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KULTŪRINE NEPRIKLAUSOMYBE TVIRTINA, KAD DIDŽIOJI BRITANIJA 
PARDAVĖ PABALTIJO KRAŠTUS

Naujas Sovietų susiriejimas su 
Tito, spaudimas lenkų, Chruš
čiovo preliudas į galimą R. Eu
ropos opozicijos likvidaciją, tem
do viltis dėl greito laisvesnio ry
tojaus nušvitimo. Nepėsčias Tito 
vėl šaukė apie Maskvos norą pa
jungti mažąsias tautas, o lenkai 
tyliai nusilenkė Kremliaus valiai ir 
pašalino Karolį Kuryluk, Lenkijos 
kultūros ministerį. Tai tas pats 
Kuryluk, kuris buvo vienas lietu
vių — lenkų kultūrinio ryšio for
muotojų, kurio palaiminimu Kro
kuvoj ir Poznanėj kūrėsi “Lietu
vių Bičiulių” kultūrininkų būre
liai. Jo drąsa toleruoti komunisti
nėj Lenkijoj kultūrinę nepriklau
somybę stebino, bet komunistiniai 
dogmatikai, reikalaują iš mokslo 
ir meno visiško atsidavimo, ir vėl 
laimėjo.

Brooklyno “Laisvė” savaip ban
dė aiškinti, kodėl Vilniaus “val
dančioji klasė” negali nuoširdžiai 
pritarti “kultūriniam ryšiui” su iš
eivijos kultūrininkais: “Mes, žino
ma, pageidautume, kad Hurok (J 
AV kapitalistas — agentas) ar kas 
kitas pakviestų iš Tarybų Lietu
vos Vilniaus LTSR dainų ir šokių 
ansambli su gastrolėmis. Bet abe
jojame ar tai greit bus. Mat Du- 
llesas (J. F. Dulles, JAV užs. r. 
mini s te ris) Tarybų Lietuvos vis 
nepripažįsta; jam tokią šalis visai 
nesanti, o kol nepripažįsta, tol jis, 
matyt, pasiryžęs neįleisti Čion Ta
rybų Lietuvos menininkų”.

Kova dėl kūrybos laisvės, tiesa 
nėra nauja. Komunistinė sistema 
nėra pirmoji ją paneigusi. Tačiau 
jokiai kitai sistemai taip nesisekė 
melu ir klasta ir Lietuvos kultūri
ninkams primetamą jungą šitaip

PAVERGTASIS PASAULIS 
PROTESTUOJA

SUJUDIMAS PJT RYŠIUM SU 
ŽUDYNĖMIS VENGRIJOJE

Ryšium su 1956 metais va
dovavusių Vengrijos tautinei 
revoliucijai prieš sovietus as
menų buv. min. pirm. Imre Na
gy, krašto apsaugos min. gen. P. 
Maleter ir kelių kitų vadų sovie
tinėmis žudynėmis slapto sovieti
nio “teismo” sprendimu, Paverg
tosios Jungtinės Tautos griebėsi 
energingų žygių Jungtinių Tau
tų ir laisvojo pasaulio vyriausy
bių sąžinei paveikti, kad paga
liau pajustų savo atsakomybę ir 
pavartotų realias priemones so- 
vetinėms žudynėms ir patyčioms 
iš tarptautinių sutarčių ir pačių 
Jungtinių Tautų sustabdyti.

PJT pirmininkas telegramomis 
atsišaukė į laisvojo pasaulio vy
riausybių galvas ir delegacijas 
Jungtinėse Tautose, į Europos 
Patariamojo Seimo pirmininką ir 
įžymiuosius politikus, kad darytų 
įtakos sukviesti JT, kurių Chartą 
jie taip brutaliai laužo. Specia
lia telegrama Britanijos, JV ii* 
Prancūzijos vyriausybių galvoms 
PJT pirmininkas kviečia jas at
siriboti nuo betkokių derybų su 
Maskva dėl vadinamosios “viršū
nių” konferencijos. Kita specia
lia telegrama PJT prašo popie
žių pakelti savo balsą prieš so
vietų žiaurybes pavergtuose kraš
tuose.

ŽINIOS IŠ NIUJORKO 
begėdiškai neigti. Tiesa ir tai, kad 
mokslui ir menui Sov. Sąjungoje 
yra skiriama daug dėmesio. Už tai 
“ponas — partija” reikalauja 
jnokslininkus ir menininkus būti 
uoliais ir klusniais tarnais. Juk 
reta savaitė, kad mūsų intelektu
alams tėvynėj partijos biurokratai 
neprimintų, ką ir kaip rašyti, pieš
ti, komponuoti.

Amerikoj kultūra yra palikta 
niekieno nuožiūrai. Inteligentiš
kesnės tautybės — kaip žydai — 
jau nuo seno organizuotai skatino 
ne vien savųjų kultūrines pastan
gas. Su nuostaba sekėme, kaip 
mūsų veržlūs menininkai jau Vo
kietijoje nupiešė vokiečiams net 
32 pašto ženklus, stebėjomės tuo 
uolumu kaip Vakarų muzėjai Aus
tralijoj, Kanadoj, Amerikoj rinko 
mūsų menininkų kūrinius. Mūsų 
dėstytojai iškilo žymiuose univer
sitetuose. Džiūgavom Čikagoj, To
ronte išvydę mūsų architektų lie
tuviškoj dvasioj sukurtas bažny 
Čias. Kartu apgailėjome dėl anks
čiau minėtų priežasčių nesėkmin
gas tėvynėj esančių architektų 
pastangas pamėgdžioti šiuos išei
vių architektus statant Klaipėdos 
bažnyčią.

Romas Viesulas, reto darbštumo 
ir užsispyrimo menininkas, laimė
jęs žinomo JAV-bių žydų filantro
po Guggenheim $3.600 stipendiją 
buvo naujausias įvertinimas lietu
vių menininkų, kurie meno kritiko 
Aleksio Rannito žodžiais “net ir 
sunkiausiomis sąlygomis išliko iš
tikimais sau, savo profesijai, savo 
stiliui, savo estetinei moralei”. 
Dar daugiau: ši “augščiausia 
Amerikos premija menui ir moks
lui” meno žinovų buvo paskirta 
dailininkui, kuris sakės gautą sti

Birželio 18 d. New Yorke PJT 
patalpose įvyko viešas PJT Ben
drųjų Reikalų Komiteto posėdis, 
dalyvaujant daugeliui tautinių 
delegacijų narių ir amerikiečių 
spaudos atstovams. PJT pirminin
kas nušvietė, kokie lig šiol PJT 
žygiai padaryti dėl Vengrijos. 
Vengrijos delegacijos nariai, buv. 
1956 m. Vengrijos revoliucijos 
dalyviai ir vadai pateikė dabar 
sovietų nužudytųjų Vengrijos pa
triotų padėtį revoliucijos metu ir 
sovietinę klastą juos areštuojant. 
Kitų tautinių delegacijų atstovai 
visų pavergtųjų solidarumą ir so
vietinių klastos, smurto ir žudy
nių metodų pastovumą. Politinės 
komisijos pirmininkas V. Sidzi
kauskas pasiūlė rezoliuciją, ku
rios išvadoje JT sesijos pirminin
kas ir JT gen. sekretorius reika
laujami sukviesti nepaprastą JT 
sesiją, kad išmestų Sov. Sąjungą 
ir jos satelitą Vengrijoje iš JT 
ir nustatytų kolektyvines sankci
jas už nevykdymą JT nutarimų 
dėl Vengrijos, o D. Britanija, 
JAV ir Prancūzija, be to, dar ra
ginamos nesėsti prie derybų sta
lo su krauju susitepusia Sovietų 
Sąjungos vyriausybe, jei bent ji 
parodytų norą diskutuoti priemo
nes sovietinei okupacijai iš Cen
tro ir Rytų Europos pašalinti ir 
tas tautas įgalinti pasirinkti vy
riausybes pagal savo nusistaty- 

riausybes pagal savo nusistatymą. 

pendiją naudosiąs “litografijų lie
tuvių liaudies dainų temomis su
kūrimui, stengiantis pagauti lietu
vių protėvių dvasią, jų tam tikrų 
gyvenimo problėmų supratimą, 
pažiūrą į gyvenimą, bendrai į bui
tį, gamtą ir viską, lygiagrečiai iš
statant savo pažiūrą šiais klausi
mais...”

R. Viesulas sakė spausdinsiąs 
lietuvių dainą originalia kalba, 
pristatysiąs pirmu kartu pasaulio 
dėmesiui. Jo užsimojimas išryški
no “kultūrinio ryšio” su tėvyne 
aktualiją. Esą jis norėtų šios lietu
vių liaudies meno serijos reikalu 
bent pusei metų užsidaryti Žemai
tijos sodžiuje, kad naujai įsijaustų 
i jo dvasią. Kaip į tai atsakytų 
Vilniaus dogmatikai ir Valstybės 
Dept. Vašingtone?

Kitas laisvųjų lietuvių kūrėjų 
įvertinimas pasirodė taipgi praė
jusią savaitę, kada “The N. York 
Times” autorius, rašydamas apie 
Vašingtone, Kongreso bibliotekoj, 
atidaromą grafikos parodą, reikš
mingiausiu išrinko Vytauto Jony
no “Niujorko Penktoji Avenue” 
medžio raižinį. Iš parodai atsiustų 
1.194 darbų atrinkta tik 83, jų tar
pe ~ V. Jonynas! Vienas ryškiau
sių kovotojų už meno nepriklau
somybę Vytautas K. Jonynas, ei
lės Amerikos meno premijų laimė
tojas, Fordham universiteto pro
fesorius, šiuo metu dirba prie kitų 
dviejų medžio rėžinių. “Lietuva” 
ir “Amerikos ūkininkija”.

Būdas, kaip Lietuvoj bus pra
nešti bei atvaizduoti šių kūrėjų 
laimėjimai Vakarų pasaulyje, pa
rodys, kaip toli gali eiti sovietinės 
sistemos politikieriai, besidomį 
“kultūriniu ryšiu su išeivija”.

T.ž.

DABARTINĖ RYGA
kas antras žmogus kalba

RUSIŠKAI
Latvių laikraštininkams teko 

kalbėtis su britų laikraštininku, 
kuris neseniai grįžo iš kelionės 
po Sovietų Sąjungą. Jam teko 
lankytis Rygoje.

Pagal jo pasakojimą (jis moka 
rusų kalbą), kas antras Rygoje 
sutiktas žmogus kalba rusiškai, 
žmonės prastai apsirengę, bet vis 
dėlto šiek tiek geriau, negu Ru
sijoje. Jis buvo apsistojęs geriau
siame Rygos viešbutyje, ir ten 
maistas, nors neblogas, prastai 
pagamintas ir neskanus. Maisto 
esą; ypač visko atgabenama į 
turgų, tik jis ten labai brangus.

Jis norėjo patekti apsidairyti į 
kurortą, bet tam reikia turėti 
specialų leidimą. Specialus leidi
mas reikalingas ir Rygos prie
miesčiams aplankyti ir apžiūrėti 
kuriam nors artimesniam kolū
kiui.
t Būdinga, kad šis laikratininkas 

visą laiką turėjo nepažįstamą pa
lydovą, kuris iš atokiau sekė jį. 
Palydovas visas dienas buvęs tas 
pats ir neišleidęs jo iš akių.

Mieste fotografuoti jam niekas 
netrukdė.

PJT delegatai lanko laisvojo 
pasaulio valstybių vadovaujan
čius delegatus Jungtinėse Tauto
se.

Galimas daiktas, kad PJT išleis 
kokią “Baltąją Knygą” apie Ven
grijos revoliuciją ir Sov. Sąjun
gos agresiją.

Buvęs Britų Ambasadorius J. 
A.V-bėse lordas Halifax neparo
dė simpatijos Pabaltijo kraštams, 
kai rusai juos okupavo ir inkor
poravo į Sovietų Sąjungą 1939 
metais.

Tatai pasakoja J.A.V. valstybės 
Departamento išleisti slapti do
kumentai.

Šie dokumentai parodo, kad 
dar prieš savaitę, kai vokiečiai 
įžygiavo į Rusiją 1941 m., lordas 
Halifax pareiškė J.A.V-bių sek
retoriui p. Sumner Welles, jog 
vokiečių ofenzyva į Rusiją esanti 
neišvengiama ir todėl Anglija 
norinti pagerinti savo santykius 
su Sov. Sąjunga.

S. Welles išreiškė viltį, kad jis 
mano, jog ir Šiuo atveju Anglija 
vis dėlto laikysis, nepripažinda
ma Pabaltijo valstybių inkorpo
racijos į Sov. Sąjungą.

Tačiau jis labai, nustebo lordo 
Halifax cinišku pareiškimu, kad 
jis negalvojęs, jog būtų reikalas 
rodyti per daug simpatijų ar už
tarimo Pabaltijo valstybių žmo
nėms, kurie nesą to verti...

Be to, jis dar pridėjo, kad 
Anglija tikriausiai ieškosianti ke
lių ir galimybių pripažinti teisė
ta Sovietų okupaciją tuose kraš
tuose.

P. Welles, į tai atsakydamas, 
pabrėžęs, kad toks pripažinimas 
galįs labai pakenkti Anglijos 
tikslams, dėl kurių -ji įsivėlė į šį 
karą, nes jis nematąs ir, iš tik

PAPILDYTA
A.L. METRAŠČIO 

REDAKCINĖ 
KOLEGIJA

Vyr. Australijos Lietuvių Met
raščio redaktorius, J. Kalakaus
kas, kaip jau buvo rašyta, dėl 
ligos atsisakė iš šių pareigų.

A.L.B-nės Krašto Valdyba ga- 
lūtinai apsisprendė dešimtmečio 
metraštį išleisti, nes jau yra gra
žus skaičius jį užsisakiusių ir ap
simokėjusių prenumeratą. Taigi 
naujuoju vyriausiuoju metraščio 
redaktorium Krašto Valdyba pa
kvietė Kultūros ir švietimo va
dovą Julių Vėteikį su sąlyga pra
plėsti redakcinę kolegiją.

Pranešama Australijos lietuvių 
visuomenės žiniai, kad šiuo metu 
metraščio redakcinė kolegija yra 
sekančios sudėties:

1., Vyr. metraščio redaktorius 
— J. Veteikis,

2., Kun. P. Butkus — savaran
kiškas redaktorius religiniams ir 
pastoraciniams klausimams,

3., V. Ratas — meno dalies re
daktorius,

4., V. Kazokas — literatūros 
skyriaus redaktorius ir

5., J. Kalakauskas, A. Maura- 
gis ir J. Jūragis — redakcijos ko
legijos nariai — redaktoriai ben
driesiems metraščio reikalams.

Naujai suformuota redakcinė 
kolegija peržiūri turimą medžia
gą ir greitu laiku kreipsis ten, 
iš kur dar nėra jos gauta.

BAUSMĖS
Daugailiuose teismas nubudė 

vieną moterį dvejus metus kalėti 
už naminės degtinės pardavinė
jimą. Gelvonyse žmoną primušęs 
girtuoklis vyras gavo ketverius 
metus. 

rųjų, nesą jokio skirtumo taip 
brutalios rusų okupacijos ir 
Hitlerio pavergimo kitų kraštų.

Kada Halifax pareiškęs, kad 
Pabaltijo kraštai jau visą šimt
metį prieš tai buvę Rusijos oku
puoti, tai p. Welles atsakęs, jog 
ir Suomija taip pat priklausanti 
tai pačiai kategorijai.

Tada lordas Halifax atrėžęs, 
kad jo simpatija Suomiams ii 
Pabaltijo žmonėms esanti visiškai 
skirtinga.

Kitas slaptas dokumentas, iš
leistas tos pačios įstaigos, nuro
do, jog Anglija pusiau sutiko, 
kad Sov. Rusija dominuotų Ryti
nėje Europoje po II-jo pasaulinio 
karo.

Dokumente užfiksuotas pasikal
bėjimas tarp J. A. Valstybių 
sekretoriaus padėjėjo p. Berle 
(jun.) ir privataus Britų užsie
nio reikalų sekretoriaus p. Ste
venson 1941 m. rugsėjo mėnesy
je vieno pobūvio metu.

Berlė paklausė Stevensoną, ar 
Lenkijos, Čekoslovakijos ir Jugo
slavijos “ypatingai tamprūs ry
šiai” su Sov. Rusija nėra gryna 
Sovietų dominacija Rytinėj Eu
ropoj ?

Stevenson į tai atsakęs, kad, 
atvirai kalbant, Anglija davusi 
savo beveik pilną sutikimą: ir pa
lankumą pavergti Rytų Tautas.

Iš Š.m. birželio mėn. 30 d.
“Daily Telegraph” vertė

V. Deikus

v PASIŽADĖJIMUS
\ NESISEKA VYKDYTI

[Balandžio mėnesį Vilniuje susi- 
kilmingai pasižadėjo pagaminti
Lietuvos kolchozuose per šiuos 
metus po 14 tonų pieno iš kiek
vieno 100 hektarų naudmenų (t. 
y., ariamos žemės, pievų ir gany
klų). Pasižadėjo padidinti 23% 
karvių skaičių kolchozuose ir pa
kelti jų pieningumą iki 2200 ki
logramų per metus vidutiniškai 
iš kiekvienos karvės.

Ligi birželio 1 dienos, tai yra 
per penkis mėnesius, kolchozai 
pagamino dar tik po 3.01 tonas 
pieno iš 100 ha. Trūksta dar be
veik po 11 tonų (78.5%), o liko 
tik septyni mėnesiai, iš kurių tik 
keturi pieningi.

Iš kiekvienos karvės vidutiniš
kai kolchozuose per penkis mė
nesius primelžta po 524 kg. 
Trūksta dar 1776 kg arba 70%. 
Užsimojimas galėtų būti įvykdy
tas, jei p ei* keturis vasaros mėne
sius visos kolchozinės karvės iš
tesėtų duoti kasdien po ne ma
žiau kaip 12 kilogramų pieno. 
Pernai vasaros mėnesių vidurkis 
buvęs apie 8.3 kg per dieną.

Karvių skaičius tuo tarpu pa
didintas nepilnais 6%, vietoj ža
dėtų 23%. Visi Lietuvos kolcho
zai jaunų karvių prisiaugino apie 
12.600. Iš privačių augintojų pri
sirinko 6.380. Tuo pačiu metu 
papjovė ar pardavė mėsai 8.700 
karvių. Taigi prieauglio susidarė 
10.300 karvių, o pažadui įvykdyti 
reikia mažiausia 40.000. —LNA—

* Amerikos prezidentas Eisen
howers pasirašė įstatymą, kuriuo 
suteikiama Amerikai teisė keistis 
atominėmis paslaptimis su savo 
sąjungininkais.

Savaitės Žinios
★ Kuboje jau ilgesnį laiką vy

ksta neramumai. Prieš diktatorių 
Batistą yra sukilusi žymi krašto 
dalis, vad. Orientb provincija. 
Sukilėliams vadovauja Fidel Cast
ro, kuriam, atrodo, pritaria visi 
progresyvieji kubiečiai.

