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LIETUVOS KO SIEKIAMA

NELAIMEI 16 M PABALTIJY Pusmilionis Jaunuoliu Sibiran KREMLIAUS VYRAI 
MĖGSTA KELIAUTI

šešta- 
keliais

Ar atsimeni, lietuvi, tą 
dienj, kada laisvos Lietuvos 
riedėjo užpuoliko tankai ir žygia
vo raudonarmiečiai?

Tai buvo pirmoji laisvos 'Lietu
vos Respublikos pavergimo diena. 
Tai buvo 1940 metų birželio 15 
dieną.

Sekančią dieną prasidėjo oku
pantų valdžia. Lietuvių tauta buvo 
okupuota ir pavergta.

Sunkūs atėjo laikai. Atėjūnai 
palaipsniui naikino Lietuvoj lietu
višką tvarką, įpročius ir jvesdinė- 
jo savo iš rytų atsineštus ir lie
tuvių tautai svetimus nuostatus. 
Svetima dvasia įsiviešpatavo Lie
tuvoj. Visas ūkis buvo sujauktas. 
Buvo paliestas pats žmogus. Jis 
nustojo asmens teisių ir laisvių. 
Jis įstatymo’ buvo sulaikomas, ka
linamas, be teismo baudžiamas. 

Lietuvos pavergėjams nereikėjo nei 
teisės, nei teisėtumo.

Bet didžiausią tautai smūgį atė
jūnas pavergėjas smogė po metų. 
Tai baisioji diena — birželio 13. 
Šiemet to kruvino jubiliejaus su
eina 15 metų. Tą dieną prieš pen
kiolika metų okupantas pradėjo 
Lietuvoj masines deportacijas. Ve
žė šeimomis su mažais vaikais, 
vežė ligonius ir senelius. Vyrus 
skyrė nuo šeimų. Vežė kaip pik
tadarius. Ir vežė nežinlon. Vežė 
naktimis, vežė ir dienomis. Taip 
truko visą savaitę ligi karo prad
žios. Vežė, kaip pirkliai veža gy
vulius į skerdyklą.

Savo baisumu tai niekad neuž
mirštamos dienos. Bet tai buvo 
dar tik pradžia.

Bolševikams atėjus į Lietuvą 
antrą kartą, tokios pat deportaci
jos vėl buvo vykdomos toliau, 
tebetęsiamos ir po šiai dienai, 
toms formoms, kitais būdais, 
žmonės iš Lietuvos visą laiką
jokios pertraukos vis vežami ii" 
vežami į Tolimuosius Rytus, į Azi
jos dykumas, į šiaurės speigiratį, 
į negyvenamus plotus. O Lietuvon 
nuolat vežami žmonės iš rytų. 
Svetimi žmonės.

Tai ir yra Lietuvių Tautos nai
kinimas (genocidas) — pats di
džiausias rusų bolševikų nusikal
stamas darbas.

šios balsios sukakties proga 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas kreipiasi į visame 
pasaulyje išbarstytą laisvąją lietu
višką išeiviją, šaukdamas ją įsi
jausti į pavergtos tautos padėtį, 
dėtis prie Jos sunkios dabarties pa
lengvinimo ir prie jos visiško iš 
bolševikinės vergijos išlaisvinimo.

Lietuviai, skelbkime pasauliui 
apie bolševikų daromas skriaudas 
lietuvių tautai; šaukimės pasaulio 
sąžinės suprasti ir pasmerkti pik
tus, nežmoniškus Lietuvos oku
panto kėslus — išnaikinti mūsų 
tautą rašykim raštus valstybių 
vyrams, prezidentams, parlamen
tų nariams dėl bolševikų daromų 
nusikaltimų ir dėl tų pavojų, ku
riuos bolševikai sudaro laisvoms 
valstybėms; siųskim protestus 
Jungtinių Tautų Organizacijai, 
klausdami, kodėl nevykdoma At
lanto Charta, kuri duoda tautoms 
apsisprendimo teisę, ir kodėl tos 
teisės neturi ligi šiol lietuvių tau
ta! Nenustokim reikalavę, kad 
bolševikai, jėga ir smurtu okupa
vę mpsų kraštą, būtų pašalinti 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš visos 
Rytų ir Vidurinės Europos ir būtų 
grąžinti į prieškarines sienas.

Akyvaizdoje mūsų tautos nelai
mės VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO 1

Vokiečių “Deutsches Volksblatt", 
Nr. 10-1956 rašydamas apie Pa
baltijo kraštų tariamąjį statuto 
keitimą, norint juos paversti “sa
telitiniais kraštais”, kaip Čekos
lovakiją, Lenkiją arba Vengriją, 
pažymi, kad šių kraštų susovie- 
tinlmas yra nepaprastai didelis. 
Visa ši akcija tėra tik naujas bol
ševikinis manevras pasaulio vieša
jai opinijai apgauti. Iš Helsinkio 
pranešime skelbiama, kad į Letu- 
vą ir Latviją grąžinami (jei, žino
ma, kas iš viso paleidžiamas) tik 
ūkininkai Ir darbininkai, bet ne 
seniau deportuotieji Inteligentai. 
Helsinkyje, kur šie įvykiai sėk- 
kaml su ypatingu susidomėjimu, 
reiškiamas įsitikinimas, jog šiuo 
būdu Sovietai nori padaryti užsie
nio politikoje tam tikrą žestą, ti
kėdamiesi palenkti JAV-es, kad 
pripažintų “satelitines Pabaltijo 
valstybes”, nors jos ir toliau pa
liktų visiškai susovietintos. Tokia 
sovietinė Iniciatyva vsiškai sutin
ka su dabartine rusų užsienio po
litika, pasisakant už sambūvį ir 
įtampos sumažinimą. Maskvai vis 
tiek nebus jokio pavojaus, nors 
šios respublikos Ir pasidarytų for
maliai “savarankiškos” arba gautų 
satelitų statusą. Priešingai, Mas
kva tuo būdu tikisi galėsianti 
sustiprinti Rytų bloką, jei Jungti
nėse 
trys

Tautose būtų gautos naujos 
vietos ir 3 balsai. E.L.

PAGALIAU
SUSITVARKĖ

Panmunjon pranešama, kad

Jos
Ki- 
bet 
be

SIBIRE KURIAMA STAMBIOJI PRAMONĖ. TRŪKSTAMĄ 
DARBO JĖGĄ PAPILDYS “SAVANORIAI” IR IŠ LIETUVOS. 
CHRUŠČEVAS, KAIP ESAME SKELBĖ, YRA PAREIŠKUS, KAD 
SIBIRO PRAMONEI REIKALING A DAUG NAUJŲ DARBININKŲ.

LNA, gegužio 24. Pusę milio no abiejų lyčių jaunimo Krem
lius užsimojo per šiuos ir ateinančius (1957) metus perkeldinti iš 
tirščiau apgyventų vietų į naujas skambiosios pramonės vietoves, 
daugiausia Sibire.

Perkeldinimo propaganda viešai sykloms šachtų įrengti ir geležin- 
prasidčjo gegužio 19 dieną. Lie-. kelių tiesti.
tuvos jaunimas to užsimojimo lie- Raginama, kad tam tikslui būtų
čiamas panašiai, kaip Ir 1954-55 atrinkti “geriausi komjaunimo at
metu siuntimo į vadinamuosius stovai” ir šiaip kvalifikuoti dar-
“Chruščevo dvarus”, tai yra, į dir
vonuojančias žemes anapus Uralo.

Dabar jaunimas bus siunčiamas 
(skaitant nuo Tolimųjų Rytų į 
Vakarus) į: Kamatkos, Madaga- 
no, Chabarovsko, Amūro, Buriat 
-Mongolijos, Irkutsko, Krasnojars
ko, Altajaus, Novosibirsko, Omsko, 
Kazachstano, Uzbekistano, čella- 
binsko, čkalovo, Sverdlovsko, Mo
lotovo sritis, praktiškai apiman
čias visą Sibirą, ir į Tūlos, Ar
changelsko, Murmansko sritis Eu
ropinėj Rusijoj bei Donbaso sritį 
Ukrainoj.

Šiuo atveju jaunimas siunčia
mas nebe dirvonų plėšti, o statyti 
naujų elektros, metalurgijos, che
mijos, naftos, mašinų, turbinų, 
gelžbetono gamyklų, anglies ka-

bininkai specialistai, "pareiškę no
rą” vykti į tuos rajonus.

Pažymėtina, kad šis perkilnoji- 
mas lyg ir neturėtų liesti žemės 
ūkio darbininkų. “Savanorių” jieš- 
koti patariama tarp pramonės dar
bininkų, įstaigų tarnautojų, mo
kyklas baigiančių moksleivių (ku
rie Lietuvoj neseniai buvo labai 
uoliai raginami stoti dirbti žemės 
ūkyje), demobilizuotų karių, o 
taip pat ir tarp bedarbių, kurie 
“atleisti iš įmonių ar įstaigų su
mažinus etatus, sumažėjus darbo 
paklausai”.

1954-55 metų praktika parodė, 
kaip atsiranda “savanoriai” vykti 
į tuos svetimus kraštus ir primi
tyviausias gyvenimo bei darbo są
lygas. Partijos komitetas iš anks-

to sudaro būsimų “savanorių" są
rašą, patiems “savanoriams” dar 
nieko apie tai nežinant. įmonėms 
bei įstaigoms, kuriose Jie dirba, 
įsakoma atleisti juos iš darbo, o 
visos kitos įmonės instruktuojamos 
jų į darbą nepriimti. Jiems ir ne
lieka kitos išeities, kaip tik “entu
ziastiškai atsiliepti į partijos šau
kimą”...

Tokių “entuziastų” šiuo būdu 
paprastai paruošiama daugiau, ne
gu numatytas išsiųstinųjų kontin
gentas. Tada komjaunimo komite
tas vienų “prašymus patenkina”, 
kitų atmeta. Kurių atmeta, tiems 
netrukus vėl atsiranda darbo jų 
gyvenamoj vietoj.

Apytikriai 1954-55 metais taip 
iš Lietuvos buvo išsiųsta apie 3000 
jaunuolių. Tada iš viso į dirvo
nuojančias žemes buvo surinkta 
apie 350.000. Kadangį šių ir atei
nančių metų užsimojimas siekia 
surinkti iki pusės miliono jaunuo
lių, tai iš Lietuvos gali būti pa
reikalauta apie 4-5 tūkstančius (po 
du ar pustrečio tūkstančio kas pa
vasaris).

Žinios, kad artimiausiu laiku 
esą suplanuota iš trijų Pabaltijo 
kraštų paimti jaunimo 100.000 
(kitų teigimu net milioną) grei
čiausia yra pernelyg perdėtos.

Jėgainių 
vyksta 
metais 

Bulgani- 
užkvietė

Sov. Sąjungos elektros 
ministeris Malenkovas 
Prancūzijon. Gi 1957 
vyks Chruščevas ir 
nas. Kremliaus vadus
Prancūzijos min. pirmininkas Mol
let.

Skelbiama, kad Bulganinas su 
Chruščevu kitais metais vyks į Da
niją, Norvegiją ir Švediją.

Naujasis Sov. Sąjungos užsienių 
reikalų ministeris Dimitri Shepi- 
lov vyksta į Kairą, kur dalyvaus 
Egipto šventėje minint britų išsi
kraustymą Iš Sueso kanalo zonos. 
Paskui jis vyks oficialaus vizito į 
Syriją.

