- i 
tralijos korespondentinei pirme
nybes, laimėdamas pirmą vietą ir 
Australijos meisterio vardą.

— Dr. P. M. List, buv. Lietu
vos rinktinės žaidėjas Ir dalyva
vęs Anglijoje eilę metų, kaip Li
thuanian Master, laimėjo 1953 m. 
Didž. Britanijos žaibo pirmeny
bes, tačiau meisterio titulas ati
teko antrajam, nes dr. List neturi 
britų pilietybės.

— Povilas Tautvaiša, didžioji 
mūsų pajėga JAV, dvigubas Illn- 
ois meisteris, laimėjęs State ir 
Open pirmenybes, priėjo didžiau
sią jo laimėjimą JAV, būtent pir
mą vietą 1953 >m. Trans-Missisip- 
pl pirmenybėse, kuriose varžėsi 
75 dalyviai iš 13 valstybių.

— Kazys Merkis, iš Bostono, 
laimėjo Eastern Division champl- 
ono vardą 1950 Grand National 
(for the US Correspondence Chess 
Championship) ir dabar rungiasi 
Grand National pirmenybių baig
mėje su kitų 7 divizijų meisteriais.

New Yorko “Chess Review”. 
Febr. & Aug. 1953, skelbia K. Mer
kį ketvirtuoju Amerikos žaidėju su 
“Postal Master” titulu iš 3,500: 
dalyvių.

Jakštas įveikė Illinois valsty
bės meisterius Nedwed ir Poshel.

— Ignas Žalys, 1950 m. Mon- 
treallo meisteris, laimėjo antrą 
vietą 1953 m. Quebeco pirmenybė
se, surinkęs vienodai taškų su lai
mėtoju M. Dion (po 4-1). Žalys 
yra antras 1953 m. Montreaallo 
CC žaibo varžybose.

— V. Patašius, 1952 m. Sydnė- 
jaus universiteto meisteris ir 1953 
m. vlcemeisteris, New South Wales 
pirmenybėse užbaigė šeštuoju iš 14 
šiose pirmenybėse Patašius įvei
kė Sydnėjaus universiteto meiste
rį J. G. Stocks.

— Chicagos miesto pirmenybė
se Tautvaiša antras ir Illinois 
Open — penktas. Trans-Missis- 
sippi phtmenybėse Winikaitis 5-tas 
ir Zujus 6-tas. New Jersey Inter
collegiate pirmenybėse A. P. Kve- 
daravičlus trečias. Massa chusetts 
Open pirmenybėse Merkis šeštas. 
Montrealio pirmenybėse Žalys šeš
tas. Bostono B klasės pirmenybė
se A. Keturakis antras. Anglijoje: 
Cheltenhame tarptautiniame tur
nyre P. Mončiunskas surinko 6— 
6 taškų (17-tas iš 34). Hudders- 
fieldo turnyro First Class B gru
pėje S. Ramanauskas trečias.

— Golden Knights (didžiausias 
Amerikos korespondencinis turny
ras) baigmėn įsikvalifikavo Ka
zys Škėma, Detroit, Mich. Į pus- 
baigmin; ratą Semi-Finals įėjo I. 
Žalys (Montreal), J. Stonkus (Le- 
stica, Sask.), K. Jakštas (Chicago, 
Ill.) ir P. Kontautas (Boston, 
Mass.).

— Komandinėse varžybose di
džioji garbė tenka Toronto lietu
viams, laimėjusiems pirmą vietą 
Kanados pabaltiečių sporto šven
tėje. Jie įveikė latvius ir estus. 
Žaidė Vaitonis, Steponaitis, Fabri- 
cijus, Matusevičius, Raškauskas ir 
Rimas.

— Matrealio lietuviai laimėjo 
pirmą vietą Montrealio B klasės 
pirmenybėse. Žaidė A. Puzaraus-

jėgos: P. Tautvaiša, Estka, Zujus, 
Kalvaitis, Jakštas, Šalkauskas, 
Karpuša ir Vosylius.

— New Yorko lietuviai B divi
zijos lygoje atsistojo į trečią vie
tą savb grupėje. Žaidė Vasiljev, 
Paškevičius, Staknys, Šukys, Ma
linauskas, Galminas, Kulpavičius, 
Merkevičius ir Vllpišauskas.

