
2 1 ■ ■

PASTOGĖ
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—"OUR HAVEN” AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES SAVAITRAST1S

Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a news paper.

LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES KRAŠTO VALDYBA.
Redaktorius: Jurgis Kulakauskas. Redakcijos adresas: 21 Mazarin Stw Herne Bay, N.S.W. TeL: LF 7837,

PRENUMERATA
Ištisiems metams— 

£ 3.0.0.
Pusei metų—£1.10.0 

Trims mėnesiams
£ 1.0.0.

Atskiras nr. — 1/6.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose - £ 4.0.0 me- 
ams.

SKELBIMAI
1 colis per vieną 

skiltį—10/-
Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6.
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turinį 

neatsakoma.

PRENUMERATA ADRESUOJAMA: 
Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W.
5

Nr. 15 (Š69). Devintieji metai.
SYDNĖJUS, 1958 m. balandžio 14 d.

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA IR RAPACKIO PLANAS Savaitės Žinios
KAI KELIAMI RYTU EUROPOS KLAUSIMAI, 

<
MASKVA PATENKA ISTERIJON

Imant dabartinę padėtį, viršū
nių konferencija vargu ar galėtų 
įvykti anksčiau, negu rudeni. Ji 
negali tuo tarpu įvykti dėl dauge
lio priežasčių. Nesusitariama nei 
dėl laiko, nei dėl vietos, nei dėl 
dalyvių, nei dėl darbotvarkės. Ši
ta pastaroji kliūtis yra pati did
žiausia.

Sovietai juu tolyn, juo labiau 
nervingai skatina Vakarus šaukti 
viršūnių konferenciją kuo grei
čiausiai: paruošiamąją užsienio 
reikalų ministerių konferenciją 
dar balandžio mėncsj, o pačią vir
šūnių konferenciją birželio mėne
sį.

Vakariečių nuomone, tinkamai 
paruošta viršūnių konferencija 
vargu galėtų įvykti anksčiau, kaip 
rugsėjo ar spalio mėnesį.

Kai dėl darbotvarkės, tai susi
daro lyg ir užburtas ratas: Ką 
Maskva siūlo, Vakarams nepriim
tina, o ką Vakarai siūlo, Maskva 
atmeta. Maskva norėtų, kad ato
miniai ginklai būtų uždrausti ne
priklausomai nuo visų kitų ginklų 
ir nusiginklavimo, o Vakarai lai
kosi nusistatymo, kad nusiginkla
vimas yra nedalomas reikalas ir 
negalima vieniems uždrausti pa
naudoti vienos rūšies ginklus, o 
kitiems toliau leisti sudaryti grės
mę kitais ginklais. Maskva siūlo 
toli siekiančių raketų panaudoji
mo apribojimą ir kontrolę sieti su 
JAV bazių užsieniuose panaikini
mu, su kuo Vakarai nesutinka, 
nes iš tų “mainų” sovietams būtų 
daugiau naudos, negu Vakarams. 
Sovietams būtu miela įsteigti Eu
ropoje ir beatominę zoną, kas 
jiems taip pat daugiau naudos 
duotų, negu Vakarams. Patsai di
džiausias nuomonių skirtumas su
sidaro dėl Vokietijos apjungimo 
(apie kurį Maskva dabar nenori 
kalbėti) ir

DĖL JtYTŲ EUROPOS TAUTŲ 
PADĖTIES SVARSTYMO. JAV 
VYRIAUSYBE IR DABAR 
DAR TEBELAIKO REIKALIN

PARTIZANŲ LAIKAIS

ŽIAURUMAI LIETUVOJE
KĄ PASAKOJA NESENIAI ATVYKUSI l VAKARUS LIETUVAITĖ

Pokariniais trėmimų metais buvę 
ištremta ypač daug ūkininkų. Miš
kų srityse trėmę ištisus kaimus. 
Pamiškių gyventojus sovietai kal
tinę palaikymu ryšių su lietuviais 
partizanais, kurių tada visur bu
vo. Tie partizanų veikimo metai 
pasižymėję dideliu žiaurumu ir 
vienai ir kitai pusei. Kartais bu
vę taip, kad ėjęs brolis prieš bro
lį, vaikai prieš tėvus ir panašiai. 
Sovietai sugavę partizanus arba 
įtartus su jais santykiavus kan
kindavo labai žiauriai. Kai kas 
mirdavo net kankinimo metu — 
neišlaikydavo. Tuo laikotarpiu 
žuvo labai daug jaunimo, ypač 
vyrų.

GYVENIMAS PRIVERČIA 
SUSIGYVENTI SU ESAMA 

TVARKA
Lietuviai, gyvenantieji tėvynė

je, Vakarų valstybių neveiklumu 
pavergtųjų tautų atžvilgiu esą 
nusivylę. Ir Amerikos Balsu tiek 

GA SVARSTYTI IR VOKIETI
JOS IR RYTŲ EUROPOS TAU
TŲ KLAUSIMUS.
Tačiau Maskva tam nepaprastai 

aštriai priešinasi. Kai kurie Krem
liaus pareiškimai Rytų Europos 
tautų klausimais yra stačiai iste
riški. Girdi, esą Sovietų Sąjungos 
tautų įžeidimas, kai Amerika ir 
Vakarų valstybės kelia sovietų 
valdomų Rytų Europos tautų klau
simus. Tai esą grynai sovietų vi
daus reikalai. Maskvos radijas sta
čiai pasakė, kad kelti tuos klau
simus reiškia siekti ne tjįiros, bet 
karo. Bulganino laiškai Vašingto
nu: ir Londonui dar kartą išryš
kino Kremliaus nerimastį, kai ke
liami Rytų Europos tautų apsi
sprendimo klausimai.

Kas beliko Vakarų didžiosioms 
valstybėms. Nenorėdamos susilau
kti priekaišto, kad jos trukdo tar
tis dėl pasaulio įtampos atslūgi
mo, iš kitos pusės įsitikinusios, 
kad Kremlius visomis keturiomis 
priešinasi svarstyti konferencijoje 
šiuos klausimus, Vakarų vyriausy
bės yra linkusios atsisakyti kelti 
šiuo metu tokias neišsprendžia
mas problemas ir pasitenkinti to
kiomis temomis, kuriomis būtų 
galima bent šiek tiek tartis ir su
sitarti. Vašingtonas davė supras
ti, kad pakaktų tai konferencijai 
nors ir tik vienos vienintelės te
mos: nusiginklavimas. Vakariečiai 
tikisi, kad, kokiomis temomis ir 
būtų kalbama, visvien kalba turės 
prieiti ir prie tų temų, kurias 
įjungti į darbotvarkę Maskva 
priešinasi.

Svarstymuose dėl viršūnių kon
ferencijos pastaruoju metu daž
niau minimas ir taikos sutarties 
su Vokietija sudarymas; Bet ir 
tuo klausimu yra labai gilių nuo
monių skirtumų tarp Rytų ir Va
karų.

Jei tikrai taikos sutarties su Vo
kietija klausimas iškiltų į derybų 
plotmę, tai ir tuo atveju nebūtų 

nebesidomi, kaip anksčiau, nors, 
apskritai, laisvojo pasaulio radijo 
lietuviškų transliacijų klausomasi 
su susidomėjimu. Girdėtas užsie
nio radijo žinias tebėra pavojin
ga kitiems, pasakoti, gali būti 
traukiamas atsakomybėn ir skau
džiai baudžiamas. Vienas kitam 
pasakoja žinias tik tuomet, kai 
žino, kad tai visai patikimas žmo
gus.

Nesulaukdami išlaisvinimo iš 
Vakarų, žmonės yra priversti vis 
daugiau susigyventi su jiems pri
mesta ir jų neapkenčiama tvarka. 
Kai kuriems pasisekė įsigyti vie
ną kitą gyvulį, ar net namelius 
pasistatyti. Sunkios pragyvenimo 
sąlygos verčia visus kaip nors 
“kombinuoti”. Bet tai lengviau 
įmanoma miestuose ir ypač dides
niuose. Mažųjų miestelių ir ypač 
kaimo gyventojai skursta kaip 
skurdę, nors pastaruoju metu gy
venimas ir yra šiek tiek pagerė
jęs (atsiranda daugiau maisto, 

galima apsieiti nepalietus Rytų 
Europos atskirų kraštų reikalus 
(sienų ir kt.).

Kitaip tariant, kuriais Europos 
klausimais būtų tariamasi, Rytų 
Europos kraštų reikalai ne visada 
duosis išjungiami.

Labai galimas dalykas, kad, ne
galint Rytams ir Vakarams pla
tesne plotme susitarti, galėtų pri
eiti prie dvišalių Amerikos ir So
vietų Sąjungos pasitarimų. Jau 
buvo girdėti balsų, kad tokios de
rybos faktinai ir eina. Nėra abe
jonės, kad slaptais diplomatiniais

DISKUSIJOS UŽ IR PRIEŠ RAPACKIO PLANA < 
LIEČIA IR LIETUVA

t
NELAUKTAS SKANDINAVIJOS PASISAKYMAS

Rapackio planas vis labiau ima 
dominti ir Pabaltijo tautas. Len
kų užsienio reikalų ministerio pa
siūlymas Europoje įkurdinti be
atominę zoną, netikėtai rado pa
ramos Skandinavijoje. Skandina
vų taryba, į kurią įeina Danija, 
Norvegija, Islandija, Švedija ir 
Suomija, savo paskutiniame posė
dyje kovo viduryje Stockholme 
aiškiai pasisakė už Rapackio pla
ną. Tai tuo labiau stebina, kad 
Danija ir Norvegija yra NATO 
nariai, o NATO valstybių daugu
ma yra pasisakiusi prieš Rapac
kio planą.

Skandinavų pasisakymas už Ra
packio planą mums įdomus tuo, 
kad juo

SIŪLOMA J NEUTRALIZUO
TĄ BEATOMINĘ ZONĄ ĮJUNG
TI VISUS BALTIJOS PAKRAN
ČIŲ KRAŠTUS, TAIGI IR LIE
TUVĄ, LATVIJĄ IR ESTIJĄ.

Kaip atsimenama, savo laiku ir 
Lenkija ir Sovietų Sąjunga yra 
pasisakiusios už Rapackio plano 
beatominės zonos praplėtimą į 
šiaurę. Gi Skandinavijos vyriau
sybės reiškia nusistatymą, kad to
kia zona yra įmanoma tik tuo at
veju, jei į ją patektų visi Balti
jos pakraščių kraštai.

krenta kai kurios kainos). Patsai 
sunkiausias metas buvo pradžio
je antrosios okupacijos. Maisto 
trūkumas tada privedė prie bai
sių reiškinių.

Su butais vis dar sunku, nors 
ir šioje srityje matosi kai kurių 
lengvėjimo žymių. Gyventojai 
stengiasi pasistatyti sau namukus, 
kas, žinoma, ne visiems įmano
ma. Kam reikia mieste butą ar 
kambarį nuomuoti, turi mokėti 
šimtus rublių mėnesiui, tik valdiš
kuose namuose nuomos šiek tiek 
pigesnės.

TĖVYNĖN GRIŽUS NE 
VISIEMS GERA

Iš tremtinių Sibire kai kurie 
turi teisę grįžti Lietuvon. Grįž
tąs net nemažas skaičius. Bet ne 
visiems įmanoma tėvynėje vėl įsi
kurti. Tad kai kurie vėl važiuo
ja į ten, iš kur atvykę. Buvę ūki
ninkai, grįžę dažnai neberanda 
sau vietos: trobesiai užimti, ne
beranda nei turėtų baldų, nei kit
ko. Ir pats gyvenimas kolchozuo
se nepaprastai prastas. Gi mies
tuose sunku su patalpomis, be to 
ir tinkamo darbo rasti ne taip len
gva. Apsidairę traukia vėl į Ry

kanalais yra tariamasi daugiau, 
negu apie tai sužino viešuma. JAV 
užsienio reikalų ministeris Dul- 
lesas dar šiomis dienomis pareiš
kė, kad nesą daug vilties svarbes
niems susitarimams. Britų prem
jeras Macmillan apie tai išsireiš
kė šiek tiek optimistiškiau.

Pavergtosioms Rytų Europos 
tautoms lieka ir toliau uždavinys 
aiškinti Vakarų pasauliui, kad tų 
tautų apsisprendimo ir laisvės rei
kalas negali būti ilgainiui palik
tas nuošaliai, patinka tai ar nepa
tinka Maskvai.

aF ATSILEISTŲ SOVIETINĖS 
REPLĖS?

Jei pavyktų to plano įgyvendi- 
I nimo pasėkoje Pabaltijį įjungti į 
beatominę zoną, sovietinės replės, 
aprėpusios Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, turėtų bent šiek tiek atsi
leisti.

Svarbų vaidmenį to plano rei
kale vaidina Fed. Vokietija. Vy
riausybės partijos pasisakė prieš 
Rapackio planą. Anot jų, tą pla
ną įgyvendinus, būtų pripažintas 
status quo (neapjungus Vokieti
jos), Vakarų Vokietija netektų 
Vakarų valstybių apsauginių įgu
lų, o sovietinė grėsmė tik trupu
tį į Rytus pasitrauktų. Socialde
mokratai ir kai kurios kitos opo
zicinės partijos yra už Rapackio 
planą, kurio įgyvendinimas suda
rysiąs Rytų-Vakarų įtampos ato
slūgį, ko pasėkoje laisvojo pasau
lio reikalas galėtų tik laimėti.

Laisvinimo veiksnių ir plačių 
lietuvių visuomenės sluoksnių nuo
mone, Rapackio planas pavergto
sioms tautoms nieko gero neduo
tų, o tik sutvirtintų esamąją pa
dėtį (status quo). Jei to plano 
vykdyme Skandinavų valstybių 
vaidmuo tikrai žymiai padidėtų ir 
j beatominę zoną būtų įtraukti ir 
trys Pabaltijo kraštai, susidarytų 
nauja padėtis. E.

tus, nors ir tikindami save, kad 
tik laikinai. Sovietų valdžia ir 
uždarbius Pabaltijyje tyčia laiko 
žemesniame lygyje, kad darbo 
žmogus būtų paskatintas krausty
tis į kitas Sovietų Sąjungos sri
tis, kur jam siūlomi didesni už
darbiai.

Kita kategorija grįžtančių jų, 
tai repatriantai iš Pietų Ameri
kos. Jie paprastai yra labai nusi
vylę. Kai kurie net iš proto išėjo, 
arba net nusižudė. Vienas toks 
surįžėlis Tauragėje išžudė visą 
savo šeimą ir pats nusižudė, ne
pajėgdamas savo nusivylimą kaip 
nors kitaip nugalėti. Bet kai su- 
grjžėliai iš Vakarų atvyksta, jie 
vežiojami po susirinkimus ir pas
tatomi prie radijo, kad pasakotų 
apie tariamai sunkų gyvenimą Va
karuose.

DAR KAI KURIOS 
SMULKMENOS

Kritikuoti sovietinę valdžią ir 
netikusią sovietinę tvarką niekas 
viešai nedrįsta. Net ir darbovie
tėje saugojamas! tiesesnį žodį pa- > 
sakyti, nes niekas nežino, kurios 
“ausys” klausosi. į mitingus vary
ti dabar jau nebevaru tokia prie
varta, kaip anksčiau. Bet lai kas

★ Pirmieji Sov. Sąjungos dik
tatoriaus N. Kruščiovo žingsniai 
jau lydimi grąsinimų. Važinėda
mas Vengrijoj, lydimas milžiniš
kos apsaugos, kurią suorganizavo 
gen. Serovas, Sov. Sąjungos vyr. 
NKVD viršininkas, pasižymėjęs
savo žiaurumais kovojant su Lie
tuvos partizanais, N. Kruščiovas 
kaikuriose vietovėse sako propa
gandines kalbas.

Jis nedviprasmiškai pabrėžia, 
kad Sovietų kariuomenė likvida
vo Vengrijos sukilimą, kad ir atei- 
tyje, jei kurioje nors satelitų vai-Į 
stybėje įvyks sukilimas, tai so-;
vietai jėga jį numalšins.

Vengrijos gyventojai, dažniau
sia darbininkai ir ūkininkai, grą- 
sinimais suvaryti į šiuos kruščio- 
vinius mitingus, be plojimų klau
so vyriausiojo komunistinio bude
lio kalbų arba, dažniausia, neiš- 
kentę apleidžia mitingų vietoves, 
nebijodami net būsimų represijų.

Tačiau įsidrąsinęs Kruščiovas 
jau nebesitenkina vien tik savo 
okupuotųjų kraštų gązdinimais, 
bet visai nedviprasmiškai meta 
pirštinę ir patiems Vakarams, sa
kydamas:

— Kapitalistai savo kraštuose 
gali gyventi ramiai tik tiek ilgai, 
kiek tų kraštų darbininkai jiems 
leis. Bet mes perspėjame kapita
listus, nekišti savo nosių arba dar 
geriau savo kiauliškų snukių į 
mūsų socialistišką daržą.

T-diau Kruščiovas pridėjo:
— Tatai ir yra, kaip mes inter

pretuojame taikiąją koegzistenci
ją.

Taigi kyla klausimas, ar dar ir 
po tokių akiplėšiškų N. Kruščiovo 
grsinimų Vakarų Pasaulio didieji 
— Amerikos, Didž. Britanijos ir 
Prancūzijos vyriausybių galvos 
galės sėstis prie vieno stalo su be
gėdišku komunistiniu bumotoju?

* Indonezijos sukilėliai, prikur- 
styti vakariečių, kasdieną atsi
duria vis beviltiškesnėn padėtin. 
Vyriausybininkai, remiami sovie
tų ir jiems palankių valstybių 
ginklais, o iš dalies ir instrukto
riais, baigia užimti Sumatros svar
besniuosius punktus, palikdami su- 

nors pabando niekur nedalyvauti 
— gali nukentėti.

Ryšių palaikymas su Vakarais 
(susirašinėjimas laiškais) dabar 
jau yra drąsesnis, negu anksčiau, 
nors dėl galimų represijų ateityje 
žmonės ir vienaip ir kitaip pagal
voja.