PABRANGS SUSISIEKIMAS

SERGA JAV PREZIDENTAS

N.S.W. ministerlų kabineto nu
tarimu, susisiekimas traukiniais 
Sydnėjaus miesto ribose pabrangs 

vienu trečdaliu, o provincijoje 15%, 
autobusais ir tramvajais iki 50%. 
Valkams susisiekimas autobusais 
ir tramvajais beveik pusė suau
gusiųjų kainos. Prekių pervežimas 
traukiniais pakrangs apie 10%. 
Laukiama pabrangsiant pieną, 
miško medžiagą Ir kt

Susisiekimui pabrangus vyriau
sybė tikisi laimėti apie £12.299.000. 
Susisiekimas esą pabrangintas to
dėl, kad geležinkeliai, tramvajai ir 
autobusai duodą nuostolių.

Naujos kainos įsigalios nuo lie
pos mėn. 1 d.

Iš
Jungtinių Tautų karinių pajėgų 
vadovybė iš Pietų Korėjos iškraus- J 
tė paliaubų vykdymui prižiūrėti 1 
skirtus inspektorius, kadangi rau
donieji skaudžiai pažeidę susita
rimo sąlygas.

Svarbiausias kaltinimas, kad ko
munistai šiaurės Korėjoje po pa
liaubų yra sutelkę apie 400-500 
lėktuvų, kurių pusė yra turbini
niai naikintuvai. Taip pat atga
benta daug karinės medžiagos lai
vais. Pagal paliaubų sutartį, nei į 
Pietų nei į šiaurės Korėją netu
rėjo būti įgabenta karinių papil
dymų žmonėmis nei medžiagomis. 
Komunistiniai inspektoriai (lenkai, 
ir čekai) esą žinoję apie lėktuvų Į 
ir ’ amunicijos transportus, bet i 
apie tai nepainformavę kitus ins- 1 
pektorius (švedus ir šveicarus). Be 
to, švedams ir šveicarams būdavę 
visaip trukdoma atlikti savo parei
gas šiaurės Korėjos teritorijoje 
ir prie to prisidėdavę raudonieji 
inspektoriai.
• Kipro saloje padėtis vis te

bėra įtempta. D. Britanijos guber
natorius Kipro salai išskrido į Lon
doną, kur turėjo slaptus pasitari
mus su vyriausybe.

Kipre reikalai dar labiau susi
komplikavo prasidėjus kovoms 
tarp salos graikų ir turkų. Pasta
rieji kaltina graikus nužudžius 

’ turkų kilmės policininką. Atsiker- 
šydami turkai padeginėja graikų 
namus. Įvyko ir ginkluotų susidū
rimų.

EISENHOWERIUI PADARYTA 
OPERACIJA

• Birželio 22-24 d.d. New 
Yorke įvyks Vliko sesija.

Iš Vašingtono pranešama, kad 
.birželio 9 d. gydytojų konsiliumui 
nutarus, buvo operuotas JAV pre
zidentas Eisenhoweris. 
(vidurių) pavyko ir 
sveikatos stovis yra 
mas.

Operacija truko 2 
Prie operacijos dalyvavo 4 chirur
gai.

Eisenhoweris yra davęs sprinci- 
pinį sutikimą kandidatuoti šių 
metų gale įvyksiančiuose preziden
to rinkimuose, kalbama, kad jis 
būtų tikrai perrinktas antrą kartą. 
Ar po šios operacijos Eisenhowe
ris statys savo kandidatūrą prezi- 

| dento rinkimuose, klausimas te- 
I bėra atviras, nors gydytojai tei

gia, kad’ operacija jo sveikatai 
įtakos neturėsianti. Eisenhoweris 
yra 66 metų amžiaus.

Operacija 
prezidento 
patenkina-

valandas.

TITO IR BULGANINAS 
LENINGRADE

Jugoslavijos prezidentas marša
las Tito su Bulganinu lankėsi Le
ningrade. Bulganinas savo kalboje 
pareiškė, kad Jugoslavijos — Sov. 
S-gos glaudžios draugystės dabar 
jau niekas neišardysiąs, nes šie 
kraštai turį pakankamai jėgos “at
kirsti rankas kiekvienam, kuris 
drįstų tai padaryti”.

Vakarų stebėtojai mano,
Bulganino pareiškimas rodo, jog 
tarp Maskvos ir Belgrado įvyko 
susitarimas ir karo atveju šie 
kraštai eisią išvien.

kad

šaukia Tautos laisvąją dalį vieny- 
bėn, į darnų ir sutartiną darbą, 
kuris taip reikalingas Lietuvos 
laisvei grąžinti. Lietuvi, niekad 
nepavarki Lietuvos laisvinimo pa
stangomis !
1956 m. birželio mėn.

L11STUVUS
KOMITETAS Į

VLIKO PREZIDIUMAS IR
VYKDOMOJI TARYBA.

• Prieš kurį laiką Sov. Są
jungoj lankėsi prancūzų delegaci
ja. Ji buvo nuvykusi ir į Armėni
jos sostinę. Čia iš minios išsiver
žė keli šimtai moterų, kilusių iš 
Prancūzijos (daugiausiai prancū
zės, ištekėjusios už sov. karių po
karinės bičiulystės dienomis), ku
rios maldavo prancūzų delegacijos 
gelbėti jas iš pragaro ir grąžinti 
namo.

• Vilko Vykdomosios Tarybos 
informacijos tarnyba ikšiol leido 
Eltos biuleteni lietuviškai (3 kar
tus per mėnesį), vokiškai ir Ita
liškai. Dabar pradėta leisti Eltos 
informacija ir angliškai. Ji leid
žiama JAV, New Yorke. Pirmasis 
numeris pasirodė gegužio 20 d.
• Pasaulio lietuvių seimui 

šaukti sudarytas Vyr. Lukas (laik. 
organizacinis komitetas) New Yor
ke iš 7 asmenų. I jį įeina prel. 
Balkūnas, dr. B. Nemickas, pik. 
J. Šlepetys, A. Trečiokas, V. Vai
tiekūnas, J. Pakalka, J. Makaus- 
kis. Ryšiui su JAV vyriausybės 
organais palaikyti pakviesta AL
TO inf. direktorė M. Kižytė.

• Prancūzijos ir Vak. Vokieti
jos vyriausybės pasiekė pilno su
sitarimo dėl Saaro krašto.

Saaras 800 kvadratinių mylių 
pramonės rajonas iki 1870 metų 
(Prancūzų — Vokiečių karo) pri
klausė Prancūzijai. Vokieetija su
tiko patenkinti Prancūzijos reika
lavimą Ir sumokės reikalaujamą 
kompensaciją.

Pereitų metų rugsėjo mėn. Saa
ro gyventojai balsavimo keliu at
metė tarptautinę Saaro kontrolę, 
pasisakydami už sąjungą su Vo
kietija.

BULGANINO LAIŠKAS 
EISENHOWERIUI

Gegužio 7 d. Sov. Sąjungos min. 
pirmininkas pasiuntė dar vieną 
laišką JAV prezidentui Eisenho- 
weriui.

“New York Times” rašo, kad 
šiame laiške Bulganinas vėl kalba 
apie nusiginklavimą ir pakiša pa
vyzdžiu Sovietų Sąjungą, kuri iki 
ateinančių metų pradžios numačiu
si sumažinti savo karines pajėgas 
1.200.000 vyrų. Bulganinas mano, 
kad Amerikai pradėjus mažinti 
savo kariuomenę, Sovietai sutiktų 
dar sumažinti savąją.

• Did. Britanijos karinės avia
cijos delegacija pakviesta į “avia
cijos dieną” Maskvoje, kuri įvyks
ta birželio 24 d., skris sprausmi- 
niu Comet II lėktuvu. Tuo nori
ma įtikinti rusų liaudį, kad kelei
vinius sprausminius lėktuvus turi 
Ir kapitalistai. Kaip žinoma, Mas
kvos propaganda skelbia savo pi
liečiams, kad sovietai pirmieji yra 
pastatę sprausminį keleivinį lėk
tuvą.

0 Prancūzijos parlamentas vy
riausybei išreiškė pasitikėjimą ir 
pritarimą vedamai politikai Š. Af
rikoje. Mollet vyriausybė gavo 271 
balsą, prieš 59 ir susilaikė 200.

O Tito Maskvoje padėjo, vaini
ką prie Lenino karsto, bet nė aki
mirkai nesustojo prie čia pat gu
linčio Stalino.

• Jugoslavijos prezidento mar
šalo Tito vizitas Maskvoje susilau
kė aštrios kritikos Amerikoje. Se
natorius Joseph McCarthy įnešė 
pasiūlymą nutraukti JAV paramą 
Jugoslavijai.

• Amerika atmetė Bulgarijos 
vyriausybės prašymą atnaujinti 
diplomatinius santykius.
• Iš Kalkutos pranešama, kad 

Kalkutoje ir kitose vakarų Benga
lijos vietose choleros liga šiemet 
mirė 1.358 žmonės.

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ 1956 m. birželio 13 d.

Lenkai Juda
Lenkija šiandien yra didžiausia 

komunistinės Rusijos satelitinė 
valstybė su 26 mllionais gyventojų. 
Ir ten dabar vyksta politinis rū
gimas. Laike pastarųjų dviejų mė
nesių devyni ministerial ir du aug- 
ščiausio teismo teisėjai buvo pa
šalinti iš savo vietų. O pereitų sa
vaitę! atsistatydino dėl savo "klai
dų” nrinisterio pirmininko pava
duotojas Jakub Berman, kuris bu
vo laikomas Lenkijoje "pirmu 
Maskvos vyru”. Lenkija, grynai 
katalikiškas kraštas,, lygiai stip
riai priešrusiškas, paskutiniu lai
ku, atrodo, sunkiai duodasi besu- 
valdoma.

Klaidos, kurias padarė Maskva 
Lenkijoje ,siekia 1938 metus, kada 
Stalinas likvidavo veik visų senos 
lenkų kompartijos vadovybę. Vė
liau Stalino — Hitlerio sutartis, 
kuria Vokietija ir Sov. Rusija pa
sidalino Lenkijų, nužudymas 10. 
000 lenkų karininkų Katyno miš
ke, sovietų atsisakymas padėti 
lenkų sukilėliams Varšuvoje, pra
eito karo metu, — tai vis rusų 
didieji nusikaltimai lenkų atžvil
giu, kų lenkai ne taip greit pa
mirš. Viso to pasėkoje pastaruoju 
laiku lenkai darosi piktesni ir ne
ramūs. štai garsus savaitraštis' 
"Time”, stebėdamasis, patiekia 
lenko komunisto poeto Adam Wa- 
zyk eilėrašti, išspausdintų lenkų 
komunistų žurnale. Adam Wazyk 
rašo:
Esama lenkiškų obuolių, vienok 

neprieinamų lenkų vaikams...
Yra berniukų, kurie verčiami me

luoti, 
Yra mergaičių, kurios verčiamos 

meluoti, 
Yra žmonių, kurie juodinami ir 

apspjaudomi, 
Yra žmonių, kurie apiplėšiami 

gatvėse... 
Vagišių, kuriems manoma taikyti 

įstatymus, 
Yra žmonių, kurie laukia laikraš

čių. .. 
Yra žmonių kurie tikisi teisingumo 
— ... mes prašome spynų, kurios 

atitinka duris, 
kambarių su langais, 
sienų, kurios nepūva.
Mes reiškiame neapykantą laik

raščiams, 
Mes prašome švento žmogiškumo 

laikų 
Ir saugaus grįžimo namo...