— Bostono lietuviai rudens ra- 
ą baigė trečioj vietoj, laimėję prieš 
Newtown ir Cambridge (1952 m. 
Bostono meisteris). Žaidė Kllnush- 
koff, Merkis, Keturakis, Starins- 
kas, Kontautas, Kubilius ir R. Ka
rosas.

— Lietuvių pirmenybėse laimė
jo: Chicagoje — Estka, Zujus, 
Karpuška; New Yorke — Paške
vičius, Malinauuskas, Šukys (po 
lygiai taškų); Torente — H. Ste
ponaitis; Anglijoje— Bučys, Mon- 
čiukas, Ramanauskas. Tarybų Lie
tuvos — Cholmov; Vilniuje (6 ge
riausių turnyras) — Mikėnas, Vis- 
taneckis ir Cholmov. K. Merkis.

— Kazys Jakštas, Chicago, Ill., 
įkeltas į JAV Experts klasę, ku
rioje nuo seniau turime P. Taut- 
vaišą (K. Škėmos vardas iš Ex
perts klasės pranyko, nes aktyviai 
nebesirodo.)

I kas, A. Mylė, V. Sirvydas ir J.

LTSR KREPŠINIO KOMANDA 
IŠKOVOJO VISOS SOV. SĄJUN
GOS KREPŠINIO PIRMENYBIŲ 

ČIAMPIONO VARDĄ
Antrą vietą užėmė Maskvos, 3- 

čią — Gruzijos, 4-tą — Estijos, 
5_tą — Latvijos rinktinės. Ston
kus laimėjo 264 taškus, Lauritė- 
nas — 142, Butautas — 108, be 
to, gerai pasižymėjo Dapkus, Stu
mbrys. LTSR šachmatų čampiono 
vardą išsikovojo Vistaneckls, iš 16 
taškų surinkęs 13į. V. Mikėnas 
užėmė 2-rą vietą su 12i taškų, o 
3-čią — E. čukajevas. Sov. Sąjun
gos bokso čempionu vėl liko So- 
čikas, 2-rą vietą užėmė jaunas 
sunkaus svorio boksininkas R. Juš- 
kėnas. E.

★
— Garsiosios Rumunijos komu

nistės Onos Pauker “draugas” 
Patrascanu, buvęs teisingumo mi- 
nisteriu nuo 1944 iki 1947 m., pa
sirašęs “draugišką” sutartį tarp 
Rumunijos ir S. Rusijos, daug ne
kaltų rumunų pasmerkęs už prieš-

Zmuldzinas.
— Chicagos lietuviai (1952 m. 

Chicagos lygos meisteris) įveikė 
stiprų “Austin” klubą ir žengia 
1953 — 1954 m. pirmenybėse su 
viltimi. Į komandą suburtos geros

komunistinį nusistatymą, šiomis 
dienomis drauge.su kitais "ameri
kiečių šnipais” buvo nuteistas 
Rumunijos "liaudies teismo” mir
ties bausme Ir sušaudytas. Mauras 
atliko...
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drauge.su


MOŠŲ PASTOGĖ 1964 m. gegužės 26 d.

Minėjimas—Koncertas

Svdnėius PIRMASIS VAIKU SPEKTAKLIS SYDNĖJUJE

Sambūrio “šviesa” Melbourne 
i skyrius savo keturių metų įsistei- 

gimo sukakti, gegužės 15 d., pami- 
1 nėjo koncertu. Į miesto centre 

esančių salę susirinko nariai ir 
gausus būrys svečių. Ta pat pro
ga buvo paminėtos Sambūrio aš- 

i tunsiosios metinės.

skyriaus atstovas p. Vyt. Doniela. 
Be to, raštu sveikino Sambūrio 
Vyr. Valdyba New Yorke ir lietu
vių bei latvių studentų skyriai. 
Prieš išvykdamas iš Australijos 
Sambūrio Melbourne skyrių buvo 
žodžiu sveikinęs prof. P. V. Rau- 
linaitis.