“Tėvynės Balso” ar kitokios li
teratūros, skirtos pabėgėliams už
sienyje, pasakotoja Lietuvoje nie
kur nemačiusi. Ji Lietuvoje, ma
tyt, visai nerodoma.

Karinį apmokymą lietuviai at
lieka Sovietų Sąjungoje. Lietuviš
kus vienetus Lietuvoje, esą, lai
ką tik labai trumpą laiką, keletą 
mėnesių.

Bedarbių yra, bet jais niekas 
nesirūpina. Kai kurie iš jų, neras
dami darbo, yra priversti speku
liuoti.

Judėjimo laisvė dabar jau esan
ti visoje Sovietų Sąjungoje. Tik 
po 23 vai. negalima miestuose vie
šai triukšmauti.

Dalyvauti ekskursijose į Vaka
rus gali tik parinktieji, “išsijo
tieji”. Vokietijos pilietybę turin
tiems išvykimo į Vakarus forma
lumai kartais trunka net šešerius 
metus.

i
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kilėliams teisę arba pasiduoti, ar
ba atsidurti kalnuotose džiunglėse, 
iš kur jie tegalėtų vesti tik par
tizaninio pobūdžio puldinėjimus.

Sukilėlių vadovybė pakartotinai 
priminė laisvajam pasauliui, kad 
Soekamo vyriausybę aprūpina 
Sov. Sąjunga, ji kreipėsi į vaka
riečius ginklų, tačiau, be Formo- 
zos nacionalistų numestų kelių 
dėžių amunicijos, niekas jioms ne
padeda.

Vyriausybininkų komunikate 
pranešama, kad jų kariuomenė 
jau yra tik už 60 mylių nuo su
kilėlių sostinės Bukit Tinggi.

Sukilėliai dar kaltina ir Eigip- 
tą, kad jis aprūpina Djakartos 

vyriausybę ginklais, o čekų inžinie. 
riai Eigipte padeda sustatyti iš 
Čekoslovakijos atplukdytus lėktu
vus, paruoštus Indonezijos vy
riausybei.

Kaip matome, Vakarai nemoka 
vertinti savo draugų ir nuolatos 
apleidinėja pozicijas, užleisdami 
jas besiplečiančiam komunizmui.

★ Amerikos aviacijos vadovybė 
praneša, kad ji jau paruošusi nau
ją satelitą, kuriuo būsią paleisti 
gyvuliai. Ji nepranešė, kurios rū
šies gyvuliai bus skraidinami erd
vėmis.

★ Nors Vakarų Vokietija politi
niu atžvilgiu dažnokai kertasi su 
Sov. Rusija, tačiau prekybos san
tykių skalė tarp šių dviejų vals
tybių nuolatos didėja.

Po ilgesnių derybų, jos susita
rė,' kad šiais metais prekybos su
ma bus didesnė už pereituosius 
apie 300.000.000 svarų. Vokietija 
veš į Rusiją įvairias mašinas, 
įrankius, geležį, plieną, kabelius, 
chemikalus ir kitas techniškas 
prekes, kai tuo tarpu iš Sov. Są
jungos ji gaus celiuliozę, naftą, 
anglį, asbestą, magneziją ir visą 
eilę kitų metalų.

★ Kubos sukilimas plečiasi ir i 
kitas krašto vietoves. Keliose vie
tose vyksta smarkūs mūšiai, kur 
sukilėliai puola kariuomenės įgu
las. Prezidento Batistos vyriausy
bės komunikatas praneša, kad 
mūšiai vykstą Oriento, Las Vilas 
ir Centrinės Kubos provincijose. 
Krašte veikią gerai organizuotos 
teroristų grupės, kurios sprogdi
na tiltus, gelžkelių linijas ir kai- 
kurias policijos būstines.

Nors skelbiama, kad sukilimas 
yra vadovaujamas demokratinių 
pajėgų, bet užsieniuose kelia bai
mę ta aplinkybė, jog ir šiam su
kilimui greičiausia padeda krašto 
komunistai ir anarchistai.

★ Amerikos Strateginės Oro 
Komandos bombonešiai visas 24 
vai. budi parengtyje ir laukia sa
vo vadų įsakymų pradėti puolimą 
į Sov. Sąjungą, jei toji sumanytų 
netikėtą žygį į Ameriką ar jos są
jungininkus.

Pranešama, kad pereitą savaitę 
buvo užaliarmuota šios komandos 
bombonešiai, kurie jau buvo pake
liui į Rusiją ir, tik išaiškėjus klai
dai, buvo dar spėta vėl juos at
šaukti į savo bazes.

Iš šio įvykio matyti, kad karo 
įtampa nė trupučio neatslūgsta, 
nors ir kalbama apie taikią koeg
zistenciją.

1
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Į šį klausimą stengiasi atsakyti 
žymus Amerikos žurnalistas R. 
Hottellet, ilgametis “New Lea
der” korespondentas Vokietijoje. 
Ar šiuos jo išvedžiojimus ateitis 
pateisins, sunku tuo tarpu pasa
kyti.

1938 metais paminėtajam ko
respondentui teko būti vokiečių 
tautos susižavėjimo “Austrijos 
prijungimo” proga liudininku. Jis 
matė, kaip SA bandos daužė krau
tuvių vitrinas ir padeginėjo sina
gogas; kaip Gestapo gaudė žydus 
ir, tarsi gyvulius, sukrovę į preki
nius vagonus, vežė nežinoma kryp
timi; jis pergyveno visą nacių 
siautėjimą ir visos vokiečių tautos 
fanatišką entuziazmą, garbinant 
Hitlerį ir žygiuojant 1937-1941 m. 
“užkariauti visą pasaulį”.

Gi 1944 metąis su pirmaisiais 
amerikiečių tankais jis vėl grįžo 

Vokietijon, čia jis ir vėl matė vo
kiečių gyvenimą, besikeliantį iš 
griuvėsių, ir stebi jį dar ir dabar, 
kai Vokietija vėl užima bemaž 
pirmąją vietą ūkininkavime ir po
litiniame Europos tautų gyveni
me.

Toks staigus Vokietijos atsiga- 
■vimas daugeliui pasaulio politikų, 
kurie turėjo karčios patirties su 
Vokietija paskutiniųjų 50 metų 
bėgyje, kelia labai neraminančias 
abejones: ar galima vėl vokiečiais 
pasitikėti? Ar jų kariuomenė, ku
ri greitu laiku bus stipriausia Eu
ropoje, vėl nesimes į politines 
avantiūras? Ar ilgam tenkins vo
kiečius rami liberalinės demokra
tijos politika? Ar gali būti vokie
čių vyriausybė ištikima Vakarų 
sąjungininkė, o gal, progai pasi
taikius, vėl ims ji flirtuoti su bol
ševikiniu bloku?

Atsakydamas į visus šiuos klau
simus, p. Hottellet mano, kad nū
dienis vokiečių charakteris pasi-

RAŠO: ĄIARI WOLF 
(Tęsinys)

Apačioje šio įrašo buvo visas 
sąrašas pavardžių — pirmųjų 
marsiečių, buvusių mūsų draugų, 
kurie visi išmirė, palikdami savo 
ūkius vaikams: tiems patiems vai
kams, kurie čia buvo susispietę ir 
klausėsi, kai Marta tyliai skaitė jų 
pavardes akmens lentoje. Baigusi 
ji tarė:

— Dėkui, jums!
Ūmai kilo triukšmas. Visi svei

kino mus.
Mano žvilgsnis vieną akimirka 

nukrypo nuo šių rausvųjų Marso 
dykumų į tolimąjį horizontą — Į 
tą vietą rytuose, kur turėjo tekė
ti Žemė... Sausasis Marso kvapas 
man šiandieną pasirodė dar ašt
resnis, kaip seniau.,

Mes buvome pirmieji marsie- 
čiai, šios statulos buvo tokios gy
venimiškos. tarsi čia stovėjo Liud. 
vikas ir Marta Farwell tikrumo
je.

Martos akyse žibėjo ašaros, bet 
jos šypsena buvo šviesi ir pilna 
pasididžiavimo. Pamažu ji nusi
gręžė nuo manęs ir išsitiesusi per 
žmonių galvas ir tyrus žvelgė į 
rytus. Ji taip stovėjo su atlošta 
galva, su šypsniu lūpose, tiesi ir 
išdidi — lygiai tokia, kokia buvo 
Ir ją vaizduojanti statula...

— Marta, — sušnabždėjau aš, 
— argi mes dabar galėsime jiems 
pasakyti sudie?

Ji atsigręžė į mane ir jos aky
se sužibėjo ašaros, kai ji tarė:

— Mes negalime išvykti po vi
so to, ką jie mums padarė...

Marta buvo teisi. Mes negali
me išvažiuoti, nes esame simbo
liai: paskutinieji pionieriai ir pir
mieji marsiečiai. Savo dovana šie 
žmonės mus padarė tartum neat
skiriama Marso dalimi...

Aš žvilgterėjau į apačią, į mus 
žiūrinčius, besijuokiančius veidus, 
jieškodamas Duane. Tuoj jį pama
čiau, nes jis stovėjo atskirai ir ne
šūkavo. Mūsų akys susitiko ir aš 
pajutau, kad man nebereikia nie
ko sakyti, nes jis viską supran
ta. Jis užlipo ant estrados ir atsi
stojo šalia manęs.

— Pasakyk jam, Liudvikai, — 
sušnabždėjo Marta, — pasakyk 
jam, kad mes nebegalime išvykti.

Jtfs Šypsena ir išdidus žvilgsnis 
išnyko. Jos ranka įsikibo mano-

AR PASIKEITĖ VOKIEČIAI?
keitė iš pagrindų taip, kaip ir 
krašto ekonominis atgimimas. Jo 
manymu, Vokietija yra perėjus 
per žiaurios katastrofos ugnį, ku
ri pakeitė ne tik gyventojų sąs
tatą, bet taip pat krašto teritorinį 
bei politinį veidą.

Po paskutiniojo karo Vokietija 
prarado visą trečdalį savo terito
rijos Lenkijai ir Rusijai; kiti du 
trečdaliai tapo padalinti į Rytų ir 
Vakarų Zonas. Gyventojų struk
tūra Vakarų Vokietijoj irgi pasi
keitė, kadangi 12 milijonų pabė
gėlių iš rytų atsinešė savo tradi
cijas, kultūrą ir kitonišką darbo 
techniką.

II-jo Pasaulinio Karo metu vo
kiečiai nustojo 54 milijonų už
muštais ir 14 mil. dingusiais be ži
nios. Moterų skaičius dar dabar 
3 mil. didesnis, nei vyrų, 64 mil. 
žmonių yra pensionieriai ir dali
niai arba visiški invalidai, 10% 
visų gyventojų yra vyresnio, nei 
65 metai, amžiaus.

Išgyventų dienų dvasiniai su
krėtimai paliko pėdsakus visos 
tautos sieloje. Senieji vadai tapo 
užmiršti ir paniekinta viskas, kas 
siejasi su jų atminimu. Net ir 
garsaus muziko F. Listo “Le Pre
ludes” visai išmesta iš repertuaro 
vien tik dėl to, kad Goebelsas jo 
pagrindinį motyvą buvo panaudo
jęs savo radijo “Sondermeldun- 
gams”. Atrodo, kad karas bus iš
rovęs vokiečių totalitarizmą iš pa
čių šaknų.

Vokiečių spaudoje pradingo ir 
garsūs šovinizmo tonai, kurie an
ksčiau lydėjo kiekvieną vokiečių 
reiškimąsi ir kuriuos Hitleris bu
vo iškėlęs iki masinio tautos pa
mišimo. ..

sios ir drebėjo. Aš apkabinau ją, 
bet man trūko žodžių jai nura
minti.

— Dabar mes niekados nebeiš- 
keliausime, — pravirko ji, —nie
kados nebegalėsime grįžti namo...

Man atrodė, kad tik šį momen
tą aš supratau, kaip labai ji ilgė
josi namų. Daug daugiau tur būt, 
negu aš pats.

Statulos liks tik statulom. Jos 
išskaptuotos iš Marso akmens. 
Marta gi ilgėjosi Žemės... Mes 
abu troškome išvysti Žemę, savąją 
tėviškę...

Žiūrėdamas į Duane, aš pasa
kiau tvirtai:

— Mes vistiek išvyksime! Tik
tai. .. Kokiu būdu mes jiems apie 
tai, pranešime?

Duane nusišypsojo.
— Nesirūpink, pone Farwell. 

Palauk — pamatysi, — tarė jis 
švelniai.

Jis atsigręžė į John Emery, ku
ris stovėjo estrados gale ir gar
siai pasakė:

— Tvarkoj, John!
Emery linkterėjo galvą ir pa

kėlė ranką. Triukšmas bematant 
nutilo, visi žmonės sustojo ramiai 
ir žiūrėjo į mus.

— Jums visiems žinoma, kad 
mes švenčiame sukaktuves, — 
pradėjo iškilmingai Emery, — jūs 
taip pat žinote ir tai ką Marta 
ir Liudvikas manė laiką paslapty, 
— kad ši šventė nėra vien sukak
tuvės, be drauge ir išleistuvės...

Aš buvau tikrai nustebintas. 
Taigi jis žinojo. Jie visi žinojo. 
Pamačiau plačiai besišypsantį 
Duane veidą ir išgirdau lyg per 
sapną, tolimesnius Emery žodžius:

— Jie išgyveno čia, Marse, 35 
metus o dabar jie iškeliauja atgal 
į žemę.

žmonės vėl pradėjo kelti mums 
ovacijas, o John, atsigręžęs į mus, 
pasakė paprastai:

— Aš jus nustebinau ar ne? Ne
su geras kalbėtojas, bet aš norė
jau įrodyti jums, kad mes nuošir
džiai džiaugiamės, galėdami būti 
jūsų kaimynais. Nepamirškite mū- 
sų grįžę į žemę.

Tatai buvo ilga ilga kelionė iš 
Marso į Žemę. Trys mėnesiai ra
ketiniam laive, 35 milijonai my

Vokiečiai užmiršo ir nacių šven
čių datas, o Hitlerio vardas jau 
tapo pajuokos objektu.

■šio meto vokiečiai noriai priima 
ir svetimas idėjas: pramonėje 
daugeliu atvėjų naudojamasi ame
rikiečių patarimais, keičiamasi 
patentais, ekspertais ir Lt.

Pasikeitė ir Vokietijos moteris. 
Ji dabar visai nebepanaši į Hitle
rio ar Hindenburgo laikų vokietę, 
kurios teisės buvo apribotos iki 
vaikų gimdymo ir smulkių namų 
darbų. Nūdienė Vokietijos mote
ris, kuri iškentė visą karo siaubą 
— badą, savystovų šeimos išlai
kymą (kai vyrai buvo kariuome
nėj, o vėliau belaisvėj), bombar
davimą ir bolševikų siautėjimą 
Rytų Zonoj — šiandieną įgavo 
tvirtą charakterį ir platų dvasinį 
akyratį. šiandien ji supranta ne
blogiau už vyrus visą ūkinę ir po
litinę padėtį ir aktyviai dalyvauja 
šiose abejose srityse. Vokietijos 
parlamente sėdi daugiau moterų, 
nei bet kurioj kitoj Vakarų Euro
pos valstybėj.

Pokarinės kartos vokiečio vyro 
pažiūra į moterį taip pat pasi
keitė — jis nori, kad jo pasirink
toji būtų elegantiška, savystovi, 
ir kad juos jungtų bendri intere
sai. Tenka pastebėti, kad vyresnės 
kartos vyrai retai išsiveda savo 
žmonas drauge praleisti laiką, tuo 
tarpu jaunieji jau visur dalyvauja 
kartu.

Kiekvienas jaunas vokietis turi 
vėl atlikti karinę prievolę, bet 
šių dienų kariuomenės dvasia yra 
visai skirtinga: per dvyliką mėne
sių stengiamasi juo daugiau ži
nių perduoti kareiviui, bet ne pa
radinės rikiuotės. Į karinę prievo

lių. Kelionė, apie kurią mes taip 
ilgai sapnavome ir kurios išsipil
dymu jau mažai betikėjome. Bet 
dabar ji buvo baigta ir mes jau 
buvome Žemėje. Grįžome atgal, 
kur buvome pradėję gyventi.

Kaip gera pabūti vieniems, — 
tarė Marta, patogiai atsilošdama 
kėdėje.

Linkterėjau galvą. Buvo iš tik
rųjų, taip gera ir jauku tyliuose 
kambariuose, toli nuo minios triu
kšmo, kalbų, oficialių priėmimų ir 
foto reporterių.

— Aš taip norėčiau kad jie mus 
paliktų ramybėje ir nedarytų iš 
mūsų komedijų, — vėl prašneko 
Marta.

—Mes negalime jų kaltinti, — 
karštai užginčijau, nors širdyje 
troškau to paties, ko ir ji, — 
jiems juk mudu esame sensacija, 
apie kurią rašo laikraščiai. Jie 
mus laiko pasaulio istorijos dali
mi.

Nusigręžusi nuo manęs Marta 
atsiduso, o jos žvilgsnis nuskrido 
į tolumas... J ten, kur nėra dan
goraižių, reklamų šviesų ir minios 
žmonių, kurie būrėsi po mūsų 
jiems nepermatomo stiklo langais 
ir kurių balsų mes negirdėjome, 
nes mūsų kambariai buvo izoliuo
ti nuo garso.

— Dabar turi pakilti Marsas, 
— tarė Marta.

—Gal būt, jis ir pakilo, — at
sakiau aš ir instinktyviai irgi pa
žiūrėjau pro langą, nors gerai ži
nojau, kad mes nieko negalime 
matyti. Jokių žvaigždžių, jokių 
planetų. Negalėjome gerai matyti 
net ir mėnulio, kuris atrodė tarsi 
blyškus pusinis diskas blankiai 
spinksintis miglose. Miesto šviesos 
buvo per ryškios — jos iš oro re
flektavo atgal į žemę, o dangus 
buvo tamsiai mėlynas, į kurį tarsi 
rėmėsi dangoraižių bokštai, atsi- 
mušdami savo pilkais siluetais, 
žvaigždžių mes negalėjome ma
tyti...