Jei komunistų poetas gali skelb
ti komunistų žurnale tokius smar
kius ir nerimų keliančius žodžius, 
tai rodo, kad komunistinėje Len
kijoje esama kažkokio judėjimo. 
Ir to judėjimo priešakyje, pasak 
"Times”, yra lenkų intelektualai, 
ar komunistai, ar jiem simpati

zuojantieji, bet daugumoje jauni
mas. O už jų yra universiteto stu
dentai ir vokiečių laikų pogrind
žio veikėjai. Ypatingų susijaudi
nimų žmonių tarpe sukėlė praeitų 
savaitę tilpęs laikraštyje straips
nis vieno jaunuolio, kuriame jis 
klausia, ar gali šiandien Lenkijos 
jaunimas kam nors tikėti? O štai 
kokį laiškų parašė laikraščiui vie
nas lenkų studentas: “Kada aš bu
vau 10 metų man buvo pasakyta, 
kad mano mylimas brolis buvo už
muštas Varšuvoje už klaidingų 
sukilimų! Kai kuvau 10 metų aš 
nustojau tikėti į iki šiol šventų 
vardų Tėvynė. Kai aš buvau 15 — 
aš nustojau tikėti į Dievų. Paskui 
vyresnis mano draugas man pa
dėjo. Tai buvo mano laimingiausi 
metai. Aš bėgiojau iš vieno mitin
go į kitų. Aš tikėjau. Dabar aš 
esu 18. Reikalai pasisuko taip, 
kad kų man šeima sakė tai buvo 
tiesa — apie slaptosios policijos 
tardymo žiaurumus ir apie Stalino 
diktatūrų. Ir tikrai istorija buvo 
suklastota. Ir aš? Aš nežinau kaip 
pakeisti savo įsitikinimus ketvirtų 
kartų be baimės, kad visa tai vėl 
pavirs šiukšlėmis.”

Ir pačios komunistų partijos 
sluogsniuose pirmų kartų esama 
pasipriešinimo ir skaudžios kriti
kos dėl kiekvieno komunistų vadų 
žingsnio. O kada pirmasis partijos 

1 sekretorius Edward Ochab įspėjo 
dėl galimumų, kad besaikė kritika 
gali pavirsti “isteriką”, jaunas 
kmunistas atsakė laišku laikraš
čiui, kad kalbos apie isterikų yra 
ne kas kita, kaip pastangos nu
slopinti kritikų. Ir ne vien tik šis 
žymus lenkų komunistas bijo, kad 
lenkų visuomenė jau vargu ar be- 
suvaldoma. Tiesa, kai kurie senes
nieji lenkų komunistai dar vis 
bando naudoti stabdžius, kiti gi 
nesutinka, kad praeitis buvo klai
dinga, ir, nors, jie būtų linkę kai 
kuriems pakeitimams, vienok dar 
vis varo senų linijų. Bendrai, ma
noma, kad Lenkijoje viršų ima 
jaunimas. Iš Maskvos paskleista 
prieš stalininė mintis optimistiš
kus lenkų jaunuolius verčia viltis, 
kad jie gali tikėtis daug daugiau, 
gal būt labai greitų ir didelių-pa
kitimų.

K. KEMEŽYS.
— Pabaltlečiai Švedijoje pa

reiškė protestų prieš Sovietų Są- 
jungos “parlamentarų” delegacijų, 
atsiųstų į Švediją. Mat, šioje de
legacijoje dalyvavo ir keli "parla
mentarai” iš Pabaltijo. Švedijos 
pabaltlečiai reikalavo paleisti tik
ruosius Pabaltijo parlamentarus iš 
Sibiro ir atstatyti laisvę jų kraš
tuose. Prie pabaltlečių protesto 
prisijungė Ir daug švedų.

TEISYBE AKIS BADO
LAIŠKAI SOVIETINIAMS VADAMS IR KOMUNISTINIŲ LAIK-
RASCIŲ REDAKCIJOMS. JUOS SIUNČIA LAISVOJO PASAULIO 
DARBININKŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS.

LAIC iš Amerikos praneša, kad 
New York World Telegram gegu
žio 18 d. pirmajame puslapyje, 
antrašte “Tiesioginis kreipimasis” 
ir papildomomis antraštėmis “Lai
škas raudonųjų viršūnėms — per
kertama geležinė uždanga”, sen
sacingoje formoje patiekia žinių, 
apie Amerikos darbo unijų vadų 
pasiųstus svarbius laiškus Sov. 
Sujungus valdovams.

Straipsnyje sakoma: “Bet kurių 
dienų dabar T. Uldzhabaeyr, Tad
zhik SS. Respublikos ministerių 
tarybos pirmininkas turės savo 
gyvenime neįsivaizduotų staigme
na, taip pat ir kiti 69 augštieji 
Sovietų Sųjungos komunistų par
tijos vadai gavę laiškų iš New 
Yorko”.

Kiekvienas Rusijos raudonasis 
vadas gaus asmeninį laiškų oro 
paštu. Vien pašto ženklams išleis
ta 110 dolerių. Laiškų pasirašė 
Anglijos, Graikijos, Italijos, Vak. 
Vokietijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių unijų vadai.

Laiške klausiama, kas atsitiko 
su 400 unijų ir socialistsų demok
ratų vadais, kalintais arba tebe- 
kalinamais už geležinės uždangos. 
Laikraštis tvirtina, kad visoje 
SSSR: nuo Leningrado iki Vladi- 
vastoko, nuo Chabarovsko Sibire 
iki Tifliso pietuose, komunistų vi

Pavargusiam Tremtiniui
JUOZAS MIKŠTAS

Ten kažkur toli, už girių, 
$: Už kalnų, už vandenų, 
:$ Sunkios mintys nusiyrę 
■:■: J Ieško buvusių dienų.

•:•: Jieško sesės geltonkasės, 
:$ Jieško brolių išvežtų.

Grįžta gervės, grįžta žąsys, 
:•:■ Tik negrįžta jie ir tu.

Ten toli prie seno klevo, 
Kokio veltui čia dairais, 

■:■: Susispietę godos tavo 
:•:• Tyliai guodžias vakarais.

įį Kiemo kryžių apkabinę, 
•:•: Rymo nemigo naktis, 
:•:■ O čia drasko tau krūtinę 
•:•: Susikaupus neviltis.

įį Nors visur tau žydi žemė, 
:į: žemė didelė, naši, — 
įį Širdį alkanų, neramių, 
Ž: Per gyvenimų neši. 

diniuose rateliuose mals liežuviai 
aptariant šį laiškų, nes jį gaus 
kiekvienas komunistų partijos cen
tro komiteto narys, 16 respublikų 
kom. partijos vadai, o taip pat 
provincijų miestų partiniai virši
ninkai. Laikraštis pastebi, kad jie 
gaus ne po vieną, bet po tris laiš
kus. Mat, kad kartais “neužsimes- 
tų”, laiškai bus pasiųsti iš New 
Yorko, Vienos( Austrijoj) ir Rytų 
Vokietijos.

Tai pirmas istorijoj atsitikimas, 
kada laisvojo pasaulio darbininkų 
vadų grupė pradėjo kovų už ge
ležinės uždangos ir pajudino rau
donuosius “darbininkų valstybės” 
vairuotojus — komunistų partijos 
hierarchiją.

Šis laiškas, kuriame minima 
dingusių asmenų pavardės, pirmų 
kartų rusams buvo patiektas Lon
done, kada Bulganinų ir Chruš- 
čevų pietums buvo pasikvietę 
Darbo partijos parlamentarai Ta
da Chruščevas atsisakė tų laiškų 
priimti.

Laiškai pasiųsti ir komunistų 
laikraščių redakcijoms, prašant 
viešai paskelbti, nes tai reikštų, 
"tiesioginį žingsnį į geresnį susi
pratimą tarp Sovietų Sąjungos ir 
pasaulio darbininkų judėjimo”, ra
šo laikraštis.

Nors visur tau šviečia saulė, įį 
Saulė nuostabiai gera, įį 
Bet visam plačiam pasauly įį 
Kartais Vietos tau nėra... įį

Siaučia vėjas, žaidžia vėjas, įį 
Žaidia laimė su tavim. įį 
Vargo vieškelln išėjęs,
Gyveni tik praeitim. įį

šypso žvaigždės, šypso gėlės, įį 
šypso tau dangaus skliautai, įį 
Kol staiga akis pakėlęs, įį 
Juodų debesį matai. įį

Ir jis šypsos tau raukšlėtu įį 
Veidu rūškanos buities; įį 
Seka tavo žingsnį lėtą, — įį 
Jau pavargęs tu jauties. įį

Ir kaip lapai krenta dienos, įį 
Skinamos rudens šalnos, įį 
Ir taip lauki vienui vienas įį 
Tik ramybės amžinos.

PAULIUS SIRGEDAS

TAIP!.. IR NEL
I Laiškas Iš Čikagos

“Mūsų Pastogės” artimas ben
dradarbis, buv. Sidnėjaus Lie
tuvių Plunksnos Klubo pirminin
kas, P. Sirgedas su šeima išvy
kęs tremties gyvenimo tęsti į 
JAV, šio laikraščio skaityto
jams patiekia įdomių amerikinio 
gyvenimo nuotrupų ir supažin- 

MOKSLO KELIU
Inž. Alfredas Olšauskas
Š.m. balandžio mėn., Sydnėjaus 

universiteto metinių iškilmių me
tu, Alfredui Olšauskui įteiktas šio 
universiteto baigimo pažymėjimas 
— statybos inžinieriaus diplomas.

A. Olšauskas į Australiją atvy- 
o vienu pirmųjų transportų iš Vo
kietijos. Pradžioje dirbo Queens-’ 
landė, kur kirto cukrines nendres. 
Susitaupęs pinigų, 1951 m. įstojo 
į Sydnėjaus universitetą. 1953 m.

mirė Alfredo tėvas, bet našlė mo
tina ir sūnus nenuleido rankų — 
surado pakankamai ryžto nenu
traukti pradėtų studijų.

A. Olšauskas visų laikų aktyviai 
reiškėsi akademinio jaunimo gy
venime, 1954-1955 metais buvo 
ALS Sųjungos Sydnėjaus skyriaus 
pirmininkas.

Diplomas ir techniniai gabumai 
naujajam inžinieriui atidarė duris 
j savarankišką gyvenimą, o jo as
meninis laimėjimas yra sykiu ir 
visos musų bendruomenės laimė
jimas.

Šiuo metu A. Olšauskas dirba 
kaip inžinierius valdinėj įstaigoj 
Sydnėjuje.

Linkėkime Alfredui Olšauskui 
sėkmės, o jaunimui pasekti jo pa
vyzdžiu.

(ik) 

dina su “australiečio” įsikūrimu 
Čikagoje. Čia spausdiname pir
mąjį laišką. Kitos savaitės laiš
ke bus rašoma apie gyvenimą 
už fabriko durų.
— Siųsk, tėvai, žinią į Austra

liją!.. — kasdien įkyriai zirzia 
močia, jau prieš porų mėnesių 
tam ir nupirkusi įžanginį svetai
nes baldą, a la modernaus iškrai
pymo — virbalinėm kojom rašo
mąjį stalų.

Taigi, bepigu moteriškai savąjį 
prievartauti! Bet tu, žmogau, iš. 
anos Sydnėjaus, prakaitu ir triūsu 
pribrandintos, geriausiųjų metų 
vasaros “atitrenktas” į nykią Či
kagos šiukšlyno ir padugnių žie
mą, dar vis klajojęs, dieną ir nak
tį, per nuplautus milžiniško nuo
tolio ir nutrupėjusio laiko tiltus į 
nebegrąžinamą "Trakų pilies” pra
eitį Hurstvilėje, ar gali jau į raš
tų grupuoti objektyvią įsikurdi- 
nimo informacijų, kai vis dar pa
lyginimų — prieštaravimų raiz- 
gynėje įžvelgi besikaitaliojančius 
nuotaikos signalus:

— Taip!.. Ir Ne!.. — Čikaga 
juk tai ne giminingas Sydnėjui 
Melbournas!..

Tad, ir rašau šį kartų, lyg ir 
per anksti, dantis sukandęs, dide
lį dvasinį lūžį pergyvendamas, ta
rytum didžiojo nusikaltimo Išpir
kimo bausmę atlikdamas... Ir to
dėl, kad išgyvename drauge du 
priešingų polių įsikūrimo pasau
lius: materialinį ir dvasinį.