STALO TENISAS
1954 m. Sydnėjaus australų A- 

klasės teniso turnyre Kovo koman
da žaidžia A. klasėje. Pirmųsias 
rungtynes Kovas žaidė prieš Rail
way Instituto komandų ir pralai-

— Gegužės 20 d. staiga mirė 
Jurgis Blkneris, 33 metų amžiaus, 
gyvenęs 114 Cathedral Str., Syd- 
nėjuje. Velionis dirbo vienoje Blak- 
towno siuvykloje Ir apalpo darbo
vietėje. Mirė bevežant į ligoninę.

Jurgis Biknerls gyveno vienas 
australų šeimoje ir apie Jo mirtį 
redakcijų tų patį vakarų painfor
mavo jo šeimininkė Mrs. Ramsay, 
redakcijos adresų atsekusi iš ve- 
lionles prenumeruotos “Mūsų Pas
togės".

Velionis buvo pavyzdingas Ben
druomenės narys. Nepersenai Syd
nėjaus Apylinkės bibliotekai pado
vanojo liet, knygų, norėdamas, kad 
lietuviškasis jaunimas galėtų ge
riau pažinti lietuvių literatūrų Ir 
savųjį kraštų. Kilęs iš Tauragės.

— Gegužės 22 d. Sydnėjaus Lie
tuvių Plunksnos klubo sueigoje 
buvo pasikalbėjimas spaudos te
momis. Referentu buvo J. Kala- 
kauskas. Paliesta lietuviška kny
ga nuo Mažvydo Katekizmo laikų, 
spaudos draudimo gadynė Ir pla
čiau pakalbėta diskutuojant lietu
viškosios spaudos reikšmę ir už
davinius tremtyje.

Nutarta suruošti platų spaudos 
draudimo panaikinimo 50 metų 
sukakties minėjimų Sydnėjuje, ku
riame bus paryškinti įvairių lai
kotarpių lietuviškosios spaudos 
momentai, kartu pateikiant būdin
gesnių tos spaudos Ištraukų, šitai 
paruošti Isutikjo Vincas Kazokas 
ir Almis Jūragis. Numatoma dar 
Ir meninė dalis Minėjimas bus lie
pos mėn. vidury.

— Iš Sydnėjaus Lietuvių Na
mams įsigyti komiteto pirm, pa
reigų pasitraukė B. Daukus ir na
rys! V. Bitinas. Jų vieton pakvies
ti Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
atst. Astrauskas ir kand. Venclo
vas. Gegužės 23 d. įvykusiame Ko
miteto posėdyje pasiskirstyta pa
reigomis: pirmininku išrinktas 
buv. vice — pirm. V. Saudargas, 
vice — pirm. — Venclovas. Kiti 
Komiteto nariai ir toliu pasiliko 
tose pačiose pareigose. V. Bitinas 
sutiko komitete atstovauti Cabra
mattos Apylinkę. Naujojo pirm, 
adresas: V. Saudargas, 100 Green 
Point, Como, N.S.W.

Posėdyje dalyvavo Cabramattos 
Apylinkės pirm. Cininas ir Ban
kstowno Apylinkės valdybų atsto
vavo Slonskls.

Po posėdžio Komiteto nariai ir 
Apylinkių atstovai buvo nuvykę 
apžiūrėti Bankstowno Apylinkės 
užpirkto sklypo, kad Ištyrus jo 
tinkamumų Sydnėjaus lietuvių na
mų statybai, (a)

— Ruošimai Sydnėjaus lietuvių 
vaikų stovyklai prie Narabeen 
ežerų, kuri įvyks šių metų pabai
goje ir ateinančių metų pradžioje, 
aukos siunčiamos stovyklos ūkio 
vadovui: Slonskis, H. 25 Third St., 
Chullora Park, N.S.W. Visais ki
tais reikalais kreiptis: T. Reisgie- 
nė, 163 Mimosa Rd., East Banks
town, N.S.W.

— Sydnėjaus Lietuvių Teatro 
mėgėjų būrelis dirba labai inten
syviai. Repetuojama 5 v. komedi
ja "Slidus pusmilijonis”, kurio 
spektaklis įvyks liepos 31 d. (ne 
liepos 1 d. kaip buvo rašyta “M.P.” 
Nr. 18). Mėgėjų teatro būrelis, 
vadovaujamas St. Paulausko, dar
bų pradėjo š.m. vasario mėn. gale 
ir repeticijos x vyksta Bankstowne 
du kartus per savaitę.