Pastarosiomis dienomis sukilė
liai pradėjo graibstyti Amerikos 
piliečius, kurių Kuboje yra nema
ža. Jie susigaudę net kelioliką 
amerikiečių šeimų ir laikė juos, 
kaip įkaitus, protestuodami prieš 
Amerikos vyriausybę, kuri remia 
nepopuliarų Kubos prezidentą 
ginklais ir pinigais.

Paskutinėmis dienomis, kai 
Amerikos konsulato Kuboje ats
tovai apsilankė pas sukilėlių va
dą, įkaitus pradėjo palaidinėti. 
Nei vienas iš suimtųjų nenusis- 
kundė dėl blogo elgesio su jais.

★ Atrodo, kad Lebanono vy
riausybė pradeda spausti Eigipto 
ir Sirijos remiamus sukilėlius. 
Prieš keletą dienų sukilėliai vi
siškai rimtai grąsino okupuoti 
šiaurinį Lebanono uostą Tripolį. 
Dalyje miesto kvartalų sukilėliai 
buvo stipriai įsitvirtinę ir apšau
dė vyriausybininkų pozicijas ne 
tik moderniais automatiniais gin
klais, bet net iengąja artilerija.

Vyriausybininkai turėjo daug 
vargo sunkiosios artilerijos pa
galba išmušti sukilėlius užmies- 
tin.

Lebanono sostinėje Beirute dar 
ir dabar vyksta mažų susišaudy
mų ir pasigirsta vienur ar kitur 
sprogstančių granatų garsai, ta
čiau, atrodo, ir čia šiuo tarpu vy
riausybininkai ima viršų.

Sovietiniai komentatorai Jr jų 
spauda kaltina amerikiečius ir 
ypač anglus, kad šie privežė vy
riausybininkams modernių gink
lų, o UNO komisija su šimtais 
ekspertų savo patarimais ir tech
niškais pomokinimais ruošianti 
vyriausybininkų karininkus.

★ Prancūzijos ministeris pirmi
ninkai de Gaulle savo dekretu 
suspendavo Naujosios Kale Joni
jos demokratiniu būdu išrinktą 
vyriausybės pirmininką . M. Le- 
normano su visais jo ministerial*, 
šiuo akimirksniu salą valdo de 
Gaulle skirtas . karinis guber
natorius.

Prisibijant neramumų, kuriuos 
kuriuos galį sukelti Čiabuviai, va
dovaujami buvusios komunistuo
jančios vyriausybės, saloje pa
skelbta karo padėtis ir jos svar
besnius strateginius punktus sau
go prancūzų kareiviai.

★ . Amerikos parlamentas pri
ėmė įstatymą, kad ateinančiais 
metais kitų kraštų sąjunginin
kams paremti (ginklais ir kitokia 
pagelba) bus išleista 3 milijar
dai dolerių.

Prezidentas Eisenhoweris šia 
suma nėra patenkintas, kadangi 
jo pasiūlytoji pinigų suma siekė 
bemaž 4 milijardų dolerių. Jo 
nuomone, šitoks kongreso elge
sys “keliąs nerimtųpio įspūdį ir 
sudarąs rimtą pavojų laisvojo pa- 
kaulio saugumui.”

★ Šių metų biudžete Australi
jos vyriausybė numato padaryti 
nemažų nuolaidų valstybinių mo
kesčių mokėtojams, o taip pat pa
didinti senatvės ir invalidų pen
sijas. Bankų kreditai taip pat bū
sią prieinamesnį, šias nuolaidas, 
reikia manyti, liberalų vyriausy
bė daro dėl to, kadangi šį rudenį 
numatomi federaliniai rinkimai.
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SKAIČIAI, KURIU BIJO MASKVA PER DAUG TIKIMA REKLAMAI

Kiek Rusijoje yra moterų (kur 
dingo daug milionų vyrų), kodėl 
ten labai žemas pragyvenimo 
standartas (augštos kainos, o že
mi uždarbiai) — visa tai rūpi ne- 
bešiandien Vakarų mokslinin
kams.

Patys rusai, ar ten gyvenę bei 
augštas pareigas ėję bolševizmo 
ekspertai, kaip B.I. Nikolaevsky, 
L. Volkov, V. Gudim-Levkovič. J. 
Bialer, Naum Jasny, David J. 
Dallin ir kiti, daug padeda, kad 
išsklaidytų melagingas iliuzijas 
tiems, kurie sau jau norėtų gal
voti, kad “ir virš kolchozų čiul
ba vieversys”. Skaičių kalba arba 
statistika, kaip iŠ senovės sako
ma, geriausiai tinka, kai reikalin
ga nušviesti naują ar nežinomą 
problemą.

Tačiau ką begalima daryti, kai 
bolševizmo garsiakalbiai, vis gau
sėjančių samdytų ar naivių pasa
korių padedami, pernelyg jau gar
siai baubia apie gerą gyvenimą 
“darbo žmonių tėvynėje” (Sovie
tų imperijoje), deja, gudriai nu
tylėdami keletą, atrodo, visai ne
kaltų skaičių, kurie tačiau, jeigu 
nuo jų nuimti uždangą, gali stai
ga augštyn kojomis apversti jų 
visą apaštalavimo darbą apie ta
riamą proletaro rojų už geležinės 
uždangos. Palikdami nuošaly dėl 
vietos stokos čia ilgą ir bolševiz
mui labai nepalankią (juo labiau 
po 40 metų reformos, o ne po 
5-6 ar 10) uždarbių ir kainų sta
tistiką, ypač maisto, rūbų ir batų 
kainų, prašokančių 700% —
3,000% atatink. kainas Vakaruo
se. Sustokime trumpai ties šiais 
3 punktais: a) kiek yra moterų 
Rusijoje (kodėl ten jų toks 
stambus perviršis)?; b) kiek gy
ventojų dirba kuriame versle 
(perdaug biurokratų ir prižiūrė
tojų; c)| kiek komunistų partijo
je esama tikrų proletarų (darbi
ninkų bei kolchozininkų)?

MOTERŲ PERTEKLIUS
Kyla klausimas, kodėl gi bol

ševikai neskelbia, paslaptingai 
nutyli net tokį nekaltą dalyką, 
kiek yra moterų (kai Maskva pa
skelbia bendrą gyventojų skai
čių)? Kartais tartum pusiau bur
nos iš ten prasitariama, kad mo
terų ten esą 6,5 — 7 milionais 
daugiau negu vyrų. Pagal žino
vus, tie skaičiai būtų 3-4 kartus 
didesni. Ekspertai netgi tiesiog

DIDŽIAUSIA BĖDA
FELJETONAS

Kauno automobilių kėbulų ga
myklos direktorius drg. Sarkisia- 
nas ligi šiol niekuo nesirgo. Tai, 
gal būt, galima paaiškinti tuo, 
kad . pradžioj jis neužsisėdėdavo 
kabinete, dažnai būdavo gryname 
ore, cechuose.

— Mūsų direktorius — tikras 
tėvas! — kalbėjo darbininkai. 
Geros širdies... Nieko nenu
skriaus, kiekvieną paguos, pata
rimą kiekvienam duos...

Tačiau taip buvo tik ankstyva
me direktoriaus veiklos laikotar
pyje. Direktoriaus būdas ir cha
rakteris pamažu ėmė keistis ; jis 
įprato visus ir viską stebėti, sek
ti. Pamatė kartą kampe svirdu
liuojantį darbininką ir paklausė:

— Tu, brangusis, girtas?
— Ta-aip, — nutęsė darbinin

kas.
— Teks tau, mielasis, įrašyti 

papeikimėlį... Pasitaisysi — su
imsime,. .

Netrukus direktorius nosis į 
nosį susidūrė su svirduliuojančiu 
vyresniuoju buhalteriu Benedik
tu Kabalinsku.

— Jūs girtas? — paklausė di
rektorius.

— Ne-e-e... — suvembleno 
buhalteris.

Direktorius suabejojo buhalte
rio nuoširdumu.

— O gal vis dėlto...
— Ne, ne! — tvirtino buhal

teris.
— Nueikite į polikliniką ir at

neškite pažymėjimą, kad jūs, 

tvirtina, kad ten esąs 35-40 me
lionų moterėlių perteklius, nema
žiau.

Iš kur toks geras moterų der
lius, nustebsite, kai normaliai 
abiejų lyčių skaičiai beveik vie
nodi pasauly. Bet, mat, kai Mask
va neskelbia, “nežino”, kieki turi 
moterų, niekas ten oficialiai ne
turi teisę jiems mesti priekaištą 
— kur dingo daug milionų vyrų? 
Jei Kremlius gi paskelbtų teisybę 
apie moteris, tuo pačiu suduotų 
sau milžinišką smūgį savo veda
mai politikai bei “neklaidingumo 
linijai”.

Bolševizmo lyderiai, tačiau, ne 
žmogžudžiai, bet idealistai — fa
natikai, kurie, “vien gero trokš
dami žmonijai”, savo progresy
viomis reformomis, tikriau, uto
pijomis (prakaituodami be reika
lo per 40 metų), vietoje “darbo 
žmonių rojaus”, pasiuntė nekal
tai daug milionų rusų į tikrąjį 
rojų (iš kurio nebegrįžtama).

KĄ SAKO D. DALL1NAS
David J. Dallin. bene didžiau

sias JAV ekspertas apie Rusiją, 
savo 10 tomų raštuose mano, kad 
šis skaičius (aukų) esąs tik 120 
milionų, atseit, tiek galvų kaina
vo bolševizmo eksperimentas so
vietams per 39 metus. Tai ne nai
vūs spėliojimai, be įrodymai visai 
materiališki, pagrįsti, aiškūs. Di
džiąją dalį iš to sau ima Sibiro 
ir kiti konclageriai, bevalant 
žmonių “nepasitenkinimą”, kuris, 
žinoma, dėka to, išvalius visus 
lyderius, atslūgo (ir vargu ar ka
da begrįš — “neapsimoka”), vi
suotini ūkininkų streikai, neno
rint kolchozų, 1941-45 m. karas 
prieš vokiečius, dėl nesugebėjimo 
popierinių maršalų ir kit. polit. 
iškamšų, na ir komunistams “be
valant” tarpusavy vieniems kitus, 
(Trockio, vėliau Tuchačevskio 
šalininkus: 10 kartų gerai, vieną 
kartą negerai — štai tau Sibiras).

Badas, atviras net kelis kartus 
(1921-22 m., 1923-33 m., 1943-44 
m.), o dažni pusbadžiai 6-7 kar
tus per bolševikų valdymą, ir tai 
pačiame turtingiausiame pasaulio 
krašte (Urale randami deimantai, 
esmeraldai, nebe tik auksas, pla
tina) paėmė savo duoklę vyrų, 
moterų ir vaikų galvomis, atrodo 
lygiai. Sibiro ir kiti kanclageriai, 
atrodo, nulėmė rezultatą , dėl 
augšto mirtingumo, bet ten mo

taip sakant, ne...
— Nueisiu, — užsispyrė bu

halteris.
Direktorius minutę kitą pasvar

stė ir nusprendė... iškviesti vi- 
Į suomeninių organizacijų atstovus.

— Sudaryti ekspertų komisiją 
ir nustatyti jo stovį... — suko
mandavo direktorius, rodydamas 
pirštu į vyresnįjį buhalterį.

Bendromis pastangomis atlikta 
ekspertizė demaskavo Kabalinsko 
melą. Direktorius pareiškė eilinį 
papeikimą.

O vyresnysis buhalteris ėmė 
dar labiau gerti. Direktorius bu
vo priverstas išleisti naują lem
tingą įsakynįą: “Už sistemingą 
girtuokliavimą ir neatvykimą į 
darbą Benediktą Kabalinską at
leisti iš vyresniojo buhalterio pa
reigų”.

Išsiblaivęs buhalteris nusiminė.
— Menkniekis, — ėmė guosti 

jį darbuotojai. — Mūsų direkto
rius geros širdies: viena ranka 
parašo, kita — išbraukia.

Pranašystė išsipildė. Netrukus 
pasirodė naujas įsakymas: “įsa
kymo Nr. 45 paragrf. 4 pakeisti 
taip: B. Kabalinską atleisti jo 
pačio prašymu”. Nuo tos dienos 
direktorius tik ir tesėdi prie įsa
kymų knygos. Pavaikščios minu
tėlę gamyklos teritorijoje, ir vėl 
pusę dienos rašo įsakymus. Kitą 
darbo laiką skiria mąstydamas, 
apie namus, statomus Petro Cvir
kos gatvėje. Direktoriaus įsaky
mais susidomėjo visuomeninių or- 

terų tebuvo 10% (B.I. Nikolaev
sky). Tų konclagerių skaičius — 
224, mažiausias iš jų 40,000 gal
vų, sąrašas yra žinomas ir galėtų 
būti kiekvienu momentu įtalpin
tas.

Tai šiurpu nukreičia tautietį 
(išskyrus “ir virš kolchozo čiulba 
vieversys” skelbėjus), nes trečią 
vietą užima pabaltiečiai. Lietuvio 
vardas ten yra gerai žinomas, 
nes išvežti intelektualai, adminis
tratoriai, kariai, pavyzdingi ūki
ninkai, mokytojai). Augštas mir
tingumas buvo tarpe ištremtųjų 
be teismo, kuriems nieko bolševi
kai negalėjo prikišti (a la p. Gau- 
Čienė), gi jei galima buvo pri
kišti nors menkiausią nusikaltimą 
— bausmė 15-20 metų katorgos). 
Antrasis karas kainavo 7 milio- 
nus galvų fronte ir 12-16 milio
nų užfrontėj.

GYVENTOJŲ PASKIRSTYMO 
VERSLAS

Dar Stalinui gyvam esant, bu
vo staiga įsakyta milidnams Si
biro kalinių sutrumpinti darbo 
laiką, sumažinti prižiūrėtojų sau
valiavimą ir nakčiai guoliams 
įtaisyti medinius narus bei duoti 
šiaudų maišą po galva (anksčiau 
buvo miegama ant molinių grin
dų) dar 1941-45 m. karo metu. 
Tai, tačiau, vien, taupumo sume
timais, o ne dėl širdies gerumo, 
nes Stalinui Berija malonėjo 
pranešti, kad žmonių medžioklės 
Rusijoje labai pasunkėjo, o atei
ty bus dar blogiau: nėra gi gali
ma prišienauti po to, kai jau ke
li šienavimai buvo vienas po ki
to padaryti toj pačioj teritorijoj 
ir trumpais intervalais. Ta proga 
senų žmonių ar ligonių išveži
mus pats tėvelis Stalinas liepęs 
nutraukti, kai jie neapmoką net 
kelionės išlaidų (nemažai miršta 
pakeliui), kaip nuostolingi valsty
bei, tai — tikra tiesa.

Gyventojų paskirstymo vers
lais statistika Maskvos neskelbia
ma, nes paaiškėtų, kad baltaran
kių Rusijoje caro laikais buvo vie
nas milionas, 1934 m. — 9 milio- 
nai, o dabar----apie 20 milionų.
Vakarų Europos skaičiais užtektų 
ir 6 — 7 milionų, o apie 13 milio
nų reikėtų gražinti produktyviam 
darbui (ko, žinoma, jie labai ne
nori).

Pabaigoje, dėl vietos stokos, 
tektų trumpai suminėti, kad Sovie- 

ganizacijų atstovai. Pasirodė, kad 
iš 285 įmonės darbininkų 100 tu
ri papeikimus dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių. Direktorius, ži
noma, pats supranta, kad pikt- 
naudžiaja papeikimais. Tai ne 
darbininkų auklėjimo būdas, o 
greičiau visiškas šios bausmės 
priemonės diskreditavimas, nes 
gamykloje visi tiek įprato prie 
papeikimų, kad į juos niekas ne
kreipia dėmesio. Apie tai kartą 
buvo kalbėta viename gamybinių 
susirinkimų. Tačiau į teisingą 
priekaištą, kad direktorius pra
dėjęs nuo papeikimų dėl rimtų 
priežasčių, baigė papeikimais nei 
šį, nei už tą drg. Sarkisianas pa
reiškė:
.— Papeikimais jūs nesirūpinki
te, tai — mano reikalas...

Tačiau vis dėlto kalbos susirin
kime, matyt, paveikė, švenčių 
išvakarėse kadrų skyriaus virši
ninkas pranešė:

— Visi darbininkai, gavusieji 
papeikimus, amnestuojami.

Direktoriaus garbei sugriaudė 
griausmingas “valio”. Darbinin
kė Kinderevičiūtė šia proga pakė
lė ceche balių. Direktorius ne 
juokais įtūžo: “Tai šitaip jie su
pranta vado jautrumą, jo rūpi
nimąsi !”

Nuo lapkričio 9 d. iki sausio 
3 d. vėl buvo parašyta 40 papei- 
mų.

... Ateina pietų pertrauka. 
Darbininkai ima susuktus į po
pierių buterbrodus ir eina į rū
binę. O čia net suolų nėra. Atsi
sės, surietęs po savim kojas, o iš 
viršaus: kp, kap — laša vanduo.

— Tai bent tvarkelė, — sako 
kažkas.

Paaiškėjus kaikurių sričių Ru
sijos technikinei pažangai, čia 
staiga iškilo susidomėjimas so
vietine auklėjimo sistema, ir at
sirado nemaža kalbų apie augštą 
sovietinės mokyklos lygį. Iš did
žiųjų laikraščių straipsnių suži
nome, kada ana technikinė rusų 
pažanga pasiekta todėl, kad jų 
vidurinė mokykla yra labai augš
to lygio, ir kad joje išeinama 
daug įvairių mokslų. Tačiau toks 
sovietinės mokyklos vertinimas, 
daugiausia atsiremiąs į jų sklei
džiamą propagandą, yra gerokai 
perdėtas, nes jų pradžios ir vi
durinių mokyklų sistema ne tik 
nėra labai pažangi, bet, palygi
nus su Vakarų Europos mokyklo
mis, yra dar toli atsilikusi.

Tiesa, kad Rusijos mokyklos 
turi augštesnį mokslo lygį, negu 
tos auklėjimo sistemos, kurios 
yra atsisakę pastovių ir visiems 
privalomų mokslo tvarkos dalykų 
pradžios ir vidurinėje mokyklo
je. Tačiau tas rusiškųjų — sovie
tinių mokyklų mokslo lygis dar 
toli neprilygsta Vokietijos, Pran
cūzijos ir kitų Vakarų Europos 
valstybių mokykloms. Jos lygiai 
neprilygsta ir nepriklausomos 
Lietuvos mokyklos lygiui.

KODĖL?

Sovietinė vidurinė mokykla ne
gali prilygti kitų kraštų augštes- 
niosioms mokykloms pirmiausia 
dėl to, kad joje yra 2-3 metais 
sutrumpintas mokslo laikas. Ne
priklausomos Lietuvos švietimo 
sistemoje iki gimnazijos baigimo 
reikėjo mokytis pradžios mokyk
loje ir gimnazijoje 12, o po 1937 
m. reformos net 13 m. Gi Rusijos 
mokiniai pradžios ir vidurinę mo
kyklą baigia per 10 metų. Savai
me suprantama, kad jie per tuos 
10 metų negali išeiti tiek moks
lo, kiek kitur mokiniai, rimtai 
dirbdami, išeina tik per 12 ar 13 
metų. Dėl to ir sovietinės viduri-

tų imperijoje iš 7 milionų kompar
tijos narių tik, deja, 10% esą dar
bininkai, 6% — kolchozininkų, 
apie 15% — inteligentų, o apie 
du trečdalius sudaro biurokratai
(pulkininkai, fabrikų direktoriai, 
teisėjai, šnipų vadovai, partijos 
“dėdės”, kalėjimų viršininkai, pri
žiūrėtojai). šie skaičiai neskelbia
mi, nes tada, mat, negaliotų obal- 
sis “Visų šalių proletarai, vieny
kitės!” D.