*
Pirmosios valandos Čikagoje lyg 

ir išryškino mūsų palaidotos aus
trališkos praeities ir kuriamos 
amerikietiškos dabarties įvykių 
grandinės malonių sankabą. Čia 
jų atžymėjom nuoširdžiomis čia
buvių giminių sutiktuvlnėmls tau
relėmis ir atsivežtinėmis ašaromis, 
kurias išspaudė laiku mus prisi
vijęs palikto bičiulio Jautrios šir
dies pasiuntinys — linkėjimai:

"... Gyvenkite laimingai, pasie
kę krantus išsvajotus.

Saulėtoje šaly sunku bus mirti, 
gyvenkit tad saulės amžių!...”

Iš tikrųjų, atrodo, patekom i 
materialinėmis gėrybėmis saulėtų
jų šalį, ir palankiu naujakuriui 
kllrdintis laiku: darbo, buto Ir ki
tokio apsirūpinimo klausimai ste
bėtinai lengvai ir greitai išsi
sprendė pageidautina linkme. 
Bet?!...

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI J TAS FIRMAS, KURIOS 

SKELBIASI "MOŠŲ PASTOGĖJ”.

A. ZUBRAS.

MARKSIZMAS IR
Rusiškasai Komunizmas ,

(Žiūr. Nr. 23 “Marksizmas ir materializmas”)

Vargu taip pat šiandien surasti tikrų marksistų tarp teoretikų 
teoretikų. Net B 1 u m a s , galbūt, buvęs vienas ištikimiausias 
Vakarietis marksistas, visdėlto savo raštų mintimis nutolęs Markso. 
Kaip politikas praktikas Jis tepasirodė tik kaip vakarietiško stiliaus 
demokratas. Daugumas jų socializmų laiko evoliucinės raidos reiški
niu ir atmeta revoliucijų kaip socialinės struktūros išprievartavimą. 
Schumpeter revoliucijos reiškinį vadina socializavimu ne- 
pribrendusiame laipsnyje. S e r i n g abejoja dėl Markso ūkinio 
gyvenimo dėsnių, o ypač dėl to, kad socializmas turįs būti dėsninga- 
sai kapitalizmo pakaitalas. Sering nelaiko taip pat socializmo išim
tinai proletariato klases tikslu, bet mato jame visos žmonijos kelių- 
Tuo.keliu pamažu einama: visų pažangių kraštų politinės partijos, 
net ir konservatyviosios yra priėmusios kalkuriuos socializmo prin
cipus. USA demokratai vykdė socialistinę "New Deal” programų; 
daug socialistinių principų buvo pasisavinusios nacionalsocialistų ir 
fašistų partijos.

Maskvos komunizmas pretenduoja įgyvendinęs ortodoksinį mark
sizmą ir esąs tos idėjos Medina — jąja pats gyvenąs, esąs jos pa
laikytojas Ir platintojas. Daugumas marksizmo žinovų nėra tos nuo
monės, o skaito rusiškąjį komunizmą visai nauju dalyku. Rusijos ko
munizmas tačiau tikrai remiasi savajai pasaulėžiūrai mauksistlniu 
Istoriniu materializmu, priskyręs jam vienintelės neklaidingos socia
linės religijos reikšmę bei vaidmenį. Praktinio politinlo-ekonominio 
gyvenimo srityje marksizmas tačiau Rusijoje išvirto parodija. Kitos 
rūšies klausimas, ar Rusijoje marksizmas buvo blogai suprastas, ar 
tie pavojai gyvenimo tikrovei Iškreipti slypi pačioje marksizmo 
teorijoje? Visdėlto kalbėti apie gyvenimo tikrovės marksizmą-komu- 
nizmą, atrodo, geriausiai tiktų Rusijos pavyzdys, nes čia jis, baig
damas savo ketvirtą dešimtį amžiaus, turėtų būti įgavęs įskaitomą 
veidą. Manome, kad Rusija duoda pagrindo ■ įžvelgti kada ji mark
sizmą yra skaičius ir taikius su ortodoksiniu sektanto įtūžimu, bet 
kad ir pats marksizmas nebuvo laisvas nuo mago tikėjimo formulei. 
Dėl atsargumo Rusijos tikrovėje sutinkamam reiškiniui neskirsime 

marksistinio socializmo ar komunizmo vardo, o jį vadinsime rusiš
kuoju komunizmu bei bolševizmu. Bolševiko, daugumos, daugumiečio 
vardą paaiškina mums pats Leninas: “Mes turime tikrų partiją, ji 
auga puikiai, nors ir pasitaikyk tu man tokiam kvailam ir sužalotam 
vardui kaip bolševik, kuris nieko kito nereiškia, kaip tik atsitiktinų 
aplinkybę, kad Briuselio-Londono 1903 m. kongrese mes turėjome 
daugumą.”*5) Priešingybė yra menševikai — mažumiečiai. Bolševi
kai Ir menševikai yra išėję iš tos pačios 1898 m. marksistų Plecha- 
novo ir Axelrodo Minske įkurtos slaptos socialdemokratų darbininkų 
partijos. Menševikai atstovavo demokratinio, evoliucinio socializmo 
realizavimo idėjai, visiškai smerkdami betkokių prievartų, gi bolše
vikai, vadovaujami Lenino ir Trockio, skelbė revoliucionierišką jėgos 
prievartos taktikų, šie paskutinieji betkokį bendradarbiavimą su 
buržuazija laikė proletariato reikalo išdavimu, šiaip jau bolševikai 
buvo negausūs, tik jų žmonėms, panaudojus bolševikipę taktiką, tie
sa, remiantis negausiu Rusijos proletariatu, tačiau svarbiausiai ape
liuojant į smulkiųjų ūkininkų valstiečių sluogsnj, pavyko sukelti 1917 
m. revoliuciją, išlaikyti jos vairavimą savo rankose ir įsitvirtinti 
vienintele partija politiniam gyvenime.

Antrojo Pasaulinio karo metu ir po jo tos pačios Rusijos jė
ga, taigi bolševikiniu būdu, rusiškasis komunizmas-bolševizmas bu
vo primestas eilei rytinės ir centrinės Europos valstybių ir daliai Vo
kietijos. Kinijoje ir kinų dominuojamuose Azijos rajonuose, atsiliku
sio feodalizmo stadijos kraštuose, komunizmas taip pat įsistiprino 
labai Jau “nemoksliškai”, nemarksiškai, tik panašiai Rusijai — pi
lietinio karo bei jėgos keliu. Jo plitimas Azijos kontinente, srityse, 
neišugdžlusiose jokių reikšmingesnių kapitalizmo požymių, kaikur 
nesant moderniojo kapitalizmo nei užuomazgos, atrodo, yra suradęs 
palankių dirvą, ir procesas nei savo forma nei plitimo ribomis jokiu 
būdu nėra dar baigtas. Azijoje komunizmas strateginiam reikalui 
puikiai išnaudoja gyventojų neapykantą koloniallnėms vakariečių už
mačioms ir nacionalinį masių sąmoningumą. Jei mokslinio marksiz
mo teorija — socializmas dėsningai pakeisiąs išbujojusį kapitalizmą 
— kur nors susikompromitavo, tai tikrai Rusijoje ir Azijoje. Rusija 
XX amžiaus pradžioje tebegyveno feodalizmo saulėleidį, buvo atsi
likęs žemės ūkio kraštas su 80% žemdirbių ir didžiausiu skaičiumi 
Europoje tamsuolių. Leninas pats tikėjo, kad Vokietija bus pirmoji 
socialinės revoliucijos auka, ir tik tada Rusija pajusiantl išganingą 
veikimų Iš Vakarų. Atsitiko gi kitaip. T. G. Masarikas, 
kuris 1917 m. Rusijos revoliuciją pats išgyveno, mano, kad pavyku- 
sios revoliucijos pagrindinė priežastis kaip tik buvusi — rusų liaudies 

primityvumas. Masarikas išskaičiuoja šias priežastis: masę analfa
betų ūkininkų, gyvenanti vienas kito atitolusiuose kaimuose, stoka 
geležinkelių, dėl nepavykusio karo demoralizuota kariuomenė ir biu
rokratija, nepajėgumas valdančių sluogsnių ir politinių partijų. Vi
sos tos priežastys padėjusios energingam uzurpatoriui pravesti bol- 
ševlstinį perversmą didesniuose miestuose Ir kartu įsitvirtinti menkos, 
bet gerai organizuotos grupės valdžiai.*6) Ne Markso naudai kalba ir 
naujasis Kinijos pavyzdys.

Tariamas socialistinis planavimas Rusijoje nėra pasekme Išbu
jojusio ir chaosan kraštą atvedusio kapitalizmo, taigi jo krizės, o 
priešingai — kilęs iš tikrojo kapitalizmo nebuvimo Rusijoje, iš rei
kalo pavyti kapitalistinius kraštus, iš nesugebėjimo išugdyti tautinio 
kapitalizmo. Tik tas planavimas Rusijoje vyksta valstybiniu muštu, 
panašiai kaip Japonija yra dariusi, norėdama pasivyti Vakarus ir 
patirti kapitalizmo vaisių. Juk šiandien ir Vakaruose sutinkamas 
kapitalizmas yra ėmęsis planavimo, tik ne tiek valstybės, kiek pa
čios ūkinės konjuktūros verčiamas. Ūkinis planavimas nėra tat išim
tina socializmo išmintis bei jo privilegija.

Marksistiniam socializmui dirvą paruošti Rusijoje daugiausiai 
padėjo šviesuomenė, ypač studentija, kuri marksizmą laikė pažangu
mo požymiu. Net kunigaikščių ir didikų sūnūs sirgo .marksizmu, ku
rie patys tapo revoliucijos ir vėlesnių valymų aukomis. Jie, iš tik
rųjų, siekė įgyvendinti llberališkesnę politinę formą, pakeisti krašto 
socialinę struktūrą, siekė monarcho institucijos reikšmės sumažini
mo ar visiško jos panaikinimo. Tam uždaviniui liberališkai nusitei
kusi Rusijos šviesuomenė žavėjosi marksizmu, apskritai pažangiomis 
idėjomis. Idėjų realizavimui ši šviesuomenė dėjosi su skaičiumi ne
reikšminga, bet šiaip jau reforminėms mintims jautria miestų darbi
ninkija, darėsi jos vadais. Jų mintys tačiau buvo, kad Rusijos san
tvarkos pakeitimą įgyvendins liberalistinėmis idėjomis užsikrečian- 
čioji miesčionija, o darbininkija pirmoje eilėje turinti daboti savo 
klasės specifinių ūkinių ir socialinių interesų. Narodninkai ir Leni
nas, praktiškai Rusijos tikrovę vertindami ir norėdami jėga socia
lizmų įgyvendinti, ryžosi remtis gausiausiuoju krašto sluogsniu —■ 
valstiečiais ūkininkais.

Rusijos komunizmo jsipavidalinimas ir jojo specifiškas teoreti
nis pagrindimas didžiai dėkingas Leninui. W. Sombart cha
rakterizuoja Leniną: "... fanatiškai neapkenčiąs, beatodairinis, 
amorallnis jėgos žmogus, genialus, bet brutalus mongoliškas hordų 
vadas, bet ir mokytas knygos ž^nogus ir griežtai doktrinieriškas.”*7).