— A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba gegužės 29 d. (Railway 
Instituto salėje, (prleC. gelež. sto
ties) ruošia šokių vakarų. Prad
žia 4 vai.

— Gegužės 21 d. keleiviniu lai. 
vu “Oransay” iš Sydnėjaus uosto

Lietuvių Vaikų Teatro studija 
plrmųjį spektaklį ruošia š.m. ge
gužės 29 d. Spektaklis įvyks Ban
kstowne — 14 Meridith Str., 
Friendly Society salėje.

Sydnėjaus Lietuvių Vaikų Te
atro studija, po ilgo ir intensyvaus 
darbo, viešai pasirodo pirmų kar
tų, bet su plačia Ir įvairia prog
rama. Čia girdėsime deklamacijas 
su nųizika “Nemunas šaukia”, liau
dies šokį “Kalvelis”, "Audėjėlės” 
pašoks Dalė Kišenaitė Ir Danutė 
Pikturnaltė; paskui vėl daklama- 
cijos, smuikas ir pianinas (Vitalis 
Stašionis Ir Jūratė Stašionytė); 
vėl liaudies šokiai, deklamacijos.

Lėlių šokį žada pašokti Laima 
Čelkytė, Grąžina Reizgytė, Judita 
Kolakauskaitė ir Rita Glionertai- 
tė; Klumpakojį pašoks Dalė Ra
manauskaitė ir Regina Slonskytė. 
Snaigių šokyje matysime L. čel- 
kytę, Genutę Dambrauskaitę, Da
nutę Kedytę, Judita Kolakauskal- 
tę, Janę Slonskytę Ir Nijolę Ur- 
niežytę.

Čia suminėta tik dalis progra
mos Jau rodo, kad spektaklis, į 
kurį kviečiami visi Sydnėjaus lie
tuviai vaikai Ir jų tėveliai, bus 
įdomus. Tik prašoma nesivėluotl, 
kadangi programa bus pradėta 
punktualiai 4 vai p.p.. (jr.)

SYDNĖJAUS SPORTO KLUBO KOVAS NARIAMS

A. Šimaičiui
ir

A. Saulytytei, 
sukarusiems lietuviškų šeimos židinį, linkime daug laimės ir gražaus 
sugyvenimo.

Sporto Klubas Kovas Valdyba.

HOBARTAS NIEKINGAS DARBAS

į JAV išvyko melbourniškis prof. 
P.V. Raulinaltis su šeima: žmona, 
sūnumis Julium, Algiu ir marčia. 
Išvažiuojančius išlydėti į uostą at
vyko būrelis sydnėjiškių lietuvių.

— Užbaigiamosios gegužinės 
pamaldos įvyks 31 d. gegužės 7 
vai. vak. Jagoonos lietuvių koloni
joj (42 Horton SU), kur šios pa
maldas buvo kas vakarą per visą 
mėnesį, k.k.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Motinos Dienos minėjimų Ho- 
barto lietuviai suruošė gegužės 9 
d. Šia proga buvo pagerbta lietu
vė motina, saugojanti lietuvybę 
savo šeimoj tremtyje, aukojanti 
laikų ir sunkiai uždirbtus pinigus 
bendruomeniniams reikalams; bu
vo prisiminta motina tėvynėje, ko
vojanti su žiauriu okupantu dėl 
lietuviškos minties, lietuviško žo
džio, tikėjimo ir papročių; buvo 
prisiminta ir pagerbta motina iš
vežta į Sibiru ar nukankinta Lie
tuvoje.

Mokyt. A. Kruzo parengtoje pro
gramoje dalyvavo savaitgalio mo
kyklos mokiniai. Jie padeklamavo 
eilėraščių Ir padainavo gražių dai
nelių. Deklamavo motutėms skir
tų eilėųaščių: Genė Valuckaitė, 
Regina Millnkevičiūtė, Alfredas 
Dilba, Jūratė Kantvllaitė. Antanas 
Andriukaitis paskaitė B. Brazdžio
nio eilėraštį, gi A. Rederls gražiai 
paskaitė A. Kružo parengtų “So
pulingosios Motinos" vaizdelį. K. 
Petraitytė gabiai pranešinėjo ir 
supažindino susirinkusius su prog
ramos dalyviais bei programa ap
lamai.