— Liudvikai, — pasakė tyliai 
Marta, — aš niekad negalvojau, 
kad viskas taip labai pasikeis...

Iš jos balso negalėjau spręsti, ar 
jai patinka, ar ne tas pasikeitimas. 
Paskutiniu laiku, man buvo sunku 
atspėti jos mintis. O čia Žemėje 
viskas pasikeitė, mes neradome 
nieko, kas buvo likę mūsų atsimi
nimuose. Net ir ūkiai tapo Žemėje 
lųechanizuoti, fabrikai gamino 
maistą ir visa kita. Žinoma, tai 
buvo būtenybė. Mums išaiškino 
visas priežastis, visas teorijas ir 

lę šiandieną žiūrima, kaip į tau
tinę pareigą, bet ne kaip į gyve
nimo formą.

Šiandieną įsivyrauja paskutinio 
šimtmečio vokiečiui visai svetima 
tolerancija žmonių santykiavime. 
Rasinės neapykantos, atrodo, lyg 
ir nesijaučia dabartinėje Vokieti
joje. Daugelis žydų grįžta iš Iz
raelio ir Jungt. Amerikos Valsty
bių atgal į savo gimtinę, kur jie 
priimami ir traktuojami, kaip ir 
vokiečiai. Izraeliui išmokama apie 
34 milijardo DM, daugiausiai pra
monės gaminiais, neatsižvelgiant 
į arabų grąsinimus nutraukti pre
kybos santykius.

Išvadoje gal būtų perdaug drą
su tvirtinti, kad šių dienų Vokie
tija yra ideali, ir kad Vakarai ja 
gali pilnai kiekvienu atvėju pasi
kliauti. Viena tačiau aišku, kad ji 
drąsiai ir energingai žengia libe
ralizmo keliu, kuris ją nuolat ar
tina į Vakarų Pasaulį.

R.D.

PORTRETAI PAGAL PASKIRTI
Vengrijoje, Budapešte, vienas 

baldų fabrikas prisiuntė apstaty
mą miegamojo: minkštas patogias 
lovas nakties poilsiui. Jaunai po
rai, kuri tuos baldus užsakė, fab
rikas nemokamai dar prisiuntė ir 
didelį Lenino paveikslą. Po kurio 
laiko ta pora užsakė dar indaują, 
kurioje galima būtų laikyti stiklai 
vodkai. Fabrikas kartu vėl . pri
siuntė nemokamų dovanų: didžiulį 
Kruščiovo paveikslą.

Ir išmintingas gi tas fabrikas! 
Bolševikų vadus pagerbia ir kartu 
parodo, kas jie yra: vienas lavo
nas, o antras girtuoklis...

statistikas.
— Aš jau eisiu miegoti, nes 

jaučiuosi labai pavargusi, — tarė 
Marta. —

— Čia yra daug didesnis atmos
ferinis spaudimas.

Mes abu jautėmės visą laiką pa
vargę, kai atvykome į Žemę. Per 
daugelį metų mudu atpratome nuo 
oro spaudimo Žemėje.

Marta dar kažko delsė ir staiga 
paklausė:

—- Liudvikai, pasakyk man nuo
širdžiai, ar jautiesi laimingas, kad 
mes grįžome?

— Žinoma, Marta.
Ji vėl atsiduso. Pasikėlusi nuo 

kėdės, ji priėjo prie lango ir paž
velgė į tamsiai mėlyną dangų.

— Ar tu tikrai laimingas?
Tuomet aš supratau.
— Kodėl klausi? Ar tu nesijauti 

laiminga, Marta?
Ilgą laiką ji stovėjo šalia manęs, 

žiūrėdama į Marso pusę, kurio 
mes negalėjome matyti.. Pagaliau 
ji pažvelgė į mane akimis, pilnomis 
ašarų ir tarė:

— Ak, Liudvikai, aš taip norėč
iau grižti namo!

Užburtas ratas. Mes abu pakliu
vome į užburtą ratą šias paskuti
nes kelias savaites.

— Aš taip pat norėčiau grįžti 
atgal, Marta, — prisipažinau jai 
susigėdęs.

— Tu taip pat, Liudvikai? — su
šuko ji nudžiugusi, bet staiga jos 
akyse šmesterėjo nuovargio šešėlis 
ir su rezignacija balse ji pasakė:

— Bet aišku, mes nebegalime 
grįžti atgal.

Pamažu aš priėjau prie rašomojo 
stalo ir, išsitraukęs vieną stalčių, 
išėmiau iš jo (užlipintą voką, kuri 
Duane padavė paskutinę minutę 
prieš raketai leidžiantis į Žemę. 
Plėšdamas voką, aš prisiminiau 
jo žodžius:

— Kai jums abiems pasidarys 
ilgu Marso ir mūsų visų — at
plėšk: te šį laišką.

Dabar šis momentas atėjo.
— Marta, mes galime grįžti at

gal!
— Argi tiesa, Liudvikai? — jos 

veidas vėl nušvito, o jos akys 
blizgėjo. — Mes galime grįžti at
gal? Tikrai, namo?

Mes abudu pasilenkę žiūrėjome 
į Žemės — Marso kelionės bilie
tą atgal, kurį Duane buvo įdėjęs 
į voką.

Ir šį kartą mes jau tikrai grį
žome namo...

Laisvai vartė L.V.

įvairu ir idomu
<

IS AMERIKONIŠKO 
“NEW YORK TIMES”

Pilietis Pavel Pavlovič norėjo 
gauti informacijų Kauno stotyje, 
Sovietinėj Lietuvoj.

— Kada išeina traukinys į Mas
kvą? — paklausė jis.

— Maždaug 20% anksčiau, negu 
paprastai, — atsakė budėtojas.

—Ką gi tai reiškia? — paklau
sė nustebęs Pavel.

— 17% anksčiau, negu pažy
mėta tvarkarašty.

— O kuriuo gi laiku jis turi iš
eiti pagal tvarkaraštį? — užsi
spyrusiai klausė Pavel.

—Matot, — šaltai tęsė budė
tojas, — Maskvos traukinys sten
giasi visuomet 10% anksčiau iš
eiti, negu ekspresas į Leningradą.

— O kuriuo laiku išeina eks
presas? — vis dar neatstojo Pa
vel.

— Punktualiai 24 valandom 
anksčiau, negu pažymėta tvarka
rašty. Nebetekęs kantrybės, Pavel 
pareikalavo, kad jam būtų paro
dytas tvarkaraštis.

— Man labai nemalonu —, — 
ramiai atsakė lietuvis, — bet mes 
turime tik tokį tvarkaraštį, ku
riuo galėsime naudotis po 3 metų. 
Mat tie, kurie gamino šiuos tvar
karaščius, taip pakėlė darbo pro
dukciją, kad išdirbo 300% virš 
normos...

PRANEŠĖ TIKRĄJĄ TIESĄ

Vokietijoje vienos ligoninės va
dovybė paskelbė tokį pranešimą: 
“Greitai bus užbaigti statyti nau 
ji kambariai operacijom, tada rei
kės būtinai praplėsti patalpos la
vonam padėti”.

1958 M. KALENDORIAI 
LIETUVOJE

GIMTOJI ŽEMĖ — SIENINIS 
NUPLĖŠIAMAS; kiekviename la
pe kalendariumas pusės mėnesio 
ir Lietuvos vaizdas; kitoje pusėje 
pasiskaitymai, perpinti lietuviška 
poezija, o kai kur komunistine pro
paganda. Išleido Valstybinė Poli
tinės ir Mokslinės Literatūros Lei
dykla. Tiražas 15.000 egz. Spaus
ta Kaune.

MOTINOS IR VAIKO KALEN
DORIUS — SIENINIS, savaitinis, 
nuplėšiamas, vienoje pusėje eilė
raščio ištrauka, nuotrauka iš vai
ko ir motinos gyvenimo; savaitės 
kalendariumas su nurodymu sau
lės patekėjimo ir nusileidimo; 
antroje lapo pusėje pasiskaitymai 
motinai.

Kalendoriaus bendradarbiai: P. 
Baublys, A. Gučas, B. Katinienė, 
V. Kviklys, O. Lajauskienė, J. La
pė, E. Levanienė, J. Maceinienė, 
T. Misevičienė, J. Neniškis, O. 
Petrulienė, L. Steponaitienė, M. 
Žygienė. Kalendorių išleido Val- 
styb. Politinės ir Mokslinės Lite
ratūros Leidykla Vilniuj, 1957 m.

Spausta Kaune.

KALENDORIUS 1958 M. — 
LIETUVOS MIESTAI IR KU
RORTAI. Išleido Valst. politinės 
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GYDYTOJAI SOVIETŲ 

SĄJUNGOJ
Harvardo universiteto spaustu

vė išleido Mark G. Field knygą 
“Doctor and Patient in Soviet Rus
sia” (266 pusi., kaina 5 dot). 
Knygoje kalbama apie medicinos 
reikalus Rusijoje nuo caristinių 
iki dabartinių laikų. Drauge ap
rašoma ir socialoginė sovietiškos 
medicinos pusė. Medžiagos surink
ta daug. Autorius ilgus metus 
dirba Harvardo Rusijos Studijų 
centre, seka rusų spaudą, pats bu
vo nuvykęs vietoje pažiūrėti ir 
apklausė 1.650 sovietų piliečių, 
kurie po karo nebegrįžo į Rusiją.

Autorius atskleidžia, kaip Ru
sijoje gydytojas iš nepriklausomo 
mediko paverstas režimo tarnau
toju. Dėl to — mediko profesija 
neteko patrauklumo. Daugelis 
verčiau renkasi inžinieriaus kar
jerą. Apie 80% Rusijos gydytojų 
yra moterys. Gydytojas yra seka
mas, suvaržytas šimtais taisyklių, 

j nepasitiki nei gail. seserimi, nei 
j kolegomis daktarais. Gydytojas su
siduria su painiais klausimais kai 
reikia sergančius atleisti nuo dar
bo, kada darbdavys yra pati val
stybė.

DIDŽIAUSI ŽMOGAUS PRIEŠAI 
SOVIETUOSE

Rytų Vokietijoje pranešama, 
kad namų valdytojam dedamos 
papildomos pareigos. Lig šiol jie 
tik maisto korteles išdalydavo, <» 
dabar jie turi virsti “politiniais 
aktyvistais”, vadinas, sovietinio 
režimo akim ir ausim. Taip yra 
Rusijoje ir kituose sovietinio reži
mo kraštuose.

Klausimą: koks sovietinio žmo
gaus priešas yra įkyriausias? Mas
kvos darbininkas atsako: radijas, 
blakės ir namų valdytojas. Radiją 
galiu dar užgesyti; blakes galiu 
sutrinti; bet prieš namų valdytoją 
esu bejėgis...

★
“Post” žurnale Alsop pasakoja, 

kad Sovietų Kruščiovas priklauso 
prie tokių diktatorių, kurie mėgs
ta anekdotus ir apie save. Sykį 
Kruščiovas pasakojąs:

“Kremliaus koridoriais ėmė bė
gioti vaikinas šūkaudamas: 
“Kruščiovas pakvaišo, Kruščiovas 
pakvaišo”. Sargyba jį tuojau su
ėmė ir perdavė tardytojam. Tuo
jau buvo teismas ir jį nuteisė 23 
metam. Trejus metus už partijos 
sekretoriaus įžeidimą, kitus dvi
dešimt metų už valstybės paslap
ties išdavimą”.

KUO SUSIRGAI, TUO IR 
GYDYKIS

Cantazaro apylinkėje, Italijoje, 
prieš 6 metus gerokai susipyko dvi 
seserys Dattilaitės. Lukrecija taip 
įsikarščiavo, kad išsakė visą ką 
turėjo ant liežuvio. Būtų dar dau
giau liejusi savo tulžies, bet stai
ga nustojo žado. Nė geriausias 
gydytojas nieko negalėjo padėti. 
Nebylė išbuvo ligi dabar. Šiom 
dienom Lukrecija vėl didžiai įpy
ko ant savo sesers. Negalėdama 
kalbėti, savo įtūžimą rodė ženk
lais ir švokštimu, kol staiga kal
ba vėl atsigavo. Toliau savo ko- 
liojimąsi galėjo baigti visai pado
riai.

AR NEUŽTEKS TO GERO?
Vienas mokinukas grįžo iš pa

mokų namo ir papasakojo, kad jie 
mokykloje skaitė Winstono Chur- 
chilio “Istoriją angliškai kalban
čiųjų tautų”. Dar pridėjo, kad 
vienas kitas mokinys pasiryžęs 
Britanijos premjerui parašyti po 
laiškutį.

— Tai jisai labai džiaugsis, — 
pastebėjo mama.

— Nemanoma, — atsakė vaikas, 
— mes norim jam parašyti, kad 
jisai daugiau knygų neberašytų.

BIZNIS PO VEDYBŲ
Monako princas Reinier ir jo 

žmona Grace Kelly iš savo rūmų 
išvijo tarną, kuris ilgus metus 
ištikimai tarnavo. Išvijo dėl to, 
kad tarnas buvo atsargiai palikęs 
gerą pluoštą kvietimų į vestuves 
Reinier su Grace. Dabar jas par
davinėjo turistam po 25 dol. Bet 
kuo tarnas kaltas, jei atsiranda 
tokių, kurie nori mieliau prisimin
ti svetimas vedybas, o ne savo.
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Patiekiame ištrauką žymaus ra
šytojo ir žurnalisto John Gunther 
greitu laiku iš spaudos išeinančios 
knygos “Inside Russia Today”.

“M.P.” REDAKCIJA

Maskva, toji komunistinio pa
saulio Mekka, daug kuo skiriasi 
nuo visų kitų valstybių sostinių. 
Kadaise Maskva buvo vadinama 
“krikščioniškuoju Kairu” dėl sa
vo auksinių bokštų ir žibančių 
kupolų. Caristiniais laikais ji da
rė ištaigaus ir spindinčio, turin
čio kažkokį ypatingą atspalvį, mie
sto įspūdį. Dar ir šiandien tas jos 
ypatingumas jaučiamas, nors vi
sas spindesys yra išnykęs, o dau
gumas šio miesto gyventojų veda 
nepaprastai monotonišką gyveni
mą.

Joks maskvietis nėra niekad 
skaitęs opozicinio laikraščio, nė
ra laišku užsakęs prekių su pris
tatymu į namus arba savo sąskai
tą čekiu apmokėjęs. Maskvoje ne
sutiksi moters su saulės akiniais, 
vyro, turinčio žiebtuvėlį arba ki
šeninę lemputę.

Maskvos gatvės yra tikrai šva
rios, bet turi labai mažai medžių 
— net ir plačiausios alėjos yra 
dažniausiai visai nuogos, dėl to ru
sas, kaip ir kiekvienas žmogus 
pasaulyje, ilgėdamasis žalumos ir 

'gyvybės, stengiasi šią tuštumą už
pildyti bent savo privačiame gy
venime: beveik kiekvienas Mask
vos namų langas, nors ir vargin
giausiuose kvartaluose, kur butai 
ne kiek negeresni už šuns būdas, 
skęsta žalumynuose. Maskva yra 
pilna šio žodžio prasme kambari
nių augalų eldorado.

Rusų tauta yra keista ir įdomi 
tauta. Ruso charakteryje yra daug 
gerų bruožų: eilinis pilietis daž
niausiai yra geraširdis, atviras, 
smalsus ir nayvus. Jis yra gabus 
technikoje ir organizaciniame dar
be, o taip pat ir išradingas. Rusai 
yra gana' linksmi ir draugiški, 
ypač svetimšalių atžvilgiu. Tatai 
ypatingai pabrėžtina, žinant kokia 
didelė propoganda yra daroma 
prieš “kapitalistus”. Visa tai rodo, 
kad sovietų piliečiai, nors ir auk- 

. lėjami robotais, vis dėlto dar įs
tengė savyje išlaikyti tikro žmo
niškumo ugnelę .

Nežiūrint viso to, Maskva kiek
vienam svetimšaliui daro nejaukų 
ir liūdnai nuteikiantį įspūdį. Pir
miausia krinta į akis žmonių apsi
rengimas: beveik visų suaugusių
jų rūbai yra juodos arba tamsiai 
pilkos spalvos. Bet ir tos spalvos 
nėra šventiškai blizgančios, bet 
nuvalkiotos, bespalvės, apšiuru
sios ir niūrios. Tad nieko nuosta
baus, kad visų rusų dėmesį pa
traukia svetimšalio apsirengimas, 
o ypatingai batai; jis dažnai už
kalbinamas gatvėje, teiraujantis, 
ar kartais negalėtų parduoti dė
vimus batus.

KAIP KRYŽIUOČIAI NAIKINO MAZAJA LIETUVA
Pasibaigus didžiąjam prūsų gi

minių sukilimui, pasak ordino 
kronisto, sukilime dalyvavusieji 
pogezaniečiai, varmiečiai, natan- 
giečiai, bartonai bei sambiečiai 
vėl buvę grąžinti prie krikščiony
bės, o kiti naujai apkrikštyti. 
Kad nepasikartotų naujas sukili
mas ir jie paliktų ištikimi tikybai 
bei klusniai klausytų riterių val
džios, ordinas iš jų pareikalavo, 
kad jie duotų įkaitų.

Didysis sukilimas (1261-1273) 
laikinai buvo pertraukęs jau prieš 
sukilimą pradėtą Ordino veržimąsi 
į Nadraviją. Atrodo, kad didžio
jo sukilimo metu kaikurios Ordi
no pilys buvo patekusios į sukilė
lių rankas arba buvo sunaikintos. 
Tikslių žinių apie tai tų laikų 
kronistas neduoda.