(Bus daugiau)
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ŽMOGUS
ir
VISATA

TĖVYNĖS LAUKAIS

ŽEMAITIJA
DANUTĖ BUTKEVieiOTĖ.
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Kai žmogus sustoja ties pirma
pradės Priežasties, apskritai visa
tos stebuklu ir nustebęs bei per
blokštas, savo ribotumą pažinęs, 
atsiklaupia pagarbai Nežinoma
jam, susiduriam su religiniu reiš
kiniu. Tą didįjį Nežinomąjį žmo
gus pažino Dievo vardu. Jame jis 
įžvelgė savo ir apskritai visatos 
buvimo prasmę. Sutinkame tą pa
tį žmogų filosofuojantį, kai jis 
racionaliai sprendžia pačią pažini
mo problemą, pažinimo ribas, kai 
jis reiškinius vertina idealiųjų ir 
praktiškųjų kategorijų šviesoje, 
kai jis tuos reiškinius klasifikuo
ja. Sutinkame žmogų išradėją ar 
atradėją, ar tik įrankio naudoto
ją, mokslininką, besistengiantį ne
sugriaunamai tvirtai bei tikrai pa
žinti fizinio, bet ir bologinio ir 
psichinio reiškinio esmę ir tai pa
žinti jojo pirminėje struktūroje ir 
prežastingumo grandyje. Sutinka
me žmogų kūrėją, kur jis pasi
rodo kaip dalininkas dieviškojo 
nenutrūkstamo pasaulio tvėrimo 
vyksme. Augščiausiai Dievui žmo
gus priartėja, tvarinys panašėja 
Tvėrėjui, gimdydamas naują gy
vybę. Gyvybės pratęsimo stebūklo 
momente žmogus tačiau yra tik 
lyg įrankis Tvėrėjo gyvosios visa
tos dalies tęstinumui išlaikyti. 
Sąmoningą žmogų kūrėją sutinka
me, kai jis keičia natūralųjį gam
tos veidą. Tos rūšies žmogus kū
rėjas pasirodo, kai jis naująją 
kartą paruošia-gyvenimui, įveda į 
nesibaigiantį pažangos kelią, žmo
gus kūrėjas įkinkė vėją, vandenį,
garą, elektrą ar atomo jėgą ir pri
vertė sukti ratą; iš geležies rū
dos jis pagamino plieną, o iš jo 
vis naujų įrankių; iš lino pluošto 
išaudė plonąją drobę. Žmogus kū
rėjas iš molio pagamino plytas, iš 
jų sukūrė su aplinka harmonin
gą, savąja struktūra akiai malo
nų architektūrinį statinį, tarnau
jantį to paties žmogaus prakti
niams reikalams. Žmogus kūrėjas 
akmeniui, suteikė gyvybės, pri
vertęs jį kalbėti bei atidengti pa
ties kūrėjo mintis. Filosofas kū
rėjas sukūrė logiškas sistemas, 
mintis apjungdamas ataudė dali
nas ar racionaliai išbaigtas pasau- 
lėžiūras. Žmogus kūrėjas davė 
žemei kultūrą. Kai žmogus kūrėjas 
intuityviai suvokia Visatos harmo
niją ir prabyla, pajautęs josios 
gržį, sutinkame žmogų meninin
ką. Menininkas prakalba grožinės 
kūrybos žodžiu, architektūros ar 
skulptūros kūriniu, spalvomis bei 
linijomis plokštumoje, meliodija ir 
judėsiu. Visais atvejais įsipavida- 
lina estetinė idėja, kilusi iš este
tinės emocijos. Forma yra kruopš
čiai apgalvota, tinkamiausia turi
niui — idėjai išreikšti. Formos 
naujumas bei netikėtumas sutei
kia patrauklumo.
Sutinkami praeities paminklai ir 
šiandien tebegyvenantis primity
vusis žmogus leidžia spręsti, kad 
didelė dalis meno šakų yra kilusi 
iš religinio kulto, religinių apeigų 
ar labai glaudžiai su juo augusios. 
Tas ypatingai vaizdžiai galima at
sekti poezijos, muzikos ir išraiš
kos meno raidoje.

NEMO.
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Geriausiai Žemaitijos aš paži- kalnai. Vienas padavimas porina, 
nau savo tėviškės kampelį — kad paskutinysis esąs supiltas
Telšių, Plungės ir Žarėnų apylin
kes. Tiesa, gamtovaizdis nepasižy
mi nei kalnų augštybėmis, nei eže
rų gausumu. O tačiau šis kraštas 
savo įvairumu žavi kiekvieną pa
keleivį; Žiūrėk, čia kalvos miškais 
apaugusios žaliuoja, čia atšlaitė
je upokšnis sriovena. Dar toliau 
mesi žvilgsni, pamatysi gelsvų 
rugių didžiulį lauką, o gal ir tam
sų, tankų mišką. Platūs iškilnūs 
miškai tai mūsų krašto puošmena. 
Iš visų pusių jie gaubia mano tė
viškę. Netoli mūsų kaimo, prie 
Smilgių, buvo garsus miškas, Meš- 
kakėm vadinamas, kur, iš vardo 
sprendžiant, bus senovėje meškos 
veisęsi. Truputį toliau ypatingos 
reikšmės mūsų protėviams bus 
turėję Dievokrėslio miškai, kur 
randasi ir įdomusis Dievokrėslio 
akmuo. Sepovės padavimai sako, 
kad čionai kadaise dieviškos būty
bės sostas buvęs. Mūsų laikų žy
niai tačiau griauna romantiką Ir 
šį dievišką akmenį priskiria slin
kusių ledynų atnašoms. Ir mūsų 
pačių pamiškėje riogsojo nuosta
baus pavidalo akmuo, ant kurio 
matėsi giliai įsispaudę žmogaus 
ir žvėries pėdsakai. Tik jau čia, 
žinovai, ir vėl nelįskite su savo 
moreniniais ledynų aiškinimais.

Turime mes Ir garsių kalnų bei 
kalvų. Garbingiausias tai Šatrijos 
kalnas, kuris randasi netoli Luo
kės. Įspūdingas jis. Domino, ma
tyt, jis ir mūsų sentėvius, kurie 
tiek legendų ii- padavimų yra pa
likę apie šį šlovingą kalną. Daug 
mažesni yra Gondingo ir Džiugo 

V. MARTIŠIUS.

LAIŠKAS MOTINAI TĖVYNĖJE

mę.Brangi Mamyte,

Aš rašau Tau laišką iš tolimos 
Australijos, kurį, tikiuosi, gal pa
siseks Tau gauti. Jau tiek daug 
metų praėjo kaip nesimatėm, kad 
negaliu nei suskaičiuoti. Liūdna, 
liūdni buvo tie metai, bet turiu 
viltį, kad dabar galėsime kalbėtis 
nors laiškais.

Mažas buvau kada palikau Tave, 
bet prisimenu, kaip būdavo gera 
sėdėti su Tavimi seno beržo pa
vėsyje ir klausytis Tavo , gražių 
pasakų, kurių Tu daug mokėjai. 
Ypač mėgdavau pasakojimus apie 
mūsų didvyrius, kurių klausyda
mas taip užsimąstydavau, kad ne- 
pajausdavau kaip nusileisdavo au
le ir danguje suspindėdavo milio- 
nai žvaigždžių, kurios, atrodo, 
diaugčsi mūsų laime. Tos žvaigž
des ii- dabar man primena Tavo 
gražias akis, kurios kadaise šyp
sojosi man.

O, Mama, kaip aš norėčiau vėl 
Tave pamatyti! Apkabinčiau Tave 
stipriai ir nenorėčiau daugiau pa
leisti. Išsipasakočiau Tau visus 
našlaičio vargus ir Tu vėl nušluos- 
tytum man ašaras, kaip kadaise 
mažutėliui nušluostydavai, kai aš 
susižeisdavau. Dabar tik būtų 
džiaugsmo ašaros, neapsakomo 
džiaugsmo! Tada vėl suklauptu- 
mėm prie didžiojo kryžiaus ir dė
kotume Dievui už tą begalinę lai-

Beveik kiekvieną naktį sapnuoju 
Tave. Tavo mielos rankos vis 
glosto mane ir Tu vis šypsaisi. — 
“O, Mama, pasilik su manim, — 
mamyte nesltolink nuo manęs.” 
Bet Tu vis tolsti ir aš šaukiu 
kol Tu pradingstl...

Daug kas pasikeitė per šiuos 
dvylika metų. Mačiau daug gražių 
miestų ir valstybių, bet niekas 
neatstos man Tavęs ir mano tė
viškės. Aš taip esu pasiilgęs ju
dviejų, kad, kada tik apie jus pa- 

'galvoju, man krinta gailios aša
ros. Gaila kad aš esu toks bejė
gis Tau padėti. Norėčiau būti did
vyris iš tos pasakos ir išvaduoti 
Tėvynę ir Tave iš Raudonojo sli
bino. ..

Pas Jus dabar pavasaris, turė
tų būti labai gražu. Ir Motinos 
Diena išpuola per šitą pasakišką 
mėnesį. Visi vaikai sveikina savo 
motinas, tik aš jaučiuosi labai vie
nišas ir nelaimingas, nes negaliu 
įteikti Tau Tavo mylimiausių gė
lių. Aš verkdamas einu į bažny
čią ir padovanoju jas Augščiau- 
siojo Motinai, kuri gal Tau jas 
perduos kitokiu būdu. Kadangi 
nieko negaliu Tau dovanoti, tai 
siunčiu Tau geriausius linkėjimus 
... Meldžiuos, kad Aušros Vartų 
Motina duotų Tau sveikatos ir 
išklausytų mūsų prašymus. Aš 
dar vis turiu vilties ir vis prašau 
Marijos , kad pagreitintų mūsų 
susitikimą. Taigi neliūdėk ir lauk 
to mudviejų susitikimo prie namų 
slenksčio kurį nors gražų gegu
žio vakarą.

Tavo sūnus.
(Laiškas, laimėjęs Canberros 
Liet. Moterų Soc. Globos Sek
cijos jaunimo konkurse “Laiškas 
Motinai” pirmąją premiją, bu
vo skaitytas Motinos dienos mi
nėjime Canebrroje).

garsaus milžino Džiugo. Jis kadai
se didvyriškai saugojęs apylinkę 
nuo priešo užpuolimų, o prieš mir
tį susipylęs šitą milžinkapį. Džiu
go padavimas mini taip pat ir 
Mąsčio ežerą, kuris išsitiesęs ilsi
si vos trys kilometrai nuo Džiugo 
kalvos. Sakoma, kad kartą Džiu
gas, vydamas priešus iš Lietuvos, 
patekęs į Lenkiją ir ten buvęs su
žavėtas grakščios lenkaitės akių. 
Parsigabenęs jis ją į Lietuvą ir, 
prieš dievų norą, vedęs ją. Užsi
rūstinę dievai atkeršijo Džiugui, 
nutrenkdami Jo žmoną. Džiugas, 
iš širdies skausmo, taip graudžiai 
raudojęs, kad ašarų priverkęs gilų 
ežerą, kuris pavadintas buvęs Mąs- 

j čiu. Kalvų minėtina dar Auskal- 
nė, arčiausiai pasiekiama mūsų 
kaimui, o pragarsėjusi uogomis ir 
grybais.

Upių tai žymiausią vagą išsi- 
raususi Minija, ištekanti netoli 
Žarėnų iš Karstenių ežero. Per 
lygumas neskubant sriovendama, 
Minija išsiplečia ir visoj galybėj 
raitosi pro Medingėnus, Stalgė
nus link Kartenos, kol pagaliau 
įteka į Kuršių mares. Netoli mūsų 
Žllbėnų parapijos bažnyčios teka 
Sausdravo upelis, kuris, kaip var
das sako, nėra labai vandeningas. 
Gilioj senovėj jis, matyt, gyvai yra 
rūpinęsis gamtovaizdžio pagraži
nimu, nes vagą tai jis gilią išsi
rausęs ir prisidaręs daugybę dau
bų ir atšlaičių. Netoli ir Bebrun- 
go upelis, o jame seniau bebrų 
gyventa, kurie garsėja savo daili
dės darbais.

