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ŽINIOS IS SIBIRO
Bolševikai grąžino į Vakr. Vo

kietiją ne tik buvusį vokiečių feld
maršalą Schoernerį, įsakiusį pakar
ti daug pabėgėlių Ir lig laiku ne
evakavusių Kuršo žiede apsuptų 
vokiečių karių drauge su keliais 
pabaltiečių batalionais, bet Ir visą 
eilę kitų karo belaisvių, ligi tol 
sulaikytų tariamai atlikti bausmės. 
Pažadėta grąžinti ir kitus sulaiky
tuosius. Iš grįžusiųjų ne vienas 
įvairiose Sov. Sąjungos stovyklose, 
ypač Sibire, yra sutikęs ir mūsų 
tautiečių. Paskiausių žinių apie 
gyvenimą Vorkutoje ir jos stovyk
lose laikomus darbo vergus parnešė 
neseniai Sovietų paleistas ameri
kiečių karysį Willlame A. Verdine, 
kuris teigia taip pat dalyvavęs 
1953 m. sukilime. Jų gyvenimo ir 
vargo sąlygos yra bendrais bruo
žais žinomos, čia tepaduodama 
viena kita būdingesnė smulkmena.

štai grįžęs iš karo nelaisvės bu
vusia lietuvių muitinės tarnauto
jas N. pasakoja, kad visur Vak. 
Vokietijoje grįžtantieji labai gra
žiai ir nuoširdžiai sutinkami: visi 
juos sveikina, džiaugiasi jų parvy
kimu, duoda įvairiausių dovanų Ir 
Lt. Visai kitaip, negu Rytinėj 
zonoje, nors ir ten propagandiniais 
sumetimais Jiems buvo Išdalinta 
po vad. “Piecko kostiumą” ir kitų 
būtiniausių reikmenų, idant neat
rodytų tokie nuskurdę, grįždami Iš 
“darbo žmonių tėvynės”. Grįžusia 
pasakoja, kad drauge su Kuršo 

žiede kapituliavusiais vokiečių ka
riais buvo paimtas į nelaisvę 1945 
m. Tukume, Latvijoje. Po kapitulia
cijos daug karių ir šiaip kovotojų 
nusišovė. įvairiose vietovėse jis 
yra sutikęs daugiau tautiečių, štai 
vienoj vietoj jį saugojo du rusų 
uniformomis vilkį sargybiniai. Pa
sirodė, vienas buvo studentas iš 
Panemunės, o kitas paprastas dar
bininkas iš Ukmergės. Ir jiedu, 
kaip daugelis rusų, net jų karinin
kų, klausė su nepasitenkinimu, kam 
tie vokiečiai pralošė karą... Drau
ge prisipažino, kad vokiečiai užim
tuose kraštuose nemokėjo kaip rei
kiant su gyventojais elgtis. Malo
nus buvo Ir drausmės kuopos va
das, žydlų tautybės kapitonas iš 
Ukmergės, su kuriuo taip pat kal
bėdavo lietuviškai.

Karinėj stovykloje prie Daugpi
lio sutiko visą eilę belaisvių, ku
rie buvo pabėgę iš Leningrado ar 
net Iš Kaukazo, tik pakliūdavo per 
traukinių kontrolę prie Rezeknės. 
Tarp jų sutiko ir vieną lietuvį nuo 
Anykščių. Pasirodo, bolševikai, no
rėdami nustatyti, ar kas nors iš 
suimtųjų nėra buvęs “liaudies prie
šas”, nekartą tokius įtariamuosius 
nugabendavo j jų nuolatines gyve
namąsias vietas, ten pastatydavo 
turguje ir klausdavo žmones, ką 
atėjusieji apie jį pasakys. Daug
pilis per karą smarkiai sudaužytas, 
todėl grįžusia kurį laiką turėjo su 
kitais karo belaisviais dirbti prie 
jo atstatymo darbų. Į belaisvius 
labai gerai žiūrėjo Ir gražiai su 
jais elgėsi sargybiniai latviai, ku
rie daug kam padėdavo, ypač Iš 
lietuvių ir kitų pabaltiečių, ir pi
nigais, ir valgiu, ir kitkuo.

Grįžusia pagal iš piršto išlauštus 
kaltinimus, kaip ir daugumas kitų, 
buvo pripažintas įvykdęs “sunkų 
nusikaltimą žmogiškumui” ir nu
teistas mirti, bet mirties bausmė 
buvo pakeista kalėjimu iki 25 me
tų. Bausmės buvo skiriamos vi
siems gyventojams, jei tik jie buvo 
karo metu ką nors dirbę prie vo
kiečių, nesvarbu ką: bulves skutę, 
malkas skaldę ar dirbę biure —

visi buvo teisiami už “bendradar
biavimą su priešu karo metu”. Iš
gabentas į Sverdlovską, daugiau 
mūsų tautiečių jau nesutiko, bet 
girdėjo apie juos pasakojant iš ki
tų. Revdoj, grįžusioje teigimu, pa
liko klaipėdiškis vokietis Eteinber- 
gerls, dirbęs krim. policijoj. [ Vak. 
Vokietiją buvo išleisti dirbęs Klai
pėdos uosto valdyboje Liaupsinąs 
ir klaipėdietis Bačkus. Rygoj teko 
Jam sueiti Klaipėdos “Memeler 
Bank” direktoriaus Zakso sūnų, o 
Sverdlovsko rajone — kauniškį 
Eugen Frehmą. Elta

PABALTIEČIAI 
NEPALAUŽIAMI

Iš Sovietų nelaisvės grįžę 
karo belaisviai ir civiliai tremtiniai 
vokiečiai, prancūzai, spanai, danai 
ir kiti visi paliudijo, kad jų su
tiktieji Sovietų Sąjungoje vergų 
stovyklose lietuviai, latviai Ir es
tai, nepaisant visokio teroro, yra 
Išlaikę tvirtą dvasią ir nesiliauja 
tikėję savo tėvynių išlaisvinimu. 
Paskiausiu metu vienas tokių liu
dininkų, danų laikraščio “Social- 
demokraten” redaktorius Jesse, 
plačiai aprašo savo patyrimus So
vietų Sąjungos prievartos darbo 
stovyklose Sibire, kur jis buvo iš
laikytas 4 metus. Su didele pagar
ba danas rašo apie pabaltiečių 
laikymąsi šiose stovyklose. Jis 
žodis žodin rašo: “Nė vienas de
portuotas pabaltietis nėra prara
dęs vilties grįžti į savo tėvynę. 
Jie visi yra lįsitikinę, kad su Va
karų pasaulio pagalba Pabaltijo 
valstybės bus iš Sovietų vergijos 
išlaisvintos. Niekad aš neužmrišiu 
pabaltiečių susijaudinimo Ir dide
lio optimizmo, kai po Stalino mir
ties vergų stovyklose sužinojo 
Amerikos prezid. Eisenhowerio pa
tikinimą, kad pabaltelčlai ir ame
rikiečiai yra kraujo broliai ir kad 
Amerika nenustos kovojusi už Pa
baltijo tautų Išlaisvinimą”.

PENKERIUS METUS 
SOV. S-GA 

NEKARIAUS
šiomis dienomis JAV aviacijos 

slaptosios tarnybos paskelbtas 33. 
000 puslapių raportas, kurį suda
ryti reikėjo keturių metų, skel
bia, kad visuotinio karo Sovietų 
Sąjunga nepradėsianti anksčiau, 
kaip po penkerių metų. Tačiau Sov. 
Sąjungos vadai, kas jie bebūtų, ir 
toliau vykstant kovai dėl valdžios 
Kremliuje, mėgins tęsti šaltąjį ka
rą prieš Vakarus.

Sov. Sąjunga, kaip skelbia ra
portas, laikinai pasitenkins kiršl- 
nimu vakariečių prieš vakariečius, 
gi stengdamiesi sutrugdyti Vak. 
Vokietijos apginklavimą, išnaudos 
Iš seno užsilikusi nepasitikėjimą 
ir kivirčus tarp Prancūzijos ir Vo
kietijos.

Toliau raporte sakoma, kad So
vietų Sąjungos pastangos išplėsti 
geležinę uždangą, laike penkerių 
metų ribosią daugiau Azija ir Af
rika, kur Maskva mėgins “įvaryti 
kylį” tarp tautų Tolimuose Rytuo
se ir JAV bei D. Britanijos.

Didžioji dalis Sov. Sąjungos gy
ventojų esą nekiančia savo vadų, 
bet myli savo kraštą. Revoliucijos 
galimybės Sov. Sąjungoje esan

čios labai menkos.
Baimė, kad Vakarai galį užpulti 

Sov. Sąjungą yra tikrai jaučiama 
ir plačiai pasklidusi visame krašte.

Prieš klek laiko D. Britani
jos mlnisteris pirmininkas Chiur- 
chillis pareiškė, kad visuotinis ka
ras neįvyksiąs laike trijų metų. 
Panašų terminą davė ir preziden
tas Eisenboweris.

BANDOENG KONFERENCIJA
Balandžio 18 d. Bandoeng mies- tikrumas. Yra pavojus, kad prieš 

te, Indonezijoj, prasidėjo Afro — 
Asian konferencija, kurioje daly
vauja 29 Azijos ir Afrikos tautų 
atstovai. Tai yra pirmoji tokia

JAU REPATRIJUOJA 
VOKIEČIUS

į Vokietijos rytinę zoną, vad. 
komunistinę DDR, kovo pradžioje 
jau atvyko 15 repatrijuotų vokie
čių iš Rytprūsių, Lietuvos Ir Lat
vijos. Tie vokiečiai galų gale gavo 
iš TSRS užsienio reikalų minis
terijos leidimą pavieniui persikel
ti į Vokietijos sovietinę zoną. Re- 
patrijuojantleji vokiečiai buvo su
rinkti Karalaiučiuje ir paskum 
atskirai su vienu palydovu per 
Kauną ir Gardiną, o iš ten per 
Brest-Litovską palydėti Iki Lenkų 
-Sovietų sienos. Traukiniu per Var
šuvą nukeliavo į rytinį Berlyną, 
o iš ten buvo išskirstyti į save 
pastovias vietas. Rytprūsiuose, 

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje gy
veną vokiečiai, kurie nėra Sovietų 
piliečiai, gavo pranešimus, jog 
DDR ambasada Maskvoje vedanti 
derybas su TSRS atitinkamomis 
valdžios įstaigomis, kad jiems bū
tų leista persikelti į sovietinę zo
ną ir ten nuolatos apsigyventi. 
Tačiau jie ten išleidžaiml tik tuo 
atveju, jeigu R. Vokietijoje turi 
giminių ir turi kur apsigyventi.

• Sen. McAuliffe, JAV armijos 
vadas Vak. Vokietijoj, pareiškė, 
kad karo atveju Vakarų sąjungi
ninkai mėgintų ginti Vak. Vokie
tijos sienas nepasitraukdami už 
Reino.

BŪDINGAS 
PABĖGĖLIS

I Vakarų Berlyną iš sovietų sek
toriaus atbėgo 17-kos m. amžiaus 
rusas Lisikov. Sovietų sektoriaus 
komendantas tuoj pareikalavo ame
rikiečius jaunuolį išduoti, bet gen. 
Hannen atsisakė tai padaryti. Tad 
augštasis sovietų komisaras Vo
kietijoje pasiuntė notą JAV ko
misarui, reikalaudamas išduoti 
vaikiną. Šį kartą amerikiečiai pa
siūlė, kad pabėgėlio tėvai ar šiaip 
oficialūs asmenys atvyktų į Vak. 
Berlyną ir įsitikintų, kad jaunuolis 
pabėgo į Vakarus savo laisva va
lia ir yra nusistatęs nebegrįžti.

Atvyko Lisikovo tėvai, lydimi 
dviejų sovietų karininkų. Pasiro
dė, kad Lisikovo tėvas yra avia
cijos pulkininkas leitenantas. Pa
sikalbėjimas įvyko dalyvaujant 
Amerikos valdžios atstovams.

Pirmas tėvų susitikimas bu sa
vo sūnumi buvo labai nuoširdus. 
Tėvai išbučiavo sūnų ir meiliai su 
juo elgėsi. Buvo pastebima, kad 
vaikinas maloniau glaudėsi prie 
tėvo. Tėvai reikalavo, kad vaikas 
sėdėtų tarp jų, vienok amerikie
tis valdininkas su tuo nesutiko Ir 
liepė jaunuoliui sėdėti vienoje pu
sėje stalo, o tėvams antroje.

JAV pareigūnas pareiškė, kad 
gerai Ištyrę dalyką, amerikiečiai 
priėjo išvadą, jog vaikinas pasi
traukė į Vakarus savo sprendimu. 
Jis dabar esąs Amerikos valdžios 
globoje. Tėvai Iš savo pusės ža
dėjo sūnui geriausias gyvenimo 
sąlygas. Motina apsiašarojusi įti
kinėjo sūnų, kad, jei jis Išvyktų 
į Ameriką, su juo būtų elgiamasi 
blogai; jam tektų sunkiai dirbti 
anglies kasykloje ir neturėtų nei 
bičiulių, nei saviškių. Pagaliau 
motina užsidarė su juo atskirame 
kambaryje ir išbuvo ten 10 minu
čių.

Visdėlto jaunasis Lisikovas tvir
tai pareiškė, kad jokiomis sąlygo
mis negrįžtąs.

konferencija išviso ir ji įdomi tuo, 
kad čia susirinkę spalvotųjų tau
tų vadai mėgins pademonstruoti; 
jog atėjo laikas, kada pasaulio 
klausimų svarstymas nėra vien 
baltosios rasės monopolis.