VĖTALOS PILIES PAĖMIMAS
Kiek atsigavęs, Ordinas jau 

1274 m. pradėjo tęsti karą prieš 
nadraviečius, gyvenančius tarp 
dabartinės Labgavos prie Deime
nos ligi dabartinių Stalupėnų ir 
Įsručio bei Gumbinės apylinkėse. 
Ordino kova kaikuriuose atsitiki
muose buvusi palengvinta, nes 
kaikurių vietovių gyventojai jau 
buvę priėmę krikščionybę arba 
jai simpatizavę.

Tais metais Ordino kariuomenė 
pirmoje eilėje' kreipėsi prieš Vė-

MASKVOS K
Dauguma Maskvės vyrų yra že

mo ūgio, bet gana kresni. Pagal 
dabartinę “madą” jų švarkų pe
čiai yra storai iškimšti vata, o 
kelnės plačios — einant jos ple
vėsuoja, kaip vėliavos, šis jų ap
sirengimas dar labiau padidina ke- 
turkampiškumo įspūdį.

Apskritai žmonės, ypač pasku
tiniu laiku, gana atvirai reiškia 
savo nepasitenkinimą daugeliu 
atžvilgių, žinoma, tik ne politi
nių. Blogiausia yra Maskvoje su 
butais. Pagal sveikatos departa
mento nustatytą normą, kiekvie
nas sovietų pilietis turėtų būti ap
rūpintas 9 kv. metrais gyvena
mojo ploto, tačiau dauguma te
turi mažiau kaip pusę tos normos. 
Ir iš viso Maskvoje gyvena 25% 
daugiau gyventojų, nei pagal tą 
normą privalėtų jų būti, todėl 
žmonės yra sukimšti po 3-4 ir 

daugiau viename kambaryje. Daug 
jaunų žmonių negali vestis vien 
tik dėl gyvenamųjų patalpų trū
kumo. Beveik visos sovietinės šei
mos gyveną su visu būriu vedu
sių giminių, ir tik retai kuri turi 
virtuvę ir vonią tik sau naudotis.

Visi naujieji butai yra statomi 
“ant greitųjų”, paviršutiniškai, iš 
pigios medžiagos. Virtuvės yra la
bai primityvios, sieninės spintos 
iš viso nežinomos. Suknelės ir kos
tiumai (retai kas iš viso turi at
sarginių rūbų — dažniausiai tik 
tą, ką ant kūno nešioja) laikomi 
paslėpti dėžėje po lova. Aišku, 
vaikai miega tame pačiame kam
baryje, kur ir suaugę.

■šiuose naujų namų butuose vis
kas labai greit genda — po metų, 
kartais dar greičiau, jau reikia 
pagrindinai taisyti vandentekį, in
staliaciją arba apsilupusius dažus 
ir tapetus. Jeigu išdūžta lango 
stiklas, reikia ilgai laukti, kol įs
tatomas naujas — trūksta stik
lų.

Maskvoje ir žiemą ir vasarą 
pilnos gatvės vaikščiojančių žmo
nių. Būriai vyrų ir moterų su ma
žais vaikais ant rankų stumdosi 
plačiose aikštėse. Neturėdami sa
vo jaukaus kampelio, nors ir sun
kaus dienos darbo išvarginti, dau
guma maskviečių išsipila į gatves. 
Apsipirkti Maskvoje yra vėl ypa

tingos rūšies nuotykis. Nors sek
madienis ir skaitomas valstybiniu 
šventadieniu, bet visos krautuvės 
tą dieną atidarytos, kadangi rei
kia aprūpinti tuos piliečius, kurie 
kitomis savaitės dienomis dirba. 
Krautuvių pardavėjams laisva die
na — pirmadienis, tą dieną krau
tuvės būna uždarytos. Prie Rau
donosios Aikštės, visai priešais 
Kremlių, yra didžiulė universalinė 
krautuvė, trumpai GUM vadina
ma. Maskviečiai ją pasididžiuoda
mi vadina didžiausia prekybos 

talos (Willow) pilį, prie Prieg
liaus, kuri matomai vėl buvo na
draviečių rankose. Bet ligi šioli- 
niai Ordino kariniai pasisekimai 
ir pats faktas, kad nadraviečių 
tarpe buvo slaptai palaikančių 
krikščionybę, labai neigiamai pa
veikė į Vėtalos pilies gynėjus.

Kronistai aiškina, kad Vėtalos 
pilies gynėjas, kaštelonas Tirska, 
Mandelio tėvas, su visais savo ša
lininkais pasidavęs Ordino malo
nei. Ordinui pilį paėmus, į ją at
vykę, įvairiais laikotarpiais, daug 
galingų ir kilmingų vyrų su savo 
šeimomis pas riterius. Jie buvę 
apkrikštyti, išsižadėję savo stabų 
ir po to tarnavę gyvajam Dievui 
Jėzui Kristui.

DVIEJŲ NADRAVISKIŲ 
PILIŲ SUNAIKINIMAS

Matydamas, kad po minėto įvy
kio Nadravijos kraštas buvo gero
kai apnaikintas, Ordino magistras 
pasiuntęs Sambijos valdytoją 
(voigtą), turbūt Dietrich von Lie- 
belau, valdžiusį Sambiją nuo 1278 
ligi 1292 metų, su kariuomene i 
Rėtavos kraštą. Atrodo, kad Rė- 
tavos kraštas buvo vėlesnio Įsru
čio apylinkėse. Kronistas neduoda 
tikslesnių žinių, o kronisto komen
taruose sakoma, kad šitą kraštą 
nebegalima identifikuoti. 

įmone pasaulyje. Kasdieną čia 
praeina apie 130.000 pirkėjų.

Ištikrųjų, čia gali gauti viską: 
pradedant adata ir baigiant šer- 
monėlių kailiais 30.000 rublių ver
tės. Tačiau jokių modernių regis
tracijos kasų čia nepamatysi — 
naudojamasi primityviais medi
niais skaitliukais. Jeigu pardavė
jas pritrūksta smulkių pinigų, jis 
atsiskaito su pirkėju pašto ženk
lais arba degtukais.

Vienas GUM automatas purkš
čia pigų odekoloną, į jį įmetus 10, 
kopeikų. Dažnai gali pamatyti 
apiplyšusį kolchozininką, atkišta 
galva metant vieną pinigą po kf- 
to, ir pasitraukiant tik tada, kada 
plaukai visai sušlampa nuo odeko
lono. .. Išdidžiai iškėlęs galvą ir 
linksmas jis nužygiuoja sau tolyn.

Beveik visos GUM kainos yra 
labai augštos. Mat valdžios parei
gūnai nustato visas prekių kainas 
pagal tai, kiek jų norima parduo
ti. Jie puikiai žino, kad piliečiai 
sapnuoja ne tiktai apie puodus ir 
keptuves, bet ir apie “liuksusi
nius” dalykus, kaip foto aparatus, 
šaldytuvus, dviračius h-, keisčiau
sia... kristalines leriipas! Valdžios 
gi nuomone šių visų dalykų ma
sinė produkcija iš viso neapsimo
ka, jie nėra reikalingi ir dėl jų 
gaila trugdyti laiką ir darbo jė
gą. Todėl jie nustato tiems daly
kams nepaprastai augštas kainas, 
tuo pačiu sumažindami paklausą 
iki minimumo.

Kadangi bolševikų valdžia diri
guoja visą prekybos — pramonės 
produkciją, tai dažnai įvyksta kei
stų dalykų.

Kartą vakare viename restorane 
pastebėjau labai elegantiškai ap
sirengusią gražią moterį. Tatai 
Maskvoje ištikro retas vaizdas. Ji 
turėjo geros medžiagos pilką kos
tiumą ir, kas nepaprasčiausia, daug 
papuošalų. Tačiau kai ji pravėrė 
burną šypsenai, po viršutine jos 
lūpa pasimatė visa eilė ne kitokių, 
o paprastos nerūdijančios geležies 
dantų... (Dėl nežinomų priežasčių 
Rusijoj negaminami porcelianiniai 
dantys.)

Maskvoje retai tepamatysi Vaka
rų europietį ar amerikoną, bet už
tai azijatą sutiksi kiekviename 
žingsnyje. Nuolatos atvyksta vis 
naujos delegacijos — iš Kinijos, 
Burmos, Indonezijos, š. Korėjos, 
Mongolijos, Indijos ir t. t.
Sovietinės Rusijos vyriausybė sten
giasi visais galimais būdais išreikš
ti simpatiją neutralioms valsty
bėms. Jiems tatai nesunkiai vyks
ta, nes jie praktiškai jokių rasi
nių problemų neturi, kadangi iš 
dalies patys yra azijatai...

Visuose Inturist’o viešbučių in
formaciniuose lapuose yra varto
jama kiniečių kalba, o skaityklų

< <
Pasak kronikininko Ordino ka

riuomenė kraštą naikindama pa
siekusi dvi tvirtoves minėtame 
krašte, kurias Ordinas po ilgos ko
vos, pasitikėdamas dieviška pagal
ba, galiausiai paėmęs. Kariuomenė 
užmušusi daug žmonių ir daug 
paėmusi į belaisvę. Abiejos pilys 
su jų priemiesčiais buvusios su
naikintos ugnimi. Į Ordino ran
kas patekęs didelis grobis, daug 
arklių, gyvulių ir kitų dalykų, jog 
jis turėjęs sunkumų viską su sa
vim paimti.

Žiūrint į senų pilių žemėlapį 
kronistas greičiausiai, kalba apie 
nadraviškas pilis Unsatrapis (prie 
vėlesnio Įsručio) ir Karšavą (Įs
ručio dėžiniam krante, kur vėliau 
buvo pastatytas Georgenburgas).

KAMSVIKAUS PILIES 
SUNAIKINIMAS

Netrukus po to Ordino magist
ras su didele kariuomene peržy-j 
giavo Nadraviją, pakeliui deginda
mas ir naikindamas, galiausiai pa
siekė Kamsvikaus pilį (castrum 
Camenisvicam), prie Arsės upės. 
Kamsvikaus kalnas ir šiandien te
bėra žinomas į rytus nuo Įsručio, 
ant Ungurupės kranto, iš trijų 
pusių apsuptas vandens. Kronis
tas kitoje vietoje Arsės upę vadi
na Wangerapia, tad tokiu būdu 

ir salionų patalpose yra naujau
si kiniečių laikraščiai ir žurna
lai. Iš kitų laikraščių svetimomis 
kalbomis kartais pasitaikydavo 
lenkiškų ir Rytų Berlyno.

Kadangi sovietų pilietis neturi 
jokios galimybės susipažinti su 
objektyvia laisvąja spauda, tai tie 
keli satelitinių kraštų laikraščiai, 
ypatingai Lenkijos, būna labai go
džiai perskaitomi, kadangi ten 
spaudos žodis yra žymiai laisves
nis. Gal būt skaitoma daugiau ir iš 
smalsumo, nes labai abejotina, ar 
sovietų pilietis, jau iš mažens 
maitintas Kremliaus propoganda, 
nustatyta prieš viską, kas ateina 
iš Vakarų, gali patikėti, kas ten 
rašoma.

Iš užsienių ateiną laiškai, prieš 
pasiekdami adresatą, būna kelius 
kartus cenzūruojami, telefoniniai 
pasikalbėjimai neabejotinai nu
klausomi ir užfiksuojami.

Slaptų mikrofonų instaliacija 
visuose užs. atstovybėse yra vieša 
paslaptis. Dauguma atstovybių, 
norėdami nuo to apsisaugoti, atsi
veža specialistus, kurie tuos ne
pageidaujamus aparatus suranda 
ir padaro nekenksmingais.

Viena užs. atstovybė, negalėda
ma savo patalpose rasti paslėpto 
mikrofono, sodindavo kiekvienos 
konferencijos metu jauną valdit 
ninką, kurio pareiga buvo visų po
kalbių laiku čiuženti laikraščiais, 
kad eventualiai paslėptas mikro
fonas ne taip lengvai sugautų kal
bos žodžius.

Tačiau ir šios apsaugos prie
monės nėra 100% garantuotos, 
todėl daugelis atstovų, norinčių 
apsvarstyti kokį slaptą reikalą, 
priiminėja interesantus ne darbo 
kabinetuose, bet dažniausiai so
duose.

Ypatingai slapto reikalo atveju 
stengiamasi iš viso nekalbėti, o 
rašinėjamasi laiškučiais, kurie čia 
pat ir sunaikinami.

Visa tai apsvarsčius, galima pa
daryti sekančias išvadas: Maskva, 
kaip ir visa Rusija, yra vieta, ku
rioj nežinoma kas yra laisvė, tei
sė ir nuoširdus džiaugsmas. Tatai 
yra kraštas, kuriam vadovauja 
beširdis rėžimas, stropiai sekąs, 
kad kas nors neiššoktų iš nustaty
tų vėžių. Visas kitas, ne komunis
tinis pasaulis, yra, jų akimis žiū
rint, baisus priešas, nuo kurio 
reikia visomis priemonėmis atsi- 
izoliuoti. šios valdžios pareiga yra 
rūpintis, kad nuskurę, į mažas pa
talpas sugrūsti, beviltiškai ir nuo
bodžiai gyvenimo dienas leidžią 
rusai, nesužinotų, kaip ištikrųjų 
atrodo tas kitas pasaulis. Nes jei
gu jie kartais sužinotų ir įtikė
tų, tai tatai reikštų pabaigą poli
tinės sistemos, kuri juos vertė per 
ištisus 40 metų viską kantriai ir 
tyliai pergyventi.

nėra jokių neaiškumų apie kalba
mą vietovę.

Pilį puolant iš abiejų pusių bu
vę daug sužeistų. Pilyje buvę 209 
patyrusių kovotojų, kurie ją nar
siai gynė. Todėl tik po ilgos ko
vos, po daug sunkumų, riteriai — 
broliai įsiveržė į pilį ir užmušė 
visus vyrus, o moteris ir vaikus 
paėmė į belaisvę. Buvęs paimtas 
neapskaičiuojamas grobis ir pilis 
ligi pamatų sudeginta.

SUNAIKINAMA OTOLIKĖS
PILIS

Netrukus po to brolis Dietrich 
surinkęs būrį riterių-brolių, 15'J 
raitelių ir daug pėstininkų ir lai
vais vykęs į nadraviečių kraštą, 
vadinamą Katavą, dabartinės 
Gumbinės apylinkėje. Toje vieto
je, kur Rominta įteka į Pisos upe
lį stovėjo Otolikės pilis Ordinas 
ją apsupęs, apie ją tam tikrose 
vietose pastatęs lankininkus (se- 
gitariis) ir panaudodamas laiptus, 
puolęs pilį. Kai pilies įgula iš
girdusi, kad riteriai anksčiau bu
vę paėmę dvi daug stipresnes pi
lis, patekusi į desperaciją ir todėl 
negalėjusi ilgai gintis. Po viduti
nio masto puolimo, daugel pilies 
gynėjų buvę mirtinai sužeisti, bro
liai puolimu įsiveržę į pilį, užmu
šę vyrus, o moteris bei vaikus pa
ėmę į belaisvę. Pilis buvusi ligi 
pamatų sudeginta.

Maždaug toje pačioje 'vietoje,

VELYKINfiS 
LEGENDOS

• ALOYZO BARONO VELY
KINIŲ PASAKOJIMŲ IR LE
GENDŲ RINKINYS, pavadintas 
“Valandos ir amžiai”, jau paruoš
tas spaudai ir Liet. Knygos klu
bas nutarė knygą netolimoje atei
tyje išleisti. Klubo vadovybė, pra
nešdama savo nariams apie pasi
ryžimą šią knygą išleisti, taip ją 
apibūdina: “A. Baronas yra tas iš 
mūsų rašytojų, kuris mato žmo
nių nuodėmes ir ilgisi jų atpirki
mo. Jis stipriai jaučia žmogaus 
sielvartą ir labai natūralu, kad 
per keletą paskutinių metų jis vis 
grįždavo prie velykinių temų. Iš 
tų jo pastangų yra susidaręs šis 
gražus rinkinys, būdingas lietu
viškai krikščionybei, kuri stipriai 
išgyvena didelę Velykų šventės 
įtampą”.

★ Amerikos prezidentas Eisen- 
hoveris, norėdamas užkirsti kelią 
labai greit besiplečiančiam nedar
bui, pasirašė keletą viešųjų dar
bų įstatymų, kuriems vykdyti yra 
skiriama didelės pinigų sumos. 
Manoma, kad šios skubios priemo
nės bent vienu milijonu sumažins 
bedarbių skaičių Amerikoj.

VISTOS IR VANAGAI
SOVIETŲ SPAUDOS IŠTRAUKOS ,AIŠKIOS IR BE 

KOMENTARŲ.
Dalytė grįžo iš mokyklos verk

dama: mokytojas parašė jai dve
jetą! Ir už ką? Už tai kad ji mo
kytojui atsakė jog višta tai — 
nenaudingas paukštis... Bet juk 
taip sako tėvelis! O tėvelis juk 
žino ką sako, jis kolūkio pirmi
ninkas.

Vos peržengusi namų slenkstį, 
kūkčiodama viską papasakojo.

Tėvelis, kaip visada, snūduria
vo prie krosnies. Kai Dalytė bai
gė pasakojimą, jis piktai nusikei
kė, nuspyrė šalin katiną ir, tren
kęs durimis, išėjo. O mamytė, vėl 
nežinia už ką, pasuko Dalytei au
sį. Dalytė vėl nieko nesuprato ir, 
apsikabinusi rainiuką, dar kartą 
pravirko. Paskui prigludo užkros
ny ir susimąstė.

... Ji dar buvo mažytė ir į mo
kyklą nėjo, kai tėvelis su mamy
te atvažiavo į Višakio Rūdą. An
ksčiau tėvelis dirbo Kazlų Rūdos 
MTS ii- visi jį vadino techniku, o 
kai persikėlė čia, pradėjo vadinti 
pirmininku. Dalytei buvo keista, 
kodėl tėvelis paliko miestą, kur 
yra elektra, kinas, daug gražių na
mų. .. Dėl to jam ir mama prie
kaištavo. Tėvelis jai aiškino:

— Aš trisdešimttūkstantinin- 
kas, supranti? Elektros nėra? — 
bus elektra. Miškai, pelkės tave 
baido?.. Pelkes nusausinsim, kvie
čiais užsėsim! Aš juk meliorato
rius. Kolūkis bus, va!., pirmau
jantis, žmonės — turtingi.

