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IR VĖL BIRŽELINĖS
Prieš 17 metų, 1941 m. birželio 14 
d. naktį, sovietinis okupantas nu
siaubė lietuvių tautą pirmuoju 
masiniu trėmimu. Nuo birželio 14 
iki 21 dienos Lietuva neteko arti 
40.000 savo gyventojų. Jie buvo 
suimti daugiausiai naktimis ir pre
kiniais vagonais išgabenti i Sovie
tuos žiauriausio klimato sritis; 
pasmerkti vergų darbams, lėtai 
mirčiai.

Tuo metu okupantas nespėjo 
pilnai įvykdyti savo plano, nes 
sutrukdė prasidėjęs tarp Vokieti
jos ir So v. Sąjungos karas. Užtat 
paskui, antros okupacijos metu, 
deportacijos buvo vykdomos toliau 
ir dar platesniu mastu.

Trėmimais sovietai vykdo patį 
baisiausi nusikaltimą prieš žmogų, 
nes laužo pagrindines žmogaus 
teises: suardo šeimas, atskiria vai
kus nuo tėvų, išrauja žmogų iš jo 
gimtojo krašto ir jį įstumia Į mir
štamai naikinančias sąlygas.

Bet nevien trėmimais okupan
tas naikino ir tebenaikina lietu
vių tautą. Nuolatiniai areštai pas
kirų asmenų ir moralinis teroras 
yra kasdieninis reiškinys, žmogus 
Sovietijoje nežino nei dienos nei 
valandos, kada jo gyvenimo kelią 
perkirs enkavedistas — jis tad gy
vena nuolatinėje baimėje ir ne
tikrume.

Naujųjų laikų vakariečiui, kuris 
rašo žmogaus teisių chartas, per- 
maža yra pasipiktinti ir protestuo
ti prieš šią XX-jo amžiaus barba
rybę. Jai turi būti pasipriešinta. 
Bet pašalinti sovietinę sistemą ir 
pavergtiesiems grąžinti žmogaus 
teises; sugriauti sovietų sukurtą 
pasaulio kalėjimą reikalingos visų 
laisvųjų žmonių ir tautų solidarios 
pastangos, nes tai, kas ištiko Lie
tuvą, Latviją ir Estiją 1940 — 1941 
metais, gali ištikti kiekvieną šian
dien laisvą tautą ir valstybę. Tad 
mūsų, kurie esame tarp vakariečių, 
žodis ir raštas turi būti įjungtas 
tam susipratimui ir sprendimui pa
greitinti.

Minėjimų progom, ar ir šiaip 
spaudoje, susirinkimuose, pasi
kalbėjimuose kelkime Vakarų pa
saulio žmonėms tuos baisumus, ku
riuos išgyveno ir tebeišgyvena 
lietuvių tauta. Būkime gy
vuoju skundu, liudijimu ir įspė
jimu. įspėjimu vakariečiams, kad 
sovietiniai darbo vergų lageriai 
yra įsteigti ne tik dabar paverg
tiesiems. Visomis progomis ro
dykime tikrąjį, be kaukės, sovie
tų veidą.

Mums gyvenantiems Vakaruo
se, birželio 14-21 dienos ir siaubo 
naktys tebūnie priminimas, kad 
sustiprintume savo pasipriešinimo 
frontą prieš Sovie:ų vykdomą 
mūsų tautos naikinimą. Naikini
mo akivaizdoje tebūnie karštas 
pasiryžimas emigracijoje išlaiky
ti lietuvį. Tebūnie pagarba šei
moms, kuriose auga jaunimas su 
lietuviška širdimi ir kalba. Tebū
nie pagarba dirbančiam mokyto
jui, rašytojui, dailininkui, akto
riui, dainininkui, spaudos ir kiek
vienam kultūros darbininkui; ir 
tebūnie su meile, su parama ly
dimas jo darbas. Tebus padėka 
lietuviškų namų statytojui, visuo
menininkui, kiekvienam lietuviui, 
kuris kartais su atodūsiais užpra- 
kaituotu pinigu remia Lietuvos 
laisvinimo, kultūrinės kūrybos, 
gyvastingumo išlaikymą.

Sovietai išblaško lietuvius po 
plačius tyrus, Sibiro taigas. Bet 

išblaškytuosius jungia tėvynes 
meilė ir jos ilgesys. Tetvirtėja 
tad ir tarp mūsų ryšys. Per Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę pa- 
virskime vieninga organizuota 
jėga, šalinkime tai, kas mus skal
do, įsisavinkime — kas jungia. 
Susidrauskime nuo pagalių kai- 
šiojimo į bendrojo darbo ratus. 
Žygiai lietuvybei ir vienybei tarp 
savųjų išlaikyti tebus mūsų atsa
kymas okupantui, su giliu liūde
siu minint savuosius, draugus ir 
nežinomuosius tremtinius, kanki
nius ir žuvusius; su meile ir pasi
didžiavimu sekant kovojančių žy
gius.

SIŪLO REFORMUOTI 
MOKYKLAS

Dviejų Kauno vidurinių mokyk- 
lų direktoriai iškėlė diskusinį pa
siūlymą .— reformuoti Lietuvos 
bendrojo lavinimo mokyklas į 
dvylikos metų sistemą, vietoj 
dabartinės vienuolikmetės, ka
dangi mokyklų programa per vie
nuolika metų tik paviršutiniškai 
tegalima pereiti.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ATRASTAS V AMŽIAUS 

KAPAS
Krikštonų kaime (apie 10 kilo

metrų į pietryčius nuo Seirijų) 
pakilęs Nemunas nuplovė apie 
metro storio žemės sluogsnį nuo 
vieno kalniuko ir atvėrė senovės 
kario kapą. Iškviesti archeologai 
rado didelį akmenų vainiką, ku
rio viduryje gulėjo augaloto, apie 
40 metų amžiaus vyro griaučiai. 
Iš kairės gulėjo ilgas, platus, 
lenktas kalavijas ir skydas, to
liau geležinis jieties galas, var
iniai geriamo rago apkaustai, dir
žo sagtys, diržo galų sidarbru klo
tos žalvarinės plokštelės ir kt. 
Archeologai sprendžia, kad tai 
penktojo šimtmečio laikų kapas, 
ir kad tai yra toje vietoje buvu
sios pilies augšto rango kario 
griaučiai. Rasta ir keramikos, net 
du pusiau sveiki puodai, skiriami 
į vadinamosios brūkšniuotosios 
ir grubliuotosios keramikos rūšį.

VĖLYVAS PAVASARIS
Apie gegužės 8-10 dieną Lietu

voje dar buvo daug patvinusių 
pievų ir pelkių, tiek, kad iki to 
laiko dar nedaug teparskrido gan
drų, pempių, ančių ir kitų nežie- 
mojančių paukščių. Pempės, an
tys, o Žuvinte ir žaltytyje taip 
pat ir gulbės neprieina prie 
įprastų lizdaviečių ir vėluoja kiau
šinius dėti...

PUOŠIA PALANGA
Palangoje vykdomi vandentie

kio ir kanalizacijos darbai. Po to 
numatoma išasfaltuoti Miško, 
Daukanto, Kęstučio, Birutės ir 
kitos gatvės. Basanavičiaus ir 
Taikos alėjų kampe įrengtoje 
aikštėje numatoma pastatyti Gai
galaitės sukurta Jūratės ir Kas
tyčio skulptūra. Tuo vardu bus 
vadinama ir aikštė. Ant kalnelio 
prie Miško gatvės rengiamasi sta
tyti R. Antinio skulptūra Eglė 
žalčių karalienė. Toje aikštelėje 
bus pasodinta eglė, ąžuolas, uo
sis ir drebulė — pasakoje mini
mi medžiai.

“TAIKOS” JŪRA
SNIEČKUS NORI 
PERKRIKŠTYTI 
BALTIJOS JŪRĄ

Kaip jau pranešta, kartu su 
Vorošilovo vadovaujama sovietų 
delegacija po Lenkiją važinėjo 
ir Lietuvos kp pirmasis sekreto
rius A. Sniečkus. Jis buvo nuvy
kęs ir į Dancigą ir ten kalbėjo 
Sovietų Sąjungos “parlamento” 
ir vyriausybės vardu. Lenkų laik
raštis “Glos Vybrzeza” (leidžia
mas Dancige) vėliau pacitavo iš 
Sniečkaus kalbos: “Esu laimin
gas, kad galiu įsitikinti, jog šū
kis perkrikštyti Baltijos jūrą į 
taikos jūrą pas Jus randa prita
rimo”.

Sniečkus, žinoma, neužmiršo 
pabrėžti Sov. Sąjungos vaidmenį 
Baltijos jūros erdvėje. Sovietų 
draugiškumas Baltijos pakraščio 
tautoms suteikiąs garantiją, kad 
Baltijos jūra būtų taikos jūra.

Dancige Sniečkus kalbėjo per 
iškilmingą posėdį operos rūmuo
se. Savaime aišku, kad lenkams 
Sniečkus pasirodė sovietiškesnis, 
negu yra patys lenkai. Lenkų 
spauda sovietų delegacijos lan
kymąsi Lenkijoje aprašė, palygi
namai, santūriai. E.

Sutvarkius Ronžės upės kran
tus, paupiu numatoma įrengti 
pasivaikščiojimų kelią, o tarp Ba
sanavičiaus alėjos ii* upės žiočių 
— žaidimų parką. Vytauto gatvė 
praplėsta, apsodinta medžiais. 
Prie jos statomas restoranas ir 
kino teatras, plačiaekraninis (ci
nemascope).

Palangos vasarotojų dauguma 
ligi šiol esti nevietiniai.

PALECKIS ILSISI?
Gegužės 1 dienos iškilmėse Vil

niuje tarp paradą priimančiosios 
diduomenės nebuvo J. Paleckio. 
Jo vietoje buvo pavaduotojas M. 
Junčas — Kučinskas. Nebuvo 
Paleckio tuo metu ir Maskvoj. 
Keturi įsakai — apdovanojimų 
aktai, pasirašyti gegužės 4 ir 6 
dienomis, irgi skelbiami Kučinsko, 
ne Paleckio parašu. — LNA —

— Kolūkiečiams statysią 5.000 
namų. Taip pranešė Vilniaus radi
jas apie šių metų planus. Be to, 
būsią statoma gyvulininkystės pa
statų 100.600 vietų. Vilniaus sta
tybos technikumo direktorius siū
lo statyboms panaudoti daugiau 
molio žaliavą.

— Vilniaus “Žalgirio”, Šiaulių 
“Elnio” ir kai kuriose kitose įmo
nėse pereinama prie sutrumpintos 
darbo savaitės (5 dienų) arba 
sutrumpinto dienos darbalaikio 
(ligi 7 valandų), žinoma prie to
kio darbo laiko sutrumpinimo ei
nama tik tuo atveju, jei yra tik
ra, kad darbininkai per trumpes
nį laiką atliks tiek pat, kiek 
anksčiau per ilgesnį laiką.

— Pagerbs Vincą Kudirką. Ku
dirkos Naumiestyje, kur gyveno 
(ir prieš 100 m. gimė) lietuvių 
tautos himno autorius Vincas Ku
dirka, miesto vidurinės mokyklos 
mokytojai ir mokiniai rengiasi 
plačiai paminėti tą sukaktį.

— Lietuva jau pralenkė Ame
riką. .. Vilniaus radijas ir “Tie
sa” gegužės 5 d., “tarybinės spau
dos dienos^ proga, pranešė, kad

DE GAULE LAIMĖJO
PRANCŪZIJA JAU TURI VYRIAUSYBĘ. JOS PRIEŠAKYJE 
STOVI GENEROLAS DE GAULE. JO SUDARYTAME MINIS- 
TERIŲ KABINETE YRA KELI BUV. MINISTERIAI PIRMI
NINKAI, JŲ TARPE IR PIERRE PFLIMLIN. AL2YRIJOJ GE
NEROLAI PERVERSMININKAI 
TI NEPATENKINTUS VEIDUS. 
BAI NEPATENKINTI.

Prancūzija tarkime, įveikė po
litinę krizę, pakviesdama kraštą 
valdyti generolą de Gaule, kuris 
atkakliai kovojo su savo divizijo
mis II Pasaulinio karo metu prieš 
vokiečius iš Alžyrijos, atstovauda
mas laisvąją Prancūziją.

De Gaule vyriausybės vairą per
ėmė legaliu būdu, respublikos pre
zidentui jį pakvietus sudaryti nau
ją vyriausybę. Pakankama parla
mento atstovų dauguma pareiškė 
jam pasitikėjimąir priėmė jo sta
tomas sąlygas.

Pirmiausiai de Gaule pareikala
vo suteikti jam įgaliojimą valdyti 
kraštą pusę metų be parlamento, 
ši teisė jam buvo suteikta, kada 
350 parlamento atstovų parėmė jo 
reikalavimą ir tik 163 balsavo 
prieš. Prieš balsavo visi komunis
tai ir keliolika socialistų, bet di
džioji socialistų atstovų dauguma 
balsavo už de Gaule. Toliau pri
tarta jo reikalavimui atnaujinti 
patingos padėties stovį Alžyrijoje 

ir, labai nenoromis, suteikta teisė 
po pusės metų referendumo keliu

Lietuvos visų periodinių leidinių 
vienkartinis tiražas siekiąs dabar 
jau beveik 1 milioną egz. Vienam 
tūkstančiui gyventojų vidutiniš
kai tenką 503 egz. Tokiu būdu, 
girdi, Lietuva jau esanti pralen
kusi Švediją, Jungt. Amerikos 
Valstybes, Prancūziją, Japoniją 
ir kai kurias kitas šalis...

XX AMŽIAUS JANIČARAI...
Vilniaus miesto milicijos valdy

ba suorganizavo ligi šiol dar ne
matytą milicijos (policijos) būrį 
— vien iš vaikų. Įvilko vaikus į 
rusišką policijos uniformą ir išlei
do juos prižiūrėti tvarkos Jau
nimo (buv. Bernardinų) sode ir 
net kaikuriose gatvėse. Būrys su
darytas iš vidutiniųjų klasių mo
ksleivių, vaikų (našlaičių) namų 
auklėtinių. Vaikai mokomi eiti 
viešosios policijos pareigas, tuo 
būdu iš anksto rengiami policinei 
karjerai. Daugumas tų vaikų iš 
pat mažens auklėjami be šeimos, 
pagal visas “marksistinio-leninis- 
tinio” auklėjimo taisykles. For
malus tų naujų policininkų virši
ninkas irgi moksleivis (geležinke
lininkų technikumo III kurso) — 
Genadijus Bielousovas, o faktina- 
sis globėjas ir vadovas — milici
jos leitenantas G. ževžikovas.

— Sniečkus vėl prieš “buržu
azinius nacionalistus”. Gegužės 
15 d. Vilniuje įvyko respublikos 
“partinio aktyvo” pasitarimas, 
kuriame Lkp pirmasis sekretorius 
vėl aštriai pasisakė prieš “nacio
nalistus”. Anot jo, “buržuaziniai 
nacionalistai nedrįsta atvirai kal
bėt apie kapitalizmo restauravi
mą Lietuvoje”. Jie jiešką “aplin
kinių kelių, siekdami apmulkinti 
kai kurias poltiškai atsilikusias 
gyventojų grupes”.

— Dirbti laukų darbus bet 
kokiam orui esant”. Tokį obalsį 
paskelbė sovietinė spauda Lietu
voje kolūkiečiams. Be to, kai kur 
kolūkiečiai verčiami dirbti dviem 
pamainom — nuo ankstyvaus ry
to iki vidurnakčio. E.

Naujas Italijos 
Parlamentas

Iš Romos pranešama, kad nau
jojo parlamento rinkimų daviniai 
rodo, jog Italijoj bus sunku su
daryti pastovią vyriausybę. Iki 
šiol valdžios vairą laikiusi krikš
čionių demokratų partija nors ir 
laimėjo 10 vietų, bet reikiamos 
daugumos neturi. Iš 596 vietų, 
krikščionys demokratai turės 275, 
komunistai 140 ir socialistai 84 
atstovus. Senate iš 246 atstovų, 
krikščionių demokratų 122, komu
nistų 60 ir socialistų 35. šiuose 
rinkimuose pralaimėjo neofašis- 
tai ir kitos dešiniosios partijos, 
nei parlamente nei senate netu
rį reikšmingesnio atstovų skai
čiaus. Manoma, kad bus sudaryta 
koalicinė vyriausybė, kaip yra bu
vę ir iki šiol.

Raudonieji pešasi
Reuteris iŠ Maskvos praneša, 

kad Sov. Sąjungos premjeras ir 
komunistų vadas Chruščiovas, 
pereitą savaitę viešėdamas Bul
garijoje, Sofijoje komunistų par
tijos mitinge atnaujino puolimus 
prieš Titą ir Jugoslavijos komu
nistus. Chruščiovas kaltino Titą 
įvairiais nusikaltimais, bet labiau
siai už moralinę paramą Vengri
jos revoliucijos metu sukilėliams 
ir kodėl Rusijos dalyvavimą re
voliucijos malšinime pavadinęs 
intervencija. Chruščiovas aiškino, 
kad tokie ir kitokie Tito pasireiš
kimai “doriems komunistams” ke
lia nerimą ir verčia susirūpinti 
dėl Trojos arklio, kurį Chruščio
vas prisimenąs iš Trojos karo is
torijos.

IŠ LIETUVOS PERSIKELIA I 
VAKARUS VIS DAUGIAU 

ŽMONIŲ
Vokiečių radijo pranešimais 

(gegužės 20 d.) iš Sovietų Sąjun
gos į Vakarų Vokietiją atvyko 70 
asmenų, jų tarpe kelios dešimtys 
iš Lietuvos. Atlikę formalumus 
Friedlando pereinamoje stovyklo
je, jie išvažinėjo pas savo gimi
nes įvairiose Vokietijos vietovė
se.

