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DIDYSIS KAPINYNAS
(VĖLINIŲ PROGA)

Kiek kapų nūnai, kur nieks žolyno jokio
Neatneš ir niekas nelankys?...
Kiek manųjų brolių, nustumtų visokiur,
I Tėvynės pusę kreips akis
Ir gedės, kaip žemės nušluotųjų sodžių
Atsivėrė žaizdos, klykiančios be žodžių.

Jonas Aistis

JUOZAS M1KŠTAS

Savo mintyse mes glostome Lie
tuvos laukus: mes nemigo nakti
mis svajų regėjimu skrajojame 
netolimoj praeity ir mename sa
vuosius, kurių jau daug guli di
džiajame Tėvų Žemės kapinyne. 
Jie mirė ne laiku, juos nukankino 
žiaurus okupantas ar mirtinai iš
vargino svetimųjų atneštas skur
das. Kita žymi dalis mūsų bro
lių atsigulė amžinybėn tolimojo 
Sibiro tundrose, jų išbarstytus 
kapus siaudžia žvarbūs lediniai 
šiaurės vėjai ir žiaurios pūgos 
dengia storu sniego klodu. Jų 
niekas nelanko, dažno jau niekas 
gal ir nebeprisimena...

čia pat iškyla mums ir gražiojo 
vaizdo vizija, kada su degančio
mis rankose žvakutėmis mes atna- 
šaudavom Vėlinių naktį savo ar
timųjų vėlėms sielvartų ir maldų. 
Mes laisva, pakilia nuotaika lan
kydavom Nežinomjoo Kareivio 
kapų ar susimsųtę stovėdavom 
prie paminklo Žuvusiems už Lie
tuvos laisvę. Tada mes nieko ne- 
bijojom ir savo širdyse džiaugė
mės, kad ateityje, kai paliksime 
laikinųjų savo buveinę, mes taip 
pat ramiai ilsėsimės Tėvynes 
lenvgojoj žemelėj.

Tada ir Nežinia būdavo len
gvesnė. Kiekvienas mūsų steng
davosi kurtis geresnį ir skaidres
nį laikinumų, jieškodavo nemirš
tančių veiksmų, kurie įamžintų 
mūsų atmintį savosios žemės isto
rijon. O ir tikėti būdavo lengviau,

VĖL ŠAUDOSI PRIE FORMOZOS
Kinijos komunistai, neiųlaukę 

oficialiai paskelbto paliaubų ter
mino, ir vėl pradėjo Quemoy sa
los apšaudymų. Šiuo kartu jie 
naudoja daug stambaus kalibro 
artilerijos. Nacionalistai atsako 
jiems savo sunkiąja, amerikiečių 
patiektąja, artilerija. Naujasis ar
tilerijos duelis jau tęsiasi kelias 
dienas.

Nacionalistų politiniai sluogs- 
niai sako ,kad komunistų artileri
ja tegalima esanti nutildyti tik 
bombarduojant jų pozicijas iš 
oro. Šia f^asme padarė pranešimą 
ir nacionalistų vyriausybės min.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VALDYBA
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba savo 1958 m. rugsėjo 
mėnesio 22-27 d.d. posėdyje pa
siskirstė pareigomis šitaip:

Pirmininkas — Jonas Matulio
nis,

Vice-pirmininkas — Vytautas
Meilus,

Kultūros Tarybos pirmininkas
— Juozas Kralikauskas,

Iždininkas — Dr. Juozas Sun- 
gaila,

Sekretorius — Kęstutis Grigai
tis.

Valdyba PLB Seimo yra išrink
ta penkeriems metams. Valdyba 
padarė nutarimų, kad pareigomis 
pasiskirstoma kas metai. 

nes turėjome savas tradicijas, pa- 
sitikėjom tik savais dvasios va
dais, turėjom vilties, kad ir Ana
pus būsime saviškių tarpe ir gal 
ir ten sielosimės ar grožėsimės 
Tėvynės nesėkmėmis ar laimėji
mais.

Čia, tremtyje, išeivio mirtis yra 
baisesnė ir beviltiška. Jis išeina 
j tikrų nežinomybę, jo kapas daž
nai būna vienišas ir apžėlęs sve
timųjų kapinyne. Ant jo niekas 
nesodina skaisčiosios gėlelės, ne
stato kryželio...

Tačiau ir Čia mes galime rasti 
ramų ir tyrų amžinybės vieškelį. 
Laimingi tikintieji ir čia turi lais
viausias sųlygas savam išpažini
mui, o ir kitiems yra gražių pro
gų gyventi pagal sųžinę ir doro 
žmogaus vardų. Kiekvienas iš mū
sų gali rasti laisvalaikiu užsiėmi
mų, vertų įamžinti savos tautos 
istorijon, dažnas gali sukurti pa
likimų, kad jo vardų minėtų išli
kusios lietuvių kartos su dėkin
gumu ir pagarba. Ir gal tik tie, 
kurie atskila nuo savojo kamieno, 
nuklys svetimybių šunkeliais, at
sižadės tikėjimo į Dievų ir Tėvy
nę, — atsidurs amžinojoj užmirš
ty, ir jų kapai sužeis dygiomis 
piktžolių kuokštėmis. Ateities lie
tuvių kartos su pagarba minės iš
blaškytųjų Tėvynėje ir Sibire žu
vusiųjų kapus, tačiau užmirš tuos, 
kurie savo laisvu noru bus atsi
žadėję lietuviškosios širdies...

pirm. Chen Cheng.
Komunistai vėl pradėjo šį ap

šaudymų kaip tik tuo metu, kai 
į Formozų skrido Amerikos užs. 
reik, ministeris F. Dulles pasita
rimams su gen. čiangkaišeku. 
Kaikurie mano, kad raudonieji, 
atnaujindami apšaudymų, nori 
įbauginti besitariančiuosius. Ame
rika perspėjusi komunistus, kad ji 
vėl lydės nacionalistų laivus, jei 
bus reikalingas salai tiekimas, 
nors pastarieji paliaubų metu pa
darę pakankamas maisto ir šaud
menų atsargas.

GELTONASIS TVANAS
šiemet suėjo 50 metų nuo ja

ponų imigracijos pradžios į Bra
ziliją. Japonų ateivių, kartu su 
Čia gimusiais japoniukais, pri- 
skaitoma jau keli šimtai tūkstan
čių. Jie turi savo kooperatyvus, 
bankus savo maldyklas, kultūri
nes organizacijas, spaudą ir — jų 
kilmės — deputatų. Skaitlingiau
si japonų sambūriai susitelkė S. 
Paulo, Paranos ir Amazonių es- 
taduose. Dvi naujos didelės ja
ponų žemdirbių kolonijos telkia
si prie Ferro upės Matogrosse. 
Kaikur, kaip Marilios apylinkėse, 
S. Paulo estade, jų taip tiršta, 
kad vietinės įstaigos savo skel
bimuose yra priverstos vartoti ir 
japonų kalbų. Dabar visoje Bra
zilijoje vyksta sukaktuvių iškil
mės. Kaikur jos tikrai didingos. 
Į tas iškilmes buvo atvykęs ir 
Japonijos karalaitis Mikasa su 
daug augštų valdininkų, meni
ninkų ir mokslo vyrų.

Kasmet senus kapus lankydavome mudu, 
Tvarkydami senelės kapą skurdų... 
Prisiminiau, ir taip skaudžiai širdis nuliūdo, 
Lyg paukštė pagauta beviltiškai suspurdo.

Ar tu dar vis tebelankai tą patį kapą, 
Sunkios vienatvės per ilgai jau skriaudžiama? 
Atsiųsk iš ten man saują balto beržo lapų 
Dabar, kada prie jų jau artinas žiema...

Juk niekas nelankys Čia mano kapo, 
Kai abejingai man supils jį duobkasys. 
Nekris ant jo čia mano krašto medžių lapai 

Ir nečyrens gimtų arimų vieversys-------------

Niekas nelankys
Vėlinių vakarą, lietingą, ūkanotą, 
Degiodavome žvakutes ant dumbančių kapų. 
Pravirkdavo jausmai ir. kaupdavosi protas, 
Virpėdamas gilių minčių šiurpu.

KELIOS AKTUALIJOS
LENGVA KALTINTI MIRUSIUS

(PRISIPAŽĮSTA LIETUVOS KOMUNISTAI, VERSDAMI KALTĘ 
BERIJAI)

Lietuvos komunistinė spauda ir 
radijas iš savaitės į savaitę dau
gybėje straipsnių mini Lietuvos 
komunistų partijos tariamų 40 
metų sukaktį. Norėdami išryškin
ti ir nudailinti savo veiklą, Lie
tuvos komunistai iškraipo istori
jos faktus. Tai ne naujiena.

Nauja tai, kad sukakties pro
ga, nors ir vingiuotai, prisipa
žįstamą ir prie kai kurių skaudžių 
“klaidų”. Vilniaus “Tiesos” 230 
numeryje įdėtas M. Požarsko ke
turių skilčių straipsnis apie “Lie
tuvos komunistų partijos veikla 
1940-1941 metais”.

Tiems, kurie patys yra pergy
venę Lietuvoje pirmųjų sovietų 
okupacijų ir savo akimis matė, 
kaip viskas vyko, keistai atrodo 
tokie aiškinimai, kad savitarpio 
pagalbos sutartį su Maskva anuo
metinė Lietuvos vyriausybė turė
jusi priimti “revoliucinio darbo 
žmonių judėjimo spaudžiama”. 
Dar keisčiau atrodo Požarsko tei
gimas apie Lietuvos vyriausybės 
“tamsius sandėrius su hitlerine 
Vokietija”, tuo tarpu, kai visas 
pasaulis iš dokumentų žino, kad 
jau tuomet Maskva buvo sudariu
si “tamsius sandėrius” su Hitle
riu Pabaltijo kraštų reikalu. Pa
našiai klastojami ir kiti istoriniai 
faktai. Vis pabrėžiama, kad “liau
dis su revoliuciniais veiksmais” 
nubrėžusi naujuosius Lietuvos iš
sivystymo kelius, nors visiems ži

PRIEŠ SOVIETŲ PASTANGAS 
BALTIJOS JURĄ UŽVALDYTI

Įsitvirtinę rytiniame ir pietinia
me Baltijos pajūryje, Sovietai 
jau ne nuo šiandien siekia užval
dyti visų Baltijos jūrų. Tačiau 
tam kelių pastoja trys Skandina
vijos valstybės (Švedija, Norve
gija ir Danija) ir šiaurės Atlan
to pakto sąjungininkės. Prikalbė
ti Skandinaviją dėtis į “Baltijos 
taikos paktą” kartu su Sov. Są
junga, Lenkija ir Vokietijos so
vietine dalimi —’ iki šiol nepavy
ko. Danija ir Norvegija yra NA
TO narės, tad jau savaime su
varžytos, o Švedija sėkmingai at
sispyrė visiems Maskvos grasini- 
mam|s ir viliojimams. Maskvos 
pastangos ėjo tiesiai ir aplinki
niais keliais, pavyzdžiu iškišant į 
tarptautines diskusijas lenkų už
sienio reikalų ministerio Rapac- 
kio planų sudaryti “beatominę 
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noma, kad ne Lietuvos liaudis, o 
sovietiniai tankai, Maskvos diri
guojami, nusprendė Pabaltijo val
stybių likimų.

Tik vienu atžvilgiu .Lietuvos 
komunistai, kalbėdami apie suso- 
vietintos Lietuvos praeities me
tus, nepajėgia net savo propagan
diniuose straipsniuose nuslėpti sa
vo nusikaltimų lietuvių tautai, ir 
tiesai prisipažįsta prie jų, nors ir 
vadindami juos tik “klaidomis”. 
Požarskis “Tiesoje” rašo:

“Šiandien, nagrinėdami šį le
miamą lietuvių tautai istorinį lai
kotarpį, mes negalime nematyti 
ir trūkumų, kurie tuo metu, vyk
dant milžinišką socialistinio per
tvarkymo darbą, esant ne gau
siam įgudusių kadrų skaičiui, pa
sireikšdavo atskirų liaudies ūkio, 
kultūrinio gyvenimo ir adminis
tracinių organų darbe. Šių trūku
mų ir klaidų nebuvo išvengta ir 
imantis represinių priemonių. Di
delę žalą čia padarė liaudies prie
šo Berijos nusikalstama veikla, 
pažeidžiant socialistinį teisėtu
mą”.

Šiuo metu tos “klaidos”, girdi, 
jau esančios galutinai ištaisytos. 
Kokiu būdu jos gali būti ištaisy
tos, jei daug tūkstančių lietuvių 
dar ir dabar neturi galimumo gy
venti savam krašte? Nekalbant 
apie tuos, kurie žuvo Lietuvoje 
ir Sibire. O ir grįžusiais visai ne
sirūpinama.

Europos zoną”. Rapackio plano 
svarstymai kurį laiką buvo priti
lę, pastaruoju metu vėl atgijo.

Bet Baltijos jūros erdvės prob
lema yra svarstoma ir iš Vakarų 
pusės, š.m. spalio 14 d. Bonnot 
universiteto didžiojoje salėje 
įvyksta parengimas tema “Bal
tijos jūra — taikos jūra ar bazė 
raudonųjų puolimams?” šitų ma
sinį viešų parengimų organizuoja 
Tarptautinis komitetas krikše. 
kultūrai ginti.
Kalbėtojais numatyti:

Fed. Vokietijos ministeris Dr. 
H. Lindrath;

Parlamento atst. gen. št. pulk. 
Berendsen;

VLIKo VT narys Dr. P. Karve
lis, Baltų Tarybos generalinis sek
retorius ;

Prof. Dr. Z. Ivinskis (iš Baltų 
Tyr. Instituto).

E.

TUNISE PRANCŪZAI KIETAI 
LAIKOSI

• Bizerta, Tunise, laikytina stip
riausia jūros tvirtove visame pa
saulyje. Vakarų pasaulyje nėra 
nė vienos laivyno bazės, kuri bū
tų taip puikiai paruošta atomi
niam karui kaip Bizerta. Per 
pastaruosius 6 metus 250 milionų 
dolerių yra įdėta į Bizertos įren
gimus; 10% šitos sumos gauta 
iš Nato biudžeto, o 90 % iš 
J’rancūzijos karinio biudžeto. 
Priešlėktuvinės baterijos išstaty
tos ant plikų uolų, kareivinės 
12,500 prancūzų taikos meto gar
nizonui ir kuklūs uosto įrengi
mai negalėjo tiek kainuoti; di
džiausia šitos pinigų sumos dalis 
sukišta į žemę, į sausų, uolotą 
afrikinį požemį. Bizerta yra įkiš
ta į požemį.

Ji yra Prancūzijos viceadmirolo 
inžinieriaus Gerard Cordonier ži
nioje. 30 kilometrų ilgio tunely
je įrengtos kareivinės ir ginklų 
sandėliai; pluta, skirianti požemį 
nuo žemės paviršiaus, yra iki 100 
metrų storumo. Radaro spindu
liai ir Geigerio skaitikliai nuolat- 
saugo oro priėjimų prie požemio. 
Yra geri oro koštuvai, kurie ke
lias savaites po atominės atakos 
pajėgtų tvirtovės įgulų aprūpin
ti geru oru ir tuo būdu išlaikyti 
jų gyvą.

Požemyje yra ginklų, amunici
jos, maisto, skysto kuro sandė
liai laivynui ir sausumos dali
niams aprūpinti. Elektriniai sunk
vežimiai ir traukiniai gali grei
tai pristatyti reikalingas pakrovi
mui į lavus medžiagas. Tame 
milžiniškame požemyje yra ligo
ninių ir skaityklų. Požeminė Bi
zertos tvirtovė primena Maginot 
linijų, bet G. Cordonier darė vis
ką trigubai tvirčiau negu teore
tiškai reikia. 13 mylių nuo Bizer
tos laivyno bazės yra tokiu pat 
dėsniu įrengiamas požeminis ae
rodromas. Aerodromą baigus, jis 
bus vienas iš didžiausių pasaulio 
aerodromų. Tai yra požemine 
aviacijos bazė, galėsianti sutalpin
ti 700 sprausminių naikintuvų ir 
bombonešių. Nusileidę lėktuvai 
greitai pasislėps požemyje po uo
lų kalnais.

Manoma, kad Sovietų Sąjunga 
panašią laivyno bazę turinti prie 
Sascna — Valona Albanijos pojū
dyje.

TYRINĖS “AMERIKOS BALSO” 
MIUNCHENE UŽDARYMO 

UŽKULISIUS

Gautomis žiniomis, JAV kon
gresas parinko ypatingų komisijų, 
kurios uždavinys t.k. ištirti, dėl 
kurių priežasčių buvo sustabdy
tos Miuncheno “Amerikos Balso” 
transliacijos lietuvių, latvių, es
tų, ukrainiečių kalbomis. Komisi
ja savo darbą pradėjo rugsėjo 22 
d. Ji atvyks ir į Miuncheną. Jos 
narių tarpe yra atst. M. Bentley, 
kuris savo laiku dalyvavo ir 
Kersteno komisijoje, tyrinėjusio
je Pabaltijo kraštų priverstinų 
įjungimų į Sovietų Sąjungų. Be 
to, komisijoje yra dar keletas 
atstovų, kurie yra ne kartą pasi
sakę už Lietuvos laisvę (atst. E. 
Kelley, C.J. Zablocki).