— O mechaniniame ceche, — 
priduria kitas, — nėra lentynų 
detalėms, staliukų įrankiams. Ce
cho viršininkas Milaševičius ce
che pasirodo kaip jaunas mėnuo. 
Ištisas dienas jo nematyti.

— Pas mus, medžio apdirbimo 
ceche, nėra dulkių siurblių, — 
skundžiasi trečias. — O kaip at
rodo gamyklos teritorija! Anks
čiau buvo puikus skveras, o da
bar iš šiukšlių krūvų tik medžių 
viršūnės styri...

Kažkas atsiduso:
— Būtų neblogai pastatyti dar

bininkams gyvenamuosius namus. 
Kitos gamyklos tikrus rūmus sta
to.. .

Vietos komiteto pirmininkas 
Leonavičius išdėstė direktoriui 
darbininkų reikalavimus, šis ta
rė:

— Juk vieną namą jau pasta
tėme.

— Bet, drauge direktoriau, ja
me gyvenate tik jūs ir autobazės 
direktorius Kotliarovas... O mes 
norime pastatyti darbininkams. 
Juk lėšų yra.

— Tiek to, — suburbėjo direk
torius. -— Pasitarsiu su ministe
rija.

Netrukus direktorius autorite
tingai pareiškė:

— Namo nestatysime... Kam 
čia mums tos kančios... Ir be to 
užtenka bėdų;..

Taip, bėdų gamykloje iš tikrų
jų — labai daug. Tačiau didžiau
sia bėda, mūsų nuomone, yra ta, 
kad įmonės direkcija, susižavėju
si administravimu, ėmė pamiršti 
gamybos reikmes, teisingas dar
bininkų pretenzijas.
“Tiesa” J. Kaminskas

nės mokyklos absolventų išsilavi
nimas yra žymiai menkesnis už 
baigiančių to paties laipsnio mo
kyklas bet kuriame Vakarų Eu
ropos krašte. Tiesa, Rusijos vidu
rinės mokyklos programos numa
to neblogą matematikos ir kitų 
tiksliųjų mokslų išsilavinimą, bet 
jie yra daug žemesnė savo huma
nitariniais ir ypač meno dalykais.

Lyginant su Lietuvos 8 klasių 
gimnazijos programa, sovietinės 
vidurinės mokyklos pamokų len
telė daugiau vietos skiria chemi
jai (daugiau 7 savaitinėmis pa
mokomis), fizikai (daugiau 3 
sav. pam.), istorijai (daugiau 3 
sav. pam) ir kariniam lavinimui 
(6 sav. pam.). Tačiau joje ma
žiau vietos tegauna literatūra, 
matematika (mažiau 5 sav. pam). 
per pusę mažiau svetimos kalbos 
ir du kartus mažiau piešimas ir 
braižymas. Joje visiškai nemoko
ma tikybos, lotynų kalbos, psi
chologijos, filosofijos pradmenų, 
muzikos, dainavimo, rankdarbių 
ir namų ruošos. Iš sovietinės pa
mokų lentelės matome, kad ją 
mokyklos yra skirtos ruošti tech
niškųjų mokslų studijoms, bet 
neduoda savo mokiniams plates
nio bendrojo išsilavinimo. Jie mo
ko daug istorijos, tačiau ją ne
gailestingai iškraipo, visus fak
tus aiškindami taip, kad ji patei
sintų ir skatintų komunizmo ir 
rusiškojo imperializmo dominavi 
mo pretenzijas. Daugiausia tam 
pačiam tikslui jų mokyklose tar
nauja literatūros ir geografijos 
mokymas. Pagal sovietinės peda
gogikos pagrindinius auklėjimo 
principus bet kurie mokslo daly
kai tik tiek tepateisinami, kiek 
praktiškai ruošia naudingą darbi
ninką, arba kiek jie tinka panau
doti komunistiniam auklėjimui. 
Kuris nors bendrasis lavinimas, 
pagrįstas dvasinio ugdymo prin
cipais bei dvasinėmis vertybėmis, 
jiems yra svetimas, nes jie tokių 
vertybių iš viso nepripažįsta.

MOKYTOJŲ PARUOSIMAS
Antra, mokyklos lygis priklau-' 

so ne vien nuo jų turimų prog
ramų, bet dar daugiau nuo mo-

LIETUVIAI PRANCŪZIJOJ
• SKULPTORIUS MONCYS 

ANTANAS PRANCŪZIJOJ PAS
KUTINIU METU BAIGIA 
SKULPTŪRA iš švino 1 met
ro 20 c. augščio, kuri vaiz
duoja vaiką duodantį cukraus ga
balą šuniukui, ši skulptūra bus 
išstatyta Tarptautinėje Briuselio 
Parodoje cukraus paviljone. Be 
to, turi keletą užsakymų šam
pano MERCIER įmonei. Skulpto
rius paskutiniu metu gana inten
syviai dirbęs jaučiasi kiek pavar
gęs.

• ERETAITĖ LAISVĖ (PRO- 
FES. TRETO DUKTĖ) ATVY
KUSI Iš ŠVEICARIJOS vienus 
metus tobulinosi skulptūroje. Pa
ryžiuj ji dirbo pas skulpt. Del 
Debbio. Iš svarbesnių jos darbų 
yra kopija Budhos galvos ir lais
va kūryba — varlė iš mėlynojo 
marmuro.

Š.m. kovo mėn. ji apleido Pa
ryžių ir nuo balandžio 15 d. dės
to skulptūrą — tapybą Bazelyje.

• GAILIUS PRANAS, JAU
NAS MENININKAS, kurio dar
bų paroda baigėsi š.m. vasario 
mėn. pradžioje. Taip pat jis da
lyvavo moderniojo meno muzė- 
jaus organizuotame svetimšaliams 
menininkams konkurse. Buvo iš
skirta 20 geresnių menininkų, ku
rių tarpe ir jis. Jo konkursinį 
paveikslą nupirko viena privati 
galerija Paryžiuje.

• MILAŠIAUS MISTERIJA, 
š.m. kovo mėn. 8 d. Paryžiuje, 
Studio des Champs Elysės sceno
je, pasirodė lietuvio rašytojo Mi
lašiaus veikalas “Miguel Mana- 
ra”. Pastatymu rūpinosi to teat
ro Direktorius Maurice Jacue- 
mont

kytojų pasiruošimo. Sovietinė mo
kykla negali tuo pasigirti. Moky
tojo darbas ten nepriklauso prie
tokių sričių, kurios mielai pasi
renkamos. Jis ten priklauso prie 
tų pavojingųjų profesijų labiau 
šiai partijos kontroliuojamų ir 
persekiojamų. Spaudžiamas iš
auklėti jaunimą komunistinėje 
dvasioje, mokytojas nuolat yra 
prievartaujamas dirbti prieš savo 
įsitikinimus.

Mokytojų paruošimas Rusijoje 
yra taip pat menkesnis negu Va
karuose. Nors mokytojų institu
tai kasmet išleidžia net iki 70.000 
naujų mokytojų, tačiau mokyklų 
tinklui plintant, vis dar nepakan
ka kvalifikuotų ir ypač patyru
sių mokytojų. Dalis jų dar tebė
ra ruošiama įvairiuose trumpa
laikiuose kursuose.

Ta pati padėtis yra ir su mo
kyklų patalpomis bei mokymo 
priemonėmis. Kaip mokytojų pa
ruošimo, taip ir mokyklų aprū
pinimo atžvilgiu sovietinis auklė
jimas dar toli neprilygsta Vaka
rų Europos auklėjimui. Todėl at
rodo nesusipratimas kalbėti apie 
rusiškosios mokyklos augštą ly
gį. žinoma, jis yra augštesnis už 
tų sistemų, kurios iš principo 
daug nevertina teorinių dalykų, 
moko daugiau praktinio patyrimo 
metodais, neranda prasmės ap
krauti augimo bei brendimo lai
kotarpį sunkiu teorinės prasmės 
darbu ir iš viso nemato prasmės 
versti vaikus bei jaunuolius mo
kytis tai, ka^ jiems gyvenime iš 
viso nebus praktiškai reikalinga. 
Tačiau, jei kalbama apie augštą 
mokslo lygį, pagrįstą didelėmis 
programomis ir duodantį daug 
teorinių žinių, tai šiuo atžvilgiu 
sovietinė švietimo sistema negali 
didžiuotis, nes ji iki šiol yra dar 
reikiamai neišvystyta, nesubren
dusi, vienašališka savo mokslo 
dalykų parinkimu ir vienašališkai 
pajungta komunistinio auklėjimo 
uždaviniams. Todėl ji nėra ver
ta tos reklamos, kuri jai nepa
grįstai, bet. labai dažnai čia daro
ma. Už ją yra nepalyginamai 
pranašesnės Vakarų Europos įvai
rių valstybių švietimo sistemos, 
pagrįstos kur kas augštesniu mo
kslo lygiu ir neiškraipytomis auk
lėjimo tendencijomis. t

Raio “Drauge” P. Maldeiku

• PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ORG. KOMI- 
-TETAS yra paprašęs Lietuvos 
Atstovą Dr. S. Bačkį paruošti 
pranešimą “LIETUVOS VALS
TYBĖS TARPTAUTINĖ TEISI
NĖ IR POLITINĖ PADĖTIS”, 
šis ir kiti pranešimai numatyta 
išleisti atskiru leidiniu, po P.L.B. 
Seimo.

• PR. LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS ATSTOVAIS I PASAU
LIO LIETUVIŲ SEIMĄ pagal 
daugumą balsų išrinkti: O. Bač- 
kinė ir kun. J. Petrošius; kandi
datu pulk. J. Lanskoronskis. šie 
atstovai, dėl lėšų stokos, vargu 
galės Prancūzijos Lietuvių Ben
druomenės Seime atstovauti.

• MALDININKŲ KELIONĖ I 
LIURDĄ. Kun. Petrošius prane
ša, kad Prancūzijos lietuviai jau
triai atsiliepė į kvietimą dalyvau
ti maldininkų kelionėje į Liurdą, 
kuri bus rugsėjo 14-17 d. Iš 
Prancūzijos vyks 62 žmonės. Jų 
tarpe 8 lietuvaitės vienuolės. Iš 
viso bus apie 200 lietuvių maldi
ninkų. Kiekvienam dalyviui iš 
anksto bus pranešta apie šios ke
lionės pasiruošimo darbus ir su
teikiamos visos reikalingos infor
macijos.

Ta pačia proga L.K. Misijos 
Direktorius linki gražios nuotai
kos ir skaidraus džiaugsmo.

NAMELIAI MANO MIELI,
MAN VISUR PATOGU,
BET NIEKUR NĖR TIEK LAI

MĖS,
KAIP PO JŪSŲ STOGU —

KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO 
NAšAIS PRISIDEDA PRIE LIE

TUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO!
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DVIGUBOS IŠKILMES
IŠKILMINGAS KUN. P. BUTKAUS IR TĖVO L. PALTANAVIČIAUS 

PAGERBIMAS SYDNĖJUJE.
Birželio 29 dieną — Petrinių 

sekmadienį, didelis ir įkyrus lie
tus neatbaidė sydnėjiškių lietu
vių, kurie gausiai rinkosi Cam- 
perdown’o bažnyčion drauge su 
savo dvasios vadu kun. Petru 
Butkum, švenčiančiu savo 20- 
ties metų kunigystės jubiliejų ir 
vardines, o taip pat ir tėvu Leo
nu Paltanavičium, švenčiančiu 
sidabrinį 25-kių metų kunigystės 
jubiliejų ir padėkoti Viešpačiui. 
Iškilmingosios giedotinės šv. 
Liudviko mišios, giedamos Sydnė- 
jaus “Dainos” choro, gražiai 
skambėjo mažojoje bažnyčioje, 
šventiškai ir pakiliai nuteikda- 
mos parapijiečius.

Antrą valandą po pietų per 150 
sydnėjiškių susirinko i puikią Pe- 
tersham’o Town Hall salę, kur 
vyko iškilmingasis abiejų jubilia
tų pagerbimas. Minėjimą oficia
liai atidarė Katalikų Kultūros 
D-jos pirmininkas dr. A. Maura- 
gis, savo gražiais ir jausmingais 
žodžiais nušviesdamas kun. P. 
Butkaus ir tėvo L. Paltanavičiaus 
darbus ir reikšmę Sydnėjaus lie
tuviams.

Po tėvo L. i Paltanavičiaus mal
dos ir palaiminimo, minėjimo iš
kilmių vadovavimą perėmė tėvas 
S. Gaidelis, kuris anglų kalba 
supažindino šių iškilmių garbės 
svečią Katalikų Emigracijos Sky
riaus Sydnėjuje direktorių Rev. 
Eris Tierney su jubiliatų gyve
nimu ir jų nuveiktais darbais 
Sydnėjaus lietuvių tarpe. Lietu
viškame savo žodyje tėvas S. Gai
delis gražiai pasveikino abu ku
nigus ir, palinkėjęs daug asmeni
nės laimės, palygino kun. P. But
kaus gyvenimą su tomjs gražio
mis mūsų pasakomis, kurios vi
suomet turi gražią pradžią, vė
liau pereina į sunkias intrygas ir 
baigiasi gražia ir saulėta pasakos 
herojaus buitim.

Tėvui S. Gaideliui pakvietus, 
visi dalyvavę svečiai sugiedojo 
jubiliatams “Ilgiausių Metų”. Nu
malšinus pirmąjį alkį, kun. P. 
Butkus plačiau supažindino daly

KELIONĖ Į PACIFIKO KRAŠTUS (21)

Sustojame Havajuose
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MIHIGAN

2276 mylios nuo Samoa salų 
ligi Hanolulu... Ir taip per pus- 
penktos dienos pagaliau pasiekia
me Havajų salas.

Nuo laivo denio tuoj pamato
me mus belaukiantį seną draugą 
— U.S. aviacijos pulkininką su 
žmona, atvykusius uostan mūsų 
pasitikti. Per valandą atlikus mui
tinės formalumus, pulkininkas su 
savo Lincolnu mus greit nugabe
na į viešbutį. Pulkininkas ir jo 
žmona,’ kada jiedu gyveno Illi
nois ir Ohio valstybėse,. daug me
tų yra buvę mūsų svečiais Tabor 
Farmoje. Dabar jis trims metams 
atkeltas į Havajus. Susitarėme, 
kad dar tą patį vakarą kartu pra
leisime, o šeštadienį pulkininkas 
mus apvežios po Oahu salą, ku
rioje yra Honolulu miestas.

Havajai susideda iš aštuonių 
salų, kurių didžiausioji turi Ha
vajų vardą, nuo ko pavadintas ir 
visas salynas. Važinėjome per 
šimtą mylių, kad nors paviršuti
niškai šusipažintume su salų gy
venimo būdu. Visur, kur galima, 
čia tirštai apgyventa. Nameliai 
tačiau visai kitoki, negu kitose 
matytose Pacifiko salose: tik vie
nas kitas statyti iš palmių, o daž
niausia iš tikro medžio ar kitokių 
medžiagų. Matėm didelius plotus 
cukrinių švendrių ir didžiausius 
laukus ananasų '(pineapples). Tai
gi sustojom apžiūrėti Schofield 
barakus, kur įruoštos didžiulės 
kareivinės, smarkiai nukentėju
sios per Pearl Harbor japonų 
užpuolimą. Paskui mums buvo 
aprodyta laivyno prieplauka su 
milžiniškais įrengimais ir aviaci
jos stovykla. Aviacijos cementi
niuose pastatuose dar ir dabar 
matyti didelės skylės. Paklausiau, 
kodėl jos neužtaisytos? Ogi, at

vius su tėvu L. Paltanavičium, 
papasakodamas, jog jis yra į Aus
traliją atvažiavęs 1926 metais iš 
Škotijos, kur jis gimė ir į kurią 
jo tėvai buvo atvažiavę prieš 
daugelį metų. Tėvas L. Paltana
vičius, būdamas 5-sis sūnus vie
nuolikos vaikų tarpe, dar 1918 
metais dirbo Škotijoj fabrike, bet 
savo pasiryžimo dėka vėliau įs
tojo į vienuolyną ir 1926 metais 
išplaukė į Australiją, kur nuo 
pat pradžios apsistojo Marrick- 
ville’je ir čia buvo įšventintas į 
kunigus. Savo šeimos tarpe tėvas 
L. Paltanavičius turi brolį kuni
gų, gyvenantį Anglijoje.

Vaišėms įpusėjus, prasidėjo or
ganizacijų ir pavienių asmenų 
sveikinimai ir dovanų įteikimai. 
Daug gražių žodžių, linkėjimų, 
sveikinimų susilaukė abu jubi
liatai, kurių (ypatingai plačiai 
kun. P. Butkaus) darbai ir rei
kšmė buvo iškelta tų žmonių, su 
kuriais jam daugiausiai tenka su
sidurti ir dirbti plačiame jo orga
nizaciniame ir visuomeniniame 
darbe.

— Savo tarpe turėdami tokį 
žmogų, kaip mūsų gerbiamasis 
Dvasios Vadas kun. P. Butkus, 
mes galime tik džiaugtis ir sekti 
jo pavyzdžiu ne tik religiniame, 
bet ir visuomeniniame gyvenime, 
nes, jeigu dar šiandien Sydnėju
je galime tarpusavyje gražiai be 
barnių susikalbėti, ko kitur jau 
nėra, tai tas nuopelnas priklauso 
tik mūsų visų mylimam kun. P. 
Butkui, — savo gražioje sveikini
mo kalboje pareiškė ALB Syd
nėjaus A-kės Pirmininkas A. Ja
saitis.

žodžiu jubiliatus sveikino: ALB 
Cabramatos A-kės pirmininkas 
Bitinas, Katalikų Kultūros D-jos 
vardu — Ničajus, Ateitininkų — 
Grosaitė, Moterų Soe. Globos D- 
jos — Kapočienė, Caritas — Ta- 
lat-Kelpža, Inžinierių D-jos — 
Bukevičius, Studentų — K. Pro
tas, “Dainos” choro — Kavaliaus
kas, Sydnėjaus Centrinių Namų 
Tarybos — A. > Skeivys, Sporto 

sakė: tyčia paliktos atmini
mui. ..

Grįžę- į pulkininko namus ir 
kiek atsigaivinę, išvykome į ka
rių klubą vakarienei. Tai gražus 
pastatas kalnuose, iš kur matyti 
visas Waikikii (kur mes apsisto
jome), o taip pat ir Honolulu 
miestas. Waikikii su puikiomis 
maudyklėmis yra turistų centras, 
o Honolulu — komercinis mies
tas. žiūrint nuo kalno, vaizdas 
labai puikus, ypač kai įsižiebia 
šviesos. Stalą turėjome valgyklos 
pakraštyje, tad viskas buvo ma
tyti kaip ant delno, šis puošnus 
klubas yra Amerikos armijos ka
rių išlaikomas (Army Officers 
Club), turį puikią apylinkę, ta
čiau negalėčiau pasakyti, kad ten 
mums pateiktas maistas būtų bu
vęs geriausios rūšies ir paruoši
mo. .. Išvykome 10 vai. vak., kai 
į klubą pradėjo sausakimšai rink
tis kariškiai.