Šie repatriantai sovietinių įs
taigų buvę pripažinti esą vokie
čių kilmės ir turį vokiečių pilie
tybę. Šitie asmenys savo kelionės 
dokumentus buvę sutvarkę jau 
anksčiau (dar prieš vokiečių—so
vietų repatriacijos susitarimus), 
bet jų išvykimas galimas daly
kas, buvo pagreitintas ryšium su 
Bonnos-Maskvos susitarimais. 
Manoma, kad iš Lietuvos netru
kus atvyks didesni repatriantų 
skaičiai.

• Vokiečių pramonininkas 
Krupas, kurį jo vizito metu labai 
aštriai puolė Australijos komu
nistai, šiomis dienomis pasirašė 
prekybinę sutartį su Maskva. 
Krupas sovietams tieks mašinas 
ir kt.

PAANKSTINTI RINKIMAI
Iš Canberros pranešama, kad 

ryšium su liberalų-krašto (Coun
try) partijų laimėjimu Victorijos 
parlamento rinkiniuose, Menzio 
vyriausybė išnaudos šį laimėjimą 
ir Australijos federalinio parla
mento rinkimai bus paskelbti dar 
Šių metų spalio mėn. Normaliai 
rinkimai turėtų įvykti kitais me
tais.

Victorijos parlamento rinkimuo
se pralaimėjo abi darbiečių par
tijos — A. L. P. ir šios partijos 
atskala — D. L. P.

JAU IR VĖL PRADEDA RODY- 
KOMUNISTAI TAIP PAT LA- 

siulyti konstitucijos pakeitimą. 
Pastarasis de Gaules reikalavimas 
rodo, kad vyriausybė, bet ne par- 
amentas, tars svarbiausią žodį pa
ruošiant naujosios konstitucijos 
projektą.

Gen. de Gaules ministerių ka
binete yra beveik visų partijų va
dai, tarp jų ir keli buv. ministerial 
pirmininkai: Pierre Pflimlin, M. 
Guy Mollet, socialistų vadas, M. A. 
Pinay (konservatorius) ir kt.

Dėl šitų vardų Alžyrijoje gene
rolų perversmininkų ir aplamai 
degaulistų tarpe, jaučiamas nepa
sitenkinimas. Juo labiau, kad mi
nisterių sąraše nėra nei vieno 
triukšmingai reikalavusio de Gau
lei atiduoti valdžią generolo ar ci
vilio. Guodžiamas!, kad de Gaule 
vėliau, kada jis įsitvirtins valdžio
je, pakvies ir juos.

Gen. de Gaulei perėmus valdžią, 
krašte nuotaikos kiek atslūgo, bet 
įtampa neišnyko. Komunistai mė
gins šiauštis, bet de Gaulė, atrodo, 
bus kietas ir kairiesiems ir deš- 
niesiems išsišokėliams.

De Gaulė jau pačioje pradžioje 
susidurs ir su ekonominiais sunku
mais. Tad, manoma, kad jis nedels 
kreiptis į Eisenhowerj ir paprašys 
ekonominės paramos. Prazidentas 
Eisenhoweris gali daug padėti ir 
JAV-bės ūkinę paramą Prancūzijai 
suteiks, kai bus įsitikinta, kad 
Šiaurės Atlanto Sąjungai negręsia 
pavojus. Mat gen. de Gaule dėl 
šiaurės Atlanto Sąjungos anksčiau 
buvo labai skeptiškai nusiteikęs, 
net priešingas.

• Pereitos savaitės gale gen. 
de Gaule buvo nuskridęs į Alžy- 
riją, vietoje ištirti padėties ir pa
sišnekėti su generolais bei kitais 
veikėjais, norėjusiais, kad de 
Gaulė ateitų ir valdytų juos.

Naujasis Prancūzijos ministe- 
ris pirmininkas Alžyre buvo su
tiktas labai iškilmingai.. Jį svei
kino prancūzai ir alžyriečiai. Jis 
aplankė Alžyro, Constantine ir 
Grano miestus. Alžyrijoj jo vi
zitas užtruko 3 dienas.

Prieš vykdamas Alžyrijon, gen. 
de Gaule Paryžiun buvo išsikvie
tęs gen. Salan, kuris patiekė ra
portą apie padėtį Alžyrijoje.

• Prezidentas Eisenhoweris ir 
Anglijos min. pirm. Macmillanas 
pasiuntė de Gaulei sveikinimo te
legramas.

Nauja sala
A.A.P. žinių agentūra skelbia, 

kad sovietų ekspedicinis laivas 
“Ob” surado naują salą vandeny
ne tarp Australijos ir AntarkČio.

Apie šios salos suradimą pla
čiai rašo amerikiečių spauda, o 
australai stebisi, iš kur sala ga
lėjo atsirasti, nes Šį vandenyno 
rajoną, jieškodami naujų žemių, 
yra išraižę ekspediciniai laivai 
ir banginių medžiotojai. Austra
lijos mokslininkai kreipėsi į Mas
kvą, prašydami išsamesnių infor
macijų, mat, jie norį saloje įren
gti oro stebėjimo stotį.

1
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ŽODŽIAI
EL. PAUKŠTIENĖ

Ir tylų vakarą, šlamantis vė
jas mums atneša liūdną pasaką 
iš Rytų šalies: Kur liko mūsų 
vargstanti sesuo svetimam Sibiro 
krašte, kur šaltis laiko surakinęs 
žemę h’ žmonių širdis; kur ver
kia po sunkia priespaudos našta 
visas Baltijos kraštas; kur žmo 
nės vargo ir netiesos spaudžiami 
kreipia vilties ištroškinsi žvilgsnį
i Vakarų padangę ir siunčia karš
tą maldą.

-------- X --------
Rašau sugrubusiom nuo šalčio

ii darbo rankom, o iškamuota šir
dis pripildyta tėvynės ilgesio. Ma
no žodžiai plaukia tyliai, be gar
so svetimais Sibiro laukais, čia 
nėra kam pasiguosti ar pasiskųs
ti... Nėra kam atverti širdies...

Jau septyniolika metų praslin
ko benešant sunkią vargo naštą. 
Praėjo daug dienų be džiaugs
mo, be saulės šypsenos. Dienų 
pilnų skausmo, ilgesio ir nežinios. 
Dienų, kada mirties šešėlis buvo 
taip arti manęs, o budelio sunkūs 
kirčiai krito ant pavargusių pe
čių ir silpno kūno.

Dažnai aš prisimenu Tave, ma
no broli! Pro mano akis prabėga 
praeities dienų šešėliai. Kaip ge
ra pagyventi prisiminimais... Jie 
teikia jėgų, jie grįžta pas mane, 
vėl visos dienos atgyja.

Ar tu prisimeni, mielas broli, 
paskutinę vasarą tėviškės laukuo
se? Saulei nusileidus, tyliais va
karais klausydavomės dainų, 
plaukiančių iš ramių žmonių krū
tinių, po sunkios darbo dienos ei
nančių į saldų nakties poilsį. Ta
da visos mūsų dienos dainavo 
jaunystės džiaugsmu. O kiek bu
vo svajonių ir kilnių minčių! Mes 
tikėjome surasti tikrąjį gyvenimo 
kelią, mes j ieškojom laimės žie
dų...

Aš prisimenu, prisimeni ir Tu, 
brolau, buvo saulėtas birželio ry
tas. Žemė kvėpavo pirmaisiais va
saros žiedais. Linksmas vyturė
lis, grįžęs iš po ilgos žiemos sve
tur, čireno savo seną giesmelę, 
.kuri gaivino ir teikė jėgų pavar
gusiam artojui. Lengvi vasaros 
debesėliai plaukė mėlyna padan
ge pridengdami besišypsančios 
saulės akis. Tik žmonių veiduose 
ir širdyse gyveno nerimas ir ne
žinia. Svetimi žmonės įsibrovė į 
ramų, mažytį mūsų kraštą, ne
gailestingai šeimininkavo naikin
dami viską, kas buvo nuo amžių

Basa Greitoji Pagalba
Vaikai ir net suaugusieji vasa

rą mėgsta vaikščioti basi. Kalba
ma, kad labai sveika basam pa- 
braidžioti šilta rasa Gal būt. Gal 
sveika ir basai mašinai? Bet žmo
nėms nuo to nė kiek ne geriau. 
Atvirkščiai.

Šalčininkų rajono ligoninė tu
ri basą greitosios pagalbos maši
ną. Jai tai tikriausiai patinka*, 
stovi sau sniege ir snaudžia. Be 
jokio remonto ji čia puikiausiai 
ištarnautų keliasdešimt metų, o 
gal ir ilgiau. Bet ką daryti susir- 
gusiems?

...Neseniai ligoninėje sučirškė 
telefonas.

— Skubiai atsiųskite greitąją 
pagalbą. Ligonis silpnas.

— Basa mūsų mašina. Niekuo 
jums padėti negalime.

Nelaimingieji skambina į Vil
nių.

Ne mūsų rajonas. Niekuo pa
dėti negalime, — pasigirdo atsa
kymas.

Ką daryti? Žmonės skuba jieš- 
koti kitų susisiekimo priemonių, 
veža ligonį rogėmis. Šį kartą su
spėjo: geri buvo arkliai. Bet ga
li būti ir blogiau.

Taigi, basai ” mašinai sveika, 
bet žmonėms nuo to tik blogiau. 
Tačiau niekas — nei Sveikatos 
apsaugos ministerija, nei rajono 
vadovai nepadeda apauti šią taip 
labai reikalingą mašiną. Kodėl? 
Gal būt todėl, kad jiems ji ne
reikalinga.

B. Gaidy*

Įš “Tiesos”, 1958.II.9.

BROLIUI
— REPEČKAITĖ
mums šventa, lietuviška.

Mes abu jutome, kad iš šaltos 
ir žiaurios rytų šalies ateina 
baisioji mirtis, persekiojimas ir 
pavergimas. Mūsų nujautimas bu
vo tikras ir gyvas. Ir vos pasis
lėpus paskutiniams vakaro šešė
liams, nakties ramybei apsupus 
žemę — budelio šautuvai atsi
rėmė į ramiai miegančių žmonių 
krūtines. Išgąstis ir baimė su
spindėjo žmonių akyse: mus iš
varo į nežinią ir mirtį!

Tu nesuspėjai paspausti man 
net rankos ir nepalydėjai kaip 
kitados, iki kiemo vartų.

“Ilgai nebūk... Sugriški grei
tai,” sakydavai man išvažiuojan
čiai atostogų.

Aš žinau Tau vienam namuose 
būdavo ilgu ir nuobodu. Skubė
davau ir aš į namus, kur buvo 
tiek daug ramybės ir poilsio. Bet 
tą birželio naktį Tu vos suspėjai 
išbėgti vienmarškinis ir basas į 
žalią girią, kuri priglaudė Tave 
nakties glūdumoje.

Aš buvau viena tarp tūkstančio 
likimo brolių ir seserų, kuriuos 
ištrėmė į tolimus Rusijos plotus 
žiauriausiam likimui. Mačiau aša
rom žvilgančias motinos akis ir 
skausmų plėšomą širdį. Ji 
glaudė prie savo krūtinės mažyti 
kūdikį. Supo jį į meilės skraistę 
norėdama paslėpti savo glėbyje, 
čia pat jaunas vyras ramino pra
žilusį seną tėvą ir šaukėsi pagal
bos ligonis. Baisi svetimųjų ran
ka nepasigailėjo nei vieno. Nejau
tė jų šaltos širdys motinos skaus
mo, negirdėjo jie kūdikio verks
mo nei ligonio paskutinės mal
dos. Pilka birželio naktis alsavo 
skausmu ir ašarom, šlamėjo liū
desio maldą kelio beržai. Už ką, 
o Viešpatie, tiek daug kančios?! 
Ar už tai, kad mylėjom tėvų že
mę, kurioje nuo amžių ramiai gy
venome.

Praėjo daug sunkių dienų. Ma
ne blaškė po visą Rusijos gilumą. 
Varė tūkstančius mylių iš vienos 
stovyklos į kitą. Augšta spygliuo
tų vielų tvora mus skyrė nuo pa
saulio. Juodos duonos plutelė bu
vo brangesnė už auksą. Mes ka- 
sėm apkasus,, statėme fabrikus! 
Mūsų darbo prakaitu aplieti visi 
keliai. Mūsų brolių ir seserų kau
lais nukloti Sibiro užkampiau

Mano broli, mes žiauriai ken
čiame. O jei mrištame, tai už lai-

PALAIDOTI BEKONAI
Dūkšto rajono “Raudonosios 

žvaigždės” kolūkio zootechnikas 
Juozas Gruodis nuvežė į Naujosios 
Vilnios mėsos kombinatą keletą 
nupenėtų bekonų. Bet trys iš jų 
kaip į vandenį įkrito. Du, kaip 
tvirtina Gruodis, išsigandę skerdė
jų, neišlaikė ir plyšo iš baimės jų 
širdys. Taigi juos pakelėj Gruodis 
su šoferiu Belsku ir užkasė. Sako, 
net kapą supylę.

Užkasė, surašė aktą ir abu su 
šoferiu Belsku pasirašė, kad du 
bekonai krito pakeliui ir buvo 
palaidoti.

Paklausti, o kas buvo su trečiu. 
Jo, kaip tvirtina Gruodis, kombi
nate nepriėmę ir pasakę:
— Vežkitės namo!

Gruodis atvežė, žinoma to nie
kas nematė, nors buvo diena, iškė
lė iš sunkvežimio, o bekonas kad 
pasileis laukais tiesiai į mišką, kur 
tikriausiai vilkai sudraskę!

Apie kritusius ir “pabėgusi į 
mišką” bekonus bei Gruodžio aktą 
kalbos pasiekė rajoną. Rajono vyk
domasis komitetas apsvarstė šį 
klausimą ir pavedė milicijai imtis 
priemonių. Nekartą lankėsi milici
jos darbuotojai kolūky, tikrino, 
rašė, vartė Gruodžio aktą ir kal
bėjo:
— Parodysim mes jam, kaip kolū
kio bekonus švaistyti...

Deja, nieko jie nepadarė Gruo
džiui. O trijų bekonų kolūky kaip 
nebūta.

N. Ivanauskas
Iš “Tiesos", 1958.III.9.

svę, tėvų namus, savo numylėtą 
kraštą.

Bet tikėk, mano mielas broli, 
mes esame nenugalėti. Jie gali 
palaužti kūno jėgas, bet dvasios 
ncpalauš. Mano širdyje dega gy
va laisvės viltis. Mes grįšime vėl, 
po sunkių kančių ir kovos į savo 
numylėtą pasakų šalį — tėvų že
mę. Vėl visos dienos sužydės tė
viškės sode pavasario žiedais. 
Giedros spinduliu nusišypsos ryt
mečio saulė, pažadindama nau
jam darbo rytui. Mes abu stosi
me į darbą tėviškės laukuose. Sa
vo daina mus linksmins vyturėlis, 
šnabždės pievų žiedai. Auksiniai 
spinduliai švelniai glostys mūsų 
akis ir po kaitrios darbo dienos 
rasime poilsį tėviškės medžių pa
vėsyje.

Baigsiu savo ilgus ir liūdnus 
židžius su viltimi pamatyti Tave, 
mielas mano broli, laisvos tėviš
kės plačiuose laukuose. Nenus
tok vilties ir Tu. Tikėk su mani
mi.

“Amžiais pavergta kelias tėvynė, 
Jos atgimimą jaučia dvasia. 
Ginkim, ką mūsų proseniai gynė! 
žadinkim brolius meilės dvasia!”

(Maironis)
Tavo sesuo

RUSAI ARKTIKOJ
Per pastaruosius 20 metų so 

vietų tyrinėtojai į poliarines sri
tis yra suruošę 524 ekspedicijas, 
1954-6 m. laikotarpy per 20 so
vietų lėktuvų buvo nutūpę ne to
liau kaip 200 mylių nuo Kanados 
krantų — nuo poliarinių salų bei 
nuo Aliaskos. Aiškus dalykas, jie 
ten nutūpdavo ne sportuodami, 
bet tyrinėdami gamtines bei at
mosferines sąlygas. Tuo tarpu JAV 
tyrinėtojai per tuos pačius 20 me
tų poliarinėse srityse yra nutūpę 
ne daugiau 20 kartų, šiuo atžvil
giu JAV savo i veiklą pagyvino tik 
pastaraisiais metais, kai buvo pas
tebėta rusų persvara. Tam buvo 
panaudoti keli JAV lėktuvai ir po
vandeninis atominis laivas palindo 
po ledais priartėdamas arti po
liaus. Netrukus numatoma apačia 
ledo į polių pasiųsti net tris ame
rikiečių povandeninius laivus. Bet 
tuo tarpu rusai šiaurės tyrinėji- 
prieš kurį laiką vienoje mokslinė
je konferencijoje sovietų delega
cija paklojo žemėlapį su 524 pun
ktais, kur yra buvusios sovietų sto
vyklos bei buvo nusileidę lėktuvai, 
kiti buvo nustebinti. Be abejonės, 
tai pakatino ir kitus pasitempti.

AR ŽINOTE, KAD...
...Reikalauti irgi darbas

Kelmės linų apdirbimo fabriko 
vadovai ilgai reikalavo naujasnės 
technikos. Reikalavo reikalavo ir 
išreikalavo naują galingą linų bru
kimo agregatą ir pakulinę mašiną. 
Praėjo pusė metų, o šie agregatai 
ir toliau rūdija kieme. Dabar tres
tas reikalaują ir reikalauja, kad 
tiems agregatams darbo duotų. 
Reikalauti irgi darbas, sunkus, at
sakingas.
...Rūpintis savimi — maloniausia

Nuo praeitų metų pavasario Lin
kuvos rajono vietinio ūkio valdyba 
remontuoja miesto pirtį ir sure
montuoti negali. Valdybos viršinin
kas Aleinikovas per tą laiką pui
kiausiai suremontavo savo butą, 
įsirengė vonią. Sako, todėl miesto 
pirtis nerūpi. Maloniau — rūpintis 
tik savimi.
...Akis pašėręs, sotus nebūsi

Seniai seniai buvo pakabinta iš
kaba “Rūdiškų MTS valgykla”. 
Mechanizatoriai apsidžiaugė. Dž
iaugiasi jie iki šiol:
— Tai mūsų valgyklos iškaba. Be
trūksta tik valgyklos.