šioje konferencijoje dalyvauja 
daugiausiai valstybių prezidentai 
ministerial pirmininkai ir užsienių 
rekalų mnisteriai su būriais pa
tarėjų. čia susitiks Indijos min. 
pirm. Nehru, Kom. Kinijos min. 
pirm, ir užsienių riekalų min. 
Chou En-lai, Egipto min. pirm, 
pik. Itn. Gamal Nasser ir kiti 
Afrikos Ir Azijos tautų vadovau
jantys asmenys.

Prieš išskrisdamas į konferenci
ją Nehru pareiškė, kad jis vyks
tąs į Bandoeng, nes ši konferenci
ja yra naujos dvasios Azijos tau
tų pasireiškimas. Toliau jis pa
sakė: “Mes žygiuojame kartu su 
istorija ir pasisekimas privalo bū
ti paniektas”.

United Press korespondentas iš 
Djakartos praneša, kad diplomati
niuose sluogsniuose vyraujanti 
nuomonė, jog Kom. Kinijos min. 
pirm. Shou En-lai savo rankose tu
rįs konferencijos raktą.

Neabejojama, kad konferencijo
je, svarbiausia privačiuose pokal
biuose, bus aptarti Formozos, Ko
rėjos ir kiti Azijos erdvei Ir vi
sam pasauliui svarbūs klausimai, 
šie reikalai jau buvo svarstomi 
pakeliui į konferenciją, kada Kom. 
Kinijos ministeris pirm, viešėjo 
Burmoje ir turėjo pasikalbėjimus 
su tos valstybės prezidentu ir mi- 
nisteriu pirmininku. Manoma, kad 
konferencijoje bus iškelta ir Kom. 
Kinijos priėmimo į Jungtines tau
tas klausimas.

Konferencijoje savo stebėtojus 
turi ir Australija.

kai kurių kraštų delegatus gali 
būti ruošiami atentatai. Dar toli 
prieš konferenciją Kom. Kinija pa
prašė Indonezijos vyriausybės ga
rantijų, kad Chou En-lai sveikas 
sugrįš iš Bandoeng. Indonezija 
tokių garantijų nedavė, bet pri
žadėjo visus delegatus, o ypač 
raudonuosius, saugoti nuo pasikė
sintųjų. Todėl konferencijos dele
gatams saugoti paskirta 2000 po
licininkų Ir seklių.

2000 POLICININKŲ SAUGO ( 
DELEGATUS

Indonezija, nesniai atgavusi pil-
ną nepriklausomybę, ūkiškai yra 
silpna. Jaučiamas Ir politinis ne-

R. VOKIETIJOJE 
MASINIAI AREŠTAI
Rytų Vokietijos vyriausybė pra

neša, kad už “šnipinėjimą” Va
karų valstybėms areštuota 520 as
menų. Šie “šnipai”, esą, dirbę pa
gal nurodymus, gaunamus iš Vak. 
Berlyno, kur esąs “šnipinėjimo 
centras", diriguojąs pogrindžio 
veiklą, nukreiptą prieš Rytų Vo
kietiją.

R. Vokietijos vyriausybė žada 
imtis tolimesnių suvaržymo prie
monių, stengdamosi Vakarų Ber
lyną dar labiau Izoliuoti. Jau ir 
dabar keliavimas Iš Vak. Berlyno 
j Sovietų zoną yra smarkiai ap
ribotas.

Rytų Vokietijos radijas prane
šęs apie “šnipų” areštus, užsipuo
lė Ameriką, kuri, esą, pastaruoju 
metu padidinusi savo “kriminalinį 
aktyvumą” prieš Rytų Vokietiją. 
Ypač tai ryškėja Vak. Vokietijai 
ratifikavus Paryžiaus sutartį.
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* American Associated Press 
pereitos savaitės pranešime sako
ma, kad JAV tolimojo skridimo 
bombonešiai smogtų priešą tuč 
tuojaus, jeigu būtų užpulta Ame
rika. Tokį įsakymą turi kariuome
nės vadovybe. Šis įsakymas būtų 
vykdomas ir tuo metu, jeigu pre
zidentas būtų staigiu priešo puoli
mu atkirstas nuo kariuomenės šta
bo. Amerika užpuolikui atsakytų 
atominėmis bombomis, subombar
duodama priešo bazes, pirmiausia 
tas, iš kur priešo lėktuvai gali 
pasiekti JAV.

Austrijos Ateitis
Pasitarimai Maskvoje dėl Aust

rijos nepriklausomybės atstatymo, 
kaip dabar oficialiai pranešama, 
buvę sėkmingi. Pagrindiniais klau
simais susitarta. Londone tikima, 
kad talkos sutartis galės būti pa
sirašyta po keletos mėnesių.

Susitarimo su Sov. Sąjunga pa
grinde yra sąlyga, kad Austrija 
nedalyvaus jokioje karinėje sąjun
goje, Austrijoje nebus steigiamos 
karinės bazės ir Austrija “nesu
sijungs” su Vokietija. Sovietų Są
junga pažadėjo savo garantijas 
prieš galimą Vokietijos mėginimą 
aneksuoti Austriją ir tokių pat 
garantijų Austrija paprašys iš 
JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos. 
Neabejojama, kad garantijos bus 
suteiktos.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
prezidento Eisenhowerio sąlyga 
dėl 4 Didžiųjų konferencijos, ka
da jis reikalavo iš Sov. Sąjungos 
geros valios įrodymo, dabar yra 
išpildyta.

Pasitarimų metu Maskvoje 
įvykusiame baliuje daug gražių 
kalbų buvo pasakyta, daug šam
pano ir konjako išgerta “už oku
pacijos užbaigimą”, “laisvą ir de
mokratinę Austriją”.

Vakarų Sąjungininkai jau senai 
norėjo iš Austrijos atitraukti oku
pacines pajėgas ir pasirašyti tal
kos sutartį. Derybos vis nutrūk
davo neradus bendros kalbos su 
Sovietais.

♦ + ♦♦♦ ♦♦ ♦ »+♦
Ir vėl Lietuva bus laisva. Tu čia, 
o Jie ten gyvena ta pačia viltimi. 
Jis aukoja viską, ką turi brangiau
sią. O Tu? Aukok Tautos Fondui.

VIETNAME NERAMU
Iš Saigono pranešama, kad pa

dėtis Pietų Vietname vis tebėra 
labai įtempta. Paliauboms pasibai
gus tarp vyriausybės ir trijų re
liginių sektų, kurios turi stiprias 
kariuomenes, iš Saigono daug žmo
nių išsikraustė į kitas vietoves. 
Bombarduotas miestas Sadec. žu
vo 16 žmonių. Kitos dvi religinių 
sektų armijos tebėra apsupę Sal- 
goną ir toliau vykdo blokadą. įvy
kiais Pietų Vietename rimtai susi
rūpino Amerika ir Prancūzija. 
Prasidėjo skubūs pasitarimai.

Pietų Vietnamo min. pirm. Ngo 
Dinh Diem, dėl neramumų krašte, 
atidėjo savo išvykimą į Afro-Asian 
konferenciją.

PRAŠO GRAŽIUOJU
IŠSINEŠDINTI

Pietų Korėjos vyriausybė pa
kartotinai kreipėsi į Tarptautinę 
Neutraliųjų Komisija, prašydama 
tos komisijos narius — Čekijos ir 
Lenkijos atstovus gražiuoju išsi
kraustyti iš P. Korėjos, nes kitu 
atveju jie būsią jėga iš krašto iš
siųsti. Komisijos tikslas prižiūrė
ti talkos sutarties vykdymą. P. 
Korėjos vyriausybė komunistinių 
kraštų atstovus kaltino šnipinėji
mu.

BRAŠKA VOKIEČIŲ
VYRIAUSYBĖS KOALICIJA
Po didžiųjų Bundestag debatų 

dėl Paryžaius sutarties ratifikavi
mo įvykusi krizė tarp CDU (krik
ščionys demokratai)' Ir FDP (libe
ralai) persimetė į kitą koalicijos 
partiją BHE (vokiečių pabėgėlių 
partija).

Krizės priežastis, tai Saaro sta
tutas. FDP jau buvusių Bundes
tago debatų metu, balsavo prieš 
Saaro statutą.

šiuo metu taip pat dėl Pary
žiaus sutarčių įvyko skilimas 
BHE, kur didesnė dauguma frak
cijos lyderių pasisakė prieš vy
riausybės politiką.

1956 METUS VOKIEČIAI
LAIKO KRITIŠKAIS

Vokiečių kariniai ekspertai sa
ko, kad 1956 metai Europai ir pa
sauliui būsią kritiški. Jie savo tei
gimą remia sovietų Ir satelitų 
pasiruošimais ekonominiame Ir ka
riniame sektoriuose. Svarbiu fak
torium laiko Sov. Sąjungos ir Jos 
satelitų planavimus, pagal kuriuos 
1956 metais šie kraštai turį pa
siekti ūkinių laimėjimų viršūnę. 
Tuo pačiu laiku satelitų armijos, 
ypač Vengrijos, Čekoslovakijos ir 
Lenkijos, esą, bus paruoštos mo
derniam karui. 1956 metais šių 
kraštų kariuomenė bus vadovau
jama naujų, politiškai patikimų 
karininkų.

Imigracija Kanadon, Amerikon
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar
bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome
nės Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplo
muotas teisininkas

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
Įstaigos adresas*.

,’AVA,AV,VAYAV,'.\".V.VW.W/W/AV

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).
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Pačią kultūrą mes labai įvairiai 
suprantame. Yra visa eilė kultūros 
definicijų, tačiau daugumas jų 
tik dalinai nusako pačios kultū- TAUTA IR KULTŪRA
ros esmę. Vieni teigia, kad kultū
ra yra vien tik dvasinių vertybių n.
kaupimas, kiti gi kultūrą suveda 
j dorines bei socialines normas, 
dar kiti pabrėžia, kad kultūra yra 
tik tai, kas telpa į tos ar kitos 
religojos rėmus. Tačiau kultūra 

yra daugiau nei etika, daugiau nei 
religija. Visa tai sudaro tik kul
tūrines apraiškas, tėra kultūros 
sudedamąja dalimi. GI kultūra 

apima viską: Ir mokslą, ir meną, 
ir religiją, ir pačią gyvenimo kas-

aplinka, jos susikūrimas ir buvo ros originalumas, kas. ir įgalina 
ne kas kitas kaip tik žmogaus pir- mums Išsilaikyti kaip tautai. Be 
masis kultūrinis žingsnis. Vadina- Į abejo, jeigu paimsime atskirą in. 
si, kultūros pagrindų jau reikia dividą, jis visados gyvena kitoniš- 
jleškoti pačiame pirmajame žmo- kai, tačiau mūsų asmeniškasis gy- 
guje. žmogaus vitališkumas iš venimo stilius visoje tautos kultū- 
vienos pusės yra gamtinis reiš- roję turi bendrų taškų, kurie ats- 
kinys, bet Iš kitos pusės jo gyve- kirus Individus Jungia j vieną tau- 
nimo kelias, būtent, kaip jis gyve-, tinę šeimą, Taip nors mes ir skir- 
na, kokiu būdu ir kaip reiškiasi tingai kiekvienas sau gyvename ta- 
jis gyvenime jau yra žmogaus čiau tautos gyvenime statome vie.

trūkti vieno ar kito elemento, bet 
vistiek ji palieka nesugriuvusi. 
Tauta griūva ir pragaišta, jeigu 
jai bus sugriauta jos kultūra vi
sumoje. Štai dėl ko įmanoma iš
naikinti tautas neišliejus nė lašo 
kraujo. Atimk iš jų jų kultūrą, 
atseit, visa tai, kas juos daro tos 
ar kitos tautos nariais, bet juos 
palik tik žmonėmis, ir tautos ne
bus. Teisybė, kiekviena prievarta

dame. Tiesa, mes turime daug lais- tos tautos narys, jeigu jia nėra 
vės čia, galime labai savo kultūrą 1 vien tik iš vardo,,bet visu, savimi 
praplėsti, praturtinti, o gi kas jai atsidavęs ir už ją apsispren- 
gaunasi? šią laisvę mes išnaudo- dęs. Todėl visai nenuostabu, kad 
jame kaip tik priešingiems tiks- , daugelis, nerasdami kitos išeities, 
lams, ir tai be blogos valios. Nes [ lengva širdimi miršta, nes Jia-ne- 
čla mums už ją nereikia kovoti, pripažįsta kitokio gyvenimo, kaip 
Mes esame čia tik salos, kurios' tik savos tautos, šituo besąiygjniu 
nesudaro jokio pavojaus mums su- I 
pančiai kitai kultūrai ir ši kita 
kultūra net gi dažnai ragina iš
likti tokiais, kokiais čia atvykome.