Man nebesinorėjo smulkiau ki
tas salas apžiūrėti, žmonių, kaip 
minėjau, čia visur yra daug, gy
venimas verda, kaip Miami Beach, 
Floridoje, visur žioplinėja turis
tai, kaišioja nosis h’ triukšmau
ja. Kartas nuo karto ir mudu, 
“seni australai”, einava į jūrą 
pamirkyti savo “griešnus kūnus” 
ir kiek pasikaitinti prieš saulę. 
Bet kai susibroliavau su lietuviš
ka spauda, tai net ir Havajuose 
man nebėra daug laisvo laiko. O 
dar maniau, kad čia tai jau pa
ilsėsiu ir patinginiausiu!... Rei
kia rašyti tuos nelemtus spūdžius 
ir atsiminimus iš kelionės. Pasi
žadėjau MARGUČIUI, DIRVAI, 
LIETUVIŲ DIENOMS ir net Aus
tralijoje MŪSŲ PASTOGEI... 
Jeigu taip, tai matyt teks mesti 
ūkininkavimą ir pradėti laikraš

Klubo “Kovas“ — S. Jūraitis, 
Bankstown’o Savaitgalio Mokyk
los — Genys. Be organizacijų as
meninius sveikinimus žodžiu pa
sakė p.p. A. Baužė ir Savickas.

Raštiški sveikinimai, kuriuos 
visiems dalyviams perskaitė A. 
Laukaitis, buvo telegramomis, 
laiškais ir specialiomis atvirutė
mis gauti iš šių organizacijų: 
ALB Krašto Valdybos, LSS Aus
tralijos Rajono Vado A. Krauso, 
Sydnėjaus Senųjų Skautų Židinio, 
Sydnėjaus Skautų “Aušros” Tun
to, Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos Valdybos ir ALB 
Bankstown’o Apylinkės V-bos, 
kartu su dideliu pluoštu, asmeni
nių sveikinimų iš Sydnėjaus, Mel
bourne, Canberros, Čikagos, J.A. 
V. ir kitur,

“Dvidešimts metų Tamstos ku
nigavimo sukakties proga sveiki
nu nuoširdžiai Tamstą LSS Aus
tralijos Rajono Vadijos vardu, 
linkėdamas geros sėkmės ir Augš- 
čiauiojo palaimos tolimesniame 
gyvenime ir Jūsų labai reikšmin
goje tarnyboje kaip Sielos Gany
tojas bei skautiško jaunimo auk
lėtojas. Ilgus dar metus gyvuo
kite ir gaivinkite mus tremtyje 
gyvenančius Nemuno šalies sūnus 
ir dukras! Mes visi skautai ir 
skautės, brangus Dvasios Vado
ve su Jumis!” — rašo Australi
jos Rajono Skautų Vadas v.s. A. 
Krausas iš Melbourne.

“Skubu prisijungti prie sveiki
nančių Tave, taip mielą ir šiltą 
asmenybę, 20 metų po Viešpaties 
jungu, vis dar neuždususį ir rie- 
prislobusį. Gyvuok mielas Kunige 
— Petrai, nepalaužtais sparnais, 
skraidydamas virš kasdienybės ir 
pilkosios rutinos” linki kun. F. 
Gureckas iš Chicagos.

“Domine Exaudi — Dieve iš
klausyk! Su tos dainos žodžiais 
noriu Jus pasveikinti ir papra
šyti Aukščiausio — Dieve išklau
syk ir mūsų balso!” rašo rašyto
ja E. Rataiskienė iš Canberros.

Sveikinimams pasibaigus, abu 
kunigai gavo organizacijų skir- 

tininko darbą. O kaip žinoma, 
laikraščiams rašydamas ne be ką 
užūkininkausi... Taip ir barški
nu mašinėlę, čia rytais, čia vaka
rais. Norom nenorom teks išbūti 
čia savaitę ar tris.

Bet norėčiau keliais sakiniais 
supažindinti su Havajais tuos, 
kurie čia nebuvo apsilankę... Ha
vajų salos buvo prijungtos prie 
JAV 1898 metais ir 900 metais 
pasidarė Amerikos teritorija. Ne 
nuosavybė, ne kolonija, bet savo
tiškai administruojama teritorija. 
Salos ' išsisklaidžiusios 375 mylių 
ilgyje. Plotas — 6,435 kvadratinės 
mylios. Salų istorija įdomi ir 
turtinga nuotykiais, bet nemanau 
jų čia apsakinėti. Gyventojų da
bar yra 530.891, o sostinėje — 
Honolulu mieste — gyvena 267, 
775 dūšios. Klimatas labai malo
nus, visada vidutinis, temperatū
ros vidurkis apie 75 •' laipsniai. 
Sausio ir vasario mėnesiai yra 
lietingi, protarpiais smarkiai pa
lyja, protarpiais tik papurškia 
toks neva lietus, bet drėgmės ne
justi, kaip Miami, Floridoje. Die
nos metu saulė gerokai padegina, 
tačiau pavėsyje malonu, o dažnai 
pąpučia ir gaivinantis vėjelis.

XXX
Išvykstant iš Čikagos, mano 

giminaitis dantistas daktaras Ray- 
mondas Bartz pasisakė turįs Ha
vajuose draugą Dr. Poshiaki Ha- 
runaga, japoną. Susisiekiau su 
juo, ir vieną vakarą jis mudu 
nusivežė į’ tikrą japonišką resto
raną. Užėję į antrą augštą, prie
menėje turėjome nusimauti ir 
palikti savo batus ir tik su koji
nėmis tyliai nušlepenome į mums 
paskirtą privatų kambarį. Atsisė
dome ant grindų prie stalelio, ir 
prasidėjo mūsų aptarnavimas. 
Beje, pirmiausia atnešė šaltoką 
šlapią skudurą. Mūsų palydovai 
paaiškino, kad juo prieš valgant 
reikia apsišluostyti rankas, ir tai, 
be abejo, visai geras paprotys. 

tas dovanas. Tėvas L. Paltanavi
čius iš kun. P. Butkaus naujai 
išleistą Senojo Įstatymo Šv. Raš
tą ir iš “Caritas” — odinį port
felį. Kun. P. Butkui buvo įteikta: 
Org. K-to — Parapijos vardu: 
Šventų Aliejų indeliai, A.L. Kat. 
Kult. D-jos komuninė — einant 
su švenč. pas ligonį, ALB Syd
nėjaus A-kės V-bos, Sp. Klubo 
“Kovo”, Mot. Soc. D-jos, Choro 
“Dainos” ir Ateitininkų — šv. 
Mišių paauksuotas kielikas, Syd
nėjaus Centrinių Namų Tarybos 
— parkeris, Cabramatos Apyl. 
V-bos — rankų darbo koplytėlė 
ir Camperdowno Savaitgalio Mo
kyklos — siuvinėta pagalvėlė.

Gražų padėkos žodį už sveiki
nimus ir dovanas, palyginti gana 
puikia lietuvių kalba, pasakė ju
biliatas tėvas L. Paltanavičius, 
kurio kalbą karštais plojimais pa
lydėjo visi svečiai. Oficialiajai 
programos daliai einant į pabai
gą, jausmingą ir nuoširdų žodį 
tarė kun. P. Butkus, dėkodamas 
visiems už gražiausius sveikini
mus, linkėjimus, dovanas ir šei
mininkėms — už taip gražiai ir 
turtingai paruoštus stalus. Kaip 
nuoširdus ir visiems prieinamas 
gyvenime, taip ir čia paprastai, 
gražiausiais, iš savo širdies pa
semtais, žodžiais, kun. P. Butkus 
išreiškė savo padėką Sydnėjaus 
lietuviams, kurie ne tik džiaugs
me, bet ir darbe bus gerbiamo 
savo kapeliono draugai ir rėmė
jai.

Baigiamąjį žodį tarė dr. A. 
Mauragis, išvardindamas ir padė
kodamas visiems organizatoriams 
ir ypatingai šeimininkėms. Po 
oficialiosios dalies sekė meninė 
programa, kurią išpildė pianistė 
I. Vilnonytė, solistas E. Vilno
nis ir choras “Daina”, diriguoja
mas muz. Kavaliausko.

Iškilmių baliaus pabaigoje kun. 
P. Butkus, akomponuojamas A. 
Pluko, labai gražiai ir jausmingai 
padainavo savo kūrybos keletą 
dainų, po kurių plojimams ir “bi- 
savimui” nebuvo galo.

šis Sydnėjaus lietuvių suruoš
tas jubiliatams Iškilmingas Minė
jimas — Balius dar ilgai pasi
liks dalyvavusių atmintyje, kaip 
vienas iš didžiausių ir jaukiausių 
minėjimų savo pagarbos ir pasi
tikėjimo išreiškime Sydnėjaus lie
tuvių kapelionui ir draugui kun.

Aptarnavo dvi labai grakščios ja
ponės panelės, apsirengusios tau
tiniais drabužiais. Jos atneša, at
siklaupia ir padavinėja valgius, o 
paskui viena iš jų atsisėdo prie 
netolimo stalelio ir pradėjo prie 
mūsų akių gaminti mums tam tik
rą specialų valgį. Buvo labai pui
ku ir viskas mudviem labai pati
ko, tik bėda, kad viską reikėjo 
valgyti su dviem pagaliukais. Ma
no “generolas” skundėsi, kad jai 
tatai labai sunku.. Man buvo irgi 
sunku, ir ilgokai sugaišau, kol 
šiaip taip pramiklinau savo pirš
tus.

ši tokia vakarienė buvo malo
ni staigmena. Nereikėjo nei plau
kti į Japoniją, norint pagyventi 
japoniškoje atmosferoje, pagal 
japonišką stilių ir papročius. Tie
są sakant, japoniško gyvenimo 
stilius jau savaime labai jaučia
mas visuose Havajuose, nes dau
giau nei pusė salų gyventojų su
sideda iš japonų rasės žmonių.

XXX
Po savaitės mūsų bičiulis pul

kininkas vėl mus pakvietė pava
žiuoti į jūrininkų klubą Pearl 
Harbor, kurį savu laiku japonai 
smarkiai subombardavo. Aplin
kui visur vanduo, klubo įrengi
mai ne perpuošnūs, bet skoningi. 
Gi valgis taip, kaip... Tabor 
Farmoje, buffet style: pasiimi, 
ką nori, ir kiek nori. Valgiai ge
ri, daug geresni, negu Armijos 
klube. Vakare prisirinko daug 
svečių, ir prasidėjo programa. 
Viskas pagal. Havajų ir kitų Pa
cifiko salų stilių. Pirmoje vietoje 
Havajų hula-hula šokiai, tautiš
kos dainos ir egzotinė muzika, o 
vienas solistas šoko Samoa sti
liumi. šokiai smarkūs ir smagūs, 
bet nei viena iš šokėjų, kaip man 
atrodė, visgi neprilygo Tahiti sa
los šokėjoms. Po to prasidėjo 
amerikoniški šokiai svečiams, ir 
mes, žilesnieji, patraukėme na
mo.

Šiandieninis Vilnius
R. ŠALŪGOS AKIMIS

Neperseniausiai skaitytojai tu
rėjo progos peržvelgti 1957 me
tų Kauno įspūdžius, šiandien pa
keliaukime po Vilnių, kurio įs
pūdžius semsime tiesiai iš tary
binio krašto turistui skirto vado
vo: Vilnius. Svarbiausios žinios 
turistui. Paruoštos R. šalūgos ir 
išleistos Valstybinės Politinės ir 
Mokslinės literatūros leidyklos 
1957 metais. Vilniuje.

Miesto istorijos skyrelis nu
šviečia miesto augimą, pasakoja 
apie pro Vilnių pražygiavusias 
svetimas kariuomenes, lietuvių 
kunigaikščių mūšius ir pastangas 
miestą ugdyti, bet keista nė žo
džiu neužsimena apie tų pačių 
kunigaikščių kovas su Rusijos 
miestais — Maskva, Didžiuoju 
Naugardu, ir kt. Vietintelė užuo
mina apie nesantaikas su rusais 
randama turbūt visiems Vilnių 
lankiusiems žinomoje Lukiškių 
(dabar Lenino) aikštėje įmūry
toje paminklinėje lentoje, kuri 
žymi lietuvių ir rusų kalbomis 
1863 metų sukilimo metu rusų 
pakartų sukilėlių vadų nužudymo 
vietą. Iras. lentoje reikšmingas 
ne vien savo tautišku atgarsiu: 
“Čia buvo nužudyti 1863 m. val-

P. Butkui.
Čia drauge su kun. dr. P. Bu

činsku iš Melbourne jo poetiš
kais žodžiais galime tarti:

Prieš dvidešimtį metų
Tėviškės laukuose
Palikai pasaulį platų,
O Viešpaties Namuose

Nutildei verkiančią jaunystę.
“Domine exaudi”,
Tegul takai mūs nepaklysta, —
Tavo giesmė graudi

Dar tebeaidi ąžuolų viršūnėj 
Ir saulės dykumoj.
Troškimai didūs juk nežūna
Nei čia, nei Lietuvoj.

Prabilk ir vėl gailia daina, 
Tu, mūsų Baltas žiede!
Tai kas, kad plaukus palietė

šalna, 
širdis nesensta niekad.

A. L-tis

Moterys Havajuose yra išstū
musios vyrus iš vienos “vyriškos” 
profesijos: beveik visur kirpyklo
se kerpa, barzdas skuta tik mo
terys..: Havajų moterys dabar 
sugalvojo ir naują keistenybę ma
dose. Gatvėje, viešbučiuose ar 
restoranuose jos pradėjo įsimau
ti į palaidus sijonus ligi žemės.
Gatvėms šluoti tai visai neblogas 
įrankis... Tos mados drabužis 
vadinamas muu-muu, ir jį plačiai 
naudoja visos — spalvotos ir bal
tos — moterys. Tas maišas labai 
gadina moters išvaizdą, daro ją 
juokinga, ypač nedarniai storo
sios moterys atrodo, kaip tikros 
bačkos. Bet kągi, moterims mada 
yra karalienė, kurios įsakymų ak
lai klauso. Ir taip einama nuo 
vieno kraštutinumo į kitą: kar
tais gatvėmis vaikščiodavo beveik 
nuogos, tai “bikini” laikai, o da
bar apsitabalojusios, kaip’stati
nės, ir tai vadinasi muu-muu lai
kai.

Kasdien pavartau vietinį Ho
nolulu dienraštį... -Šiandien ma
tau, kad čia yra atvykęs pasisve
čiuoti Omahos skelbimų firmos 
vadovas. Paveikslas ir aprašymas 
per tris skiltis. Paduotas ir jo 
firmos vardas Omahoje, Nebr., 
— Bozell and Jacob. Sudomino 
mane, kad šis ponas yra kilęs iš 
Lietuvos ir, kaip rašoma strai
psnyje, praėjusio šimtmečio pa
baigoje, kaip kūdikis, imigravo į 
Amjeriką ir pradėjo biznį 1906 
metais laikraščių išnešiotoju. 
Toks Lietuvos žydelis mums lie
tuviams yra kreditas ir nebijo pa
sisakyti, kad gimęs Lietuvoje, kai 
tuo tarpu bolševikų šnipai, kurie 
čia sugaunami ir nuteisiami, 
mums neduoda jokio kredito, kai 
apie juos rašoma, kad jie gimę 
Vilkaviškyje ar kitoje Lietuvos 
vietoje ir net “lietuviais” kartais 
pavadinami...

(Bus daugiau) 

stiečių sukilinąo vadovai, kovoto
jai dėl lietuvių tautos laisvės re
voliuciniai demokratai Z. Siera
kauskas (1864.III.10.) ir kt.” Be 
abejonės, Vilniaus turistas prisi
mena aikštės pakraštyje tebe- 
stūkstančias ir tebenaudojamas 
Lukiškių kalėjimo sienas. Ši aikš
tė, kuroje kasmet kovo 4 įvyk
davo “Kaziuko” mugė, šiandien 
Lenino vardu vadinama. Įmūry
ta lenta gyvai pabrėžia, kad ir 
dabar kelias laisvėn ir prispaži- 
niman teprieinamas kartuvių ke
liu.

Toliau per Vilnių keliaudami 
pastebime daug nepažįstamų gat
vių vardų. Antai, Gedimino pro
spektas dabar Stalino prospektu 
žymimas, Pylimo — Komjaunimo, 
malkų turgaviete dabar yra par
tizanų ii’ Komjaunimo gatvių 
sankryža, šv. Mykolo bažnyčia 
yra Biliūno ir švietimo gatvių 
sankryžoje, Pacų ir Katkevičių 
rūmai yra Gorkio gatvėje. Pilies 
skveras — Puškino skveras, res
tauruotuose Markučių dvaro na
muose — Puškino muzėjus. Bet 
(Basanavičiaus, (čiuįrliųnio, 'Užu
pio, Ukmergės (Žvėryne), Anta
kalnio, Liepkalnio gatvių vardai 
nepakeisti.

Antrasis karas Vilnių smarkiai 
palietė. Daugiausiai nukentėjo 
geležinkelio stoties, Muzėjaus, 
Garelio ir Rūdininkų gatvių apy
linkės. Apie 6000 namų sudarą 
apie 40% viso miesto pastatų bu
vę sunaikinti. Griuvėsių pašalini
mo darbas dar nė 1957 metais 
nesąs baigtas, nežiūrint to, kad 
miesto valdybos patvarkymu, 
tuoj po karo, gyventojai atidirbę 
laisvu nuo tiesioginio darbo me
tu daugiau kaip 6 milionus va
landų, šalindami griuvėsius ir 
tvarkydami karo padarinius. Po 
dvylikos metų tebėra jaučiamas 
butų trūkumas ir miesto atsta
tymo planai nėra dar užbaigti. 
Vienok, miesto atstatymas vykdo
mas. Susprogdintas žvėryno til
tas atstatytas, pastatytas naujas 
žaliasis tiltas, praplėsta geležin
kelio stotis, pastatyta nauja aero 
stotis (Kirtimuose). Miesto van
dens tiekimas eina iš dviejų van
dens stočių (žvėryne ir Tupatiš- 
kėse), elektros srovė gaminama 
naujoje iš Baltosios Vokės dur
pyno durpėmis šildomoje elekt
ros stotyje. Viešojo susisiekimo 
tinklas, 1956 m. perveždavęs apie 
77 tūkstančius keleivių kasdien, 
susideda iš 14 autobusų linijų, 1 
troleibusų linijos (gel. stotis — 
Antakalnis) ir taksi. Vilniaus te
lefonų tinklas kasdien sujungda
vęs apie 75 tūkstančius pasikal
bėjimų. Vingio parke pastatyta 
pirma Lietuvoje (kitų teigimu net 
antra galingumu visoje TSRS) 
televizijos stotis.