O MTS vadovai pyksta, kad ši 
iškaba nestebuklinga, kad ji ne
pasotina mechanizatorių.
— Ach, kad taip stebuklingą 
gavus!..

Iš “Tiesos”, 1958.1.5.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 
— TAD VISI Į LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

PAŠTO CENZŪRA OKUP. LIETUVOJ
Pašto cenzūra Okup. Lietuvoj 

Edv. Karnėnas “Dirvoj” rašo: 
Vartau krūvą laiškų iš Lietu

vos, vienintelius ryšio su tėvyne 
liudininkus. Skaitau eilutes ir 
tarp eilučių. Ir ten žmonės gyve
na. Bet koks tas gyvenimas! Gi
minė išblaškyta. Dalis Sibire, ki
ti artimieji dingę be žinios, mirę 
nežinomomis aplinkybėmis. Se
niau pasiturinčiai gyvenę, šian
dien skurdžiai vargsta, kaip pa
vargėliai, prašydami paramos iš 
mūsų. Lietuvoje dabar baisiau, 
nei baudžiavos laikais.

Tie ryšio liudininkai su tėvy
ne yra kartu ir sovietinė* okupa
cijos bei vergijos Lietuvoje liu
dininkais. Štai ant vokų rusiški 
pašto ženklai, rusiški antspaudai 
“ Meždunarodnoje” (tarptauti
nis), prie lietuviško pašto pava
dinimo registrasijos antspaude 
lotyniškom raidėm “Lit. SSR”, 
kalendoriniai antspaudai pirmo
je eilėje rusiškom raidėm pašto 
pavadinimai su “SSR” ir “Lit. 
SSR” ir tik antroje vietoje pašto 
pavadinimai lietuviškai.

Prieš porą metų, palengvėjus 
pašto ryšiams su Lietuva, kaikas 
pradėjo abejoti, ar tikrai sovie
tai cenzūruoja laiškus iš užsie

nio ir užsienin. Toje dvasioje mū
sų laiškai į Lietuvą pagausėjo, 
jų turinys pasidarė atviresnis. 
Dabar aiškėja, kad tai buvo tik 
laikinis “varžtų Lietuvoje atlei
dimas”.

Todėl tegul bus man leista at
vaizduoti pašto sistemą Lietuvo
je:

Kai tik 1940 m. birželio 15 d. 
raudonoji armija įsiveržė Lietu

Dar Teks Palaukti...
CHEMINĖS PRAMONĖS 

PROJEKTAI LIETUVOJE
Po Chruščiovo ir visasąjunginio 

KP Centro Komiteto nutarimo 
plėsti sovietijoj cheminę pramo
nę, ir Vilniuje imta kalbėti, kiek 
Lietuvoje galima šioje srityje pa
sireikšti.' Konkrečių projektų dar 
nėra ir nenustatytas laikas, kada 
kas bus vykdoma, tačiau principe 
kalbama, kad Lietuvoje bus sten
giamasi sukurti gana įvairių che
minės pramonės šakų.

Didžiausia galimybė numatoma 
bevandeninio gipso (anhidrito) 
klodų išnaudojome. Iš jo galėtų 
būti gaminamas portlando cemen
tas ir sieros rūgštis, taip pat dirb
tinis marmuras, izoliacinės plokš
tės ir kt. Anhidrito klodai Lietu
voje tęsiasi nuo Kauno beveik iki 
Tauragės irmanoma jo yra šim-

MAMA PAAISKINS"
Nijolė — mokytojos Tupikienes 

duktė. Ji mokosi šeštoje klasėje, 
kur aritmetiką dėsto Tupikienės 
geriausia draugė Gervytė.

Kartą mokytoja Gervytė, surin
kusi šeštokų namų darbų sąsiuvi
nius, pastebėjo, kad Nijolė Tupi- 
kaitė neatlikus! trijų paskutinių 
namų darbų. Tą pačią dieną ji pa
sikalbėjo pertraukos metu su jos 
mama.
— Nesugadink vaikui pažymio, — 
ėm. prašyti Tupikienė, — atleisk 
šį kartą, o namie aš ją pričiupsiu.

Atiduodama sąsiuvinius, moky
toja Gervytė neatlikusiems namų 
darbų mokiniams parašė dvejatus, 
o Tupikaitę įspėjo:
— Sekančiai pamokai atlik visus 
darbus. Dabar atleidžiu tik todėl, 
kad mama sakė, jog tu dėl rimtos 
priežasties negalėjusi atlikti.

Už savaitės Nijolė, eidama at
sakinėti aritmetiką, padavė moky
tojai sąsiuvinį su neatliktu namų 
darbu.
— Ką? Ir vėl tu namų darbo ne
atlikai?
— Ne.
— Kodėl?
— Rimta priežastis. Paklauskite 
mamą — ji paaiškins.

P. Zemkauskas
Iš “Tarybinio mokytojo”,
1958.II.2. 

von, tuojau iš Maskvos prisista
tė specialūs pašto, telefono, te
legrafo ir radijo komisarai rusai 
ir žydeliai. Pirmoje eilėje jie per
ėmė savo žinion Lietuvos Pašto 
Valdybą, Vilniaus centrinį paš
tą, Vilniaus telefono-telegrafo 
įstaigą, Kauno centr. paštą, Kau
no telefono-telegrafo įstaigą ir 
radijo stotis.

Vadovaujantieji lietuviai pa
reigūnai buvo nušalinti arba pa
žeminti. Visos centrinės ir aps
kričių pašto įstaigos buvo pava
dintos kontoromis, o mažesnės 
įstaigos — skyriais. Laikui bė
gant, lietuvių pareigūnų persijo- 
jimas buvo pravestas iki pagrin
dų. Net mažesnėse įstaigose ne
daug bepaliko senų pareigūnų.

Didesnėse pašto įstaigose, Vil
niuje, Kaune ir apskričių cent
ruose, politinė policija NKVD 
įsteigė slaptus cenzūros skyrius 
su foto kameromis ir laiškų tik
rintojų kadrais, kas pradžioje 
buvo didžiausioje paslaptyje net 
pačių pašto tarnautojų atžvilgiu.

Pavyzdžiui: Vilniaus centrinio 
pašto rūmai buvo pertverti pu
siau, palikus tik vieną langelį vi
durinėje sienoje. Atskiru įėjimu 
iš Didžiosios gatvės rinkosi gau
sus NKVD parinktas tarptauti
nis elementas tikrinti, skaityti, 
nurašinėti ir fotografuoti pa
rinkto pašto tarnautojo NKVD 
patikėtinio, į tą cenzūros skyrių 
perduodamus laiškus. Cenzūruo
jami buvo ne tik iš užsienio atei
nantieji ir į užsienį siunčiami, 
bet iii vidaus laiškai.

Tas pats buvo su telegramomis 
ir telefoniniais pasikalbėjimais, 
įtaisius specialias nusiklausymo 

lai milionų tonų. Tačiau tuo tar- 
pu tie klodai dar per mažai ištir
ti. Ligi tie sumanymai galės būti 
pradėti vykdyti, teks dar atlikti 
daug tyrinėjimų.

Kalbama apie Superfosfato ga
mybos plėtimą, apie azotinių trą
šų pramonės kūrimą, ryšium su 
tuo ir apie sintetinio pluošto bei 
plastinių masių gamybą, o tam 
reikia turėti po ranka ir žibalo 
perdirbimo įmonę. Yra dar vir
tinė sumanymų jau esamosios 
pramonės atmatoms sunaudoti.

Visiems tiems projektavimams 
stinga chemikų-technologų bei 
chemikų-organikų. čia neigiamai 
yra pasitarnavusi ir Maskvos 
augštojo mokslo ministerija, ku
ri savo laiku perėmusi savo ži
nion Vilniaus universitetą panai
kino cheminės technologijos ka
tedrą ir jos labarotorijų patalpas 
atidavė kitiems fakultetams. Ta 
ministerija ir dabar tebešeimi
ninkauja Vilniaus universitete ir 
nematyti, kad rengtųsi padarytą 
žalą atitaisyti. Mokslų akademi
jos chemijos institutas yra susi- 
kimšęs dviejų vidutinio dydžio 
butų plote. Jau pradėtos statyti 
patalpos tam institutui, bet ins
titutas į jas tesitiki įsikraustyti 
ne anksčiau kaip 1960 metais. Vi
sos tos aplinkybės rodo, kad sva
jonėms apie didesnę chemijos 
pramonę dar labai tolimas kelias 
iki įsikūnijimo.

PLANAS VAIKAMS APRENGTI
Gegužės 8 d. paskelbtas nutari

mas šįmet Lietuvoje pagaminti ir 
parduoti šios aprangos vaikams 
ir moksleiviams: avalynės — 
1.944.000 porų, megztų apatinių 
— 2.550.000 vienetų, viršutinių 
megztukų — 1.400.000, kojinių ir 
puskojinių — 3.400.000 porų, siu
vinių — už 71.500.000 rublių.

Vaikų ir jaunuolių iki 18 metų 
amžiaus Lietuvoje dabar skaičiuo
jama apie 1.000.000. Visų dalykų, 
jei planas būtų įvykdytas, kiek
vienam tektų kiek daugiau kaip 
po vieną (kojinių net daugiau 
kaip po dvi poras), tačiau siuvi
nių (suknelių, švarkų, kelnių) 
kiekvienam išeitų tik maždaug už 
70 rublių. Už tą kainą nei vieno 
iš tų pagrindinių siuvinių viene
to negalima nupirkti.

priemones.
Kai 1941 m. birželio mėn., Vo

kietijai užpuolus Sovietų Sąjun
gą ir lietuviams sukilėliams pa
greitinus raudonosios armijos iš- 
Lietuvos išsinešdinimą, sovietai 
galvatrūkčiais pabėgo, mes rado^ 
me visai “moderniškai” įrengtą 
Vilniaus pašto cenzūros skyrių su 
krūvomis patikrintų ir nepatik
rintų’ laiškų, jų nuorašų, foto ko
pijų ir juodąją foto kamerą.

Iki to laiko sovietai dar nebu
vo spėję panašius cenzūros sky
rius įrengti visose centrinėse paš
to įstaigose.

Atėję vokiečiai buvo kiek kul
tūringesni. Jie atstatė seną Lie
tuvos pašto sistemą, tik prie 
centrinių pašto įstaigų suorgani
zavę savo pašto skyrius, vadina
mus DPA — “Dienstpostamtus”, 
nusodinę lietuvišką vadovybę ir 
įvedę vokišką tarnautojų kvalifi
kaciją. Sovietiškų cenzūros sky
rių vokiečiai neatgaivino.

1940 m. grįžę sovietai Lietu
von, nėra abejonės, tuojau at
statė savo 1940 m. įvestą pašto 
sistemą su visais pašto cenzūros 
skyriais, kuriuos išplėtė visos 
Lietuvos pašto kontorose (cent
rinėse pašto įstaigose). Tą savo 
sistemą, aišku, jie dar patobuli
no. Iš senų lietuvių pašto tarnau
tojų mažai bepaliko savo vietose, 
bet be lietuvių pašto tarnautojų, 
bent žemesnėse eilėse, jie negali 
apsieiti, žinoma, yra, kad mažes
nėse pašto įstaigose visi tarnau
tojai yra lietuviai, aišku, jų da
liai priklausant komunistų parti
jai.

Toks yra pašto sistemos vaiz
das sovietų okupuotoje Lietuvo-

Todėl laisvojo pasaulio lietu
viams, susirašinėjantiems su sa
vo giminėmis ar artimaisiais Lie
tuvoje, reikia tai atsiminti. Ne
užmirškime, kad sovietų pašto 
cenzūra Lietuvoje taip veikė 
anksčiau, taip veikia ir dabar. 
Ir ta griežta pašto cenzūra ne
nustos veikusi tol, kol sovietai 
nepasitrauk* iš Lietuvos, ne* be 
to jie negali išlaikyti savo žiau
raus režimo jiems svetimame 
krašte, kokia yra Lietuva, kur 
žmonės nebuvo, nėra ir nebus 
sovietams patikimi, nekalbant 
jau apie pačią Sovietų Rusiją ir 
jos gyventojus. Antra vertus, le
galizuota pašto cenzūra Sovietų 
Sąjungoje yra neatskiriamas sau
gumo veiksnys režimui, kur žmo
gus neturi žmoniškos laisvės ir 
konstitucinės -garantijos kąres- 
pondencijoš neliečiamybei, kaip 
kad yra laisvuose kraštuose ir 
kaip buvo Nepriklausomoj Lietu
voj.

2600 TELEVIZIJOS IMTUVŲ
šiuo metu Lietuvoje turima 

apie 2600 televizijos imtuvų. Tai 
daugiau kaip tūkstančiui gyven
tojų vienas imtuvas. Be to, so
vietinės gamybos imtuvai yra žy
miai mažesnio ekrano. Vilniaus 
televizijos stotis šiuo metu vei
kia apie 60-70 valandų per mė
nesį.

Radiją registruotų klausytojų 
skaičiuojama apie 300.000, bet 
200.000 is jų yra tik vadinamieji 
“radijo taškai”, vadinasi, tik gar
siakalbiai, įjungiami tik Vilniaus 
ar Maskvos programai klausyti. 
Bet apie 100.000 asmenų (ar šei
mų) turi individualius radijo im
tuvus, tik nėra žinių, kiek iš jų 
turi trumpųjų bangų skales.

Amerikos Balsas savo laiku ge
riausiai buvęs girdimas vidutinių 
bangų skalėj, tačiau lietuvių kal
ba programos nuo tos bangos nu
imtos, paliktos tik ant trumpųjų 
bangų, iš kurių 25 metrų banga 
yra labiausiai trukdoma, o trum- 
pesniųjų bangų beveik niekas ne
turi savo imtuvų skalėse. —LNA—

PRAŠO PANAIKINTI 
SUSISIEKIMO SUVARŽYMUS
JAV-bės kreipėsi į Sov. Sąjun

gą, prašydamos panaikinti susi
siekimo ir kelionių suvaržymus 
užsieniečiams, Sov. Sąjungoje, 
šiuo reikalu JAV-bių vyriausybė 
yra kreipusis į Maskvą ir anks
čiau, bet iki šiol nėra gavusi at
sakymo.
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Menas Evoliucijoje
(SANTRAUKA IŠ ORIGINALIAI ANGLŲ KALBA RAŠYTO STRAIPSNIO)

ANGLŲ TEISĖ
Ganą dažnai tenka susidurti 

su nuomone, kad Anglų tfeisė yra 
senoviškas keblus dalykas, už ku
rį kitos europietiškos teisinės sis
temos yra daug pranašesnės ir ge
resnės. Kritika dažniausia būna 
nukreipiama prieš anglų teisminę 
precedentų sistemą. Dalis šios 
kritikos yra pagrįsta, bet didelė 
dalis yra paremta tiktai indivi
dualiu įsitikinimu arba nepilnu 
pažinojimu sistemos, kuri yra kri
tikuojama.

Angliška precedentų arba bylų 
įstatymų (case law) sistemą ga
lima suprasti žiūrint tiktai iš is
torinio taško. Ta sistema susikū
rė per dešimt šimtmečių, tad ir 
jai suprasti reikia grįžti keletą 
šimtmečių atgal.

Bet prieš žvelgiant į praeitį, 
pasižiūrėkim, kas tai yra, ko už
uomazgos mes jieškosime istori
joj.

Daugumoj Europos šalių krašto 
įstatymai yra randami kodeksuo
se. Pas anglus įstatymai nėra su
rašyti kodekse, bet eilėje raportų 
išspręstų bylų. Tų sprendimų pri
valo laikytis net ir augščiausias 
Anglų teismas.

Šitokia sistema pradėjo kurtis 
1066 metais, kai Normanų kuni
gaikštis Wilhelmas I nukariavo 
Angliją. Nukariavęs Angliją, jisai 
sukurė stiprius centrinės valdžios 
organus ir ypatingai rūpinosi 
krašto teismine administracija. Jis 
įvedė keliaujančių teisėjų sistemą, 
kuri buvo vėliau pertvarkyta ir su
stiprinta Henriko II . Ypatingai 
yra pažymėtina, kad Anglijos ka
raliai nebandė pravesti įstatymų 
reformos arba išleisti kodeksų, bet 
rūpinosi teisinės administracijos, 
esamų įstatymų papildymu ir gin
čų teisingu išsprendimu, čia ir 
yra Anglų teisės išsivystymo pa
grindai: keliaujantieji teisėjai 
pamažu sukūrė krašto įstatymus’ 
įstatymai, kuriuos tie teisėjai pa- 
pildinėjo ir tobulino, buvo paimti 
iš krašto papročių, o kur krašto 
papročiai neatitikdavo kokiam nors 
atvejui, iš Romėnų ir Bažnytinės 
teisės, savo pačių sąžinės, tokiu 
būdu sukurdami naujus įstatymus. 
Karalių, ir vėliau parlamento lei
džiami statutai, taip pat turėjo 
įtakos , bet jie liesdavo dažniau
siai tik specialius reikalus, o ne 
bendrą įstatymdavystę.

(čia primenu, kad kalbame apie 
civilinę, ne kriminalinę teisę. Kri
minalinė teisė yra nekomplikuotas 
dalykas ir jos vaidmuo teisės iš
sivystyme nėra reikšmingas).

Vieno teisėjo sprendimas buvo 
sekamas kitų ir taip pradėjo vys
tytis krašto įstatymai. 15 — 16 
šimtmečiuose prasidėjo išspręstų 
bylų raportavimas. Tada anksty
vesnių bylų sprendimai įgavo dar 
didesnį svorį. Galutinis išsivysty
mas buvo pasiektas 18 šimtmety, 
kada prasidėjo modernus bylų re- 
portavimas.ir buvo išvystyta dok
trina, kad sekimas anksčiau vyku
sių bylų sprendimų yra privalo
mas. Nuo to laiko prasidėjo dabar
tinė precedentų sistema.