Dalytė tada stebėjosi tėvelio jė
ga, gėrėjosi juo.

Taip prasidėjo jų gyvenimas 
“Višakio pirmūno” kolūkyje. Da
lytė pradėjo eiti į mokyklą, o tė
velis — pirmininkauti.

Pasišaukė jis kartą paukštiniu- 
kę Marcelę Žemaitytę ir klausia:

— Kiek ten tų vištų?
— Apie’ pora šimtų, pirminin

ke, — sako Marcplė.
O tėtė vėl:

—Tos vištos ir visi kitokie 
paukščiai — gaidžiai, antys, žą
sys — kolūkiui žalingas elemen- 

kur stovėjo Otolikės pilis, Prūsijos 
karaliaus Friedrich Wilhelmo i 
parėdymu buvo pastatytas Gum
binės miestas, iš kurio buvo val
doma to paties karaliaus sudary
tas administracinis vienetas: Li- 
tauen — Lietuva.

Dar daug garbingų kovų buvo 
kovojama Nadravijos krašte, rašo 
kronistas, kurias, kiekvieną atski
rai atpasakoti būtų nuobodu. Ne
bojant to, kad nadraviečiai turėjo 
didelę ginkluotą jėgą ir daugel 
įsitvirtinimų ir nežiūrint jų dide
lio narsumo, jie galiausiai pasida
vė brolių malonei, išėmus kelis, 
kurie persikėlė į Lietuvą. Kalba
moji Nadra vi ja todėl ligi šių die
nų paliko apleista (desolata), bai
gia kronistas Dusburg.

T.Ž. — Dr. M. Anysas.

IŠ ALB-NES KRAŠTO 
VALDYBOS POSĖDŽIO

š.m. balandžio mėn. 4 d. įvyku
siame Krašto Valdybos posėdyje, 
dalyvaujant visiems nariams, bu
vo nutarta suintensyvinti Austra
lijos Lietuvių Metraščio prenume
ratos rinkimas. Greitu laiku bus 
išsiuntinėta Apylinkių Valdyboms 
specalūs sąrašų lapai ir įpareigo
ta aplankyti savo apylinkių tau
tiečius, surenkant metraščio pre
numeratą.

Kadangi Australijos Lietuvių 
Metraščio vyr. red. Jurgis Kala- 
kauskas dėl pašlijusios sveikatos 
iš savo pareigų pasitraukė, tai 
vyr. metraščio redaktorium Kraš
to Valdyba paskyrė Kultūros ir 
švietimo reikalų vadovą Julių Ve- 
teikį su teise papildyti metraščio 
redakcinę kolegiją.

Krašto Valdybos pirm. S. Ko
valskis šiuo metu dirba Canberroj, 
nors jis galutinai su šeima ten 
dar nėra persikėlęs. Tuo būdu jis 
ir toliau lieka Krašto Valdybos 
pirmininku, tačiau jo nešimo me
tu pirmininko pareigas eina Kraš
to Valdybos vicepirmininkas inž. 
B. Daukus, gyv. 273 Cooper Rd., 
Yagoona, N.S.W. Tel.: UY 5281.

tas. Supranti? Vanagams tik iš 
jų mėsa ir lapėms kaulai, o ko
lūkiui — va!., peilis po kaklu.
— Tėtė brūkštelėjo delnu sau per 
pagurklį. — Kad rytoj man jų nė 
vienos kolūkyje neliktų! Girdi?

Taip tėtė susidorojo su paukš
čiais. Kuo jie jam nusikalto. — 
Dalytė nesupranta. Juk savų vištų 
jis neliepė mamai išpiauti! Vištie
ną tėtė irgi valgo ir giria:

— Tai skanumėlis!
O paskui apie tėtę pradėjo ko

lūkyje kalbėti, jog jį “vanagai 
sutvarkė, kaip šlapią vištą”, esą, 
jis, “degtinėje prigėrė”. Iš žmo
nių kalbų Dalytė sužinojo, kad 
tie vanagai gyvena Naudžių, Ka- 
jackų, Raudžių, Prūsokų kaimuo
se, tarp miškų, kad jie kolūkyje 
nedirba, turi po hektarą ir dau
giau žemės, spekuliuoja. Nuosta
biausia buvo tai, kad juos vadino 
Bilskiais, Paškevičiais Baltrušai
čiais — visiškai kaip žmones. Kal
bėjo, kad kaip tik jie ir “girdo” 
tėtę degtinėj e. Tėtė ir tikrai la
bai dažnai pareina girtas, bet vi
sada dar gyvas.

Dalytė prisimena, kad daug kar
tų apylinkės pirmininkas Stepas 
Bespalovas ir kolūkiečiai sakyda
vo tėtei:

— Reikia, pirmininke, sutvar
kyti tuos vanagus — ir kvit! Įsi
kerojo jie kolūkyje kaip parazitai, 
nedirba naudingo darbo, žemės 
prisigrobė, naminę varo, speku
liuoja.

O tėtė jiems:
— Aš su žmonėmis nesipyk- 

siu...
Dalytė ir vėl nesupranta...
Stepas Bespalovas nervinasi:
— Tu, Paltanavičiau, apsileidai,

— sako jis tėtei. — Kuo kolūkis 
virto? Pajamų kiek per metus 
gaunam — tau vakarui, tur būt, 
gerai išgerti neužtektų...

Bet tėtė jo visai neklauso. Klau
so jis tik vieno kolūkyje — savo 
pavaduotojo Viktoro Mauzos. Kaip 
tas pasako, taip tėtė ir daro, nie
kada nesipyksta. Už tai kolūkie
čiai apie juos sako:

— Atitiko kirvis kotą.
... Trinktelėjo priemenės du

rys, ir Dalytės prisiminimai nu
trūko. Įėjo tėtė, jau smarkiai įgė
ręs. Jis garsiai kažką kalbėjo, 
ginčijosi, nors nieko šalia jo nebu
vo. O paskui griuvo į lovą...

— Sakai, pašarų trūksta, — 
šaukė jis kažkam. — Na ir trauk 
jas velniai, tas karves, išbrokuo
simi Paršelius — parduosim... 
Gerai sugalvojau!.. Nelaiminga 
mano galva...

Dalytei pagailo tėtės. Tai per 
juos, tuos gyvulius visokius, tėtė 
negali įvesti elektros, nusausinti 
pelkių!

A. Marcinkevičius (“Tiesos” ko
rė sp.). Iš “Tiesos”, 1958.11.18.
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Vienai Klaipėdos krašto gyven
tojai tam tikrų aplinkybių dėka 
nesenai pavyko persikelti į Vakarų 

Vokietijų. “Eltos Informacijų” ben
dradarbis turėjo progos su ja pa
sikalbėti ir patirti kai kurių duo
menų apie gyvenimų Klaipėdos 
krašte dabarties sąlygose, ypač Ši
lutės rajone. Tik po ilgų metų pas
tangų ir pasiruošimų jai pavyko 
išvykti.

MENKI ATLYGINIMAI VERČIA 
ŽMONES IEŠKOTIS PAŠALINIŲ 

UŽDARBIŲ
Moteris, dirbusi vienos įstaigos 

ūkio dalyje, uždirbdavo į mėnesį 
300 rublių. Mėnesį dirbusi, ji galė
jo už savo uždarbį nusipirkti vieną 
porų moteriškų batelių ir dvi poras 
kojinių, jei pinigus nebūtų niekam 
kitam išleidusi. Iš to matyti, kokie 
menki tie uždarbiai. Anot jos, to
kiais atlyginimais turi pasitenkinti 
maždaug 80 % visų dirbančiųjų. 
Ypatingai menki esą atlyginimai 
visokių sandėlininkų, prekybos 
tarnautojų ir panašių profesijų. 
Sovietinė valdžia matyt iš anksto ( 
skaito, jog šitiems tarnautojams , 
savaime vis šiek tiek “nubyra” 
nuo prekių ar gaminių apyvartos. 
Tad ir neesą nuostabu, kad daugu
mas gamyboje ar prekyboje daly
vaujančių darbuotojų stengiasi 
“iš šalies” bent kiek užsidirbti.

KAIP ATSITIKO SENAM 
ŠILUTĖS KOMUNISTUI

Kaip žinia, Klaipėdos krašte 
jau prieš karą buvo maža saujelė 
komunistų, dažniausia vokiečių 
tautybės, kurių viena dalis, Hit
leriui kraštų užvaldžius, perėjo 
prie nacionalsocialistų, kita dalis 
Žuvo per karą ar po karo, o keletas 
liko arba vėl atsirado Klaipėdos 
krašte. Vienas toks komunistas 
partietis, Heinrich B. , po karo 
krašte gavo gana gerų tarnybą, 
valdė rajono pramprekybų. Nuo 
pat bolševikų įsigalėjimo jis labai 
gerai su sovietinėmis įstaigomis 
ir partijos organizacija sugyveno.

NESENAI PABĖGĖS IŠ KLAIPĖDOS 
PASAKOJA

Iš jo vadovaujamos prekybos ir
jam asmeniškai, matyt, ne mažai

gyvulių buitis buvo pasibaisėti-

nubyrėdavo, nes jau 1950 metais 
turėjo nuosavų automobilį ir tais 
pačiais metais Palangoje jau bu
vo pasistatęs vilą, kurioje už di
delius pinigus priimdavo tarybi
nius vasarotojus. Matydamas, kad 
toks biznis gerai apsimoka, jau 
buvo suplanavęs panašią vilą sta
tyti ir Giruliuose, kur taip pat 
vasarotojų skaičius kasmet didė
ja. žinoma, atsirado pavyduolių 
iš partinių “draugų” tarpo, ku
riems toks greitas pramprekybos 
vedėjo pralobimas ėmė kristi į 
akis. Buvo daromos revizijos, bet 
buhalteriniai viskas rasta tvarko
je ir nebuvo kaip jį parklupdyti.1 
Tuomet pasirinktas būdas, kuriuo j 
maždaug kiekvieną nepageidauja-' 
mą asmenį sovietiniame krašte ga- * 
įima suklupdyti. Buvo mestas kai- 1 
tinimas, kad jis palaikąs ryšį su 
... užsienio agentais! Bylos smuL 
kmenos nežinomos, tik žinoma,! 
kad 1953 metais jį nuteisė 25 me
tams Sibiro. Pasmerktojo automo
biliu kaip savu dabar važinėja jau 
komunistų partijos rajono sekre
torius, o jo vilą Palangoje esąs 
perėmęs jo įpėdinis prampreky
bos vadovybėje. Viena vadovau
jančiųjų darbuotojų garnitūra lo
bo, kol atsidūrė Sibire, dabar ku
rį laiką gali gerai pagyventi kita 
pareigūnų eilė, kol ir ji bus pa
keista. Tokie sovietiniai įpročiai.

“KOLŪKIEČIŲ IR KOLŪKIŲ 
GYVULIŲ BUITIS 
PASIBAISĖTINA”

Visai arti Šilutės miesto yra ke
letas kolūkių. “Dar 1957 metais 
kolūkiečių ir kolūkiuose laikomų

na”, pasakoja;atvykusi į Vakarus
klaipėdietė. Koks menkas tų kolū
kių gamybinis pajėgumas, maty
tis iš to, kad iki 1956-57 metų nė 
vienas kuris Šilutės apylinkėje 
esąs kolūkis nepajėgdavęs vienai 
klinikai Šilutėje pristatyti žiemos 
metu bent 80 litrus pieno dienai. 
Priežastis ta, kad kolūkių karvių 
išmilžis žiemos metu siekdavęs 
vos 2-2,5 litro pieno. Karvės ne
buvo jau panašios į‘karves, o į 
oda aptemptus griaučius. Ir visa 
tai krašte, kuriame Lietuvos ne
priklausomybės laikais karvių pie
ningumas buvo labai augstas ir 
is kurio gyvulių prieauglį gaben
davo net į kitus kraštus.

Būna kolūkių, kurie sovietinės 
santvarkos dėka visai nusigyvena. 
Taip atsitiko 1954 metais su vie
nu Šilutės rajono kolūkiu (rodos 
“Pajūrio” vardo). Kolūkis suban- 
krutijo, gyvuliai išstipo, kolūkie
čiai badavo. Kolūkiečiams niekas 
kitas nebeliko kaip prašyti vald
žios, kad kolūkį paverstų “tary
biniu ūkiu” (sovehozu), kas ir 
buvo padaryta. Sovietiniai vald
žiai to tik ir reikia, kad ji visa 
daugiau į savo rankas paimtų. O 
darbininkai atlyginimus už darbų 
pradėjo tvarkingiau gauti, nors 
tie atlyginimai ir menki. Kur ko
lūkių vadovybėje pasitaiko gir
tuoklių, ten tvarkos ypatingai trū
ksta. Būna, kad tokie “vadovai” 
daugiau užsiiminėja samagono 
varymu, negu kolūkio tvarkymu, 
nes naminės varymas ir pardavi
nėjimas duoda didelį pelną. Kolū
kiečiai iš vienkiemių į bendras 
sodybas nekeliami, nes tokių nau
jų pastatų nėra. Nėra tam nei pi
nigų nei kolūkiečių noro.

ŠILUTĖS TURGAI
Į Turgai Šilutėje būna trečiadie
niais ir sekmadieniais. Kolūkiečiai 
ir tarnautojai, darbininkai iš sa
vo priesodybinių sklypų į turgus 
atgabendavo visko. Kainos 1957 
metų antroje pusėje buvo tokios:

Kiaulienos kg 19-20 rb.
Jautienos kg 12-14 rb.
Veršienos kg 7-8 rb.
Lašinių kg 32-35 rb.
Sviesto kg 20-24 rb.

Šilutės kirpyklose vyrai už plau
kų kirpimą mokėdavo po 2 rub
lius, moterys už pastovią šukuo
senų (Dauerwelle) 25 rublius, už 
vandeninę šukuosenų 6 rublius. 
Britvų ir skutimuisi peiliukų tik 
pastarais laikais ėmė daugiau pa
sirodyti. Iki 1955 metų jų nebuvo 
galima gauti, arba labai sunkiai.

KUR KOKIOS ĮSTAIGOS

Šilutės mieste po karo pastaty
tas tik vienas antras naujas vald. 
pastatas, jų tarpe Melioracijos 
stotis, šiaip statyba ilgą laiką bu
vo visiškai užsnūdusi. Iš prieška
rinių laikų žinomi pastatai tar
nauja tokiems tikslams: Pieninė 
veikia kaip ir seniau. Turgaus ha. 
Įėję baigiama statyti baldų fab
rikas. Herderio vardo mokykloje 
dabar veikia lietuvių vidurinė mo
kykla. Pradinių mokyklų pastatai 
ir dabar naudojami tokių mokyk
lų reikalams. Kalėjimo Šilutėje 
dabar jau nėra. Jo patalpose įsi
kūrė žemės ūkio mechanizacijos 
mokykla.

Permainingas likimas buvo Ma- 
cikų patalpose, kur prieš karą bu
vo Lietuvos kariuomenės kuopa. 
1946-47 metais čia buvo laikomi

KELIONĖ Į PACIFIKO KRAŠTUS (10)

Lietuviai Australijos Sostinėje
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MICHIGAN

Canberra yra Australijos fede
ralinė sostinė, kaip Amerikos Wa
shington, D.C. Tai tuo tarpu tik 
naujai kuriamas miestas ir gyven
tojų teturi per 40.000. Tačiau jis 
sparčiai auga ir gal jau netolimo
je ateityje išaugs i 100.000 ar dar 
didesni didmiesti. Nėra čia fabri
kų ir pramonės, daugiausia val
džios ištaigos ir joms dirbantieji 
gyventojai, taip pat viso pasaulio 
diplomatinės atstovybės ir konsu
latai. Man, kaip ūkininkui, Can
berra labai patiko. Tai švarus, 
naujas miestas, pakol kas trupu
čiukų išsimėtęs, nes yra statomas 
pagal planų, atskiromis sekcijo
mis. Miesto planų yra sudaręs 
amerikietis architektas.

Canberroje mudu pasitiko dide
lis būrys lietuvių su Canberros 
Liet. Bendruomenės Apylinkės 
pirm, p, čeičiu priešakyje, žmo
nai Įteikė daugybę gėlių, o ir man 
(matyt, palaikydami dar “nekal
tu berneliu”, ir labai ačiū už šį 
komplimentų!) didelį glėbį rūtų... 
The Canberra Times fotografas 
nutraukė daug paveikslų, ir gruo
džio 17 d- num. (1957 m.) čia pa
sirodė net per 4 skiltis mūsų pa
veikslas ir toks pats aprašymas 
apie mūsų apsilankymų ir apie 
lietuvių gyvenimų Australijoje. 
Buvau patenkintas, kad tuo pavy
ko atkreipti sostinės dėmesį į lie
tuvius.

Iš aerodromo p. Čeičys automo
biliu mus nuvežė į gražų, naujai 
pastatytų Canberros viešbutį, kur 
jis mums buvo iš anksto užsakęs 
kambarius. Viešbutis daugiau pa
našus į kurortinio, ne į komerci
nio viešbučio pastatų, vieno augš- 
to, užimantis didelį plotų. Aplink 
ratu kambariai, o viduryje graži 
žolė su gėlynais. Priešais viešbutį 
yra Australijos parlamento rū
mai. .

XXX
Dar aerodrome patyriau kad 

Canberros lietuvis p. Narbutas 
jau šeštus metus serga ir nuolat

guli lovoje. Kiek pasakojo, jo šei
ma materialiai yra valdžios aprū
pinta, turi namus, be to, darbin
gų sūnų. Nutariau, p. čeičio pa
galba pirmiausia aplankyti šį 
ligonį lietuvį ir, kad būtų jam ma
loniau, specialiai jam parodyti lie
tuvišką filmų. Jaunoji ponia Ju
rašienė, dirbančioji valdžios įstai
goje, galėjo mums parūpinti apa
ratų filmai demonstruoti. Tad ki
tų rytų, rodos, ponia Genienė su 
p. čeičio automobiliu mus nuvežė 
į Narbuto namus, o p. Jurašienė 
su aparatu rodė filmą, ir taip li
gonis lovoje galėjo pamatyti 
MARGUČIO filmą. Narbutas bu
vo labai patenkintas ir džiaugėsi 
išgirdęs lietuvišką dainuojančią ir 
kalbančią filmą.