Turistui nė žodžiu nėra užsi
menama, kad Vilniuje prasidėjo 
Lietuvos Socialdemokratų judėji
mas, kad ten įvyko Vilniaus Sei
mas, ar kad ten dr. Jonas Basa
navičius dirbo Lietuvos Mokslų 
Draugijoje. Nė žodžiu nėra pa
minėtos Rasų kapinės. Vietoj to 
daug vietos skirta Rusijos carų 
nakvynėms. Petro Pirmojo buvo
jimui, Lenino ir Dzeržinskio lan
ky m uisi, V. Kapsuko — Mickevi
čiaus pastangom rijungti Lietuvą 
prie TSRS. Bet yra paminėta, 
kad bolševikai 1920 Vilnių aplei
do, grąžindami jį Lietuvai ir kad 
1939 m. X.10. jis vėl bolševikų 
buvo Lietuvai grąžintas. Bet apie 
anuos metus kalbant, vadovas ne
pasako tilo, pat metu plačiai pa
sklidusio posakio: “Vilnius mū- 
sų, o Lietuva rusų...”

Turbūt daugiausia pasikeitimų 
Vilniuje galima pastebėti lankant 
bažnyčias. Tiesa, daugelis bažny
čių ir rūmų yra nurodomi, kaip 
neįkainojamos vertės meno pa
minklai. Nurodomi jų statytojai 
ir architektai, statybos medžia
gos, tačiau nesakoma, kad baž
nyčios tarnavusios ne vien kaip 
miesto papuošalas ir architektū
rinis paminklas. Antai, Vilniaus 
Katedroje, netekusioje fasadą 
puošusių trijų stovylų, dabai’ 
įkurdintas ikitarybinės lietuvių

(Perkelta į 6 pusi.)
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STRUČIO POLITIKA
MŪSŲ PASTOS*

šia antrašte “š.m. gegužio mėn. 
15 d. “E.L.” tilpo būdingas strai
psnis, kurio mintys, manytume, 
yra įdomios ir “M.P.” skaityto
jams. Šia tema jau nuo seniau ra
šo ir visa eilė kitų Vakaruose 
išeinančių lietuviškų laikraščių.

“M.P.” redakcija patiekia savo 
skaitytojams straipsnį ištisai:

“Politika labai nemėgsta sus
tingimo, vis tos pačios beatodai- 

• rinės vagos. Ji turi eiti su gyve
nimu, o antraip, visada yra pavo
jaus susilaukti /stručio jtragedi- 
jos, kuris kiša galvą į smėlį,, ar
ba anos pasakose minimos lapės, 
kuri, įlindusi urvan, paliko uode
gą lauke, o šunes už uodegos iš
traukė ir ją pačią.

Kad taip neatsitiktų, laisvų 
kraštų valdančiosios ir opozicijo
je esančios partijos bent kartą 
per metus susirenka ir apsvarsto 
pačius svarbiausius savo progra
mų klausimus. O po tų suvažiavi
mų gyvenimas jau rikiuojamas 
naujaip, jeigu buvo taip nustaty
ta. O jei gyvenimas iškelia nau
jų posūkių reikalą tarpsuvažia- 
viminiu laikotarpiu, *tai šitai lai
kinai visu rūpestingumu nuspren
džia tie žmonių būriai, kuriems 
būna patikėtas vadovavimas.

Mes nesame nei valstybė, nei 
partija, nei valdantieji su opozi
cija. Mes esame lietuviai, kurie 
turime ir partijų ir visa ko, o 
svarbiausia — tai visą eilę labai 
svarbių uždavinių. Neturėdami 
savo žemės po kojom, turime iš
laikyti lietuvyje lietuvį. Kaip? 
Kuriuo būdu? Ar mes turime ši
tam atsakingam uždaviniui savo 
liniją? Ar nuo 1945 metų vis pra
truksiančiose rietenose ir tuščio
se varžybose nepaskendo visos 
mūsų linijos tose balutėse, kurio
se mėgstama pasitaškyti? Ar ne
paseno mūsų visos linijos? Ar gy
venimas nepasivijo ir nepralenkė 
visų mūsų užkietėjusių nusista
tymų? Ar yra, kas tuos visus rei
kalus pasvarsto ir duoda- atsaky
mą, kaip kiekvienas lietuvis turi 
laikytis, kaip jis turi rikiuoti sa
vo mintis ir darbus, kaip geriau *

IŠ KINIEČIŲ LIAUDIES 
PASAKŲ

PASAKOJIMAI APIE NASRDIN AVANTI
AŠ KLAIDINGAS

Vieną naktį Avantis ėjo pro ka
pines. Ta pačia kryptimi šuoliavo 
ir keli raiteliai ir sukėlė jam įtari
mą, kad čia nebus nieko gera. 
Tai jis smuko į šviežiai iškastą 
kapą ir pasislėpė. Bet raiteliai už
matė, kaip jis įsmuko ten, ir savo 
ruožtu susidomėjo, ką jis daro. 
Tai jie priėjo, ir pradėjo šaukti: 
•— Kas tu esi?

Avantis iškišo galvą iš kapo ir 
atsakė jiems:
— Ak, aš esu vienas mirusiųjų, 
palaidotas šitam kape.
— O tai ko miręs žmogus nori to
kiu nakties metu?
:— Tik pakvėpuoti šviežiu oru.

Ar numirėliui taip pat reikia 
šviežio oro?
— Ak, taip, taip... Jūsų teisybė, 
o aš klystu!
šitaip sakydamas, jis vėl įsirangę 
kapan.

SLAPSTYMASIS NUO VAGIUS
Vieną dieną į Avančio namus 

įsibrovė vagis. Avantis pamatė jį 
ir pasislėpė skrynioje.

Vagis iškrėtė visus namus ir 
nerado nieko, kas būtų verta 
imti. Pagaliau jis atidarė skry
nią ir pamatė Avantį.

— Ach! — tarė jis, — o ką tu 
čia darai šitoj skrynioj?

— Man buvo gėda, kad namuo
se neturiu nieko, kas tiktų tavo 
skoniui. Dėl to aš ir pasislėpiau 
čia, — prisipažino Avantis.

KLAUSKIT PAČIĄ KARVĘ
Nusipirkęs turguje karvę, 

Avantis pasuko namo.
— Kokia graži karvė, Avanti! 

būtų galima pasiekti, kad lietu
vyje stipresnis išliktų lietuvis?

Tiesa, turime dar pašauktųjų, 
bet kur tie išrinktieji? Kas pa
šauktasis — tai atskira nuomonė, 
kas lietuvis — tai linija, kas gal
va — tai nusistatymas. Tai pai
niava, kurioje negalima susigau
dyti. O baisiai reikėtų, kad mes, 
pavyzdžiui, žinome, ar iš tiesų 
mums Lietuva tebėra ir tamsi ir 
juoda, ar ten vyksta ir šviesių 
dalykų, ypač kultūros srityje. Vi
suomenė tai labai puikiai žino, 
bet pašauktieji ir išrinktieji dar 
vis nedrįsta prakirsti ledo, po ku
riuo nuo 1945 metų užšalo visos 
linijos. Taigi pasikeitimai vis di
dina griovį tarp visuomenės ir 
pašauktųjų, ir tai yra aštrus ir 
pavojingas peilis- po kaklu lietu
vybės išlaikymui ir pagaliau mū
sų kovai už Lietuvos laisvę.

Mes sakome, kad blogai, jog 
Lietuvoje išleistas dabartinis 
lietuvių kalbos žodynas, Tautosa
kos rinktinė, Juškos dainų 5 to
mai, Dainavos šalies padavimai, 
žemaitė, Lazdynų Pelėda, Vienuo
lis. .. Mes taip sakome iš seno 
įsibėgėjimo, dėl to, kad pro storą 
ledą įžiūrime, tradicija virtusius 
senos linijos likučius. Ar iš tiesų 
gerai, ar blogai? Žmonės gauna 
tų ir dar kitų knygų per savo gi
mines ir pažįstamus, pasislėpda
mi skaito susidomėję, džiaugiasi 
ir vėl kiša po čiužiniu, kad kas 
nors nesužinotų viešos paslapties, 
nes tai nesiderintų su viešuoju 
nusistatymu. Ar tai gerai, ar ne?

Mums rodos,, kad gerai ir kad 
ne. Žinoma, kad gera turėti lie
tuvių kalbos žodyną, žemaitę, 
Lazdynų Pelėdą, Vienuolį, . gra
žiai iliustruotas lietuvių pasakas, 
perspausdintus didžiulius tomus 
dainų. Džiaugtis tik reikia, kad 
Lietuvoje pasklido net 30.000 eg- 
zempliotrių jokiomis įžangomis 
neaprūpintų Krėvės Dainavos ša
lies senų žmonių padavimų. Tai' 
ko mes bijome viešai apie tai kal
bėti? Tylėjimas, slapstymasis šiuo
kart yra pilnas žalingų pavojų. 
Tylėti nėra ne ko. žodyne yra 
subiauriotų žodžių reikšmių, tai 
ir kalbėkime apie tai, bet tie,

— sakė vis praeiviai. — Kiek 
ji kainavo tau?

Jam įkyrėjo vis kartoti ir kar
toti tuos pačius atsakymus. Galų 
gale, kai dar du vyrai paklausė 
jį to paties, tai jis parodė į kar
vę ir tarė:

— Malonūs ponai,' ko jūs čia 
vis kamantinėjate mane? Jei no
rite žinoti, tai paklauskite pačią 
karvę!

SUSITARIMAS
Vienądien Avantis nuėjo į tur

gų nusipirkti sau kelnių. Susily- 
gęs jis norėjo jau mokėti, bet 
staiga pakeitė nusistatymą.

— Pagaliau dar ir tos kelnės, 
kurias dėviu, nevisai subaigtos,
— sumurmėjo jis sau vienas. Ta
da jis kreipėsi į krautuvininką ir 
tarė: — Geriau prašyčiau iškeis
ti man jas į marškinius.

Krautuvininkas nieko bloga ne
įžiūrėjo tame pageidavime ir pa
davė marškinius. Avantis sugrie
bė iš to žmogaus marškinius ir 
išėjo nemokėjęs.

Krautuvininkas pašoko šaukda
mas:

— Kodėl tu nemoki?
— Argi aš neatidaviau tau 

kelnių, dėl kurių kainos jau buvo 
sutarta? — atsikirto Avantis.

KARVĖS PARDAVINĖJIMAS
Avančio žmona norėjo, kad jie 

parduotų savo karvę, kuri buvo 
pikta ir senapienė, tai Avantis 
pasiėmė gyvulį ir išsivedė į tur
gų.

Pirkėjai ateidavo ir apžiūrėda
vo karvę, bet vėl nueidavo sau 
nepirkę jos, nes Avantis vis sa- 

kurie jį paruošė, verti didžiulės 
pagarbos, ii’ padėkos, nes atliko 
didžiulį darbą lietuvių kultūrai. 
Išleidimas mūsų klasikų, meno 
leidinių taip pat yra įnašas į tau
tinį aruodą, o kartu maistas ken
čiančiai okupaciją lietuvių tautai 
(ne vien tik duona jug gyvas 
žmogus!). Ar yra prasmės tai nu
tylėti, paneigti, suniekinti? Atro
dytų, kad ne. Nutylėdami arba 
paneigdami ar niekindami mes 
nepakeičiame esamosios padėties 
— žmonės vis tiek skaito, bet 
jie kartu praryja ir tą migdan
čią piliulę, kuri ateina su knyga 
ai’ laikraščiu. Mes dusiname žmo
nių atvirą kritiškumą. Taip, visi 
tie geri kultūros reiškiniai vyks
ta ten ne laisvėje, o bolševikinė
je rusiškoje vergijoje. Tai visiems 
žinoma ir suprantama, žemaitės 
ar Lazdynų Pelėdos — net tų so- 
ciališkai artimesnių ar pakenčia- 
mesnių bolševizmui rašytojų — 
neperspausdinti tomai liktų dū
lėti, jei ne tos įžaogos, kurios 
turi išpirkti jų viešą pasirodymą. 
Taigi atrodytų, kad geriau būtų 
viešai kalbėti apie tas įžangas ir 
jų prasmę režimui ir pavojų skai
tančiam apsinuodyti, negu nuty
lėti mūsų brolių namie visas pas
tangas dirbti savo tautai, o čia 
užmerkti akis prieš tikrovę vien 
tik remiantis senais įsigyvenu
siais leistrais.

Kitas reikalas — mokyklos Lie
tuvoje. Mes vis norime, kad ten 
mokyklų būtų mažiau, negu yra. 
Toks mūsų nusistatymas, žinoma, 
kad tose mokyklose yra ir gera ir 
bloga. Be galo gera, kad auga 
šviesūs žmonės, o bloga, kad jose 
pučiama raudona jr —> dar dau
giau — prorusiška dvasia. O žmo
nės šičia, per laiškus sužinoję 
apie besiveržiančius į mokslą sa
vo vaikus, tyliai džiaugiasi, nes 
viešai džiaugtis būtų nesutaiko
ma su mūsų pasenusia ir užkie
tėjusia pažiūra. Jie džiaugiasi, o 
mes migdome jų kritiškumą. Pa
galiau kas žino, ar čia to patrio
tizmo daugiau mumyse, ar tuose 
Lietuvoje dabar mokslus einan
čiuose jaunuoliuose, kurie kala 
miarksizmo leninizmo katekizmą.

kė:
— Iš tos karvės jūs negausite 

pieno, o ji gali dar ir subadyti 
jus!

Išgirdęs tokias kalbas, kas čia 
dabar pirks tokią karvę?

Galvijų pirklys, pasiklausęs to
kios Avančio kalbos ir pralinks
mintas jo vaikiškumo, tarė jam:

— Geriau tu duok man, aš tau 
parduosiu tą karvę.

— Labai malonu iš tavo pusės,
— tarė Avantis. — Tegu tau vi
sad sekasi! Tai imk.

Tai sakydamas, Avantis padavė 
jam virvę, už kurios jis laikė kar
vę.

Galvijų pirklys, kai tik paėmė 
virvę, tuoj ir pradėjo sau.

—• Tik pažiūrėkite. į tą karvę
— kokia ji švelnutė- To dar ma
ža — ji duos jums kasdien po 
penkiolika kaušų pieno. Nesigai
lėsite nusipirkę ją!

Šitai išgirdęs, Avantis atsiėmė 
iš galvijų pirklio savo karvės 
virvę ir tarė:

— Jeigu ji švelnesnė už ėriu
ką ir duoda kasdien po penkioli
ka kaušų pieno, tai kodėl aš tu
riu parduoti ją?

AVANTIS PERSIKRAUSTO
Vieną naktį keli vagys įsibro

vė į Avančio namus. Paskubom 
jie susikrovė jo baldus ir kito
kius daiktus ir išeina.

Vos tik spėjo jie pasiekti kie
mo vidurį, o jau ir Avantis čia 
pat jiems arti kulnų, nešdamasis 
rankose dar šiek tiek smulkių 
daiktų.

— Sveikas, Avanti, kur gi tu 
eini taip vėlai naktį? — vienas 
vagių pamatęs paklausė jį.

— Na, — tarė Avantis, — jau 
ilgas laikas, kaip vis norėjau išsi
kelti, bet neįveikiau įsitaisyti ve
žimėlio daiktams susikrauti. La
bai malonu, kad jūs pagelbite 
man.

E.L.I.

Tai tik pora klausimų, kurie 
rodytų, kad mums labai laikas 
būtų revizuoti savo pažiūras. Kas 
tai padarys? Pašauktieji ir išrink
tieji, ar mes kiekvienas savo gal
va, savo išmanymu, savo atsako
mybe, vadovaudamiesi savo tau
tine sąžine ir gal dėl to rizikuo
dami būti apšaukti atskalūnais.

Mes sprendimų ir nusistatymų 
jau tikrai per ilgai laukiame iš 
pašauktųjų ir išrinktųjų ir vis 
nesulaukiame. Ir tie mūsų lūkes
čiai verčia galvoti, kad mūsų po
litika dažnu požiūriu yra pase
nusi stručio politika ar anos la
pės, kuri šunims paliko savo uo
degą.

KANADA UŽ 25 METŲ
Karališkoji komisija, vadovau

jama Gordon, tyrusi Kanados 
ūkines galimybes, paskelbė galu
tinius duomenis, kurie iš dalies 
buvo paskelbti prieš 15 mėnesių. 
Pagal juos, Kanada stiprėsianti 
ūkiškai per ateinančius 25 metus, 
jei neįvyks nenumatyta didesnio 
masto ūkinė katastrofa. Esą gy
ventojų skaičius per tą laiką pa
sieksiąs 27 milijonus, pajamos 
kiekvieno gyventojo padidėsian
čios 70%, krašto gamyba pasiek
sianti 75 milijardų vertę. Gyven
tojų telkimasis miestuose ir mies
teliuose padidėsiąs iki 80%; 1951 
m. miestuose ir miesteliuose su 
virš 1.000 asmenų telkėsi 60%. 
Montrealis ir Torontas 1980 m. 
turėsią po 2,5-3 mil. gyv. Naujų 
namų statybai būsią išleista 100 
milijardų dol. per 12 metų. Darbo 
laikas sutrumpėsiąs, o poilsio — 
pailgėsiąs. Darbininkų skaičius iki 
1980 m. padvigubėsiąs ir pasiek
siąs 10 mil., o valstybės pajamos 
patrigubėsiančios. Komisija siū
lo: susirūpinti teisingesniu krašto 
gėrybių paskirstymu gyvento
jams, nes dabar šalia turtingųjų 
tebėra vargšų; išlaikytu pastovią 
imigracijos politiką, išskyrus sun
kesnius nedarbo laikotarpius, or
ganizuoti viešuosius darbus ir 
sumažinti mokesčius nedarbo 
laikotarpiais; sumažinti žemės 
ūkio gaminių gamybą ; perkel- 
dinti pajūrio pro v. gyventojus į 
derlingesnes krašto vietoves. Ko
misijos nuomone, Kanados ūkis 
ateityje dar daugiau bus priklau
somas nuo JAV.

Gynybos išlaidos, Gordon ko
misijos nuomone, per ateinančius 
20-30 metų būsiančios didelės ir 
sieksiančios 20-30%. Didelė dalis 
teksiančios elektroninių įrengimų 
ir karinių lėktuvų gamybai, kuri 
esanti Kanados aviacijos įmonių 
pagrindas. Dabar gynybos išlai
dos sudaro 34%. Jos kiek suma- 
žėsią, bet Kanada ir toliau bū
sianti įpareigota prisidėti prie V. 
Europos ir savojo žemyno gyny
bos.

PUOLAMAS LENKŲ 
RAŠYTOJAS

Lenkijos leidėjų premija už 
geriausį 1957 m. veikalą buvo pa
skirta jaunam, vos 26 metų, ra
šytojui Marek Hlasko. Oficialios 
sferos jam betgi prikiša per juo
domis spalvomis pavaizdavimą 
dabartinės Lenkijos gyvenimo. 
Kažkurie jo kūriniai net negalėjo 
būti Lenkijoje išspausdinti.