MOTINOS KAPAS
DALĖ

Mėnulis įsiskverbęs pro maža 
langelį Išgąsdino tamsius šešėlius 
kambaryje: vieni subėgo į kam
pus, kiti išsislapstė po stalu, pa
lovyje, arba Išsidraikė pasieniuo
se, užleisdami erdvę melsviems 
spinduliams.

Vidurnaktis. Už lango begar
siais žingsniais vaikšto nakties ra
mybė, liūliuodama pasaulį sapnuo
se.

— Mamai — mieguistas vaiko 
balsas suplėšo juodą tylą.

—Mama, mamyte! — stipriau 
pasikartoja šauksmas gūdžią nak
tį-

— Mama, kur tu!? — ir vėl 
niekas neatsiliepia į išgąstingą 
šauksmą.

Mažas berniukas pašoka savo 
guolyje: jis girdi laidotuvių gies
mę ir mato virpančias žvakių ug
nis. Giesmė stiprėja, plečiasi. 
Giesmė plėšo berniuko krūtinę ir 
gniaužia plasdančią širdį, žvakė 
liepsnoja, supasi, gęsta ir vėl su
mirksi naujomis virpančiomis 
šviesomis. Dreba mažas šio pa
saulio žmogus — nesulaikomos 
ašaros veržiasi iš berniuko akių.

Ir dabar motinos jis šaukiasi 
ne lūpomis — šimtus kartų bran
gų žodį kartoja besiblaškanti ma
ža širdis. Berniukas žino, kad jo 
žodžių negirdės motina, kad ne
ateis jinai daugiau pre jo lovos, 
kad nenusileis globojanti ir laimi
nanti jos ranka, kad nepalies jo 
karštos kaktos ir ašarotų akių ra
minantis delnas.

Berniukas susigūžia ir parėmęs 
rankomis galvutę mąsto apie pas
kutinį atsisveikinimą su savo mo-

MELBOURNO LITUANISTINIAI KURSAI
NAUJAS TĖVŲ RĖMĖJŲ KOMITETAS

Melbourne Lituanistiniams Kur
sams remti šiais metais tėvų rė
mėjų komltetan įeina E. žižienė, 
K. Kazlauskas ir V. Paragius. Ko
mitetas birželio 2 d. posėdyje 
pirmininke išsirinko E. žižienę. 
Komitetas ižde turi £ 45. Nutar
ta rugsėjo 1 d. suruošti vakarą 
su loterija, kurios organizavimu 
pavesta rūpintis Kazlauskui. Posė
dyje tarta reikalas puoselėti tar
pusavio draugavimo idėją. Tam 
reikalui ruoštinl namuose priva
tūs kursus lankančio jaunimo po
būviai su literatūrine programa, 
pakviečiant atitinkamo kurso da
lyvius. Rūpinamasi pačią kursų

Lituanistinių Kursų pirmoji laida (pirmoji eilė, iš kairės): Kursų ve
dėjas Albertas Zubras, dėstytojai: Alena Karazijienė, kun. Juozas 
Kungys; kursantai: (antroji eilė) Rūta Laisvčnaitė, Kristina Brė- 
dikytė, Rasa Jakutytė, Danutė Butkevičiūtė, Eglė Civinskaitė, Biru
tė Antanaitytė, (trečioji eilė) Davis Bitė, Algis Kazlauskas, Algis 
Bulakas. Trūksta Arūno Staugaičio.

Su uniforma ir šautuvu
Kiekvienais metais mokyklų atos
togų metu būriai kadetų suvažiuo
ja į Mildurą mokytis ginklu nau
dotis. Barakai yra maždaug 5 my
lios nuo miesto, šiemet čia buvo 
suvažiavę per 1400 kadetų.
Vienoj pusėj stovyklos tęsiasi ne
apmatomi vynuogynai, o kitoj pu
sėj raudonam smėly auga maži 
spygliuoti krūmokšniai. Pirmomis 
dienomis čia buvo viskas labai 
įdomu, bet vėliau atsibodo, nes 
kiekvieną dieną buvo ta pati pro
grama. Rytą po mišių ir mankš
tos mokėmės tankinės rikiuotės. 
Po dviejų valandų marširavimo 
sueidavome mokytis kulkosvaidžiu 
šaudyti. Po pietų mokėmės ma
nevrinės rikiuotės ir sėlinimo. Po

GROSAITĖ

tina. Ir šis atsisveikinimas, neduo
dąs jam ramybės dieną, nukertąs 
sapnų gijas gūdžią naktį, atsisto
ja prieš jį visu širpumu.

— Sudiev, sudiev, mamyte, — 
jis teištaria pašnabždomis ir įsi
žiūri pro mažą langelį į žvaigž
dėtą dangų, į mėlynąsias erdves, 
į kur išskrido jo motinos švel
nioji siela...

Berniukas vėl perbėga mintimis, 
kaip jau buvo daugel, daugel 
kartų, paskutini atsisveikinimą. 
Jis aiškiai, iki mažiausių smulk
menų prisimena: motina juodame 
karste, aplinkui ilgos žvakės mir
guliuoja švieselėmis, aplipusios 
tirpstančio vaško gurvuolais, o 
giesmę liūdną, iš nekasdieniškų 
žodžių supintą, gieda vyrai ir mo
terys, tačiau neprižadina jo moti
nos iš gilaus miego — ji guli ra
mi, užmerkusi savo mėlynas akis, 
dailiu geltonų kasų vainiku ap
juosta galva... Paskui karstą su 
motina pakėlę vyrai išnešė į kai
mo kapines ir prie alyvų krūmo 
nuleido gilion duobėn. Giesmė pla
kėsi medžių šakose, byrėjo drėg
nas smėlis ant motinos ir karsto.

Berniukas itin puikiai atsimena, 
kaip visi skubiai skirstėsi, kalbė
dami apie vargšą našlaitį.

Dar atsimena, kaip jam svetimi 
žmonės pasidalino jo motinos tur
telį — no ką ji ir teturėjo, kam- 
pelnlnke begyvendama turtų ne
buvo sukrovusi — tačiau viskas, 
kas dar vertės turėjo, nukeliavo 
į tokių pat vargingų žmonių, ku
riuos motina giminėmis vadindavo, 
namus. Berniuką nusivedė kaimy
nas ir pristatė gyvulius ganyti.

programą paįvairinti. Tam reika
lui bus pakviestas asmuo, kuris 
pamokas papildys dainos, žaidimų 
ir dailiojo šokio programa. Ko
mitetas ėmėsi ištirti sąlygas išsi
nuomoti lietuviškų filmų. Imtųsi 
komitetas iniciatyvos įruošti kur
santams ir šiaip jaunimui nuola
tines patalpas ir parūpinti vaiz
dingųjų tėvynės pažinimo priemo
nių. Deja, tam uždaviniui tenka 
laukti įsigysimu lietuvių namų.

Kursus šiuo metu lanko 22 klau
sytojai — 11 pirmąjį ir 11 antrąjį 
kursą. Kursantai seniūnu šiems 
metams yra . išsirinkę V. šalkūną 
(jun). —X— 

vakarienės eidavome žiūrėti ka
riškų filmų. Ir taip praėjo 10 die
nų. Tik kartais įprastinė progra
ma būdavo pakeičiama šaudymu, 
kariškais žaidimais ir stovyklos 
valymu. Vienuoliktą dieną, galuti
nai viską sutvarkę išvažinėjome 
namo.

A. Žižys.
Melbourne Lituanistinių Kursų 

Klausytojas.

• Italijoj atidaryta Ponti Mo- 
zanmbamo apylinkėje užtvanka, 
kuri drėkins 4 tūkstančius ha. šios 
irigacinės sistemos įrengimai kaš
tavo 1 mil. lirų. Tai yra patys di
džiausi tos rūšies įrengimai Eu
ropoje. Pasaulyje didesni tėra tik 
Tel Avivo irigaciniai įrengimai, 
kurie drėkina 6 tūkstančius ha.

Berniukas, nuolat galvodamas 
apie savo motiną, prisiminė da
bar, kad pirmosios- komunijos pro
ga, motina (jau ir tada silpna bu
vo) įteikė jam žiedą, tardama: 
“Vaikeli, šis žiedas, matai, turi 
tris akutes: ši raudona — reiškia 
meilę, mėlyna — tiesą, balta — 
kantrumą. Sūneli, kai manęs jau 
nebus šiame pasaulyje, tu visada 
atsimink savo motinos žodžius ir 
tegul iš tavo širdies neišnyksta 

meilė Dievui ir žmogui, visados būk 
teisingas ir sunkumus nugalėk 
kantrybe. Gi jeigu tu taip elgsie
si, tai niekada neiškrypsi iš tik
rojo kelio, o tavo darbus laimins 
Dievas ir tave gerbs visi dori 
žmonės.

Jis prižadėjo motinai ugdyti sa
vo širdyje meilę, tiesą ir kantry
bę. šį savo pažadą prisiminęs, 
pradėjo gilintis į žodžių prasmę, 
pradėjo suvokti jų reikšmę. Da
bar jam išryškėjo mirusios moti
nos žodžių gili mintis. Jis vėl pa
kartojo, garsiai, švitinčiu veidu 
duotąjį motinai pažadą ir jo šir
dis pradėjo giedrėti ir rimti, lyg 
ją būtų kas supęs, liūliavęs — ne
šęs į užburtas erdves, į žvaigždžių 
karalystę, kur buvo dabar jo mo
tina. Jis tarsi juto palaimai nusi
leidžiančią motinos ranką, lyg 
motina būtų čia pat, jis juto jos 
glamonėjančius pirštus ant savo 
galvos, veido ir iš džiaugsmo alps
tančia širdimi sušnabždėjo:

— Mama, mamyte, tu vėl su 
manim...— Jo lūpos virpa iš laimės 
ir jis paskęsta saldžiame sapne.

★

Berniukas žiemą lanko mokyk
lą, o kai pavasaris pražįsta gels
vomis purienomis gegužis pa
puošia sodus baltais žiedais — ža
lioje pievoje jis draugauja su 
margais drugeliais, klausosi vytu
rėlio čirenimo, pempės sveikinimo 
"gyvi, gyvi”, gandro kleketavimo 
pabalėje. Jis įsižiūri j darbščiąją 
bitę ant baltojo dobiliuko kepu
raitės ir tada Iškyla motinos, dar- 
-bščlos ir nepavargstančios, kaip 
ta bitelė, vaizdas. Jis prisimini
mų grandinės įsitvėręs grįžta ne- 
tolimon praeitin — prisimena mo
kyklą ir mokytojos žodžius apie 
motinos šventę. Jis skaičiuoja 
dienas. Taip, Motinos diena bus 
švenčiama sekmadienį. Jis nera
miai apsižvalgo, paskui apibėga 
kaimenę ir mąsto: kuo gi jis, 
vargšas piemenėlis, galėtų atsi
dėkoti savo mielai mamytei? Jo 
akys sustoja prie baltos ramunės. 
Ir jis žino, kuo papuoš motinos 
kapą.

Sekmadienį, išsiprašęs šeiminin
kų, berniukas išskubėjo prie mo
tinos kapo. Kai jis pravėrė kapi
nių vartus, jo rankos buvo pilnos 
laukinių gėlių žiedų. Vikriai peršo
kęs žvyro takelį, berniukas nuvin
giavo į nuošalų kampelį, kur ilsė
josi jo motina ir Čia suklupo prie 
žolėmis apaugusio motinos kapo.

— Mama, mieloji mano mamy
te, aš atėjau tave pasveikinti, nes 
šiandien visų motinų diena, šian
dien, man mokytoja sakė, visi vai
kai sveikina ir dėkoja savo moti
noms. Aš atėjau tau, mama, 
padėkoti už man suteiktą gyve
nimą ir gerus pamokymus, tik aš 
negalėjau tau nuprktl dovanų, 
nes esu mažas ir neturiu pinigų. 
Aš atnešiau tau pririnkęs iš pievos 
ir pakelės gražiausias, kokias ra
dau, gėles, ir dar noriu pasakyti, 
kad aš savo pažadą pildau ir tavo 
patarimo niekada neužmiršiu.