dienybę. Jeigu taip, tai ar nėra 
pavojaus kultūrą sutapatinti su 
pačiu gyvenimu? Greičiau, kad ne, 
nes gi gyvenimas yra labai plati 
sąvoka ir apima ne vien tik žmo
gų, bet ir visa tai kas gyva ir 
stengiasi tą savo gyvybingumą iš
laikyti. Turi gyvenimą ir žmogus, 
ir gyvulys, ir augalas. Tačiau nei 
gyvulio- nei augalo gyvenimo ne
galime pavadinti kultūringu. Ir 
žmogaus gyvenimą, kiek tas lie
čia jį kaip gyvulį, negalėtume pa
vadinti kultūringu. Žmogui svar
bu ne vien tik gyventi, bet Ir

dvasios ir Jo laisvo kūrybingumo 
pasireiškimas, kas ir sudaro kul- 1 
tūros pagrindą. Tokiu būdu paties | 
gyvenimo negalime sutapatinti su 
kultūra. Štai dėl ko mes priėjo
me anksčiau duotosios definicijos. 
Pripažindami kultūrą kaip tautos
egzistencijos bazę tuo pačiu leng
vai galime susidaryti ir pačios' 
tautos apibrėžtį. Dar Iš mokykli- į 
nio suolo mes turime vadovėlinę 
sampratą, kad pagrindinius tautos 
elementus sudaro: kalba, papro
čiai ir istorija (kitur sakoma vie
toj istorijos religija). Betgi gy-

ną, mums visiems bendrą kultūri
nį pastatą, kuris tiesa, nors ir ats
kirų individų statomas, vis tik 
mums pasidaro bendras ir kaip 
tik mūsų, jame mes išreiškiame 
savo kūrybinį originalumą, jis pa
sidaro mūsų pačių išraiška. Taigi

visados iššaukia nepalaužiamą už
sispyrimą laikytis savo bet kokia 
kaina. Bet visados galimas ir is
torijoje žinomas tautų išsilydymas. 
Atseit, galingesnės tautos kultūra 
jeigu ji paima savo įtakon mažiau 
galingas ir atsparias tautas, jas

I
I

remiantis tuo, kas buvo anksčiau 
pasakyta, tautą sudaro žmonės, 
kurie kuria savo originalią kul
tūrą ir joje realizuojasi. Imant

pamažu absorbuoja. Žmonės, tie
sa, palieka, jie pareina, kaip sako, 
tarnauti kitiems dievams, tačiau 
jų kultūra tuo pačiu sugaišta arba

Rašo: Vincas Kazokas
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kaip gyventi. Jokiam kitam gyviui 
šaliai žmogaus šitas kaip visai, ne
galioja: kiekvienas gyvis gyvena 
tik taip, kaip jam nustatyta pa
čios gamtos. Tuo tarpu žmogus 
“kaip- gyventi” tų gamtos dėsnių 
nėra apspręstas ir nevaržomas. 
Jis pats pasirenka sau gyvenimo 
būdą, koks jam patinka ir kaip 
labiau jis save išreiškia ir gyve
nime realizuojasi. Ir šisai “kaip 
gyventi", būtent patsai gyvenimo 
būdas ir sudaro ne ką kitą, kaip 
tik kultūrą. Taigi kultūra yra gy
venimo stilius. Ir čia telpa viskas: 
ir mokslas, ir menas, ir religija, 
ir etika ir socialinės normos ir 
pati kasdienybė. Siauresne ir be 
abejo pagrindine prasme kultūra 
yra gyvenimo stiliaus vienumas, 
pasireiškiantis tam tikroje žmonių 
grupėje. Ir tie žmonės, kurie iš
laiko aną gyvenimo stiliaus vienu
mą ir sudaro tautą. Čia reikėtų 
kiek plačiau pasiaiškinti dėl duo
tosios kultūros aptarties. Reikia 
atsiminti, kad žmogus nėra gam
toje, bet visados tik šalia jos. Ir 
jeigu kiti gyviai yra gamtos glo
bojami ir viskuo jos parūpinti, tai 
viso to žmogaus iš gamtos nėra 
gavęs. Gamta Jam nuo pat pirmos 
dienos buvo priešinga ir nedrau
giška. Kad žmogus galėtų išsilai
kyti, Jam reikėjo susikurti visai 
naują, ne gamtinę, ir tačiau toje 
pačioje gamtoje aplinką, kuri yra 
ne natūrali, bet dirbtinė. Ir šitoji.

venimo praktika ne visus čia pami
nėtus elementus patvirtina, nors 
jų ir neneigia. Sakysim, yra tau
tų, kurioms kalba nėra esminis 
jungiamasis elementas. Arba iš 
kitos pusės yra tautų, kurios, nors 
būdamos ir atskiros tautos, kalba 
ta pačia kalba. Lygiai ir religija. 
Anksčiau, kada tautų gyvenime 
religija buvo pagrindinis veiksnys, 
jis buvo drauge ir tautiškumo ba
zė, nes tuomet ir pati tautinė kul
tūra vystėsi religinėje atmosfero
je. Betgi šiandie ypač moderniose 
tautose religija yra redukuota ir 
tėra tik viena iš sudedamųjų kul
tūros dalių, lygiai kaip ir visos 
kitos gyvenimo apraiškos. Viena, 
kas palieka tautai substanciniu ir 
pastovu, tai yra Jos kultūra, vadi
nasi, tasai gyvenimo būdo speci
fiškumas, kas ją išskiria iš kitų 
tautų tarpo, kas Ją padaro savita 
ir originalia. Sakysim, visi mes 
statome namus, bet mūsų statyba 
skiriasi nuo visų kitų; visi mes 
turime apsirengti, bet mes rengia
mės kitoniškai, visi turime grožio 
pajautimą, bet mes kitaip puošia, 
mės, mūsų kitoks menas, nors 
mes galime ir Išreikšti pačas ben
drąsias- žmogiškąsias idėjas. Ir 
kokią gyvenimo sritį bepaimtume, 
visur susidursime su vienu ir tuo 
pačiu: mes gyvename kaip ir visi, 
tačiau savo gyvenimo būde, savo 
stiliuje mes skiriamės nuo visų ki
tų. čia glūdi mano tautos kultū-

dėmesin, kad tauta gyvuoja tik 
per savo kultūrą arba priešingai 
kultūra laikosi tik ant ją nešan
čios ir ją kuriančios tautos pečių, 
mes prieiname prie paties šios die
nos paskutinio klausimo: koks gi 
yra santykis tarp tautos ir kul
tūros? Ar įmanoma skirti tautą 
nuo kultūros ir šluos du elemen
tus nagrinėti atskirai? Be abejo, 
bendrąją prasme, tai šiame žody
je telpa ir kultūra ir ją kuriantie
ji žmonės. Kitaip sakant, žmonės 
ir jų vystoma kultūra sudaro tau
tą. Ir šitas santykis, bent sutrau
ktai sakant, Išreiškiamas sąlygoji
mo ženklu: jeigu žmonės neturi 
savaimingos kultūros, jie tuo pa
čiu nesudaro tautos. Neįmanoma 
rasti tautos be jos kultūros, nes 
tokios tautos iš viso neegzistuoja. 
Galima kalbėti apie tautas be sa
vo rašto, net be savos klabos bei 
religijos, nes šie elementai tautai 
nėra substancialūs ir todėl jų ne
buvimas dar nesugriauna pačios 
tautos pagrindų, bet negalima kal
bėti apie tautą be kultūros. Lygiai 
kaip ir pastatas, sakysim namas. 
Esam įpratę žiūrėti į namą su 
visais jo įprastiniais atributais: 
sienomis, stogu,langais, durimis 
Bet yra namų ir be stogo, yra na
mų, ir be langų,, ir be lubų, bet 
vistiek jie yra namai. Lygiai Ir 
su tauta: Jos kultūroje gali ir

persikelia i muziejų stiklinius kar
stus. Vienintelis kelias išsilaikyti 
tautai yra kova už savo savaran
kišką kultūrą. Nes kaip kiekvie
nai kūrybai reikalinga laisvė kaip 
esminė sąlyga, juo labiau tautai. 
Aš nebūtinai teigiu politinį tautos 
nepriklausomumą. Yra tautų, ku
rios per šimtmečius neturėjo savo 
politinio nepriklausomumo, ir vis 
tik jos išlaikė savo charakterį ir 
veidą. Bet, žinoma, tokių tautų 
kultūra turi būti aklinai uždara 
kitoms, jos nesiekia savo kultūrinio 
ekspansingumo, tačiau visiškai ne
sileidžia ir pačios būti įtakojamos. 
Turiu galvoje žydus. Žydai yra is
torinis fenomenas, kuris labai sun
kiai Išaiškinamas. Ir jeigu žydai 
per tuksiančius metų išsilaikė ne- 
palūžę, tai šitai tegalima išaiš
kinti vien tik jų kultūros akliniu 
uždarumu ir drauge tikėjimu jų 
mesianine paskirtimi. Gi kas lie
čia . mus bei kitas mums žinomas 
tautas, tat mes to kultūrinio už
darumo neturime. Ir praradę sa
vo politinę laisvę mes visados at
sistojame tiesioginėje žlugties grė
smėje. Jeigu ne per prievartą, tai 
savanoriškai. Ryškiausias šiuo at
veju yra mūsų pavyzdys. Lietuvoje 
griaunama viskas: naikinama lie
tuvių kultūra ir patys žmonės žu
domi arba tremiami. Tuo tarpu 
čia- mes savanoriškai jos atslža-

Minėjome kivą. Betgi prieš ką 
kovoti, jeigu priešo nesimato? Ga-1 
limas daiktas, kad jo ir iš viso 
nėra, nes tai, ką palaikytume prie
šu, mums siūlo pagalbos ranką: 
Jūs dirbkite, o mes jums padėsi
me. Ir čia tasai nematomasis prie
šas iš karto savo taktika mūšį lai
mi, nes mes iš dėkingumo nueina
me tarnauti jam, užsimiršdami 
patys save. Paprastai kultūrų ko
va skiriasi nuo politinių bei ideo
loginių kovų: kiek anos eina smur
to ir prievartos keliu, tiek kultū
rų kova vyksta bendradarbiavimo 
ir įtakų keliu. Ir visados silpnes
nieji dvasioje šią kovą pralaimi. 
Nesvarbu, kada. Laikas čia ne
daug ką reiškia. Gali tai užtrukti 
šimtmečius. Tuo tarpu laimėjusio
ji pusė stengiasi kovą pralošlusios 
likučius kaip galima ilgiau išsau
goti. Ir pralaimėjusieji net būna’ 
dėkingi, kad jų kultūriniai likučiai 
taip labai pagerbiami muziejuose 
bei archyvuose. Tačiau ne gyveni
me.
Baigiant šitas trumpas pastabas 
tenka dar kiek sustoti prie anks
čiau Iškeltos minties, būtent žmo
gaus, kaip tautos nario realizavi- 
mosi savoje tautoje, kitaip sakant 
savoje kultūroje. Minėjome, kad 
būti tautos nariu kartais nėra nau
dinga. Tačiau tai Išperka prasmė. 
Kokią gi prasmę mes turime bū
dami tos ar kitos tautos nariais? 
Ką mes tuo laimime? Juk argi 
žmogui nėra tas pats, kad tik jis 
gyvena? čia ir yra viso ko bran
duolys, nes žmogui neužtenka tik 
gyventi, jis turi ir kaip gyventi. 
Gi šisai “kaip gyventi” išreiškia 
ne ką kitą kaip tik jo reallzavi- 
masl šiame gyvenime. Geriausia 
tam iliustracija yra menininkas. 
Jeigu Jis yra menininkas, jis galė
tų ir nerašęs Ir nekūręs gyventi. 
Betgi toks gyvenimas jam būtų 
nepakeliamai tuščias. Ir Jis kuria, 
nes tik savo kūryboje, konkrečioje 
kūryboje jis realizuoja save kaip 
menininką, ir čia tuo pačiu jis save 
Ir įprasmina. Kaip tik tokį savęs 
įprasminimą suranda ir kiekvienas 
tautos narys savoje tautoje, žino
ma, jis save realizuoti gali tik 
tuomet, jeigu jis yra sąmoningas

apsisprendimu pagrįstos ne- vien 
tik Ideolognės kovos ir aukos, bet 
lygiai tautinės. Ir gal būt auka už 
tautą yra daug prasmingesnė, ne
gu už bet kokią ideologiją, nes gi 
tautiškumas žmogui asmeniškumo 
prasme yra daug esmingesnis už 
bet kokią ideologiją. Jeigu pasek
sime tautų istorijas, tegu ir mūsų 
pačių, mes pastebėsime, kad per 
šimtmečius tiek religinės, tieg so
cialinės, tiek kitokios ideologijos 
keitėsi, betgi tauta išlieka savo pa
grinduose nepajudėjusi. Ką gi tas 
pasakoj O tuo pasakoma labai 

daug, nes kiekviena ideologija tau
tai nėra esminė, bet greičiau akci- 
dentinė. Žinoma, tuo nenorima čia 
pasakyti, kad tauta neturi arba 
negali turėti savų idealų. Tačiau 
šito klausimo nagrinėjimas išeina 
iš mūsų šios temos ribų, 
nesgi kalbėti apie tautos ide
alus, būtų bandymas spręsti tos 
ar kitos tautos pašaukimo klausi
mą. Kaip ir kiek įmanoma šitą 
klausimą Išreikšti, jau būtų visai 
atskira tarną kurios mes čia ne
liesime. Užtenka tik tiek priminti, 
kad jokia ideologija. neapsprendžia 
tautos idealų esmėje: gali būti tik 
formaliniai atvejai, nes jeigu tau
ta turi kokius idealus, tai. ji Juos 
gali realizuoti ir per krikščionybę, 
ir per islamą, per budzimą ir per 
komunizmą.

(Galas)

PABALTIEČIŲ DIENA
Baltų-Vokiečių Draugijos visos 

3 sekcijos š.m. rugsėjo pabaigoje 
ar spalio pradžioje drauge su Pie
tų Vokietijos radijofonu ir vokie
čių Institutui santykiams su užsie
niu palaikyti ruošia labai plačia 
programa Pabaltiečių Dieną. Tai 
bus pirmas didesnis minimosios 

draugijos ir Vokiečių-Lietuvių, Vo- 
kiečių-Latvių ir Voklečių-Ęstų 
sekcijų viešas pasirodymas. Pa
baltiečių dienos metu numatomas 
būdingesnių lietuvių, latvių ir es
tų kompozitorių kūrinių koncer
tas, iškilmingas bendras Baltų- 
Vokiečių Draugijos posėdis Stutt. 
garte ir jos atskirų sekcijų posėd
žiai.

NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU. 
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!

Felix Timmermans j

* KAIMIETIŠKOJI PSALME *
^z^z^z-^^zv_z<VERTE VINCAS KAZOKAS

(Ištrauka iš to paties vardo romano)
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IV.
Niūri žiema ir sniegas. Aš 

pjaustinėju iš medžio Nukryžiuo
tąjį. Kam? Kodėl? Savo malonu
mui? O gal per savo skurdą žmo
gus bandai prilygti pačiam Die
vui?

— Tai irgi savotiška malda, — 
sako mūsų klebonas patsai Išsi
gandęs, kad iš statulos išeis bai
dyklė.

Veidą aš išpjaustinėsiu paskiau
siai. Tai įvyks tik kitą žiemą. 
Pirmiausiai aš drožinėju rankas 
ir kojas. Molyje pasidariau savo 
rankų atspaudas ir pagal jas da
bar ir pjaustinėju.

— .Rankos ir kojos bus nepro
porcingai per didelės, — pastebėjo 
Fina, išgąsdindama mane. — Tu 
esi patsai kaip milžinas, Šakny, 
o tavo Jėzus nedidesnis už mūsų 
Gerarduką.

— Tai niekto, — atsakiau pa
galvojęs: Pabaigęs aš perpjau
siu Kristų pjūklu pusiau ir įsta- 
tysiu tarpan kaladėlę. Tu man 
tik netrukdyk, ir jeigu pamatysi, 
kad tai tikrai panašu į Jėzų, aš 
būsiu patenkintas.

Iš tiesų, tai savotiška malda. 
Aš pertraukiu savo pjaustinėjimą 
ir atidžiai apžiūriu rankas ir ko
jas. Mano vazlduotėje jos prisis
tato kaip gyvos. Ak, plaktukas 
ugnimi perlieja mano paties ran

kas ir kojas. Mažieji kauliukai su
trupa Ir lūžta, kaip pypkės kan
dikliai. Skausmas nudegina visą 
mano kūną. Aš sugniaužiu savo 
rankas iš nepakeliamo sopulio. 

Plaktukas sutraiškina mano kumš
čius, pirštų nagai sueižėja. Kai
rė koja, padėta ant dešinės, kru
vinai suplojama, bevarant vinį 
kaip galima giliau į medį. Aš 
vaizduojuos ir jaučiu save patį, 
kybantį ant kryžiaus. Mano ran
kos plyšta, kojos pamėlynuoja, 
kaip pūslės. Kartais aš taip jaut
riai pergyvenu, kad man atsisto
jant, kojose jaučiu dieglius.

Taip, be galo skaudžiai turėjo 
Jėzus kentėti. Tai ypač atjauti 
bedirbdamas panašų darbą, šitai 
priduoda šiek tiek paguodos ir pa
čiam nešant savo gyvenimo kry
žių. šiek tiek. Palyginus, mūsų 
vargai ir sunkumai tėra tik plun
ksna prieš tūkstančio kilogramų 
svorį, ir tačiau kartais būna taip 
nepakeliama, kad stebiesi, kaip po 
jais nepalūžta žmogaus širdis.

Pradžioje viskas atrodo taip 
gražu. Kai įsimyli ir susituoki, 
vaizduojies, kad visas pasaulis tik 
mudviem dviem sutvertas. Viskas 
šviežia ir gaivu, kol dar rasa, ir 
gėlės tokios kvapnios. Bet vos tik 
įkeli koją j šią pažadėtąją žemę, 
tuoj lapai pradeda vysti, patsai 
pasineri į vargą ir darbą, į ligas 

ir nedateklius. Ir vis tikiesi: taip 
ilgai netruks — sunkumai bus 
nugalėti, ir vėl viskas klosis kaip 
Iš rašto. Tačiau pabaigos nesimato, 
ateitis vis tamsesnė ir būna va- 
Inadų, kad trokšti pasakyti drau
ge su Tavim, o Viešpatie: “Išsi
pildė".

Aš daug vargų ir sunkumų iš
gyvenau per savo laukus, ligas, 
mirtį ir piktas rankas, bet skaud
žiausia, ką žmogus iškenti, yra 
nesutarimai su savo vaikais. Ne
aplenkė šita rykštė ir manęs, ir 

dabar aš suprantu Tave, Dieve, ko
dėl leidaisi nukryžiuojamas už sa
vo vaikus. e

— Ak, ir ko nepasitaiko su val
kais!

Pirmiausiai vaikams duodi ką 
Išgalėdamas. Tu atiduodi viską, ką 
turi geriausio: savo kraują, savo 
sielą, savo gyvenimą. Jie yra ne
atskiriama dalis tavęs paties. Jų 
džiaugsmas yra tavo džiaugsmas, 
jų nepasisekimai žeidžia daug gi
liau tave, negu juos pačius. Jų 
gyvenimą šildai savo širdimi. Ir 
štai, vieną dieną pamatai, kad iš 
tikrųjų jie yra tavo aršiausi prie
šai. Žinoma, jie dar prisirišę prie 
tavęs. Jie pasiryžę dėl tavęs sau 
galvą persiskelti ir prie tavo mir
ties patalo jie sėdi susmeigę savo 
nosis skarelėse. Tačiau Jų širdis 
tau jau nebepriklauso, nei jų va
lia, nei troškimai, ir iš jų vidinio 
gyvenimo, kuris kunkuliuoja jų 
krūtinėje, esi negailestingai paša
lintas.

Tas mums nepakeliama. O no
rėtųsi su jais drauge džiaugtis Ir 
kentėti. Bet ne. Tau užginta net 
i jų širdį pažvelgti. Aš pats bu
vau valkas tarp savo vaikų, su 
jais žaidžiau ir užsiėmiau. Aš no

riu ir likti vaiku su jais, bet jie 
jau suaugę Ir bodisi tavim kaip 
našta. Ir tačiau esi beprotiškai 
prie jų prisirišęs. Vist valkai šiuo 
atžvilgiu vienodu Norėdamas at
sikeršyti, pagalvoji: palauk, vieną 
dieną ir tu būsi tėvas ar motina 
ir patsai viską atsiimsi. Ak, ne
reikia šito ir linkėti —juk tai sa
vaime įvyks. Ir viskas kaip pagal 
užsakymą: iš pradžių jie mina tau 
ant kulnų, o vėliau ir ant širdies, 
kad net dantimis sugrieti Iš ne
pakeliamo skausmo.

Viešpatie, kodėl Tu jų neužtroš- 
kinai dar lopšy? Kodėl Tu jų ne
pasiėmei mažų angelėliais; pas sa
ve? Atleisk man, Dieve, už šluos 
žodžius, juk tai ne rimtai pasa
kiau.

Bet argi Tu nori- nubausti mane, 
ištikdamas mano vaikus? Tik ne 
šitaip; Viešpatie, tik ne taip! Tu 
mane nukryžiuok, Tu kaulus man 
sulaužyk, užleisk mano laukus 
piktžolėm ir vabalais, tiktai ne
liesk vaikų!

Tu man pavedei, Dieve, ganyti 
vienuolika avelių, keturias patsai 
atsiėmei, ir kiekvieną kartą, nors 
ir murmėdamas, klusniai prieš 
Tave nulenkiau savo galvą. Ir jei
gu Tau dar daugiau reikia, ateik 
ir pasiimk, tačiau, Viešpatie, ne
duok, kad tos, kurias man paliksi, 
nepasidarytų mano gyvenimo pra
keiksmu. Visus kitus savo valkus 
aš pavedu Tavo valiai, tik susi
mylėk ir grąžink mūsų Alfonsą 
į tikrąjį kelią. Tavo knygose pa
rašyta, kad geras ganytojas pa
lieka visą savo avių bandą ir eina 
j Ieškoti vienos paklydusios. Kam 
gUabiau tinka šitie Tavo žodžiai?

Mūsų Alfonsas, vienas iš dvynu- 
nukų (antrasis pasimirė) buvo už

sispyrėlis ir priešingas. Ak, vi
sokių yra visokių ir reikia. Liesa 
paguoda, tiesa? Bet Juk tik aplin
kybės sužeidė jame pikto daigus.

Jis susidėjo su viena mergina Iš 
gretimo kaimelio, kurį sudarė gry
nai varguolių lūšnos ir kuriame 
maišėsi neaiškaus plauko žmonės. 
Ji buvo panaši į čigonę juodais, 
vešliais plaukais Ir akimis kaip 
anglys. Daili mergiotė, bet jokiu 
būdu ne ūkininko sūnui. Ji tiko 
daugiau beslbastantiems muzikan
tams, nes buvo palaida ir neraliuo
ta. Vieną kartą jis palydėjo ją į 
atlaidus ir nuo tada prie jos pri
lipo.

I kailį jis gavo už tai sočiai, 
gi Fina bandė jį paveikti gražiuo
ju, bet kiekvienu atveju jis atsi
kirto:

— Tu patsai elgeisi kaip tinka
mas, netrukdyk to ir man!

Man gi buvo vistiek pat, ką jis 
ves, kad tik būtų laimingas. Ta
čiau argi gali žmogus būti ramus, 
kai jauti, jog toji mergšė Jam bus 
tikra prapultis?

Kartą vėl pastebėjęs jį su ta 
moteriška, aš paslėpiau jo Išeigi
nius drabužius ir laikrodį, bet jis 
vistiek Išėjo, dargi baisiai grūmo
damas. Aš tik juokiausi. Vėliau 
vakare jis dar nebuvo sugrįžęs. 
Fina labai graužėsi ir baiminosi 
man priekaištaudama, kam aš jį 

perkietai paėmęs j nagą. “Jis galėjo 
nusiskandinti. Kad tik neatsitikti} 
kas pikto”, aimanavo ji. Prieš 
Dievo Motinos paveikslą ji uždegė 
žvakę. Ir tai nebuvo pirmoji. Glė
biai žvakių Šiam tikslui susmilko. 
Ir ant rytojaus jis dar nebuvo 
grįžęs. Reikėjo eiti jo jeiškoti. Pa
keliui patyriau, kad jis naktį pra
leidęs pas savo išrinktąją. Per ki

tą jis pasiėmė savo drabužius ir 
pranešė, kad nebegrįšiąs namo ir 
vykstąs į Antverpeną dirbti uos
te.

Ir tik dabar imi suprasti, ką 
reiškia būti motina. Jos skausmas 
lyg peilis raižė man širdį. Aš siu. 
tau Iš apmaudo, nes artėjo pjū

tis, o trūko kaip visada darbo ran
kų. šitai jis žinojo, ir tai buvo jo 
kerštas.

— Tegu jis eina, kur nori; ant 
galo pamatysime kuris stipresnis 
— jis ar aš!

Bet kada turi šalia savęs mote- 
I rį ir motiną, tokią kaip mano Fi
na, tai tėvas visados palieka bejė
gis. Per dienų dienas ašaros, pra
šymai, maldaujančios akys ir ran
kos. Šito ilgiau nebuvo galima pa
kęsti, ir aš Finai leidau jį namo 
susigrąžinti su pažadu, jog mes 
jam nebetrukdysime santykiauti 
su ta mergina. Ir tada jis sugrį
žo, bet su tokia nuodinga šypse
na a\t lūpų, kad, rodos, liptum 
ant sienų. O be to dar turi būti 
nuolaidus Ir tylėti. Tai buvo kaž
kas panašaus į šonkaulių laužymą 
ant besisukančio rato.

Viešpatie, ačiū Tau už degtinę, 
kuri praskaidrina mano gyvenimą 
ir kuri sulaikė mano ranką, kad 
aš neprallejau savo sūnaus kraujo.

Dabar jis su ana ragana viešai 
šmirinėjo mano akivaizdoje. Kaip 

bus, taip bus. “Kaip pasiklosi, taip 
Išsimiegosi”, tariau sau, bet mano 
širdis nuo to neatslūgo. Juk ne
gali žmogus tokio kąsnio lengvai 
praryti, ir skausmas tau taip įsi
smelkia širdin, kad kartais sustoji 
prie veidrodžio pasižiūrėti, ar ki
tas negalėtų Jo išskaityti Iš tavo 
veido Ir akių.

(Bus daugiau)
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;&®KUPIJOTOJE
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ŠIANDIENINIAM KAUNE

Kauno Ir Vilniaus miestų auto
busai dažyti raudonai ir geltonai. 
Ant autobusų sieni^ iš lauko išra
šyti partijos šūkiai.
Kauno susisiekimas palaikomas 
autobusais ir taksi automobiliais. 
Mieste yra keletas autobusų linijų. 
Rotušė — Panemunės tiltas (Šan
čiuose) kaštuoja 1 rub. 60 kap., 

Rotušė.— Mėsos kombinatas (/Mai
stas" Aleksote) — 60 kap., Rotu
šė — Garliava — 3 rub.. Rotušė
— Marvelė — 90 kap., Rotušė — 
Freda — 90 kap., Didžiosios Kli
nikos — “Atrama” (Vilijampolė
je, ties “Inkaru”), Didžiosios Kli
nikos — Demokratų gatvė (Vili
jampolėje), Inkaras — Lampė. 
džiai, Šiaulių gatvė — Petrašiū
nai (šia linija naudojamasi važiuo
jant į A. Šančius), įgulos bažnyčia
— Tyrimų laboratorijos (vaikšto 
du maži autobusiukai) ir kt.