šventiškos nuotaikos paveikti 
tautiečiai, kurių buvo susirinkęs 
tikrai didelis būrys, noriai susi
mokėjo solidarymo mokestį Ir at
liko kitas bendruomenines parei
gas. T.T.

PARDUODAMAS NAUJAS ME

DINIS NAMAS CABRAMATTOJ, 
3 kambariai, veranda Ir virtuvė. 
Sklypas 75 x 132 pėd. Fibrinis ga
ražas 31 x 12 dviejų kambarių, 
virtuvės ir prausyklos duoda per 
savaitę pajamų £ 2.10.0. Kaina £ 
2100. Depozitas £ 800. 2 minutės 
iki autobuso. Teirautis “Mūsų- Pas
togės” Red.

Melbourne pasirodė rotatorinis 
leidinys “Kuolas”. Satyros ar ju
moro leidiniai gali eiti toli, bet 
savo ribas turi ir Jie, “Kuole” 
švaistomasi be atodairos: Mel
bourne apyl. valdyba, garbės, tei
smas, kultūros fondas etc. Garbės 
teismas prilyginamas krūvai mėš
lo; valdyba laisvamaniais ir ne
paprastomis kiaulėmis išvadina- 
Ima. Kiti bendruomenės veikėjai 
paverčiami šunimis.

Prie ko einamai? Kiekvienas do
ras lietuvis pasibjaurės tokiu že
mu darbu “Kuolų” perskaitęs. 
Sveiku jumoru Ir kritika nesipik
tina niekas. “Kuole” yra aiški 
tendencija drumsti mūsų bendruo
menės darnumų ii* susiklausymų. 
Reikia viešai iškelti iniciatorius ir 
Juos pasmerkti. Antraip joks rim
tas asmuo nesutiks toliau dirbti 
bendruomenėje, kada pasalų “vei
kėjai” kolios' šunimis, kiaulėmis 
etc.

Apylinkės valdyba Melbourne 
turi imtis žygių ir padaryti savo 
išvadas, kad panašiems darbams 
būtų užkirstas kelias. Destrukty
vus elementas Ir sųmonlngi ben
druomenės ardytojai būtina sut
ramdyti. Neįmanoma kilnus dar
bas bendruomenėje, kada veikla 
pasalų demagogija ir begėdiškas 
užgauliojimas bendruomenei vado
vaujančių asmenų bei veikėjų.

Melbourne panašių užminu buvo 
ir anksčiau. Tačiau tai buvo iš
kelta viešai ir bendruomenės pas
merkta. Ir šiuo atvėju reikalingas 
viešas pasisakymas, kad būtų sut
rukdytas niekingas ardymo dar
bas ir padarytas ateičiai įspėji
mas. "Kuolų” redagavo ir išleido 
Valentinas čižauskas padedamas 
kitų.

Adomas Vingis (Melbourne)

Minėjimų Iškilmingu aktu pradė
jo skyriaus pirmininkas J. Kal
pokas, prezidjuman pasikviesda
mas keletu visuomenės veikėjų. 
Susikaupimo minute nukreipęs su
sirinkusiųjų mintis į Garbės Nario 
Vydūno prisiminimų, suglaustame 
referate pirmininkas peržvelgė tu
rtingų, nors trumpą, Sambūrio is
torijų, pažymėdamas, jog Sambū
rio gairės buvo nuolatos tobulina
mos diskusijose su įvairių pažiū
rų asmenimis, tuo pačiu siekiant 
sugyvenimo. Būdus Sambūrio tiks
lams siekti pirm. J. Kalpokas su
vedė į šias pagrindines kryptis:

1. “Skatinti Jaunimų siekti mok
slo bei įsigyti profesijas ir spe
cialybes. Šioje srityje švlesiečlal 
ne tik pakalba, bet ir patys rodo 
gyvų pavyzdį. Apie 80% Sambūrio 
narių ką nors studijuoja arba jau 
yra baigę studijas”.