Našlaičio papurusiuose gelsvuo
se plaukuose ilsėjosi saulės spin
duliai, o ant ąžuolo šakos strik
sint! voveraitė kraipė snukutį, 
klausydamosi nepažįstamo berniu
ko trūkčiojančių žodžių besikal
bant su savo motina.

Berniukas skubiai apskabęs žo
les nuo motinos kapo, gražiai ap
klojo jį savo atneštomis laukinė
mis gėlėmis — kapas vargšės naš
lės pražydo margaspalviais žie
dais, o ant jų nukritę berniuko 
ašaros saulėje blizgėjo skaisčiais 
deimantėliais.

Berniukas pakilo nuo motinos 
kapo ir ilgesio draskoma širdim 
teištarė: “Sudiev, mamyte...”

Saulės spindulys lydėjo jo jau
nus žingsnius, o ąžuolas- kalbėjo 
voveraitei: “štai eina laimingiau
sios motinos sūnus, nes ji tebėra 
gyva savo vaiko širdyje”.

(Apsakymėlis skaitytas Sydnė- 
jaus liet, jaunimo suruoštame 
motinos dienos minėjime).

3
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Sydnejaus Pabaltiečlų Komite
tas, kuri sudaro lietuvių, estų ir 
latvių bendruomenių atstovai, Ir 
šiemet ruošia bendrą visiems pa- 
baltiečiams tragiškųjų birželio 
trėmimų minėjimą, kuris įvyks 
birželio 16 -d. Assembly Hall 
(Margaret St. prie Wynyardo). 
Pradžia 2,30 vai. p.p.

J minėjimą yra pakviesti parla
mentarai, įtakingi visuomeninin
kai australai ir kitų tautybių ats
tovai. Būtina tad kuo skaitlingiau
siai ir mums dalyvauti šiame mi
nėjime, kad pademonstruotume sa
vo vieningą valią demaskuojant 
rusiškąjį imperializmą ir komu
nistų vykdomą genocidą.

H. Šalkausko — A.
Šimkūno meno paroda
Birželio 7 d. 6.15 vai., Sydnėju- 

je, Bissietos meno galerijoje (70 
Pitt St.) atidaryta Henriko Šal
kausko ir Algirdo Šimkūno- meno 
paroda. Ją atidarė ęontemporrary 
Art Society of Australia pirminin
kas Weaver Hawkins, kuris, kaip 
moderniojo meno atstovas, teisin
gai įvertino šių dviejų dailininkų 
kūrybą, pasidžiaugdamas jų atsie- 
kimais bei jieškojimu savo Indivi
dualybę pareikšti naujų kelių, for
mų ir priemonių. Savo įdomioje 
kalbųje Weaver Hawkins palietė ir 
aplamai meno, ypač moderniojo, 
problemas.

Atidaryme dalyvavo apie 70 lie
tuvių ir keliolika kitų tautybių 
meno mylėtojų.

Parodoje išstatyta H. Šalkausko 
20 grafikos ir A. Šimkūno 17 gra
fikos bei tapybos darbų.

Galerija atidaryta' darbo dieno
mis nuo 10 iki 5 vai. Birželio 14 
d., ketvirtadienį, galerija bus ati
daryta nuo 6 iki 8 vai. vak. Paro
da vyks iki birželio 18 d., pirma
dienio.

KORĖJŲ — SAVANORIŲ 
SUSIRINKIMAS

Birželio 2 d. įvykusiame Lietu- 
Vos Kariuomenės Kūrėjų — Sava
norių Sąjungos narių, gyvenančių 
Sydnejaus rajone, susirinkime iš
rinkta nauja Australijos skyriaus 
Valdyba: V. Šliogeris — pirminin
kas, J. Kapočius — sekretorius ir 
E. Migevičius — iždininkas. Kan
didatai — V. Juzėnas ir Vyt. Mo
ras. Revizijos komisija: P. Šal
kauskienė ir Al. Zinkevičius.

Susirinkime apsvarstytas cent
ro valdybos paruoštas Sąjungos 
įstatų projektas. Tarp kitko, nau
juose įstatuose numatyta, kad Kū
rėjų — Savanorių Sąjungos na- 
riais galės būti ir kūrėjų — sava
norių žmonos bei vaikai.

Sydnejaus lietuvių namų reika
lu savanoriai pasisakė už vienybės 
būtinumą ir reikalą įsigyti viene
rius namus visiems Sydnejaus lie
tuviams. Nutarta, kad “Karys” yra 
kūrėjų — savanorių spaudos orga
nas. Visi Australijoj gyveną sa
vanoriai kviečiami jį užsiprenu
meruoti, o taip pat remti ir kitą 
lietuvišką spaudą. Buvęs.

ŠVIESOS SAMBŪRIO METINĖ 
ŠVENTĖ

Šviesos Sambūrio Sydnejaus 
skyriaus valdyba prašo pranešti, 
kad metinis skyriaus narių susi
rinkimas ir metinė šventė įvyks š. 
m. liepos mėn. 7 d. (ne 30.6.1956 
kaip buvo skelbta anksčiau).

Smulkesnė informacija sambū
rio nariams bus pranešta atski
rai.

JAUNIŲ TEATRAS

V.R. Saudargienės vadovauja
mas Sydnejaus lietuvių jaunių 
teatras pradėjo repetuoti 3-jų vei
ksmų pjesę “Pupų berniuką”.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ

Tarybos pirmininkas praneša, 
' kad Tarybos posėdis įvyks š.m. 

birželio mėn. 15 d. 7 vai,, 18 Cri- 
nan St., Hurlstone Park.

ADELAIDE
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS
Adelaidės Baltų Taryba ruošia 

birželio trėmimų bendrą minėji
mą, kuris įvyks birželio 14 d. 8 
vai. vak. Adelaidės miesto rotu
šėje (Town Hall), King William 
Street. Minėjimas susidės iš dvie
jų dalių: pirmą dalį sudarys tai 
progai pritaikytos kalbos. Kalbėti 
sutiko p. G.S. McDonald, buvęs 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
Pietų Australijos skyriaus pirmi
ninkas. Po to seks meninė dalis, 
kurioje lietuvius atstovaus G. Va
siliauskienė. Į minėjimą yra pa
kviesta daug žymių australų.

Adelaidės Baltų Taryba.

PALANKOS ATSILIEPIMAI 
APIE L. ŽYGO KŪRYBA

Nesenai savo darbų parodą su
ruošus dail. L. žygas, kaip Contem
porary Art Society narys daly
vauja šios draugijos metinėje pa
rodoje. Čia jis išstatė 2 savo dar
bus, kurie jury komisijos priskirti 
prie dešimties geriausių, iš 66 šio
je parodoje išstatytų, darbų.

Adelaidės simfoninio orkestro di
rigentas Henry Krips, jury ko
misijos narys, ir žymus architek
tas amerikietis Dean Pietro Bellu- 
schi, specialiai atvykęs iš JAV į 
architektų konvenciją, parodė įtin 
didelį susidomėjimą L. Žygo dar
bais. Pastarajam labiausiai patiko,
iš visų parodoje išstatytųjų, L. j 
žygo paveikslai.

PRANEŠIMAS “A.L.”
Prenumeratoriams

ALB Krašto Valdyba, susitarusi 
su “Australijos Lietuvio” leidyk

la, kreipėsi į buv. “Australijos Lie
tuvio” skaitytojus, kviesdama pre
numeruotis Australijos lietuvių 
bendruomenės savaitraštį “Mūsų 
Pastogę”, kurios 3 numeriai buvo 
pasiųsti susipažinimui, šis nume
ris tačiau yra paskutinis tiems, 
kurie nėra pareiškę noro gauti 
“Mūsų Pastogę”, vieton sustabdy
to "Australijos Lietuvio”.

Šia proga dar primename, kad 
buv. “Australijos Lietuvio” pre
numeratoriams tereikia pranešti 
“A.L.” leidyklai (35 Cator St., 
Hindmarsh, S.A.), kad įmokėtus 
pinigus už “A.L.” pervestų “M. 
P.” ir bendruomenės laikraštis Jus 
lankys kiekvieną savaitę.

“Mūsų Pastogės” prenumerata 
iki 1956 m. gruodžio 31 d. tekaš- 
tuoja £ 1.10.0.

Prenumeratos pinigus siunčiant 
tiesiog, adresuoti: "Mūsų Pastogė”, 
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

“Mūšų Pastogės” Adm.

PADĖKA

Visiems Adelaidės lietuviams, 
taip jautriai atjautusiems mane ir 
mano vaikus vyro ir tėvo Prano 
BUIVYDO tragiškos mirties atve
ju, ypač kun. Jatuliui, už atlikimą 
religinių apeigų ir aplankymą ma
nęs namuose 'su paguodos žodžiu, 
Adelaidės liet, bendruomenės v-bos 
p-kui p. S. Čibirui, už tartą prie 
kapo žodį, ir visiems kitiems drau
gams bei pažįstamiems, už gau
sybę vainikų, užuojautas ir kito
kią paramą, širdies žodžiu dėko
jame.

E. Buivydienė ir vaikai

LIETUVAITĖS RANKOS 
GERIAUSIAI PATARNAUS 

PERSIUNČIANT SIUNTINIUS
I TĖVYNĘ.

Rašykite:

DAINORA,
49 Thornton Ave., London W. 4, 

England.

Prekių ir vaistų katalogai iš
siunčiami tuoj pat. Nuoširdžiai 
patariama, kas verta siųsti ir ko 
neverta. Siuntėjas gauna gavėjo 
pakvitavimą. Patarimai tik už paš
to ženklą atsakymui.

MELBOURNAS
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS

Bendras visų pabaltiečių — Bal
tų Tarybos organizuojamas — bir
želio trėmimų minėjimas įvyks 

birželio 14 d., ketvirtadienį, 8 vai. 
vak. Assembley Hali, 56 Collins 
St., City. I minėjimą pakviesti žy
mūs australai ir kitų tautybių 
žmonės.

ALB Melbourno Apylinkės Val
dybos ruošiamas minėjimas įvyks 
birželio 17 d. Jis bus pradėtas pa
maldomis šv. Jono bažnyčioje 11.30 
vai ir vėliau tęsiamas šios para
pijos salėje, kur bus paskaita ir 
meninė dalis.

Jau yra ir komitetas
Melbourne Tautinių Šokių Gru

pei, pakviestai dalyvauti pasauli
nės olimpiados atidarymo iškil
mėse, o vėliau tautinių šokių fes
tivalyje, remti Melbourne jau su
darytas specialus komitetas. Jo 
pirmininkas yra Vytautas šalkū- 
nas, nariai — Zęnonas Samuolis, 

I Juozas Petrašiūnas, Jonas Motie- 
| jūnas, Albertas Zubras ir Vladas 
I Bosikis.
j Komitetas rūpinsis sukelti rei- 
i kalingas lėšas ir kitaip pataikauti 
I “Atžalynui".
I Pinigus siųsti komiteto pirmi- 
j ninko adresu: V. Šalkūnas, 240 
Lygon St., Carlton, Vic.

GEELONG-AS
KVIEČIAMI VISI LIETUVIAI

Birželio 17 d. 2.30 vai., ryšium 
su birželio trėmimų minėjimu, bus 
padėtas vainikas prie žuvusiųjų 
karių paminklo (Yarra gatvės 
gale, prie jūros), tuo prisimenant 
mūsų išvežtuosius ir žuvusius Si
bire. Iškilmėse dalyvaus estai ir 
latviai. Visi Geelongo lietuviai 
kviečiami suprast imomento rei
kšmę ir punktualiai atvykti į 
liūdnųjų įvykių minėjimą. Būtų 
gražu, kad jaunimas ateitų apsi
rengęs tautiniais drabužiais.