LIETUVIAI TECHNIKAI Į 
KINIJĄ

Vilniaus radijas spalio 4 d. per
davė reportažų apie sovietinės 
Lietuvos draugystę su Raudonąja 
Kinija. Prie mikrofono vienas 
“Žalgirio” staklių [fabriko šalt
kalvis pasakojo apie savo koman
diruotę į Kiniją Vilniuje paga
mintoms mašinoms montuoti. Ki
nijoje jis išbuvęs pusę metų.

Savaitės Žinios
★ Nežiūrint amerikiečių įgulų, 

Libane sukilėliai vėl daro užpul
dinėjimus ir vykdo bombinius 
atentatus. Praeitą savaitę buvo 
sunkiai sužeistas Libano plana
vimo ministerijos augštas valdi
ninkas.

★ Britai pasitraukia iš Jorda
no. Dalis pėstininkų jau išplaukė 
iš Raudonosios jūros uosto Aqa
ba į Kipro salos bazes. Parašiuti
ninkų daliniai dar šią savaitę ap
leisiu Jordaną lėktuvais be nai
kintuvų priedangos. Apie tai 
praneša UNO stebėtojų grupės 
vadas gen. Odd Bull.

★ Sovietai pirmą kartą oficia
liai pranešė apie keleivinio lėk- 
tuv okatastrofą prie miesto Gorki, 
300 mylių nuo Maskvos. Užmuš
tų esą apie 70 žmonių, žuvusi vi
sa Raud. Kinijos kultūros delega
cija, skridusi į Afganistaną ir

Egiptą. Manoma, kad žuvo ir dau
giau žymių bolševikinio pasaulio 
vadovų, tačiau jų sąrašas dar iki 
šiol nėra paskelbtas.

Pranešama, kad Londono so
vietų pasiuntinybė vylium pasi
gavo nesenai Jš Rytų Vokietijos 
pabėgusį tankų dalinio puskari
ninkį Anatolijų Ponomarenko.

Nors oficialus Anglijos ; užs. 
reikalų ministerijos . pranešimas 
teigia, kad jis grįžęs sava valia, 
tačiau ukrainiečių sluogsniai Lon
done tvirtina, kad jis buvęs vy
lium įsodintas į lėktuvą, nuga
bentas į Maskvą ir ten nužudy
tas.

★ Pasibaigė Briuselio paroda. 
Ji prasidėjo š.m. balandžio 17 d. 
ir tęsėsi iki šiol. Eksponatus bu
vo išstatę viso pasaulio valsty
bės.. Ją aplankė apie 40 mil. žmo
nių.

★ Australijoj vykdoma intensy
vi rinkiminė kompanija. Opozici
nės darbiečių partijos vadas Dr. 
Evatt skraido po Australijos val
stijų sostines, sakydamas propo- 
gandines kalbas. Jis žada atskilu
siai darbiečių partjos daliai, vad. 
demokratiniams darbiečiams, at
sisakyti iš opoz. vado vietos, jei 
jie blokuos savo balsus su oficia
liąja laboristų partija.

★ Seattle mieste, Amerikoj, 
vyksta 18 Kolumbo plano tautų 
konferencija, kur svarstoma dar 
ryškesnės pagalbos priemonės, 
kaip padėti Pietų Azijos tautoms. 
Tik praeitais metais įvairia for
ma buvo išleista šiai pagalbai per 
1,5 milijardo svarų. Daugiausia 
įnašų, kaip paprastai, čia sukrau
na Jung. Amerikos Valstybės.

★ Paryžiuje vyksta D. Britani
jos, Graikijos ir Turkijos valsty
bių vyrų konferencija, kur norima 
rasti sprendimą dėl Kipro salos 
valdymo. Svarbiausiu šių pasita
rimų iniciatorium yra NATO (At
lanto Pakto Valstybių) gen. sek
retorius belgas Spaak.

★ Naujausias Amerikos lėktu
vas. Tatai milžiniškas bombone
šis, be nusileidimo ir benzino pa
pildymo galįs nuskristi per 8.000 
mylių ir lekiąs 650 mylių greičiu 
per valandą. Jis sveriąs 225 to
nas ir galįs nunešti toliausion 
priešo teritorijon dvi raketas ir 
nemaža vandenilinių bombų.

★ V. Vokietijos prezidentas Dr. 
Th. Heušs atlieka valstybinį vizi
tą Anglijoj. Jis yra svečias kara
lienės Elžbietos II. šis žingsnis 
laikomas reikšmingu abiejų kraš
tų suartėjimo ženklu, nes nuo 
1907 m. joks Vokietijos valstybės 
galva nėra buvęs Anglijoj.

1



2 MOŠŲ PASTOGĖ 1958 m. spalio 27 d.

Gavus leidėjo sutikimą, “M.P.’’ 
redakcija, pradedant šiuo nume
riu, duos progos savo skaityto
jams susipažinti su viena — ant
ra įdomia aktualija iš Londono 
liet, žurnalo SANTARVĖ išleis-" 
tos žurn. Jono Girdžiaus — Klau
sučio .knygos “RAUDONIEJI VI
DURAMŽIAI”. Apie šią knygą 
Vakarų pasaulio lietuvių spaudo
je buvo geriausi atsiliepimai, tai
gi ir “M.P.” skaitytojai galės 
nors iš dalies pasigerėti puikia 
žurnalistine plunksna ir patiek
tais tikrai įdomiais faktais.

1956 m. spalio 19 diena. Netoli 
vidunaktis. Viršum miegančio 
Varšuvos miesto įkyriai zirzia lėk
tuvas — sovietinis lėktuvas, liuk
susinis.

“Nėra leidimo nusileisti...” — 
jau trečią kartą aiškinasi lėktuvo 
kapitonas. “Jau 50 minučių, ir 
vis neduoda dar leidimo, čia kaž
kas netvarkoj...”

Lėktuvo keleiviai susirūpinę. 
Ne tik todėl, kad baigiasi benzi
nas. Jie siunta, kad drįstama taip 
nesiskaityti su jais, su partijos 
galva Nikita Chruščiovu, su bu
vusiu užs. reikalų ministeriu Mo
lotovu, su Mikojanu, Kaganovi- 
čium, su kitais augštais pareigū
nais ir su 14 Raudonosios armi
jos generolų.

Kas atsitiko Varšuvoje? Ar 
Rokossowski atstatė tvarką? Jis 
bandė, — tai tiesa. Bet prieš 
miestą Sovietų voras pasitiko jau 
išvalyto lenkų saugumo daliniai. 
Jiems vadovavo žydų kilmės gene
rolas Komar, kadaise Rusijoje 
Maskvos įsakymu sukurtos Kos
ciuškos vardo divizijos vadas. Da
liniai sustojo priešpriešais. Ko
mar, anksčiau su kitais “zionis- 
tais” patekęs nemalonėn, turėjo 
pagrindo nemėgti Rokossowskio. 
Gi sovietinis maršalas neturėjo 
aiškaus įsakymo veikti pasiprie
šinimo atveju. Abu nutarė vykti 
į. Varšuvą “pasiteirauti” politbiu- 
re. čia paaiškėjo, kad Rokossows
ki peržengęs savo, kaip Krašto 
apsaugos ministerio, kompetenci
jas. Jis bandė išsisukinėti. Pykčiu 
perbalęs, aiškinosi: sovietinių da

VARŠUVOS SPALIS
IŠTRAUKA IŠ LONDONO LIET. ŽURNALO “SANTARVĖ” IŠ- 
LEISTOS KNYGOS, VARDU “RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI”.

linių žygis tai eiliniai manevrai, 
Sovetų kariuomenė, “kaip kas
met”, taip ir dabar, žygiavusi 
“padėti kolchozininkams bulvių 
nukasti”.

Politbiuro posėdis tęsėsi beveik 
iki vidurnakčio.

Bet, štai, aerodromas duoda 
įsakymą tūpti. Sidabrinis paukš
tis neria žemyn pro rūką ir dar
ganas. Pro lėktuvo langus pro
žektorių šviesoje matyti lenkų 
kompartijos delegacija. Aerodro
mo darbininkai ritina laiptelius 
keleiviams išlipti.

Sovietiniai svečiai iš pykčio vos 
nesprogo. Tačiau širdies gilumoje 
visus kankino piktos mintys, ku
rias kadaise buvo išreiškęs Puš- 
kin:

Sakykite, nejau netrukus 
Varšuva

Savo įsakymą išdidų mums 
pateiks?

Ir kur tada tvirtovių grandį 
atitrauksim?

Už Būgo, ligi Vorkslos, lig 
Lima no?

Priėmusi maištingąsias teises, 
Ar Lietuva nuo mūs neatsimes?

Tolimesni pasitarimai Belvede
rio rūmuose buvo anų seniai ra
šytų Puškino žodžių pakartoji
mas kasdiene 20-jo amžiaus pro
za.

Lenkai pasisveikino su išlipan
čiais sovietiniais svečiais korek
tiškai, mandagiai ir šaltai — tuo 
šaltu aristokratiškumu, kuris iki 
baltumo siutina rusus. Edvardui 
Ochabui, Kremliaus patikėtiniui 
po Bieruto mirties, Nikita Chruš- 
čiov nors ir paspaudė ranką, bet 
pro dantis prašvokštė: “Mierza- 
viec... Niekšas...”

Visi greit susėdo į automobi
lius. Per derybas Belvederio rū
muose Sovietai norėjo išsiaiškin
ti, kas gi, galų gale, darosi su 

“draugais” lenkais. Po Poznanės 
sukilimo reikalai nebeaiškūs. Ko
dėl kompartija nesusitvarko su 
kontrrevoliucija, kaip reikiant? 
Kurgi veda lenkų komunistų už
sispyrimas?

“Ko čia nori tas išdavikas?” — 
supykęs subaubė Chruščiov, pa
matęs Gomulką, žinomą NKVD 
sąrašuose kaip “tovarišč Wies- 
law”, lenkų “trockistą, titoistą”, 
tautinį sektantą. Visus tokius 
Maskva po 1948 metų sulikvida- 
vo. Tik šis vienas kažkaip išliko, 
ir Sovietai žinojo, kad jis turi 
daug slaptų vienminčių.

“Gomulkos išrinkimas į polit- 
biurą arba paskyrimas net parti
jos generaliniu sekretoriumi — 
tai būtų įžūli provokacija Sovie
tų Sąjungos atžvilgiu” — taip 
šaukė Chrušiov ir tuoj paleido 
antrąjį šūvį:

“Maršalo Rokossowskio nušali
nimas sugriautų viso socialistinio 
bloko karinį pajėgumą. Todėl So
vietų Sąjunga tokiems planams 
ryžtingai pasipriešins...”

Sovietiniai generolai — prie
kyje su maršalu Konievu ir armi
jos vadovu Antonovu — tuos žo
džius pabrėžė, stipriai išpūsdami 
vatuotas ir ordinais nusėtas kru
nės. Pamatysit, tokie argumentai 
ligi šiol visados padėjo atstatyti 
“drausmę” geruoju. Bet, kaži, — 
ar čia oras ar nemiegotos nak
tys — šį kartą jie sukėlė tik dar 
didesnį' užsispyrimą. Varšuvos 
Belvederio rūmuose ima vaiden
tis belzebubų Trockio ir Tito 
prakeiktos dvasios. Lenkijos mi- 
nisteris pirmininkas Cyrankie- 
wicz, kadaise minkštas, kaip svie
stas, ir klusnus Maskvos tarnas, 
į Chruščiovo grasymus atsako ne
girdėtu aštrumu:

Draugai maskviečiai turbūt tu
rėjo pakankamai laiko spėlioti, 
kodėl jiems teko išbūti ore vir

šum miesto apie valandą laiko. 
Per tą laiką, mat, imtasi “kaiku- 
rių apsaugos priemonių”. Tos 
priemonės, esą, leidžia lenkams 
šaltai ir abejingai laikytis ką tik 
girdėtų grasymų atžvilgiu. Jeigu 
draugas Chruščiov ir toliau teik
tųsi grasyti ginkluota interven
cija, tuomet, deja, Lenkijos Su
vienytosios Darbininkų Partijos 
vadovybė tuojau nutrauksianti 
derybas...

Žiūrėdamas į “didvyrių ordi
nais” apkabinėtus Sovietų gene
rolus, Cyrankievicz dar pridūrė: 

“Kas dėl pačių Belvederio rū
mų, tai jie apsupti stipriai gin
kluotų ir patikimų lenkų liaudies 
kariuomenės dalinių...”

Tai buvo kažkas baisaus.
Čia grasoma suimti visą Sovie

tų Sąjungos karinę ir politinę va
dovybę. štai, kodėl tie lenkai 
klastingu mandagumu paprašė so
vietinius generolus palikti gink
lus prieškambaryje. “Didvyriai” 
nutirpo vietoje — ar tai jau atė
jo “paskutinė sprendžiamoji ko
va”? Kiekvienu atveju, tai aiš
kus ženklas, kad eilinė provincija 
suskilo prieš “šventosios imperi- 
rijos” kūną.

Tų valandų metu Sovietai ryš
kiai pamatė, kad Stalino reicho 
pamatai buvo jau sutrūkinėję ir 
sienos supuvusios, štai, tau, “bra- 
tcy”, greitoji stachanovietinė sta
tyba. Vadinasi, už raudonojo “fa- 
terlando” ribų prakeikti “polia- 
kai” nebesibijo net rusų genero
lų.

Generolai gal ir buvo nustebę. 
Tačiau Stalin visa tai gerai ži
nojo. Jis bandė tą griuvimo pro
cesą sulaikyti, kruvinai likviduo
damas tūkstančius “buožių", o kai 
jų pritrūko — tūkstančius “tikin
čiųjų”. Stalin žudė fizinius orga
nizmus, bet nesunaikino heretikų 
dvasios. Jis skelbė saviškiams nu
raminti, kad tokio daikto, kaip 
“dvasios” iš viso nėra. Na, o kai- 
kas iš šių durnelių ko gero ir pa
tikėjo? '

O, štai, dabar toji nešimoji 
dvasia įsikūnijo ir šmėklų pavi
dalu sukilo prieš piktojo “tėvo”

• KNYGA, KURIOS NEIŠ
LEIDŽIA Iš LIETUVOS.

šiais metais Lietuvoje pasiro
dė jauno rašytojo Vyt. Rimkevi
čiaus romanas Studentai. Auto
rius baigęs Vilniaus Pedagoginio 
instituto lietuvių kalbos ir litera
tūros skyrių ir turįs, komunistų 
akimis žiūrint, gerą politinį išsi
lavinimą — baigęs Maskvoje, Cen
trinėje Komjaunimo mokykloje, 
žurnalistikos skyrių. Studentai — 
tai yra bene pirmas jo didesnis 
veikalas, na, ir kas blogiausia, 
nevisiškai patikęs kompartijai.

Autorius aprašo Vilniaus Pe
dagoginio instituto studentų gy
venimą, jų rūpesčius, vargus bei 
džiaugsmus, žinoma, nepasigaili 
šiurkščių žodžių buržuazinei Lie
tuvai, buržuaziniams nacionalis
tams, partizanams — banditams. 
Nepasigailėta pagyros žodžių ko
munistinei santvarkai, bet vis- 
dėlto įsiteikti visu šimtu procen
tų nepasisekė. Kodėl? Perskaičius 
knygą, skaitytojui nesusidaro įs
pūdis, kad jo studentai rūpintųsi 
perdaug partine ideologija. Pag-, 
rindinis rūpestis — kasdieniai rei
kalai.

pasekėjų veislę. Provincijos gau
leiteriai, Maskvos apmokyti, iš
auginti ir kėdėn pasodinti, staiga 
atsisako eiti eilinių patimpų ir 
marionečių pareigas; virto “bun- 
tovščikais”, visagalės Maskvos ne
bebijo, nesibijo nei generolų.

Tarsi iš grabo pakilo visi paka
ruokliai, maištavo, barškino šon
kauliais ir juokėsi: Zinovjevai, 
Kamenevai, Bucharinai, visi kiti 
trisdešimtųjų metų atpirkimo 
ožiai ir naujieji — Kostovai, 
Slanskiai, Raikai.

Pakaruoklių maištas... Tikras 
“danse macabre”...

Ar tai nuopelnas tik šio vieno 
tipelio, Gomulkos, kurį “batiuš- 
ka” Stalin kažkaip pamiršo lik
viduoti ir kurį, netyčia ir netie
siogiai rehabilitavo Nikta Chruš
čiov savo kvailoje kalboje 1956 
m. vasario mėnesį?

Didžiausias džiaugsmas, kuris 
pabrėžtas net keliose -vietose, at
vežti iš kaimo kumpiai ir lašiniai. 
Matyt tarybinėje Lietuvoje, nors 
ir “labai gera stipendija” aprū
pintas studentas, šių dalykų krau
tuvėse gauti negali.

Paminima ir senų nepr. Lietu
vos laikais išleistų knygų vertini
mas. Bibliotekos kampan netvar
kingai suverstos. Sargo teigimu: 
“Buržuazinės knygos. Ruošiasi 
kažkur išvežti”. Kada studentas 
kelis egzempliorius pasiima, kom
jaunuolis paskundžia ir jau kal
tinamas senų istorinių knygų va
gyste. Neduodama jokios reikš
mės studento pasiaiškinimui: “Aš 
pats noriu pažinti praeitį. Daž
nai apie praeities rašytojus tesu- 
žinome tik tiek: pažangus, deka
dentas ir plius penkių eilėraščių 
pavadinimai”.