Taksi automobilių .nedaug. Pa
sinaudojimas brangus. Už kilomet
rų kelio Ima po du rublius. Pvz. 
kelionė taksiu nuo geležinkelio sto. 
ties j Žaliąjį kalnų atseina apie 
10 rub. Okupuotos Lietuvos gyve
nimo standarte tai jau labai bran
gu. Net ir autobusų kainos dauge
liui yra per brangios. Dėl tos prie
žasties daugelis žmonių negali kas
dien net autobusais pasinaudoti. 
Užmiestinis susisiekimas 1964 m. 
vasarų buvo kiek atpigintas.

Radijo stotys. Praeiviai mato 
radijo stočių stiebus Kaune ir ties 
Išlašu. Apie pusę kilometro nuo 
plento (Kaunas — Prienai) nuves
ta plento šaka. Jos gale pastatyta 
apie dešimt, naujų trijų aukštų tro
besių. Prieš kiek laiko Kaune pas
tatyta dideli radijo stoties stulpai 
toje pačioje vietoje, kur buvo ir 
seniau. Stiebai yra augštesni, kaip 
seniau, i viršų užsibaigia dvišakiu. 
Iš viso yra trys vienodo augščio 
stiebai.

Amatininkai. Savarankiškai vei
kiančių. amatininkų oficialiai nėra. 
Buvę amatinnkai įjungti i arteles 
ir ten dirba kaip darbininkai. Ta
čiau antatininkai kitiems patar
nauja atspėjamu laiku, dirbdami 
savo namuose. Jie siuva drabužius

daugumas kišenvagių yra rusai.
| Iškabos. Gatvių vardai užrašyti 
I dviem ir viena kalba. Būna lietuviš
kai ir rusiškai, rusiškai ir lietu
viškai, kitur tik lietuviškai, o ki
tur tik rusiškai. Beveik panašiai ir 
su iškabomis. Maskvai tiesiai pri
klausančių įstaigų ar įmonių iška. 
bos būna tik rusų kalba rašytos.

Kalbų vartojimas. Lietuviai kal
ba tik lietuviškai, kalbėdami su ru
sais, priversti kalbėti rusiškai. įs
taigose, kur daugiau rusų virši
ninkų, vyrauja rusų kalba, kur jų 
mažiau yra — abi. Tačiau yra ma
žesnių įstaigų, kaip artelės, kur 
vartojama tik lietuvių kalba.

Viešasis telefonas. Telefono au
tomato būdelių gatvėse nėra. Vie
šasis telefonas yra tik pašto įs
taigose, gal dar kur kitur. Kitas 
pasakotojas anksčiau pareiškė, kad 
viešieji telefonai Kaune yra ne tik 
pašto įstaigose, bet ir kai kuriuose 
kioskuose ir net restaranuose. Ta
čiau tie aparatai, kurie skirti vie
šai naudotis pašte, yra prirakinti 
grandinėmis — tam, kad negali
ma būtų pavogti ne tik telefono 
ragelio, bet Ir viso aparato. Jei kas 
privačių žmdpių telefonu kalba, 
tai daugiausia su kuria įstaiga. 
Kaune pasikalbėjimų gauti dar ne 
taip sunku, bet pasikalbėjimo su 
Vilniumi reikia lakti ilgai, kartais 
tą pačią dieną ir negalima sulaukti. 
Tokių asmenų, kurie savo butuose 
telefonus turi ir kurių pavardės 
į telefono knygutę įrašyta, yra la
bai nedaug/ Svarbesniųjų pareigū
nų telefono numeriai yra valstybinė 
paslaptis.

Gydytojai. Kaune yra lietuvių ir 
rusų gydytojų. Privačia praktika 
normaliai, jie negali verstis. Ambu
latorijose lietuviai stengiasi pa
tekti pas lietuvius gydytojus, nes 
jais daugiau pasitiki, kaip rusais.

Elta.
OlUUUUMUaBU^^
LIETUVIŲ NAMAI — BUSIMO
JI MŪSŲ TAUTINĖS KULTO. 
ROS TVIRTOVĖ. TAD PASKU
BĖKIME SUDĖTI PINIGUS SA
VIEMS NAMAMS ĮSIGYTI.

KLAIPĖDOS
VOKIEČIAI PYKSTA

Klaipėdos vokietininkų organas 
“Memeler Dampfboot” š.m. kovo 
20 d. numeryje rodo susirūpini
mą, kad Klaipėdos krašto išsi
laisvinimo šventė buvo taip pla
čiai paminėta visame laisvajame 
pasaulyje, o ypač lietuvių spaudos. 
Rašoma, kad Sov. Sąjungoj esa
ma projekto buvusias lietuviškas 
sritis Tilžę, Ragainę, Jsrutį, Sta
lupėnus ir Gumbinę įjungti j 
LTSR. Atpasakojami Kanadoje 
Montrealio mieste paskelbti V. 
Peteraičio ir Čikagoje dr. J. Any- 
so pareiškimai, taip pat lietuvių 
spaudos pasisakymai ir JAV ra
dijo komentatoriaus P. Gibsono pa-
aiškinimai. Jis per JAV siųstuvą 
pabrėžė, kad Nemuno upyno sri
tis prie Baltijos jūros ir prie Kur
šių marių jau 3.000 metų buvo 
gyvenama lietuvių, todėl tas kraš
tas jiems teisėtai ir priklauso.

Ten pat “MD” užsipuola vokie
čių jsatigas, kurios leidžia arba 
pagiria tokius žemėlapius, kuriuo
se Klaipėdos kraštas nėra atžy
mėtas kaip vokiečių teritorija. 
“MD” laiko Klaipėdos kraštą “in
tegraline vokiečių teritorijos dali
mi” ir pažymi, kad tik per 16 
"smurto metų” Lietuva buvo tą 
teritoriją atsiplėšusi...

Lenkijos lietuviai
Lietuvių spaudoje pasirodė ir 

platesnių žinių, apie vieno as
mens susirašinėjimą su lietuviu 
Lenkijoje. Iš to susirašinėjimo ma
tyti, kad ypač dabar Lenkijai pri
klausančiose srityse yra nemažai 
lietuvių, vietinių ir iš kitų Lietu
vos sričių atvykusių. Jų ten turi
ma šokėjų, meno ir mokslo sambū- 
rėllų, turimas kažkoks ansamblis, 
kuris iš Suvalkijos vykstąs gas
trolių į Lenkijos miestus. Buvęs 
jo koncertas Suvalkuose, Liubli
ne, Elke, Balstogėje, per Varšuvos 
radijo stotį. Ansamblis ruošiąs 
gastrolėms į pajūrio miestus: El
bingą, Dancigą, Gdynę, Zopotą ir 
kt.

įdomiausia, kad lietuviai turį 
Suvalkuose net savą gimnaziją. 

Tik skundžiasi, kad labai trūkstą 
vadovėlių bei šiaip knygų. Ar ta 
gimnazija yra privataus pobūdžio, 
gal net vieša, ar oficialiai veikian
ti, iš anų žinių neaišku.

į^Licruui&i--------
PMMJLYJe

ARGENTINA
Sans Souci moterų agronomlų 

mokykla yra pirmoji Pietų Ame
rikoje. Joje mokslus eina 80 agro
nomlų. Jo direktoriaus padėjėjas 
yra lietuvis V. Senulis. V. Senulis 
per 7 metus išaugino 135.000 me
delių. Prezidento ir gubernatoriau® 
ūkiai taip pat aprūpinami lietuvio 
išaugintais medeliais.

— Kordobos un-to medicinos fa
kultete studijuoja lietuviai J. Gri-

vleną Lietuvos medį Tautų Drau
gystės Miesteliui. Medis bus pa
sodintas Tijucos kalne Rotary 
klubo 50 metų sukakčiai atžymėti. 
Lietuvos atstovas išsamiu laišku 
paaiškino Rotary klubo vadovybei, 
kad, Lietuvai dabar esant atkirs
tai Maskvos geležine uždanga, lai
kinai jų prašymo negali patenkin
ti, tačiau kai tik Lietuva bus Iš
laisvinta, į Braziliją bus atgaben
tas Lietuvos ąžuolėlis. Ta pat

galtis ir L. Toločka, ekonominius 
mokslus eina — E. Tumosa, inži
nerijos mokslus — J. Tumosa, 
laimėjęs visą eilę premijų už ar
chitektūrinius projektus. Broliai 
Tumosai atstovauja un-tui kaip 
pirmaeiliai krepšininkai. Kardobos 
universitete mediciną yra baigę dr.
E. Mackevičius ir R. Musteikis.

BRAZILIJA
Lietuva pakviesta į IV tarpt, 

foto meno parodą. Paroda įvyks š. 
m. spalio mėn. Rio de Janeiro. I 
Lietuvos atstovą dr. F. Meierį 
kreipėsi brazilų Sociedade Flumi- 
nense de Fotografia, prašydama 
pkaviestl lietuvius foto menininkus 
dalyvauti tarptautinėje foto paro
doje Rū> de Janeiro. Lietuvos pa
siuntinybės spaudos biuras, turė
damas galvoje, kad Nepr. Lietu
voje buvo labai augšta foto meno 
kultūra ir Lietuvos fotomenininkai 
yra nekartą laimėję aukso meda
lius užsienio parodose, kreipėsi į 
viso laisvojo pasaulio ir Brazi
lijos lietuvius foto menininkus, ra
gindama juos susidomėti puikiu 
propagandiniu veiksniu — tarptau
tine foto paroda ir joje dalyvauti 
Iškeliant Lietuvos vardą. Paskuti
nė data foto nuotraukoms įteikti 

— š.m. rugpjūčio 1 d. Paroda turės 
3 skyrius, į kiekvieną iš jų gali
ma įteikti ligi 4 foto. Visais pa
rodos reikalais rašyti: Sociedade 
Fluminense de Fotografia, Caixa 
Postal 118, NITEROI — Ėst. do 
Rio, Brazil.

— Prašo Lietuvos medžio. RIo 
de Janeiro Rotary klubas kreipėsi 
į Lietuvos atstovą Brazilijoje dr.
F. Meierį, prašydamas padovanoti

proga klubo vadovybei buvo pa
siųsta knyga “Lituanla Ilustrada” 
su atžymėtu 38-ju puslapiu, ku
riame įdėta seniausio (per 2000 
metų) Lietuvos ąžuolo nuotrauka.

— 1955 m. l^ovo 20 d. Rio de 
Janeiro Naracane stadione įvyko 

Brazilijos mokyklinio amžiaus jau
nimo sąskrydis Eucharistinio Kon
greso proga. Tarp keliolikos užsie
nio valstybių dalyvavo Ir lietuvių 
jaunimas. Jaunimo ir svečių į sta- 
dljoną susirinko per 150.000. Iškil
mės buvo baigtos pamaldomis, ku
rias atlaikė kard. Don Jaime Ca
mara.

JUNG. AMERIKOS VALSTYBĖS
— Rinkimai j JAV LB tarybas 

paskirti š.m. gegužės 1 d. Kan
didatų išstatyti 95, rinkimų komi
sijų sudaryta 49..

— JAV Kongreso bibliotekoj da. 
bar dirba 15 lietuvių su K. Pakš
tu, Baliu, Taruliu, K. Škirpa, V. 
Stanka, J. Pajauju, V. Trumpa ir 
kit.

— Dail. A. Varno 75 m. amžiaus 
ir 50 m. kūrybinio darbo sukaktis 
buvo gražiai paminėta jo paveiks
lų paroda ir tam tikslui suruošta 
akademija su plačia ir įvairia me
nine programa. Akademijoj daly
vavo taip pat latvių ir estų ats
tovai. Parodoj buvo išstatyta 150 
darbų.

— Mirė kunigas knygnešys. Či
kagoje senųjų kunigų prieglaudoje 
mirė, sulaukęs žilos senatvės, Vai
žganto mokslo draugas, knygnešys 
ir rašytojas kun. Pr. Vasiliauskas. 
Paskutiniai velionio žodžiai, įrašy
ti jo nebaigtame rankraštyje, bu
vo: “Mylėkime Lietuvą — savo 
vienintelę tėvynę. Bet kokia kita

PALYGINIMAI
Sovietų Sąjungos propogandis- 

tai nuolat aiškina, kad darbo žmo
gus komunistinėje sistemoje turi 
puikiausias sąlygas dirbti ir jo 

gyvenimo lygis esąs daug augštes- 
nis, negu darbininko kapitalisti
nėse valstybėse. Nesiginčydami su 
propagandistais, pažiūrėkime ką 
apie tai kalba tarptautinis statis
tikos biuras.

Kiek New Yorko ir kiek Mask
vos darbininkas turi dirbti dienų 
Ir valandų, kad galėtų reikalin
giausius dalykus įsigyti. Pvz. 
Maskvos darbininkas, norėdamas 
įsigyti vilnonį kostiumą, turi už
sidirbti 1.100 rublių, arba turi dir
bti 47 dienas. Vadinasi, jis turi 
dirbti 16 kartų Ilgiau, kaip New 
Yorko darbininkas. Maskvietė dar
bininkė turi dirbti 22 dienas, kad 
galėtų įsigyti vilnonę suknelę. Tuo 
tarpu nlaujorkietel darbininkei pa
kanka 21 valandos.