Atsisveikinę išvažiavome aplan
kyti kitų lietuvių. Canberros lie
tuviai panašiai kaip šiuo atžvil
giu ir Los Angeles lietuviai, turi 
daugiausia automobilių, nes gyve
na atokiai vienas nuo kito, išsi
mėtę. Taip pat beveik visos šeimy
nos turi nuosavus namus, kuriuos 
valdžia pardavinėja labai palan
kiomis sąlygomis. Maloniai vaiši
nomės p.p. Jarašių Srj. namuose, 
kur buvo susirinkęs gražus lietu
vių būrys.

Kitų dienų p. čeičys mudu ap
vežtojo pas kitus lietuvius, buvo
me ir pas pp.. Martišius ir Žilin
skus, kuriuodu tarpusavyje kon
kuruoja savo sodais, daržais ir gė
lėmis. Maždaug visi čia gyvenan
tieji lietuviai prie savo namų turi 
puikius daržus ir sodus su vais
medžiais. Visa Canberra, kaip 
Australijos sostinė, tomis gamti
nėmis grožybėmis konkuruoja ki
tus Australijos miestus.

L. Nagevičius su žmona ir sū - 
num netrukus išvažiuoja į Amer. 
J.V., Clevelandan, pas p. Nagevi- 
čienę.

K. Labutis su automobiliu mums 
aprodė kitas Canberros vietas, be 
kita ko, nuveždamas į parlamento 
rūmus, kur atostogų metu dirba

jo dukra. Aplankėme ir naują ka
ro muzėjų —• tikrai grandiozinis 
pastatas, ir taip pat USA pasta
tytą paminklą, čia yra susidariu
si stambi lietuviška namų staty
bos bendrovė, vardu AT Builders, 
kurios vedėjas yra Vyt. Genys, 
nariais čeičys, Pilka ir kiti. Jie 
dabar turi valdžios kontraktą pa
statyti 28 namus maždaug 200.000 
australų svarų vertės, o taipgi tu
ri užsakymų statyti eilei privačių 
asmenų namus. Dvi šeimos turi 
lentpjūvių biznį, deja, nespėjau 
įsidėmėti savininkų pavardžių.

Petras Pilka turi Pilka Diary 
Products įmonę ir sunkvežimį įvai
riems pieno gaminiams išvežioti. 
Mano paprašytas, p. Pilka malo
niai sutiko bendradarbiauti DIR
VAI, pranešinėdamas apie Canber
ros ir kitų vietų lietuvių gyveni
mą. Jo adresas — P. Pilka, 29 
Westgirth St, Oconna, Canberra, 
Australia.

vokiečių karo belaisviai. Nuo 1947 
metų iki 1955 metų Čia veikė 
priverstinio darbo stovykla, savos 
rūšies kacetas. čia buvo laikomi 
kaliniai su baudomis iki 2 metų. 
Dabar Macikuose yra senelių 
prieglauda. — Buv. Kolitz’o lent
pjūvė veikia ir dabar, net buvo 
praplėsta.

Šilutėje veikia kaulų tuberku
liozės klinika, kurioje gydomi tik
tai vaikai (virš 100). Jai vado
vauja gydytoja Miliukienė, ku
rios vyras yra Šilutės miesto ligo
ninės vyr. gydytojas. Vaikams 
prie klinikos įrengta septynių me
tų mokykla. Dantų gydytoja čia 
yra gyd. Petrulytė.

Rusų pačiame krašte kaip ir 
nesą. Jie daugiausia telkiasi mie
stuose ir miesteliuose. Iš žydų 
tautybės piliečių Šilutėje begyve
nę tik 3 šeimos: atsikraustę iš 
Kretingos Alijašovas ir Cinas ir 
nežinia iš kur atvykęs Singer. Už

tai labai daug žydų gyvenų Kau
ne ir Vilniuje.

PARTIZANŲ LAIKOTARPIS 
BUVĘS ŠIURPUS

Anot atvykusios klaipėdietės, 
paskutinieji partizanai iš miškų 
grįžę ir pasidavę milicijai 1953 
metais vasarų. Jų būk jau niekas 
nebandęs. Po 2 savaičių daboklės 
juos išleidę laisvėn ir šiandien jie 
jau gyveną kaip ir kiti tarybiniai 
piliečiai.

Maždaug nuo to laiko esą bai
gėsi ir masiniai suiminėjimai ir 
kitokie masiniai persekiojimai. 
Tačau iki 1952 metų Šilutės rajo
ne buvę išžudyta daug žmonių, 
jei ne partizanų, tai milicijos. Ir 
vieni ir kiti naudojo šaunamuo
sius ginklus labai dažnai, o kar
tais aukomis likdavo ir nekalti 
žmonės.

Girtavimas ir Šilutėje labai pa
plitęs. Tik paskutiniu metu mili
cija pradėjo įsigėrusiuosius gau
dyti ir juos administraciniai bau
sti 2 savaitėm daboklės. Girtuok
liams tada tenka šluoti gatves, 
valyti griovius ir panašius darbus 
atlikti, kur juos visi praeiviai ga
li stebėti ir pažinti. To potvar
kio įsigaliojimo pradžioje buvę at-, 
sitikimų, kad net sovietinio vyk
domojo komiteto ir kitų žinybų 
tarnautojai tokiomis sąlygomis tu- I 
rėdavo šluoti gatves. Nuo to laiko ; 
viešas girtavimas ir skandalijimas 
bent kiek aprimo. Policinių valan
dų nei mieste, nei krašte jau nesą 
(nuo 1952 metų). Sovietinės ka
riuomenės ar karinių įrengimų 
apie Šilutę nesą.

ŽVILGSNIS I KLAIPĖDOS 
MIESTĄ

Moteris lankydavos ir Klaipė
dos mieste. Jos nuomone, Klaipė
dos miestas ir gyventojų skaičius 
labai išaugęs (sovietinių pareigū
nų duomenimis mieste dabar esą 
apie 100.000 gyventojų), bet nau 
jų statybų kokybė esanti gan blo
ga. Namai jau po dviejų metų at
rodo taip, lyg būtų 30 metų se
numo. Smeltėje yra išaugęs did
žiulis darbininkų kvartalas net su 
4 ir daugiau augštų namais. At
vykusioj! pasakoja apie vienus na
mus Aleksandro gatvėje (buv. 
Smetonos alėjoje), kur net 6 
augštų namai perpus perskilę. 
Gyventojai turėjo išsikraustyti. 
Tačiau iki šiai dienai tų namų 
niekas neremontuoja, nors po su
skilimo praėjo jau eilė metų.

NE MAŽAI LIETUVIŲ 
KARALIAUČIUJE

Klaipėdietė pasakoja, kad jai 
tekę taip pat ir Karaliaučiuje 
lankytis. Ten gyvenęs ne mažas 
lietuvių skaičius, taip pat ir kito
se Karaliaučiaus srities vietovėse. 
Uždarbiai ten esą palyginamai ge
resni. Bet jūros pakraščiai plačiu 
ruožu aklinai uždaryti.

Lankytis agitaciniuose susirin
kimuose privaloma. Nesilankan

tiems gali tekti nukentėti darbo
vietėje ar kitaip. “Rinkimuose” 
nedalyvauti negalima. Nuo jų at
leisti tik netarybiniai piliečiai 
(turintieji “žaliuosius pasus”).

GRĮŽUSIEJI IŠ SIBIRO IR Iš 
VAKARŲ

Esą pavienių asmenų, grįžusių 
iš Sibiro, tačiau pavardžių neatsi
mena. Kita vertus, 1956 metais 
viena moteris išvyko pas savo vy
rą į Sibirą savo noru. Jis ten 
dirbąs prie geležinkelio tiesimo 
darbų ir uždirbąs daugiau negu 
1000 rublių. Ji jau prieš tai vasa
ros metu savo vyrą buvo aplankiu
si. Po to nusprendusi ir pati per
sikelti.

Iš Vokietijos sovietinės zonos 
1954 metais grįžęs Janušys su šei
ma. Savo gyvenamąjį namelį 
Piktačiuose tačiau jis tik teismo 

I keliu galėjęs, atgauti. Ten gyvenę 
l iš kitur atsikėlę žmonės.

! NET PARTINIAI KOMUNISTAI
NAUDOJASI BAŽNYČIOS 

PATARNAVIMAIS
Komunistų agitaciniai susirinki

mai rengiami dažniausia bažnyti
nių švenčių metu. Visas religines 
šventes žmonės švenčia kaip ir 
seniau. Bažnyčios esančios pilnos 
tikinčiųjų, tiek evangelikų, tiek 
katalikų.

Dar įdomu, kad bažnytiniais pa
tarnavimais naudojasi net parti
niai komunistai. Jie savo vaikus 
taip pat krikštija bažnyčioje ir 
atvyksta susituokti. Bet kad sa
viems partiniams “draugams” ne
kristų perdaug į akis, toks tiky
biniai nusiteikęs partietis ’ susi
krauna savo šeimą ir svečius į 
vežimą ar mašiną ir išvyksta į 
visai svetimo rajono bažnyčią. 
Tai esanti vieša paslaptis. Visi 
apie ją žino, bet niekas nekalba.

UŽ LIETUVIŠKĄ PATRIOTINI 
EILĖRAŠTI — 5 METAI SIBIRO

Atvykusi klaipėdietė dar pasa
koja, kad jai tekę pabuvoti ir 
Šilutės lietuvių vidurinės mokyk
los parengimuose. Jie jai labai 
patikę, nes mokiniai labai gražiai 
suvaidinę, pašokę tautinius šokius 
ir padainavę lietuviškų dainų.

Deja, buyęs ir toks atsitikimas. 
Vienas tos vid. mokyklos mokinys 
sukūręs lietuvišką patriotinį ei
lėraštį, nukreiptą prieš rusus ir 
okupaciją, sudaręs tai dainai net 
gaidas ir išmokęs mokyklos cho
rą tą dainą dainuoti. Jaunuoliai 
tada buvę 17 metų. Milicija jį ap
šaukė kontrerevoliucionieriumi ir 
suėmė. Jis buvęs nubaustas 5 me
tams Sibiro. Dabar jis jau esąs 
tremtį atbuvęs ir grįžęs į Lietu
vą.

Susirašinėjimai oro paštu tarp 
Lietuvos ir Vakarų Vokietijos 
trunka apie 8-10 dienų.

Laisvojo pasaulio lietuviškų 
transliacijų Klaipėdds krašto gy
ventojai, kaip ir visoje Lietuvoje, 
klausosi. E.B.

Dar aplankiau p. Z. Sipavičiaus 
Zyg Bookbinding Works įmonę. 
Tai moderniai įrengta knygrišyk
la, kuri aptarnauja Canberrą ir 
gauna nemažai darbų iš valdžios 
užsakymų. Gerai atlieka darbus 
ir puikiai išsiverčia.

XXX
Mes pataikėme atvykti į N. Ze

landiją ir Australiją kaip tik di
džiųjų švenčių metu, kada visos 
įstaigos yra atostogose, tai ir lie
tuviai turėjo laisvo laiko ir visur 
galėjo mus daugiau pavežioti, sve
čiuotis, vaišintis.

Čia turėjome ir didesnių susi
būrimų. Gruodžio 16 d. 7.30 vak. 
Country Women Ass. patalpose 
buvo suruošta bendra susipažini
mo arbatėlė. Ją surengė mums 
Australijos Liet. Bendr. Canber
ros apylinkės vadovybė, žmonių 
prisirinko pilna svetainė, per 100 
lietuvių. Padariau pranešimą apie 
Amerikos lietuvių gyvenimą ir 
parodžiau MARGUČIO filmą. Jau
noji p. Jarašienė čia vėl operavo 
filmo demonstravimo aparatą. 
Kaip Sydnėjuje, taip ir čia vėl 
buvo daug paklausimų apie eilę 
asmenų, gyvenančių Amerikoje 
ir kitus reikalus. Kiek žinodamas, 
atsakinėjau. Po to, jaukiai pasi

vaišinome ir padainavome liet, 
dainų.

Vėl įdomus išgyvenimas. Ame
rikos sostinėje Washingtone, D. 
C., per ALTSaj. sąskrydžius ir 
kitomis progomis skambėjo ir 
skamba lietuviška daina ir muzi
ka. Australija gi taip toli nuo 
mūsų, visai kitas kontinentas, toks 
mūsų daugeliui mažai težinomas 
naujas pasaulis. Ir štai jos sosti
nėje, Canberroje, dabar irgi skam
ba lietuviškos dainos, ir ten dabar 
gyvena gražus būrys veiklių lietu
vių. Ir norisi prisiminti didžiojo 
Vinco Kudirkos eilėraštį:
Gražu yra matyti lietuvių būrelį, 
Kurie tarp svetimųjų vienybę už

laiko 
Ir, susėję, tėvynei aukoja žodelį 
Ir motiną pagarbina atminimais 

vaiko...
XXX

Bet reikėjo išsiskirti su Canber
ros lietuviais, kur trumpai, per
daug trumpai man teleido pabūti 
mano aprėžtas laikas ir visas il
gos kelionės planas.

1957 m. gruodžio 18 d. vėl turė
jome būti aerodrome, kur mūs iš
lydėti vėl susirinko daug lietu
vių. IšskrendMne į Melbourną...

(Bus daugiau)
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Redaguoja Antanas Laukaitis.

Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

žaisti ir duodant savo tikslų ad
resą.

Kadangi patalpų klausimas dar 
nėra visai aiškus, tad turnyro da
ta bus paskelbta vėliau. Dviejų 
klasių turnyras duos progos ir 
silpniau ar primiršusiems žaidė
jams jame dalyvauti.

Šachm. Sekc. Vadovas

Sydnėjuje
naujos šeimos

Velykų švenčių metu naujus 
šeimos židinius sukūrė gerai Syd- 
jaus sportinei visuomenei pažįs
tami Sporto Klubo “Kovo” nariai: 
Vytautas Bernotas su Laima Ru
saite ir Algis Kapočius su Onute 
Jankauskaite.

Aktyvioje sportinėje veikloje 
daugiausia yra dirbęs V. Berno
tas, kuris nuo pat pirmųjų klubo 
įsisteigimo dienų buvo vienas iš 
pagrindinių krepšinio komandos 
žaidėjų ir “Kovo” spalvas gynė 
beveik visose sporto šventėse. Be 
krepšinio, Vytautas žaidė tinkli
nio komandoje ir plačiai dalyva
vo “Kovo” meninėje veikloje, šok
damas tautinius šokius, vaidinda
mas ir ne kartą “Pupų Dėdės” 
vaidmenyje prajuokindamas syd- 
nėjiškius iki ašarų. V. Bernotas, 
be savo sportinės veiklos, yra ir 
vienas iš aktyviųjų “MP” Sporto 
Skyriaus bendradarbių. L. Rusai
tė, nors pati ir nėra plačiau daly
vavusi sportiniame gyvenime yra 
buv. Kovo futbolo komandos ka
pitono Algio Rušos sesuo.

Algis Kapočius, be dalyvavimo 
krepšinio, futbolo ir stalo teniso 
įvairiose komandose, drauge su 
Onute aktyviai dirba tautinių šo
kių grupėje ir meno sekcijoje.

Jaunavedžiams sportininkams, 
sukūrusiems šias gražias lietuviš
kas šeimas, linkiu ateityje jau
kaus šeimyninio gyvenimo ir mū
sų gražių sportinių tradicijų įgy
vendinimo jauniausiųjų tarpe.

Sp. Skyriau* Redaktorių*

KOVO VALDYBOS 
NUTARIMAI

š.m. kovo mėn. 30 d. įvykusia
me Sydnėjaus Lietuvių Sporto 
Klubo Kovo valdybos posėdyje bu
vo nutarta (dalyvavo ir sekcijų 
vadovai) kaikurias sekcijas per
kelti į Sydnėjaus Lietuvių Namus 
— 20 Botany Rd. Aleksandrija.

Nuo š.m. balandžio mėn. 14 d. 
savuos namuos pradės veikti dvi 
pagrindinės sekcijos: stalo teniso 
ir šachmatų. Kiek vėliau numato
ma čia įrengti ir bilijardo kam
barį. Stalo tenisas žaidžiamas 
kiekvieną pirmadienį ir trečiadie
nį, o šachmatai — kiekvieną pir
madienį.

Kas nori žaisti golfą, prašomi 
kreiptis į S. Jarmalavičių: tel.: 
WB 2745. Kas. neturi krepšių ir 
lazdų, gali jas išsinuomoti vietoje. 

Krepšininkams ir vėl gauta Cam- 
perdown’o aikštelė, kur treniruo
tės vyksta kiekvieną šeštadienį po 
pietų. Tinkliniui intensyviai jieš- 
koma akštelės. Dėl kitų sekcijų 
veiklos ir treniruotėms vietų bus 
pranešta vėliau.

KOVAS — DAUGAVA 
62:53 (39:30)

žiemos pirmenybių rungtynėse 
koviečiai krepšininkai susitiko su 
gana gera latvių komanda ir prieš 
ją įtikinančai laimėjo. Koviečiai, 
po ilgokų vasaros atostogų, vėl 
intensyviai treniruojasi ir tolyd
žio įgauna vis geresnę žaidimo 
formą, šiais metais į Kovo eiles 
įsijungė ir keletas naujų žaidėjų, 
tai R. Gasiūnas, kuris sutiko žais
ti, jaunis K. Kazakaitis, iš kurio 
ateityje reik tikėtis labai gero 
žaidėjo ir kt. Greitu laiku tikima
si pradėti treniruoti jaunių berniu
kų ir mergaičių komandas ir jas

pirmenybėse Kovo pirmoji vytų 
komanda žaidžia “City of Syd
ney” lygos “A” klasėje. Patį pir
mąjį laimėjimą koviečiai, po gana 
ilgokos vasaros pertraukos, atsie
kė prieš gana stiprią australų 
“Newtowno” komandą. Visos 
rungtynės buvo labai įtemptos. 
Nors koviečiai per visą žaidimą ir 
.vedė keliais taškais savo naudai, 
tačiau beveik iki pačių paskuti
nių žaidimo minučių puolimas se
kė antpuolį, ir lemiamasis laimė
jimo taškas galėjo būti bent ku
rios komandos įmestas.