Žinoma, ne visi įstatymai yra 
randami bylų knygose. Dalis jų 
yra parlamento išleistuose statu
tuose. Pagrindinius principus ir 
bendrus krašto įstatymų bruožus 
mes rasim bylų raportuose, o tik 
detales arba specialias įstatymų 
šakas aptiksime statutuose. (Dėl 
įdomumo — bylų knygų, pritaiko
mų Australijoj, yra apie 1500, 
kiekviena apie 700 puslapių.)

Tokia sistema galėjo išaugti tik
tai Anglijoj, čia ilgą laiką vieš
patavo stipri centrinė valdžia ir 
tai sudarė sąlygas palaipsniškam 
įstatymų išsivystimui. Kitos tokios 
sistemos nėra kitur Europoj, 

nes įvairios revoliucijos ir invazijos 
užkirto kelią šitokiam įstatymų 

vystymuisi. Vienintelė sistema, 
kuri turi panašumo angliškai, yra 
Rojnėnų teisė, čia irgi buvo pa
laipsniškas išsivystymas ir šešta
me šimtmety po Kristaus Justi
nianas įvedė kodeksą, kuris buvo 
visos Romėnų teisės santrauka.

Dabar galėtume svarstyti, kuri 
sistema yra pranašesnė: Europinė 
kodeksinė ar Angliškoji preceden
tų sistema.? Argumentų, žinoma, 
yra už abidvi. Aš patieksiu argu
mentus tiktai už vieną — Angliš
kąją sistemą.

Krašto įstatymų sudarymas nė
ra vienos generacijos darbas. Ko
dekso suformuotojai gali būti per 
daug paveikti to meto sąlygų ir 
revoliucinio karščio. Tokiu būdu, 
jų sukurtas kodeksas gali būti per
sunktas esamosios socialinės filo
sofijos, ir tai gali netikti vėlyves
nėm generacijom. Kaipo pavyzdį 
paimsim Hammurabi kodeksą: ati
tolinus jį nuo savo laikų ir savo 
krašto, jis turi tik akademinio įdo
mumo, bet jokios praktiškos reikš
mės. Įstatymai, kurie išsivystė per 
ilgą laiką, kurie buvo paveikti įvai
rių aplinkybių, galvosenų ir be
sikeičiančių socialinių sąlygų, bus 
daug išsamesni ir pilnesnį. Tai įro
do Romėnų teisė, kurios galin
gumas yra pripažįstamas ir šian
dien, ir kuri sudarė pagrindą be
veik visom (išskyrus Anglų, kur 
Romėnų teisės įtaka buvo netie
sioginė ir nedidelė) Europos tei
sinėm sistemom.

Kodeksas, nors ir labai rūpes
tingai paruoštas, negali apsvarsty
ti ir daleisti visų aplinkybių, ku
rios galėtų įvykti. Tokiu būdu, iš
tikus kokioms nors ypatingom ap
linkybėm, teisėjai pasilieka be 
įstatymo. Anglų įstatymų susifor
mavimo eigoj buvo daugiau iš
spręsta bylų ir tuo būdu buvo ap

MT. EVELYN, 1958
Mt. Evelyn, prie Melbourne, 

šiemet įvyko III-sis akademikų 
•skautų savaitgalis — stovykla, 
šie Melbourne būrelio rengiami 
akademiniai savaitgaliai yra gra
žus ir sveikintinas reiškinys jau
nimo lietuviškame darbe, žiūrint 
į tųjų savaitgalių didelį pasiseki
mą, reikia tikėtis, kad jie išliks 
tvirta tradicija Melbourne stu
dentų gyvenime.

Savaitgalį atidarius, po Gaude- 
amus ir Melbourne būrelio pir
mininko V. Vaitkaus žodžio, sto
vykla buvo perduota į A. Žilins
ko rankas, kuris jai ir šiemet sėk
mingai vadovavo. Išklausius viso
kiausių įsakymų, kas liečia tvar
ką, pareigas ir t.t., prie koleghi 
paruoštos kavutės buvo lilnksmai 
padainuota ir pasišnekučiuota.

Savaitgalyje buvo iškeltos dvi 
pagrindinės mintys, kurios visus 
liečia kaip žmones ir kaip lietu
vius. Pirmoji problema patiekta 
suvažiavusiems, buvo: “Kas yra 
žmogus?” šia tema kun. dr. P. 
Kačinskas skaitė įdomią ir išsa
mią paskaitą. Prelegentas klausi
mą nagrinėjo iš trijų taškų, bū
tent — kokia yra žmogaus kilmė, 
esmė ir prasmė. Mokslai kurie ty
rinėja žmogaus kilmę (paleonto
logija ir biologija) neįrodo, kad 
žmogus būtų kilęs iš žemesnių 
gyvių. Nors iškasenos ir rodo, jog 
vėlyvesnį gyviai turi tobulesnę 
formą; plyšis tarp tobuliausio 
gyvio ir žmogaus yra vistiek per- 
didelis. Iškasenos taip pat atsklei
džia ir žmogaus dvasinį gyveni
mą, kaip pav. religines ir sociali
nes apeigas bei meniškus kūri
nius, ko joks gyvulys negalėtų 
atlikti, žmogaus esmė pasireiškia 
tuo, kad jis apima savyje visą 
visumą: cheminius elementus, au
galus ir svarbiausia — dvasinį

svarstyta daugiau atvejų, negu 
kad galima būtų surašyti į kodek
są. Tokiu būdu, įstatymai yra 
daug tikresni ir ginčo atveju ga
lima geriau atspėti busimosios by
los eigą. Dėl to Anglijoj yra daug 
mažiau bylinėjimosi, negu kituo
se Europos kraštuose.

Trečias argumentas už angliš
kąją sistemą remiasi tuo, kad ko
dekso redaguotojai, remdamiesi 

! prielaidomis ir abstrakčiom teo
rijom, gali nutolti nuo realybės ir 
jų įstatymai gali išeiti praktiškai 
nepritaikomi. Bylų įstatymo siste
moj šito yra išvengiama, nes kiek
viena byla yra nuspręsta, atsirė
mus į konkrečius gyvenimo faktus. 
Tokiu būdu įstatymai negali ati
tolti nuo kasdieninio praktiško gy
venimo, bet seka esamas nuomo
nes ir socialinius pareikalavimus.

Nors precedentų sistema ir yra 
tipiškas angliškas produktas, bet 
nei viena įstatymų sistema negali 
visai be jos apseiti. Prancūzijoj, 
bandant suprasti esamus įstaty
mus, ir žiūrint vien .tiktai į civi
linį kodeksą, o nežiūrint į teismų 
sprendimus, gautume, visai klai
dingą įstatymų vaizdą. Vokietijoj, 
nors teoretiškai žiūrint vyriausio 
teismo (Reichsgericht) sprendimai 
nėra privalomai sektini, bet prak
tikoj žemesnieji teismai yra, nors 
ir netiesioginiu būdu, seka augšč. 
teismo sprendimus.

Matome, kad precedentai turi 
svarbos ir kitur, bet Anglų teisėje 
precedentų naudojimas yra pasie
kęs augščiausio išsivystymo. Len
gva pasakyti, kad tai yra kraštu
tinumas ir dėlto neigiamas, bet 
pažinkime Anglų teisę, jos veiki
mą, ir tada padarykime išvadas. 
Plačiai yra pripažinta, jog Anglų 
įstatymai yra vieni iš išsamiausių 
pasaulyje, o Anglų teisė kaip pa
vyzdys augšto idealo.

R. Daukus

elementą. Jis gali atkurti pasaulį 
savo vaizduotėje, turi kalbą, me
no supratimą, įžvelgia daiktų es
mę ir — turi laisvę. Gyvulys yra 
gamtos dalis, žmogus jos viešpats 
ir gali susikurti sau moralinę ap
linką. Bet kodėl gi žmogus yra 
ant žemės? Kam turi tarnauti? 
Gamta nepastatė to uždavinio. 
Žmogus joje augščiausia būtybė, 
bet jis jaučiasi menkas ir nepa
tenkintas. “Jis stovi sužeistas vi
satos viršūnėje ir žiūri į Anapus 
— ten jo prasmė ir atsakymas”.

Kun. dr. Kačinskui padėkojo ir 
diskusijas pravedė adelaidiškis T. 
žurauskas.

Antrąją problemą nagrinėjo A. 
Staugaitis. Jo sumaniai pravestas 
pokalbis — diskusijos, tema: 
“Jaunesnėsės kartos padėtis Aus
tralijos lietuvių tarpe” — įtraukė 
pasisakyti daugumą dalyvaujan
čių. Klausimas, ar svarbiau tik 
savųjų tarpe reikštis ir išlaikyti 
lietuvybę ar mėgint daugiau Lie
tuvos bylą kelti australų tarpe, 
sukėlė itin karštų diskusijų. Gal
vojama, kad pirmoj vietoj, vis- 
tik, reikia išlikti lietuviais, nes 
jau vien tuo prisidėsim kovoje 
dėl Lietuvos. Aišku, progoms pa
sitaikius, propaganda būtų ne pro 
šalį. Kol. A. Staugaitis patiekė 
penkis punktus, kurių jaunimas 
neturėtų užmiršti: 1. lietuvybė 
turi būti pagrindas, ant kurio 
statytini idealai; 2. Lietuvos lai
svinimo darbas vienija visą jau
nimą; 3. lietuvybės išlaikymas 
savyje yra šventa pareiga; 4. 
skverbiantis į platumą, nepamirš
ti savo tikslo ir 5. nelaukime, kad 
kiti už mus mums laisvę atkovo
tų! šiam pokalbiui pirmininkavo 
K. Brėdikytė.

šalia rimtų kalbų ir. diskusijų, 
buvo laiko ir pasilinksminti. Vie- 

Das Publikum will wie Frauen- 
zimmer behandelt sein: man 
soil ihnen durchaus nichts sa- 
gen, als was šie hoeren moech- 
ten.

Goethe.

Gyvenime mūsų biologinės ir 
dvasinės funkcijos yra neišski
riamai surištos su daugeliu orga
nizacijų ir santvarkų; su įvairiom 
socialinėm institucijom; su reli
giniais ir kitais ideologiniais pa
liepimais ir potvarkiais; su įsta
tymais ir t.t. — su nesuskaito
mom veiklom, kurios visos stato 
konfliktiškus reikalavimus, vieš
pataujančio ir absoliutinio pripa
žinimo, savo dalyviams. Ką mes 
tik darom ar sakom, paveikia tas 
skirtingas mūsų ^egsistencijos sfe
ras, ir automatiškai iššaukia šen 
ar ten pasipriešinimą: ypač mes 
tą matom, kai kokia naujesnė 
nuomonė nesutinka su mūsų il
gai išdirbtu gyvenimo šablonu, 
prieštarauja taip mielai rutinai. 
Ir mes tada jieškom savo kovos 
kūjo, arba sukam nugaras ir ke
liam nosis į viršų.

Žmogus, pats komplikuočiau- 
sias ir įdomiausias natūros pasi
reiškimas, daugel jo psichologijos 
šakų, gali, gal kiek ciniškai, bū
ti suskirstytas į keletą dalių, ir 
estetiškam (ar bent šio persky
rimo) tikslui, mes galime priim
ti, kad žmogus susideda iš kū
no, sielos ir intelekto (žodis ku
ris arčiausiai teigia anglišką 
‘mind’). Kūnu, aš suprantu ypač 
jutimo organus mūsų gerai žino
mam kūne. Ipulsai, kurie paten
kina mūsų akį, ausį, liežuvį, ly
ties organus, paveikia mūsų kū
ną. Siela, aš suprantu, yra ta mū
sų dalis, kuri paveikta, pasireiš
kia įvairiais, mum gerai žinomais 
jausmais. Menas, kuris mus pris
legia, ar kuris mus uždega, ar 
kuris mūsų jausmus paveikia ra- 
finuotiškesniu būdu, paveikia 
mūsų sielą. Intelektu aš vadinu 
likusią mūsų dalį, kuri yra ra
cionali mūsų dalis. Jai priklauso 
tokie dalykai kaip simetrija, sis
tematika, abstraktūs supratimai 
ir t.t. Matematikas, sėdėdamas 
valandomis spręsdamas kompli
kuotą problemą, yra paveiktas 
tos problemos sprendimu tik savo 
intelekte. Tos problemos sprendi
mas jam nesukelia jokių kūniškų 
pasitenkinimų, nei jausmų (čia 
reikia išskirti patį sprendimą nuo 
išsprendimo, kuris jam suteikia 
ausmų kompleksą); tačiau spren
dimas pats į jį veikia, ir jis juo 
turi intelektualinį pasitenkinimą. 
Bet koks mūsų pasireiškimas api
ma didesniam ar mažesniam lai
psnyje visas šias tris dalis, taip 
kaip kiekvienas kūnas mūsų fizi
niam pasaulyje apima masę, tū
rį, ir formą — visas tris savybes 
kiekvienu metu. Taigi, kiekvieną 

ni tenisą žaidė, kiti plaukimo 
lenktynėse dalyvavo, treti <iški- 
lauti ėjo. Puikus oras daug prisi
dėjo prie gero laisvalaikio pralei
dimo. Paskui įvyko šaunus “nusi
gyvenusių inteligentų linksmava- 
.karis”. Žiūrint į rūbus, visi ga
na nusigyvenę atrodė. Tik kol. 
R. Stakauskas iš Sidnėjaus pagal 
paskutinę madą apsivilkęs buvo 
— su maišu! Linksmas balius bu
vo tik merginom kiek liūdniau 
išėjo, kai grįžusios į savo bara
ką nei viena savo naktinių rūbų 
nerado. Matyt, vyrai taip “nusi
gyveno”, kad savų įsigyti neįsten
gė. .. Kun. dr. P. Kačinskas pri
sidėjo prie šeštadienio vakaro pa
sisekimo, parodęs filmą apie Lur- 
dą bei Geelonge įvykusią sporto 
šventę. Taip pat balius buvo pa
įvairintas jo ir kitų išpildytais 
kupletais.

Sekmadienį kun. P. Bačinskas 
atlaikė šv. Mišias ir pasakė pa
mokslą, o po pietų įvyko stovyk
los uždarymas. Trumpos, bet pil
nos gilių minčių ir linksmai pra
leistos dvi dienos stovykloje bai
gėsi. Gaila išvažiuoti, bet metai 
greit praeina — 1969-siais vėl su
sitiksime. Mt. Evelyn’e.

P.D.

meno kūrinį mes apimame visom 
trim dalim, iš kurių susidarome, 
viena dalimi daugiau, kita ma
žiau, atitinkant kūriniui.

XXX

Religijos, konkuruodamos, pa
teikia žmonijai maloniausią, ir 
tuo pačiu metu, atrodo, neįtiki
namiausią kūrimo teoriją. Nuo 
tokios teorijos, kokia ji bebūtų, 
evoliucija žengia pirmyn savo 
nuostabiu, neatremiamu, ir neiš
vengiamu keliu. Ir štai mes esa
me: su augščiausiai išsivys
čiusiu kūnu (palyginant su žvė
rimis) ; su siela, kurią mes išvys- 
tėme laike daugelio šimtmečių; 
su intelektu, kurio žymės net 
augščiausiuose gyvuliuose yra 
nepastebima.

Intelektas yra mūsų jauniau
sias įgijimas, ir užtat (pagal 
bendrą išsivystimo dėsnį) yra 
mūsų augščiausias ir vertingiau
sias. (Panašiai smegenys yra gy
vulių jauniausias ir todėl taip 
pata ugščiausias ir vertingiausias 
įgijimas). Tai yra savybė, kuri 
skiria žmogų nuo gyvulio sąvo
kos; augštesnę nuo žemesnės ci
vilizacijos; augštesnį intelektą 
nuo žemesnio individo. Tačiau 
idealas yra balansas mūsų trijų 
dalių — balansas augščiausio pa
siekimo tose trijose dalyse, šis 
idealas negali būti kažkas, ko 
mes dar nepasiekėm, kokia evo
liucijos tobulybė — nes tokia, 
paprastai, neegzistuoja. Jei evo
liucija turėtų tikslą, tai pirma, 
tas nesutaptų su mūsų laisvo no
ro sąvoka; antra, jei mes tą tiks
lą pasiektumėm — kas tada? Pa
sekmė, — žmonijos tobula laimė, 
— yra nesuderinama su žmogaus 
prigimtim; ir trečia, tada evoliu
cija ir bet kokia pakaita pasibaig
tų ir visas biologinis gyvenimas 
stovėtų prišalęs vietoj, žmonijos 
tikslas turi būti jos gyvenimo 
laiku pasiektas balansas tarp 
augščiausio pasiekimo mūsų trijo
se savybėse.

Mus menas paveikia trijose mū
sų dalyse: Kūne, seniausioj ir 
lėčiausiai išsivysčiusioj dalyje; 
intelekte, šviežiausioj ir greičiau
siai išsivysčiusioj dalyje; ir sie
loj, stovinčioj savo savybėse tarp 
kitų dviejų.

Prisiminkime labai pritinkan
čią Alfredo Panzini citatą:

“Menas seka gyvenimą kaip 
Šešėlis kūną. Menas nurodo me
ridianą, ir matuoja praslenkan
čią valandą.”

kurio teisybė remiasi meno dviem 
tikslais: subjektyviniu ir objek- 
tyviniu, kurie, kadangi ąpima vi
są žmoniją, sudaro išimtiną me
no tikslą. Pirmas apima meninin-

TAI AŠ
Mano veidas yra kaukė — 
Aš neturiu draugų- 
Ne. tat būtų perdaug: 
Aš neturiu draugo.

Aš esu vienišas ir tuščias, 
Aš atidaviau ką turėjau. 
Liko tik skausmas, 
Kurio niekas nenori.

Mano veidas šypsosi,
Ir žmonės mano, kad esu 

laimingas.
Aš mirsiu su šypsena veide.
Ir žmonės galvos, kad nepaži

nau skausmo...
Antanas Vilnietis 

1957-11-13 

STUDENTŲ ŽODIS
šį skyrių užpildo savo rašiniais 

studentai. Pirmajam ir dabar 
spausdinamam 2 numeriui med
žiagą patiekė sidnejiškiai lietu
viai studentai.