Iškeliamas ir menkas kolchozi- 
ninkų atlyginimas. Studentas sa
ko: “Ar sakysi seseriai, kad tė
vas dirba nuo aušros lig sutemos, 
o gauna po du šimtus gramų grū
dų už darbadienį. Tokia jau tvar
ka jų kolūkyje.”

Tarybinėje Lietuvoje, pagal 
kompartiją visi turi būti paten
kinti, bet, deja, veikale pasirodo 
ir nepatenkintųjų studentų. Jie 
organizuoja slaptą būrelį, leidžia 
slaptą laikraštėlį, kuriame prasi
veržia mintis: “... Mums šneka 
apie tėvynę, didžiąja dabar tapu
sia. Kažkada ji buvo didelė — 
nuo Baltijos iki Juodosios jūros. 
Apie tai — nė žodžio, nebent bo
butė pasakoja ar žiurkių apgrau
žtą Šapoką paskaitai. Būkime 
tiesūs: mes neturime tėvynės — 
ji prarasta; neturime Dievo — 
patys nustojome juo tikėti...” 
Studentai taip pat įsijungia ir į 
Vėlinių demonstracijas Kaune, 
tikslas — pagerinti kolūkiečių 
gyvenimą ir atstatyti senovę.

Aišku, kad tokios mintys ko
munistų partijai negalėjo patikti, 
mat, jomis perdaug atvirai ir re
aliai pavaizduota tikrovė. Todėl 
knygą užsienin išsiųsti neleidžia
ma.

D.I.

LIETUVOS POGRINDYJE 
IR SIBIRE

DUOMENYS NESENAI IŠ LIETUVOS ATVYKUSIO

Rusijos gilumą. Lietuviui parti
zanui dažnai beliko paskutinį šo
vinį pasilikti sau. Girdėjau, kai 
Maskva paleido žemės palydovą su 
šunim, gyvulių globos draugijos 
Vakaruose pakėlusios triūkšmą, 
esą tai nežmoniška, tai šlykštu. 

STAMBIAUSIEJI TRĖMIMAI

O kas prisimins tuos lietuvius, ku
riuos Maskvos budeliai nubaigė, 
be karsto užkasė miestų griuvė
siuose, ar sumetė į šulinius, masi
niai palaidojo Sibiro tundrose ne
kaltus? 

vos mieste, buvusio saugumo kie
me, darbininkai, kasdami duobę, 
vos per vieną kastuvą nuėmę že
mę rado lavonus vyrų, moterų. 
Rado moteriškų plaukų, drabu
žių liekanų, apavo. Bolševikiniai 
saugumiečiai prigrasino tylėti ir 
niekam apie tai nepasakoti., O 

kiek tokių nežinomų kapų Lietu
voje! šimtai. Nekalbant apie to
kias vietoves, kaip Paneriai. O 
kiek Sibire tokių vietų! Reikia 
pastebėti, kad tokiuose kiemuose 
netik partizanai užkasti, bet ir 
daug tardomųjų, kurie kankinimų 
neišlaikė.

Visai neseniai iš Lietuvos į Va
karus atvyko lietuvis, kuris savo 
laiku už pogrindžio veiklą tėvynė
je buvo suimtas, specialaus teismo 
pasmerktas ilgam kalinimui ir iš
vežtas į Sibirą. Perleidęs ten kar
tu su tūkstančiais kitų tautiečių 
eilę kalėjimų ir prievartos darbo

ŠIURPOS VAIZDAI: GATVĖS
Nespėjo Europos laukuose nuai

dėti paskutiniai karo šūviai, o Lie
tuvos miestelių ir miestų gatvėse 
ir aikštėse jau gulėjo pirmieji lie
tuviškų partizanų lavonai: vyrai 
ir moterys, išsukinėtom rankom ir 
kojom, išrengti, durtuvais subady
tais kūnais, jie gulėjo išniekinti 
purvinoje gatvėje, šalia jų sargy
ba. Suvaryta gyventojų minia pil
nomis siaubo akimis žiūrėjo į gu
linčius ir ne vienas dantis sukan-

“VARGAS TA
Ir taip diena po dienos. Gatvėse 

lavonai, kalėjimai prikimšti, visur 
ašaros, kraujas. Dienomis rusų ir 
vietinių išgamų būriai vaikšto po 
kaimus, provokuoja ir plėšia gy
ventojus — tai ano meto Lietu
vos vaizdai. Kiek buvo tokių įvy
kių, kad kratos metu nieko pas gy
ventoją neradę jie kur nors įkiša 
šovinių ar rankinių granatų, apie 
kuriuos tas gyventojas nieko neži
no — ir tdkiu būdu jį suima, kan
kina, o jei išlieka gyvas, išveža į 
Sibirą. Prisimenant anuos laikus, 
taip ir norisi sušukti: Vargas tau 
Lietuva! Tačiau vis nauji vyrai 
stojo į kovą: gimnazistai, studen
tai, jaunimas pilnas jėgų ir ener
gijos, nepabijojo stoti į tą nelygią 
kovą. Ėjo visi, kam bent kiek drą-

LIETUVIAI KOVOJO IR ŽUV<
O lietuviai ėjo į kovą pasitikė

dami Vakarais ir žuvo, žuvo šim
tais, tūkstančiais, žuvo trėmime ir 

stovyklų, gavo leidimą grįžti į Lie
tuvą. Kurį laiką čia pabuvęs, tam 
tikromis apystovomis atvyko į Va
karus. Apsilankęs “Eltos Informa
cijų” redakcijoje papasakojo apie 
savo išgyvenimus daug įdomių 
smulkmenų. Kai ką iš jo pasako
jimų čia ir spausdiname.

S SUGULDYTI PARTIZANAI
dęs laikėsi, kad nepravirktų, nes 
tai jau galėjo sukelti įtarimą, štai 
sargyboje stovintis čekistas spyrė 
vienam nužudytam į veidą. Minio
je pasigirdo klyksmas ir senyva 
moteris sukrito apalpusi. Ilgiau ji 
neišlaikė, žiūrėdama į savo sūnaus 
lavoną. Dar nespėjusią atsigauti 
moterį čekistai nuvedė į saugumo 
būstinę, sakydami: “Ten ji galės 
iki valiai tą banditą apraudoti”.

J LIETUVA”
sos ir valios užteko: Darbininkai 
ir ūkininkai, seniai ir moterys. 
Kiekvienas galvojo: Juk kova 
netruks ilgai, ateis Vakarai ir pa
dės išsilaisvinti. Be to, Atlanto 
chartoje pasakyta, kad kiekviena 
tauta turi apsisprendimo teisę. Ir 
kokia gyvenimo ironija! Vakarai 
skendo pergalės svaigulyje, o Mas
kva Atlanto chartą laikė vaikų žai
dimu. Vakarai nė nenujautė, kad 
šildo gyvatę užantyje, nenujautė, 
kad toji gyvatė turi aštrius dantis, 
pilnus nuodų. Jie neklausė protin
gų žmonių perspėjimų ir paskendo 
nusiraminime. Lietuvos gyventojai 
su šiurpu stebėjo, kad juo ilgyn, 
juo sunkiau bus su Maskva susi
tvarkyti.

> PASITIKĖDAMI VAKARAIS
Sibiro stovyklose, mirė iš bado, 
šalčio, mirė tardymo kalėjimuose, 
etapiniuose vagonuose vežami į

Stambiausi trėmimai vyko 1945 
— 1946 metais. Ypač plačiu mas
tu trėmimai buvo vykdomi 1948 m. 
gegužės mėnesį, 1949 m. pavasarį 
ir 1951 m. rudenį. Vėliau bolševi
kai paėmė kitą metodą. Jie gau
dydavo paskiras šeimas ar asmenis 
ir transportuodavo juos su kali
niais per persiuntimo kalėjimus į 
Sibirą. 1952 m. pabaigoje Vil
niaus persiuntimo kalėjime laukė 
transporto į Sibirą apie 300 žmo
nių. Sunku buvo žiūrėti į tą vaiz
dą. štai viena moteris su septy
niais vaikais — kurių vyriausias 
10 metų.— sėdi kalėjimo kiemo 
viduryje ir. laukia sunkvežimio. 
Aplink tą moterį švilpia vėjas, šal
ta, pusto ir kažkur nustaugia če
kisto šuo. Net mums, praėjusiems 
tardymo “mokyklą” ir jau nemo

LIETUVIŠKAS POGRINDIS IR KOMUNISTINES PROVOKACIJOS

Pogrindis buvo stiprus. Kaimuo
se čekistai drįsdavo tik dienos me
tu pasirodyti ir tai ne visur, o 
naktimis įtaisydavo kulkosvaidžių 
lizdus miestui apsaugoti.

Labai gausi ir įvairi buvo lietu
vių pogrindinė spauda: Laikraš
tėliai, atsišaukimai, įvairios bro
šiūrėlės, karikatūros. Viskas buvo 
plačiai platinama ir Lietuvoje nė
ra to gyventojo, ypač kaime, ku
ris nebūtų skaitęs pogrindinė? 
spaudos leidinių. Daug kas tą 
slaptą spaudą gaudavo reguliariai.

Komunistai leisdavo ir savo pro
vokacinę spaudą, kurios tikslas bu
vo išaiškinti pogrindžio grupes. 
Jie steigdavo ir provokacinius bū
rius ir stengdavosi kiek galima 
daugiau gyventojų prikalbėti į 
juos. Kai tikriesiems partizana
ms pavykdavo tokią grupę išaiš
kinti, saugumas pasiskubindavo 
užverbuotuosius suimti, nuteisti ir 
išsiųsti į Sibirą. Juk Rusijai nuo
lat reikia vergų “komunizmo sta
tybai”. 

kantiems raudoti, pasirodė ašaros 
akyse, kai vienas iš vaikų paklau
sė: “Mama, ar tuoj eisime namo? 
Kodėl tėvelis mus vienus paliko?” 
Nežino vaikas, kad tėvelis jau če
kistų naguose, kad visa šeima bol
ševikų nevalioje... Oi Rusija, be
sotė, kiek ji sugėrė lietuviškų aša
rų ir kraujo!

Sunku dabar atmintyje surasti 
nors vieną dieną, kurią būtų kas 
nors neįvykę. Kiekvieną dieną 
ateidavo vis nauja žinia ir vis 
bloga žinia. Marijampolėje nušo
vė gatvėje žmogų. Gižuose ties 
bažnyčia guli šešių partizanų la
vonai. Pereitą naktį suėmė tą 
ir tą. Prie miesto rusai moterį iš
prievartavo ir t.t. Tai buvo kas
dieninės naujienos anuometinėje 
Lietuvoje.

Klaipėdoje buvo speciali grupė, 
kuri kalbindavo gyventojus, ypač 
jaunimą, bėgti į Švediją. Suradę 
reikiamą skaičių, jie dar suvaidin
davo tokią komediją: Laivas su 
“pabėgėliais” nakčia išplaukia į 
jūrą, ten juos “pastebi” saugumas, 
užpuola ir visus suima. Vargšai 
kiti net į prievartos darbų stovyk
las nuvežti vis dar nežinojo, kad 
jie buvo provokacijos aukos.

Kartais čekistai eidavo per kai
mus užsimaskavę partizanais ir 
stengdavosi provokuoti gyvento
jus. Teigiamų jiems rezultatų pa
sitaikydavo retai, nes dauguma 
pažinojo savo vyrus. Užklupę par
tizanus kur nors bunkeryje ar 
pas gyventojus, čekistai elgdavo
si tiesiog žvėriškai. Mušdavo ir 
kankindavo be jokio pasigailėji
mo. 1949 m. netoli Marijampolės 
saugumiečiai sušaudė visą šeimą 
todėl, kad, pasinaudojant tos so
dybos priedanga, pavyko čekistų 
persekiojamam partizanui pabėg
ti. Visai neseniai viename Lietu-

SPROGDINO PAMINKLUS, TYČIOJOSI IŠ MUSU PRAEITIES

1950 metais bolševikai Kaune, 
prie Karo muziejaus, susprogdino 
laisvės paminklą ir Nežinomo ka
reivio kapą, pašalino medinius 
kryžius' prie muziejaus; nebėra 
senoje vietoje ir Dariaus ir Girė
no karstų. Nuėmė kryžius nuo 
Trijų kryžių kalno Vilniuje Kris
taus statulą nuo Katedros. Su
sprogdino Nepriklausomybės pa
minklą Biržuose. Panaikino įrašą 
memorialinėje lentoje Maironiui 
bažnyčioje Kaune prie Aleksoto 
kalno. Komunistai per kiekvienas 
Vėlines išdrasko lietuvių karių 
kapų papuošimus. Tokių ir pana
šių reiškinių daug.

Vienas kalbininkas ruošė žody
ną. Pas jį apsilanko saugumietis 
ir reikalauja autoriaus teisėmis 
pasidalinti pusiau, t.y. žodyną iš-

KAIP SAUGUMIEČIAI

Be abejo daug kam teko girdė
ti apie “masinį aiškinamąjį dar
bą” Lietuvoje ryšium su bolševi
kų pastangomis suvaryti ūkinin
kus į kolchozus. Kai ūkininkai 
savo noru nenorėjo stoti į kol
chozus, kompartija ir sovietinė 
valdžia pradėjo “masinį aiškini
mą”. Saugumieiai, kelių agitato
rių lydimi, atvyksta į kaimą, su
šaukia gyventojus į mokyklą ir 
priiminėja “laisvanoriškus” pasi
žadėjimus stoti į kolchozą. Visų 
pirma skaito paskaitą apie tary
binės sistemos pranašumą prieš 
“kapitalistinę”, apie didžiosios 
komunistų partijos, “visų perga
lių įkvėpėjos ir organizatorės rū- 

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU MERUOSI “MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IS TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI KAS.
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leisti kalbininko ir saugumiečio 
vardais (na ir honorarais pasida
linti). Kalbininkas tai padaryti 
atsisakė ir neilgai trukus jis at
sidūrė — Sibire.

Išsigalvodavo saugumiečiai ir 
kitokių išdaigų. Patiko jiems ku
ri nors moteris, pasiūlydavo jai 
mesti savo vyrą ir gyventi su ru
su. O kai šioji atkakliai nesutin
ka, sudaro vyrui dirbtiną bylą ir 
išsiunčia jį į Sibirą. Bet rusai ap- 
sivildavo, net ir tokiomis apysto- 
vomis lietuvės nesutikdavo gyven
ti su saugumiečiu.

Kaip tyčiojamasi iš praeities, 
matytis iš tokio atsitikimo: Mo
kytoją nubaudė už tai, kad jis 
mokykloje turėjo pasikabinęs Vy
tauto Didžiojo paveikslą?*

I KOLCHOZUS VARĖ 

pinimasi liaudies gerove”, o jau 
po to iššaukia kiekvieną asmeniš
kai ir ragina įstotu'i kolchozą. 
Vargu ar leista jau kam nors pa
reikšti abejones, jei tuo pat metu 
aplink mokyklą vaikščioja gink
luoti saugumiečiai...

Nuo nepasirašymo iki Sibiro 
kelias netolimas.

Ištremtųjų į Sibirą turtą pap
rastai konfiskuodavo, o ūkininko 
trobesius, jei juose kas nors ne
apgyvendinamas, pamažu' sugriau-' 
davo ir medžiagą panaudodavo 
kurui... Net ir iš Sibiro grįžęs 
toks žmogus neberas savo gimti
nės namelių.”
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MOTINOS KAPO BEJIEŠKANT
O, tu nematysi pavasarėlio išauštant, 
O, tu negirdėsi girių gegelių kukuojant.
Užžels tavo takeliai žolynėliais, 
Užries dobilėliais;
O aš nesusieisiu nei ant jokių atlaidėlių, 
Nei ant jokių jomarkėlių.

Rauda

tina mirė.
Svetimieji palydėjo ją j jos po

ilsio vietą, o aš nenuėjau prie jos 
karsto; ir gėlių kiti padėjo, bet 
nė vienos nuo manęs. Buvo kapuo
se žmonių, tik nebuvo svetimuose 
kraštuose klajojančių jos vaikų, 
kuriuos ji labiausiai mylėjo ir ku
rių taip ilgėjosi, kurių belaukda
ma suseno ir akis praverkė.

SOVIETAI NEPASITIKI 
LENKAIS

Kaip praneša Vakarų Berlyne 
išeinąs žunalas “Karo mokslo ap
žvalga”, po Vengrijos sukilimo ir 
ryšy su nepalankiais sovietams 
reiškiniais pačioje Lenkijoje, jos 
karinės pajėgos buvę žymiai su
mažintos. Ypatingai buvęs susilp-

Vėlinių vakarą, kai gyvieji ap
lanko mirusiųjų kapus, papuoš- 
dami juos mažais žiburėliais ir 
baltom chrizantemom, vakarą, 
skirtą bendravimui su mirusiais, 
kapą motinos savo troškau rasti. 
Širdies skausme blaškydamas!, 
jieškojau žiburiuojančių kapų, 
bet radau tik plikus kalnelius, kur 
nedegė žiburiai ir nebaltavo chri
zantemos. Užtikau kur-nekur tam
sos apsuptas mažutes žiburių sa
leles didžiulėse kapinėse, bet visi 
jie buvo svetimi. Veltui tarp jų 
jieškojau motinos kapo.