Bet štai Hlasko išvyko į Vaka
rus išsiveždamas ir rankraščius 
dviejų nespausdintų apysakų. Jas 
išleido Paryžiuje veikiati emi
grantų lenkų leidykla “Kultūra”. 
Varšuvinės valdžios oficiozas 
“Tribūna Ludu” tuojaus apkalti
no rašytoją ne tik dabartinės 
Lenkijos valdžios, bet ir visos 
lenkiškosios visuomenės įžeidimu. 
Esą, su šitokiais raštais jis Vaka
ruose galįs pasidaryti “primado
na” per vieną savaitę. Hlasko 
labiausiai puolamas dėl apysakos 
“Cmentarzy”.

Kažkas jau-spėlioja, kad' Hlas
ko nebegalėsiąs grįžti į Lenkiją, 
tačiau jis pats, kalbėdamas per 

.radiją, pareiškė, kad esąs išvy
kęs tik norėdamas kituose kraš
tuose išleisti savo kūrinius. Ap
lankysiąs Italiją, JAV ir grįšiąs 
į Lenkiją. Lenkijos rašytojai ma
no, kad laikotarpis, kada jiems 
nurodinėjo ką ir kaip rašyti, jau 
pasibaigęs. Kažin ar Hlasko by
la nerodo, kad jis vėl grįžta?
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įvairu ir idomu
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TOLIMŲ PLANŲ NEDARO
Garsusis išradėjas Tomas Edi

sonas priėmime, kuris buvo jo 
garbei suruotas išradėjo 55 me
tų proga buvo paklaustas vieno 
laikraštininko:

— Kokius planus turite atei
čiai?

— Pakol sulauksiu 75 m., — 
pradėjo Edisonas, — būsiu užim
tas išradimo tobulinimu. Kai su
lauksiu 75 m., manau pradėti mo
kintis bridžo lošti. Gi kai pasiek
siu 80 m., galvoju šiek tiek laiko 
skirti pasišnekučiavimui su mote
rimis, o 85 sulaukęs — pradėsiu 
mokintis golfą lošti...

— O 90 sulaukęs? — laikraš
tininkas užklausė.

— Toliau kaip 30 metų pirmyn 
aš niekad planų nedarau, — lė
tai atsakė Edisonas...

NĖRA PERSPEKTYVŲ

Buvęs JAV prezidentas Coolid
ge baigiantis pirmajai preziden
tavimo kadencijai pareiškė laik
raštininkams, jog antram termi
nui nebekandidatuosiąs.

Laikraštininkai jam vis nedavė 
ramybės, klausdami, kodėl jis ne
bekandidatuosiąs?
Kartą, pritrūkęs kantrybės, pre

zidentas paaiškino:
— Nebekandidatuosiu todėl, 

kad prezidentu būnant jokių per
spektyvų nebėra ateičiai, jokio 
avansavimo...

KAIP JAUČIASI DIDELIŲ 
TARPE

žinomas mokslo vyras, ameri
kietis dr. Oliver Wendell Holmes 
buvo labai mažo ūgio. Kartą vie
name susirinkime vienas iš jo 
priešų daktarą paklausė 1

— Jūs, daktare, galimas daik
tas, jaučiatės šiame susirinkime 
labai mažu tarp tokio augšto ūgio 
klausytojų?

Lenkas lietuviškais reikalais
Stebint sovietinės Lietuvos 

gyvenimą iš periodinių leidinių, 
radijo ir laiškų, krenta į akis, 
kad lietuviškieji raudonieji pa
reigūnai, net ir kultūrininkai 
kažkaip dirbtinai (kasgi patikės 
nuoširdumu!...) persistengia no
rėdami pademonstruoti ištikimy
bę Maskvai, neriasi iš kailio, kad 
tik kaip nors sukombinuotų įdo
mesnių sakinių ir teigimų pigiai 
pataikaujančių tikriesiem^ krašto 
šeimininkams. Bet, pasirodo, tie 
šeimininkai nevisada jau taip 
laukia tokio keliaklupsčiavimo, 
ypač tai pastebima meno — kul
tūros gyvenime. Nekartą sovieti
niai kritikai, apžvelgdami lietu
viškuosius kūrinius, kaip tik do
misi lietuviškojo liaudies meno 
apraiškomis, motyvais ir net ska
tina daugiau to parodyti savojoje 
kūryboje. Panašiai buvo atsiliep
ta apie eilę muzikos kūrinių, ta
pybos eksponatų. Kai kada, net 
prikišamai rusai kritikai pastebė
jo, kad viename ar kitame kūri
ny kaip tik ir tenka pasigesti 
pačio geriausio: lietuviškojo tau
tinio bruožo iškėlimo.

Lenkai, iš šalies sprendžiant, 
lyg ir mažiau pataikauja sovie
tams ir pirmoje eilėje stengiasi 
kalbėti apie tai, kas patiems svar
biausia. štai, “Tiesos” nr. 48, 
buvo išspausdintas Fr. HrynieviČ 
— Baranski straipsnis apie ryšių 
stiprėjimą tarp Lenkijos ir Lie
tuvos. Autorius yra Lietuvių kul
tūros dienų Poznanės komiteto 
pirmininkas. Rašiny sakoma, kad 
Poznanės, kaip svarbiausio Len
kijoje lituanistikos židinio, dė
mesio centre tapo Lietuva. Anks
čiau, esą, nebuvo progos arčiau 
pažinti lietuvių kultūrą, kurią 
dar 19 amž. apdainavo Adomas 
Mickevičius. Iš jo kūrybos, poz
naniečiai sėmėsi meilę kraštui, 
esančiam prie žydriojo Nemuno. 
Jis džiaugiasi, kad rugsėjo mėn. 
Poznanėje vyks nauja lietuvių 
kultūros dekada. Toliau jis infor
muoja apie kaikuriuos lenkų dar
bus lituanistikos srityje. Pozna
nės mokslininkai išleisiu popu-

<
— O taipi Jaučiuosi mažas, ta

rytum “dime” (dešimtcentis) 
tarp daugelio “penų” (vieno cen
to monetų)...

DETALĖMIS TEGUL KITI 
RŪPINASI

Žinomas karo laivyno liūtas, 
narsus jūrininkas Will Rogers 
savo draugų tarpe iškėlė puikią 
idėją, kaip sunaikinti vokiečių 
visus povandeninius laivus. Esą 
reikėtų viso Atlanto vandenyno 
vandenį užkaitinti iki užvirimo, 
tada visi vokiečių povandeniniai 
laivai būsią priversti iškilti į pa
viršių — atsišaldyti. . O tuomet, 
esą, mes juos visus sunaikinsime.

— Bet kaip tu manai vandeny
no vandenį būtų galima užvirin
ti? — paklausė vienas iš draugų.

— O, čia tai jau ne mano rei
kalas. Aš išdirbu tik principus, o 
detalėmis jau turi kiti pasirūpin
ti. .. — atsakęs Rogers.
APIE 400.000 HA DIRVONŲ?

B. šarkovas, kompartijos ant
rasis sekretorius Lietuvoje, tei
gia, kad šiais metais daugiame
čių bei vienmečių žolių ir paša
rinių šakniavaisių plotas Lietuvoj 
siekia 728.000 ha, arba 35% įdirb
tos žemės. Pabrėžia, jog tai dau
giau kaip prieš karą.

1940 metais pašariniai pasėliai 
Lietuvoj užėmė 530.900 ha, žino
ma, neskaitant pašarui vartoja
mų bulvių. Tas plotas tada suda
rė 23% viso pasėlių ploto (2.442. 
300 ha).

Jei dabai* nurodomas pašarinių 
pasėlių plotas sudaro net 35% 
visos įdirbtos žemės, tai tos že
mės yra tiktai 2.080.000 ha, arba 
362.300 ha mažiau, negu 1940 me
tais buvo įdirbtos ir apsėtos že
mės mažesnėse Lietuvos ribose 
negu dabar (nes be Klaipėdos 
krašto ir be Švenčionių bei kitų 
tik 1940 metų gale prijungtų ra
jonų). •—. LNA — 

liarų leidinį, kuris supažindins 
lenkus su lietuvių literatūra, me
nu, mokslu. Gi dekados metu, bū
sią suruoštos ir lietuvių grožinės 
literatūros ir liaudies dailės kū
rinių parodos.

Poznanėje dirba lituanistas 
prof. dr. Jonas Otrembskis, pa
rašęs “Lietuvių kalbos gramati
ką”, ir kitas lituanistas doc. dr. 
Czeslaw Kudzinowski. -Lenkė lin
gviste Nina Borowska išleidusi 
“Slavų įtaka lietuvių bažnytinei 
terminologijai pagal širvy do 
“Dictionarium”. Gi Poznanės A. 
Mickevičiaus vardo universiteto 
profesoriai Lowmianskis ir Ty- 
menieckis darą Lietuvos istorijos 
tyrimus. Miesto “Mokslo bičiulių” 
draugija pradeda leisti XVII 
amž. lietuvių kalbos vertingą pa
minklą, svarbų indoeuropiečių 
kalbotyrai. Be to, balandžio pra
džioje iš| Poznanės į Punską Su
valkijoje turėjusi išvykti tarptau
tinė mokslininkų ekspedicija tir
ti punskiečių lietuvių kalbą, jų 
tarpe ir prof. Eberhardas Zwir- 
neris iš Miunsterio.

šis informacinis straipsnelis 
gyvai ir sklandžiai parašytas, nie
ko neturi savyje propagandinio 
ir kalba tik apie lietuvius .ir len
kus. Žinoma, pora sakinių nega
lima buvo išvengti “Tarybų Są
jungos” paminėjimo, bet tai ir 
viskas. Autoriui, atrodo, tikrai 
nuoširdžiai rūpi dviejų kaimyni
nių tautų abipusio geresnio pa
žinimo reikalai, bet ne kurių ten 
svetimų idėjų propagavimas. Da
bar tereikia laukti atsiliepimo 
mūsų rašė jų Vilniuje. Įdomu ar 
ir jie bus pakankamai santūrūs 
ir kalbės apie gerėjančius lietu
vių — lenkų santykius, ar ir vėl 
šauks apie visas “tarybines tau
tas”. Panašiai persistengta buvo 
pereitą vasarą lenkų — lietuvių 
dekados dienomis, kai lenkai pir
moje eilėje visur ir visada pasi
rodė esą lenkais, o tik paskui ko
munistais, jei tokio apibrėžimo 
kur nors reikėjo.

T.Ž»
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Sydnėjuje
SUSIBŪRĖ JAUNIAI

Ryžtingo Sydnėjaus lietuvių 
sporto darbuotojo Vlado Daudaro 
pastangomis šiais metais buvo su
organizuota jaunių krepšininkų 
grupė, kuri, jo paties treniruoja
ma, jau keletą mėnesių rimtai dir
ba ir birželio mėn. 26d. Camper- 
down'o aikštelėje turėjo savo pir
mąsias rungtynes prieš Camper
down australų jaunių komandą, 
kuri vykstančiose jaunių varžybo
se dar iki šiol nėra pralaimėjusi 
nei vienų rungtynių.

Savo pirmame pasirodyme jau
niai sužaidė labai gerai ir, nors 
pirmajame puslaikyje jie šiek tiek 
pakriko prieš stiprius australiukus 
ir pralaimėjo 9:18, tačiau antraja
me puslaikyje, išaiškinus treneriui 
jų daromas klaidas, jauniai labai 
stipriai susiėmė ir jį laimėjo 6:4. 
Taigi bendrame rungtynių rezul
tate jauniai pralaimėjo, tačiau jų 
pirmasis pasirodymas, reikia skai
tyti, buvo labai vykęs ir ateityje, 
igavę daugiau patyrimo žaidime ir 
didesnės drąsos aikštėje, jie bus 
labai geras komandinis vienetas. 
Jaunių komandą atstovavo: A. 
Andriejūnas, A. Daniškevičius, A. 
Daudaras, V. Gilandis, A. Gru- 
dzinskas, G. Grudzinskas, V. Mi
ronas ir A. Renigeris.

Jaunių komandos treneris V. 
Daudaras kviečia visus tėvus, no
rinčius leisti savo vaikus mokin
tis krepšinio, asmeniškai kreiptis 
į jį adresu: V. Daudaras 282 
Miller St, Nth. Sydney, arba te
lefonu XB 3921.

SEKMADIENIŲ 
ŠACHMATININKAMS

šiuo metu veikianti šachmatų 
Sekcija Sydnėjaus Centriniuose 
Namuose įvairiais būdais stengiasi 
patraukti kuo didesnį skaičių ša
chmatininkų ir pasiryžusi pa
dėti visais šachmatiniais reikalais. 
Deja, dar mažai atsiranda tokių, 
kas tikrai pradėtų domėtis ar j ieš
koti bent kokios paramos iš šach
matų sekcijos.

Tačiau faktas rodo, kad sekma
dieniais, vis dėlto, yra žaidžiama, 
nes iš pilno komplekto figūrų, be
liko tik pusė. Šachmatų sekcija 
specialiai palieka tris setus šach
matų, kad bent kuris svečias, už
ėjęs į šiuos namus, galėtų pasi
naudoti ir šachmatais, tačiau rei
kia daugiau atydumo ir, pasinau
dojus jais, reikalinga sąžiningai 
padėti vieton. Tikiuosi, kad atei
tyje tai išvengsime, nes pati šach
matų sekcija nėra turtinga taip 
lengvai papildyti prarastąjį šach
matinį turtą.

^šachmatų Sekcijos Vadovas

Adelaidėje
NEGARBINGAS 

PRALAIMĖJIMAS
Paskutines savo rungtynes vy- 

tiečiai pralaimėjo prieš Vest Ade
laide komandą be kovos. Iš devy
nių pirmosios krepšinio komandos 
žaidėjų į rungtynes teatvyko tik 
keturi žaidėjai. Vienas sirgo, pora 
dirbo ir, atrodo, pora patingo, šiuo 
savo neatvykimu buvo parodyta 
labai nesportiškas ir netgi ne vy
riškas elgesys, nes jeigu sykį už
siregistruojama, tai reikia ir dėti 
visas pastangas atvykti į rungty
nes. Pirmoji vyrų komanda, vie
ton to, kad rodytų pavyzdį jau
niams, turėtų drausmingumo ir 
susiklausymo pasimokinti iš jų. 
Tikėkimės, kad toki reiškiniai dau
giau nepasikartos, nes kitu atveju 
Klubo V-ba bus priversta padaryti 
“operaciją” išbraukiant iš pirmo
sios komandos nedrausmingus 
žaidėjus.

VYTIS II — PAYNEHAM
50:37 (24:20)

šios rungtynės buvo geriausios 
šiame sezone ir vytiečiai jas su

ko vo j o labai gerai. Pirmasis pus- 
laikis nepasižymėjo veržlumu ir 
kovingumu, tačiau antrajame, 
perėjus į individualų gynimą, 
rungtynių vaizdas pasikeitė ir 
vytiečiai, atsiekė pelnytą laimėji
mą. Taškai: Lapšys 15, Gumbys 
11, Pocius 12, L. Urmonas 10 ir 
R. Urmonas 2.

JAUNIAI — NTH. ADELAIDDE 
36:50 (12:21)

Jauniai, susitikę su be pralai
mėjimo einančia australų koman
da, iš anksto išsigando ir labai 
nevykusiai ir silpnai žaidė, ypa
tingai pirmąjį puslaikį, nors run
gtynių pabaigoje buvo sužaistą 
daug geriau. Taškai: M. Statųic- 
kas 17, Gudelis 10, G. Statnickas 
4, Kalibatas 3, Rudzenskas 2. 
Karpys gerai žaidė gynime.

MERGINOS — MARION 
47:15 (19:11)

Merginos ypatingai gerai žai
dė antrąjį puslaikį. Puolimas, ga
vęs kamuolį, turėtų greičiau at
sirasti po priešininkių krepšiu. 
Taškai: M. Kelertaitė 13, O. Ke- 
lertaitė ir Kitienė po 12, Pečiuly
tė ir šiukšterytė po 4 ir Ignata
vičienė 2.

JAUNĖS — PANTHERS 
41:8 (17:6)

Šį laimėjimą jaunės pasiekė 
triuškinančia pergale prieš gana 
silpnoką australų komandą. Rei
kėtų geresnio komandinio žaidimo 
ir geresnių sviedinio perdavimų. 
Taškai: Andriusevičiūtė 28, D. 
Radzevičiūtė 8, L. Radzevičiūtė 3, 
B. Wallis 2. Jaunutytė su Mika
lauskaite gerai žaidė gynime.

STALO TENISAS
Vytiečiai, nugalėdami Natio

nal Bank stalo teniso komandą re
zultatu 8 — 3, atsistojo pirmau
jančių komandų tarpe. Vytį atsto
vavo: Urnevičius, Kurauskas ir 
Snarskis.

ŠVEDIJA — BRAZILIJA 
BAIGMĖJE

Švedijoje vykstančiose pasaulio 
futbolo pirmenybėse į baigmines 
rungtynes, dėl pasaulio futbolo 
čempiono vardo, kurios įvyks bir
želio 29 dieną Stokholme, išsiko
vojo Brazilijos ir Švedijos rinkti
nės. Pusiaubaigminėse kovose 
Brazilija nugalėjo Prancūziją 5 — 
2. Prancūzai, žaidę labai gražiai 
ir gerai, po 35-kių minučių žaidi
mo, neteko vieno iš savo geriau
sių žaidėjų R. Janquet, kuris su
sižeidė koją ir turėjo palikti aikš
tę. Prancūzai, likę be savo koman
dos kapitono ir žaisdami 10-ties 
žaidėjų sąstate, negalėjo atsispir
ti labai gerai sviedinį valdančiai 
pilnai brazilų komandai, kurio* 
paskiri žaidėjai yra tikri sviedi
nio valdymo meistrai.

V. Vokietija, būdama paskutinis 
pasaulio futbolo čempionas, tapo 
nugalėta švedų, kurių žaidimas 
pasižymi ypatingu švelnumu ir 
tikslumu, 3 —1. šiose rungtynėse 
vienas geriausių vokiečių žaidėjų, 
kairysis gynėjas E. Juskowiak, 
po 58-nių žaidimo minučių buvo 
vengrų teisėjo išvarytas iš aikštės 
kas, žinoma, atsiliepė ir visai ko
mandai.

Baigminių rungtynių favoritu 
yra laikomi brazilai. Jie 1950 me
tais Pasaulinėse Pirmenybėse Bra
zilijoj prieš švedus atsiekė didelę 
pergalę, nors švedai savo žemėje 
jau tris kartus iš eilės nėra pralai
mėję tarpvalstybinių rungtynių.

PAŠLIŪŽINIS REKORDAS
Pasaulinis pašliūžų greičio re

kordas yra 98.9 mylios per valan
dą- šį greitį 1947 metais atsiekė 
italas Z. Colo, Mažajame Matter- 
horne, Italijoj.

• SPORTINĖS ĮVAIRENYBĖS
• švedas futbolininkas I. Ham-

rin, dabar žaidžiąs italų Padua ko
mandoje, apdraudė savo kojas žy
mioje Lloydo draudimo bendrovė
je. Anglų bendrovė pareikalavo 
tokios pačios draudimo mokesčių 
sumos kaip ir už filmų artistės 
Marilyn Monroe kojas.