Skyriaus vedėjas stud, teisin. 
R. Daukus.

šiame numeryje rašo: R. Dau
kus, P.D., G. Danta, Antanas Vil
nietis ir R. Stakauskas. (žiūr.
3 ir 4 psl.)

ką, jo nepergalimą būtinumą sa
ve išreikšti vienu ar kitu meno 
keliu; antras apima tą žmonijos 
dalį, kurią tas menas paveikia, 
t.y., kuri tą meną priima. Kaip 
Panzini išreiškė, menas atitinka 
savo laikotarpiui. Grynas menas 
išreiškia kūrėjo galvoseną ir vaiz
duotę jo būtybės laike, ir jis yra 
taikomas tuo metu gyvenančiam 
žmogui.

Bet kadangi menas yra praei
ties ir ateities vaizduotės įtakoj, 
meno kūrinys priklauso periodui, 
kuris gali tęstis daugelį metų. Mes 
tą matom žmonijoj, kuri, bendrai 
paėmus, nemėgsta savo laikui pri
taikyto meno, bet atsilikusi, vel
kasi po praėjusius šimtmečius, 
šis konservatyvus atsilikimas yra 
perdėtas ir ypač šioj eroj yra pa
siekę? savo zenitą. Jei mes tam 
jieškosim pagrindo, vienintelė pri
tinkama priežastis yra intelekto 
išsivystimo atsilikimas. Prieš tai 
įrodant, pažiūrėkime, kokias abso
liutines savybes visi menininkai 
turi, ir kaip mes galime atskirti 
geresnį nuo blogesnio menininko.

(Tąsa 4 psl.)

KRONIKA
★ Sidnėjaus Rotušės salėje 

(Town Hall), nesenai įvykusiame 
.tarptautiniame baliuje Australi
jos federalinės vyriausybės mi- 
nisteriui Koltui buvo pristatytos 
16 tautybių debiutantės. Lietu
vaitėms atstovavo odontologijos 
studentė A. Grincevičiūtė, o jos 
palydovu buvo stud. R. Daukus.

Šio baliaus programoje jauniai 
pasirodė mūsų skautų tautinių 
šokių grupė, vadovaujama stud. 
M. Osinaitės.

★ Komercijos stud. N. Ivinskai- 
tė atstovauja savo kursui Com
merce Degree Students Associa
tion.

★ Alg. Rusa vakarais studijuo
ja, o dieną dirba Woolworth’s- 
bendrovėje, kur yra vienos krau
tuvės vedėjas (manageris).

★ ALSS-gos Sidnėjaus skyriaus 
revizijos kom. narys T. Rotcas 
tarnyboje buvo paaugštintas ir 
perkeltas iš Sidnėjaus į Albury, 
kur yra paskirtas Albury Techni
cal College administratorium.

★ R. Stakauskas, N.S.W Tech
nologijos universiteto studentas, 
žaidžia savo universiteto Rugby 
komandoje, kuri dalyvauja Sid
nėjaus miesto turnyre.

★ Kiekvienais metais Sidnėjaus 
universitetas mini Commemora
tion Day, kurios metu studentai 
krečia įvairius pokštus miesto 
gatvėse ir stengiasi sukelti mies
to centre kuo didžiausį sąmyšį. 
Policija tą dieną turi nemažai 
vargo su studentais. Kartais ge
ras studentų būrys nugabenama 
į “šaltąją”. Suprantama, kad mū
siškiai taip pat dalyvauja, šiemet 
vienas kolega vos nepakliuvo, kai 
mėgino išleisti orą iš “Juodosios 
Marijos” padangų,, kurioje jau 
sėdėjo pustūzinis studentų. Viena 
kolegė pasižymėjo reikalaudama 
lygaus atlyginimo moterims ir. vy
rams, o vienas kolega turėjo pa
siaiškinti policininkams, kai jis 
mėgino parduoti St. Andrews ka
tedrą.

LIETUVOS STUDENTAI
— PRASTI ATEISTAI

Agitacijos pamokose studentai 
tarp kitų dalykų lavinasi ir ateis
tinių teorijų populiarizacijoj. 
Bet Kauno Politechnikos Institu
to Hydrotechnikos fakulteto II 
kurso studentai šiuo požiūriu 
menkai pasirodė prieš vizitato
rių. Studentė, skaitydama iš la
puko, be jokio vargo sukritikavo 
katalikiškąsias partijas, bet klau
sytojų veiduose vizitatorius matė 
išraišką, sakančią, jog nėra ko 
tuos dalykus aiškinti, nes visi ir 
taip žino. Tačiau kilus klausimui 
apie religijos žalingumą ar nau
dingumą, studentai nemokėjo pa
aiškinti nei vieno, nei kito, vers
damiesi tik bendrybėmis. Vizita
toriaus išvada — studentai nega
lėtų diskutuoti su paprasčiausia 
tikinčia moterėle... — LNA —

3



4 MŪSŲ PASTOGE 1958 m. birželio 9 d.

BIUROKRATIJA IR RASTININKYSTE
Mokslininkai dažnai nusiskun

džia, kad jų techniški laimėjimai 
yra vis daugiau trukdomi perdi- 
delio oficialumo ir milžiniškų 
raštininkijos formalumų, šis fak
tas yra pastebimas Australijoj, o 
ypatingai Amerikoj, kur rasime 
galybę pavyzdžių, rodančių mo
kslininko supančiojimą formomis, 
formalumais ir eigos procedūro
mis.

Gaunasi ypatingas trynimasis, 
kada techninio darbo detalės yra 
tvarkomos administracijos žmo
nių, kurie apie šį technišką dar
bą neturi mažiausio supratimo, 
bet yra įgalioti daryti sprendi
mus, kurie labai dažnai būna klai
dingi ir net žalingi.

Amerikos tautinė išradėjų są
junga skelbia, kad 33% iš 500 ži
nomiausių Amerikos išradėjų nie
kados neatneša savo naujų išradi
mų, su karo ginklo galimybėmis, 
valdžiai, nes jie:

1) Galvoja (paprastai žino), 
kad valdžia šykščiai už išradimą 
sumokės.

2) . Bijo būti paskandinti tarp 
oficialių raštinių blankų ir berei
kalingų formalumų, net su gali
mybėmis toje legalioje košėje 
prarasti patento teises,

3) . Nemėgsta būti siuntinėjami 
antagoniškų biurokratų nuo vie
no raštininko prie kito.

Ar visi tie išradimai dingsta? 
Ne. Būna, paprastai, pritaikomi 
ir patentai perleidžiami priva
čioms firmoms, kur susitinkama 
su minimumu formalumų ir did
žiausiu atlyginimu.

Klasiškas mokslininkų neįverti
nimo bei raštiniškiško terlio- 
jimosi pavyzdys yra dr. Enrico 
Fenri ir jo šeši kolegos. 1940 m. 
jie patentavo atominės bombos 
sprogimo procesą, kurį JAV val
džia panaudojo su gerai žinomais 
rezultatais. Iki 1950 m. šie moks
lininkai buvo stumdomi nuo vie
no valdžios pareigūno prie kito 
ir negavo nei vieno cento. Paga
liau, 1950 metais, perkėlę savo 
bylą į teismą, iš kietakumpštės 
valdžios šie mokslininkai tegavo 
po 50,000 dolerių, kaipo mokestį 
už pasinaudojimą patento. O iš- 
išradimo panaudojimas valdžiai 
sutaupė miliardus dolerių, nes su
trumpino karą.

Kalbant apie raštiniskiškus for
malumus (angliškai “Red Tape”), 
dr. Lloyd V. Berker, vyriausias 
techninio mokslo patarėjas Ame
rikos valdžiai, yra pranešęs moks
lininkų kongrese, kad valdžia tu
ri net 30 atskirų paslapties kla
sifikacijų (vien tik techniškuose 
departamentuose), kurios labai 
dažnai trukdo naudingą' informa
cijos pasikeitimą tarp paskirų de
partamentų ir bereikalingai su
varžo mokslininkui informaciją, 
kuri yra naudinga ir net būtina 
jo darbe. “Tokiu būdu,” dr. Ber
ker pareiškė, “Atmetus eilę šių 
paslapties klasifikacijų ir išlais
vinus daugumai paslėptą mokslo 
dalį, mokslininkų darbo sparta 
pašoktų apie 20% laiko sutaupy- 
mo atveju”. Paprašytas kongreso 
narių duoti porą pavyzdžių, ko
kios yra paslapčių klasifikacijos, 
dr. L. V. Berker atsakė, kad jis 
negali cituoti jokio pavyzdžio, nes 
ši informacija taip pat yra kla
sifikuojama “paslaptis”.

Visai neseniai buvo pailiustruo
ta, kokių nerealių gali būti pas
lapties kategorijų. Dr. Fred Whi
pple, vienas iš specialistų erdvės 
moksluose, buvo parašęs keletą 
tezių savo mokslo šakoje, kurios 
buvo klasifikuotos atitinkamo val
džios skyriaus kaip “augštoji pa
slaptis” ir uždarytos šio depar
tamento apsaugos kabinetuose. 
Nesenai dr. Whippley prireikė 
peržvelgti vieną iš savo tezių.

“Ar galėčiau pamatyti... ?” 
“Ne!”
Turint prieš akis šitokį biuro

kratišką reikalo nesupratimą ir 
net antagonizmą, yra gana nuos
tabu, kad išradėjai dar vis kar
tas nuo karto paklebena valdžios 
duris.

Laikui bėgant, neproporcingai 
didėja raštininkų skaičius vald
žios įstaigose, taipogi didėja ir 
naujai išrastas “raštininkystės

mokslas”. Jau neskaitant fakto, 
kad valdžios įstaigos yra išlaiko- 1 
mos žmonių — mokesčių mokėto- J 
jų pinigais, šis “raštininkystės 
mokslo profesorių” perteklius pa
ilgina iki šiol paprastus formalu
mus bei procedūras, nes, kaip 
pratarlė sako, — perdaug virėjų 
ir sriubą sugadina.

Kaikurios iš šių raštininkų — 
administratorių sukurtos procedū
ros yra be mažiausio sąlygų ir 
reikalo supratimo, be jokios vaiz
duotės.

Pavyzdžiui: įvairūs federaliniai 
departamentai įteikė savo parei
gūnams instrukcijas, kas patar
tina daryti priešui užpuolus su 
atominėmis ar hydrogeno bombo
mis — teisingiau, ką turi daryti 
pareigūnai po tokio bombardavi
mo:

“Valdžios darbininkas turi už
pildyti formą, randamą artimiau
siam pašte (jeigu jis dar tebesto
vi). Pašto viršininkas (jeigu toks 
dar beliko gyvas) persiunčia šią 
formą (jeigu persiuntimo priemo
nės dar tebeveikia) į “civilinę pa
tarnavimo komisijos” raštinę (jei
gu tokia dar tebeveikia), kuri 
praneša atatinkamos valdžios de
partamentui į jo laikines patal
pas (jeigu toks departamentas ir 
tokios patalpos tebeegzistuoja). 
Tokiu būdu, baigiama instrukci
ja, kiekvienas valdžios darbiniu-

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau,

“Mūsų Pastogės” Nr. 19 (375), 
š.m. gegužės mėn. 20 d., tilpo str. 
“Lituania choro koncertas Ade
laidėje”, kuriame V.R. rašo, kad 
vienas dalykas palikęs neskanų 
prisiminimą, tai “netaktiškas išsi
šokimas” su Lietuvos himnu. Kon
certo rengėjai esą sąmoningai 
neįtraukę Himno į programą, o 
pasirinkę giliai patriotinę dainą 
“šiaurės pašvaistė”, kuria ir už
baigę koncertą.

Kadangi apie šitą koncertą pla
čiai kalbama Adelaidėje, tad ir 
aš noriu pareikšti keletą savo 
minčių.

Kiek atsimenu, visi aknsčiau 
rengti koncertai būdavo užbai
giami choro ir publikos kartu su- 
giedamu Lietuvos himnu. Tad 
keista, kad choras šį kartą sąmo
ningai (mano pabraukta) neįt
raukė Lietuvos himno programos 
užbaigimui.

Vienas choristas pareiškė, kad 
jam “šiaurės pašvaistės” daino
je esą gražesnių žodžių, kaip Lie
tuvos himne. Manykime, kad tai 
tik paskiro choristo, bet ne kon
certo rengėjų nuomonė.
šiandien gražesni žodžiai “šiau

rės pašvaistėje”, o kokie bus gra
žesni rytoj? Ar jau Adelaidėje 
mūsų tautos himną ir ateityje 
tegalės pagiedoti tik broliokas 
latvių choras?

Gyvendami čia, Australijoje, 
matome, kad visuose susirinki
muose, kinuose bei koncertuose 
pradedama su angliškuoju himnu. 
Gera ir graži tradicija, o mes iš
blaškyti ar išsiblaškę nenorime 
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
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 iša i mokėjimui. Mes kalbame vokiškai

kas bus laikomas aktyviam sąra
še ir jo alga persiunčiama jam, 
kada bus žinomas jo naujas nuo
latinis adresas, pareigos bei dar
bo laikas... ”

Nereikia daugiau analizuoti šių 
instrukcijų, kad suprastume, jog 
jų kūrėjai, greičiausiai, savo gal
vas buvo panardinę atominės 
bombos “grybo” dūmuose: Juk 
po atominės bombos sprogimo, 

1 dar gyvas išlikęs, galvą ant pe
čių turįs žmogus nejieškos “paš
to su gyvu vyriausiu paštininku, 
kuris užpildytų formas ir per
siųstų...” — toks žmogus pir
miausiai, neštų savo kailį iš pavo
jaus zonos.

čia neturima tikslo įrodinėti, 
kad raštininkija nereikalinga, ta
čiau žmonės, kurie dirba adminis
tracijoj, turi nors paviršutiniškai 
suprasti savo departamento tech
niškus aspektus, kad būtų šioks 
toks akademinis ryšys tarp gry
nai techniškų ir grynai adminis
tracinių pareigų.

Antra, jei būtų atsisakyta nors 
dalies akademikų nekenčiamo biu
rokratizmo, ir būtų pasistengta 
sulyginti mokslininko atlyginimą 
su mokamu privačiose firmose, 
atsirastų daugiau mokslininkų, 
nes pasirinkdamas techninio mo
kslo šaką ne vienas studentas 
pasvyra į tą pusę, kur, baigus 
mokslą, mokami didesni pinigai.

R. Stakauskas

laikytis tradicijų, kurios jau apie 
15 metų yra įsipilietinusios.

Su daug tautiečių esu kalbė
jęsis apie pastarąjį koncertą, ir, 
deja, daugelis sveikina tą poną, 
kuris, koncertui pasibaigus, už
giedojo Lietuvos himną, tuo ati
taisydamas choro klaidą.

Man atrodo , kad Tautos him
ną užgiedojusia šituo atsitikimu 
nėra netaktiškai išsišokęs, bet ne
taktą padarė koncerto rengėjai 
neįtraukdami Lietuvos himno 
koncerto užbaigimui.

Su pagarba
J. Riauba.

Gerb. p. Redaktoriau,

Perskaitęs aprašymą apie “Li
tuania” choro koncertą Adelaidė
je, (M.P. 1958.5.26.) jaučiu parei
gą atsakyti į pastabą apie “ne
taktišką išsišokimą” liečiantį Lie
tuvos himną. Jeigu jau buvo pa
darytas netaktas, tai jis buvo cho
ro pusėje, nesugiedant Himno.

Retai dabar išgirstame savo 
himną. Beveik visi mūsų parengi- 
nwu prasideda su Anglijos himnu, 
nes tai privaloma. O kur Lietu
vos himnas? Negi mes jau tiek 
subiednėjome dvasioje, kad gali
me pastovėti su kepure rankoje, 
kol pagroja mums svetimą melo
diją, bet lyg pristingame jėgų 
sugiedoti mūsų himną.

Reikia tikėtis, kad koncertų ar 
kitokių parengimų organizatoriai 
ateityje nebeduos progos tokiems 
“netaktiškiems išsišokimams”, 
kuris turėjo daugumos koncerto 
klausytoju nuoširdų pritarimą.

Dalyvis.

MENAS EVOLIUCIJOJE
(Tąsa iš 3 psl.)

Žios savybės yra trys: originališ
kumas, bendralaikiškumas su gy
venimu, ir išsivystimas savo kū- 
ryboj.*Su originališkumu mes tuoj 
sutiksim, nes kopija kito kūrybos 
bus reprodukcija, o ne meniška 
kūryba. Bęndralaikiškumu aš su
prantu platesnę apimtį, negu tas 
žodis išreiškia. Meno istorijoj at
randame kartais kūrėjų, žinomų 
kaip didelių genijų, ir net kaiku- 
rių vadinami neužginčyjamai di
džiausiais pasaulyje tokie-ir-tokie. 
šie menininkai, kurdami savo lai
kotarpyje, yra smarkiai peršokę 
savo periodą, turėdami užtekti
nai impeto ne tik susidaryti sub- 
stancialinį pagrindą savo menui, 
bet ir žengti šuoliais pirmyn, 
taip atsirasdami kokį šimtmetį 
priekyje. Du pavyzdžiai muziko
je yra Bach’as ir Beethoven’as. 
Tuo atveju tenka keliom meni
ninkų kartom pasivyti jų pasie
kimą ir grąžinti meną vėl prie 
bendro lygio. Menininkas, užtat, 
turi kaipo savo meno pagrindą 
paimti tos meno formos viršūnes 
(kurios, mes matėm, chronologiš
kai neatitinka), kurias jis savo 
laike randa, ir nuo to pagrindo 
žengti pirmyn ir prisidėti prie 
bendro meno progreso. Jei Rafa- 
clis nebūtų gyvenęs, ir jei šian
dien kas nors jo paveikslus su
kurtų, nors tas kūrėjas ir būtų 
originalus, jo kūriniai neatitiktų 
mūsų dabarties gyvenimo, būtų 
verčiau pripažinti kaipo nenatū
ralus išsimezdinimas, negu kaip 
vertingas menas. Tuo labiau taip 
būtų, jei kas nors kurtų senovės 
egiptiečiam ar babiloniečiam 
pritinkamą meną. Jei menininkas 
nerodys išsivystymo savo mene, 
jis bus meno evoliucijoje beilgis 
taškas, o ne kūrėjas, prisidedan
tis prie meno išsivystimo.