2. “Plėsti ryšius su kultūrinė
mis kitataučių organizacijomis, 
pirmoje eilėje su latvių Ir estų 
kuultūrininkais. Taip pat sekti 
paskutinius kultūros bei mokslo 
laimėjimus, juos diskutuoti rate
liuose, tuo būdu sudarant sąlygas 
ir kitiems bendruomenės nariams 
neatsilikti nuo civilizacijos pažan
gos”. i

3. “Palaikyti stiprius dvasinius 
saitus su mūsų broliais Ir sesėmis 
tėvynėje, kiek fizinės sąlygos lei
džia; domėtis mūsų krašto pro
blemomis bei Jas išdiskutuoti fo-’ 
rūmų .ribose su kitais bendruome
nės nariais”.

4. “Jieškoti priemonių ir būdų 
solidariam visų bendruomenės na
rių sugyvenimui. Dėti pastangas, 
kad visuomeninius santykius už
viešpatautų kultūrinės tolerancijos 
dvasia”.

Sukaktuvių proga Sambūrio Mel
bourne skyrių žodžiu sveikino ar
timas "šviesos” bičiulis p. Vyt. 
Žemkalnis, Soc. Globos Moterų 
Draugijos atstovė p-lė J. Liutkutė, 
Karių Ramovės atstovas p. J. Kun- 
caitls, Latvių Komiteto pirminin
kas p. Berzins Ir Sambūrio Regio
nalinės Valdybos bei Sydnėjaus

Antrąją dalį — koncertą pradė
jo Elena Karazijienė Krūmlno ei
lėraščiu "Karas”, vėliau dar patei
kusi sakymo menu sužavėtiems 
klausytojams Radausko "Pasaką” 
ir Rūko “Svajonę”. Visų laukia
mas Domininkas Vildovas išpildė 
Šimkaus “Pavasario dainelę”, 
"Kur tas šaltinėlis” ir bisui emo
cingą “Oną”. Svečias latvis p. Ha
mers padainavo tris latvių liaudies 
dainas. į sceną grįžęs Domininkas 
Vildovas šį kartą atliko arijas iš 

“Simon Bocanegra" ir “Lohengrin”, 
vėl susilaukdamas ilgų katučių. 
Tiek Elena Karazijienė, tiek Do
mininkas Vildovas yra neabejoti
nai pavergę Melbourno klausyto
jus. Dainoms pianinu pritarė p. 
Brenner.

mėjo 6:5. Kovo žaidėjams pralai
mėjimą atnešė neįprastos žaidimo 
sąlygos, kurios ateityje turės būti 
nugalėtos.

Gegužės II d. Kovas žaidė prieš 
Petersham Table Tennis Academy. 
Koviečiai šias rungtynes sužaidė 
labai gražiai ir visiškai užtikrintai 
laimėjo prieš stiprius australų sta
lo tenisininkus, santykiu 7:4. Bin
kauskas ir Karpavičius laimėjo po 
2 partijas, Liniauskas 1. Kovas 
laimėjo ir abu dvejetus. Individua
linėse rungtynėse kovo žaidėjai yra 
pajėgūs ir pasižymi savo gražiu 
kombinuotu stiliumi, bet dvejete 
stinga susižaidimo. Tai stoka tre
niruočių. O nereikia užmiršti, kad 
2 taškai dažnai esti labai svarbūs.

A.L.

***************«*#*sr^s#>r^sr<sr^ 
ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MŪSŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.

— Numatytos Maskvos baleto 
gastrolės Paryžiuje atidėtos neri
botam laikui. Šitai padaryta dėl 
to, kad prisibijoma demonstraci
jų po Dien Blen Phu tvirtovės ne
tekimo.

LEDO RUTULYS
Garsųjį naujųjų australų vienetų “Bomborduotojal galite pama

tyti antradieniais jaudinančiose ledo rutulio varžybose Glaciarium 
čiuožykloje. Be to, greitasis ir figūrinis čiuožimas.

PROGRAMA BIRŽELIO MĖN. 1 D.

WOLLONGONG LIETUVIAMS 
Kun. P. Butkaus informacija) 
Gegužės 30 d. (sekmadienį) 5 

vai. po pietų Wollongong katedroj 
bus laikomos gegužinės pamaldos. 
Kviečiami visi Wollongong Apy
linkės lietuviai. Prašoma vieni ki
tiems pranešti ir priminti.