• 1955 metais Puerto Ricos 
lenktyninis arklys Camarero pa
siekė pasaulinį laimėjimų rekordą, 
atsiekęs iš eilės 55-kis pirmųjų 
vietų laimėjimus. Iki šiol šis re
kordas priklausė vengrų arkliui 
Kingsen^, kuris 1870 metais buvo 
atsiekęs iš eilės 54 laimėjimus.

• Individualių Pabaltijo valsty
bių stalo teniso varžybų nugalė
toju tapo Saunoris baigmėje nu
galėjęs kitą lietuvį Paškevičių, ku
ris iki finalo ėjo nepralaimėjęs nė 
vieno seto.

• Italijos futbolo pirmenybėse 
geriausių įvarčių kirtėjų (pirmo
joje lygoje) lentelėje vyrauja tik 
užsieniečių pavardės. Pirmauja 
Charlas (Valija) 22 įvarčiai, Fir- 
mani (P. Afrika) 18, Hamrin 
(Švedija) 17, Vinicio (Brazilija) 
17 ir kt. Nenuostabu todėl, kad 
valstybinėje rinktinėje nėra kam 
kirsti įvarčius, nes pilietybės ne
turį žaidėjai, negali atstovauti 
Italijos.

• Telšiuose viešėjo Maskvos 
“Lokomotyvo” vyrų ir moterų 
krepšinio rinktinės kurios šeimi
ninkams pralaimėjo: vyrai 76:78 
ir moterys 36:61.

• Anglijos futbolo valstybinės 
rinktinės kapitonas ir rekordinin
kas tarpvalstybinėse rungtynėse 
su 88 tarpv. susitikimais Billy 
Wright, prieš kiek laiko buvo pa
sakęs: “Aš esu tik į futbolą įsimy
lėjęs ir su juo vedęs”. Tačiau pas
kutiniu laiku jo širdį paveržė vie
no arbatos pirklio duktė ir dabar 
šis 34 metų blondinas, vienas ge
riausių pasaulyje vidurio saugų, 
labai rimtai galvoja, kaip padalinti 
meilę tarp mėgstamo futbolo ir 
mylimos merginos.

• 1954 metais Lietuvos leng
vosios atletikos pirmenybių 80 
metrų barjerinio bėgimo rung
tyje aštri kova užvirė tarp 
dviejų tipriausių varžovų — Kun- 
caitienės ir Sinkevičiūtės. Kai abi 
bėgikės buvo jau prie baigmės, 
Kuncaitienė taip spustelėjo, kad 
susilenkusi atsidūrė po juostele, 
po ko tuoj pat finišo juostelę 
nutraukė Sinkevičiūtė. Kilo klau
simas, kuri laimėjo? Teisėjų ko
legija laimėjimą nusprendė Kun- 
caitienei, nes, nors Sinkevičiūtė 
ir nutraukė juostelę, tačiau Kun- 
cienė pirmoji perkirto baigmės 
menamąją plokštumą.

• 17-kos metų Norvegijos fut
bolo žaidėjas -T. Hansen, naudo
damas kojas, kelius, pečius ir 
galvą, išlaikė sviedinį Cre 1957 
metais daugiau kaip keturias va
landas. Manoma, specialistų ap
skaičiavimu, kad sviedinys, į orą 
iššoko 30.122 kartų, nenukrisda
mas ant žemės.

• Per paskutiniuosius 50 me
tų vienas iš žymiausių Amerikos 
trenerių krepšinyje, lengvojoje 
atletikoje ir amerik. rugby yra 
J. Kelly, kuris, būdamas 63-jų 
metų amžiaus, aktyviai dalyvau
ja Amerikos sportiniame gyve
nime ir 1956 metais Melbourne 
jis dar buo pirmasis Amerikos 
lengvosios atletikos sportininkų 
treneris.

• Amerikietė B. Clark iš 
Detroito 1956 metais gavo teisė
tas skyrybas su savo vyru, kuris 
buvo vienas iš “judo” mėgėjų. 
Teismas pripažino ją teisėta, kai 
ji pasiskundė, jog jos vyras at
baidė iš jų namų visus jų pažįs
tamus, kurie, atėję pas juos į 
svečius, būdavo pirmiausiai josios 
vyro pamėtomi ant grindų, po ko 
jau jie nustodavo noro bent ka
da juos aplankyti.
**VW%**%**%V***WV%%V%%WWV*%5

SPAUDOS 
BALIUS

MOŠŲ PASTOGĖS spaudo* ba
lius šiemet įvyks rugpjūčio mėn. 
30 d., šeštadienį, Cabramattos 
miesto savivaldybės salėje.
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• LIETUVIŠKI FILMAI 
CHICAGOJE

Praėjusią savaitę Chicagos 
“Avon” kino teatre buvo demon
struojamas lietuviškas filmas 
“Žydėk jaunyste”, šis filmas 
vaizduoja pirmąjį Lietuvos jauni
mo festivalį Vilniaus mieste. Ma
tomas paradas Vilniaus gatvėmis, 
lietuvių tautiniai šokiai, karnava
las, girdimos jungtinio choro dai
nos, muzika ii* kt. Filmas paga
mintas LTSK filmų studijos, spal
votas ir tęsėsi 23 minutes, įkal
bėtas lietuviškai su angliškais pa
rašais. Jame nemaža propagandos, 
bet jai primerkus akį, mielas lie
tuvio širdžiai. Tai buvo pirmuti
nis lietuviškas garsinis filmas iš 
dabartinės. Lietuvos, rodytas nuo
latiniame kino teatre.
• PASAULIO LIET. ŽINY

NAS, leidžiamas A. Simučio, jau 
pasirodė. Jis turi 484 psl. Ang
liškoje dalyje (6-116 psl.) patei
kiama pluoštas žinių apie Lietu
vą bei lietuvių tautą, o taip pat 
sąrašas leidinių svetimomis kal
bomis apie Lietuvą. Lietuviškoje 
dalyje yra sąrašas svarbesniųjų 
liet, organizacijų bei laikraščių 
visame pasaulyje su trumpu jų 
apibudinimu, pluoštas šiaip rei
kalingų žinių ir pasaulio lietuvių 
kolonijų aprašymai. Leidinys iliu
struotas. Kieti viršeliai. Kaina 
6.50 dol.
• STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 

Kovo 28 d. Lietuvos Vyčių sa
lėje Lietuvių Stud. Sąjungos 
Chicagos skyrius turėjo savo na
rių susirinkimą, į kurį atsilankė 
apie 100 studentų. Susirinkimo 
metu paskaitą apie Vincą Kudir
ką paskaitė literatūriniame gyve
nime gražiai besireiškiantis stud. 
Algimantas Mackus. Jis klausyto
jus supažindino su V. Kudirkos 
asmeniu, kiek plačiau sustodamas 
ties jo kūryba. Bendrai imant, 
paskaita buvo paruošta gerai ir 
buvo išklausyta su dideliu dėme
siu.
• DIPLOMATŲ SUVAŽIAVI

MAS yra numatytas š.m. rudenį 
Niujorke, kai įvyks Pasaulio Lie
tuvių Seimas. Pirmas šią minti 
iškėlė dr. Petras Vileišis, gyv. 
Waterbury, Conn. Tai yra ilgame
čio Kauno burmistro sūnus, vei
kiantis plačiai visuomeniniame gy
venime: jis yra LB pirmininkas, 
ateitininkų pirm., daugelio kitų 
liet organizacijų aktyvus daly
vis.

• NORVEGAS NILS SEIM 
LANKĖSI VASARIO 16 GIMNA
ZIJOJE vasario 17-18 d.d. Jis yra 
YMCA (Krikščionių Jaunų Vyrų 
Sąjunga) generalinis sekretorius. 
Svečias buvo gimnazijoje jau tre
čių, kartą. Ir šį kartą jis atvyko 
ne tuščiom rankom. Iš vienos 
Norvegijos laivininkystės įmonės 
savininko jis gavo pinigų nupirk
ti mokiniams vaisių. Svečią pa
sveikino l.i.p. dir. T. Gailius. Sve
čias vakare mokytojams ir moki
niams parodė keletą spalvotų fil
mų apie jo paties Norvegijoje, 
Strandheime, suorganizuotą nuo 
latin. jaunimo stovyklą, kur jo 
rūpesčiu yra pakartotinai buvę ir 
Vasario 16 gimnazijos 30 moki
nių ir stovyklos patalpų sienos 
yra papuoštos gimnazijos gimna
zisčių išaustomis tautinėmis juos
tomis. Evangelikų jaunimo rate
lio vadovas mokyt. F. Skėrys at
sidėkojo svečiui už apsilankymą, 
dovanas ir filmų demonstravimą, 
įteikdamas keletą anglų kalba 
knygų apie Lietuvą, Graži tauti
nė juosta buvo įteikta svečiui, 
prašant toliau perduoti nežino
mam geradariui, padovanojusiam 
vaisių.

Ir šiems metams svečias vėl 
pakvietė iš gimnazijos 6 berniu
kus penkias savaites vasaros atos
togų praleisti. Norvegijos fjor- 
duose. Jis pažadėjo pakviesti pa
pildomai dar 4, jei tik susirinks 
daugiau aukų.
• JAUNIMO VASAROS STO

VYKLA Vasario 16 gimnazijoje 
vyko balandžio 8-171 d.d. Prie gim

nazistų buvo prisidėję jaunimo 
būreliai iš Stuttgarto, Memmin- 
geno, Hannoverio, Mainzo, Rarm- 
stadto lietuvių kolonijų, 4 mer
gaitės ir 2 berniukai net iš Ang
lijos, vienas studentas (Jonulisj 
iš Šveicarijos.

Stovyklos metu buvo 12 pa
skaitų. Jas skaitė: Stp. Vykintas, 
mokyt. Gailius, muz. Banaitis, dr. 
Gerutis, dr. Deveikė, dr. Grinius, 
K. Dranga, mok. Antanaitis, dail. 
Krivickas, inž. Zunde. Jaunimas 
buvo įtraukiamas ir į diskusijas, 
tad viskas praėjo gana gyvai. Be 
to, buvo pramogų, sporto, išvy
kų.

Stovyklą organizavo Vok. LB 
Kr. Valdyba, kuri visa atsilankė 
į užbaigimo iškilmes.

• LITUANISTIKOS INSTI
TUTE FORDHAMO UNIVERSI
TETE pereitą vasarą buvo 16 stu
dentų. Toks skaičius yra nepa
kankamas. šių mokslo metų pra
džioje universitetas, remdamasis 
pereitų metų vasaros semestro 
studentų skaičiumi, kvestijonavo 
lituanistikos programos reikalin
gumą. Universiteto prezidentas 
yra pasakęs, kad naujos ąįstituci- 
jos steigimas turi išplaukti iš 
reikalo ir visuomenės susidomėji
mo. Taigi šio lituanistikos akad. 
židinio egzistencija priklauso ne 
nuo jo vadovybės, bet nuo visos 
mūsų visuomenės. Visiems turi 
rūpėti, kad didesnis būrys studen
tų galėtų studijuoti vasaros se
mestro metu.

Sąlygos studijuoti lituanistiką 
Fordhame yra labai palankios: 
stud-ntai sąžiningai dirbdami gali 
įsigyti 6 kreditus, kurie gali būti 
perkelti ir. į kitus universitetus. 
Kiekvienas studentas, jei jis są
žiningai pasižadės studijuoti, ir 
paduos pareiškimą iki gegužės 
30 d., gaus stipendiją už mokslą 
sumokėti. Visos stipendijos yra 
paskirtos mūsų geradarių dr. J. 
Kazicko ir dr. J. Valiūno.

NUMATOMAS SILPNAS 
DERLIUS

Birželio 11 d. kompartijos cen
tro komitetas oficialiai pareiškė, 
kad daugelyje Lietuvos vietų dėl 
nepalankios žiemos ir vėlyvo pa
vasario “žuvo dalis žiemkenčių 
pasėlių. Tai gali neigiamai atsi
liepti į derliaus išauginimą ii’ su
daryti sunkumų su pašarais”.

Nuo gamtinių nelaimių pasė
liai draudžiami. Bet partija įspė
ja, kad apdraudą išmokant rei
kia atminti, jog pereitų metų ru
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

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

0 EUROPIETIS SPECIALISTAS
g OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
Sth Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourno Town Han.) 
Centr. 1819

denį iki spalio 21 dienos dar buvo 
žiemkenčių sėjai palankios sąly
gos. Tai reiškia, kad pasivėlinu
sieji sėti apdraudos negaus, nes 
pasėlių žuvimo priežastis bus lai
koma ne bloga žiema, o sėjos su- 
vėlinimas. — LNA — x

KUKURŪZŲ SĖJA
Lietuvos kolchozuose šiemet 

suplanuota sėti kukurūzų 32,882 
ha, tai yra, apie pusantro nuo
šimčio pasėlių ploto ir apie pen
kis kartus mažiau kaip 1955 me
tais.

Gegužės 31 d. partijos CK ra
gino baigti kukurūzų sėją “arti
miausiomis dienomis” bet birže
lio 10 dieną buvo pasėta dar tik 
27,863 ha, arba 84,73%.

Net ir Veisiejų rajonas, kuris 
viešai iškvietė visus lenktyniauti 
kukurūzų auginime, birželio die
ną tebuvo užsėjęs 740 ha iš su
planuotų 930 ha, tai yra, dar tik 
85.5%. — LNA —

NAUJI NAMAI KOLCHOZUOSE
Prieš penkerius metus kaiku- 

riuose Kalvarijos (ties Marijam
pole) rajono kolchozuose buvo 
pradėtos statyti centrinės gyven
vietės. Dabar tuose namuose ap
gyvendinti žmonės bėga, arba 
"gyvena sukrypusiuose butuose, 
o į naujus namus neina, neįreng
ti, nesutvarkyti, o mokėti už juos 
reikia ir nepigiai”.

Namų netinkamumo priežastis, 
kad skaitytojai į namų sienas dė
ję tik molio ir smėlio skiedinį, 
o kalkės ir alebastras “išdulkė
jęs”. Be to, grindų lentos “pavir
to statytojų motociklais”...

— LNA —

SUPRAMONINTAS MENAS
Tautiniams drabužiams medžia

gos audžiamos dviejuose tekstilės 
fabrikuose, bet gaunamos tik pa
gal užsakymus, visų pirma “savi
veiklininkams”, tai yra chorų ir 
šokių ratelių dalyviams. Spalvos 
paryškintos, raštai dirbtinai deko
ratyvūs iki tokio laipsnio, kad lie
tuviškų audinių žinovai nebeatpa
žįstą juose tradicinio lietuviško 
pobūdžio.

Ir gintaro apdailos srity nusis
kundžiama, kad į madą įėjęs vaiz
dų įgraviravimas į skaidrius sluog- 
snėtus gintaro gabalėlius keičia 
tradicinį gintaro papuošalų pobū
dį, nes neišstudijavę tai medžiagai 
deramų galimumų drožinėtojai 
-šlifuotojai sugadina natūralų gin
taro grožį.

Dėl liaudies meno elementų nau
dojimą taikomojoj dailėj studija
vusių menininkų bei reikiamų prie
monių ir medžiagų stokos, dailės 
dirbinių su lietuviškais liaudies 
meno elementais pagaminama ne
daug ir jų estetinis lygis smunka. 
O paklausa tokiems dailės dirbi
niams labai auga. —LNA—
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Kflsų P^STOGČ
SIDNĖJUS

PRANEŠIMAS
“MOŠŲ PASTOGEI” IR 

“TĖVIŠKĖS AIDAMS”
š.m. birželio mėn. 21 d. meti

nėje Senųjų Skautų Židinio su
eigoje, apsvarstę kun. Vaserio 
straipsnius, tilpusius “Tėv. Ai
dų” 16 ir 21 numeriuose, liečian
čius vyr. sktn. A. Krausą, Aust
ralijos Skautų Rajono Vadą, tuo 
pačiu ir visą skautų organizaci
ją, priėjome išvados:

A) Bet koks skautų organiza
cijos vėlimas į politinius ginčus 
yra smerktinas ir veikia neigia
mai j jaunimo auklėjimą,

B) Būdami seni skautų organi
zacijos nariai ir vertindami vyr. 
sktn. A. Krauso nuveiktus darbus 
skautijai, išreiškiame jam pilną 
pasitikėjimą ir pritariame jo 
skautiŠkajai veiklai.

Sktn. E. Laurinaitienė, psktn. 
E. Veteikienė, vyr. sk. T. Vin- 
gilienė, vyr. sk. L. Deikienė, v.s. 
V. Kišonas, psktn. I. Jonaitis, s. 
v. vyr. sklt. J. Zinkus, s.v. v. si. 
A. Dudaitis, psktn. Vyt. 
Deikus, psktn. Z. Staugirdas, v. 
s.v.sk. I. Dudaitienė, vyr. sk. L. 
Bukevičienė, psktn. V. Bukevi- 
c:us, sk. v.v. skltn. B. Barkus.

Šiandieninis Vilnius
R. ŠALŪGOS AKIMIS

(Tęsinys iš 3 psl.) 
ir vakarų Europos dailės muzė- 
jus — paveikslų galerija, šv. 
Mykolo bažnyčioje yra nuolatinė 
bolševikinės statybos paroda. Ba
zilijonų vienuolyne dabar Pedago
ginis Institutas. Aušros Vartų 
išorinė išvaizda nėra, pakeista.

Namuose, kuriuose vadovo žo
džiais, “gyvendamas didysis len
kų poetas 1822 metais užbaigė 
‘Gražinos’ poemą” yra dabar įkur
tas A. Mickevičiaus muzėjus.

Vilniaus Universitetas, “įsteig
tas 1579 metais kaip jėzuitų 
akademija”, sako vadovas, yra se
niausia TSRS augštoji mokykla, 
šiandien ji žinoma kaip Valsty
binis V. Kapsuko vardo Univer
sitetas. Daugeliui turistų turbūt 
bus naujiena, kad šis universite
tas buvęs atidarytas 1919 metais 
V. Kapsuko (bolševikinės) vy
riausybės potvarkiu... šiandien 
Universitete veikia 7 fakultetai, 
kuriuose studijuoja apie 3300 stu
dentų. Neakyvaizdjnio mokslo 
skyriai veikia veik visose mokyk
lose. Universiteto neakyvaizdinis 
skyrius turįs apie 2000 studentų, 
šalia to uniersiteto ribose veikia 
dar aspirantūra. Paminėtina, kad 
Universiteto biblioteka turinti 
apie 1,5 milionų tomų (Žigiman- 
to Augusto knygų rinkinio bran
duolys ten taip pat išlaikytas), 
apie 8 milionu^ lapų rankraščių. 
Vadovas nepamiršta paminėti, 
kad tose pat Universiteto sienose 
išaugo tokie vyrai kaip A. Micke
vičius, J. Slovackis, S. Daukan
tas, S. Stanevičius, rusų mongo- 
listikos kūrėjas J. Kovalevskis, 
M. Valančius, T. Narbutas ir kt.
Didesnė mokykla studentų skai

čiumi nei Universitetas yra Pe
dagoginis Institutas. Jame studi
juoja apie 6100 studentų.