Palikau aš ją prieš keturiolika

metų. Ji ramiai man pasakė: “Va
žiuok, o aš pasiliksiu savoje že
mėje”. Kai vis vildamasi dar 
kartą kalbinau, ji tą patį pakar
tojo ir aš vis girdžiu jos švelnius 
žodžius: “Aš pasiliksiu savoje že
mėje.”

Ji man davė laimingą kūdikys
tę, davė mokslą ir savo gilią iš
mintį, o aš jai taip mažai daviau! 
Per keturioliką metų, kai jos die
nos artėjo prie saulėlydžio ir la
biausiai buvau jai reikalinga, aš 
jos net neaplankiau.

Tik vieną dieną atėjo laiškas, 
trumpiausias iš visų laiškų — mo-

Kaip aš galiu tikėti tuo ma
žuoju laiškeliu? Ir kaip galiu pra
šyti atleisti, kad neaplankiau, jei 
nežinau, kur jos kapas? Veltui 
jieškojau jo Vėlinių vakarą.

Amžinu miegu ji miega Lietu
vos žemėje. Kapai apšviesti mili
jonais mažų žiburėlių, o baltos 
chrizantemos, kaip pirmasis snie
gas, dengia žemę.

Mylimoji motina pasiliko savo
je žemėje, o klajūnas vaikas^ slo
pindamas skausmą širdyje, veltui 
jieško jos kapo.

Rūta

LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMAS

Ar tikrai esame mirštanti tau
ta? Tai klausimas, apie kurį kiek
vienas turėtų rimtai pagalvoti.

18-19 amžiuje daugelis vakarų 
mokslininkų manė, o rusai tikėjo, 
kad lietuvių tauta yra mirštanti. 
Šio amžiaus pradžia parodė, kad, 
politinėms sąlygoms pasikeitus, 
lietuvių tauta įgijo naujos gyvy
bės ir ryžto gyventi, veržtis pir
myn. Iki 1940 mt. pasaulis stebė
josi vykstančiu stebuklu. Tačiau 
1940 mt Lietuvą užplūdus rusiš
kajam komunizmui, mūsų tauta 
atsidūrė ir vėl mirtinam pavojuj: 
daug mūsiškių žuvo karo ir poka
rio metais, dar daugiau buvo iš
vežta Rusijos gilumon — vergo- 
vėn. Kiti gi pasitraukė j Vakarus, 
jieškodami laisvės ir apsaugos. 
Taigi, pasilikusieji krašte yra la
bai praretėję. Esami daviniai sa
ko: likę Lietuvoj taikosi prie rė
žimo ir nors skurdžiai, bet gyve
na lietuvišką gyvenimą. Tautos 
kamienas tebėra stiprus, kuris lei
džia naujas lietuviškas atžalas.

“Sibiriokai”, kaip jie patys save 
vadina, kurie išliko gyvi, yra la
bai atsparūs. Pav., teko skaityti 
aštuoniolikmetės lietuvaitės laiš
ką iš Sibiro. Ji niekad nėra buvu
si jokioj lietuviškoj mokykloj. Jos 
tėvai nėra baigę gimnazijų Lietu
voj. Tremtyj ji jau 12 mt. Jos 
laiške daug gramatinių klaidų, bet 
jis lengvai skaitomas. Ir kokios 
puikios lietuviškos dvasios! Ji yra 
X rusų gimnazijos klasėj. Ar pa
rašytų tokį laišką tas, kuris var
giai besusigaudo lietuviškai? AiŠ-' 
ku, kad ne! Taigi vargas gimdo 
dvasios galiūnus.

O mes — politiniai tremtiniai, 
lietuvybės “ambasadoriai”? Puiki 
apžvalga p. J. Ramanausko š.m. 
spalio 6 d. “M.P.” nr. 40 (494) 
“Tyliai miršta lietuviška dvasia”. 
Pakalbėkime plačiau apie save. 
Oficialiais daviniais nuo 1947 mt. 
į Australiją yra atvykę arti 10.000 
lietuvių. Apskaičiuojama: Sydnė- 
juj ir apylinkėse yra 2500 lietu
vių, Melbourne 2500, Adelaidė... 
Brisbanėj... Bet ar galime tikrai 
tvirtinti, kur ir kiek yra lietuvių?

Pasižiūrėkime į savuosius susi
būrimus: į bažnyčią, minėjimus, 
balius, tik retais atvejais susiren
ka po 400-500, o į susirinkimus 
ateina tik 50 ar 100. Tenka tikrai 
stebėtis, jeigu kada pasirodo dau
giau, pav., kaip š.m. rugsėjo 28 
d. Melbourne susirinko apie 260 
asmenų (M.P. nr. 40) Kur kiti? 
Juk esame laisvi, gyvename lais
vame krašte. Tiesa, esame plačiai 
išsibarstę ir susismulkinę. Tačiau, 
norui ir reikalui esant, galima 
metuose porą, trejetą kartų ir 
gausiau susiburti. Nesame nei 
perdaug nusidirbę, nei tie nuoto
liai taip neįveikiami.

čia yra kitos priežastys: tols
tame vienas nuo kito, užsidarome 
savame kiaute, nes vieniems yra 
įgrisę dažnokos tarpusavio riete
nos susirinkimuose ir spaudoj, ki
tiems vis dar atsirūgsta praeitis 
(Vokietija), tretiems kai kurių 
diktatoriškas reiškimas savo aš ir 
nesiskaitymas su kito nuomone, 
dar kitiems >—•_ visiškas nesiinte- 
resavimas lietuviškais reiškiniais.

Išsistatėm namus, prisipirkom 
brangių baldų, įsigijom automo-

VĖTRA

NE TAU... £
Ne tau, žmogau, įspėti mintį Visagalio 
Ir išmatuoti Jo kelius — ne tau...
Jis audras vienu žodžiu nuraminti gali 
Ir tamsoje uždegti žiburius dangaus.

Ne tau suprast gailestingumą Jojo 
Per amžius mylinčios širdies. 
Kai siela paklydimuose klajoja, 
Tyliai prie Jo žaizdų glaudies...

Kaip trapus žiedlapis Kūrėjo rankoj, 
Maža po kojom Jo nukritus dulkelytė 
Tavo širdis vis nežinioje trankos, 
Kol varpas Viešpatin palydi...

bilius ir televizijas. Nepamirštam 
gimtadienių nei vardadienių. Ir 
kaip dar! Kartais stalai lūžta nuo 
valgių ir gėralų! Bet kai reikia 
metuose svaro lietuviškiems rei
kalams — bėdoms galo nėra. Kas 
gi čia, ar visiškas sumaterialėji
mas ar lietuviškos dvasios apmiri
mas? Vienu ir kitu atveju — esa
me sunkūs ligonys.

Tautos augimo ir stiprybės pa
grindas yra šeima. Kiek lietuviš
kų šeimų sukurta čia Australijoj? 
Kiek mūsų šeimos gausios?

Atvirai kalbėdami, turime pri
pažinti: naujų nepakankamai pri
auga, dalis miršta, dalis išvažiuo
ja. Taigi... Australijos lietuviams 
yra rimtas pavojus. Ypač, kai tė
vai neturi pakankamai laiko savo 
vaikams, o vaikai neturi laiko lie
tuviškai mokyklai,* knygai, raš
tui. “Kam tai reikalinga? — Juk 
lietuvišku liežiuviu toli nevažiuo
si!”

Atrodo: džiaugiamės popieriniu 
veikimu ir nematome, kad bėgą 
metai palieka didžiulius nuosto
lius. Jeigu vaikai neišmoks lietu
vių kalbos žodžiu ir raštu, kiek 
ilgai bus reikalingos lietuviškos 
knygos ir laikraščiai?

Tik keturiolkia metų prabėgo, 
kai palikome tėvų žemę, o jau 
reikalingas pavojaus trimitas.

Ateinančiame Bendruomenės 
Atstovų suvažiavime reikėtų ati
dėti šalin visas smulkmenas, pa
ragrafus ir daugiau, plačiau pa
kalbėti kaip: 1) atgaivinti lietu
viškumo dvasią, 2). suburti visus 
vaikus į lietuviškas mokyklas, 3) 
aprūpinti kiekvieną vaiką lietu
viškom knygom ir .4) spręsti lie
tuviškų šeimų kūrimo ir gausumo 
klausimus. Tatai mūsų gyvybės ir 
ateities veiksmų pagrindiniai klau
simai. Pažvelkime realybei į akis, 
neieškodami krislo savo brolio 
akyje!

ŠVEICARIJA — ŠNIPŲ IR 
NARKOTIKŲ CENTRAS

Šveicarija dabar yra virtusi ko
munizmo šnipų ir narkotikų pre
kybos centru. Komunistų agentų 
kelionės Šveicarijoje pagausėjo. 
Sovietų agentai atskrenda į Ber
ną paprastai iš Prahos. Šveicari
joje buvo ir Alžyro sukilėlių 
agentai, šalia Berno minimi ir 
Zuerichas bei Ženeva, kur yra 
visokių tarptautinių, konferenci
jų ir kur patogu agentam susi
tikti. Skaičiuojama, kad šnipinė
jimo reikalam kas savaitė iš 
Šveicarijos išsiunčiama po 1 mil. 
dolerių.

Su komunistų šnipų veikimu

XXI

X

Vakarus 
Prieš 
buvo

ba. Narkotikus- Kinijos komunis
tinė valdžia siunčia į 
pro Italiją ir Šveicariją, 
pusantro mėnesio Zueriche
narkotikų prekybos byla. Joje 
buvo nagrinėjama spekuliacija už 
30-50 mil. dol. Vienas kaltinama
sis šveicaras nusižudė. Vienas 
turkas, vienas italas ir vienas 
šveicaras buvo nuteisti. Kinijos 
komunistai iš prekybos narkoti
kais pasidaro didelius pinigus ko
munizmo propagandai.

LINKĖJIMAI .AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ SKAUTAMS

Brolijos VS savo Krivūlėje kon
statuoja, kad Tautinė Stovykla 
šiaurės Amerikos kontinente pra
ėjo su pasisekimu. 1006 skautų- 
čių įregistruotų Jubiliejinę Die
ną skaičius rodo nuoširdų mūsų 
jaunimo prisirišimą prie savos or
ganizacijos ir idėjos. Teko stebė
ti nepaprastų darnios veiklos ir 
pasišventimo pavyzdžių per visą 
TS laiką. Vadovai raginami iš
naudoti jaunimo entuziazmą vie
netų darbo 
ryti išvadas 
vėse.

Ta proga 
dėką TS Pirmininkui v.s. P. KA
RALIUI, Brolijos Stovyklos virši
ninkui s. A. BANEVIČIUI ir jų 
šauniems bendradarbiams 
delį darbą organizuojant 
vedant TS.

Skautams Australijos 
susirenkantiems Tautinei 
lai šių metų gale, Vyriausiasis 
Skautininkas siunčia geriausios 
sėkmės linkėjimus.

nį — sktn. Vilių Bražėną, iš Stam
ford, Conn.

Į skautininko lp.: paskautinin- 
kius — Alb. Augustiną, iš Chica- 
gos, Ant Banionį, iš Detroito, 
Vladą Morkūną, iš Toronto, Vy
tautą Pileiką iš Hartfordo ir Apo
linarą Treinį, iš Bostono.

Į paskautininkio lp. pakelti: v. 
si. Stasys Radžiūnas, iš Omahos, 
Juozas Liubinskas, iš Chicagos, ir 
v. vltn. Liudas šlenys, iš Chicagos.

(«ks)

stiprinimui bei pada- 
ateities darbui vieto-

VS reiškia gilią pa-

už di- 
ir pra-

rajone, 
Stovyk-

• VILKIUKŲ IR SKAUTŲ 
ĮŽODŽIO NUOSTATAI

LSB Vadija 1958 Jubiliejiniais 
Metais atspausdino Brolijos vilkiu
kų ir skautų įžodžio davimo nuos
tatus ir ceremonialą, šie nuosta
tai yra patvirtinti Vyriausiojo 
Skautininko laikinam naudojimui 
pusės metų laikotarpiui nuo 1958 
IX. 23 d. Vadovai prašomi visas 
savo pastabas pateikti VS Pava
duotojui, kad medžiagą suderinus, 
galima būtų pateikti Lss Tarybos 
Piranijos tvirtinimui.

NAUJI PAKĖLIMAI
VS Krivūlės žiniomis LSS Pir- 

rnija savo posėdyje, rugp. 24 d., 
Brolijos vadovus, savo darbu pri
sidėjusius prie Tautinės Stovyk
los pasisekimo, pakėlė į skautinin
kų laipsnius:

I vyresniojo skautininko laips

KALĖDINIAI SIUNTINIAI
I LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS

Mes siūlome urmines kainas KALĖDŲ SEZONE:
1 — TEKSTILĖ:
a) 3 atkarpos kiekviena po 3 į jardo mėlynai, pilkai ir rudai dry
žuotos angį, medžiagos kostiumams tik už £ 23.0.0;
b) 3 jardai lengvos angliškos ponių paltams medžiagos už 
£ 8.10.0;
c) sunkios angį, ponių ir ponų paltams medžiagos už £ 10.10.0.
1 paminėtas kainas įeina muitų, licenzijų ir visi kiti mokesčiai. 
Persiuntimas veltui.
2 — MAISTAS:
1 sv. cukraus — 2/6; 2 sv. marmelado — 9/-; 1 sv. nedegintos 
kavos —19/-; 1 sv. “Semolina” kruopų — 3/-; 2 sv. šviežių 
apelsinų — 7/-; 2 unc. gryno šokolado — 2/3; 500 tabl. sa
charino — 5/-; 1.000 pil.žuvies taukų— 30/-; 1 pakas (10x20) 
amerk. Cigarečių — tik 32/-; ir t.t.

Licenzijai čia jūs’turite pridėti prie maisto kainų, £ 2.14.0. 
Paduotan maisto įkainaviman įeina ir muitas.
3 — VAISTAI:
10 gr. streptomycin© — 23/-; 3 mil. vienetų penccilino alyvoj 
_  7/-; 100 tabl. serpasil — 8/6 ir 1.1. I šias kainas įeina ii 
muitas. Licenzijai reikia
4 — PAČIŲ POKUOTI

• PETRAS JURGĖLA, GYVE
NĄS N.Y. SPAUDAI RUOŠIA 
KNYGĄ LIETUVIŠKOJI SKAU- 
TIJA. Knyga apima skautų veik
lą ne tik Lietuvoje, bet ir kitur, 
kur tik buvo lietuvių. Berinkda
mas medžiagą per 10 metų parašė 
daugiau kaip porą tūkstančių laiš
kų. Yra surinkęs kelis šimtus 
nuotraukų. Knyga bus 600-800 
puslapių.

nintas Lenkijos kariuomenės ap
ginklavimas. Taip pvz. iš Lenkijos 
buvę atimta net 90% visų spraus- 
minių lėktuvų. Jie buvę perkelti 
į Sovietų Sąjungos bazes. Nai
kintuvų besą likę labai nedaug. 
Lenkijos aviacija be to dar tu
rinti tik 12 junginių lengvųjų 
bombonešių, du junginius trans
portinių lėktuvų ir žvalgybyiių.

Lenkijos liaudies armija turin
ti 20 divizijų pėstininkų, iš ku
rių vos 3-4 tesą motorizuotos. 8 
šarvuočių divizijų tesanti tik 
schema, nes šarvuočiai iš jų at
imti. Be to, dar esą 4 mechani
zuotos ir 3 arkliais tempiamos ar
tilerijos divizijos. Išviso Lenkijos 
armija turinti 500.000 vyrų.

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI l PASTĄ 

SU “MOŠŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

KALĖDINĖS DOVANOS Ii
JŪSŲ ARTIMIESIEMS

KALĖDŲ ŠVENTĖMS ARTĖJANT, T A Z A B B-VĖ SIŪ
LO JŪSŲ ARTIMIESIEMS PERSIŲSTI YPATINGAI PRIEI
NAMOMIS KAINOMIS STANDARTINIUS DOVANŲ SIUN
TINĖLIUS:

1.

2.

3.

SIUNTINYS XG1 VYRAMS
3 jardai dvigubo pločio storos viln. medžiagos vyriškam 
žiemin. paltui tamsiai mėlynos spalvos.
3 1/3 jardo TENIS rūšies vilnonė medžiaga vyriškam 
kostiumui, įvairių spalvų, tamsios, su neryškiais dryžė- 
liais.
3 jardai dvigubo pločio šilko pamušalams, atitinkamos jū
sų pasirinktoms medžiagoms spalvos.

Su visomis išlaidomis tokio siuntinio kaina
£ 12.12.0

SIUNTINYS XL3 MOTERIMS
1. 3 jardai dvigubo pločio VELOURO medžiaga, vilna, juo

dos arba tamsiai mėlynos spalvos moteriškam paltui.
2. 3 jardai dvigubo pločio vilnonė medžiaga SERGE rūšies 

moteriškam kostiumui tamsiai mėlynos, tamsiai žalios ar 
vyšninės spalvos.

3. 3 jardai dvigubo pločio pamušalams šilko atitinkančių 
medžiagoms spalvų.

4. 2 jardai šiltos medžiagos žiem. bliuskutei, šviesiai rudos 
ir pilkos spalvos.