Vyriškiems marškiniams nusi
pirkti Maskvos darbininkui reikia 
dirbti 22 kartus ilgiau, kojinėms 
— 10 kartų, batams — 12 kartų, 
apsiaustui — 14 kartų, kaip New 
Yorko darbininkui. Panašiai ir dėl 
maisto. Ruginei duonai užsidirbti 
darbininkas turi dirbti du kartus 
Ilgiau, bulvėms — 6 kartus, jau
tienai — 5 kartus, kiaušiniams — 
8 kartus, sviestui — 10 kartų, cuk
rui net 26 kartus kaip New Yorko 
darbininkas.

to batus. Kostiumo pasiuvimas, da. 
vus medžiagą, kaštuoja 150 — 300 
rub. Panašiai siuvami ir taisomi 
batai. Amatininkai siuva drabu- 
žus to batus turgui. Turguje auli
niai batai kraštuoja 60 — 70 rub.

Įrankiai. Paskutiniais metais 
krautuvėse atsirado ir įrankių: 

piūklų, replių, kirvių to kitų. Tačiau 
visi įrankiai labai blogos kokybės. 
Kirviai splžinial, vartojant ašme
nys trumpa, o kalant vinį, plaktu
kas suskyla.

Spauda visa komunistinė. Ją pla. 
tina Sojuzpečat, maskvlnė įstaiga. 
Darbovietėse spaudą platina įvai
rūs partorgai, komsorgai bei jų 
paskirti asmens. Darbovietėse ji 
platinama priverstinai. Užrašomas 
laikraštis, už kurį paskiau išlaiko
ma iš atlyginimo. Spauda, palygin
ti, yra labai brangi.

Liaudies teismai. Jie skirstomi 
pagal rajonus ir rajono apylinkes. 
Teisia tesėjas su dviem “tarėjais”. 
Būna dan sekretorė ir prokuroras. 
Liaudies tesėjai ir tarėjai renka
mi. Kandidatus pasiūlo komunistų 
partija iš labiausiai patikimų ar
ba komunistų tarpo. Teismuose by
los nagrinėjamos rusų ir lietuvių 
kalbomis — pagal bylininkų tau- 
tybes. Prokuroras, bet ne įstaty
mai ar teisėjų sąžinė, bylos spren
dimą nulemia.

Kandidatų j teisėjus ir tarėjus 
tik tiek pasiūloma, kiek jų reikia 
■išrinkti. Neretai pasitaiko, kad siū
lomas j teisėjus išrinkti kandida
tas be rinkimų jau kelis mėnesius 
teisėjauja. Taip pvz. Kaune buvo 
su Liaugaudu ir Žvirbliu.

Pasai — tamsiai žalsvos spalvos, 
knygutės pavidalo, rusų ir lietuvių 
kalba, su savininko fotografija. 
Naujo paso gavimas yra susietas 
su ilga procedūra. Kišenvagių pa
vogtus pasus nuovados verčia pri
dengti kita dingimo forma, daž
niausiai — pametimu. Už paso 
pametimą savininką baudžia nuo 
60 iki 100 ir daugiau rublių. Pasų 
vogimo faktai slepiami dėl to, kad

Pas Kaimynus
Lenkų spauda JAV-se itin skau

džiai pergyvena Jaltos dokumentų 
paskelbimą, pastebėdama, kad net 
JAV pritariančios Curzono linijai, 
kuria Vilnius priskiriamas “Tary
bų Sąjungoss respublikai”. Betgi 
įdomu, kad lenkai daugiau rašo 
dėl .Churehlllio Roosevelto posakių 
apie lenkų charakterį nei dėl šių 
teritorinių pakitimų. Susidaro įs
pūdis, kad Amerikos lenkams dau
giau rūpi Lviv nei Vilnius, kurio 
atitekimą Lietuvai kai kurie Ame
rikos lenkų laikraščiai tiesiog sten
giasi nutylėti. Amerikos lenkų 
spauda taip pat smarkiai piktinasi 
žinomo žurnalo “The Reader Di
gest" paskelbtu vieno žurnalisto 
rašiniu, kuriuo teigiama, kad veik 
pusė lenkų merginų pavergtoje 
Lenkijoje linkusios į prostituciją. 
Lenkų spauda vadina šitokį tvir
tinimą begėdišku šmeižtu. Lenkų 
spauda taip pat praneša, kad Radio 
Free Europe lenkų skyriaus vedė
jas Stanislaus Strzetelski pasit
raukė iš pareigų, protestuodamas 
prieš Radio Free Europe propa
gandos metodus Lenkijoje. Lenkai 
sako, kad, nors visi laisvieji lenkai 
protestuoja prieš šio radijo parei
gūnų sugalvotą balionėlių ofenzy
vą, Europos Laisvės Komitetas 
savo užsimojimą tebetęsia toliau. 
Kartu pasitraukė ir Strzetelskio 
asistentas Sigmund Litynskl, o 
taip pat ir FRE direktorius New 
Yorke Mr. Robert Lang.

— Europoje leidžiama "Latvija” 
Nr. 13-1955 įdėjo “drg. Borgo” 
nuotrauką, drauge pažymėdama, 
kad jo uždavinys buvo sekti ir šni
pinėti Švedijoje gyvenančius lat
vius. Tačiau šiuo metu Stockhol- 
me jo jau nebėra. “L” reiškia nuo
monę, kad jis greičiausiai kritęs 
po Berijos likvidavimo kaip "va
lymų” auka. Tačiau manoma, kad 
kas nors kitas būsiąs paskirtas į

jo vietą. Latviai ir kiti pabaltiečiai 
įspėti būti budrūs.

— š.m. kovo 22 d., iššokęs iš 
sovietinio laivo, Angliją pasiekė 
20 metų estas Johanes Rastuss. 
Jis Išplaukė iš Talino kovo 15 d. 
Bėglys atnešė naujų žinių apie so
vietinį gyvenimą pavergtoje Esti
joje.

Estiškas Universitetas
Tremtyje

Estų informacijos skelbia, kad 
estų tautinės bendruomenės pas
tangos įsteigti savo universitetą 
tremtyje, jau yra realizuotos. Es
tų universitetas formaliai pradėjo 
veikti Stockholme. Universitetas, 
tiesa, nedidelis, ir savo programa 
irgi daugiau primena Institutą, nei 
universitetą. Jame betgi yra su
sibūrę 23 Tartu Universiteto pro
fesoriai ir su viršum 100 studentų. 
Paskutiniu laiku šio universiteto 
diplomai yra pripažįstami Švedi
jos mokslo įstaigų ir yra pinigi
niai remiami vyraiusybės. Švedi
jos universitetuose studijuoją es
tai šiame institute išklauso kur
sus, kurie pavergtoj Estijoj yra 
panaikinti arba iškraipyti. Taip 

estai tikisi užkišti stambias spra
gas kada išlaisvinimas ateis. Šiuo 
metu jau veikia filosofijos ir tei
sių fakultetai. Gamtos fakultetas 
tikimasi bus įsteigtas netrukus. 
Filosofijos fakultete dėstomi šie 
dalykai: estų literatūra, istorija, 
estų muzikos istorija, etnografija, 
senovės estų religija ir estų dailės 
istorija. Teisių fakultete dėstoma 
estų valstybinė teisė, civilinė tei
sė, savivaldybių teisė Estijos pre
kybinė ir pramonės teisė ir t.t. 
Prie fakulteto veikla “laboratori
nė katedra” ir surinktas gana gau
sus knygynas. Institutas tvarkosi

pagal Tartu un-to statutą. Ins
titutas turi teisę teikti doktora
tus. Paskaitos vyksta vakarais.

štai kur yra tikėjimas savo tau
ta ir jos ateitimi.

— Estijos Laisvės Komitetas 
New Yorke Kerste’no Komiteto 
Tyrinėti Komunistinei Agresijai 
išsiuntė per 200 egz. pavergtosios 
Estijos mokslo, švietimo, kultūros 
įstaigoms, taip pat Maskvos pati
kėtiniams Estijoje. Prie kiekvieno 
egzemplioriauss buvo pridėtas Ko
miteto pirmininko A. Parandi lalš- 

| kas, kuriame nurodė, kodėl šios 
brošiūros yra siunčiamos, ir prašė 
dėl visų informacijų kreiptis į jį. 
Brošiūrų pasiuntimas buvo plačiai 
pagarsintas per tarptautines tran
sliacijas į Estiją.

— š.m. kovo 3 d. per informa
cinį Baltų Tarybos posėdį atvykęs 
iš JAV Latvių Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Masens padarė 
pranešimą apie politinę padėtį. In
formacijomis pasikeitimas prisidės 
prie veiksnių žygių derinimo. Iš 
lietuvių pusės posėdy dalyvavo 
VT pirmininkas K. žalkauskas ir 
URT valdytojas dr. P. Karvelis

— Latvių spauda JAV-se džiau
giasi nuo š.m. kpvo 16 d. gauto
siomis transliacijomis Iš Madrido 
radiofono ir skelbia patyrusi, kad 
Madrido radijo transliacijos bal- 
tų kalbomis Pabaltijo kraštuose 
esančios geraiusiai girdimos, ne
paisant nuolatinių Sovietų truk
dymų klausytis.

— Suomiai rūpinasi, jog Taline 
baigiama statyti pirmoji Pabalty 
televizijos stotis pirmoj eilėj bus 
skiriama propagandai prieš juos. 
Įdomu, jog Sovietai planavo pir
mąją stotį statyti Rygoje, bet, 
kaip matyti, pakeitė savo planus, 
norėdami sustiprinti kultūrbolše- 

vizmo ofenzyvą prieš suomius. Suo
mija šiuo metu dar tėra perdaug 
neturtinga, kad galėtų įsitaisyti 
stotį, tuo tarpu inteligentiška suo
mių visuomenė gyvai domisi šiuo

idėja, kuri rautų iš mūsų širdies

Ilgo gyvenimo “išradėjas”
Sovietų S-gos prof. Erskin per 

Maskvos radiją pareiškė, kad So
vietų Sąjungos mokslininkai žino 
ilgo gyvenimo paslaptį ir, esą, 
žmogus gali išgyventi iki 160-175 
metų. Sovietų mokslininkai esą 
Jau turi “receptą” žmogaus gy
venimą prailginti.

Prof. Erskin nurodo, kaip rei
kia gyventi, norint 150 metų am
žiaus sulaukti. Jis sako: “Organi
zuokite protingai jūsų darbą. Ne- 
persldirbkite. Savaitgalius ir atos
togas Išnaudokite tikram poilsiui. 
Miegokite 8 vai. vidutinio amžiaus 
sulaukę ir 7 vai. būdami seni. 
Kasdien atlikite 10-20 minučių 
mankštą, nežiūrint kokio amžiaus 
bebūtumėte. Valgykite 3-4 kartus 
per dieną. Nerūkykite Ir nevarot- 
kite svaigalų. Dažniau maudyki
tės ir daug vaikščiokite tyrame 
ore ir šitai darykite reguliariai”.

Taigi , visai nesunku protin
tėvynės meilę, teneįsigall mūsų 
tarpe. Lietuvi, šiuo momentu tau 
nevalia nei snausti, nei svetimie
siems tarnauti, bet privalai auko
tis ir dirbti Lietuvai”.

— “Film Council of America” 
šiuo metu New Yorke vykstančiam 
“Golden Real Film Festival” tei
sėju yra pakvietusi liet, rašytoją 
J. Meką, žurnalo “Film Culture” 
leidėją ir redaktorių, šio žurnalo 
paskutiniame numeryje filmą “Ro
meo ir Julija” recenzuoja kitas 
lietuvių rašytojas, dramaturgas 
Algirdas Landsbergis.

VENESUELA
Iš Venesuelos lietuvių apie 700 

gyvena Caracaso, apie 250 Valen- 
cljoje ir Barguissimeto miestuose, 
apie 60 Maracaybo mieste. Lietuvai 
savo gražiu elgesiu įgavo Vene- 

cuelos gyventojų pasitikėjimą. Tiek 
vyriausybė, tiek ir krašto gyven
tojai į mūsų tautiečius žiūri kaip 
į tvarkingus ir pasitikėjimo ver
tus žmones. Venesuelos LB pirmo
ji paskyrė 1.000 dol. literatūros 
premiją, pelenai sutelkė stambią 
paramą Vasario 16 d. gimnazijai. 
Vietos lietuviai pasižymi susiklau
symu; jų dabartinė medžiaginė 
padėtis yra neblogesnė, negu ki
tuose kraštuose. Visoj eilėj vieto
vių lietuviai turi savo prekybas 
ir gražių nuosavų namų. Būrelis 
lanko un-tą, keli yra jau jį Ir bai
gę. Prie naujojo un-to išplanavi
mo daug prisidėjo lietuvis arch P. 
Trinkūnas.

ŠVEICARIJA
Dalyvaus Ir lietuvės skautės, 

šiais metais per Sekmines Švei
carijoje įvyksta tarptautinė skau
čių stovykla, šioje stovykloje da- 
lyvaus ir laisvajame pasaulyje gy
venančių lietuvių skaučių atsto
vės.

20 amžiaus stebuklu, tuo būdu 
duodamasi lengvai priviliojania Ta
lino TV stoties, kurioje jau dabar 
planuojama speciali suomiška pro. 
grama.

gam žmagui 150 metų sulaukti. 
Tik kaži kodėl taip anksti numirė 
Juozas Stalinas ir daug kitų di
delių "darugų?” Galia ir stacha- 
noviečių — jie vargšai Išmirs nuo 
persidirbimo.

AMERIKIEČIAI PASIGAMINO 
DEIMANTĄ

A.P. spaudos agentūra praneša, 
kad Amerikoje pasisekė pagamin
ti deimantą, kuris visiškai toks pat 
kaip natūralus. Tokiu būdu moks
lininkų svajonė virto tikrove.