Vilniuje taip pat dabar rasime 
ir iš Kauno atkeltą Konservato
riją. Prie jos yra taip pat pri
glausta teatro dramos studija. 
Ketvirtoji augštoji Vilniaus mo
kykla yra Dailės Institutas (buv. 
Vilniaus Meno Akademija). Ne
skaitant augštojo mokslo įstaigų, 
Vilniuje mokosi apie 30.000 vidu
rinėse ir pradžios mokyklose. 
Yra 23 vidurinės, 27 pradinės bei 
septyniametės ir 11 darbo mokyk
lų, 11 technikumu, gail. seserų 
mokykla.

Nauji rūmai valstybinei biblio-

REDAKTORIUS 
VĖL SUSIRGO

“M.P.” redaktorius Jurgis Ku
lakauskas vėl susirgo ir atsigu
lė ligoninėn. Gydytojų nuomone, 
jam teks ilgesnį laiką pagulėti, 
kol vėl galės redaguoti laikrašti.

Jo ligos metu “M.P.” redaguos 
Krašto Valdybos Kultūros ir 
Švietimo vadovas Julius Vėteikis.

Siunčiant korespondenciją ar 
kitais redakciją liečiančiais reika
lais kreipiantis, rašyti adresu: J. 
Vėteikis, 24 Lovoni Str., Cabra- 
matta, N.S.W.

PASIKEITĖ VADOVYBĖ
Sydnėjaus skautų židinio “L.L.” 

buvusi vadovybė: pskt. Z. Stau
girdas ir v.s. vyr. skit. I. Dudai
tienė metiniame susirinkime pa
sitraukė iš pareigų.

čia pat buvo išrinkta ir nauji 
židinio vadovai — tėvūnu s.v. 
vyr. sklt. J. Žinkus ir kancleriu 
— paskt. L. Veteikienė.

BANKSTOWNO LIETUVIŲ
NAMŲ

PRANEŠIMAS
Gerai pavykęs vajus įgalino 

mus pradėti grindų dėjimo dar
bus. šiuo metu eina pasiruošimas 
ir darbų rikiavimas ta linkme.

tekai yra statomi prie Žvėryno 
tilto. Yra užplanuota j on sukaup
ti apie 2.5 mil. knygų. Mieste 
taip pat veikia centriniai archy
vai: valstybinis (po 1918 metų) 
ir valstybinis istorinis (iki 1918 
metų).

Aplankę svarbiausias mokslo 
įstaigas, žvilgterėkime į pramogų 
galimybes. Bene didžiausiai nu
stebinantis dalykas mums būtu 
turbūt ištaigingas Rusų Dramos 
teatras, kuris buvo įsteigtas 1945 
metais. Jo erdviose atremontuo
tose patalpose sutelpa apie 700 
žiūrovų. Akademinis Dramos te
atras atstovauja lietuvišką dra
mą. Vilniaus Operos ir Baleto 
teatras Basanavičiaus gatvėje. 
Valstybinė Filharmonija yra pri
glausta buvusioje miesto salėje.

Kinoteatrų tarpe Vilnius stovi 
ne ką geriau nei Kaunas. Vadovas 
nurodo tik 7 kinus (Kaune 8). 
Vietoje veikianti kinostudija už
siima propagandinių lietuviškų 
filmų sukimu (“Marytė”, “Aušra 
prie Nemuno”, “Tiltas” ir kt), 
lietuviško dialogo paruošimu, kro
nikomis. 600 vietų “Pergalė” tu
ri platų ekraną.

Prieš Kosciuškos ir Olandų gat
vių esančiame Kalnų parke pra
dėtas įrengti amfiteatras — Dai
nų slėnis. Statybos metu ten, 
Pilies papėdėje, rastos sodybos 
liekanos, žalvario indai ir ūkio 
padargai.

Dauguma Vilniaus aikščių pa
vadinta bolševikų “herojų” ar ru
sų asmenų vardais.

Pramonė: mechanizuota siuvyk
la “Lelija” turi apie 2000 darbi
ninkų. šeškinės kalnų papėdėje 
esantis konditerijos fabrikas 
“Pergalė”, šalia jo esanti pieni
nė apdirba po 80 tonų pieno kas
dien. Elektrotėchninė įmonė “El
fą” gaminanti visą eilę elektros 
įtaisų kaip siurblius, skaitiklius, 
motorus šaldytuvams, patefonus 
ir visoje TSRS paplitę magneto
fonai. Statoma grąžtų dirbtuvė ir 
Naujoje Vilnioje jau dalinai vei
kia Žalgirio tekinimo staklių ga
mykla.

Nežiūrint visų pastangų, gyve
nimas Vilniuje nėra lengvas. Tai 
liudija sekantys paprasti skaičiai: 
Vadovas nurodo tik 1 pirtį (Pše- 
valskio g.), 1 skalbyklą, 1 che
minio valymo įmonę, 1 vyrų, 1 
moterų kirpyklą, 1 kosmetikos 

kad būtų galima juo greičiau su
dėti grindis. Prie namij statybos 
reikalingi kiekvieną savaitgalį 
darbininkai, todėl, prašome visus 
į talką. Jei pakankamai turėsime 
talkininkų, tai ir grindis turėsime 
labai greitai.

Dėkingi esame visiems parėmu- 
siems šį vajų, o ypač naujai prisi
dėjusiai Liverpoolio lietuvių ko
lonijai. Ypatingai didelė padėka 
prieklauso ponams Petniūnams ir 
p. J. Keletrui, kurie šiam tiks
lui davė po £ 50.

XXX
Su džiaugsmu pranešame, kad 

p. J. Alekna — Fairfieldo elekt
roninių įrengimų savininkas — 
pasižadėjo įrengti Bankstowno 
Lietuvių Namams moderniškus 
garsintuvus ir įkalbėjimo apara
tus — dietofonus, iš vi^o £ 300 
vertės.

Ponas J. Alekna jau tarėsi su 
mūsų elektrikais dėl reikalingų 
įrengimų šiems aparatams.

šiuos aparatus įruošus, B.L.N. 
salė pasidarys , pati moderniškiau
sia visame Bankstowne ir plačio
je 'apylinkėje.

Mums dar reikalingi mecena
tai scenos, elektrinių šviesų įren
gimams ir kitiems salės pagra
žinimams.

B.L.N. Valdyba

PAMALDOS
Liepos 13 d. Cabramattos lietu

viams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 10 vai.

Liepos 20 d. pamaldos Banks
towne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min. *

REIKALAUTI KATALIKŲ 
§V. RAŠTO KNYGOS

Katalikai, priimantieji Australi
jos pilietybę — pagal šio krašto 
įstatymus turi teisę reikalauti iš 
vietos savivaldybės, kad tose apei
gose būtų vartojamas katalikiš
kas šv. Raštas. Malonėkite šia 
teise pasinaudoti ir iš anksto ar 
bent valandą prieš ceremonijas 
šį reikalavimą pareikšti. Jei kur 
šio reikalavimo būtų nepaisoma, 
ar jis neįvykdytas — malonėki
te pranešti man.

GRĄŽINTI PASKOLAS
Sydney Catholic Immigration 

įstaiga (175 Elizabeth St.) prašo 
reguliariai išmokėti gautą per ją 
paskolą savo artimiesiems atsi
kviesti į Australiją. Tai yra per 
Genevą Trusties gauta paskola, 
kuri yra išsemta ir tik gražinus 
pirmiesiems skolininkams bus ga
limas tolimesnis ja pasinaudoji
mas naujai jos prašantiems. Ma
lonėkite taip pat minėtai įstaigai 
vis pranešti, jei pakeičiamas ad
resas.

K.P.B.

ADELAIDE
IŠ MOTERŲ SEKCIJOS 

VEIKLOS
Iš visų lietuviškų organizacijų, 

veikiančių Adelaidėje bene akty
viausia yra Moterų Sekciją. Ši, 
gana savo skaičiumi maža grupė 
moterų savo darbštumu, atsidėji- 

kabinetą. Maisto gaminių krautu
vių, įskaitant mėsą, pieną, žuvį, 
vyną, rūkalus, daržoves ir mine
ralinį vandenį, terasime po 1 kiek
vienam produktui, duonos par
duotuvių — 3, kulinarijos gami
nių parduotuvę — 1. Restoranų, 
valgyklų, kavinių tematome 7 
(Kaune 3), viešbučių 5 (Kaune 
3), gėlių krautuvę — 1 ir pana
šiai. Miestui, turinčiam tarp 200 
ar 300 tūkstančių gyventojų, su
minėtų krautuvių skaičius tikrai 
yra mažas, pernelyg mažas, įdant 
bet kas galėtų tikėti, kad Vil
niaus gyventojų būklė yra leng
va.

N.L. 

mu ir pasiaukojimu didelius dar
bus padaro ir daugeliui kitų or
ganizacijų padeda.

Be nuolatinių Kalėdų eglutės 
vaikams ir Motinos Dienos minė
jimų surengimų, Moterų Sekci
jos narės reguliariai lanko ligo
ninėse gulinčius tautiečius, kar
tais ii’ maža dovanėle juos apdo- 
vanodamos. Taip pat lankoma 
daugiavaikės šeimos ypač naujam 
šeimos nariui atsiradus. Pagal 
galimybes ir reikalą, sušelpiama 
rūbeliais. Taip pat lankoma ir 
senutės, kurioms dėl savo am
žiaus būnant tik namuose tokie 
apsilankymai suteikia daugiau 
paguodos ir įvairumo.

Be labdarybės darbų, Moterų 
Sekcija daug prisideda ir prie 
įvairių organizacijų parengimų, 
talkininkaudama paruošiant vai
šes, išleistuves, balius, gegužines. 
Lietuvių Namuose jos jau turi įsi- 
gijusios pilną komplektą indų, 
staltiesių ir kitų virtuvės reik
menų. Taip pat nupirkta ir ra
diograma. Ten pat laikoma ir ma
ža krautuvėlė, kuri patarnauja 
vaikams, lankantiems šeštadienio 
mokyklą ir kitomis progomis.

Visai tai plačiai veiklai vesti 
reikalingos lėšos. Joms sudaryti 
š.m. liepos 12 d. Adelaidės Lietu
vių Namuose Moterų Sekcija ruo
šia balių, į kurį kviečia tautiečius 
atsilankyti ir linksmai praleisti 
laiką savųjų tarpe. Tap pat lie
pos mėn. pabaigoje bus šaukia
mas Moterų Sekcijos susirinki
mas naujai Valdybai rinkti ir sa
vo veiklai aptarti, šiais metais 
Moterų Sekcijai vadovauja p. K. 
Garbaliauskienė, kuriai su būre
liu moterų daug laiko, darbo ir 
jėgų tenka pašvęsti.

J.M.

ANTROJI DOVANA
Vos pora savaičių praėjo, kai 

pirkau b. Tasmanijos gubernato
riaus žmonai dovanotą knygą, 
viename Hobarto knygų antikva
re aptikau kitą dovanotą knygą. 
Kaip ten lietuviška knyga pa
kliuvo, galime tik spėlioti. Anti
kvaras yra vos keletą namų šuo 
“naujų australų” mėgiamo res
torano. Galimą pagalvoti, kad 
kam nors pritrūko grašių alaus 
bonkai pirkti, tad pardavė knygą. 
Daugiau kaip bonkai negalėjo 
gauti, nes pardavėjas iš manęs 
už knygą paėmė 10 šil. Galėjo 
taipgi parduoti koks lietuviškai 
nemokąs vaikėzas, nušvilpęs ją 
nuo pasiskolinusio iš knygos sa
vininko.

Kaip ten bebūtų abu atvejai 
byloja, kad knyga buvo patekusi 
į dvasios ubago rankas. Tik ak
las galėjo nematyti, kad knyga 
dedikuota “Aušrinės” choro daly
vių (virš trisdešimt parašų!) vie
nam, Hobarte gyvenančiam asme
niui. Tik prieš kelis mėnesius tas 
asmuo apgailestavo, nežinąs, kas 
pasiskolino iš jo “Tremties Me
tus”. Mielas tautieti, tai juos aš 
pirkau minėtam antikvare.

“Tremties Metų” pratarmėj S. 
Santvaras rašo: “Tragizmo kupi
noj tautos kovoj kaip didvyrė 
žengia lietuviškoji knyga — lie
tuvių spausdintasis žodis...”

Tačiau tie, kuriems lietuviška 
knyga skirta, bijo šios didvyrės. 
Jie paniekina arba ignoruoja ją, 
galvodami, kad tuomi nuslopins 
jausmą, nuolat primenantį apie 
sieloje esančią tuštutaą.

A. Munčelis

MELBOURNE
IŠKILA Į SNIEGĄ

Liepos 19 d. iškilautojai vyks 
i Donna Buang kalną prie Mel
bourne. šiuo laiku kalno viršū
nė yra apsnigta. Iškilą ■ ruošia 
“Džiugo" tuntas. Kartu iškilaus 
ir Geelongo vietininkija. Iški- 
lautojams patariama pasiimti at
sarginę porą batų ir kojinių. I 
kalni) bus vykstama sunkvežimiu.

Prašoma užsirašyti pas draugi
ninkus ir įmokėti dalį kelionės 
pinigų.

Sąrašas reikalingas, kad būtų 
parūpintas atitinkamas transpor
tas. Kelionė kainuos 10 šilingų.

A. Kai.
LIETUVI,

NEUŽMIRŠK UŽSUKTI l PAŠTĄ 
SU “MŪSŲ PASTOGĖS 

PRENUMERATOS PINIGAIS!

B. SC.
DAINIUS KAIRAITIS

Neseniai “Mūsų Pastogėje” bu
vo aprašyti studentai iš Melbour
ne ir Sydnėjaus universitetų, ku
rie šių metų pradžioje įsigijo 
diplomus. Kad nemanytume, jog 
kitų valstijų lietuviai apsileidę 
mokslo atžvilgiu, parašykime, jog 
pereitais metais Vakarų Austra
lijos universiteto gamtos — ma
tematikos fakultetą baigė D. Kai
raitis ir įsigijo Bachelor of Sci
ence laipsnį.

Keraitis gimė 193G m., gimna
ziją pradėjo lankyti Vokietijoje 
ir, atvažiavęs į Australiją, toliau 
tęsė mokslą Perth’e. 1953 m. iš
laikė Leaving Certificate egzami
nus, iš 7 dalykų gaudamas 5 at- 
žymėjimus ir būdamas vienas iš 
20 pirmųjų mokinių visoje Va
karų Australijoje. Gavęs iš švie
timo Departamento stipendiją, į 
universitetą įstojo 1954 m. ir, lai
kydamasis studentų tradicijų tri
jų metų kursą baigė per keturis, 
paskutiniais metais specializuoda
masis chemijoje.

Laisvalaikį D. Kairaitis praleis
davo mokydamasis skraidyti (lėk
tuvu) ir žaisdamas krepšinį su 
Perth’o lietuvi komanda. Dabar 
persikėlęs į Melboumą, jis dirba 
National Serums Laboratories ir 
toliau krepšinį žaidžia su Geelon
go Vytim. Linkime daug laimės.

K.J.K.

| GIFT PARCELS SERVICE į 
SAV. S. NARUŠIS g

gi 36 BERRILLE RD., BEVERLY HILLS, N.S.W. |
i* Tel.: LF 7014 ;¥
k*

(3 min. nuo Narwee stoties) :g
Priėmimo vai.: trečiad., ketvirt. ir sekmadieniais nuo 8-3 p.p. § 

g JEIGU KAS NORITE SAVO GIMINĖMS PASIŲSTI £ 
DOVANŲ PAKIETĄ KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA g 

§ — PRIĖMIMĄ PRATĘSIAME IKI Š.M. LIEPOS MĖN. 15 D. S 
g: a , • • ®Skyriai, g

g CABRAMATTA: 75A John St., Annabelle House (už pašto) g: 
g: antras aųgštas, 7 kamb. Valandos 10-6 vai. p.p. Šestad. 8.80-1 
g vai. p.p. Tel.: UB 3680.- £:
g NTWCASTLE: A. šernas, 115 Janet Str., Merewether, Te!.: g 
g M F 1653. Priėmimas nuo 7-9 p.p. kitu laiku susitarus. g
g ENFIELD: M. Petronis, 152 Liverpool Rd. Valandos: kasdien g 
g nuo 9 iki 6 vai. vak., šeštadieniais 9 iki 12.30 vai. p.p.. Tel.: g: 
g: U J 5727. Susitarus paima ir iš namų. g
•^':4’:’x.x.:vxv:«x4.xvx4-:.x4%444%:;.x%.x:x%4*:%%:ft^

MURRAY’S į

Health Food Stores

1
91 Darlinghurst Road., Kings Cross,

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195 I;

SIUNTINIUS SIUNČIAME ji

I USSR, ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ. ;I

Pasklydo gandai, kad siuntinių siuntimas į Lietuvą sustabdytas. ■ }

MURRAY’S ir toliau garantuotai pristato siuntinius pats arba J J 
per savo agentus. J"

MURRAY’S yra vietintėlis, kuris turi teisę siųsti siuntinius J i 
tiesiog adresatui, surinkti muitus ir pristatymo mokesčius. «Į 
MURRAY’S nesiunčia siuntinių per Švediją ar Londoną, bet S 
tiesiog adresatui į Lietuvą. Nėra jokios rizikos, kad siuntiniai Jj 
dingtų ar būtų nepristatyti per MURRAY’S. Ji

AGENTAI: :Į

SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 CABRAMATTA RD., CAB- I; 
RAMATTA, N.S.W. TEL. UB 2082 I;

NEWCASTLE: FRY’S DELICATESSEN, 557 RUNSER ST., 
NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596 4

PERTH: S. & L. FURNISHERS, 229 NEWCASTLE ST., 
PERTH, W.A. TEL. BF 3717. 5
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Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniškis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (TeL MX 2120). __ . _ . . .

IR BITĖS GERIAU LAIKOSI 
PAS PRIVATININKUS

Nors bitės iš prigimties yra ko- 
lektyvinmkės, bet ir jos Lietuvo
je geriau laikosi pas privačius 
bitininkus, negu kolchozuose.

1953 metais Lietuvos kolcho
zuose buvo apie 13.500 bičių šei
mų. Dabar, po penkerių metų, 
jų yra 18.300, tai yra apie 35.5% 
daugiau. Padaugėjimas po 7.1% 
kasmet, kai pas gerą bitininką 
per vieną vasarą gali priaugti bi
čių 50%.

Bet kolchozinės bitės tai tik 
12% visų Lietuvoje esamų bičių. 
Apie 134.200 bičių šeimų laiko 
privatūs bitininkai. Tokiu būdu, 
iŠ viso šįmet Lietuvoje yra apie 
152.500 bičių šeimų. Tai yra arti 
74% prieškarinio, skaičiaus, nes 
1939 metais Lietuvoje buvo’ 206. 
880 bičių šeimų.

PRANEŠIMAS

Sambūrio “ŠVIESA” Sydnėjaus 
Skyrius ir Lietuvių Studentų Są
jungos Sydnėjaus Skyrius šešta
dienį, liepos 19 dieną, rengia

“B O H E M I N | 
VAKAR Ą”.

Kadangi tatai pirmas tokio po
būdžio parengimas Sydnėjuje, tai 
rengėjai pakvietimuose nusako 
paryžietiškas nuotaikas bei nu
rodo tinkamiausias apsirengimo 
galimybes.

{ėjimas tik su pakvietimais.
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