Šio siuntinio kaina, įskaitant visas išlaidas
£ 12.19.0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SIUNTINYS X4 — SALDUSIS SIUNTINYS 
4 
1 
5 
2 
1

svarai šokolado dėžėse.
sv. šokoladinių aukštos rūšies saldainių.
sv. cukraus.
svarai virto kumpio dėžutėse.
sv. pupelių kavos (deginta).

1. sv. kakaos.
š sv. arbatos.
2 svarai razinkų.
3 dideli gabalai tualetinio geros rūš. muilo.
Dvi dėžės kalėdinių žvL.cių, spalvotos, po 10 kiekvienoje.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis 
£ 11.11.0

Siuntinio užsakytojui prie sąskaitos prijungiama pasiųstų 
medžiagų pavyzdėliai. Pageidaujantiems tokie pavyzdėliai pa
siunčiami iš anksto. Prie standartinio siuntinėlio 
Ii pasirinkti papildomai prekių iš mūsų katalogų 
standartiniu siuntiniu pasiųsti.

Užsakytojų patogumui siūlome užpildyti šią
atsiųsti šiuo adresu: TAZAB, Lithuanian Dep., 1, Ladbroke 
Gardens, London W.11. Siuntėjas, kaip ir visi senieji mūsų 
klijentai, nemokamai Kalėdoms gaus lietuvišką sieninį kalendo
rių 1959 metams.

siuntėjas ga- 
ir drauge su

atkarpėlę ir
damokėti £ 3.0.0. 
SIUNTINIAI:

I USSR minimaliniais mokesčiais. 
Tekstilės, maisto ir vaistų siuntiniai 
pasieks jūsų šeimos 5-6 sav. laikotar
py, o pačių pokuoti per 2 i mėn. Mes 
siunčiame siuntinius į visas USSR 
dalis, be to, į Jugoslaviją, Rytų ir 
Vakarų Vokietiją, Lenkiją, Čekoslo
vakiją ir t.t. Reikalaujant pasiunčia
mo visas informacijas ir katalogus. 
Kainos dėl Jugoslavijos, Lenikjos ir 
kitų kraštų pagal susitarimą.

NEWAUSTRAL Co. NEWAUSTRAL Co. 
118 King William St. 

ADELAIDE. .
ATSTOVAI:

BRISBANE: Mr. V. Bulinski 
165 Elizabeth St 
CANBERRA: Mr. P. Sarafi- 
niuk, C/- Civic Hotel. 
GEELONG, Vic.: Mr. L. 
manich, 112 Moorabool 
COOMA, NSW: Mr. Fr. 
pic, P.O. Eucumbiene.

Mūsų
1. EARLWOOD, Vic.
2. FAWKNER, Vic.: Mr. W. Trapeznik, 32 Linch Rd.

Mes jieškome atstovų visose didesnėse Australijos vietovėse. 
Susirašinėjame angliškai, vokiškai ir rusiškai.

J.K.

NEWAUSTRAL Co.
76 Pitt St. lit Floor 

SYDNEY.
19 Pier St. 
PERTH.

NSW: Mr. G.

yra susijusi ir narkotikų preky-

Ro- 
St 
Er-

nauji
Mr. V.

MARYVILLE, 
Gont, 93 Northumberland St 
SEFTON, NSW: Mr. I. Ostin, 
63 Hellen St
BLACKTOWN, NSW: Mr. A. 
Mitrovich, 207 Sunny Holt Rd. 
NORTHAM, W.A.: Mr. D. Ba- 
sanovich, 74 Forest Str. 
atstovai:
Kostramin, 1 Bluff Ave.

(čia nukerpama)
Taxab, Lith. Dep.
1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll.

Prašau pasiųsti Kalėdinį stand, siuntinį Nr. 
šiuo adresu:
Vradas ir pavardė:

Adresas:

Užsako (Vardas ir pavardė):

Adresas:

Data:

(Parašas)
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IŠ "ELTOS”, VILNIAUS RADIJO IR KITŲ ŠALTINIŲ

LIETUVOS TARYBINIAI RAŠYTOJAI 
KRATOSI PROPAGANDINIO LITERATŪROS 

STILIAUS
PARTINIAI KRITIKAI VEDA KOVĄ PRIEŠ 

“REVIZIONIZMĄ LITERATŪROJE”
Nėra paslaptis, kad sovietų val

domuose kraštuose pastarais ke
liais metais ir rašytojai jautė šiokį 
tokį atolydį. Jie susigundė lais
viau kurti ir — kritikuoti. Labai 
atsargiai ėmė kritikuoti ir propa
gandines tendencijas literatūroje. 
Tačiau neilgam. Partiniai dogma
tikai netrukus vėl išlindo į pavir
šių ir ėmė kedenti tuos literatus, 
kurie panoro literatūrinę kūrybą 
apvalyti nuo seklaus propagandiš- 
kumo. Panašiai buvo ir Lietuvoje. 
Ambraso aitrūs pasisakymai.

Vienas iš pirmųjų Lietuvos tary
binių rašytojų, pasukusių atgal 
prie stalininio literatūros stiliaus, 
buvo Tilvytis. Apie tai buvo jau 
anksčiau rašyta. Po to jau vie
nas po kito ėmė partinį — propa
gandinį kardą kelti ir kiti partiniai

Dabar, artėjant Lietuvos rašyto
jų III-jam suvažiavimui, “Litera
tūros ir meno” skiltyse (37nr.) la
bai plačiai taja kryptimi pasisako 
ir kritikas Kazys Ambrasas straip
snyje “Kritika ir dabarties tema”. 
Visas straipsnis mirguliuoja kan
džiojimu tų tarybinių rašytojų ir 
kritikų, kurie išdrįso kūrinius va
dinti tikrais vardais ir kratytis se
klios tendencijos.

Kai kurių kritikų ir rašytojų po
žiūris į literatūrą, Ambraso žo
džiais tariant, “atrodo ginčytinas, 
o kartais yra aiškiai klaidinantis, 
dezorientuojantis”. Vienu atveju 
tai, girdi, esą pasėka “nepakan
kamo klausimo apmąstymo”, bet 
tai nemažiną jų “pavojingumo ir 
žalos”.

“Bet kur kas rimtesnį susirūpi
nimą kelia tai, kad tie ar kiti 
klaidingi teiginiai ima vis ryškiau 
kristalizuotis į kai kurių kritikų 
estetinį credo, ... jų estetinės 
minties sistemą, atkakliai gina
mą ir puoselėjamą, deja, ne pir
mus metus.”

Toliau Ambrasas plačiai kriti
kuoja savo kolegą kritiką V. Ku
bilių, kurio darbo kai kurie reiš
kiniai verčią “rimtai susimąstyti”. 
Ypač užkliūna Ambrasui Kubi
liaus pažiūros į poeziją. Jis mėgi
nąs nukreipti poeziją nuo “pa
grindinių gyvenimo temų”. Jis, 
prisidengęs kova už poetinį meis
triškumą, mėginąs “išvaryti iš po
ezijos reikšmingas visuomenines 
temas”. Jis sumenkinąs “mūsų 
poetų pastangas operatyviai, aist
ringai atsiliepti į aktualiausius 
dienos klausimus”. Jis menkinąs 
“kovingos pilietinės lyrikos ver
tę”, stačiai nubraukiąs tokią ly
riką, ir bando “diskredituoti ge
rą deklaratyvinę pilietinę lyriką”.

Nėra reikalo plačiau aiškinti, 
ką Ambrasas čia turi galvoje. Jis 
pyksta, kad Kubilius ir kiti “es
tetinių” pažiūrų rašytojai nenori 
pripažinti propagandinių eilėraš
čių.

Ambrasas toliau tiesiai pasisa
ko, kad jį ypatingai pykdo: Ku
biliaus ir kitų tokių kritikų “ne
pasitenkinimas klasių kovos tema
tika kai kuriuose mūsų poetų ei- 
eirėraščiuose.”

Panašių “demobilizuojančių” ir 
“dezorientuojančių” pažiūrų pas
kutiniais metais esą pastebima ir 
pas kitus Lietuvos rašytojus. Am
brasas nusitveria J. Dovydaičio 
straipsnį “Susitikime su heroju
mi”, kuriame esą pasisakoma 
prieš gyvenimo “lakavimą” ir ra
ginama daugiau atkreipti dėmesį 
į gyvenime matomus trūkumus. 
Dovydaičiui daro priekaištą, kad 
jis norįs vaizduoti tik tamsiąsias 
gyvenimo puses. Ambrasas su ne-, 
pasitenkinimu cituoja J. Dovy
daičio pasisakymą: 1

“Anksčiau apsakymuose mes 
vengėme buitinių asmenybių kon
fliktų. Mūsų veikėjai nemokėjo 
nei stipriai bučiuotis, nei valgy
ti, nei su žmona susibarti, nei 
pyktis su namų valdytoju. Jie ne- 
susidurdavo su chuliganais, mora

liniu palaidumu, šiurkščiu tarnau
toju, klastingu karjeristu. Jie 
tematė vien gamybines lenktynes, 
buožę, banditą, ištvirkusį kunigą, 
na ir dar kokį nors negudriai už
simaskavusį kenkėją.”

Ambrasui, skaitant tokius pasi
sakymus, “baisiai skaudu ir ap
maudu darosi”. Rašytojas, girdi, 
čia “juokiasi iš mūsų literatūros 
ryšio su gyvenimo tikrovės užda
viniais”. O ano meto “apsakymas 
vystėsi partijos nurodytu kovingu 
keliu. Rašytojai ėjo kartu su sa
vo partija, su savo liaudim”, gė
risi Ambasas stalininės epochos 
literatūra. — Galima suprasti, 
kad Ambasui nepatinka ir tokie 
atviri Dovydaičio žodžiai:

“... Negalima užmiršti papras
to žmogaus, jo rūpesčių ir abe
jonių. Tam, kuris gyvena geram 
bute, viskas vieni niekai.
Tam, kuris tokio buto neturi, vis
kas atrodo kitaip”.

Ypač baisu Ambrasui atrodo, 
kad Dovydaitis leidžia paprastam 
žmogui turėti ir abejonių. Tai, 
žinoma, jau tikra nuodėmė prieš 
neostalinizmą, pasireiškiantį per
dėm visame Ambraso straipsny
je. Sovietiniame krašte žmogui 
neleista turėti abejonių. Už vi
sus piliečius galvoja — partija. 
Kas suabejoja, eina jau prieš par
tiją.

Šiaip ar taip, tie tarybinių ra
šytojų tarpusaviai ginčai yra la
bai būdingi. Jie yra įdomūs ir 
užsienio lietuviams, nes akivaiz
džiai parodo, kokiose sąlygose gy
vena Lietuvos rašytojai ir kaip 
ten yra varžoma bent kiek lais
vesnė kūryba.

E.

KUKURŪZAI NENOROM AUGA
Tik 188 kolchozai (t.y., apie 

9% visų kolchozų) šįmet Lietu
voje susilaukė patenkinamo der
liaus, tai yra, ne mažiau kaip po 
30 tonų pašarui tinkamos žalio
sios masės. Geriausių rezultatų 
pasiekusiame Veisiejų rajone vi
dutinis derlius buvo tik 25 tonos 
žaliosios masės iš hektaro (visa
me rajone buvo pasėta apie 860 
hektarų). Tik Daugų rajone, vie
name kolchoze, 20 ha plote bu
vęs gautas derlius po 85 tonas iš 
ha. Tiesa, Salantų rajono vienas 
kolchozas Dotnuvoj įvykusioj pa
rodoj rodė kukurūzus, kurių (15 
ha plote) užderėję po 115 tonų 
iš ha., bet žiūrovai kraipė gal
vas ir kalbėjo: “Ar tik nepasigi- 
ria perdaug... Ar matė kas 
nors...”

Praktikoje įrodyta, kad Lietu
voje pašarui tinkami kukurūzų 
stiebai gali patenkinamai ir net 
gerai užaugti, tačiau tik ypatin
gai privilegijuotai juos globojant: 
gerai parinkus žemę, ypatingai 
gerai išdirbus, patręšus ir labai 
prižiūrint, be to, jei palanki va
sara.

PIGIAI VILIOJA
Nors kasmet valdžia ragina kol

chozus, kad dirvos būtų iš rudens 
suartos, bet lygiai kasmet tas dar
bas atliekamas labai silpnai, šį
met partija ir valdžia paskyrė 
net premijas (devynias) tiems, 
kurie geriausiai rudenį išars dir
vas. Bet premijoms skiria tik 
24.500 rublių, tai yra, mažiau, 
kaip vieno automobilio kaina 
(visiems Lietuvos kolchozams).

FILMUOJA “KALAKUTUS”
Vilniaus kino studija šiuo metu 

gamina tris naujus filmus: “Ado
mas nori būti žmogumi”, “Julius 
Janonis” ir “Kalakutai”. Pasta
rasis filmas — komedija, pagal 
Aug. Griciaus scenarijų, kur pa
gal dabartinius reikalavimus sa
tyriškai vaizduojami “buržuazi

niai laikai”. Svarbiausios satyros 
aukos — “buožė” ir klebonas.

Scenarijus parašytas pusėtinai 
šališkai, bet nedaug toliau tuo 
požiūriu nužengia, kaip ir to pa
ties autoriaus nepriklausomybės 
laikais parašyta ir Lietuvos Val
stybės teatre vaidinta “Palanga”. 
Bet režisūra, kaip iš pasakojimų 
atrodo, “antiburžuazines” spalvas 
rūpestingai ryškina. Rugsėjo pa
baigoj Švėkšnoj buvo filmuojama 
masinės turgaus scenos, kuriose 
į turgų važiuoja “storapilviai buo
žės” ir kur po turgų vaikšto “iš
sipustę jaunalietuviai, policinin
kas, kunigas ir viršaitis”. Filma
vimui reikėjo suorganizuoti daug 
gėrybių, kad būtų panašu į anų 
laikų turgų. Buvo sumobolizuota 
apie 100 vežimų ir iki 1200 žmo
nių.

ŠVEDO NEBELEIS | 
UŽSIENIUS?

Rugsėjo pabaigoj kompozitorius 
ir dirigentas Jonas švedas susi
laukė 50 metų amžiaus. Ta pro
ga apdovanotas garbės raštu, įvy
kiui pagerbti surengtas specialus 
ansamblio koncertas, kalbėta apie 
ansamblio artimiausius planus, 
bet nei žodžiu neužsiminta apie 
koncertus Prancūzijoje ir Italijo
je, iš kur vasarą buvo gauti kvie
timai.

Nekalbama ir apie Dvarionio 
koncertą Londone.

LIETUVOS MIŠKŲ PLOTAS
Tvirtinama, kad dabartinėje 

Lietuvos teritorijoje esą 1,480,700 
hektarų miškų. 1939 metais, skai
tant su Klaipėdos kraštu ir tada 
prie Lietuvos grįžusia Vilniaus 
krašto dalimi, valstybinių ir pri
vatinių miškų plotas buvo skai
čiuojamas 1,122,100 ha. Išeitų, 
kad vėliau priskirtose srityse bū
ta apie 360,000 ha miškų.

Pripažįstama, kad miškai pra
retėję, daug kur tik jaunuolynas.

Gamtos apsaugos komitetas, 
jau gavęs sutikimą įsteigti parką 
Punios šile, nedrąsiai pretenduo
ja dar į kokias penkias dešimtis 
tūkstančių ha miško (Punios ši
las — apie pustrečio tūkstančio 
ha), kur būtų galima steigti par
kus.

TIKROVĖ PATVIRTINA 
PRIEŽODI

Priežodis “girtas kaip šoferis” 
Lietuvoje labai patvirtinamas 
praktikoje. Pats vidaus reikalų 
ministeris (A. Gailevičius, dabar 
savo kompetencijoj turįs daugiau

J.. STRAUTINS
5 _— aukštas

306 The Causeway, - 
MELBOURNE.

SKUBOS MAISTO SIUNTINIAI | LIETUVĄ
(Pristatoma maždaug per 5 savaite*)

P—1 £A 7-8-6: 500 gr. karamelinių saldainių, 500 gr. šokolado, 
500 gr. kakavos, 250 gr. kavos, 1 klg. cukraus, 425 gr. 

razinkų, 450 gr. kumpio, 450 gr. sviesto.
P—2 £A 9-15-9: 250 gr. karamelinių saldainių, 250 gr. šokolado, 

500 gr. kakavos, 250 gr. kavos, 900 gr. medaus, 1 klg. 
cukraus, 425 gr. razinkų, 2,5 klg. baltų miltų, 900 gr. 
sviesto, 540 gr. kumpio, 500 gr. taukų.

P—3 £A 13-12-3: 500 gr. karamelinių saldainių, 750 gr. šokolado, 
200 gr. kakavos, 500 gr. kavos, 100 gr. arbatos, 900 gr. 
medaus, 425 gr. razinkų, 2 klg. cukraus, 2,5 klg. baltų 
miltų, 1 klg. ryžių, 1,350 klg. sviesto, 900 gr. kumpio, 

500 gr. taukų, 1 klg. salami dešros.
p—4 £A 19-0-3: 500 gr. karamelinių saldainių, 1 klg. šokolado, 

500 gr. kakavos, 1 klg. kavos, 100 gr. arbatos, 900 gr. 
medaus, 425 gr. razinkų, 200 gr. migdolų, 1 klg. sausų 

vaisių mišinio, 2 klg. cukraus, 2,5 klg. baltų miltų, 1 klg. 
ryžių, 1,350 klg. sviesto, 500 gr. taukų, 900 gr. kumpio, 
1 klg. rūkytų lašinių, 1 klg. salami dešros.