Birželio 16 d., šeštadienį, 1-1.30 
vai. bus pabaltiečlų pusvalandis 
per Geelongo radiją 3 GL. -M.K.-

CANBERRA
MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Gegužio 3 d. Ganberroje įvyko 
skaitlingas moterų susirinkimas, 
kuriame išrinktas naujas Moterų 
socialinės globos komitetas: R. 
Jarašienė — pirmininkė, E. Val- 
tienė — sekretorė Ir B. Gražiene 
— iždininkė.

Susirinkimas, aptarę? bėgamuo
sius reikalus ir ateities darbo pla
nus, naujajam komitetui palinkėjo 
sėkmės ir pasižadėjo visokeriopai 
jį remti. (b).

UŽSIPRENUMERUOJANT “MŪSŲ PASTOGĘ” IR SIUNČIANT 
PRENUMERATOS PINIGUS AR AUKA LAIKRAŠČIUI, ADRE
SUOTI: “MŪSŲ PASTOGĖ" BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
Greitai — Patikimai — Pigiai 

GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 
GRĄŽINAMU

Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias 

MEDŽIAGAS. RŪBUS, AVALYNE, 
VAISTUS

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą su "kainoraščiu 

' Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ J KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Pas Skautus
NAUJI SKAUTŲ PAREIGŪNAI

(SKS) Brolijos Vyriausias Skau
tininkas nuo š.m. gegužio mėn. 
20 d. paskyrė Brolijos Vadeiva 
Australijos Rajonui psk. A. Ba
kaitį ir vyr. sktn. B. Dainutį Mel
bourne tuntininku. Vyriausias Ka
talikų Skautų Dvasios Vadovas 
vyr. sktn. kun. dr. J. Vaišnora, 
gyvenąs Romoje, paskyrė nuo š.m. 
gegužio mėn. 27 d. PLSS Austra
lijos Rajono Dvasios Vadovu kun. 
Petrą Butkų Sydnėjuje. Tie nauji 
patvarkymai padaryti Pirmijos 
Pirmininkui, Brolijos Vyriausiam 
Skautininkui ir Vyriausiam Dva
sios Vadovui vieningai sutarus, 
kad ilgesni laiką užsitęsė nesuta
rimai išnyktų tarp vadovų Mel
bourne bažnyčios ir skautijos la
bui.

“AUŠROS”TUNTAS SYDNĖJUJ

(SKS) Paskutiniuoju metu Syd- 
nėjaus Vietininkija išaugo ir su
stiprėjo pasiekdama 100 narių. 
Vietininkija turi penkis savaran
kiškus vienetus. Sydnėjuje taip 
pat neseniai įsisteigė antras Aus
tralijoje židinys. Todėl Rajono Va
do įsakymu vietininkija užskaito
ma nuo š.m. gegužio mėn. 15 d. 
tuntu, paliekant vadovybės pasi
rinktą “Aušros” tunto vardą. 
“Aušros” tunto tuntininku paskir
tas iki šiol sėkmingai vadovavęs 
vietininkas sktn. V. Klšonas.

Linkėtina ir ateityje “AUSROS” 
tuntui stovėti Dievo, Tėvynės ir 
Artimo sargyboje, įgyvendinant 
augštuosius skautybės idealus.

★

Buvo rašyta spaudoje, kad Bul- 
ganinui ir Chruščevui lankantis 
Indijoje, šios skautų-čių sąjunga 
jiems suteikė “garbės skautų” var
dus. Dėl to įvykio griežtai protes
tavo Lietuvos Skautų Brolija. Bu
vo pasiųstas protesto laiškas in
dams, priimta atitinkama rezoliu
cija Egzilų Skautų Asociacijų Ta
ryboje ir kreiptasi į Tarptautinį 
Skautų Biurą (TSB) Londone.

TSB pareikalavo indus pasiaiš
kinti, kodėl jie tokią nepaprastą 
garbę suteikė asmenims, kurių dė
ka likviduotas skautų sąjūdis ana
pus geležinės uždangos ir šimtų 
šimtai skautų bei jų vadovų nu
kankinta už skautybės principus. 
Indijos skautų-čių s-ga atsiuntė 
ilgoką pasiteisinimo raštą, kuria
me tarp kitko sakoma:

"Indijos Skautų-čių Sąjunga ne
turėjo ir neturi jokios intencijos 
Sovietų Sąjungos pareigūnus lai
kyti “garbės skautais”. įvyko ne
susipratimas, skautams nesupratus 
vadovybės instrukcijų ir užrišus 
kaklaryšius N. Bulganinui ir N. 
Chruščevui, ko nebuvo norėta pa
daryti”.

# Gegužio 19-20 d.d. nuoširdaus 
skautų bičiulio Juozo J. Bačiūno 
namuose — Tabor Farm, JAV — 
įvyko Skaučių Seserijos ir Skautų 
Brolijos suvažiavimas. Suvažiavi
mas. Suvažiavime dalyvavo skau- 
tininkai-čs, ASS nariai, jūrų bud- 
žiai, vyr. skautės, sk. vyčiai ir 
skautų-čių vadovai, pradedant 
draugininku.

Canberra
KREPŠINIS

Ir šiais metais krepšinio žaibo 
turnyrą, po sunkios ir atkaklios 
kovos laimėjo Lithuanians klubo 
krepšininkai, įveikė australų Re
bels penketuką.

Rebels, pereitų metų B. klasės 
meisteris, parodė kietą pasiprieši
nimą, kad mūsiškiai, ilgamečiai 
Canberros krepšinio meisteriai, iki 
paskutinės minutės jautė pralai
mėjimo pavojų. Tik antrojo pus- 
laikio pabaigoj mūsų vyrai išly
gino santykį ir laimėjo vieno taš
ko persvara (36:35). Mūsų krep
šininkams nesisekė mėtyti ir per
duodant kamuolį saviesiems jis 
dažnai atsidurdavo priešo ranko
se.

Taškus pelnė: V. Macevičius 9, 
K. Miniotas ir F. Gružas po 6, V. 
Tiškus 8, B. Gružauskas 3, I. Ja
rašius 2 ir L. Venclovas 2.

MOTERŲ TINKLINIS
šiais metais sukruto ir mūsų 

moterys — vadovaujant F. Gružui, 
jos pradėjo žaisti tinklinį. Treni
ruotės vyksta kiekvieną ketvirta
dienį 9 va), vak. YMCA salėje, Ci
vic Centre. Tikimasi, kad jei mo. 
terys ir toliau stropiai lankys tre
niruotes, galės pasiruošti ir kartu 
su vyrų krepšinio komanda daly
vauti 7-je lietuvių sporto šventė
je Sydnėjuje. Numatoma, kad šio
je šventėje dalyvaus ir Canberros 
vyrų tinklinio komanda.

ŠACHMATININKAI

J. Žilinskas dalyvauja visuose 
šachmatų turnyruose ir yra augš- 
tai vertinamas australų šachma
tininkų. Jis mielai dalyvautų spor
te šventėje Sydnėjuje, jei šachma
tų turnyras būtų pravestas ne ko
mandiniai, nes Canberros Liet. Sp. 
Klubas tik jį vieną ir teturi.

STALO TENISAS

Neturint patalpos treniruotėms, 
mūsų sporto klubas neturi stalo, 
teniso sekcijos. Jaunimas tačiau 
žaidžia už australų klūbus. Gal 
ir jie sudarys komandą ir dalyvaus 
lietuvių sporto šventėje.

F.G.
<♦<###*♦#*#♦#***#*****<****«**'

DĖMESIO !
LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS, 

SLYVINĖ 
ZUBROVKA

— pageidautini kiekvienuose 
lietuviškuose namuose.

Šie gėrimai gaunami 
SYDNĖJUJE, MELBOURNE, 

ADELAIDĖJE.

Erstan Bottling Co Ltd
♦***********#*****#****^*#****#

RETA PROGA!
M. LUCAS & CO.

BUILDERS & CONTRACTORS (REG.) 
(Savininkas Mečys Lukauskas)

56 YARRARA RD., PENNANT HILLS. TEL. WJ 2272
Norėdami skubiai įsigyti namą, kreipkitės į Lucas & Co. 

Statome ant savų ir Jūsų sklypų.
TURIME PARUOŠTAS PASKOLAS — SKAMBINKITE DAR 

ŠIANDIEN.
Kreiptis: iki 8 vai. ryte ir po 6 vai. vakare tel. WJ 2272, 

dienos metu — tel. BM 3719 (Mr. Thomas).
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsimokėjimuL Mes kalbame vokiškai.
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Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St,, Leichhardt, Sydney, Tel.: 
WB 1758, for the publisher Vytautas Simniškis, as President of the 
Australian— Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W’. Tel.: MX 2120.

Sydnėjus
FUTBOLAS SYDNĖJUJE

Kovo futbolininkai, po keletos 
nelaimingų pralaimėjimų, gegu
žio 11 d. susitiko su gana stipria 
Sydnejaus latvių rinktine “Spars” 
ir rungtynes užbaigė lygiomis 
(3:3). įvarčiai E. Lasalčio, M. Va
sario ir J. Karalio. Geras buvo 
vartininkas H. šlyteris.

Kovas — Bass Hills Rovers 8:1

Birželio 2 d. Kovas žaidė prieš 
Bass Hills Rovers australų ko

mandą. Priešas nebuvo pajėgus lai
mėti, todėl buvo leista žaisti ke
liems atsarginiams, kurie šį kartą 
pasirodė visai patenkinamai.

Kovui įvarčius pelnė Ruša 3, 
M. Vasaris 2, E. Lašaitis 1, V. 
Burokas 1 ir 1 “savižudis”.

Kovas — Gladesville — Ryde
Amateurs 1:1

Birželio 4 d. prasidėjo “N.S.W. 
Cup”, K.O. sistemos pirmenybės, 
kurios yra pravedamos keturiose 
grupėse: 1. Sydnejaus — 18 ko
mandų, 2 šiaurės N.S.W. — 23 
Vakarų — 31, Pietų — 10. Iš viso 
79 komandos. Nedalyvauja Sydne
jaus pirmosios klasės (State Lea
gue) komandos.

Sydnejaus grupėje yra užsire
gistravęs ir Kovas. Pirmas susiti
kimas buvo su antroj vietoj pir
menybėse stovinčia Gladesville — 
Ryde vienuolike, šiose rungtynėse 
Kovo vyrai kovojo labai ryžtingai.

Pirmąjį įvairtį laimėjo australai 
iš staigaus prasiveržimo, o M. Va
saris santykį Išlygino tik antro 
puslaikio veik pąskutinę minutę. 
Po antro rungtynių pratęsimo, nei 
vienai komandai nelaimėjus įvar
čio, teisėjas paskelbė dar pratę- 
siąs rungtynes, karias nulems ka
piniai. Ir čia laimėjimą atnešė 
A. Rušos gabiai uždirbtas Kovui 
pergalę lėmęs kampirtft.

šiose rungtynėse geri buvo A. 
Ruša, V. Burokas ir vartininkas 
Šlyteris.

Kovas — Revesby Rovers

rungtynės įvyks birželio 16 d. 
Amour Park aikštėje,- Revesby, 3 
vai. p.p. Rungtynės turėtų būti 
įdomios, nes Revesby Rovers yra 
gana stipri komanda. J.B.

FUTBOLO TRENIRUOTĖS

vyksta sekmadieniais, tuoj po 
lietuviškų pamaldų, Camperdow- 
ne. Kviečiu atsilankyti ir nežaid- 
žiančlus Kovo komandoje, bet fut
bolą mėgstančius jaunuolius.

Sekcijos vadovas.
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