Šios trys savybės ir sudaro ma
tą, kuriuo mes galim matuoti me
nininko vertę. O dabar sugrįžki
me prie priežasties, kodėl žmo
nės bendrai mėgsta meną pereitų 
šimtmečių daugiau, negu dabar
ties.

Nors žmonės mėgsta meną su
kurtą prieš kelis šimtmečius, jie 
nemėgsta sukurto prieš dvidešimt 
ar trisdešimt šimtmečių: toks me
nas- yra vertinamas daugiau iš 
istorinio, negu iš estetinio taško. 
Be to, kiekvienas žmogus mėgs
ta tą meną daugiau, kuris arčiau 
atitinka jo geografines, naciona
lines ir rasines aplinkybes. Jei 
mes, pavyzdžiui, paimsim vokie
tį meno mėgėją, jis greičiausiai 
mėgs vokišką meną labiausiai. 
Taip pat jis, turbūt, mėgs meną 
šalimų valstybių.

Menininkai yra mažiau ar dau
giau apdovanoti savo srityje, ir 
užtat sugeba netik susidaryti pa
matą iš iki jų dienos išsivysčiu
sio meno, bet ir prisidėti prie ben
dro meno išsivystimo. Tad meno 
progresas yra menininkų — geni
jų rankose, o to meno įvertini
mas ir mėgimas mažiau apdova
notų, — ne genijų rankose. Mes 
užtat galime visai lengvai su
prasti, kad meno mėgimas natū
raliai turi būti atsilikęs nuo me
no kūrybos.

XXX
Klausinėdamas draugus (kurie 

atsitiktinai mėgo muziką daugiau 
negu kitą meno šaką) apie jų mu
zikos skonį ir jo pasikeitimą, ir 
sudėdamas jų bei mano išdėsti- 
mus, priėjau prie svarbiausių spy
rių, individo muzikos mėgimo ko
pėčių. Eilė detalėse ir išimtyse 
netiksli, bet toks netikslulmas 
mūsų tikslui nesvarbus. Bendrai 
paėmus, mes matome, kad kiek
vienas muzikos mėgėjas užstato 
koją ant vieno kokio spyrio, kol 
užlipa iki tam tikro kito.

Žmogus pradeda mėgti lengvą 
vokalinę ir orkestrinę muziką. 
Nuo Čia jis slenka prie lengves
nių itališkų ir prancūziškų operų, 
čia jis gali būti sugundytas ope
ros seselės — baleto. At
siradęs simfoninės muzikos apa
čioje, jis turi progos kopti per 
Šubertą ir Mozartą (ir t.t.) į vir
šų. Nuo Čia į romantikus Brahm- 
są ir Beethoveną. Romantizmo 
vandenyse tenka ilgai išbūti, o 

jei kam ir pasiseka paviršių pa
siekti, iškelti galvą, toks gali bū
ti priviliojamas prie moderniųjų 
romantikų, kaip Sibelius, arba 
prancūzų impresionistų, Debussy 
ir Ravel. Nors daug šį lygį pa
siekia, daugumas paskęsta tam
siose ir saldžiose romantizmo 
bangose. Paskutinis ir sunkiausiai 
peržengiamas slenkstis yra sfera 
moderniųjų komponistų, ir įvai
rių grupių, ir įvairiai išsivysčiu
sių stilių. Chronologiškų išimčių 
yra gausybė. Pav. Bachas teįeina 
gana vėlai į šią skalę — ištik
tųjų, didelė dalis jo muzikos 
randasi tik ant paskutiniojo spy
rio: kituose perioduose jis nėra 
suprantamas.

Aš manau, kad kiekvieno mu
zikos skonis gali būti pritaikytas 
prie šios skalės, arba prie pana
šios, geriau išdirbtos. Atsitinka, 
kad mes leidžiamės žemyn vienu 
ar kitu laiptu, bet tas atsitinka 
tik tada, kada augštesnės muzi
kos mėgimas buvo nepribrendęs.

Kadangi skalė panaši į virš 
duotąją, vaizduoja išsivystimą 
muzikos mėgime ir supratime yra 
individuali, turėtume manyti, kad 
kuo augščiau muzika toj skalėj 
randasi, tuo ji daugiau veikia į 
mūsų daugiau perdirbtas tris as
menybės dalis, t.y., tuo labiau ta 
augštesnė muzika veiks į intelek
tą, negu į sielą, ir į sielą negu 
į kūną.Mūs ų estetinė konstitu
cija, kiek ji yra kūniškai, sieliš
kai ir intelektuališkai išsivysčiu
si, turi sutapti su mūsų muzikos 
mėgimais. žmogaus pasaulėžiūros 
platumas muzikos mėgimo srityje 
yra tiesioginiai proporcingas au
gščiau pasiektam virš išdėstytoj 
skalėj. Asmuo bus plačios pasau
lėžiūros, jei jis supras ir pasisa
vins šį G.B. Shaw citatą:

“Never resist temptation: prove 
all things: hold fast that which 
is good.”

XXX
Yra aišku iš psichologinių eks

perimentų, kad žmogaus gabumas 
bet kurioje srityje yra apribotas, 
nors mes retai iki tos ribos at- 
žengiame. šis bendras principas 
pritaikomas ir menininkam: ar 
mes nesam kada nors prasitarę, 
kad šito menininko paveikslams 
trūksta ko nors — trūksta to, kas 
juos išstumtų tarp kitų didelių 
kūrinių; toks menininkas, atro
do, yra pasiekęs sieną, kurios 
peržengimas yra skirtas keliem 
dideliem geniams? Tokios pat ap
linkybės, turbūt, yra ir mūsų me
no vertinime: išsivystimas mūsų 
ribotas, taip kad mes negalim 
atsisukti nuo romantizmo, ar nuo 
meliodiškų operų.

Jei mes atseksim pasaulėžiūros 
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išsivystimą asmenyje, rasime, kad 
apie devintus metus amžiaus jos 
šaknys asmenyje dar silpnos ir 
dar labai lankščios. Sekantieji 
penki metai neišpasakytos įta
kos, nes maždaug penkioliktuo
se metuose pasirodo ar pasaulė
žiūra plati ar siaura. Jos kryptis 
nustatoma ypač šiam gyvenimo 
periode, bet jos lankstumas grei
tai krinta kelių metų bėgyje, 
taip kad mes jau randame asme
nyje 18-22 metų gana nusistovė
jusią pasaulėžiūrą; jei ji buvo 
plati prieš penkis metus, ir jos 
platumas nesusiaurėjęs, ir kryptis 
duota, asmuo bus plačios pasau
lėžiūros visą savo gyvenimą; bet 
jei ji buvo tada siaura, ir per 
tuos penkis metus nepaplatėjo, 
asmuo pasiliks siaurų pažiūrų vi
są savo gyvenimą, ir jo žemas es
tetiškas pasigėrėjimas pasiliks to
kio laipsnio. Yra, žinoma, nema
ža nesutapimų ir išimčių šiame 
bendrame vaizde. Pav., plačios 
pažiūros gali iš siaurų išsivystiti 
gana vėlai gyvenime, bet bendrai 
paėmus tai tinka didžiai žmoni
jos daliai.

XXX
Kas gi yra meno pasigrožėjimo 

idealas? Mūsų pirma pareiga yra 
gražiai išreikšta Mav J. Fried- 
laender’io; “Visi mes pradedam, 
suprasdami ir mėgdami artistišką 
produkciją mūsų laikų. Tai bent, 
yra normali, sveika, ir natūrali 
pradžia.” Mūsų laikų menas yra 
mum, kaipo žmonijos dalyviams, 
tiesioginiai kurtas — tai yra mū
sų pačių išsireiškimas. Antra mū
sų pareiga yra sekti šiandieninio 
meno progresą: ne tiek dėl to, 
kad mes neatsiliktumėm, bet, kad 
nesulaikytume savo atsilikusiu 
mėgimu meno evoliucijos; ir Jei 
to, kad žinotume, kur mūsų žmo
nija (ir užtat mes) traukiam. 
Trečia mūsų pareiga yra įvertin
ti ir mėgti praėjusį meną, ir su
prasti kaip jis privedė prie išsi
vystimo meno, kokį mes jį šian
dien randame. Ateiname prie mo
mentų, kada negali būti geresnio 
pasitenkinimo kaip Brahmso gi
lus romantizmas, Beethoveno at- 
budinanti Pastoralė, Mozarto 
grakščios sonatos. Bet viskas sa
vo vietoj, teisingam balanse mū
sų sudėties — natūros išvystytos 
sudėties.

Meskime, todėl, savo nepagrįs
tus įsitikinimus ir šališkus mėgi
nius, sekime natūralų kelią, tuo 
propaguodami žmonijos tikslą: 
siekti nenustatyto ir nepasiekia
mo idealo natūralinės evoliucijos 
keliu, šioj kaip ir kurioj kitoj 
žmonijos veikloj yra išimčių, bet 
bandykim gausų, nenatūralų išim
čių skaičių sumažinti. Išimčių 
yra visur, net ir šiame paskuti
niame sakinyje.

G. Danta
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Sydnėjuje
VADOVAS IR ŽAIDŽIA

Dėl susirgimų ir mokslo, nega
lėjus atvykti keturiems pagrindi
niams Kovo krepšininkams, Kovo 
krepšinio vadovas V. Narbutas, 
po 15-kos nėžaidimo metų turėjo 
dešimtį minučių žaisti, iki atvyko 
kiti ažidėjai. Koviečiai, nors ir 
nepilname savo sąstate, išplėšė 
gražų laimėjimų prieš Newtown 
australų komandų 58:46 (21:18). 
Koviečiai šias rungtynes sužaidė 
labai gerai ir kovojo už kiekvie
nų taškų ir sviedinį. Ypatingai 
labai geras buvo centro puolėjas 
K. Kemežys, kuris pakeitė ser
gantį V. Šutą. Taškai: Kemežys 
29, V. Kriaucevičius 17, R. Gasili
nas su A. Laukaičiu po 6. Aikš
tėje labai gerai kovojo ir žaidė: 
J. Kriaucevičius, Stasiūnaitis ir 
Narbutas.

KOVIEČIAI UNIVERSITETO 
RINKTINĖJE

išių metų tradicinis Australijos 
universitetų krepšinio turnyras, 
prasidėjo birželio mėn. pradžioje, 
žaidžiama Melbourne. I” Sidnė
jaus universiteto rinktinę, kuri 
jau kelinti metai yra šių pirme
nybių laimėtojas, šiais metais 
yra pakviesti ir du koviečiai stu
dentai — V. Kriaucevičius ir K. 
Kemežys, kuris savo įspūdžiais iš 
Melbourne pasidalins ir su Sp. 
Skyriaus skaitytojais.

Tarpuniversitetinėse “Judo” 
varžybose Sidnėjaus universitetų 
atstovauja R. Daukus, “Judo” 
klubo pirmininkas.

ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS

Šių metų gegužio 25 dieną pra
sidėjo Sidnėjaus lietuvių šachma
tininkų turnyras, kuris bus žai
džiamas pirmadienių vakarais 
Centriniuose Sidnėjaus Liet. Na
muose, 20 Botany Rd., Redferne. 
Šis turnyras numatomas baigti 
rugpjūčio mėnesį, prieš praside
dant Pabaltijo Pereinamosios 
Taurės varžyboms.

Šių metų žiemos turnyre pasi
rodė dar iki šiol nedalyvavę mū
sų rengiamuose turnyruose šach
matininkai, gana augštame lygy
je. Tepasigendame tik V. Raštu- 
čio, kuris paskutinius dvejus me
tus veikliai bendradarbiavo.

MOKINS ŽAISTI ŠACHMATUS

Asmenys, norintieji išmokti 
žaisti šachmatais, prašomi kreip
tis į Kovo valdybos narius arba 
tiesioginiai į šachmatų sekcijos 
vadovą. Atsiradus reikiamam 
skaičiui, bus padaryti žygiai su
pažindinti su šachmatiniais sun
kumais, kas patrumpins kelią at
siekti gerus rezultatus netolimo
je ateityje.

Tuo pačiu kviečiami visi, kurie 
nori plačiau susipažinti su šach
matų teorija ir pagerinti žaidimo 
lygį. Bus' nagrinėjama: kombina
ciniai ir poziciniai debiutai, vi
durio žaidimas ir baigimas (end- 
špilis).

Šachmatų S-gos Vadovas.

Geelonge
MOTERYS. VYTIS — PORT 

MELBOURNE. 20:21 (8:6)

■ Viktorijos pirmenybėse ketvir
tose rungtynėse Vytis susitiko su 
Port Melbourne australų koman
da. Vytietės šį kartą, negalėjo iš
statyti stipriausio penketuko, ka
dangi N. Bratanavičiūtė dėl dar
bo nežaidė. Nežiūrint, to, mūsų 
jaunosios krepšininkės sukovojo

atkakliai ir priešininkės tik pas
kutinėse minutėse pasiekė vieno 
taško laimėjimą. Taškai: L. Jonu-' 
šaitė 9, L. Šimkutė 7, J. Berta- 
šiūtė 2, Buckytė 1, S. Karpalavi- 
čiūtė 1.

VYTIS — SAINTS 
(VYRAI) 49:34 (19:17

Melbourne Vyties pirmoji ko
manda gana augštu rezultatu įvei
kė vikrius Saints krepšininkus.

Kaip žinome, Vytis šiais metais 
pirmą kartą dalyvauja Melbour
ne krepšinio pirmenybėse, A re
zervo grupėje. Pirmenybių prad
žioje Vytis pasirodė kiek silpno
kai. Trūko kovingumo bei savim 
pasitikėjimo, o paskiri žaidėjai 
buvo “praradę formą”. įpusėjus 
pirmam ratui, po keletos gerų 
treniruočių, kurias pravedė St. 
Ginčiauskas, ir naujai įgyto paty
rimo, žaidžiant prieš stiprias Mel
bourne komandas, Vytis palengva 
atgauna savo pirmykštę formų ir 
tarpusavio susižaidiraų. Paskuti
nėse rungtynėse prieš Saints 
ypatiniai gerai pasirodė puolimo 
trejetukas: Bertašius, Zenkevi
čius ir Bacevičius. Taškai: R. 
Zenkevičius 17, Bacevičius 15, 
Bertašius 12, Kaladė 3, Lipšys 2.

VYTIS — RICES 40:41 (17:19)
Geelongo Vyties jaunieji krep

šininkai žaidė prieš stiprią Rices 
komandą ir lygioje kovoje pralai
mėjo vienu tašku. Pirmame pus- 
laiky priešininkas, išnaudodamas 
Vyties gynimo klaidas, vedė ke
liais taškais savo naudai, bet 
antro puslaikio vidury mūsiškiai 
išlygino ir net vedė vienu tarpu 
6 taškais. Netrukus Vyties gyni- 
kas Jomantas apleidžia aikštę su 
5 baudom. Čia australai keliais 
laimingais metimais persveria re
zultatą savo naudai, šutas dar 
paskutinę minutę meta dvi bau
das, bet išnaudoja tik vieną, ir 
australai laimi šias rungtynes. 
T. Lipšys buvo vienas iš geriau
sių žaidėjų, gerai sukovojęs gy
nime. Taškai: J. Jonušas 22, N. 
Jomantas ir T. Lipšys po 6, Kisie
lius ir šutas po 3.

ŠACHMATAI

Geelongo šachmatų pirmenybė
se Vytis eina be pralaimėjimų. 
Paskutinėse rungtyn.se nugalėjo 
Norlane klubą 4:0. šį klubų dau
gumoje atstovavo olandai. Vyties 
komandoje žaidė ir laimėjo: A. 
BratanaviČius, J. Jonušas, R. 
Giedrys ir J. Malinauskas. Iš re
zultatų atrodo, jog buvo laimėta 
gana lengvai, bet iš tikrųjų Gied
rys su Malinausku turėjo “pa
prakaituoti” po keturias valan
das, kol įveikė savo priešininkus.

— Dalyvis — •

Adelaidėje
VYTIS — STURT 65:49 (37:24)

Šį kartą vytiečiai sužaidė ne
blogai, nors ir neparodė dides
nio kovingumo, o ypatingai sto
kojo spartos. Naudojant zoninį 
gynimą, labai svarbu yra grįžti 
į savo pozicijas, nes, laiku ne
grįžtant, gaunasi spragos ir gali
mybė priešininkui prasiveržti. 
Taškus pelnė: Ignatavičius 20, 
Petkūnas 16, Visockis 10, Pyra
gius 9, Gurskis su Rakausku po 
4 ir Jaciunskis 2.

VYTIS II — UNIVERSITY 
48:37 (20:15)

Studentų komanda yra gana 
stipri ii* šiais metais, pastiprinta 
penketu latvių, atstovaus Adelai
dės universitetą Melbourne įvyks
tančiose universitetų pirmenybė
se. Reikia pažymėti, jog šią ko
mandą treniruoja buvęs Pietų 
Australijos rinktinės treneris E. 
Erkins, šiose rungtynėse vytie
čiai parodė labai puikų gynimą 
ir apgalvotą komandinį puolimą. 
Rungtynės vyko didele sparta.

Šioje komandoje žaidžia ir vie
nas “senis”, A. Merūnas, kuris 
gana gerai prisitaiko prie jaunų 
žandėjų ir, sąvo gerais mėtymais, 
duoda stiprią paramą komandai. 
Ilgesnį laiką nežaidęs R. Pocius, 
vėl pradeda iš lėto įsijungti į ko
mandą ir atgauti savo formą. Per 
šias rungtynes buvo ir viena silp
nybė, tai iš gautų 11-kos baudų 
teišnaudota tik dvi. Labai dažnai 
geras baudų išnaudojimas atne
ša laimėjimą, todėl reikia į jas 
atkreipti daugiau dėmesio. Taš
kai: Lapšys su Merūnu po 14, Ur
monas 7, Gumbys 6, Pocius 4 ir 
L. Urmonas 3.