P—5 £A 6-10-6: 1,350 klg. sviesto, 450 gr. kumpio, 1 klg. taukų, 
1 klg. rūkytų lašinių.

P—6 £A 10-7-0: 5 klg. taukų, 4 klg. rūkytų lašinių.
P—7 £A 15-1-6: 5 klg. taukų, 4 klg. rūkytų lašinių, 3,6 klg. sviesto.
P—8 £A 4-12-3: 450 gr. sviesto, 1 klg. taukų, 1 klg. cukraus, 1,250 

klg. baltų miltų, 200 gr. kavos.
P—9 £A 5-3-6: 5 klg. cukraus, 4 klg. baltų miltų.
p—io £A 12-12-0: 5 klg. cukraus, 5 klg. baltų miltų, 3 klg. taukų,

3 klg. rūkytų lašinių, 1,35 klg. sviesto.
p_ 11 £A 9-13-6: 1,8 klg. sviesto, 450 gr. kumpio, 2 kgl. taukų,

1 klg. rūkytų lašinių, 1 klg. cukraus, 1,25 klg. baltų mil
tų, 200 gr. kakavos, 500 gr. karamelinių saldainių.

Pr-12 £A 13-1-0: 5 klg. tautų, 4 klg. rūkytų lašinių, 5 klg. cukraus,
4 klg. baltų miltų.

p_ 13 £A 5-2-9: 9 klg. cukraus.
I šias sumas įeina prekių kaina, USSR muitas ir visos persiun

timo išlaidos.
Jūs taip pat galite išsirinkti maistą pasiuntimui iš mūsų kata

logų, kur yra tikrai platus pasirinkimas įvairių maisto gaminių.

KERALOS POLITINĖ BŪKLE
Pernai komunistai Indijoje nu

stebino laisvąjį pasaulį, laimėda
mi laisvus rinkimus Keralos vals
tybėje, kuri yra viena iš šešioli
kos, sudarančių Indijos sąjungą. 
Sekantys rinkimai šioje valstybė
je įvyks 1962 metais, bet Indijos 
komunistų partija jau šiandien 
stiprina savo poziciją šioje palmė
mis, bananais ir upėtais turtin
goje valstybėlėje.

Kerala yra Indijos Kalifornija 
ir randasi Indostano pusiasalio 
pietvakariniam pajūryje. Jos gy
ventojų skaičius siekia apie 14 
milionų, o žemės plotas 38,500 
kvadratinių kilometrų, maždaug 
du kartu tiek, kiek New Jersey 
valstybė turi žemės.

tik viešosios tvarkos ir adminis
tracijos priežiūrą, nes saugumo 
reikalai yra saugumo komiteto 
žinioj) sako, kad 83% visų Lietu
voje užregistruotų auto avarijų 
įvykę dėl girtų šoferių kaltės.

Pora būdingų pavyzdžių: (1) 
Šįmet, rugpjūčio pradžioj, ties 
Pasvaliu, įgėręs šoferis vežė sunk
vežimiu darbininkus prie staty
bos, važiavo pergreit, įvirto į 
griovį, sunkiai sužeidė keturis 
darbininkus, sudaužė sunkvežimį, 
(2) Ties Pagėgiais, girtas šoferis 
posūkyje įvertė į griovį visą eks
kursiją — du žmonės užmušti, 9 
sunkiai sužeisti.

Toki įvykiai pastaruoju laiku 
pradėti minėti propagandiniuose 
straipsniuose, kur raginama ko
voti su automobilių nelaimėmis ir 
ypač su šoferių girtavimu. Šiaip 
jau apie tokius įvykius spaudoje 
nepranešama.

PERDAUG DEGA?
Iš spaudos sprendžiant galėtų 

atrodyti, kad Lietuvoje dabar vi
siškai išnyko gaisrai. Tačiau J. 
Paleckio paskelbtas naujas baud
žiamasis įstatymas liudija ką ki
ta. “Siekiant sustiprinti kovą su 
nusikalstamu nerūpestingumu el
giantis su ugnim”, nutarta, kad 
“neatsargus valstybinio ar visuo
meninio turto sunaikinimas ar su
gadinimas, sukėlęs sunkias pasek
mes, baudžiamas laisvės atėmi
mu iki trejų metų ar pataisos 
darbais iki vienerių metų”.

LNA

Nesilaiko pažadų
Praėjusių metų rinkiminės kam

panijos metu komunistai pažadėjo 
Keralos gyventojų daugumą su
darantiems kumečiams žemės. Šis 
stebuklingas žodis padėjo Leni
nui įkopti į valdžią, išgelbėjo Ki
nijos Mao Tse-tungą, o taip pat 
neapleido ir Keralos komunistų 
vado Namboodiripado.

Namboodiripadas laimėjo rinki
mus prieš tris, tarp savęs susi
skaldžiusias partijas: Kongreso, 
Pradžios socialistų ir musulmonų 
partiją.

Tik po rinkimų “paaiškėjo”, 
kad nacionalizacija yra centrinės 
valdžios atsakomybė pagal indų 
konstituciją ir pažadėtos žemės, 
aišku, niekas negavo. Gal Kera
los gyventojai būtų ir prieš rin
kimus pramatę komunistų pažadų 
tuštumą, deja, 50 procentų iš jų 
nemoka skaityti ir konstituciją 
jiems nieku nesiskiria nuo kitų 
margų popierėlių.

Draugauja su “kapitalistais”
Praradę kumečių pasitikėjimą, 

komunistai susidraugavo su pra
moninkais. Nambooidripadas pa
sisavino Mao Tsetungo revoliuci
nę teoriją, kad žemės ūkio kraš
tuose komunizmas turi pereiti per 
per du tarpsnius: supramoninimą 
ir tik tada turto suvalstybinimą 
ir luomų sulyginimą.

Nors komunistai savo tikslų ne
slepia, atsirado visa eilė pramo
ninkų, kurie sutiko prisidėti prie 
Keralos supramoninimo. Vienas 
iš jų, laikomas turtingiausiu žmo
gumi Indijoje, G. D. Biria, stato 
Keraloj 18 milionų dolerių vertės 
fabriką, kuris gamins dirbtinį šil
ką iš bambuko.

Klastoja rinkimų sąrašu*
Tuo tarpu New Yorko Times

— ..... — 

AUSTRALIJA — LIETUVA
MES SIUNČIAME:

* Jūsų nuosavus daiktus — jie turi būti nauji — apdraustu 
paštu tiesiai į Rusiją.

* Siuntiniai išeina du kartu į savaitę, nedelsiant.
* Nėra laivų perkrovinėjimų — normali pašto tarnyba.
* Visi mokesčiai sumokami — mūsų įstaigoje. Jūsų giminės už 

gautus siuntinius nieko neprimoka.
* Visi siuntiniai yra pilnai garantuoti.

CONTAL CO.
Relief Parcels Department

387 LITTLE BOURKE ST., MELBOURNE VIC. 
TeL MU 1608 & MU 3627 po darbo: JB 5368 

KLAUSYKITE CONTAL RADIJO PROGRAMŲ 
kiekvieną sekmadienį, 3 GL nuo 2 vai. p.p. iki 2,30 p.p.

t COSMOS TRADING CO. I
SAV. A. VAITIEKŪNAS į

Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran.
SEKANČIAI SIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS IKI 5-TO X 
LAPKRIČIO. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESUS 1959 M. X 
SAUSIO MĖN. PABAIGOJE. f

< > Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, iki 44 ibs. svorio. <•
Seniem* klijentam* didelė nuolaida: užeikite — įsitikinsite! X

t DĖMESIO! t
< > Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų. Kainos žemesnės £
‘ ’ negu turguose ar kur kitur. Tiesiai iš fabrikų į Jūsų siuntinius: X 
’; Vilnonės kostiuminės medžiagos nuo 25/---- 40/- yardas X
• ► Vilnonės suknelėms medžiagos nuo 10----- 18/- yardas £
’ £ Vilnonės paltinės medžiagos nuo 12/----- 30/- yardas

(
“Taip pat laikome dideliu* kiekius viršutinės, padų ir kitokios X 
odos”. X
Gaunamos Essendone ir pas visus agentus.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležiu- X 
kelio stotį prekine važta: X

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 Y 
Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukšta*) X 
TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie- 
niais ir šeštadieniais). S

SKYRIAI: |Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. *>•TeL LL 5549. £
’ ; Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.

Brisbane je: Cosmos Trading Co., Herschel Chambers,.. Cr.
< ► George & Herschel St., Brisbane, Q’ld. Y
< ’ C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. Tel. U 5827.
’’ Per the: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
‘ Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm. ¥ 
X (Trolleybusu nuo G.P.O. Stricland Ave. iki 20 suit.)
X Geelong: J. Cirnlis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.
£rtWrt&*MM4**4*rt*******4***4&**W

pranešimas iš Keralos sostinės 
Trivandrumo sako, kad komunis
tai padidino rinkikų sąrašus dau
giau kaip milionų mirusiųjų sie
lų pavardėmis. Jei būtų reikalas, 
partijos nariai dabar galėtų bal
suoti keletą kartų ir tokiu būdu 
užtikrintų laimėjimą raudonajam 
sąjūdžiui.

Yra vilties, kad per 1962 metų 
rinkimus prieškomunistinės par
tijos susispies į krūvą.

Praeityje betgi jos neparodė 
didelės išminties kovoje su kp. 
Jei kurioj rinkiminėj apylinkėj 
rinkikų daugumą sudarydavo tik 
kongreso ir socialistų partijos 
kandidatai, tai muzulmonų parti
ja rinkimus boikotuodavo. Tuo 
tarpu komunistai, teturėdami vos 
kelis šimtus balsų, nulemdavo 
rinkimus ir išsiderėdavo sau len
gvatų iš vienos ar kitos partijos 
kandidatų.

Keraloj virš 2 mil. katalikų
Keralos valstybėje gyvena dau

giau kaip du milionai katalikų — 
vienas iš didžiausių katalikybės 
centrų Azijoje. Mahometonai su
daro kitą didelę gyventojų mažu
mą. Betgi daugumas gyventojų 
susideda iš induistų, kurie smar
kiai neapkenčia kitų religinių gru
pių ir kartais pasiduoda komunis
tams vien dėl to, kad nelaimėtų 
mahometonys arba krikščionys.

Vienas iš įtakingiausių Indijos 
asmenybių, Krishna Menon, yra 
taip pat kilęs iš Keralos. Jis mums 
pažįstamas kaip Indijos delegaci
jos pirmininkas Jungtinėse Tau
tose užpereitais metais. Menon 
tada pasižymėjo kaip rusams 
draugiško neutralizmo atstovas ir 
aršus Amerikos užsienio politikos 
priešininkas.

D.I.
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TAIP RUOŠIAMI STALO TENISININKAI

Redaguoja Antanas Laukaitis
Adresas: 4 Chisholm Ave., Belmore, N.S.W. Tel.: UW 4948

PASIRUOŠIMAI ROMOJE
Nors iki XVII-jų olimpinių žai- | Romos olimpiados organizacinis 

dynių dar liko daugiau, nei dveji ■ komitetas drauge su Graikijos 
metai, tačiau italai jau senokai1 sportiniais vadovais jau parinko 
joms kruopščiai ruošiasi ir, atro- kelią, kuriuo į Romą keliaus olim- 
do, būsimus olimpinius žaidimus' pine ugnis. Iš paties Olimpo ji 
jie praves labai tvarkingai ir gra-, bus nešama į Atėnus ir Pirėjų, iš 
žiai. Gegužio 10 d. Italijos visuo- kur jūra keliaus iki Sirakūzų. Po 
meninių reikalų ministeris D. To -; to vėl bus nešama per Siciliją ir 

' pagal rytinį Apeninų pusiasalio 
krantą iki Torento, o iš čia pro 
Pompėją, Neapolį iki Romos. Ši 
kelionė yra pripažinta pilnai tin
kama, nes kaip tik jąja prieš 25 
amžius buvo nešama senovinių 
žaidynių olimpinė ugnis. Bėgikai

n jis davė įsakymą pradėti Olimpi-I 
nio kaimelio statybą, kuris užims 
30.000 kv. metrų teritoriją ir bus 
pastatyta labai modernūs 2, 3, 4, 
aukštų gyvenamieji namai. Esant 
reikalui, viename kambaryje bus 
galima gana laisvai apgyvendinti ;
tris sportininkus. Tame kaimely- • olimpinę ugnį atneš į Romą rug- 
je yra numatyta sutalpinti 4.500 sėjo mėn. 25 dieną po pietų, ka-

-5 <■» i.. . zl n ir h11a nfioialiicic YVIT aUicgyventojų ir, jei sportininkų šuva-' 
žiuos didesnis skaičius, tai vietok 
išsiteks visiems. Šiuo metu dar ne
galima žinoti tikro valstybių skai
čiaus, kurios dalyvaus 1960 metų 
Olimpiadoje, nors jau dabar yra 
užsiregistravę 69 paskiros tautos. 
Kaimelyje gyvens vyrai ir moterys 
tačiau, kaip ir Melbourne, jie vie
ni nuo kitų bus atskirti didele už
tvara. Norint pagerinti susisieki
mą, kiekvienai komandai bus duo
tas skuteris, nes plentu iki kaime- 
lio bus galima privažiuoti tik spe
cialiai sportininkams skirtais au
tobusais, kadangi pačiame kaime
lyje, kaip ir visoje jo aplinkumoje, 
bus stengiamasi išlaikyti didžiau
sią tylą ir ramybę, kad geriau 
sportininkai pailsėtų prieš paskir
as* varžybas.

da ir bus oficialusis XVII-sios 
olimpiados atidarymas.

Romos olimpiados irklavimo 
varžybos vyks Albano ežere, ku
ris telkšo už 26 kilometrų nuo 
Romos ir kelias į jį yra labai 
įdomus: beveik 20 kilometrų rei
kia važiuoti per Via Appia. Pats 
ežeras užgęsusio vulkano krate
ris, kurio krantai turi natūralaus 
amfiteatro formą. Tuo būdu ma
tomumas iš tribūnų yra labai pui
kus. Pats ežeras yra 10 km. ilgio, 
170 metrų gylio ir guli 293 met
rai viršum jūros lygio. Netoli nuo 
ežero yra istoriniai Kastelgan- 
dolfo rūmai, kurie nuo 1626 metų 
yra popiežių vasaros rezidencija. 
Senovėje toj vietoj buvo Alba 
Longa miestelis, kuriame, pagal 
Legendą, gimę Romulas su Rėmu.

Adelaidėje
VYTIS PRALAIMI KETVIRČIO 

FINALUS

VYTIS — W'ĖST ADELAIDĖ 
60:64 (35:28)

Vytiečiai žaidė labai gerai ir 
visą laiką rungtynes vedė kelių 
taškų persvara savo naudai. Pus- 
laikį baigė septynių taškų persva
ra. Antrame puslaikyje priešinin
kas veržėsi beveik jėga, ką šališ
kas teisėjas leido, ir tik toks blo
gas teisėjavimas daugiausia nu
lėmė mūsų pralaimėjimą. Labai 
kovingai ir gerai žaidė Petkūnas, 
pelnydamas 32 taškus, Ignatavi
čius 17, Klimaitis 7, Pyragius 3 ir 
Rakauskas T. Per šias rungtynes 
labai trūko Vyties komandai 
kartą nežaidusių — Jaciunskio 
Gurskiu.

rams ir mergaitėms, šiuo metu 
lauko tenisą žaidžia vyrai ir mer
gaitės sekmadienių popietėmis 
Memorial Drive aikštelėse. Kai- 
kurie žaidėjai-jos žaidžia už aust
ralų klubus. Jei kada nors bus 
įsirengta savo aikštelė, tai tada 
bus užregistruota Vyties vardu 
komanda australų pirmenybėse.

BALTŲ KREPŠINIO 
TURNYRAS

ŠACHMATAI

šį 
su

turnyrą pagal eilę rengia 
“Vyties” sporto klubas. Turnyras 
įvyks š.m. lapkričio 7 d. 6,45 v.v., 
Forestville Basketball Stadium 
Žais vyrų ir mergaičių krepšinio 
komandos. Labai būtų gražu, jei 
į šį turnyrą juo gausiau atsilas- 
kytų Adelaidės lietuviai.

B.N.

Šį

Yra žinoma, kad Vengrijos sta
lo tenisininkai daug metų buvo 
stipriausi pasaulyje, kai šiuo metu 
jie yra stipriausi Europoje. Apie 
jų treniruotes įdomiai pasakoja 
vienas iš žymiųjų Vengrijos tre
nerių — L. Zolnaijs.

Stalo tenisininkas gali tik tuo 
atveju gerai žaisti, kai jis treni
ruojasi ištisus metus pagal ap
galvotą planą, kuris jam sudaro
mas trenerio. Vengrijoje sthlo 
tenisininkų treniruotės vyksta 
trimis laikotarpiais.