Dabartinis deimantas paganmin- 
ti kaštuoja dvigubai brangiau, ne
gu natūralus. Dirbtinis deimantas 
būsiąs naudojamas pirmoj eilėj 
pramonėj. Iki šiol Amerika šimtus 
svarų deimanto importuodavo iš 
užsienio vien pramonės reikalams, 
be kurio negalima apsieiti ypač 
preciziškų įrankių gmayboj, grę- 
žiant uolas naftos jieškant ir t.t

TREČIAS LAIKRAŠTIS 
VENESUELOJ

Venesueloje pradėtas leisti nau
jas žurnalas “Venesuelos Lietu
vis”. Pirmasis numeris išleistas 
Nepriklausomybės šventei paminė
ti. Jį redaguoja A. Diržys ir J. 
Kukanauza, leidžia LB Maracay 
apyl. valdyba. Iki tol buvo leid
žiamas Caracase “Tėvų Kelias” ir 
Valencljoj — "Vyties Keliais”. Ma
racay miesto Ir apylinkės lietuvių 
kolonija laikoma labai gerai eko
nomiškai įsikūrusi. Kolonija savo 
dispozicijoje turi nekilnojamojo Ir 
ilgametės amortizacijos kilnojamo
jo turto apie pusantro milijono 
bolivarų vertės. Vienas bolivaras 
lygus 0,3 JAV dolerio. Tą turtą 
sudaro 32 žemės sklypai miesto 
ribose, daugymas apstatytų mūri
niais namais, 10 prekybos įmonių 
ir t.t. Maracay miesto ir apylinkės 
kolonijoj yra 178 lietuviai. Dabar 
Maracay apylinkės valdyba rūpi
nasi pasistatyti lietuvių namus, 
kur teiktųsi visas apylinkės kul
tūrinis gyvenimas.

3



4 MŪSŲ PASTOGĖ 1955 ». balandžio 20 d.

MtiSU PASTOGĖ
ČIA PLAKĖ LINKSMAI JOS ŠIRDIS

RENATA L1PERTA1TĖ ATSISVEIKINO SU VASARIO 16 
GIMNAZIJA

Sydnėjus
TRAGIŠKAI MIRĖ P. STAUKUS

Pirmą Velykų dieną, šokdamas 
j pradėjusį važiuoti elektrinį trau
kinį, paslydo ir tarp vagonų nu
kritęs skaudžiai susižalojo galvą 
Paulius Staukus, 34 metų amžiaus 
Sydnėjaus lietuvis. Paulius Stau
kus buvo skubiai nugabentas j li
goninę Ir čia jam buvo padaryta 
operacija ir kraujo transfuzija, 
bet gydytojų pastangos išgelbėti 
gyvybę buvo bergždžios. Dvi va
landas pasikankinęs Paulius Stau
kus 11 vai. vak. mirė.

Velionis palaidotas Rockwood ka
pinėse. Laidotuvėse dalyvavo bū
rys lietuvių ir įmonės kurioje jis 
dirbo atstovai. Jautrų atsisveiki
nimo žodį tarė kun. P. Butkus, su 
kuriuo velionis yra sėdėjęs vokie
čių kacete. Ant vellonies kapo 
vainikus padėjo jo artimieji drau
gai, Politinių Kalinių Komiteto 
vardu Sakalauskas Ir įmonės ben
dradarbiai. Laidotuvėmis rūpinosi 
velionies bičiuliai R. Kiimaitytė, 
Bakaičiai, G. Umbražlūnas, V. 
Sapka Ir Ed. Vailokas. Velionis 
Australijoje neturėjo jokių gimi
nių ir jo paliktas turtas perėjo 
vyriausybės žinion.

Paulius Staukus kilęs iš Palan
gos, gimnaziją baigęs Klaipėdoje, 
karo metu už pogrindžio veiklą 
buvo kalintas ir vėliau išsiųstas 
darbo stovyklom f Australiją at
vyko prieš šešerius metus ir kele
tą pastarųjų metų praleido Syd- 
nėjuje. J) dažnai buvoj galima su
tikti lietuviškuose parengimuose, 
bibliotekose ir buvo nuolatinis “M. 
P.” skaitytojas.

Tegul Tau būna lengva, Pauliau, 
tolimosios Australijos žemelė.

R.A.

“ŠVIESOS” PARENGIMAS
šviesos Sambūrio Sydnėjaus 

Skyrius šeštadienį, balandžio 23 d., 
12-14 Ennis Rd., Milsons Point 
ruošia paskaitą tema: “Tarppla- 
netlnio susisiekimo problemos”. 
Prelegentas: Inž. E. Sipavičius.

Paskaitos pradžia 7 vai.
Prieš paskaitą, 6 vai. vak. šau

kiamas Sambūrio narių susirinki
mas einamiesiems reikalams ir 
ateinančio pusmečio veiklos pla
nui aptarti. Sambūrio nariai kvie
čiami skaitlingai dalyvauti.

I paskaitą įėjimas visiems lais
vas. Po paskaitos arbatėlė ir šo
kiai. S.

ŠAUNUS SKAUTŲ VAKARAS
Per Velykas suruoštas Sydnė

jaus skautų vakaras Concorde (Ma
sonic Hall) pasižymėjo įdomia 
programa: buvo pašokta tautinių 
šokių, padainuota lietuviškų dai
nų, o Alg. Plūko vadovaujami ke
turi akordeonistai (Alg. Plukas, 
Garelis, Mauragis ir Bllokas) pa
grojo lietuviškų liaudies meliodljų, 
gražių eilėraščių padeklamavo jau
nieji skautukai Ir skautukės. J lie
tuviškų šokių Ir žaidimų sūkurį 
buvo įtraukta ir “senimas”. Pa
rengimas davė pelno, kuris skiria
mas skautų stovyklos išlaidoms 
apmokėti. M.

BANKSTOWNO LIETUVIAI 
AIŠKIAI PASISAKĖ

Balandžio 17 d. įvykusiame Ban
kstowno Apylinkės susirinkime pa
grindiniu darbotvarkės punktu bu
vo lietuvių namų klausimas.

Susirinkime nutarta, kad Banks- 
townas dėsis prie bendrųjų lietu
vių namų tik tada, jeigu tie namai 
bus statomi Bankstowne. Priešin
gu atveju, Bankstowne lietuviai 
kitais metais pradėsią Bankstowno 
lietuvių namų statybą ant savo 
turimo sklypo. Lietuvių Namų Ta
ryba paprašyta duoti galutinį at
sakymą iki š.m. gruodžio 31 d. 
Jei bendrieji Sydnėjaus lietuvių 
namai bus statomi Bankstowne, ta-j 
da ši apylinkė perleis Sydnėjaus! 
lietuvių namams sklypą už kurį i 
jau įmokėta per 400 svarų ir 11-Į 
kusi dalis bus sumokėta šiais me
tais. Sklypas kaštuoja apie 800 
svarų, kmš.

LIETUVIŲ NAMŲ TARYBOS 
posėdis įvyks balandžio 24 d., 9 
vai. Canterbury.

LIET. DAILININKAI 
AUSTRALŲ PARODOJ

Davyd Jones meno galerijoj vyk
stančioj Contemporary Art dailės 
parodoje savo darbus yra išstatę 
mūsų dailininkai Šimkūnas, Sal-Į 
kauskas Ir Mikševičius.

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS 
ŠOKIŲ VAKARAS CONCORDE 

NEĮVYKS
Susidėjus aplinkybėms skelbta

sis ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos šoklų vakaras Concorde 
balandžio 22 d. atšaukiamas.

ALB Sydnėjaus Apyl. V-ba.

AUKOS NUKENTĖJU- 
SIEMS NUO POTVY
NIO TAUTIEČIAMS
Nuo potvynio nukentėjusiems

N. S.W. lietuviams sušelpti aukojo: 
Melbourne lietuviai per Socialinės 
Globos Moterų Draugiją Melbour
ne £ 50.0:0, per kun. Vaserį (pa
maldų metu) £ 20.0.0. A. Griga
liūnas (Seddon) £ 4.10.0, P. Bu
rokas (Gathega) — £ 2.0.0. Praš- 
mutal (Vlc.) — 10 šil.

St. Marys lietuviai (per Sčesnį 
ir Mickevičių) skyrė šoklų vakaro 
pelną — £ 6.0.0, be to, Sčesnius 
— £ 2.0.0, po £ 1.0.0 — J. Mic
kevičius, J. Lėveris, J. Grosas, A. 
Lėverls, J. Steponaitis, W. Kopas, 
A. Slavinskas, P. Kaunas, A. El- 
rošius, P. Jonušaitis, F. Jakštas, 
S. Bučinskas, Spučys, S. Astrams- 
kas, J. Naujokas. J. Braželis — 
£ 1.10.0. Po 10 šil. — A. Slins- 
kis, J. Blaževičius, K. Vladlčka ir 
J. Paliokas. J.B. — 0.2.0, A.D. —
O. 2.6.

Atkelta iš “M.P.” Nr. 14(312) 
£ 57.17.0.

Iš viso aukų gauta £ 161.11.6.
Aukos siunčiamos Ir toliau šiais 

adresais: “Mūsų Pastogė” Box 
4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.; Rev. 
S. Gaidelis SJ, 264 Miller St., 
North Sydney, N.S.W.

Pastaba. Aukos nuo potvynio nu
kentėjusiems bus renkamos iki š. 
m. gegužės 1 d. Po šios dienos 
gautos aukos nebus skelbiamos 
laikraštyje.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

"Mūsų Pastogėje" buvo rašyta 
apie Renate Lippert, Karaliaučiaus 
vokietaitę, kuri iš Rytprūsių po 
karo duonos jieškodama atsidūrė 
Lietuvoje ir ten išgyveno nuo 1946 
iki 1951 metų. Jos pergyvenimus 
yra aprašęs B. Daubaras savo kny
goje “Duonos bejieškant".

Grįžusi į Vak. Vokietiją mer
gaitė aplel lietuvius daug šiltų at
siliepimų vokiškoj spaudoj pas
kelbė. Ji pareiškė norą įstoti į lie
tuvių gimnaziją. Išimties keliu ji 
buvo priimta į Vasario 16 Gimna
ziją. Čia ji mokėsi iki šių metų 
pabaigos. Sėkmingai užbaigė še
šias klases.

Renate Lippert įstajant į gim
naziją direktorius per spaudą at
siklausė užsieniuose įsikūrusių lie
tuvių, ar jie sutiktų ir ją remti, 
kaip lietuvius mokinius. Tuoj pa-, 
sisiūlė ją globoti keli, rėmėjų bū-' 
reliai. Jos globa atiteko inžinierių'
grupei (būrelis Nr. III), kurie ją 
visą laiką ir globojo.

Per keletą metų Renate Išaugo' 
ir meilė bei draugystė lietuviams 
ir Lietuvai jos širdyje dar1 sustip
rėjo. Ji dėvėjo tautinius lietuvių' 
drabužius, šoko lietuvių liaudies 
šokius įvairiuose pasirodymuose,!

ORGANIZUOJAMA NAUJA 
SAVAITGALIO MOKYKLA

šiuo metu Sydnėjuje veikia sa
vaitgalio mokyklos Bankstowne, 
Cabramattoj, Ryde ir dabar orga
nizuojama ketvirtoji Camperdow- 
ne. Norintieji į šią mokyklą savo 
valkus leisti kreipiasi į lietuvių 
kapelioną kun. P. Butkų.

PAMALDOS

— Balandžio 24 d., 10.45 vai 
liet, pamaldos Wentworthvlllės 
lietuviams naujojoj bažnyčioj.

— Balandžio 24 d., 5 vai. po 
pietų pamaldos Wollongongo lie
tuviams katedroje. K.P.B.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

šiemet Motinos Dienos minėjimą 
ruošia ALB Sydnėjaus Apylinkes 
Valdyba. Minėjimas įvyks gegužės 
1 d., tuej po lietuviškų pamaldų 
Camperdowno parapijos salėje.

A.A. PAULIUS STAUKUS
Draugams Ir pažįstamiems pranešame, kad š.m. balandžio 10 

d. eismo nelaimėje,' Redferno stotyje, Sydnėjuje, sunkiai su
sižeidęs ir dvi valandas su mirtimi kovojęs, amžinai su mu
mis atsiskyrė mūsų misiąs bičiulis Paulius Staukus, 34 metų 
amžiaus, kilęs iš Palangos.
Šią skaudžią žinią pranešdami kartu su Jumis liūdime

R. Klimaitytė, Bakaičiai, Ged. Umbražlūnas, 
V. Sapka ir Ed. Vailokas.

Adelaidė
VASARIO 16 GIMNAZIJOS

RĖMĖJAI ADELAIDĖJE

Adelaidėje viekia šie Vasario 16 
Gimnazijos rėmėjų būreliai:

70-tas būrelis, įsteigtas 1952 
metais. Steigėjai S. Dainius ir B. 
Lukavičius. Dabartinis būrelio va
dovas K. Kuniutis. Būrelį sudaro: 
J. Abromas, S. Dainius, V. Dum
čius, S.V. Fledžinskai, L. Garba- 
liauskas, A. Gudas, V. Janulis, L. 
Jaronis, J. Kiškis, J. Kiveris, J. 
Kleinauskas, J. Klimašauskas, K. 
Kriščiūnas, K. Kuniutis, J. Lan- 
gevičius, J. Lapšys, J. Lapšys 
(Jnr.), A. Leningas, A. Levickis, 
B. Lukavičius, A. Merūnas, J. 
Milaknis, J. Mockūnas, V. Mer
kys, A. Morkūnas, J. Morkūnas,

S. Petraitis, K.K. Pociai, S. Po
vilaitis, V. Pridotkaitė, S. Reivy- 
tis, J. Speičys, J. Storpirštis, R. 
Satkus, V. Tugaudis, L. Vaičius, 
J. Vebrys, V. Vilčinskas, J. Viz
baras, V. Vosylius, V. žalkauskas.