MELBOURNO s
LIETUVIAI LAIMĖJO TAURĘ

Gegužės 17 d. Melbourne didžiu
lėje miesto salėje buvo suruoštas 
tarptautinis koncertas. Koncerte 
dalyvavo įvairių tautybių geriau
sios Jėgos. Lietuvius atstovavo so
listas Domininkas Vildomas ir Al
gio Karpavičiaus vadovaujama 
Melbourno skautų tunto Lietuvių 
Tautinių Šoklų grupė. Kadangi 
koncertas buvo varžyblnio pobūd
žio, tai jaunąja: šokėjų grupei 
teko smarkiai padirbėti. Bet dar
bas nenuėjo veltui. Koncerto metu 
grupė pašoko “Kepurinę”, “Žioge
lius” ir “Malūną”, laimėdami tau
tinių šokių grupėje antrąją vietą. 
Antrosios vietos dovana, sidabrinė 
taurė, buvo grupei įteikta koncer
to organlzatorąe Mrs.\ Trikojus, 
kurią priėmė šokėja Kristina Bre- 
dikytė. Pirmąją vietą teko užleis
ti ukrainiečiams, tačiau jaunieji 
lietuviukai pasiryžę ateityje lai
mėti tik pirmąją vietą. Sėkmės.

Alka.

Ledo rutulys — “Bombers” —“Lions” ir Easts — St. Georges.

UŽSISAKYKITE VIETAS

Vietas galima užsisakyti prieš savaitę. 
Kasa atdara kiekvieną dieną’12.30 — 
9 vai. vak. Rezervuotos sėdimos vietos 
— 5/6. Nerezervuotos — 4/—

Po koncerto prasidėjo linksmo
ji dalis — šokiai.

Sambūrio Melbourno skyrius sa
vo veiklą numato išplėsti. Žadama 
surengti viešų forumų dabarties 
ir ateities klausimais, kviečiant 
juose pasisakyti, kaip prelegentus 
ir kaip klausytojus, įvairių pažiū
rų asmenis. Atrodo, šitokios rū
šies parengimai Išreiškia Sambū
rio dvasią, nes Sambūris neapsiri
boja viena ar kita pasaulėžiūra, 
bet, kaipo organizacija, įvertina 
tiesos suvokimo sunkumą ir laiko 
atviras duris nuoširdžiam nuomo
nių susikryžiavimui.

nius.

Padėka
Sambūrio “šviesa” Melbourno 

Skyrius taria savo nuoširdžią pa
dėką už prisidėjimą prie Sambū
rio 8 metų Ir Melbourno Skyriaus 
4 metų, Minėjimo — Koncerto 
ponioms: E. Karazijienei, B. Ma- 
kullenei, D. Kochanausklenei; p-lei 
J. Liutkutei; ponams D. Vildovui, 
Hamers ir Brenner.

Taip pat nuoširdus ačiū Vyr. 
Sambūrio Vald. New Yorke, Re
gion. Valdybai Sydney ir visiems 
kitiehna mus šia proga sveikinu
siems, bei visiems šio parengimo 
dalyviams.

Skyriaus Valdyba

FUTBOLAS
Vytis — Cumberland 8-2 (3-1).

Pirmose minutėse Cumberland 
prie savo vartų su ranka paliečia 
kamuolį, bauda ir Kitas ją išnau
dodamas muša pirmą įvartį. Po 
minutės prie mūsų vartų kartojasi 
ta pati istorija, Betalli padaro 
jiems baudą, priešas irgi puikiai 
išnaudoja ir jmuša įvartį.

Po lygaus žaidimo, Vyties Young 
“šauja” vėl į priešo vartus, ka
muolys iškrinta vartininkui iš ran
kų, Martusevlčius kartoja ir pers
vara mūsų pusėje, o pusvalandžiui 
praslinkus Young pakelia rezulta
tą ir trys vienas mūsų naudai.

Antram puslaiky Vytis visiškai 
užviešpatauja aikštę. Young iš 12 
metrų muša gražų įvartį.

Cumberland pradeda dar ašt
riau žaisti, bando tuo laimėti, bet 
teisėjas duoda keletą perspėjimų. 
Nors ir kietai priešas gina savo 
vartus, bet nepajėgia uždengti Jo
nes , kuris praėjęs pro jų gynybą 
ir vienas prieš vartniinką muša 
penktą įvartį. Po mažos klaidos, 
kurią padaro CIampi, krenta ir 
mums dar vienas įvartis.