1. FORMOS VYSTYMO LAI
KOTARPIS sutampa su pasiruo
šimu sezonui ir vyksta maždaug 
4-5 savaites. Treniruotės daromos 
3 kartus savaitėje. Pradžioje vy
ksta tik fizinio lavinimosi praty
bos: maždaug 20-30 minučių žai
dėjai daro gimnastinę mankštą: 
bėga, lavina šuolius, žaidžia krep
šinį. Vėliau treniruotės laikas il
ginamas. Pradedama dirbti prie 
stalo, lavinant paskirus smūgius, 
šitai vyksta dvi valandas, kiekvie
nam smūgiui skiriant po 15-20 mi
nučių. Panaudojamos specialios 
pratybos, pvz., ant stalo padeda
ma degtukų dėžutė, ir žaidėjas 
turi į ją pataikyti. Dėžutė kilno
jama vis į tas vietas, kur sunkiau 
pataikyti. Tokiu būdu lavinamas 
smūgio tikslumas. Ketvirtą sa
vaitę vyksta draugiški susitikimai. 
Penktą savaitę gimnastikai ski
riama jau tik 10 min., o prie sta
lo dirbama ilgiau.

2. FORMOS PALAIKYMO LAI
KOTARPIS apima visą varžybų 
laikotarpį. Treniruotės būna tris 
kartus savaitėj, pvz. pirmadie
niais vyksta treniruotė ^formai 
palaikyti, antradienį — treniruo
tė su kamuoliuku, dalyvaujant 
kitoms komandoms, penktadienį 
— intensyvi treniruotė su kamuo
liuku. Prieš kiekvieną treniruotę 
turi būtinai būti vad. 10-ties mi
nučių apšilimas, atliekant gimnas-' 
tikos pratimus. Prieš varžybas 
skiriama vienos dienos poilsis, kai 
kitą dieną po jų vykdoma vėl 
treniruotė ir aptariami varžybų 
susitikimai.

3. AKTYVAUS POILSIO LAI
KOTARPIS yra pasibaigus sezo
nui. Per šį laikotarpį žaidėjai 
daugiau dėmesio skiria papildo
moms sporto šakoms ir treniruo
tė su kamuoliuku vyksta tik vie
ną kartą savaitėje, šiuo metu 
stalo tenisininkams yra rengia
mos lengvosios atletikos varžybos 
tokia programa: 100 m. bėgimas, 
3000 m. vyrams ir 1000 m. mote
rims bėgimai, šuoliai į tolį, aukš
tį ir rutulio stūmimas.

žinoma, panašioms treniruo
tėms gali vadovauti tik prityrę 
treneriai, todėl kas treti metai 
ruošiama specialūs 6-8 savaičių 
kursai, kuriuose paruošiami nau
ji, o be to keliama ir senųjų tre
nerių kvalifikacija. Baigiant kur-

sus treneriai turi laikyti egzami
nus raštu ir žodžiu.

Vengrijos žaidėjai negalėtų at
siekti tokių gerų rezultatų, jeigu 
jie tarpusavyje nerupgty niautų. 
Vengrijos komandinėse pirmeny
bėse dalyvauja beveik visi organi
zuoti žaidėjai. Visoje Vengrijoje 
yra per 1000 paskirų komandų ir 
tik vieno Budapešto pirmenybėse 
dalylvauja apie 550 komandų. Ko
va dėl Vengrijos čempiono vardo 
vyksta pirmosios klasės pirmeny
bėse, kuriose dalyvauja 14 ko
mandų. Labai plačiai vykdomos 
ir jaunių komandinės varžybos. 
Taip pat visi Žaidėjai žaidžia ir 
individualinėse varžybose. Tuo 
būdu žaidėjai pratinami visą lai
ką žaisti atsakingose varžybose, 
kas treneriams leidžia nustatyti 
jų formos gerąsias ir blogąsias 
savybes, vėliau jas išlyginant, ir 
ištaisant.

KĄ VEIKIA SKOBLA?
Pastaruoju laiku pasaulio spor

tinėje spaudoje kilo įvairių gan
dų apie Europos rutulio stūmimo 
čempijoną čeką Škoblą, kuris jau 
ilgesnis laikas kaip nesirodo spor
tinėje arenoje. Kaip Austrijos 
laikraštis “Folkstime” praneša, 
šis 115 kilogramus sveriantis mil
žinas negaluoja, nes turi aštrų 
sąnarių uždegimą ir kulkšnių 
skausmus. Be to, tur būt, čia pats 
svarbiausias reikalas — jo profe
sija. Jis yra saldžių kepinių ke
pėjas, kas jo jau ir taip sunkų 
svorį dar sunkina ir trukdo tre- 
niravimąsi. Paskutinėmis žiniomis 
jis jau metė kepėjo darbą ir pa
sirinko kūno kultūros mokytojo 
profesiją. Taigi netolimoj ateity 
jo vėl laukiama pasirodant sporto 
pasauly.

JAUNIŲ PADĖKA

Sydnėjaus lietuvių jaunieji 
sportininkai nuoširdžiai dėkoja 
savajam treneriui VI. Daudarui, 
Kovo valdybai ir pirmininkui S. 
Jūraičiui, o taip pat ir p. Saudar
gui už gražų kultūrinių varžybų 
pravedimą ir visas skirtas dova
nas. Sportiškas ačiū visiems.

Dr. J.

NERVŲ

25 Balston

Mackiewicz

SPECIALISTAS

St., St. Kilda, Vic.
Tel. LB 4083.

Žinomas šachmatų žaidėjas 
Arlauskas pravedė šachmatų žai
bo turnyrą. Turnyras vyko Lietu
vių Namuose. I-ji vieta atiteko 
Arlauskui (8 tašk.), II-ji — Rud- 
žinskui (7 tašk.) ir III-čią vietą 
pasidalijo Riauba su Samueliu, su
rinkdami lygiai po penkis taškus.

Ir ateityje šachmatų turnyrai 
vyks Lietuvių Namuose antradie
niais 7 v.v. Visus Adelaidės lietu
vius, žaidžiančius šachmatais, pra
šome atvykti minėtomis dienomis 
į turnyrus.

P-

STALO TENISAS
Stalo teniso turnyro pavieniai 

laimėtojai pasidalino vietomis se
kančiai: I — V. Leipus, U — R. 
Adutavičius, III — A. Petruška, 
IV — A. Ignatavičius ir V — V. 
Klimaitis. Dar vyksta pirmenybės 
poromis. Sėkmingai turnyrui va
dovauja R. Sidabras, stalo teniso 
v-vas. Stalo 'teniso turnyrai ir 
treniruotės vyksta Lietuvių Na
muose kiekvieną pirmadienį ir 
trečiadienį 7,30 v.v.

TINKLINIS

Tinklinio treniruotės vyksta 
šeštadieniais senoje aikštelėje 
nuo'l v. p.p. ligi 3 v. p.p. Treni
ruotėms vadovauja A. Merūnas.

LAUKO TENISAS
Yra numatyta suruošti lauko 

teniso pirmenybių turnyrą vy-

pllllllll

PŪKINES KALDROS

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.
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PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

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

ROSE

OVERSEAS PARCEL SERVICE
SAV. L. VACBERGAS

36 WALPOLE ST., KEW, VIC.
TEL. WM 6032

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourne Town Halt) 
Centr. 1819

APIE PAVERGTUS LIETUVOS 
KULTŪRININKUS

(Rašo “Drauge”

Mums jau žinomos pavardės Si
bire nukankintų ir šiaip okupaci
joje žuvusių daugelio mūsų kul
tūrininkų.

Kam teko vartyti stamboką, 576 
puslapių apimties, leidinį Tarybų 
Lietuvos rašytojai, bus pastebėjęs, 
kad tarp 63 žinomų ir nežinomų^ 
rašytojų, nėra visos eilės nepri
klausomybės metuose garsėjusių 
mūsų grožinės literatūros kūrė
jų pavardžių. Ne vienas mūsų, 
kurie įdomaujamės pavergtos tė
vynės savų kultūrininkų likimu, 
pagalvojame: kur dingo ir koks 
likimas ištiko tuos rašytojus, ku
rie nepateko į Tarybų Lietuvos 
rašytojų rinkinį.

Dingusių mūsų kultūrininkų 
pėdsakų bejieškant, šio rašinio 
autoriui pavyko susekti, kad eilė 
mums žinomų rašytojų, nepate
kusių į minėtą knygą, esą gyvi ir 
dirba, tik vieni jų grožinių daly
kų neberašo, patys iškritę iš ra
šytojų šeimos, o kiti laiku nepa
tiekę “Tarybų Lietuvos rašyto
jai” knygai medžiagos apie save, 
pavėlavę. Antano Miškinio ir Ka
zio Inčiūros eilėraščiai spausdi
nami “Pergalės” žurnale, jie esą 
gyvi, bet kame šiuo metu jie gy
vena ir ką veikia, nepavyko su
sekti. Juozas Keliuotis vaikščio
jąs Vilniaus gatvėmis, ištisas va
landas sėdįs kavinėse, filosofuo
jąs ir rašąs recenzijas bei kriti
kos straipsnius. Jaunasis, Alfon
sas Keliuotis, mokytojaująs Ro
kiškio vidurinėje mokykloje. Jo
nas Graičiūnas gyvenąs Ramyga
loje, rašąs eilėraščius, spausdina-

Vytautas Braziulis)

mus periodikoje, ruošiąs savo ei
lėraščių rinkinį, turįs vertimų. 
(Prieš metus J. Greičiūnas dar 
“tebeatgailavo” prie Baikalo eže
ro, Tolimuose Rytuose”... V.B.). 
Danas Pumputis gyvenąs Nemen
čine, dirbąs rajoninio laikraščio 
redakcijoje ir didesnių [kūrybi
nių užmojų, atrodo, neturįs... 
“Pulkim ant kelių” autorius, Ka
zys Plačenis, gyvenąs Klaipėdo
je, dirbąs laikraščio redakcijoje.

SPORTAS LIETUVOJE
• Prieš kurį laiką pasibaigė 

Sov. S-gos krepšinio pirmenybės 
ir ketvirti metai iš eilės nugalė
toju tapo Latvijos krepšininkai. 
Lietuviai šiais metais sužaidė la
bai silpnai ir liko šeštoje vietoje. 
Kauno “Žalgirio” centro puolėjas 
Algirdas Lauritėnas (Australijos 
lietuviai jį atsimena iš Melbourne 
Olimpiados, kaip vieną iš simpa- 
tingiausių žaidėjų) pasiekė rekor
dą, įmesdamas daugiausiai taškų. 
Per, 22 rungtynes jis pelnė 389 
taškus.

• Komandinėse Sov. S-gos 
šachmatų pirmenybėse Lietuvos 
šachmatininkai nugalėjo Estiją su 
did meisteriu P. Keresu priešaky
je, Gruziją, Latviją ir iškovojo 
sensacingas lygiąsias prieš SSSR 
meisterį Rusijos Federaciją — 
5:5. Labai gerai buvo sužaista 
prieš Leningrado rinktinę, kurios 
sudėtyje yra 3 didmeisteriai. Jau 
18-me ėjime V. Mikėnas nuga
lėjo pasaulinio garso didmeisterį 
Taimanovą.

ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD. LONDON
X

t
J

atstovas Australijoj

A. RACIESKI
S

SUITE 10, CONCOURSE, WYNYARD RAMP, SYDNEY, NSW.
TELEFONAS: BX 3579 G.P.O. Box 5362

Dovanu Siuntiniai
Į BALTIJOS VALSTYBES IR RUSIJĄ.

VAISTAI, MAISTAS, VILNA IR MEDVILNĖ.

Siuvimo ir mezgimo mašinos, dviračiai, batai, moteriški, 
vyriški ir vaikų drabužiai.

X

t

U
PRAŠYKITE KATALOGŲ.

MŪSŲ PATARNAVIMAS GARANTUOTAS.
i

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA IŠTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS I LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA IŠTAIGA YRA: RAŠYKITE - BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntinį 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

JO

atsako

sumos,Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokius siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie
maišų. O Jr. juvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND,
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mOsu pastocE Kursuose maloniai sutiko dės
tyti visiems mums žinoma solistė 
N. Gasiūnienė, kuri yra 
baigusi konservatoriją Kaune ir 
ilgą laiką buvo Šiaulių Muzikos 
Mokyklos mokytoja.

Norį mokytis muzikos bei dai
navimo, prašomi kreiptis asmeniš
kai į p. N. Gasiūnienę, kuri bus 
šeštadieniais nuo 12 vai. iki 2-ros

Padėka
Visiems, padėjbsiems ir pareiškusiems užuojautas mūsų 

. sunkiose valandose ir taip gausiai dalyvavusiems palydint mūsų 
mylimąjį sūnų a.a. ALGIRDĄ į paskutinę kelionę —

Rockwood’o kapines, nuoširdžiai dėkojame
Ona ir Ignas Baravykai

BALIŲ SEZONUI BAIGIANTIS
Australijos lietuvių gyvenime 

tikrai reikšmingą vietą užima 
viešo pobūdžio pobūviai — baliai. 
Pastaraisiais metais, kada įsikūri
mo laikotarpis, galima sakyti, 
jau eina į pabaigą ir vienas kitas 
svaras lengviau lieka nuo gyveni
mo būtcnybių, dažnas mūsų tau
tietis nori pabuvoti savųjų tarpe, 
pasidžiaugti laisvalaikiu ir kito
mis pobūviuose rengiamomis įvai
renybėmis.

Su pasigerėjimu tenka priminti, 
kad dažnuose baliuose rengėjai 
stengiasi pagal galimybes patiekti 
ir kultūrinę programą: vieną — 
kitą baleto šokį, keletos lietuviškų 
dainų koncertą, o kai kur turime 
progos gėrėtis net ištisu choro ! 
repertuaru. Sekant balių lankyto
jų skaičius, galima pasidaryti iš
vadą, kad į koncertinius pobūvius 
mūsų visuomenė daug noriau lan- ' 
kosi, nei į eilinius, programa ne
paįvairinamus, šokius. Tatai tik
rai girtina aplinkybė, kuri turė
tų paskatinti rengėjus ateityje 
ypač kreipti daugiau dėmesio į 
platesnį kultūrinių paraiškų po
būviuose organizavimą.

Tačiau baliuose yra ir taisyti
nų nesklandumų, kurie dažnokai 
mūsų, o ypač svetimšalių, juose 
dalyvaujančių, akyse sukelia nuo
stabą ir nejaukų jausmą. Mes vis 
dar negalime atprasti nuo port
felių ir kitų krepšelių mados, ku
riuose tempiame į viešus balius 
valgį iš namų ir gėralus iš barų. 
Juk visi gerai žinome ir supran
tame, kad mūsų pobūvius rengia 
viena ar kita lietuviška organi
zacija, norėdama gauti pelno savo 
kultūriniams ar socialiniams tiks
lams. Bilietų kainos dažnai pa
dengia tik išlaidas už salę, muzi

ką, indus, staltieses ir t.t. Bufe
to valgiai ir gėralai būna dažnai 
vienintelė pajamų pozicija, kuri 
apmoka organizacijos triūsą ir su
taupo keletą svarų ne kam kitam, 
bet mūsų pačių, kaip jau minėta, 
kultūriniam ir socialiniam gerbū
viui.

Taigi ateityje reikėtų griežtai 
pasipriešinti šiam nejaukiam įpro
čiui — iš kitur į salę vilkti val
gius ir gėralus, kai pobūvių bu
fetuose jų yra pakankamai ir 
ypač kai jie tik su nedidučiu pel
nu pardavinėjami.

Įvairu ir įdomu, kai ruošiami 
specifinio pobūdžio vbaliai: kau
kių, kartūno, grožio karalienių 
rinkimo ir kitokį. Juose svečiai 
gali aktyviai įsijungti į šeimnin- 
kų patiekiamas staigmenas, ta
čiau esti negerai, jei pasitaiko 
subjektyvumo ir, sakysime, kartū
no suknelę premijuojant premi
ja skiriama ne geriausiam kartū- 
tiniam drabužiui, bet atsižvelgia
ma į asmenį, kuris būna ar ge
riau pažįstamas ar kitokiu būdu 
sprendėjus užimponuoja.

Šiai negerovai pašalinti — pre
mijas turėtų skirti visi baliuje 
dalyvaują svečiai, balsavimo bū
du išreiškiu savo nuomonę.

Baigiant dar kartą tenka pa
brėžti, kad pobūviai su progra
momis yra vertingas* įnašas mū
sų tautinei kultūrai plėsti, kai į 
juos gausiai atsilanko ir mūsasis 
jaunimas, kuris čia turi gražios 
progos ne tik scenoje girdėti lie
tuvišką žodį, bet ir pats kelių 
valandų laikotarpyje gali pasikal
bėti lietuviškai ir pabendrauti su 
vyresniaisiais savo broliais.

Aidas

PADĖKA
Ligos metu mane lankiusiems 

ligoninėje ir parodžiusiems man 
daug nuoširdumo — kun. Butkui, 
Sydnėjaus Liet. Soc. GI. Moterų 
D-jos narei p. Cibulskienei, po
nioms: Gumeniukienei, Simniškie- 
nei, Daukienei, p.p. Narbutams 
sen., Protams, Barkams, Bižiams, 
Saudargams, Jančevskiams, Nar
butams jun. ir p.p. Virgeninkams 
reiškiu nuoširdžiausią padėką.