ši komanda turėtų būti pavyz
džiu besimokančiam ir bestudi
juojančiam jaunimui, kaip galima 
mokslą sutaikinti su sportu ir fi
ziniu lavinimus!, šioje komando
je, pradedant treneriu S. Urnc- 
vičium, žaidžia daugumoje stu
dentai. R. Urmonas šiais metais 
baigia architektūros studijas.

JAUNIAI PRALAIMI BE 
KOVOS

Esant labai dideliam lietui, 
jaunių komanda pilnai nesusirin
ko ir turėjo beveik tikrą laimė
jimą atiduoti priešininkui be ko
vos. Gaila, nustota poros taškų 
ir klubas turės sumokėti piniginę 
baudą.

MERGINOS — TORRENS 
38:21 (24:12)

Dar vieną gražų laimėjimą pa- 
sienė Vyties merginos. Rungty
nės buvo sužaistos gerai, nors 
antrame puslaiky truputį apting
ta. Kartais laiku nebuvo perduo
tos centro puolėjai kamuolys. 
Einant su sviediniu reikalinga 
matyti visas žaidėjas. Už daro
mą pažangą žaidime tenka pagir
ti trenerį A. Merūną ir pačias 
žaidėjas. Taškai: M. Kelertaitė 
14, Pečiulytė 12, O. Kelertaitė 6, 
Kitienė 4 ir Ignatavičienė 2.
WWWWWWMWWWMM

ĮjALJįJj
MŪSŲ PASTOGĖS spaudos ba
lius šiemet įvyks rugpjūčio mėn.
30 d., šeštadienį, Cabramattos 
miesto savivaldybės salėje.
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mas iš savo ūkio į lėktuvą ir 
barzdos neturėjau laiko nusiskus
ti. Gal būt dėl to ir Šveicarijoj 
mūsų lėktuvas sugedo, kur mes 
turėjome laukti visą parą, .kol at
skrido kitas iš Anglijos, nes su 
tuo pačiu, nors ir sutaisytu, bi
jojau leisti savo vyrams skristi.

Besišnekučiuojant su maloniu, 
griežtų judesių anglų vadovu, 
pradėjo į valgyklą rinktis ir ką 
tik atvažiavę kiti žaidėjai, kurių 
tarpe šlubuodamas atėjo ir Vin
cas Karalius. Susipažinus, pirmas 
įspūdis buvo labai geras. Augš- 
tas, virš 6 pėdų ūgio, plačių pe
čių, juodbruvas, labai gražaus at
letiško sudėjimo vyras ir, pažįs- 
tantiems mūsų žymųjį krepšinin
ką Artūrą Andriulį, atrodytų, jog 
būtų jo dvynukas brolis — taip 
panašus iš veido į jį. Bevalgant 
vakarienę, prasidėjo mūsų pokal
bis.

— Gal galite ką nors apie save 
papasakoti, paklausiau.

— Aš labai atsiprašau, pradėjo 
Vincas, kad negaliu su pačiu kal
bėtis lietuviškai, nes lietuviškai 
moku labai silpnai. Mat, nors pa
saulio laikraščiuose, ką ir pats 
skaičiau, yra skelbiama, jog aš 
esu lietuvis, bet tikrumoje esu 
tik lietuvių kilmės, nes aš pats 
ir mano tėvas, kuris turi apie še
šiasdešimt metų, esame gimę 
Anglijoje, ten mokęsi ir daugiau 
suaugę su angliškuoju gyvenimu. 
Tik mano senelis, kuris prieš tris 
metus mirė turėdamas 83 metus 
amžiaus, buvo gimęs Lietuvoje ir 
jaunas atvažiayo į Škotiją, o iš 
ten vėliau į Angliją, kur ir dabar 
gyvename Widnes mieste, Lances- 
ter.

— Gal žinote iš kurios vietos 
buvo Jūsų senelis?

— Tikrai pasakyti negaliu, nes 
nors visą Lietuvą teoretiškai pa
žįstu ir žinau viską apie ją, bet 
tuo laiku, kai jis gyveno Lietu
voje, buvo visai kitokį rusiški 
vietovių pavadinimai, taip kad aš 
dabar neatmenu, nors dar prieš 
keletą metų, esant jam gyvam, 
tėvas ir mes vaikai dažnai pasi- 
šnekėdavom su juo apie Lietuvą.

— Ar jūsų gyvenamam mieste 
yra daugiau lietuvių?

— Ten kur mes gyvenam, ga
lima sakyti, lietuvių visai nėra. 
Galbūt todėl ir aš, kartu su savo 
šešiais broliais ir seserim, netu
rėdami lietuvių draugų, neišmo
kom lietuviškai. Man besimokant 
teko sutikti lietuvių, su kuriais 
gerai sugyvenau. Šiaip Anglijoje 
man tenka dažnai su savo klubo 
komanda važinėti po didesnius 
miestus, kur gyvena ir lietuvių, 
bet, kaip ir čia Australijoje, taip 
ir ten, žaidžiant pirmenybių ar 
kitas rungtynes, mūsų visas gyve
nimas yra labai suvaržytas, todėl 
ir lietuvių yra sunku sutikti. Be 
savo brolių ir sesers, aš turiu dė
dę, taip pat Vincą Karalių, kuris 
yra Liverpoolio vienos parapijos 
klebonas, ir tetą New Yorke, kuri 
yra teisininkė.

— Įdomu kodėl per tokį ilgą 
laiką, gyvendamas visai svetimo
je angliškoje aplinkumoje, nepa- 
sikeitėte savo pavardės, o išlai
kėte ją grynai lietuvišką?

— Tiek aš, tiek mano tėvas, 
visi broliai ir sesuo save laikome 
lietuviškos kilmės ir tuo didžiuo
jamės, todėl, kaip mano Anglijo
je gimęs tėvas sako, tą ii’ aš pa
sakysiu, jog tiek jie, tiek ir aš, 
o taip pat esu tikras jog ir mano 
vaikai, jei kada jų turėsiu, nes 
dar esu nevedęs, buvome, esame 
ir būsime Karaliais ir šią lietu
viška pavarde ir lietuviška kilme 
mes didžiuojamės ir didžiuosi
mės.

— Ar nesudaro sunkumų lietu
viškoji pavardė?

— Man asmeniškai nesudaro ir 
nemanau, kad kam galėtų sudary
ti o jei kam ir nepatinka, tai 
man visiškai nesvarbu. Mano 
draugai ir pažįstami visuomet ją 
teisingai ištaria.

— Ką galite papasakoti apie 
savo sportinį gyvenimą?

— Sportą mėgstu nuo pat savo 
jaunystės dienų. Būdamas dabar 
25 metų amžiaus^ jaučiuosi pačia
me savo sportiniame pajėgume.

Gegužės mėnesio pabaigoje į 
Australiją atvyko dviems mėne
siams gastrolių Anglijos Rugby 
League (profesionalų) rinktinė, 
kuri čia turės 16 rungtynių ir 
tris tarpvalstybinius Anglija — 
Australija susitikimus dėl tradi
cinių “pergalės pelenų” (prieš 
kelis šimtus metų Anglijoje po 
svarbesnių kriketo, vėliau ir kitų 
žaidimų rungtynių, būdavo su
deginamas žaidime vartotas svie
dinys ir pelenai įteikiami laimė
tojui, kaip didžiausia pergalės do
vana.).

Australijoje, kur rugby futbo
las yra pats populiariausias iš 
visų komandinių žaidimų, dar 
prieš anglų rinktinės atvykimą, 
spaudoje plačiai buvo aprašoma 
jų žaidimo lygis ir labai dažnai, 
tarp kitų gerųjų žaidėjų, buvo 
minimas kaip “žvaigždė” — Vin
cas Karalius, pažymint jo lietu
višką kilmę.

Anglų žaidėjams apsistojus 
Sidnėjuje, telefonu susitariau su 
rinktinės vadovu, kad leistų man 
aplankyti juos jų viešbutyje. Kaip 
tik sekmadienį Anglijos rinktine 
turėjo grįžti iš Newcastlio kur, 
viena diena anksčiau jie, pirmą 
kartą savo ažidimo istorijoje, bu
vo laimėję ten rungtynes 34:16. 
Viešbutyje buvau pristatytas ko
mandos vadovui, garsiajam “barz- 
dilai” Tom Mitchell, kuris tuo 
laiku su keliais savo žaidėjais, 
nevykusiais į Newcastle, valgė 
vakarienę. įdėmiai patikrinęs ma
no žurnalistinius dokumentus ir 
paklausęs ar aš nerašysiu į aust- 
arliškus laikraščius, jis leido man 
padaryti pasikalbėjimą su V. Ka
raliumi, tik, atsiprašęs, jog ko
manda pusvalandžiu vėluoja, pa
kvietė mane prie savo stalo ir pa
vaišino kava ir pyragaičiais. (Tuo 
tarpu, kai kiti žaidėjai valgė po 
kelis prie staliukų, komandos va
dovui buvo atskiras, vienam pa
ruoštas. žaidėjai, kreipdamiesi į 
jį vadina vadovą “Sir”). Pradė
jus kalbėtis, humoro formoj jis 
ir užpuolė mane, kad australai 
laikraštininkai per daug puola jo 
žaidėjus, o daugiausiai jį patį ir 
jo raudoną barzdą ir grąsina jam, 
kad, laimėjimo atveju, jis ją tu
rės palikti Australijoje.

— O matai, aiškino šaltakrau
jis anglas, Anglijoj aš turiu bul
vių ūkį ir, prieš mums išvažiuo
jant , buvo pati darbymetė so
dinti bulves, taip kad aš, skubėda

Rugby pradėjau žaisti prieš 9 
metus. Pradžioje buvau mėgėjų 
komandose, o prieš tris metus 
perėjau į profesionalus. Savo 
sportinio gyvenimo pradžioje žai
džiau ir futbolą (soccer), buvau 
vartininkas, bet vėliau koncent- 
ravausi tik rugby ir futbolą visai 
mečiau. Profesionalo rugby žai
dėjo gyvenimas yra gana sunkus, 
tenka daug dirbti ir treniruotis, 
kad. išlaikytum save žaidimo vir
šūnėse. I visos Anglijos rinktinę 
buvau pakviestas prieš metus lai
ko ir dabar su ja važinėju pp 
įvairias pasaulio valstybes. Prieš 
atvažiuojant į Australiją, žaidėm 
Prancūzijoje ir ten gerai pasiro- 
dėme, ypatingai sekėsi man, gal 
būt dėl to jūs mane ir “žvaigž-, 
de” pavadinot, nors aš niekuo
met garbės netrokštu, žaidimo 
metu darau viską, kas tik gali
ma, siekiant laimėjimo. Profe
sionalu būdamas gaunu ir nema
žą atlyginimą, kas pareina nuo 
to kiek žiūrovų atsilanko į rung
tynes. Greitu laiku jūs galite iš
girsti ir dar apie vieną Karalių, 
tai mano jauniausiąjį brolį, ku
ris turi daug galimybių iškilti į 
gerųjų Anglijos rugby žaidėjų ei
les.

— Kaip patinka Australija ir 
ar galvojate laimėti?

— Australija patinka, bet, at
rodo, aš pasiliksiu Anglijoje, kur 
dirbu kaip kvalifikuotas meistras. 
Tik Australijos viešbučiai, paly
ginus su kitų kraštų, yra kaip 
paskubomis sukaltos būdos. Prieš 
Australijos rinktinę, aš tikiuosi, 
mes laimėsime.

Baigus valgyti vakarienę, persi
kėlėm į Karaliaus kambarį, kurį 
jis dalinasi su kitu simpatišku 
anglu. Atsiprašęs manęs, Kara
lius nusirengė savo išeiginę uni
formą ir parodė man medalikėlį, 
kurį jis nešiojasi ant kaklo.

— čia tai yra mano talisma
nas. Jį atvežė ir man padovanojo 
mano mama iš Liurdo, todėl aš jį 
labai gerbiu ir visuomet nešio
juosi.

Papasakojęs Karaliui, jog mes 
čia Sidnėjuje turime savo lietuvį 
kunigą, kuris kiekvieną sekma
dienį laiko lietuviškas pamaldas, 
paklausiau jo, gal ir jis norėtų 
atsilankyti į lietuviškas pamaldas 
ir susipažinti su vietiniais lietu
viais?

— Mielu noru atsilankyčiau, 
bet, matai, ir vėl ta griežta tvar
ka, ir barzdotas vadovas, kuris 
tikrai jok^ų. iafimčių nedaro, ir 
manęs neišleis.

— Kiek ilgai būsite Australi
joje?

— Būsime dar apie 6-šias sa
vaites. Po paskutinių tarpvalsty
binių rungtynių vyksime į Bris- 
banę, iš ten į N. Zelandiją ir 
Perthą, o paskui atgal į Angliją.

Papasakojęs apie Australijos 
lietuvių kultūrinį ir sportinį, gy
venimą, pasidalinęs su V. Kara
lium bendrais ir asmeniniais spoiv 
tiniais įspūdžiais, atsisveikinant 
buvau jo primintas perduoti ge
riausius jo linkėjimus visiems 
Australijos lietuviams, ypatingai 
sportininkams, apie kuriuos jis 
teiravosi ir įdomavosi, kurias 
sporto šakas lietuviai daugiausiai 
mėgsta ir kultivuoja.

Kelios valandos, praleistos ma
lonioje šio Anglijos rugby rink
tinės vieno iš geriausių žaidėjų 
tarpe, paliko man labai gražų įs
pūdį ir nejučiomis iškilo didelis 
klausimas, pagalvojus apie tuos 
mūsų tautiečius, kurie dar, neiš
gyvenę nei dešimtmečio savo nau
juose kraštuose, jau visaip iš
kraipo ar net pakeičia savo gra
žiąsias lietuviškas pavardes, kai 
tuo tarpu toks garsus sportinin
kas, kurio tik senelis prieš 65 
metus gyveno rusų užimtoje Lie
tuvoje, didžiuojasi savo lietuviš
kąją kilme ir taip tvirtai pasisa
ko už savo lietuviškąją pavardę. 
O juk Karalių pakeitus į King, 
būtų daug “patogiau”, kaip tei
sinasi taip greitai pakeitę savo 
tėvų pavardes kai kurie mūsų 
tautiečiai. Keista, ar ne?

A. L-tis.
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MUSU R0S1OGĖ
SIDNĖJUS

TRAGIŠKOSIOS SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet, birželio mėn. trėmimų mi
nėjimą ruošia Jungtinis Baltų Tau
tų Komitetas. Iškilminga akade
mija—koncertas įvyks birželio 14 
d., šeštadienį, Assembly Hall, Mar
garet gatvėje. (Prie Wynyardo 
gelež. stoties). Pradžia punktualiai 
2.30 vai.

Koncerte dalyvaus ir žodį tars 
australų valdžios pareigūnai. Me
ninėje programoje dalyvaus latvių, 
estų ir mūsų chorai.

Minėjime dalyvauja visi Sidnė
jaus ir apylinkių lietuviai, kad 
kartu su kitais pabaltiečiais paro
dytų savo solidarumą ir pareikštų 
protestą prieš jų tėvynių okupantą.

APYLINKĖS VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Naujai išrinktoji ALB Sidnė

jaus Apylinkės valdyba birželio I 
d. buvo susirinkusi pirmo posė
džio, kuris įvyko S. L. Namuose. 
Valdyba pasiskirstė pareigomis: A. 
Jasaitis — pirmininkas, VI. Minio
tas — vicepirm., S. Osinas — se
kretorius, K. Adickas — iždinin
kas, S. Juraitis — valdybos narys.

Apylinkės valdybai, atstovauti 
Sidnėjaus Lietuvių Namų taryboje 
paskirtas V. Miniotas ir jo pava
duotoju'S. Osinas.

ALB Sidnėjaus Apylinkės val
dybai skirta korespondencija ad
resuojama Box 112> P. O., Red
fern, N. S. W.

LITERATŪRINĖ POPIETĖ 
BANKSTOWNE

Praeitą sekmadienį (1.6.58) 
Bankstowno Liet. Namuose įvyko 
literatūrinė popietė, kurioje su 
savo kūryba pasirodė rašyt. V. 
Kazokas, Almis Jūragis ir Ant. 
Skirka, o N. Cininas — su savo 
medžio- drožiniais.

Popietę atidarė N. Cininas, 
pakviesdamas literatus paskaity
ti savo kūrybos. V. Kazokas pa
skaitė savo eilėraščius: “Akmens 
svajonė”, “Medžiai lietuje”, “Sap
nas” ir “Lietus”. Almis Jūragis 
savo gana ilgoką poemą apie tra
giškąją žibuoklę. A. Skirkąi ne
galint laiku į popietę atvykti, jo 
Iteratūrinę apybraižą “Vienutės 
durys” skaitė p. A. Cininienė.

Po literatūrinės dalies p. Cini
nas supažindino su čia pat ant 
stalo išdėstyta jo kūryba — med
žio drožiniais: Eglė žalčių kara
liene, Biografija, Medaile, Zuikių 
globėja, Praamžium, Lietuvos is
torija, Moters našta, Geruoju 
žmogum ir lietuviškais rūpinto
jėliais. Visi darbai atremti į lie
tuvišką ornamentiką, bet savo iš
raiška beveik visi priklauso mo
derniajai meno krypčiai. Visi dro
žiniai daryti vien tik peiliu. N. 
Cininas apie juos visus davė savo 
paaiškinimus.

Atrodo, kad tai buvo paskuti
nis viešas N. Cinino pasireiški
mas kult. Sidnėjaus liet, gyveni
me, nes netrukus išvyksta apsi
gyventi į Melburną.

Literatūrinė popietė praėjo tik
rai jaukiai ir nuotaikingai. Atsi
lankė apie 50 tautiečių.

Popietę organizavo karių “Ra
movė”.