Koviečių pusėje, nors čia ir jau
tėsi atostogų tingumas ir ypa
tingai neužtikrinti metimai, šal
tesnis žaidimo vedimas ir tikslūs 
ir ypatingai geri Kriaucevičiaus 
perėjimai, nedavė australams, ku
rie kartais ypatingai kietai ir ga
na žiaurokai žaidė, rungtynių lai
mėti.

Taškus pelnė: Kriaucevičius 15, 
Šutas 7, Gečiauskas 5, Ilčiukas 2, 
Laukaitis 3, Baikauskas 2.

KREPŠINIO MĖGĖJAMS-OMS
Naujoji Kovo valdyba šiais me

tais numato kreipti ypatingą dė
mesį į Sydnėjaus jaunimo suor
ganizavimą sportinėje veikloje. 
Iki bus padaryta krepšinio aikštė 
Bankstowne prie Liet. Namų, visi 
ir visos krepšinio mėgėjai-jos 
kviečiami dalyvauti krepšinio tre
niruotėse kiekvieną šeštadienį nuo 
10 iki 2-ros vai. p.p. Camperdow- 
no Ply Ground Australia Str., (3 
min. pėsčiam nuo lietuvių parap. 
bažnyčios.)

Jauniams ir jaunėms bus pas
kirti atskiri treneriai ir vėliau jie 
bus užregistruoti žaidimams į aus
tralų pirmenybes. Taigi iki pasi
matymo treniruotėse.

SYDNĖJAUS 
ŠACHMATININKAMS

Greitu laiku numatoma praves
ti Sydnėjaus lietuvių dviejų kla
sių “A” ir “B” žiemos šachmatų 
turnyrai.

Visi sydnėjiškiai šachmatų mė
gėjai, norintieji šuose turnyruo
se dalyvauti, prašomi registruotis 
pas “Kovo” šachmatų vadovą A. 
Dargužį, 22 Millie St, Guildford, 
arba “M.P.” Sporto Skyriaus ad
resu, asmeniškai arba laiškais, pa
žymint, kurioje grupėje norima

IDOMOS VAIZDAI
Po velykinių rekolekcijų jauni

mui, Sydnėjuje viešėjęs kun. dr. 
P. Bašinskas rodė savo padarytus 
spalvotus vaizdus iš paskutinio
sios sporto šventės Geelonge, 
olimpiados Melbourne, spektaklio 
“Atžalynas”, Lourdo ir kt. Syd- 
nėjiškis jaunimas su ypatingu su
sidomėjimu stebėjo labai gražius 
spalvotus vaizdus iš sporto šven
tės, kur daugelyje vietų galėjo 
matyti patys save ir savo sporti
nius draugus iš kitų miestų.

Už šių gražių vaizdų parodymą 
tikrai nuoširdi padėka priklauso 
kun dr. P. Bučinskui. Gaila tik, 
kad dėl laiko stokos šie gražūs 
vaizdai negalėjo būti parodyti 
platesnei Sydnėjaus visuomenei.

L.

Adelaidėje
VYTIS — TORRENS 

74:57 (45:24)
Vasaros krepšinio turnyro ket

virčio finale vytiečiai susitiko su 
kovinga Torrens australų koman
da. Jeigu kada nors vytieČiams ir 
truko kovingumo ir noro laimėti, 
tai tik ne šį kartą. Puolėjai, da
rydami žaibiškus praėjimus ir pui
kius derinius, jau pačiose pirmose 
minutėse rodo vadovavimą aikštė
je. Gynimas sukovojo taip pat 
gerai. Jų greiti sviedinio perdavi
mai puolėjams, įgalino juos dary
ti staigius prasiveržimus. Antra
jame puslaikyje priešas dar sten
giasi visomis jėgomią taškų san
tykį lyginti, ko pasėkoje rungty
nės labai paaštrėja ir įgauna di
delę spartą. Šiuo žaidimu priešas 
nevengia baudų ir jam pavyksta 
dalinai vytiečius prilaikyti. Ant
rajame puslaikyje net trys aust
ralai dėl baudų turi apleisti žai
dimo aikštę, nors ir mūsų centro 
puolėjas Petkūnas taip pat suren
ka 5 baudas. Šios rungtynės pa
rodė, kad vytiečiai gali taip pat 
ryžtingai ir puikiai .sukovoti, gai
la tik, kad nevisuomet dedamos 
tokios pastangos laimėjimui pasie
kti. Taškai: Petkūnas 26, Ignata
vičius 25, Lapšys 10, Jaciunskas 9, 
Rakauskas su R. Urmonu po 2. 
Petruška su L. Urmonu gerai ir 
kovingai sužaidė gynime.

JAUNIAI — NORMAN
MEMORIAL 95:12 (34:0)

Ši komanda mūsų jauniams ne-1 
parodė jokios atsparos ir pirmą 
puslaikį priešas nepajėgė pelnyti' 
nei vieno taško. Per šias rungty-] 
nes Gumbys sulaužė savo paties 
rekordą, sumesdamas 52 taškus, 
Statnickas 21, Kalibatas 8, G.' 
Statnickas 6, Binkevičius 4, And
riušis ir Gudelis po 2.

G. Andriušis šiose rungtynėse 
paskutinį kartą atstovavo Vyties 
jaunius. Jisai išvyksta į Melbour- 
ną, kur įstos į Prekybos Laivyną. 
Adelaidės Vyties žaidėjai, ir val
dyba linki jam daug laimės ir “ge
ro vėjo”, o taip pat, esant gali
mybėms, nepamiršti ir krepšinio.

STALO TENISAS
Vytiečiai stalo tenisininkai ga

lutinai persikraustė į Lietuvių 
Namus. Treniruotės vyksta: mote
rims pirmadieniais nuo 7 v.v., vy
rams trečiadieniais nuo 7 v.v. Grei
tu laiku valdyba numato pirkti 
dar vieną stalą ir pritaikinti žai
dimui tinkamas šviesas. Visi-sos, 
norfntieji žaisti stalo tenisą, kvie
čiami atvykti į treniruotes. Spor
tiškas ačiū Adelaidės lietuvių ka
pelionui už leidimą iki šiolei nau
dotis treniruotėms bažnyčios sale.

MOTERŲ KREPŠINIS
Merginos šiuo metu ruošiasi žie

mos turnyrui. A. Merūno treni
ruojamos jos daro neblogą pažan
gą. Tarpe naujų žaidėjų matoma 
daug žadančios D. ir L. Radzevi
čiūtės. Antrąjai moterų komandai 
dar reikalinga žaidėjų. Jaunių 
amžiaus mergaitės prašomos at
vykti į treniruotes, kurios vyksta 
kiekvieną sekmadienį po pietų 
tarp 1-3 vai. Forestville Basket
ball Stadium.

SPORTO AIKŠTELĖ

Sporto aikštelei prie Lietuvių 
Namų įrengti pradėtos telkti lė
šos. Galvojama čia turėti vietos 
krepšiniui lauko tenisui ir tinkli
niui. Tikėkimės jog adelaidiškiai 
lietuviai pilnai supras savos aikš
telės reikalingumą jaunimui ir ją 
įrengti padės savo aukomis.

SPORTININKŲ BALIUS
Krepšinio žiemos sezono atida

rymo balius įvyks š.m. balandžio 
mėn. 19 d., 7.30 vai. Flinders Hall, 
223 Flinders Str.

Baliaus metu, tarp kitos įdo
mios programos, bus renkama ba
liaus gražuolė. Paskubėkite įsigyti 
pakvietimus ir užsisakyti staliu
kus. B.N.

LIETUVIS — ANGLIJOS RUGBY 
LEGUE ŽVAIGŽDĖ

Šių metų birželio mėnesį į Aus
traliją atvyksta Anglijos Rugby 
Legue (profesionalai), rinktinė, 
kuri čia turės eilę tarpkomandi- 
nių ir tarpvalstybinių susitikimų. 
Anglijos rinktinėje žaidžia ir ga
na jaunas, stambaus sportinio su
dėjimo žaidėjas lietuvis Vincen
tas Karalius, kuris anglų ir aust
ralų sportinėje spaudoje buvo mi
nimas kaip labai gerai pasirodęs, 
žaidžiant Anglijai prieš Prancūzi
ją. Jis žaidžia “lock” pozicijoj, 
kuri yra svarbiausia Rugby žaidi
me. K. Karalius šiuo metu yra 
skaitomas geriausiu “lock” žai
dėju Anglijoj.

Linkint sėkmės, tikimės V. Ka
ralių plačiau pažinti Australijoje.

K. Protą* (jun.)

SPORTO 
ĮVAIRENYBĖS

• šiuo metu yra prasidėję 24- 
rių partijų mačas tarp didmeis- 
terių — dabartinio pasaulio meis
terio Smyslovo ir Botviniko — 
dėl šachmatų pasaulinio meiste
rio vardo. Iš šešių sužaistų par
tijų pirmąsias tris laimėjo Botvi- 
nikas, ketvirtąją sužaisdamas ly
giomis, penktąją pralaimėdamas 
ir šeštąją laimėdamas. Iki mačo 
pabaigos dar liko žaisti 18-ka 
partijų ir šiuo metu yra sunku at
spėti kas laimės.

• Bukarešte per Rumunijos 
kulkinio šaudymo pirmenybe* 
šaulys Syrbu, atlikdamas mažojo 
kalibro šautuvo standartą 3x40, 
išmušė 1179 taškus ir tuo būdu 
trims taškais pagerino buvusį da
no Jenseno pasaulinį rekordą.

• Ir čia rekordas... 1956 me
tais prancūzas A. Maffrey išgėrė 
per 52 minutes 24 pintus alaus, 
kas skaitoma taip pat rekordu, 
tik, žinoma, nesportiniu.

• Prancūzijos miestelio Val
dono futbolo komanda, žaidžian
ti šalies pirmenybių IlI-je lygoje, 
šiais metais startuoja labai sėk
mingai. Visi komandos žaidėjai 
yra tos nuomonės, kad jiems lai
mėjimus atneša nuostabus talis
manas, tai kuokštelis plaukų, iš
rautų iš vieno tikrojo Prancūzijos 
Mokslų Akademijos nario barz
dos, tuo metu, kai pastarasis, va
žiuodamas viename vagone su 
futbolininkais, neapdairiai užmi
go.

• Argentinieti* bokilininka* F. 
Escribano vieną kartą pereitais 
metais susilažino su savo draugais 
iš gana stambios pinigų sumos, 
kad jis eis imtynių su 500 svarų 
sveriančia cirko meška Ir ką gi, 
po gana smarkios kovos jis laimė
jo.

SPORTINĖS ŽINIOS
KANADOJE

Kanados lietuvių sportinis gy
venimas yra labai gerai susitvar
kęs ir turi nemažai gražiai vei
kiančių sporto klubų, iš kurių 
stipriausi yra Toronte, Hamiltone 
ir Montrealyje. Toronto Vyties 
pirmininku 1958 metams tapo iš
rinktas sydnėjiškiams gerai pažįs
tamas K. Batūra, kuris pakeitė iki 
šiol buvusį energingą sporto vei
kėją K. Sapočkiną. Toronto Vy
ties klube gražiai veikia krepšinio, 
stalo teniso, šachmatų ir tinklinio 
sekcijos. Pagrindinės klubų‘paja
mos yra iš rengiamų vakarų-balių 
ir Toronto Vyties kiekvieną sek
madienį suruošiamu pasilinksmi
nimu jaunimui, kurie vyksta šv. 
Jono parapijos salėje, šių pasiro
dymų metu yra patiekiama įdomi 
programa, atliekama pačių vytie- 
čių ar kviestinių menininkų.

Toronte yra leidžiamas mėnesi
nis sporto biuletenis “Vytiečių 
Dienos”, kurio redaktorius yra 
Kostas Lukošius.

JEI SIUNČIATE - PASKAITYKITE
TAZAB PRANEŠIMA!

taip pat registruoti į pirmenybes. 
Krepšinio, sekcijai pavyzdingai va
dovauja Vyt. Narbutas ir reikia 
tikėtis, kad jo nuoširdus darbas 
ateityje atneš dar geresnių rezul
tatų.

Prieš latvius taškus pelnė: 
Kriaucevičius 14, Gasiūnas 13, šu
tas 11, Vasaris 10, Kemėžys 6, 
Baikauskas ir Kazakaitis po 4.

KOVAS — NEWTOWN 
36:34 (16:15)

Prasidėjusiose žiemos krepšinio

S EUROPIETIS SPECIALISTAS — £

I
 OPTIKAS C A K

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių -Z _  1 ft
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., Gi
šeštad. 9-13 vai. 'y X ft

9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. į f S

(Priešais Melbourno Town Hall.) v ft
Centr. 1819 / ft
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j „ROMUVA“ I
OVERSEAS PARCEL SERVICE |

į TEL. WM 6032 |

g Priimami jūsų pačių supirkti siuntinėliai persiuntimui i ■ 
į Lietuvą ir USSR žemiausiu įkainavimu.

* SAV. L. VACBERGAS

36 Walpole St., KEW, Vic.
| Važiuoti 42, 44, 45 ir 48 Nr. tramv. iki 36 sustojimo arba
Į KEW autob. iki Kew kryžkelės.

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

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

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

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

s

g

i

DAUGELIS AUSTRALIJOJE GYVENANČIŲ EUROPIEČIŲ, 
NORINČIŲ PERSIŲSTI SAVO ARTIMIESIEMS DOVANŲ SIUNTI
NIUS, JAU EILĘ METŲ NAUDOJASI TAZAB 
PATARNAVIMAIS, TODĖL, KAD:

TAZAB siunčia tai, ką siuntėjas užsako;

BENDROVĖS

TAZAB

TAZAB

TAZAB

TAZAB

TAZAB

TIK TAZAB
TIK TAZAB

pasiųsti siuntiniai negrįžta, bet visada 
tus;

tvarkingai

medžiagųužsakantiems pasiunčia didelius kiekius 
mius lietuvių kalba katalogus visų prekių rūšių;

pasiekia adresą-

pavyzdėlių, išsa-

bendrovė, jei labai retais,atsitikimais pasitaiko kurių nors netikslu
mų ar klaidų, visada tuoj pat nemokamai juos atitaiso;

kainos visada yra pastovios ir jos tiksliai atitinka prekių vertės: 
aukštos kokybės prekės brangiau, žemesnės — pigiau.

Bendrovėje ir dabar užsakęs siuntinėlį pasiusi bo JOKIU PA- 
KEITIMU;
Bendrovė siunčia išsimokėtinomis sąlygomis;
pirma pasiunčia Jūsų užsakytus siuntinius, o vėliau siuntėjas atsily
gina;
REIKALAS LIEČIA SIUNTINIUS, PIRMOJE EILĖ-TODĖL, KAI

JE PARAŠYKITE savo pageidavimu* šiais adresais: Tazab Lithua
nian Dep. I, Ladbroke Garden*, London W. 11, arba centran 
TAZAB, 22, Roland Garden., London S. W. 7.

LIETUVIU KALBOJE
MOŠŲ ATSTOVYBĘ AUSTRALIJOJE

RAŠYKITE
ARBA KREIPKITĖS Į

DUVET TRADING CO
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ

75A John St., II augštas, 7 kamb., prie pašto
CABRAMATTA, N.S.W., KURI

atstovauja

LONDONO TAZABO lietuvių skyrių

Lietuviai gali siųsti siuntinius išsimokėtinai. Duodamas 3 mėn. terminas.

REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ, PAVYZDŽIŲ IR
UŽSAKYKITE PER MOŠŲ ATSTOVYBĘ TAZABO SIUNTINIUS.
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KtaŲ F&STO6Č
KERMOŠIUS BANKSTOWN’O 

LIETUVIŲ NAMUOSE
Sydnėjaus lietuvių jaunimo or

ganizacijų atstovai: Sporto Klūbo 
“Kovo” p. S. Jūraitis, Studentų
— p. R. Daukus Skautų Vyčių *— 
v.sl. A. Bučinskas ir Jūrų Skautų
— G. Dryža, susirinkę posėdžiui 
balandžio 8 d.,' nutarė suruošti 
Bankstown’o Lietuvių Namuose

LIETUVIAI DAILININKAI ŽYMIOJ PARODOJ

INITIUM SEMESTRISYDNEJUJ
Kovo 22 jau įvyko septintasis 

lietuvių studentų Initium Semest- 
ri Sydnėjuje. Jaukiojo svečių pil
noje salėje, pobūvis praėjo links
moj nuotaikoj, paįvairintas įdo
mia programa, filmu iš studentų 
suvažiavimo Melbourne, fuksų 
krikštu, ragučių polka ir daino
mis.

Vakarų atidarė Sydnėjaus stu
dentų skyriaus pirmininksas R. 
DAUKUS, pakviesdamas visus su
giedoti Gaudeamud ir tardamas 
trumpą žodį. Savo kalboje jis 
sveikino fukšus ir kvietė juos ak
tyviai dalyvauti studentų eilėse, j 
R. Daukus pažymėjo, jog univer
sitete gręsia didesnis pavojus nu
tautėti, negu dirbant fabrike. Dėl
to reikia burtis į vieną grupę, 
kur galima būtų išlaikyti lietuvy
bę, nežiūrint, ar tatai būtų da
roma rimtai diskutuojant, ar lin
ksminantis prie alaus stiklo. Stu
dentų sąjunga duoda progos savo 
nariams išplėsti mokslo akiratį, 
nes yra galimybės susitikti ir ar
čiau pažinti kolegas ir iš kitų fa
kultetų.