Janina Grincevičienė

P R A N E A IMAS
A.L.B. Sydnęjaus Apylinkės 

Valdybos iniciatyva, Lietuvių Na
muose (20 Botany Rd., Redfer- 
ne) yra steigiami muzikos ir dai
navimo kursai.

Kursuose bus duodamos daina
vimo, muzikos pianinu ir muzikos 
teorijos pamokos — balso paren
gimas, muzikos veikalo interpre
tacija, klasikinės, tautinės ir po
puliarios muzikos repertuaro pa
ruošimas.

vai. po pietų Lietuvių Namuose 
ir sekmadieniais — Camperdow- 
ne prie bažnyčios (prie knygų 
pardavimo kiosko).

Laiškais galima susisiekti su 
ja adresu: N. Gasiūnienė, 36 Al- 
lawah St., Blacktown, N.S.W.

Sydnėjaus Apyl. V-ba

ATIDAROMA 
STOVYKLAVIETĖ
Sydnėjaus Liet. Skautų “Auš

ros” Tuntas š.m. lapkričio 9 d. 
rengiaIŠKILMINGĄ SAVO STO
VYKLAVIETĖS ATIDARYMĄ 
INGLEBOURNE.

Šiai šventei daromi intensyvūs 
pasiruošimai. Numatyta įvairiau
sios pramogos: kinas, loterija, žai
dimai, šokiai. Mėgėjai galės gauti 
lietuviškų baronkų, šiltų — šaltų 
užkandžių ir mėsos kepsnių nuo 
laužo. Kviečiami visi lietuviai.

Smulkiau apie šią šventę skau
tai ir jų bičiuliai bus painfor
muoti sekančiame “M.P.” nume
ryje.

Inf.

CANBERRA
PRANEŠIMAS

Canberros Apyl. Valdyba ir Mo
terų Socialinės Globos Sekcijos 
Valdyba nutarė surengti prieška
lėdinį pasilinksminimą .Š.m. lap
kričio 28 d. Ex-Services salėje 
Maniuka. Bus turtinga loterija ir 
šiaip įvairi ir įdomi programa.

Smulkesnės žinios bus pranešta 
vėliau.

•Šiemet bus rengimas ir Nau
jųjų Metų sutikimas. Salė jau gau
ta.

MELBOURNAS

vičiaus duetas, p. Zabielos akor
deono muzika, ponių žiedienės ir 
Balčiūnienės i— moterų duetas ir 
p.p. Dranginio ir žiedo aktualijos 
bei kupletai.

TIKRAI VERTINGOS DOVANOS
Karių Vet. S-gos “Ramovė” 

Melbourne skyriaus Valdybos na
rys Kl. Baltokas Melbourne liet, 
sportininkams padirbo ir paauko
jo gražų šachmatų stalą ir* sko
ningą spintą, kurioje jau sudėtos 
sportininkų laimėtos taurės. Au
kotojas šias dovanas pagamino 
laisvalaikiu, dirbdamas apie du 
mėnesiu.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

L.K. Veteranų S-gos “Ramovė” 
Melbourne skyriaus Valdyba sa
vo posėdyje nutarė Lietuvos ka
riuomenės 40 metų sukaktį at
švęsti Colligwood Policijos Klubo 
salėje (prie Collingwoodo gelež. 
stoties) š.m. lapkričio 22 d., šeš
tadienį. Minėjimo pradžia 7 v.v.

Be oficialiosios minėjimo dalies, 
programoje numatyta įdomi kon
certinė dalis: vyrų oktetas, vad. 
Petro Morkūno, p. Valytės bale
to šokiai, p.p. Morkūno ir Zdana-

“RAMOVĖS” EKSKURSIJA
L.K.V.S-gos “Ramovė” Mel

bourne skyrius š.m. gruodžio mėn. 
viduryje rengia ekskursiją į Phil
lip salas. Bus vykstama savo au
tomobiliais. Kas nori joje daly
vauti, registruojasi pas valdybos 
narius. Pamatysime gražiąją gam
tą, pingvinus, ruonius ir t.t.

N.- Cininas

SYDNĖJUS

PAMALDOS
VISI ŠVENTIEJI IK VĖLINĖS

Vėl artėja (jau šį savaitgšif) 
rimties ir susikaupimo šventės: 
Visi šventieji ir Vėlinės, kuriose, 
Bažnyčia kreipia mūsų mintis ir 
žvilgsnį į pomirtinį amžiną gyve
nimą ir prisimena visus mirusius.

Simboliškai mūsų tėvynėje tai 
sutapdavo su krintančiais lapais 
geltonais, su liūdnuoju rudens 
march funerable...

Kad ir australiško pavasario ir 
darbo kaitroj — laipinkime į šių 
švenčių apeigas bei maldas.

Visų Šventųjų diena — priva
loma šventė — lapkričio mėn. 1 
d. šeštadienį. Lietuviškos pamal
dos Camperdowne 6 vai. vakare.

Kadangi šiuo vakaru prasideda 
ir atlaidai už mirusius (atlikus 
išpažintį ir priėmus išv. Komuni
ją — visuotini už vieną sielą, ap
lankius bažnyčią sukalbant po 6 
poterius >š’v. Tėvo intencija) — 
tai esu ujkvietęs ir svečią kunigą 
Tėvą St. Gaidelį S.J., kuris nuo 
5 vai. prieš pamaldas klausys iš
pažinčių ir pasakys pamokslą lai
ke šv. Mišių.

Po mišių Libera prie simboliš
ko kapo — maldos už mirusius ir 
atlaidai — lankymas bažnyčios. 
Visi paskirkime šį šeštadienį mal
dai ir susikaupimui.

Lapkričio 2d. — sekmadienį — 
po lietuviškų pamaldų įprasta 
tvarka: 10.45 vai. Bankstowne ir 
12 vai. Camperdowne — Rook- 
woodo kapinių lankymas — vaka
re. Sydnėjaus skautai, palaikyda
mi ir puoselėdami mūsų gražias 
lietuviškas tradicijas, kaip ir pra
eitais metais, Uoliai ruošias da
lyvauti uniformuoti, nešdami žva
kutes bei puošdami mirusių lietu
vių kapus. Kartu kviečiami ir visi 
tikntieji. Pradžioje kapeliono pa
mokslas, o po jo bus giedama 
Absolutio — Libera, lietuviškas 
Viešpaties Angelas ir kitos gies
mės ir maldos.

Susirinkite prie naujosios Ka
talikų koplyčios 5 vai. 30 min. va
kare. Vėlinių — gedulingos tre

jos mišios už visus mirusius nu
keliamos į pirmadienį — 3d. lap
kričio. Kas laisvas nuo būtino 
darbo, kviečiami pasimelsti arti
miausioj bažnyčioj.

K.P.B.

SENŲJŲ SKAUTŲ ŽIDINYS 
SYDNĖJUJE

Š.m. rugsėjo 20 d. įvykusioje 
Sydnėjaus Senųjų Skautų suei
goje daugiausia buvo tartasi Ži
dinio organizaciniais bei kitais 
vidaus tvarkymosi reikalais. Vien
balsiai buvo priimtas laikinas 
Židinio statutas, kuriame nusako
ma /židinio narių tikslas, parei
gos ir teisės.

Šioje sueigoje Židinio nariai 
nutarė apmokėti kelionės bilietą 
vienam “Aušros”, tunto skautui— 
skautei, vykstant į š.m. Tautinę 
Stovyklą prie Melbourne. Pagei
dauta, kad tas skautas ar skautė 
būtų tunto vadovybės atrinkta 
konkurso keliu.

Židinio vadovybės baigiamas 
sudaryti aktyviai dalyvaujančių 
narų sąrašas, kuris vis dar ilgėja. 
Sueigoje buvo pasiūlyta pasvars
tyti galimybę suorganizuoti gegu
žinę Židinio nariams su šeimo
mis, kad sustiprintų tarpusavio 
pažintį.

Sueiga vyko Bankstowno Liet. 
Namuose prie žibalinės lempos, 
bet gausių dalyvių nuotaikos ta
tai negadino. Prieš skirstantis j 
namus buvo užkąsta atsineštų su
muštinių ir gerta vietoje išsivir
ta arbata.

židiniui gali priklausyti kiek
vienas lietuvis, buvęs aktyvus 
Lietuvos Skautų Sąjungos narys, 
ne jaunesnis 23 m. amžiaus (abie
jų lyčių) ir nenusikaltęs Liet- 
Bendruomenės bei skautų ideolo
gijos įstatams.

Asmens, norintieji įstoti į Ži
dinį, kreipiasi Židinio kanclerio 
adresu: Mrs. L. Vėteikis, 24 Lo- 
voni St., Cabramatta (telefonas 
UB 3680), kur gali gauti įstojimo 
pareiškimams blankų ir kitų rei
kalingų informacijų.

M.P. Inf.

ISTORINĖ PROGA
ADELAIDĖS LIET. NAMŲ PAŠVENTINIMAS Š.M. RUGSĖJO 7 D.

Vidury kun. J. Kungys, iš dešinės Apyl. pirm. J. Vasiliauskas, 
iš kairės — Lietuvių Sąjungos pirm. V. Raginis. Iškilmės, kuriose 
dalyvavo per 400 Adelaidės lietuvių, buvo aprašytos “M.P.” 37 Nr.

Nuotrauka Fišerio

MELBOURNO ŠOKIŲ GRUPĖ 
“ATŽALYNAS“

(NAUDOTASI ŽINIOMIS, ATSIŲ STOMIS A.LįB. METRAŠČIUI)
Didesniam lietuvių išeivių skai

čiui apsigyvenus Melbourne, pra
dėjo kurtis įvairios lietuviškos 
organizacijos bei kultūriniai sam
būriai. Greta sportininkų, choro 
ir kt., jau 1949 metais čia veikė 
ir lietuvių tautinių šokių grupė, 
kuriai vadovavo energinga vado
vė Regina Saudargienė* Grupė 
nebuvo gausi, tačiau puikiai šo
kius žinančios vadovės dėka, ji 
dažnai pasirodydavo lietuviškų 
švenčių ir minėjimų metu. Daly
vaudavo ir australų parengimuo
se. čia tenka pastebėti, kad jau 
1947 metais lietuviai skautai, da
lyvavusieji Jamborėe’je, vadovau
jant R. Krausui, pašoko vyrų 
“Oželį”.

Nuo 1951 metų pradžios, šiai 
šokių grupei laikinai vadovauti 
ėmėsi Algirdas Karpavičius. Di
desnis naujai persitvarkiusios gru
pės viešas pasirodymas įvyko 1951 
metų sausio 6 dieną, sportininkų 
šventėje. Šokius čia lydėjo S. Ei
mučio vadovaujamas skudučių or
kestras. Nuo 1951 metų vasario 
28 dienos grupės šokių mokymą 
perėmė Juozas Petrašiūnas, admi
nistratorium liko A. Karpavičius. 
Grupė išaugo' iki aštuonių porų ir- 
pradėjo mokytis naujus šokius. Il
gesnį laiką grupei akordeonu 
griežė M. Laisvėnaitė, J. Vaseris 
ir S. Stravinskas.. Gana trumpu 
laiku J. Petrašiūnas šokėjus buvo 
tikrai gerai paruošęs, tačiau po 
tautybių koncerto, karalienės ka
rūnacijos proga, grupė išsiskirstė.

1952 m. pabaigoje A. Karpavi

čius sudarė nedidelę jaunučių šo
kėjų grupę. Į ją įsitraukė beveik 
visas skautiškasis jaunimas. Pra
džia buvo sunki: jauni, niekad ne* 
šokę šokėjai ir nebuvimas tinka
mų repeticijoms patalpij labai 
sunkino darbą. Tačiau vis dėlto 
buvo gautos erdvesnės patalpos, 
įtraukta daugiau šokėjų ir pradė
ta išeiti į viešus pasirodymus. 
Pirmieji pasirodymai, supranta
ma, nebuvo augšto lygio, tačiau 
jau 1953 metų spalio 23 dieną, 
ši grupė, dalyvaudama tautybių 
koncerte, gauna antrą vietą, lai
mėdama sidabrinę taurę. Ji iš
augo iki 12 porų ir 1954 metų 
spalio 28 dieną, pasivadino “At
žalyno” vardu.

Artėjant Pasaulinei Olimpia
dai Melbourne, buvo daromi žy
giai ir ruošiamasi, kad tautybių 
tautinių šokių grupės Olimpijados 
atidarymo dieną patektų stadijo- 
nan. Prasidėjus skaudiesiems įvy
kiams Vengrijoje, Olimpijados 
Ruošimo Komiteto nuomonė pasi
keitė ir atidarymo iškilmėse tau
tybės negalėjo dalyvauti. Teko iš
gyventi skaudų smūgį, nes daly
vaujant būtų parodyta mūsų kraš
to pavergėjams, kad išblaškyti 
Lietuvos vaikai yra gyvi ir šioje 
tolimoje žemėje. Melbourne lie
tuvių visuomenė šiltai rėmė atža- 
lyniečius. Susidarė grupei globo
ti komitetas, kuris telkė finan
sus, rūpinosi salėmis, užsakė ke
turioms mergaitėms pilnus tauti
nių drabužių komplektus, pasiū
dino berniukams švarkelius. Nors

“ Atžalynas” nebuvo įleistas į 
Atidarymo iškilmes, tačiau tauti
niuose drabužiuose buvo suteik
ta galimybė stebėti lapkričio 28- 
tos dienos žaidynes. Be to, grupe 
dalyvavo gruodžio 6 dienos Olim
piniame Koncerte, pašokdama 
“Malūną”, “Pjovėjus” ir “Blez
dingėlę”. Koncerte dalyvavo dau
gybė žmonių, jų tarpe daugelio 
tautybių sportininkai.

“Atžalynas” apskritai yra veik
lus vienetas Melbourne ir atlieka 
didelį Lietuvos garsinimo darbą. 
Kiekvienais metais dalyvauja“gar
siuose “Moomba” festivaliuose, 
yra mielai kviečiamas kiekvienam 
didesniam pasirodymui, šiais me
tais rugpiūčio 22 ir rugsėjo 12 
dienomis dalyvavo 7 TV stotyje, 
puikiai atlikdami keletą lietuviš
kų liaudies šokių.

“Atžalynas” šoka jau šešti me
tai ir yra pasiekęs augštą meninį 
lygį- Dalis šokėjų šoka nuo jo įsi
kūrimo pradžios. Grupei akorde
onu grojo net keli asmenys — 
D. Krausaitė, M. Laisvėnaitė, S. 
Stravinskas, tačiau x ilgiausia Al. 
Sekas. Paskutiniu laiku groja A. 
Fišeris.

Visą laiką grupei vadovauja 
Alg. Karpavičius, kviesdamasis 
sau reikalingus talkininkus.

Inf.

PATIKSLINIMAS
“M.P.” 42 Nr., aprašant Sydnė

jaus lietuvių vaikų pirmąją Ko
muniją, buvo praleista pavardė 
Birutės Vingilytės. Ji taip pat. da
lyvavo šiose vaikučių iškilmėse.

Pajieškojimai
★ Pajieškomas Kostas Butkus, 

gyvenęs 63 Macleay St., Potts 
Point, N.S.W. Jam yra svarbiu 
laiškų. Rašyti tuo pačiu adresu 
A. Šimkui.

★ Pajieškomas Aleksas Rukšė
nas, prieš tūlą laiką gyvenęs Per- 
the. Jam yra žinių iš Lietuvos. 
Rašyti “M.P.” -redaktoriui.

KALĖDINIAI 
maisto siuntiniai 

PASIEKS JŪSŲ ARTIMUOSIUS 
DAR PRIEŠ ŠVENTES, 

jei užsakysite per TAZAB bendro
vę Londone iki lapkričio 7 dienos. 
Kainoraščius galite gauti ir siun
tinius užsakyti pas mūsų atstovą 
Australijoje

M. P E T R O N I.
t

152 LIVERPOOL RD., 
ENFIELD (SYDNEY), N.S.W.

Tel.: UJ 5727
Darbo valandos nuo 9 iki 6 darbo 
dienomis, šeštad. nuo 9 iki 1 vai. 
Kitu laiku susitarus.

(A. BRIEDIS) 88, GOLDSMITH AVE., LONDON, W. 3. ENG
LAND. Pradėję, užtikrinu, niekada nebenorėsite skirtis su 
“TAURU”. Prašykite kainaraščių ir pavyzdžių.

“LIETUVIS PAS LIETUVĮ” — SAVI PAS SAVUS — 
TRUMPIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ IŠ AUSTRALIJOS 

PER LONDONĄ.
VISI MES džiaugiamės, jei gauname gražią dovaną. Bet 

jei jūs taip pat norite kam nors padaryti džiaugsmą su dova
na ir negalite to atlikti, tai tada prašote ką nors iš artimųjų 
ar draugų, kad tai atliktų. Jei ruošiesi siųsti dovaną į Tėvynę 
ir nori, kad ji jiems būtų tikrai vertinga ir naudinga ir, be 
to, jums neištuštintų kišenės, pilnai su lietuvišku pasitikėjimu

rašykite: “TAURAS” SIUNTINIU BENDROVĖ,

NUOSAVUS NAMUS,

MAŽĄ DEPOZITĄ,

įmokėjus

XX

i
■l
f
t

GREITAI, TVARKINGAI IR GRAŽIAI PASTATO JUMS

M. LUKAS & CO.
(SAVININKAS.M. LUKAUSKAS)

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
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