Šeštąjį įvartį iš baudos, kurią 
kauname dėl Jones pervertimo bau
dos aikštelėje, rųuša Kitas. Kitas 
bando “šaudyti” į priešo vartus, 
bet kamuolys prašvilpia virš var-

. AUKOS VASARIO 16. 
GIMN. IR LIGONIAMS

PER A.L.B. CABRAMATTOS 
APYLINKĘ LIETUVIŲ VASA
RIO 16 GIMNAZIJOS NAMAMS 
IR LIGONIŲ ŠALPAI VOKIETI
JOJE 1954 MT. KOVO — BA-
LANDŽIO MĖN. AUKOJO:

Po £ 1.2.0 p.p. Migevičiai;
Po £ 1.0.0 p.p. Bitinai, Bliekai, 

A. Cininas, V. čilvinas, Deikai, 
J. Gauba, J. Grudzinskas, A. Ja
kštas, O. Jankauskaitė, A. Kaz
lauskas, J. Kupris, Pališkiai, J. 
Petniūnas, S. Rėmeikis, J. Saka-
lauskas, P. šapronas, sen. Stau- 
girdai, jun. Staugirdal, Vazgelevi- 
čial, Veteikiai, Vingiai, Duobai 
ir žvirgždinas;

Po 14 šilingų p.p. Ridikai;
Po 10 šilingų p.p. Adamsai, An

driukaičiai, Baltramiejūnai, But
kus, Dudaičiai, Jurevičiai, Kalgo- 
vai, Kecorial, A. Martusevičlus, 
Mikalauskai, Pauliukonlai, J.A. 
Sklrka, B. Stelmokaltis, ščitnlc- 
kas, Žemaitis ir Žukauskai;

Po 6 šilingus p.p. Grlnčeliai, 
Jakubauskai, Klyglai ir Syrlutavl- 
čius;

Po 5 šilingus p.p. Jancevsklai, 
Kaclušis, Mironai ir E. Žilinskas.

Iš viso £ 35.0.0
A.L.B. Cabramattos Apylinkės 

Valdyba

A.L.B. SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBOS
gegužės 29 d. ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS
įvyks Railway Institute Hali.

Gros vokiečių kapela. Turtingas bufetas.
Pradžia 8 vai. vak.

I
 Europietis specialistas optikas |

PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA f
VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. ; >OPTO430 Bourke St, MELBOURNE. Telef. MU 4093.

tų. Bet vieną kartą nemeluoja ir 
Iš 20 metrų įmuša gražiausią įvar
tį. Sužeidžia Martusevičlų, kurį 
išneša iš aikštės. Vytis žaidžia 
tik su dešimt žmonių. Cumberland 
dar gauna baudą.

{varčiai, Kitas 4, Young 2, Jo
nes 1, Martusevlčius 1.

Rezervas Vytis — Cumberland 
3-1 (1-1)

Geriausiai sužaidė: A. Visockas,
Songaila, Giruckas.

įvarčiai: Songaila 2, A. Visoc
kas 1.

Edas.

Olsen Building Co.
Statybų vykdytojas Bankstowno 

rajone.
Vykdomi visų rūšių statybos 

darbai.
Apžiūrėkite mūsų pastatytus 

namus!
Žemas depozitas. Mes padedame 

Išsirūpinti paskolas.
OLSEN BUILDING CO.

Larcy Rd. Castle Hill N.S.W.
Telef.: YA 2447

Po 7 vai. vak. ir savaitgaliais 
po 6 vai. vak. kreiptis:
13 Percy St., Bankstown, N.S.W.

Telef.: YA 2447

Parduodamas 
Piano Akordeonas

Parduodu naujų Piano akorde
onų “Honer" Tango V C. 120 bo
sų, 4 registrų.

J. DUDĖNAS,
3 Sydney St., Pratran (Melbour- 
nas), Vic. Telef. Wind LX 5733

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St, Leichhardt, Sydney, 
Telef. WB 1758, for the publi
sher, Vytautas Simniškis, as 

President of the Australian — 
Lithuanian Community, 19 Car
rington St., Balmain, Sydney, 

N.S.W.
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