Kreipdamasis į svečius, pirmi
ninkas apgailestavo, kad pereitais 
metais tik nedidelis jų skaičius 
dalyvavo “studijų vakaruose” ir 
išreiškė viltį, kad šiais metais 
studentai susilauks daugiau para
mos iš visuomenės.

ALB Krašto Valdybos vardu 
sveikino ir pasisekimo studijose 
linkėjo Inž. B. DAUKUS.

Po rimtosios dalies sekė Ini- 
tium’o programa, kuri šiais me
tais vėl pasižymėjo savo sąmojum 
ir originalumu. Buvo paliestos 
tarptautinės, vietinės — lietuviš
kos ir sydnėjiškės aktualijos.

“čigonė” — N. GRINCEVIčIū- 
TĖ, susisiekus su dvasių pasau
liu, turėjo progos, pravesti pašne
kėsi su Sputniko šuniu (S. DRY
ŽA), kuris dalyvius apšvietė apie 
savo ir maršalo Žukovo padėtį. V. 
ŠLIOGERIS, padeklamavo eilėraš
tį, skirtą kapitalistiniam kara
liaus šuniui.

“Studento maldoje” nelaimin
gas studentas (R. STAKAUS- 
KAS) kreipėsi į visokias galybes, 
prašydamas sėkmės egzaminuose 
ir kituose studentų darbuose.

Toliau du profesoriai (R. DAU
KUS ir R. STAKAUSKAS) mė
gino susukti galvą naiviam fuk-

sui (R. PROTUI) ir įrodyti, kad 
juoda yra balta. Buvo juoko, tik, 
deja, galvą susuko ne fuksui, bet 
patys sau, ir, įbėgę sanitarai, abu 
profesorius išgabeno.

Ketvirtame pasirodyme buvo 
pavaizduota, kaip Don Kichotas 
(V. ŠLIOGERIS) su savo ištiki
mu ir tik savu pilvu besirūpinan
čiu tarnu Sančo Panša (R. RA
MANAUSKAS) pateko į ALB’ės 
valstybę. Vykusiai jumoristiniai 
buvo pavaizduoti tokie ALB’ės 
valstybės papročiai kaip namų 
statyba, valdybų rinkimai, “Viš
tos plunksnos” klubo suėjimai... 
Don Kichotas priminė nesenai mus 
aplankiusį amerikoną — jis linkė
jo ALB’ei geros veiklos, sugyve
nimo, daugiau dėmesio vietiniams 
reikalams.

“Studentų tradicijose” J. VEN
CLOVAS parodė įvairių kraštų 
studentų papročius. Pasirodo, kad 
tiek Vokietijoj, tiek Prancūzijoj 
ar Turkijoj paročiai panašūs, skir
tingi tik australų — mat jaunas 
kraštas ir labai jauni studentai, 
tai vietoj stikliuko — saldainį ant 
pagaliuko laižo.

Užbaigiant buvo pademonstruo
tas tradicinis Initium’o programa 
šokis. Trys Japonijos “Vyšnių žie
dų” trupės gražuolės (R. Stakaus- 
kas, J. Kovalskis ir K. Protas), 
palydimos tikrai japoniškos muzi
kos, išpildė Budos garbei šokį.

Šitaip plojimais palydėta prog
rama buvo baigta.

Dvyliktą valandą buvo pakrikš
tyti penki fuksai: R. Miniota?, K. 
Moras, J. Kovalskis, R. Rama
nauskas ir R. Stankeviičus. Krikš
tą atliko filisteriai, vadovaujami 
A. Olšausko.

Vakaro “kapelmeisteris” buvo 
K. Ankus, kurio paskolintas HI- 
FI aparatas prisidėjo prie šokių 
pasisekimo.

Duosnūs rėmėjai gausiom au
kom padėjo padengti išlaidas. Ne
užmiršti buvo ir švietimo reika
lai, ir “sikspensai” greit atsiras 
Krašto Valdybos kasoj.

Baigiant norisi pažymėti, kad 
Initium garsus ne tik Sydnėjuj: 
keturi kolegos — R. Jakutytė, K. 
Briedikytė, A. Bulakas ir A. Krau
sas — atvyko net iš Melbourne. 
Tikėkimės, kad ir jie tokius pat 
gerus įspūdžius išsinešė, kaip ir 
kiti svečiai. P.

ALB SYDNĖJAUS 
APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Š.m. balandžio mėn. 26 d. sek

madienį, tuoj po pamaldų, 1 vai. 
Camperdown’o Parapijos salėjo, 
šaukiamas ALB Sydnėjaus Apy
linkės Narių Metinis Susirinkimas.

DIENOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas, 2. 

Prezidiumo rinkimai, 3. Valdybos 
pirmininko pranešimas, 4. Kontro
lės komisijos pranešimas, 5. Gar
bės Teismo pranešimas, 6. Disku
sijos dėl pranešimų ir veiklos tvir
tinimas, 7. Mandatų komisijos su
darymas, 8. Valdybos rinkimai,
9. Kontrolės Komisijos rinkimai,
10. Garbės Teismo rinkimai, 11. 
Einamieji reikalai ir sumanymai 
ir 12. Susirinkimo uždarymas.

Pastaba. ALB statuto paragra
fas 10 numato: Susirinkimas įvy
ksta dalyvaujant ne mažiau kaip 
pusei pilnateisių apylinkės lietu
vių. Kviečiamu laiku reikalauja
mam skaičiui nesusirinkus, po 
pusvalandžio susirinkimas įvyksta, 
nežiūrint dalyvių kiekio, bet jis 
tegali tarti tuos dalykus, kurie 
buvo pažymėti susirinkimo kvieti
me.

Visi lietuviai prašomi atlikti sa
vo pareigą ir parodyti, kad jums 
rūpi bendruomenės reikalai, skait
lingai dalyvaujant metiniame su
sirinkime.

ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba

“SVIESOS” PARENGIMAS
Sekantis Samborio “ŠVIESA” 

Sydnėjaus skyriaus parengimas 
įvyks šeštadienį, balandžio mėn. 
19 d., 7 vai. vakaro, kolegos Kęsto 
Ankaus studijoje, 47 Daphne 
Ave., Bankstown.

Kolegė Pajauta Daukutė pra
ves pokalbį tema: “Lietuvių Stu
dentų Santara ir Sambūris “švie
sa”.

Dalyvauja nariai ir jų svečiai.
“Šviesos” Valdyba

“Kermošių”, kokio Sydnėjaus lie
tuviai iki šiol dar nematė.

Numatyta data — gegužės 18 
d. Visokių išdaigų, varžybų, pasi
linksminimų netruksią. Visas pel
nas skiriamas Bankstown’o Lietu
vių Namams. Tikimasi, kad ši 
gražų, bendrai ruošiamą jaunimo 
darbą mūsų bendruomenė parems 
skaitlingu atsilankymu: ten susi
tiks su kaimynu, apžiūrės nuveik
tą darbą, pabandys visokias “pra
šmatnybes”, išvys nematytų, ne
girdėtų žaidimų. Tad, jau dabar 
ruoškimės ir kitur tai dienai ne
pasižadėkime, o visi susirinkime 
18 gegužės (sekmadienį) į Banks
town’o Lietuvių Namus!

PRANEŠIMAS
Pranešu Bankstowno ir apylin

kių tėvams ir mokiniams, kad mo
kslas Bankstowno lietuvių mokyk
loje prasidės š.m. balandžio mėn. 
20 d.

Visi tėvai, mokiniai, mokytojai 
ir svečiai renkasi 10.45 prie ST. 
BRENDAN’S bažnyčios. Pamal
das atlaikys ir pritaikintą pamo
kslą pasakys mokyklos kapelionas 
kun. P. Butkus.

Tuoj po mišių, prie bažnyčios 
darysime bendrą nuotrauką, ku
rioje prašau dalyvauti ir pernai 
baigusius mokinius.

Iš bažnyčios visi vyksime į Ban
kstowno lietuvių namus — East 
Terrace, Bankstown. Ten bus tra
dicinis — iškilmingas mokslo me
tų atidarymas savoje šventovėje. 
Manau, kad bus filmuojama ir 
vaišės.

Prašomi Bankstowno, Cabramat- 
tos ir kitų artimų priemiesčių tė
vai ir vaikai juo skaitlingiau da
lyvauti šiose iškilmėse.

Mokyklos Vedėjas

PRENUMERUOKITE

“MŪSŲ PASTOGĘ”

Šiuo metu Adelaidės National 
galerijoje yra išstatyti 24 rinkti
niai religinio meno tapybos dar
bai, išskirtinai įvertinti Blake ir 
Kristaus galvos premijų konkur
se. Be darbų, laimėjusių premijas, 
kitų rinktinių darbų tarpe yra 
septyni darbai tapyti imigrantų 
menininkų, o iš jų net keturi — 
lietuvių. Dviem darbais reprezen
tuojami ir Vladas Meškėnas ir 
Jurgis Mikševičius. Abiejų ęo vie
ną kūrinį kiekvienos premijos 
konkursui. Abiejų dailininkų dar
bai pakankamai saviški, stiprios 
technikos, nors ir nelabai įspūdin
gi, kaip ir daugumas šios parodos 
kūrinių. Religinės nuotaikos juose 
truputį daugiau, kaip visų darbų 
vidurkis.

Ypatingai maloni J. Mikševi- 
čiaus Kristaus galva su archaiška, 
beveik, galima sakyti, lietuviška 
švelnia ir ramia spalva. Laimėju
sio pirmąją premiją Cleghorn 

Kristaus galva originalesnė ir stip
resnė, bet gal tuo pačiu ir mažiau 
ką bendro turinti su mūsų įsivaiz
duojamomis Kristaus savybėmis. 
Antras Mikševičiaus darbas “Ko
jų plovimas”, sukurtas panašiai, 
kaip kaikurios XII-to amžiaus fre
skos, tai yra labai primityviai, 
nors kartu ir gana ekspresyviai, 
be to, toks metodas jau savaime, 
iš tradicijos, su savimi neša šiek 
tiek religinės nuotaikos, bet iš 
kitos pusės tos ekspresijos moder
nistine ekspresionizmo prasme 
mažoka, ypatingai, kad net spal
vose nėra jokių kontrastų, o visa 
paveikslo išraiška gal net kiek ?r 
juokinga šių laikų žmogui. Tačiau 
kiek tas tariamas juokingumas

neviršija nusižeminimo ir papras
tumo nuotaikos, tuo pačiu priside
da ir prie religinės nuotaikos ben
drai, kaip ir antrąją Blake pre
miją laimėjusis Dickerson “Prisi
kėlimas”.

Vladas Meškėnas savo darbais 
šiek tiek primenąs Kmit’ą, turi 
nuosavą sodrią žalią spalvą su 
auksiniais, rausvais ir violetiniai 
melsvais variantais. Jo įdomios 
architektūriškos kompozicijos iš
ieškotos iki pat mažiausių spal
vingų detalių. Pirmą kartą Vladą 
Meškėną Adelaidėje matėme prieš 
mėnesį Womens Weekly portreto 
premijos parodoje, kur jo portre
tas nors ir nereikšmingai pakriti
kuojamas figūros “padėjime”, bu
vo vertas priskirti ir į penkių ge
riausių portretų tarpą.

Turint galvoj ir kitų, ypatingai 
sydnėjiškių dailininkų kūrybinį 
darbą, lietuviai dailininkai Aust
ralijoje daugiau negu atlaiko sa
vo frontą. Jei panašia proporcija ir 
taip efektingai pasireikštų lietu
viai muzikai ar ir kitų pašaukimų 
žmonės — lietuviai Australijoje 
tikrai būtų garsūs. L. Žygaa

Sporto Klubo Kovo narius
LAIMĄ RUSAITĘ — VYTAUTĄ BERNOTĄ 

ir
ONĄ JANKAUSKAITĘ — ALGI KAPOČIŲ, 

sukūrusius lietuviškas šeimas, nuoširdžiai sveikiname
Sydnėjaus Sporto Klubo 

Valdyba

SKELBIMAS
Išnuomojamas atskiras kamba- 

rys su ar be maisto. Geras susi
siekimas.

Kreiptis šeštadieniais po pietų 
arba sekmadieniais adresu:
35 Planthurst Rd., Carlton N.S.W.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 
SYDNĖJUJE

Velykų švenčių metu lietuvišką 
šeimą sukūrė Algis Kapočius su 
Onute Jankauskaite. Sutuoktuvių 
apeigas atliko kun. P. Butkus, 
“Ave Marie” pagiedojo J. Kedie- 
nė.

Vestuvių vaišės vyko p.p. Jan
kauskų namuose Fairfielde, kurio
se dalyvavo apie 50 svečių ne tik 
iš Sydnėjaus, bet net iš Melbour
ne, Canberros, Wollongongo, New- 
castelio ir kitų vietovių. Buvo 
daug linkėjimų jauniesiems ir 
gražių lietuviškų dainų.

Pažymėtina, kad abu jaunieji 
yra aktyvūs mūsų bendruomeni
nėj veikloj, ypač A. Kapočius, ku
ris jau nuo mažumės dirba skau
tų ir sportininkų organizacijose.

JPK

BROWNEJONES
1, NORFOLK PLACE, 

LONDON W 2. ENGLAND.

Lietuviškas Skyrius
Tai ženklas firmos, kuri nekelia jokių 

RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI
Prašykite mūsų kainoraščių ir smulkių informacijų.

— SIUNTINIAI I LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS —

GIFT PARCELS SERVICE
SAV. S. NARUŠIS

Atšaukimas

Pranešame, kad skelbtas š.m. 
balandžio mėn. 20 d. A.L.K. Kul
tūros Draugijos metinis susirinki
mas neįvyks, kadangi tą pačią 
dieną Bankstowno Lietuvių Na
muose įvyksta savaitgalio mokyk
los atidarymas.

Apie naują susirinkimo datą bus 
pranešta vėliau.

A.L.K.K.D. Valdyba

PRANEŠIMAS SYDNĖJAUS 
MOTERIMS

Balandžio mėn. 20 d. 4 vai. p.p. 
Belmorėje, *468 Burwood Rd., p.p. 
Cibulskių namuose, yra šaukia
mas visuotinas Sydnėjaus Moterų 
ir Soc. Globos D-jos narių visuo
tinas metinis susirinkimas. Prašo
ma dalyvauti kuo skaitlingiausiai, 
nes bus renkama nauja valdyba. 
Po susirinkimo 7 vai. v. ruošiama 
arbatėlė, kurion kviečiami ir po
nių vyrai. Draugijos Valdyba

Mielą ALGIRDĄ KAPOČIŲ 
ir

p-lę ONUTĘ JANKAUSKAITĘ,

sukūrusius šeimą, nuoširdžiai sveikina
“DAINOS” CHORAS

Kolegę
LAIMĄ RUSAITĘ 

ir
VYTAUTĄ BERNOTĄ, 

sukūrus lietuvišką šeimą, sveikina ir daug laimės linki
Sambūrio “šviesa” Sydnėjaus Skyrius

Mūsų ilgametei dalyvei 
MARCELEI VTDŽIONIENEI 

mirus, jos vyrui, dukterims ir žentams gilią 
užuojautą reiškia 

“DAINOS” CHORAS

JUSU PINIGAI
SAUGŪS

yra
BANK OF

NEW SOUTH WALES
ĮSTEIGTAME 1817 m.

TOSTAS VIRŠIJA 8 500,000,000
Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugiškų ir paslaugų patarnavimų viri 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Zelandijoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir Lon
done.

Rąžyk ar atsilankyk artimiausiame Skyriuje ir 
paprašyk brošiūros “A Complete Banking Servise''.

Jus maloniai priims —

BANK OF 
NEW SOUTH WALES

Bendras ir taupos 
skyriai

AH/dlll

36 BERRILLE RD., BEVERLY HILLS, N.S.W.
Pranešu gerb. dovaninių pakietų siuntėjams, kad esu ga

vęs iš Inturist’o naujas instrukcijas, kaip įmuituoti siunti
niuose pokuojamas prekes. Kaikurioms svarbesnėms prekėms 
įmuitavimus čia patiekiu:

1. Vilnonių medž. kostiumams ir suknelėms 1 jardas nuo 9/5
2. Vilnonių medžiagų paltams » ’’ 19/-
3. Gatava vilnonė suknelė n ” 56/3
4. Gatava medvilnės suknelė n ’’ 17/6
5. Vilnonis megstinis n ’’ 10/4
6. Gatavi vyr. kostiumai »» ” 60/-
7. įvairūs batai 1 pora nuo 15/-
8. Apatinių baltinių pora » ” 3/6
9. Kojinių »> ’’ 2/6

10. Rankšluosčiai 1/6
čia sužymėtom muitų kainom siuntinių gavimą aš garan

tuoju. Už patarnavimą aš imu tik 2 svarus.

Skyriai.
CABRAMATTA: 75A John St., Annabelle House (už pašto) 
antras augštas, 7 kamb. Valandos 12-5 p.p. šeštad. 8.30-1 v.p.p. 
GRANVILLE — C/o Home Apliance Centre Pty. Ltd., 
81 South Street, Granville.
NTWCASTLE: A. šernas, 115 Janet Str., Merewether, Tel.: 
MF 1653. Priėmimas nuo 7-9 p.p. kitu laiku susitarus.
ENFIELD: M. Petronis, 152 Liverpool Rd. Valandos: kasdien 
nuo 9 iki 6 vai. vak., šeštadieniais 9 iki 12.30 vai. p.p.. Tel.: 
UJ 5727. Susitarus paima ir iš namų.
CANTERBURY: E. Stašys, 72 Canterbury Rd., priima visomis 
dienomis.

GEELONG: K. Zdanavičius, 19 Oxford St, Geelong East, pri
ima vakarais ir šeštadieniais, sekmadieniais.
BRISBANE: N. Stelmokas, 78 Moola Rd., Ashgrove, Brisbane, 
Qld., priima kiekvienu metu.

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).
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