. ž.
NAUJAS KARIŲ “RAMOVĖS” 

PIRMININKAS
N. Cininas, įšvykdamas nuola

tiniam gyvenimui į Melbourną, 
Lietuvių Karių Veteranų S-gos 
“Ramovės”, Sidnėjaus skyriaus 
pirmininko pareigas, dalyvaujant 
“Ramovės” valdybos ir revizijos 
komisijos nariams, perdavė revi
zijos kom. pirm. J. Kapočiui.

Kario žurnalo atstovavimą Sid
nėjuje laikinai perėmė taip pat 
J. KapoČus. Karių “Ramovės” ir 
“Kario” prenumeratos reikalų 
kreiptis šiuo, adresu: J. Kapočius, 
74 Tennyson Rd., Mortlake, NSW*

BIRŽELIO 15 PAMALDOS

Už ištremtuosius ir tragiškai 
žuvusius pamaldos birželio 15 d. 
Camperdowne 12 vai. Tai bus gie 
dotinės mišios, o po jų Libera
— maldos už mirusius prie sim
bolinio kapo.

Svečias kun. Tėvas L. Paltana
vičius klausys išpažinčių nuo 11 
vai. prieš pamaldas. Kviečiami 
visi į šias pamaldas, o ypač būtų 
nuoširdų priimti šv. Komuniją už 
savo kenčiančius artimuosius.

Kviečiami išpažinties ir Komu
nijos visi vaikučiai praeitais me
tais dalyvavusieji Pirmos Komu
nijos iškilmėse Camperdowne, o 
taip pat ir visi kiti jaunuoliai ir 
suaugusieji, nes tuojau po pamal
dų, St. Sophia College salėje 
(gretimam pastate už bažnyčios) 
bus rodomi p. Raštučio užfiksuo
ti judomam filme pirmosios Ko
munijos, skautų stovyklos ir kiti 
Sidnėjaus lietuviško gyvenimo 
vaizdai. Kviečiami visi paisžūrė- 
ti.

K.P.B.

DAR VIENA 50-NĖ
P. p. Elena ir Vilius Beiteliai, 

apsilankę Bankstowno “kermo
šiuje”, pasidižaugė nuveiktais 
darbais Lietuvių Namuose ir ta 
proga prisidėjo prie namų staty
bos užbaigimo savo gražiu įnašu
— 50-čia svarų.

Pajieškojimai
★ Antano — Leono Bartnin- 

kaičio, gyvenusio Hobarte, Tasm., 
jieško sesuo iš Lietuvos. Rašyti: 
Box 4558, G.P.O., Sydney, NSW: 
J. Dobkevičiui yra laiškas. Kreip
tis M P Redakcijom

M.P. SKAITYTOJAMS
“M.P.” Administracijos būsti

nėje įvestas telefonas. Skaitytojai, 
turį reikalų Administracijoje 
(adreso pakeitimo, pasiteiravimo 
dėl pren. mokesčio bei kitais rei
kalais) galės tai atlikti greičiau 
ir patogiau paskambinę telefonu 
Y'X 9062 (nuo 5 vai. p.p.)

Pinigai, kaip ir iki šiol, siųsti- 
ni BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.

“M.P.” Administratorius

ALB Krašto Valdybos narį j
ir Mūsų Pastogės administratorių

BRONIŲ STAŠIONf,

liūdintį dėl brangių tėvelių ir brolio mirties, 
giliai užjaučia

ALB Krašto Valdyba.

Maloniems Bičiuliams
B. ir L. STAŠIONIAMŠ, patyrusioms apie jų mylimų tėvelių 
ir brolio mirtį Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

A. ir L. Lelešiai.

Mielam bendradarbiui BRONIUI STAšIONIUI, gavusiam 
liūdną žinią apie viena diena Lietuvoje kartu mirusius myli
mus tėvelius ir brolį, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Bankstowno Lietuvių Savaitgalio 
mokyklos mokytojai ir Tėvų Komitetas.

Mūsų Giminėms ir Bičiuliams, pareiškusiems užuojautą 
žodžiu, laišku ar per spaudą, dėl mūsų brangaus vyro, tėvo

HENRIKO ŠALKAUSKO
mirties, nuoširdžiai dėkojame

Ona Šalkauskienė,
sūnus Henrikas

| M. LUCAS A CO. I
| BUILDERS & CONTRACTORS (ROD). <

Sav. M. Bukauskas. X
I 56 Yarrara Rd., Pennant Hills, N.S.W. | 
X NORĖDAMI įsigyti geros vertės na m tį, X 
X kreipkitės tik į LUCAS & CO. £ 
Ž UŽTIKRINTAI geras darbas ir tik geriausios medžiagos. $ 
g DAROME planus ir paruošiame specifikacijas. Parūpiname .’.

paskolas, kurių dabar turime didesnį kiekį. .’.
X STATOME ant savo ir Jūsų sklypų. X
X YRA statyboje keletas namų Merrylands ir Wentworthville ra- v 
;į; jone, jau nuo £ įskaitant ir žemės sklypų. Turime laisvų .’.

sklypų.
.’. PERKAME sklypus nemažffib ’ 2-jų vienoje vietoje, nurodau- įt.
X tiems mokame komisiją. X
X KREIPTIS asmeniškai arba skambinti WJ 2272 iki 9 vai. ryto | 

arba po 6 vai. vakare.x(2 min. nuo stoties). $

LIETUVIAI SKAUTAI
TARPT. VARŽYBOSE

Birželio 1 d., Lily Vale, AASE 
(Austr. Association of Scouts in 
Exile) ir šiemet suruošė egzilų 
skautų tarpskiltines varžybas, ku
riose dalyvavo estų, latvių, lie
tuvių, rusų, ukrainiečių ir veng
rų skautų-čių reprezentacinės 
skiltys. Stebėtojais buvo būrys 
australų skautininkų ir viena skil
tis skautų.

Lietuvaičių skaučių skiltis, vad. 
Ė. Kymantaitės, išnešė skaučių 
grupėje I-mą vietą, tuo laimėda- 
mos pereinamąją gairę, I-mos 
vietos diplomą ir teisę prie uni
formos dėvėti ženklą “Premier 
Patrol 1958”. Skautams sekėsi 
blogiau — jiems kliuvo penktoji 
vieta.

Varžomasi buvo iš šių dalykų: 
Vėliavos stiebo statymo, palapi
nės statymo, laužo kūrimo, kom
paso krypties nustatymo, pirmo
sios pagelbos.

Liet, skautams atstovavo AASE 
ps. V. Deikus ir skaučių vadovės 
— psl. N. Mauragytė ir V. Osi- 
naitė. Ž.

MELBOURNE
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS
Skaudžiųjų birželio mėn. trėmi

mų minėjimas šiemet įvyks birže
lio 14 d., šeštadienį, Nichola Hali, 
Lonsdale Str. Pradžia lygiai 7 vai. 
vak.

Minėjimui pirmininkaus Vikto
rijos imigracijos ministeris, kalbės 
senatoriai Mr. Hannan ir McMa- 
nnus.

Meninėje programoje lietuviams 
atstovaus klarnetistas Valius su 
žmona.

Minėjimą ruošia Viktorijos Jung
tinis Baltų Komitetas. Kviečiami 
visi Melbourne lietuviai.

SUSILAUKTA STAIGMENŲ

Lituanistiniai kursai turi muzi
kos instrumentą — radiją su pate
fonu (tablegram). Kursantams 
šį instrumentą padovanojo kur
sų vedėjas A. Zubras. Prie apa
rato bus pristaisyta trijų greičių 
plokštelių sekėjas, ir tuo būdu 
bus galima klausytis net ištiso 
koncerto. Aparatas. įrašydinamas 
Melburno Lietuvių klubo turto 
knygoje, tačiau priežiūra paves
ta vienam kursų vedėjo paskir
tam asmeniui. Aparatu galės nau
dotis visi Lietuvių Namuose vyks
tantieji pobūviai.
Anksčiau buvo užsimota pirkti 
koncertinis patefonas su trim gar
siakalbiais, tačiau net dalimis per
kant ir patiems jį sustatant, toks 
instrumentas šiuo metu pasirodė 
neįkandamas: paremiančių šį su
manymą atsirado mažai, o įsiku
riant savo namuose reikalų dau
gybė. Lituanistininai kursai dė
kingi Melburno Kultūros Fondo 
skyriaus valdybai, davusiai 10 sva
rų ir skautų rėmėjų baliaus sve
čiams, sumetusiems 8 svarus. Tie 
pinigai bus sunaudoti padovano
tam aparatui trijų greičių plokš
telių šukėj ui nupirkti.

TURĖSIME SAVO 
BIBLIOTEKĄ

Kursų vedėjas A. Zubras davė 
pradžią kursų bibliotekai, padova
nodamas 10 jaunimo knygų, šiuo 
metu jos organizavimu rūpinsis 
kursų tėvų—rėmėjų komitetas, pa
čias gi knygas tvarkys kursų se
niūnas Raimundas Kazlauskas. Vė
liau knygos bus perduotos Lietu
vių Namų klubo bibliotekai, jei 
tokia susidarys. Norintieji šios bib
liotekos augimą paremti, knygas 
su rašteliu gali palikti pas Lietu
vių Namų prižiūrėtoją p. Jerinke- 
vičių.

NAUJAS MOKYTOJAS
šiais metais Kursų jaunesniajame 
skyriuje moko Adomas Vingis. Jis 
yra buvęs Lietuvoje mokytojas ir 
studijavęs Vokietijoje Štutgarto 
augštojoje technikos mokykloje. 
A. Vingis jaunimo yra labai mėgia
mas dėl savo sąmojaus. Naujasis 
Kursų talkininkas yra ir mėgėjas 
menininkas.

MiiiiiiiiiiiiiiiifaniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiM

Balius Cabramattoje
SYDNĖJAUS SPORTO KLUBAS KOVAS IR CABRAMATTOS 

APYLINKĖS VALDYBA
š.m. liepos mėn. 5 d. Cabramattos savivaldybės salėje ruošia

LIETUVIŠKĄ BALIŲ.
Dalyvaus Viktorijos kylanti baleto žvaigždė Jūratė Valytė. 

Rinksime baliaus karalienę.
Bufetas: Biržų alutis, Suvalkijos skilandžiai ir Žemaitijos dešros.

ALB Cabramattos Apylinkės Valdyba 
ir Sporto Klubas Kovas.

AUGŠTA KOKYBĖ — ŽEMOS KAINOS
Paskutinės mados kostiuminės 
Lygių spalvų ir dryžuotos 
Vilnoniai audiniai (Tweeds) 
Storos paltinės medž. ir viln. 
Dideli balti avikailiai

Įvairių rūšių odos: paltams, batams, auliniams batams ir padai.

VISKĄ PARDUODAME PIGIAU URMO KAINŲ

Sav. A.V. Aniulis
U A MC A TRAD.10 Patrick st., Melbourne c. i. 
fl AIN O A OO. IS LONSDALE ST. PRIES MYERS.

***★**★★★★★★★★★★***★★★**★*★★***★*★*★★★***********

LITUANISTINIAI KURSAI 
BAIGIA ISIRUOŠTI

Lituanistiniai Kursai Lietuvių 
Namuose yra gavę gražų kamba
rį, kuriuo jie dalinasi su skautų 
tuntu. Kambarys baigiamas įsi- 
ruošti. Vytautas Pumputis išdažė 
grindis, Regina Pumputienė nu
pirko ii’ paruošė užuolaidas lan
gams. Įsigyta 20 moderniškų 
kėdžių ir to paties stiliaus du 
stalai. Atatinkamai bus pritai
kinta šviesos gaubtuvas. Jaunimo 
nuotaikai atatinkant, kambaryje 
bus daug šviesių ir ryškių spalvų. 
Sienose bus pakabinti architekto 
Vytauto Žemkalnio padovanoti 
žymiųjų lietuvių atvaizdai ir A. 
Zubro kursam atiduotas lietuviš
kų pašto ženklų rinkinėlis.

Algis K.

Lituanistinis
Kalendorius

SUDARĖ: R.E. MAZILIAUSKAS
Birželis

3 — 1906 m. gimė smuikininkas
Iz. Vasyliūnas.

4 — 1918 m. Lietuvos Valsty
bės Taryba nutarė kviesti 
kunigaikštį Urachą Lietu
vos karaliumi — Mindau
gu II.

6 — 1920 m. gimė poetas Vy
tautas Mačernis.

14 — 1941 m. masinis pirmasis
lietuvių trėmimas į Sibirą.

15 — 1940 m. bolševikai okupa
vo Lietuvą.

16 — 1915 m. gimė poetas Anta
nas Vaičaitis.

18 —- 1902 m. gimė rašytojas Vy
tautas Alantas.

23 — 1941 m. spontaniškas lie
tuvių sukilimas prieš bolše
vikus.

24 — 1904 m. gimė poetas J. Ais
tis.

25 —1925 m. Klaipėdą aplankė
anglų karo laivų eskadra. 

28 — 1932 m. mirė Maironis.
30 — 1956 m. Lietuvių Kultūros 

Kongresas Chicagoje.

Patikslinimas
“M.P.” Nr. 22 (375), L. Lygu- 

miečio str. “Pavojingi eksperi
mentai” spausdinant įsibrovė ne
tikslumų, kuriuos atitaisus 3 p. 
skamba šitaip:

3) Jei abiem minėtom išeitim 
nebūtų pasinaudota, tada ALB 
vyriausiems organams tektų sprę
sti, ar tokios sudėties ^valdyba 
yr ateisėtas apylinkės reprezen
tantas veikiančio krašto statuto 
nuostatų prasme, o neigiamu at
veju tie organai turėtų atlikti to
kius veiksmus, kurie įgalintų 
Melburno Apylinkę iš naujo iš
rinkti teisėtą apylinkęs valdybą.

TEGUL NORS MENKA 
DALIS oNUO TAVO GĖRYBIŲ 
STALO TENKA VOKIETIJOJE 
VARGSTANTIEM LIETUVIAM.

medžiagos

gabardinas

38/- iki . 48/- jardas 
25/- iki 34/- jardas 
12/6 .iki 18/- jardas 
25/- iki 48/- jardas 
24/- iki 38/- kailis

PRANEŠIMAI
Kun. Petro Butkaus 20 metų 

kunigystės jubiliejus įvyks š.m. 
birželio mėp. 29 d., sekmadienį, 
Petersham Town Hall, tuoj po 
pamaldų.

Visus norinčius . dalyvauti iš
kilminguose pietuose ir pobūvyje, 
prašome užsirašyti pas org. ko
miteto narius iki birželio mėn. 
15 dienos.

Org. Komitetas.

BANKSTOWNO LIET. NAMAI
Su dideliu pasitenkinimu pra

nešame pilną sąrašą rėmėjų su
tikusių įdėti Bankstowno Lietu
vių Namams duris:

1) Statybininkas p. Feliksas 
Žilinskas sutiko pastatyti namų 
fasado portiką, tam reikalui pa
aukodamas £ 40. Ponas F. Žilins
kas jau anksčiau yra davęs B.L. 
Namams £ 50.

2) Bass Hill’io lietuvių koloni
ja sutiko įdėti frontines duris.

3) Cabramattos Lietuvių Apy
linkė sutiko įdėti šonines suve
riamąsias duris.

4) Ponas K. Eidukevičius su
tiko įdėti antrąsias šonines du
ris, einančias į sporto aikšteles.

Visiems duosniems rėmėjams 
tariame nuoširdų dėkui. Iškilmin
gas durų “krikštynas” darysime 
drauge su langų “krikštynomis”, 
kai bus tinkamai paruošta sa
lė.

Šiuo metu mes j ieškome naujų 
mecenatų scenai ir kietiems įren
gimams.

— x —
Birželio mėn. 14-15 dienomis 

Bankstowno Lietuvių Namų val
dyba, drauge su Apylinkės valdy
ba, daro specialią rinkliavą na
mų grindims sudėti. Visus pra
šome šią rinkliavą gausiai parem
ti.

Ta pačia proga pranešame, jog 
Bankstowno Lietuvių Namuose 
šiuo metu daroma elektros ins
taliacija salei ir scenai. Prašome 
visus elektrikus paremti mūs dar
bais ir patarimais. Taip pat bai
giamas lyginti antrasis sklypas, 
vežamos žemės ir stengiamasi 
greičiau įruošti sporto aikŠtelis.

— X —
Bankstowno Lietuvių Namų is

toriją sutiko rašyti A.L. Archy
vo vedėjas B. Žalys. Jis renka vi
sas namus liečiančias žinias ir 
fotografijas, taip pat veda, namų 
albumą. Prašome visus tautiečius 
jam talkininkauti.

B.L. Namų Valdyba.

“KOVO” NARIAMS
Pranešama S.L.SK. Kovo na

riams, kad š.m. birželio mėn. 14 
d. Kovo būstinėje (S.L. Namuo
se) šokių ir muzikos nebus: Visi 
sportininkai prašomi kuo skait
lingiausiai dalyvauti trėmimų mi
nėjime, kuris įvyks birželio 14 
d., Assembly Hall. Pradžia 2.30 
vai.

★ Kovo mergaičių krepšlinio 
nuo 1 iki 2,30 vai., Camperdown 
Play Ground.

Vyrų treniruotės nuo 10 vai. 
iki 2.30 vai. p.p.

Tinklinio treniruotės (prie 
Bankstowno Lietuvių Namų) sek
madienius huo 2 vai. iki 5 vai. 
Treneriai R. Hornas ir V. Gilius.

“Kovo” Valdyba.

Reikalingas partneris
Su ne mažiau £ 1.500 kapitalu. 

Reikalingos paskolos: 1) Už pir
mą namo užstatą — £ 1000, 2) 
Už antrą namo užstatą — £ 500, 
3) Dvi paskolos po £ 300 už-ant
rą namo užstatą.

Nuošimčiai £ 10-15 už kiekvie
ną šimtą per metus.

P. Savenis, 15 Bond Str., 
Hindmarsh, S.A.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Ęred--
3 bert St., Leichhardt, Sydney,

(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 

r President of the Australian —
Lithuanian Community — 779 

•Elizabeth St., Zetland,* Sydney,
N.S.W. (Tel, MX 2120).
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