101-as būrelis, įsteigtas 1952 
metais. Steigėjas J. Riauba. Da
bartinis būrelio seniūnas D. Pyra- 
giūtė. Būrelį sudaro: P. Andriu
šis, J. Binkevičius, K. Jurgaitis, 
S. Liakšas, A. Marcinkevičius, B. 
Marmukonis, J. Pyragius, D. Py- 
ragiūtė, J. Taunys, V. Užubalis, 
J. Zakis, J. Zalenekas.

128-tas būrelis, įsteigtas 1953 
metais. Steigėjas ir dabartinis bū
relio vadovas Pov. Lukošiūnas. Bū
relio sąstato Jūsų bendradarbiui 
sužinoti nepavyko.

J. Bendr.
★★★★★★★★★★★★★★★★♦★★★★★★★★★★it*********************

ALB BANKSTOWNO APYLINKES

ŠOKIU VAKARAS 
<

įvyks š.ln. balandžio 23 d., šeštadienį,

FRIENDLY SOCIETY HALL, BANKSTOWN.

Pradžia 7 vai. vak. Gera muzika. Alus ir užkandžiai bufete.

ALB APYLINKES VALDYBA.

Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
Centr. 1819

(Priešais Melbourno Town Hali.)

Atsisveikinant su gimnazija Re
natos akyse žibėjo ašaros ir ji 
kalbėjo, tarsi išvyktų ilgam iš sa
vųjų namų ir atsiskirtų nuo tik
rųjų brolių bei seserų. Savo jaus
mą ji gražiai Išreiškė savo sukur
tame eilėraštyje, kurį įteikė kla
sės auklėtojui mokyt. A. Petkevi
čiui.

Mielai aš norėčiau čia likti, 
kur plaka linksmiau man širdis. 
Likimas nenori sutikti, 
Ir laimės neduoda man jis.

Kiek džiaugsmo dienų čia turėjau, 
Pamilus lietuvių namus.
Kartu jų tėvynę minėjau, 
Taip liūdna ir sunku man bus.

širdingai dabar Jums dėkoju 
Už viską, ką čion aš radau, 
Ir savo širdy aš nešioju 
Lietuvius, kuriuos pamilau.

Prisiminimui savo Auklėtojui 
nuo Renatos Lipertaitės.

D. Britanija 
KURI LABIAUSIAI JUMS 

PATINKA!?
_____ _________ r_____ _______  D. Britanijos Nidos Knygų Klu- 
dalnavo gimnazijos chore ir lietu-' bas, savo nariams su vasario mėn. 
vlškai kalbėjo lygiai gerai, kaip knyga (po vieną knygą Išleidžia
ir savo gimtąja kalba. Ji čia jau
tėsi kaip tikra lietuvaitė ir gim
nazija buvo tarsi tikrieji jos na
mai.

Renatės tėvas, Nledesachseno 
vidaus reikalų ministerijos valdi
ninkas, atsižvelgdamas j jos am
žių (21 m.) nusprendė toliau ją 
leisti mokytis amato. Nuoširdžiai 
padėkojęs Vasario 16 Gimnazijos 
vadovybei ir mokytojams bei rė
mėjams už dukros globą ir išmoks, 
linimą, šiomis dienomis ją perkėlė 
į amatų mokyklą.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS

(Kap. S. Gaidelio SJ. informacija)
Ryšium su motinos dienos šven

te sekančios pamaldos Newcast
le ir apylinkės lietuviams bus lai
komos geg. 8 d., 11.45 vai. šv. 
Lauryno bažnyčioje, Brodmedove 
Išpažinčių bus klausoma prieš mi
šias.

šeštadienį, geg. 7 d. vak. įvyks 
Newcastle liet, šalpos Komiteto 
pasitarimas dėl potvynyje nuken
tėjusių N.S.W. lietuvių sušelpimo. 
Apie susirinkimo vietą ir valandą 
bus pranešta atskirai. Posėdyje 
dalyvaus ir Newcastle kun. Ka
pelionas.

Geg. 8 d., tuoj po pamaldų, 
Brodmedove parapijos salėje bus 
išdalintos Australijos lietuvių su
aukotos lėšos potvynyje nukentė
jusioms šeimoms.

Pastaba. Organizacijos ir atski
ri leituviai, kurie dar mano pa
remti potvynyje nukentėjusių šel
pimo darbą, yra nuolankiai pra
šomi prisiųsti savo aukas ne vė
liau kaip Iki š. metų geg. 4 die. 
nos adresu: Rev. S. Gaidelis SJ, 
264 Miller Str., North Sydney 
N.S.W.

kas mėnuo), drauge pasiuntė už
klausimo lapelį, kviesdamas kiek
vieną narį pasisakyti, kuri Iš iki 
šiol išleistų penkių knygų geriau
siai patinka, štai tos penkios kny
gos: V. Alanto “Svetimos pagai
rės”, A. Barono “Antrasis kran
tas, Br. Daubaro “Duonos bejieš
kant, J. Sužiedėlio “Žalgiris”, ir 
M. Vaitkaus “Tvanas”. Skaityto
jų apsisprendimo terminas baigė
si š.m. balandžio mėn. 5 d.

Nidos Knygų Klubas daugiau
siai balsų gavusios knygos auto
riui paskyrė kuklią premiją.

Nidos Knygų Klubo leidžiamos 
knygos plačiai skaitomos ir Aus
tralijoje.

LIETUVIŲ KAVINĖ LONDONE 
D. Britanijos Lietuvių Namuo

se, 1-2, Ladbroke Gardens, Lon
don W.II, prieš Velykas atidary
ta lietuviška kavinė, kurioje be 
kavos ir saldumynų per šventes 
svečiai galėjo gauti šiltų ir šal
tų užkandžių.

Velykų pirmą dieną Lietuvių 
Namuose įvyko šaunus balius, ku
riame dalyvavo daug tautiečių ir 
Iš provincijos.

LIETUVIŲ SODYBOJE
Lietuvių Sodyboje, Headley Par

ke, jau rengiamos patalpos vasa
rojimo sezonui. Prieš keliolika die
nų į Sodybos ežerėlį atskrido dvi 
gražuolės gulbės ir, atrodo, yra 
nutarusios čia su lietuviais per 
vasarą padraugauti, šias viešnias 
globoja dirbą vasarvietėje lietu
viai.

Vasarvietei nupirkti pinigus 
per vieną mėnesį sudėjo D. Bri
tanijos lietuviai. Dabar prisiunčia, 
mi pinigai sunaudojami remontui 
ir inventoriui įsigyti. Pinigai plau
kia pakankamai gausiai.

V. PATAŠIAUS LYGIOSIOS SU 
AUSTRALIJOS MEISTERIU 
Šiuo metu vykstančiose Austra

lijos tarpklubinėse šachmatų pir
menybėse už Sydnėjaus universi
tetą kovoja ir Vyt. Patašius. Pas- 
atrajam susitikime Universitetas 
— Greenwich, Vyt Patašius prie 
pirmosios lentos susitiko su Aust
ralijos šachmatų meisteriu J. Pur
dy, jaunu, bet gabiu Ir daug ža
dančiu šachmatininku. Kieta, ke
turias valandas trukusi kova už
baigta lygiomis.

J. Purdy šiomis dienomis Išvyks
ta į Europą, kur atstovaus Austra
liją jaunųjų pasaulio meisterių 
varžybose.

KOVO KREPŠININKAMS
Pranešame visiems “Kovo” krep

šininkams, kad krepšinio treniruo
tės vyksta kiekvieną šeštadienį 
nuo 11 vai. ryto ir kiekvieną sek
madienį nuo 10 vai. ryto Camper
downo Playgraund aikštėje, Aust
ralia St., Camperdown.

Krepšinio sekcijos vadovas.

KOVAS — REVESBY ROVERS 
2 :5

Šias rungtynes, kurios įvyko 
balandžio 16 d., Amour Park aikš
tėje, stebėjd didelis skaičius lietu
vių. Pirmam puslaiky mūsiškiai 
kovojo dėl kiekvieno kamuolio ir 
todėl gerai išsilaikė prieš labai 
gražiai susižaidusius australus. 
Pirmas pusi, baigėsi 1:0 australų 
naudai. Antram pusi, pirmose mi
nutėse australų “šūvis” buvo ne
sulaikomas. Po to Kovas “pasi
tempė”. Ruša su Vasariu padarė 
po gražų įvartį. Bet dėja, mūsiš
kiai vėl atleido tempą ir Revesby 
puolėjai įkirto Kovui dar tris įvar
čius. Rungtynės vyko tikrai spor
tiškoj dvasioj. Kovo gynime ge
riausias buvo Gilius, o puolime vi
si penki sužaidė apylygiai. i

Kitos Kovo rungtynės įvyks šeš
tadienį, balandžio 23 d., Jensen 
Ovai aikštėje, prie pat Regent’s 
Park geležinkelio stoties, prieš ita
lų komandą — U.S. Julia. Tai 
yra be abejo geriausia vienuolikė 
mūsų divizijoj.

x
Kovo futbolo treniruotės vyksta 

kas sekmadieni, tuoj po pamaldų 
Camperdowne. ~ B.

LIETUVIAI
PASAULYJE KANADOJE ĮSTEIGTA VINCO 

KRĖVĖS VARDO LITERATŪROS

PRANEŠIMAI
ALB Krašto Valdybai, rašant 

bendraisiais organizaciniais reika. 
lais, laiškus malonėkite adresuoti 
valdybos pirmininkui: Leonardas 
Karvelis, 27 Prairie Vale St., 
Bankstown, N.S.W.

Visais piniginiais reikalais laiš
kai adresuojami: Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

MELBOURNO STUDENTŲ 
SUSIRINKIMAS

Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos Melbourno Skyriaus me
tinis susirinkimas įvyks balandžio 
23 d., 3 vai. Victorian Railways 
institute, Flinders Street, 4 augš- 
te, 9 kambary.

Darbotvarkėje: skyriaus ir kraš-
Kiek yra lietuvių Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse, galima tik 
spėlioti. Daug jų jau yra sutirpu
sių amerikoniškame katile, daug 
nepasireiškiančių tautiniame gy
venime, o ir sąmoningųjų tautie
čių tikslios registracijos nėra. Ma
noma, kad lietuvių iš viso bus iš
plaukę į Ameriką apie vieną ini- 
lioną žmonių. Šiaip, kalbančių lie
tuviškai girdima apie 400 tūks
tančių. Be JAV, laisvajame pa
saulyje skaičiuojama apie 150.000 
lietuvių: Argentinoje 40.000, Aus
tralijoje 9.000, Austrijoje 180, Bel
gijoje 200, Brazilijoje 43.000, D. 
Britanijoje 9.000, Danijoje 180, 
Italijoje 190, Kanadoje 20.000, Ko
lumbijoje 500, Prancūzijoje 1.500, 
Švedijoje 200, Šveicarijoje 50, 
Uragvajuje 10.000, Venecueloje 2. 
000, Vokietijoje 7.500, Zelandijoje 
200. Vien tremtinių laisvajame pa
saulyje nemažiau kaip 1.200 eina 
augštuosius mokslus. Dėl daugelio 
priežasčių, tikslių skaičių neįma
noma nurodyti, tad nors iš apy
tikrių galima susidaryti lietuvių 
Išsiblaškymo svetimuose pasvie
čiuose vaizdą.

PREMIJA
Lietuvių Akademinis Sąjūdis 

Montrealyje (Kanadoje) įsteigė 
Vinco Krėvės vardo literatūrinę 
premiją (500 dol.). Premija bus 
pirmą kartą paskirta Šių metų 
gegužės mėn. už 1954 metais, bet 
kuriam laisvo pasaulio krašte iš
leistą ir dar nepremijuotą, geriau
sią lietuvių grožinės literatūros 
(poezijos, prozos, dramos) veika
lą.

— Dr. kun. J. Prunskis paskyrė 
1000 dol. literatūros premijai 
taip pat 500 dol. už geriausią jau
nimo literatūros kūrinį.

— Lietuvių Statybos Bendrovė 
JAV, kurią suorganizavo naujieji 
išeiviai, paskelbė antrąjį rašinių 
konkursą jaunimui, temomis: 1. 
Ką ypatingai atsimenu apie Lie
tuvą?, 2. Kiek žinau apie Lietuvos 
paritzanus?, 3. Kodėl turiu lankyti 
lietuviškus parengimus svečiose 
šalyse?

Konkursas baigiasi liepos mėn. 
1 d. Jury komisiją sudaro patys 
inžinieriai statybininkai: A. Gin- 
tneris, J. Janušaltlą ir V. Petrau
skas.

to atstovybės valdybų rinkimai ir 
skyriaus einamųjų rtikalų aptari
mas.

Visi nariai Ir asmenys norintieji 
sąjungai priklausyti, privalo šia
me susirinkime dalyvauti, arba 
balsavimams raštu įgalioti kitų 
asmenį. Studentų veiklai prijau
čiančius širdingai kviečiame.

Po susirinkimo kavutė.
Valdyba.

*******************#****#s#^*^r*
REIKALINGAS

ŽUVŲ RŪKYTOJAS

Melbourne reikalingas prityręs 
žuvų rūkytojas. Geros sąlygos. 
Kreiptis: Box 2150-T, Melbourn, 
Vlc.

'*#*********ez******************

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškls, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef,: WB 2000.
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